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

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

མཁན་པློ་དང་། གཞློན་ནུ་བྱང་ཆུབ་པས་སློབ་དཔློན་མཛད་དྗེ་དགྗེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་

མཚན་བློ་བཟང་གྲགས་པར་གསློལ། དགུང་གྲངས་བཅུ་བདུན་ཆུ་གླང་༡༣༧༣ལློར་མདློ་སྨད་ནས་
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དྗེ་ནས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་༼རྭ་སློད་དགློན་པ༽དུ་བྱློན་ནས་སྗེ་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་སྗེང་གྗེ་

དང་གདན་ས་པ་དགྗེ་བསྐློངས་པ་གཉི་ག་ལ་ཆློས་འབྗེལ་གསན། དགུང་ལློ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གི་

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

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

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

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

མཁན་པློ། དཀའ་བཞི་པ་ཚུལ་རིན་པས་མཁན་པློ་མཛད། ཚོགས་པ་བྱི་རིང་པའི་མཁན་པློ་གནས་
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བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཤྗེར་མགློན་པས་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་མཛད། བྱི་རིང་པའི་དབུ་མཛད་
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སྐློང་དུ་འློས་པ་གྲངས་ཚང་བས་དད་པའི་དགྗེ་འདུན་མཛད་ནས་བསྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་

ཡང་དག་པར་བཞྗེས། 
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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་

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



ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

 iii  

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་

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

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



ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།
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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།
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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་
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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།
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༄༅། །འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས། །

༄༅། །རྟྗེན་གི་གང་ཟག་བསན་ནས་དྗེས་བསབ་པར་བྱ་བ་ལ་གཉིས་ལས། ལྡློག་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་སློན་ནློ། །དྗེ་ལ་སློ་སློ་བ་དང༌། སྤྱིར་བསན་པ་གཉིས་ལས། སློ་སློ་

བ་ལ་ཡང་རྣམ་འབྱྗེད་གཉིས་ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། བསབ་པ་འབུལ་བའི་ཆློ་ག་

དང༌། ལྟུང་བ་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་གཉིས་སློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། སྤྱིའི་དློན་ནི་ལྟུང་བ་སྗེ་ལྔ་བསྐྗེད་པ་ལ་བསྗེན་པར་

རློགས་པ་དང༌། རློགས་ནས་མ་བཏང་བ་ཞིག་དགློས་ན། དང་པློ་ནི། རབ་ཏུ་འབྱུང་

བའི་གཞི་དང་། གཉིས་པ་ནི། འབུལ་བའི་ལྗེའུ་དངློས་དང༌། ཤུགས་ལ་བསན་

ནློ། །དྗེས་ན་སྗེ་ལྔའི་དང་པློར་གསུངས་སློ། །གཞན་ཡང་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ངློ་ཤྗེས་

པས་བསྲུང་བ་ལ། སློམ་པ་སྤྱི་དང་འགལ་བ་དང༌། སློ་སློ་དང་འགལ་བ་གཉིས་ལས། 

འདི་སྤྱི་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་བརློད་བྱའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་ཀང་དང་པློར་བསན་ཟྗེར་

རློ། །འདི་མི་ཚངས་སྤྱློད་ལས་ལྗེའུ་ལློགས་ཤིག་ཏུ་བྱས་པ་ནི། ལྟུང་བ་གཞན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་འདིའི་ལློག་ཕྱློགས་དགློས་པར་རྟློགས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། མི་ཚངས་སྤྱློད་དང་

གཅིག་ཏུ་བྱས་ན་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཆློས་སུ་གློ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདིས་མཚོན་ནས་

གཏློང་རྒྱུ་རྣམས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི་ལས། དབྱྗེ་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མློང་

བ་ནི། མཛོད་ལས། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕློས་དང༌། །མཚན་གཉིས་དག་ནི་འབྱུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 2  

བ་དང༌། །རྩ་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་དང༌། །སློ་སློར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་གཏློང༌། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྔའློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་གྱུར་པ། མ་

ལློན་པ་ལ་དྗེར་ཤྗེས། དམ་ཆློས་ནུབ་པ། རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་དྗེ་བཞི་ཟྗེར་རློ། །

མངློན་པ་ནས་བཤད་པ་ལ་ཐུན་མློང་ཡིན་མིན་བྱྗེད་པ་ནི། རང་གི་སྗེ་པ་སྤྱིའི་

འདློད་པ་དང༌། སློ་སློའི་འདློད་པ་ཡིན་པས། སྔ་མ་ལྔ་ལ་མི་མཐུན་པ་མྗེད་པས་སློ་

སློའི་ཐུན་མློང་ངློ༌། །སློ་སློའི་འདློད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལས་སྨྲ། །གཞན་

དག་དམ་ཆློས་ནུབ་པ་ལས། །ཁ་ཆྗེ་རྣམས་ནི་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལློན་ནློར་ཅན་བཞིན་དུ་

འདློད། ཅྗེས་གསུངས་པ་གསུམ་མློ། །དྗེ་ལ་ཕམ་པ་བྱུང་བས་གཏློང་བ་ནི། མདློ་སྗེ་པ་

དང་སློབ་དཔློན་འཕགས་པ་སྐུ་མཆྗེད་ལ་སློགས་པ་ཡང་བཞྗེད་དློ། །དམ་ཆློས་ནུབ་

པ་གློས་དམར་བའི་སྗེ་པས་འདློད་ཀང༌། དྗེ་སྔར་མྗེད་ཀི་“སློམ
1

་པ་མི་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་སྔར་ཡློད་གཏློང་བ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་འཕགས་པ་སྐུ་མཆྗེད་གསུང་

ངློ༌། །མཚན་ལན་གསུམ་གྱུར་པ་དང༌། ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པ་ལ་དྗེར་ཤྗེས་པས་གཏློང་བ་

ལ་ནི། མི་མཐུན་པ་མ་མཐློང་ཞིང༌། ཕམ་པའི་ལྟུང་བས་གཏློང་བ་རྩ་འགྲྗེལ་ཀི་ལུགས་

མ་ཡིན་པས། སྐབས་འདིར། དྗེ་དག་གཏློང་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་བགྲང་བར་མི་

རིགས་སློ། །བསྡུ་བ་ནི། འཕྗེན་པ་ཟད་པ་དང༌། གཞི་ཆད་པ་དང༌། རྟྗེན་ཉམས་པ་དང༌། 

སློམ་པ་དང་འགལ་བའི་རིག་བྱྗེད་གནས་པ་བཞི་ནི། ཤི་འཕློས་པ་དང༌། མ་ལློན་པ་ལ་

དྗེར་ཤྗེས་དང༌། མཚན་མློ་འདས་པ་གསུམ་དང༌། ལློག་ལྟ་དང༌། དམ་ཆློས་ནུབ་པ་

གཉིས་དང༌། མཚན་གཉིས་པ་དང༌། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་གཉིས་དང༌། 

1  སྔློམ
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བསབ་པ་ཕུལ་བ་དང༌། ཕམ་པ་བྱུང་བ་གཉིས་དང་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བའི་

དཔྱད་པ་ཡང་སྔ་མ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཤི་འཕློས་པ་རྟྗེན་ཆད་པ་དང༌། ལློག་ལྟ་

བསྐྗེད་པ་གཞི་ཆད་པ་དང༌། བསབ་པ་འབུལ་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་དང་འགལ་

བའི་རིག་བྱྗེད་སྐྗེས་པ་ཡིན་ནློ། །བཏང་བའི་རང་བཞིན་ནི། བྱྗེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ། གང་

ཟག་གླང་བུ་ལ་སློམ་པ་ཁལ་ལྟ་བུ། ཐློབ་པ་ཐག་པ་ལྟ་བུས་སྦྲྗེལ་བའི་སྦྲྗེལ་ཐག་ཆད་པ་

ལྟར་འདློད་དློ། །སྗེམས་ཙམ་པ་སྤྱིར་མངློན་གྱུར་བཏང་བ་དང༌། ས་བློན་བཏང་བ་

དང༌། དབང་གི་རང་བཞིན་བཏང་བ་གསུམ་ལས། དང་པློ་མིན་ཏྗེ། གཉིད་ལློག་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཚེ་ཡང༌། སློང་སྗེམས་མངློན་གྱུར་བ་ལློག་པས་སློམ་པ་བཏང་བར་ཐལ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། ཕུལ་བ་ལ་སར་མི་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་གསུམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཀུན་གཞི་ལ་“མངློན
1

་གྱུར་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་

པ་བཏང་ལ། ས་བློན་བྱྗེད་པ་དང་བཅས་པ་མ་བཏང་བའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

དྗེ་ལ་གང་གཏློང་ན་སློམ་པ་དབང་གི་ཚུལ་དུ་ལྡན་པ་བཏང་བ་ཡིན་གི། མངློན་

གྱུར་དང་ས་བློན་དུ་ལྡན་པ་བཏང་བ་ནི་“སློམ
2

་པ་བཏང་བའི་དློན་མིན་ནློ། །ངྗེ་ནི་མདློ་

སྔྗེ་པ་ཡན་ཆད་འདྲ་བར་སྗེམས་སློ། །བྱྗེད་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། “སློམ་པའི་ཐློབ་པ་ཞིག་

པར་འདློད་དློ། །དྗེ་དག་གི་དློན་ཡང༌། སློམ་པ་ཡློད་པའི་དློན་དགློས་པ་དྲུག་གི་ཆློས་

དང༌། ཟང་ཟིང་ལྟུང་དག་ལྟུང་མྗེད་པར་སློང་བའློ། །འདི་སྨློས་ནས་གཞན་མི་སྨློས་པ་

ནི། སྗེ་ལྔ་བསྐྗེད་པ་ལ་མ་ཕུལ་བ་དགློས་པར་བསན་ནས། ཤི་འཕློས་པ་སློགས་ཀིས་

ཀང་མ་བཏང་བ་ཞིག་དགློས་པར་གློ་ནུས་ལ། འདི་གཉྗེན་པློ་བསྲུང་ནུས་པ་ལྟར་ཤི་

1  མངན

2  སྔློམ། ༼འདིའི་འློག་གི་སློམ་མང་ཆྗེ་བར་སྔློམ་བིས་འདུག་ནའང་། མཚམས་རྟགས་ལས་འློག་མཆན་བཀློད་མྗེད། ༽
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འཕློས་པ་སློགས་མི་ནུས་པས་སྨློས་པ་དགློས་པ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

བྱྗེ་བག་ཏུ་བསབ་པ་འབུལ་བའི་དགློས་པ་ནི། ལྔ་ལས། གཞི་ལ་གསུམ་ལས། 

ཡུལ་གང་ལ་འབུལ་བ་ནི། ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་དྗེ་

གསུམ། དངློས་པློ་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་བསབ་པའློ། །རྟྗེན་ནི་རང་གཞན་དང་ཐ་མལ་པར་

གནས་པའློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདུ་ཤྗེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ཀུན་སློག་

བསམས་མ་ཐག་པ་ནས་འབུལ་བར་འདློད་པའློ། །སྦྱློར་བ་བསམ་པའི་དློན་ལ་ལུས་

ངག་གི་རིག་བྱྗེད་ཀིས་འབུལ་བར་ཞུགས་པའློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྗེན་གིས་དློན་གློ་

བའློ། །ཕུལ་ཉམས་ཀི་ཁྱང་པར་ནི། ལུས་ལ་བསྲུང་བའི་ནུས་པ་ཡློད་ཀང་བསམ་

པས་བསྲུང་མི་འདློད་ནས་བཏང་བ་ནི་ཕུལ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་ལྡློག་པ་ནི་ཉམས་

པའློ། ཞྗེས་ཁ་ཅིག་ཟྗེར་རློ། །རིག་བྱྗེད་གང་གིས་དངློས་སུ་གཏློང་བ་གློ་བར་བྱྗེད་པ་

ནི་ཕུལ་བ་ཡིན་ལ། རྒྱུད་ནས་གློ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་ཉམས་པར་བྱས་པ་ཡིན་པར་རྣམ་

འབྱྗེད་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་ཟྗེར་རློ། །ཡན་ལག་གི་དློན་ལ་བསབ་པ་ཕུལ་བའི་

མཚན་ཉིད་བསན་པ་ནི། མློས་པ་ལ་སློགས་པ་རང་བཞིན་ཉམས་པས་བསབ་པ་

འབུལ་བར་བྱས་པ་ཉིད་ནིའློ། །རང་བཞིན་ཉམས་པ་དྗེ་ནིའློ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

སྨྲ་མི་ནུས་པའི་ལྐུགས་པའློ། །མ་གློ་བ་ནི་བར་མ་ཕད་པ་སྗེ་གླྗེན་འློན་སློམས་པར་

ཞུགས་པ་མཐའ་འཁློབ་བ་ལ་དབུས་པས་ཕུལ་བ་ཡང་བསྡུའློ། །དབྗེན་པར་དབྗེན་

པའི་འདུ་ཤྗེས་སམ་མི་དབྗེན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་འབུལ་བར་ཞུགས་པའི་དབྗེན་པ་

ཡང་ལྐུགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་གྲགས་

པའི་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མི་དབྗེན་པར་དབྗེན་པའི་། འདུ་ཤྗེས་ཀིས་སམ་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དབྗེན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་ཕུལ་ན་ཡང་ངློ་། །འབུལ་བའི་ཚིག་

བསན་པ་ནི། བསབ་པ་འབུལ་ལློ་ནི་དངློས་སུ་བརློད་པའློ། །རྟྗེན་བཏང་བ་ནི། སངས་

རྒྱས་ནས་མ་མློའི་བར་རློ། །ཉྗེ་བར་སྦྱློར་བ་བཏང་བ་ནི། སློབ་དཔློན་ནམ་ཞྗེས་པ་

གཉིས་སློ། །དམན་པའི་ས་བཟུང་བ་ན། བདག་“ཁྱིམ
1

་པ་སློགས་སློ། །མཐུན་པའི་

གྲློགས་སངས་པ་ནི་བདག་ཚངས་པ་སློགས་སློ། །འདི་ལ་སྐབས་འགྲློ་བཏང་ན་“སློམ་

པ་གཏློང་སྗེ། འདི་ལས་འབྱུང་བས་སློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། དྲི་བ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལས། 

དགྗེ་སློང་མ་ནག་མློ་དཔྗེར་བཞག་ནས་བཀག་གློ། །ཊི་ཀྐ་ལས། དབུལ་བའི་ཚིག་

དག་ནི་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་དག་དང༌། ཆློ་ག་དྗེ་ལྟ་བུ་དག་དང༌། རང་བཞིན་དྗེ་ལྟ་བུ་དག་

ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པ་ནི། བདག་ཚངས་པ་སློགས་དང༌། བསབ་པ་སློགས་དང༌། རང་

བཞིན་ཉམས་པ་སློགས་དང་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་ཟྗེར་རློ། །ཊི་ཀྐ་ལས། ངག་དང་ལུས་

ཀི་རིག་བྱྗེད་གཉིས་ཀས་གཏློར་བར་གསུངས་སློ། །མི་མཐུན་ཕྱློགས་བྱྗེ་བག་པ་

ངློས་བཟུང་བ་ལ་གཉིས་ལསདགྗེ་སློང་ཕའི་རྣམ་འབྱྗེད་ལ་ལྟུང་བ་སྔྗེ་ལྔ་ལས། དང་པློ་

“ཕམ
2

་པའི་སྗེ་ནི་བཞིའློ། །

དྗེ་ལ་སྤྱིར་སྗེ་ལྔ་བསྐྗེད་པ་ལ་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཡན་ལག་

གཉིས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། བསབ་པའི་ཡན་ལག་ནི་བཞི་སྗེ། བསྗེན་པར་

རློགས་པའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་བ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཚིགས་གཅིག་པ་དང༌། རྒྱུན་

གཅིག་པ་དང་། ལས་དངློས་མིན་པ། བསམ་པའི་ཡན་ལག་ནི་རང་བཞིན་དུ་གནས་

པའློ། །དྗེ་དག་ནི་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་ངློ༌། །ཕལ་ཆྗེ་བའི་ཐུན་མློང་ནི་གཉིས་ལས། ལུས་

1  ཁྱམ

2  པམ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཀི་ཡན་ལག་ནི་སློག་གཅློད་པ་དང༌། ཕམ་ལྷག་དང་པློ་གཉིས་དང༌། རྐུ་བ་དང་བདུན་

མ་གཏློགས་པ་ལ། ལུས་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་སུ་གནས་པའི་ལུས་ཐ་མལ་

པར་གནས་པ་དང༌། མཚན་གི་ཡན་ལག་ནི་ཕམ་པ་དང་པློ་སློགས་མཚན་ཉིད་ཇི་

འདྲའི་ལྟུང་བ་ང་ལྔ་མ་གཏློགས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དྗེ་ཉིད་ལ་སྦྱློར་བ་བྱས་ཤིང་མཚན་

ཉིད་དྗེ་ཉིད་ལ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའློ། །ཐུན་མློང་མིན་པ་ལ་བཞི་ལས། གཞིའི་ཡན་

ལག་ལ་གཉིས་ལས། གང་ལ་བརྩལ་བའི་ཡུལ་ནི་རྨའི་སློ་གསུམ་དང༌། མ་ཉམས་པ་

དང༌། དངློས་པློའི་མཐའ་ཕན་ཆད། རྟྗེན་དུ་རུང་བའློ། །རྩློལ་བྱྗེད་ཀི་རྟྗེན་ནི། ནློར་བུ་

དང་“ལྡན
1

་པ་དང༌། ནད་མྗེད་པ་དང༌། ལས་སུ་རུང་བ་དང༌། རྒྱུད་དུ་གཏློགས་

པའློ། །འདུ་ཤྗེས་ནི་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདྲའློ། །ཀུན་སློང་ནི་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་འདློད་

རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་གིས་རྨ་ལ་རྗེག་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་

རྗེག་པའི་བདྗེ་བ་རློགས་པར་བདག་གིར་བྱས་པའློ། །

ཆིག་གི་དློན་ལ། ལུང་གི་བྱྗེ་བག་བཞི་ལས། རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་བརློད་པ་ལ་

གཉིས་ལས། ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་ལ་མདློར་བསན་པ་ནི། བཅུག་ཅྗེས་པའི་སྒ་གནས་

སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱར་ན་ནི་རྨའི་སློ་གསུམ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེར་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་གཞུག་པར་

བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། དྗེ་གསུམ་གི་བཅུག་པའི་རྗེག་པ་ཉམས་སུ་མློང་ན་ནི་རྟྗེན་

པར་“བྱྗེད
2

་པའི་དགྗེ་སློང་ཕ་མ་ལ་བྱྗེད་པ་པློ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱློགས་ལ་ནི་ཕློའི་དབང་པློ་

ཡིན་ཏྗེ། རྨའི་སློ་གསུམ་དུ་དྗེ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རློ། །རྨའི་སློ་གསུམ་དང་ལྡན་

པའི་ཕྱློགས་དྗེས་རྗེག་པ་ཉམས་སུ་མློང་ན་ནི་རྟན་པར་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་སློང་དང་། དགྗེ་

1  ལྔན

2  བྱད
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སློང་མ་ལ་ཕམ་པའློ། །དྗེ་ལྟར་མདློའི་བྱྗེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སློ། །དྗེས་ནི་ལན་

གཉིས་སུ་བཟླས་པས་ཐློབ་བློ། །གཞན་རྒྱལ་པར་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་ཡློང་པའི་ཉྗེས་

པ་ནི་ཕམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་བྱྗེད་པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་ཕམ་པར་འགྱུར་བའློ། །ལུང་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སྗེ་ལྔ་ག་ལ་བྱྗེད་པ་པློ་དང་གནས་གང་རུང་གི་སློ་ནས་རློ་མང་པར་

བྱྗེད་ན་བསིལ་དགློས་པར་གསུངས་སློ། །ཟག་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་ནི་སྔར་གི་བྱྗེད་

པའློ། །དྗེར་རློ་ནི་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པའློ། །རྩློལ་བའི་ཟག་བྱྗེད་ལ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་བ་ནི། མ་ཉམས་པར་རློ། །ཡུལ་གཞན་པ་ནི། ཁའམ་ཞྗེས་སློ། །མ་ཉམས་པ་ལ་

ཕམ་པ་ཡིན་ནློ། ཉམས་པ་དག་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཉམས་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། ལམ་དང་

ཡན་ལག་གཉིས་ཀའློ། བགྲློད་པར་བྱ་བ་ཕློ་མློ་མ་ནིང་འཁིག་པ་སྤྱད་དུ་མི་རུང་བ་ལ། 

བགྲློད་པར་བྱྗེད་པ་པློའི་དབང་པློས་རྩློལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་“ན
1

་སྨད་དྗེ་གང་ལ་མཐར་

སློམ་པློར་འགྱུར་བ་ལ་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། རྗེག་པ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་

ཉྗེས་བྱས་དང༌། ཁི་ལས་“ལྡང
2

་བ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཕ་

མློའ ློ། །མི་མིན་པ་ཞྗེས་པ་ནས་རང་གི་སྗེན་པ་བྱར་རློ། །ཞྗེས་པའི་བར་ནི་བགྲློད་པར་

བྱ་བ་བ་ལ་དློགས་པ་བཅད་པའློ། །

སྔར་ཞྗེས་པ་གཉིས་ནི། བགྲློད་པར་བྱྗེད་ཚུལ་ལ་དློགས་པ་བཅད་

པའློ། །བསབ་པར་བྱ་བ་ནི། བསྲུངས་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། ཁ་ཅིག་གཉིས་སུ་བྱྗེད་ཀང་འགྲྗེལ་

པས་གསུམ་དུ་མཛད་དློ། །ཕན་“ཚེགས
3

་ཀི་བརློད་པ་ལ། ཁྱིམ་ལ་སློགས་པ་གང་དུ་

1  ནི

2  ལྔང

3  ཚོགས
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བུད་མྗེད་ཀི་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་པས་རློད་པ་དང༌། དགློན་པ་ལ་སློགས་པ་གང་

དུ་མི་མ་ཡིན་པས་འཁིག་པ་བསྗེན་པ་ལ་སློགས་པས་གནློད་པའི་ཕྱིར་རྩལ་བ་དྗེར་

ཞྗེས་སམ། འཇག་སློད་ལ་སློམ་པློར་གསུངས་པ་ནི། ཉློན་མློངས་པ་ཅན་གི་སྗེམས་

ཀིས་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་མིན་པའི་ཆ་མ་ཡིན་པས་འཆང་

བའློ། །སྐམ་པས་གདབ་ཅིང་བྱི་དློར་བྱ་བ་དང༌། དུས་དུས་སུ་བཀྲུ་བསྐམ་པར་

བྱའློ། །འཛག་སློད་ཀི་སྐློར་རྣམས་གནང་བའི་བསབ་བྱར་བྱྗེད་པ་ཡློད་ཀང་བཅས་པ་

དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་དགྗེ་སློང་ལ་སྒྲུབ་བཅས་སུ་གསལ་ལློ། །ཞུ་བས་བརློད་པ་ལ། 

ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །ལུས་རྣམས་ཀང་རྨ་མི་ཉམས་པ་

བསན་པའི་ཕྱིར་བགྲློད་པར་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་འདུས་བྱས་ཡིན་གི། རྨའི་སློ་ཆྗེད་དུ་

བཅད་པ་ན་མ་ཡིན་ནློ། །སྗེལ་བ་ཅིར་འགྱུར་དང་བཅས་པ་ནི། མངློན་པ་ཞྗེས་སློགས་

སློ། །སློམ་པློའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཞྗེས་པས་ནི་མཐའ་ཉིད་ཅྗེས་པ་ཡན་ཆད་འཛིན་

ནློ། །བཙོས་པ་རྨའི་སློ་ཉམས་ན་སྤུ་ཡློད་མྗེད་འདྲ་མློད་ཀང་། སྤུ་མྗེད་པ་སྨློས་པས་ནི་

པགས་པ་མི་དང་འདྲ་བས་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི་

ཕྱིར། ཤི་བའི་རྨའི་སློ་གསུམ་ཆར་ལ་དངློས་གཞིར་བསན་པ་ལ་ཁ་ལ་བྱྗེད་བག་སྨྲ་

བར་འདློད་ནས་མགློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་ལམ་གཞན་གཉིས་ནི་དངློས་གཞིའློ། །རྨའི་

སློ་གསུམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་བྱྗེ་བག་བསན་ནས། ཕློའི་དབང་པློའི་སློམ་པློ་བསན་

པའི་ཕྱིར་བསྗེན་པར་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་བསྗེན་པར་བྱ་བ་ནི་རྨའི་སློ་གསུམ་མློ། །སྗེན་

པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཕློའི་དབང་པློའ ློ། །གཉིས་ཞྗེས་པ་ནི་བསྗེན་བྱ་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་

བྱས་ཤིང༌། སྗེན་བྱྗེད་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་པ་དང༌། དྗེ་ལས་ལྡློག་པའི་ཕྱློགས་གཉིས་
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སློ། །དང་པློ་ནི་གཞན་གི་བསྗེན་བྱ་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པར་རང་གི་སྗེན་བྱྗེད་

ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས་པ་སྦྱློར་བའློ། །འདི་ལ་རང་དང་གཞན་གི་བསྗེན་བྱ་ཐ་མི་

དང་བྱས་ན་ཕམ་པར་འགྱུརཞིང༌། རང་གི་བསྗེན་བྱ་ཐ་དད་པར་བྱས་ན་སྗེན་བྱྗེད་

གཉིས་ཀ་རང་གི་ཕྱློགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ལས། དགྗེ་སློང་གི་

དབང་དུ་བྱས་པ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་སྗེན་བྱྗེད་ཐ་དད་པར་བྱས་པ་རང་གི་བསྗེན་བྱ་

ཐ་དད་དུ་མ་བྱས་པར་སྦྱློར་བའློ། །དགྗེ་སློང་མའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། གཞན་ཁློ་ནའི་

སྗེན་བྱྗེད་རང་གི་བསྗེན་བྱ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་པར་སྦྱློར་བའློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་སྔ་མ་ལ་སློམ་པློ་གསུམ། བར་པ་ལ་བཞི་འམ་གཉིས། ཐ་མ་ལ་

གསུམ་སྗེ། བརྒྱད་དམ་བཅུའློ། །རང་དང་གཞན་གི་བསྗེན་བྱ་སྗེན་བྱྗེད་གང་རུང་

གཅིག་ཐ་དད་དུ་བྱས། གཅིག་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས་པ་ལས་གཞན། གང་ཟག་གཞན་

འབའ་ཞིག་གི་བསྗེན་བྱ་སྗེན་བྱྗེད་གཉིས་ཀ་ལུས་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་དང༌། ཐ་མི་

དད་གཉིས་ཀང་གཞན་ཕློ་མློ་མ་ནིང་གི་བསྗེན་བྱ་བསྗེན་བྱྗེད་གཉིས་དང༌། གཞན་དུ་

སྗེ། དྗེ་གཉིས་རིགས་མཐུན་ནང་ལ་མ་ཡིན་གི། རིགས་མི་མཐུན་དུ་སྦྱློར་བར་བྱྗེད་

ན་སློམ་པློ་སྗེ་འདི་ལས་དྲུག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན་གཉིས་ཀ་བསློམས་པས་བཅུ་བཞིའམ། 

བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །འདུལ་བྱྗེད་ཀི་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མློང་བ་

བསམས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དགྗེ་སློང་གི་ཞྗེས་ཏྗེ། རྣམ་འབྱྗེད་ལས། མློས་པ། 

སྗེམས་འཁྲུགས་པ། ཚོར་བས་གཟིར་བ་རྣམས་ལ་ལྟུང་མྗེད་དུ་གསུངས་ལ། འདུལ་

བྱྗེད་ལས། དྗེ་གསུམ་ལ་རྒྱུ་དུ་མཆིས་ངློ་བློ་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། རྒྱུ་ལྔ་

ལྔ་དང༌། ངློ་བློ་དགྗེ་སློང་དུ་མི་ཤྗེས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱི་མ་འདིར་བསྡུས་པའློ། །དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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པློའི་རྒྱུ་ལྔ་ནི་ནློར་དང་། ལློངས་སྤྱློད་ཟད་པ་དང༌། ཉྗེ་དུ་ཟད་པ་དང༌། འབྱུང་བ་ཆ་མ་

སློམས་པ་དང༌། མི་མ་ཡིན་པའི་སློབས་དང༌། སྔློན་གི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ནློ། །གཉིས་

པའི་རྒྱུ་ལྔ་ནི། མི་མ་ཡིན་པས་བརླམས་པ་དང༌། བཞིན་གི་མདངས་ཕློགས་པ་དང༌། 

རྗེག་པ་དང༌། ཁམས་མ་སློམས་པ་དང༌། ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ནློ། །གསུམ་པའི་རྒྱུ་ལྔ་ནི། 

རླུང་དང་བད་ཀན་དང་མཁིས་པ་དང༌། འདུས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་སྗེ། ལས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་ནློ། །དགྗེ་སློང་དུ་མི་ཤྗེས་པས་ནི་བདག་ཉིད་ལ་བསན་པར་འཇུག་མི་ནུས་པ་

བསན་ལ། དྗེས་ཡུལ་དང་བྱ་བ་ལ་བསན་པར་འཇུག་མི་ནུས་པ་ཡང་མཚོན་ནློ། །

སྨློ་བ་སློགས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ནི། རྒྱུ་སློ་སློས་སྐྗེད་པའི་བསམ་པ་འདྲྗེན་

མར་གནས་པ་དང༌། རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་གནས་པ་དང༌། དྗེའི་སྗེང་

དུ་ལུས་ཀང་ལས་སུ་མི་རུང་བར་གནས་པའློ། །ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་རློ། །ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་ལྟུང་བ་ལ་རྣམ་དག་གིས་སྗེལ་བ་ལ་ན་སྨད་པ་ནི་ཉམས་པ་སློགས་

ཏྗེ་ཕྱིན་ཚུལ་ནི་ནང་ནས་བརྩམས་པའློ། །འཁྲུགས་ཞྗེས་པ་ནི་བཏང་བ་སྗེ། གང་

འཁྲུགས་ན་བཅུ་གཉིས་སློང་བྱྗེད་ཀི་དགྗེ་སློབ་མའི་བསབ་པ་ཡིན་གི། དགྗེ་ཚུལ་

མའི་བསབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དབྗེན་པ་སིག་ཅན་གི་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བའི་གནས་སྐབས་

ནད་ཉམས་སུ་མ་མློང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་དུ་ན་ཕམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཉྗེས་བྱས་

འབྱུང་བས། དྗེའི་ལུས་ལ་སྐྗེ་བའི་ཆྗེས་ཉིད་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །གང་གིས་ཚེ་

འཁྲུགས་ན་རང་ལ་གཞན་གིས་བསྗེན་པའི་ཕྱིར་རློད་པ་ན་དྗེ་ལྟ་བུ་རུང་ངློ་། །ཞྗེས་

དགྗེ་སློབ་མས་གཞན་ལ་བངས་པའི་ཕྱིར་ན་མློང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གི། བཙལ་བའི་

དུས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། མངློན་པར་མི་དགའ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཁས་བངས་པའི་དུས་ཁློ་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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ནར་ཉྗེས་བྱས་བྱུང་ལ། དྗེ་ཉིད་གཏློང་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ནློ། སྐྲག་པ་དང༌། ངློ་ཚ་བས་

ཀང་ཞྗེས་པ་ནི། མཚམས་ལས་འདས་ཀང་ཉམས་སུ་མློང་ན་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་

མྗེད་པས་མཐར་ཐུག་གི་དྗེ་ལ་བྱའློ། །འློ་ན་ཀླུ་རང་གི་ལུས་སྤྲུལ་དུ་རྒྱུ་ལྔ་ལས་

ཆགས་པའི་སློབས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཞིག་ལ་ལུས་ཀིས་ཉམས་སུ་མློང་བ་མིན་ནམ། དྗེས་

ན་བསན་གིས་ཀང་མློང་བས་ཕམ་པར་རིགས་སློ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་“སྔློན
1

་ལ་

ཡུལ་གིས་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཡིན་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སུན་འབྱིན་

གི ་བར་ཆད་མི ་སིད་པས་དྗེས་ན་སྦྱློར་བའི ་ཆགས་པས་སྤྲུལ་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ། །བརློས་པ་ཞྗེས་པ་ནི། རྗེག་པ་ཉམས་སུ་མློང་བར་མི་བྱྗེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་

པའློ། །མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཞྗེས་པ་ནི། ཕྱུགས་ཞྗེས་པ་ལ་ཡང་སྤྱར་རློ། །ཤྗེས་བཞིན་

ཞྗེས་པ་ནི། །འློག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏྗེ། བུད་མྗེད་ལ་རྗེག་པ་སང་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ལྗེགས་པར་ཞྗེས་པ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་འདློད་ལྗེགས་པར་སློ་སློར་བརྟག་པ་བྱས་

ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་བྱའློ། །འདི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་གཞིར་དློན་གིས་བསན་མློད་

ཀང༌། འདིར་བརློད་པ། གལ་ཏྗེ་བུད་མྗེད་སྐྗེས་པ་གཞློན་ནུ་འདྲ་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྗེ། 

དགྗེ་སློང་དག་གི་ནང་དུ་བཞག་ན་གནློད་པ་ཆྗེ་བར་འགྱུར་བས། རབ་ཏུ་འབྱུང་འདློད་

རྟློག་པ་ལ། གུས་པ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལྟར་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

སྦྱློར་བ་ལྷློད་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བས་མི་ལྷློད་པར་བྱ་དགློས་ལ། ལྷག་པར་ཡང་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བྱ་དགློས་སློ་ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་དྗེ་ལྟ་ན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་གཞིའི་ཆློས་ཀུན་སྨློས་དགློས་

1  སློན
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པར་འགྱུར་ཞྗེས་བཀག་ནས། མཚན་གི་དབྱིབས་ཐ་དད་པའི་དབྱིབས་དང༌། ཁ་དློག་

འདྲ་བ་རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་བཀག་སྗེ། ཕམ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་རང་

ལུགས་འཇློག་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། ཕྱློགས་སྔ་མར་བྱས་པའི་དློན་ཡང་དྗེ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །རབ་བྱུང་གཞིའི་ཆློས་ཀུན་སློབ་དགློས་པ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། འདི་དང་

གཞིའི་ཆློས་གཞན་ལ་ཕམ་པ་དང་པློའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་དགག་བྱ་ཡློད་དྗེ་གཏན་མི་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགྗེ་སློང་མས་ཞྗེས་པར་ཡང་དག་གིས་ནི། གྲློགས་མློ་ཡློད་

དུ་ཟིན་ཀང༌། དྗེར་བློས་དབབ་པ་མི་བྱ་བར་སློན་ནློ། །མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པ་ལ་བཞི་

ལས། རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་བརློད་པ་ལ་བཞི་ལས། གཞི་ལ་གཉིས་ཏྗེ། གང་ལ་རྐུ་བའི་ཡུལ་

དང་གང་རྐུ་བའི་དངློས་པློའ ློ། །དང་པློ་ནི། མི་ཡིན་པ། རང་ལ་རས་ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་

པ་སྗེ་གཉིས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་དྗེར་དུས་དྗེའི་ཚེ་སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་བརྐུ་བྱ་

རྐུ་བྱྗེད་ལ་བལྟློས་པའི་ཀརྵ་པ་ཎ་བཞི་ཆ་ཚང་བ་དང༌། ཡུལ་དྗེ་དབང་ཞིང་བདག་

གིར་བྱས་པ་དང༌། མི་དབང་བ་སྗེ་གསུམ་མློ། །བསམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། འདུ་ཤྗེས་

ནི་ཡིད་གཉིས་ཡན་ཆད་ཀིས་རྣམ་པ་མ་དློར་བའི་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ཀུན་སློང་ནི་

གཞན་གི་ཡིན་ཏྗེ། མ་གནང་ཡང༌། བདག་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་ཆྗེད་དུ་གཏན་དུ་འབལ་

འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའློ། །སྦྱློར་བ་ནི། གང་ལ་བསམ་པ་དྗེ་ཉིད་ལ། རང་ངམ་བསྐློས་

པས་ལུས་ངག་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱས་པའློ། །མཐར་ཐུག་དྗེའི་རྐྗེན་གིས་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ཚིག་གི་དློན་ལ་གཉིས་ལས། ལྟུང་བ་རྣམ་གཞག་གཉིས་ལ་མདློར་

བསན་པ་ནི། གང་བྱས་ན་མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། དགྗེ་སློང་གི་

གང་ལ་བརྐུ་བའི་ཕྱིར་རང་ཁློ་ནས་བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་བརྐུ་བའམ། རང་གིས་བཅློལ་ནས་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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གཞན་གི་རས་རྐུ་བར་བྱྗེད་པའི་རྐུར་བཅུག་པ་དག་གིས་བརྐུས་ནའློ། །རང་གི་ལུས་

ངག་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མ་ཟད་དློ། །མངགས་པས་བརྐུ་བའམ། རྐུར་བཅུག་པ་དག་

གིས་ཀང་ངློ་། །རྐུ་བ་ནི་མངགས་པ་རང་གིས་ལུས་ཀིས་བྱྗེད་པའློ། །རྐུར་བཅུག་པ་

ནི། མངགས་པས་སློང་ལ་རང་གིས་རྐུས་ཤིག་སློང་ལ་རྐུར་ཆུག་ཅིག་ཅྗེས་བྱྗེད་དུ་

བཅུག་པའློ། །མངགས་པའི་མངགས་པས་བརྐུས་པ་ཡང་བྱྗེ་བག་མྗེད་དློ། ཅི་ཞིག་ཏུ་

བརྐུ་བའམ། རྐུར་བཅུག་པ་དང༌། མངགས་པས་ཀང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དྗེར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། 

མ་བྱིན་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། བྱིན་པ་ལ་ཡང་རྐུ་སྗེམས་ཀིས་ལྗེན་པ་སིད་པས་བྱྗེ་བག་ཏུ་

བྱའློ། །ཚད་ཅི་ཙམ་ཞྗེ་ན། མ་ཤ་ཀ་ཞྗེས་སློ། །སྗེམས་ཇི་ལྟ་བུས་ཤྗེ་ན། བརྐུ་སྗེམས་

ཀིས་སློ་ཅི་མི་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའམ་ཞྗེ་ན། མི་ཡིས་ཞྗེས་

སློ། དྗེ་ཡན་ཆད་ལ་མདློ་དང་པློ་གཉིས་སྦྱར་རློ། །མིས་བཟུང་བའི་རས་ལ། འགྲློ་བ་

གཞན་གིས་བཟུང་བའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་རྐུ་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དྗེ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རམ་ཞྗེ་

ན། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དྗེར་འདུས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མ་བྱིན་པར་

ལྗེན་པའི་ཕས་ཕམ་པ་ནི། ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏྗེ། མ་བྱིན་པ། མ་ཤ་ཀ་ལྔ་

ལ་སློགས་པ། བརྐུ་སྗེམས། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་བ། དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ། ཡན་ལག་

གང་ཡང་རུང་བ་མ་ཚང་ན་སྨད་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཡན་ལག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ་ལས། བདག་པློའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་སྤྱི་དློན་ལ་གསུམ་སྗེ་མཚན་ཉིད་དང༌། དབྱྗེ་བ་དང༌། འདློམས་ན་གང་

གཙོ་བའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ། ཁ་ཅིག །དངློས་པློ་ལ་དབང་བ། བསམ་པས་བཟུང་བ། 

གཞན་ལ་མ་བསྔློས་པ་དང༌། གསུམ་ལྡན་དུ་འདློད་ལ། ཁ་ཅིག །རིགས་མ་འཕློས་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དང་བཞིར་འདློད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རྗེ། དྗེ་དག་བདག་པློ་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

བྱྗེད་ན། དང་པློ་གཅིག་པུས་ཆློག་པས་ལྷག་མ་དློན་མྗེད་ཅིང༌། ཕམ་པ་སྐྗེད་ནུས་ཀི་

བདག་པློའི་མཚན་ཉིད་དུ་བྱྗེད་ན། དུད་འགྲློ་དང་མི་མ་ཡིན་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་

ལློ། །གཞན་ཡང་གསུམ་པ་སྨློས་མི་དགློས་ཏྗེ། དང་པློར་འདུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་

དངས་པ་ལ་དབང་ཞིང་བདག་གིར་བྱས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་དབྱྗེ་བའི་གཞི་ནི། བདག་པློ་ཙམ་མློ། །དབྱྗེ་བའི་སློ་ནི། མཚན་

ཉིད་ཐ་དད་པའི་སློ་ནས་བཞི་སྗེ། བསམ་པ་དང་སྦྱློར་བས་བདག་པློར་གྱུར་པ་དང༌། 

ཡུལ་གི་ཆློས་ཀིས་བདག་པློར་གྱུར་པ་དང༌། རིགས་བརྒྱུད་ཀིས་བདག་པློར་གྱུར་པ་

དང༌། སངས་རྒྱས་བཀའ་སྩལ་གི་སློབས་ཀིས་བདག་པློར་གྱུར་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ་སྗེ། སྦྱིན་པ་པློས་བཏང་ཞིང་ལྗེན་པ་པློས་བདག་ཏུ་བྱས་པ་དང༌། སྦྱིན་པ་

པློས་ཡློངས་སུ་བཏང་བ་ཙམ་གིས་བདག་པློར་གྱུར་པ་དང༌། བདག་པློ་མྗེད་པ་ལ་

ལྗེན་པ་པློའི་བསམ་སྦྱློར་གིས་བདག་གིར་བྱས་པ་ཙམ་གིས་བདག་པློར་གྱུར་

པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཤློ་གམ་ནི་བསྲུང་བ་པློ་དབང་བ་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཕའི་

ནློར་བུ་དབང་བ་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྗེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བ་ནི། དྗེ་ཁློ་ན་

དབང་བ་དང༌། ཆློས་ལ་གཉིས་ལས། དློན་དམ་པའི་ཆློས་ལ་ཕུལ་བ་དྗེ་ཁློ་ན་དབང་

གི །གང་ཟག་གིས་སྤྱད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། བརར་བརྟགས་པའི་ཆློས་ལ་གཉིས་ལས། 

སྒྲུབ་པའི་ཆློས་ལ་ཕུལ་བ་ནི། དགྗེ་འདུན་གི་རྗེད་པ་སྗེ། དྗེའི་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་ཕྱིར་

རློ། ལུང་གི་ཆློས་ལ་ཕུལ་བ་ནི། གཙུག་ལག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཡན་ཆད་

དབང་ངློ༌། །དགྗེ་འདུན་ལ་གཉིས་ཏྗེ། དུས་དང་གླློ་བུར་གི་རྗེད་པ་ལ་བདག་པློར་
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འགྱུར་ཚུལ། ཤི་བའི་ཡློ་བྱད་ཀི་རྗེད་པ་ལ་བདག་པློར་འགྱུར་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས་ལས། དུས་ཀི་རྗེད་པ་ལ་བདག་པློར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ས་བརྐང་གི་རྗེད་པ་དྗེར་

གཏློགས་དབང་བ་དང༌། དབྱར་རྗེད་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་བདག་པློར་འགྱུར་

བའློ། །གླློ་བུར་དུ་རྗེད་པ་བཞི་སྗེ། ཁིམས་སུ་བྱས་པ་དང༌། མཚམས་ཀིས་བསྒྲུབས་

པ་དང༌། སློ་སློར་ངྗེས་པ་དང༌། མངློན་དུ་གྱུར་པ་སྗེ། ཡློན་བདག་གམ་མཆློད་གནས་

ཀིས་ཇི་ལྟར་དབང་བར་ཁིམས་སུ་བྱས་པ་དང༌། དགྗེ་འདུས་ཙམ་ལ་བྱྗེ་བག་ཏུ་མ་ཕྱྗེ་

བར་ཕུལ་བ་མཚམས་གཅིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་རྣམས་དབང་བ་དང༌། སྗེ་

པའམ། གང་ཟག་འདི་ལ་འབུལ་ཟྗེར་ན་དབང་བ་དང༌། སྦྱིན་བདག་གི་མངློན་སུམ་ན་

གནས་པ་དྗེ་ཉིད་དབང་བ་སྗེ་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། ཤི་བའི་ཡློ་བྱད་ལ་བདག་པློར་གང་

འགྱུར་བ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། རབ་བྱུང་དང༌། རྟགས་ཅན་ཤི་བའི་ཡློ་བྱད་ལ་བདག་པློར་

གང་འགྱུར་བའློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། དགྗེ་འདུན་ལ་དབང་བ་དང༌། མི་དབང་བའི་རྗེད་

པའློ། །དྗེ་ལ་ལྔ་སྗེ། ཤི་བའི་སྔ་རློལ་དུ་ངྗེས་པར་བྱས་པ་དང༌། བུ་ལློན་པའི་རས་ཇི་

ཙམ་སློང་བ་དང༌། “སྗེ
1

་ཚན་གི་ཡློ་བྱད་དང༌། ནད་གཡློག་གི་ཡློ་བྱད་དང༌། ཁྱིམ་ན་

གནས་པའི་རྗེད་པའློ། །ཕྱི་མ་གཉིས་ནི། ཆློས་ལྔ་དང་ལྡན་པས་དབང་སྗེ། སྗེ་ལྔའི་

སློམ་པ་གསློ་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཤི་བ་དང༌། ལྟ་སྤྱློད་ཀི་སློ་ནས་མཐུན་

པ་དང་མཚན་མཐུན་པ་དང༌། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་པ་ནི་ཐུན་མློང་ཡིན་ལ། གཡློག་གི་

བྱ་བ་བྱས་པ་དང༌། ཡློ་བྱད་ཀི་འཕློངས་པ་ནི་སློ་སློར་རློ། །ལྷག་མ་ནི་དགྗེ་འདུན་

1    བསྗེ
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དབང་བའི་རྗེད་པ་སྗེ། གླྗེགས་བམ་ལ་སློགས་པ་བཞག་པ་དང༌། གློས་ལ་སློགས་པ་

བགློ་བ་དང༌། འབྲུ་ལ་སློགས་པ་བཟའ་བཅར་ཅི་རིགས་སུ་བྱའློ། །རྟགས་ཅན་ཤི་བའི་

ཡློ་བྱད་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་འབྲུ་ུལ་སློགས་པ་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་བདག་པློར་

འགྱུར་ལ། ཁྱད་པར་དུ། མུ་ཏིག་ནི་སངས་རྒྱས་དབང་ཞིང༌། གཞན་རྣམས་ནི་ཅི་

རིགས་པའློ། །གློ་ཆ་ལ་སློགས་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་དབང་

ངློ་། །འདློམས་ན། གང་གཙོ་བ་ནི། རགས་པར་ནི་ཁྱིམ་པའི་རས་ལ་ཡུལ་ཆློས་གཙོ་

ཞིང༌། རང་བྱུང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་གཙོ་བློའ ློ། །ཞིབ་མློར་ནི། 

དང་པློར་ཤི་བའི་གློང་དུ་ངྗེས་པར་བྱས་པ་དང༌། དྗེ་ནས་བུ་ལློན་པ་དང༌། དྗེ་ནས་ནད་

གཡློག་པ་དང་། དྗེ་ནས་ཏྗེ་མཚན་གིས་ཏྗེ། རིགས་བརྒྱུད་ནི་མི་དབང་ངློ༌། །ཚིག་གི་

དློན་ནི་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་བ་ཞྗེས་སྨྲས་ན། རླུང་ལ་སློགས་པས་ཁྱྗེར་བ་དྗེ་བདག་

པློ་དང་བལ་བ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞྗེ་ན། བཙོ་བག་མཁན་གི་གློས་དང༌། དགྗེ་སློང་གི་ཡློ་

བྱད་རླུང་དང༌། རྐུན་པློ་ལ་སློགས་པ་དག་གིས་ཁྱྗེར་བ་ཉིད་ན། བདག་པློས་བདག་གི་

བའི་བསམ་པས་བཏང་བ་ནི། དང་པློའི་བདག་པློ་ཉིད་དང་མ་བལ་བ་ཉིད་ཡིན་པས། 

དང་པློ་ལྗེན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཕྱི་མ་ལ་ན་སྨད་དློ། །

ཕྱི་མ་ལ་བདག་གིར་བྱྗེད་པའི་བསམ་པ་བཏང་བ་ནི་མ་བྱིན་ལྗེན་དུ་འགྱུར་

རློ། །མིའི་རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་བ་ཞྗེས་གསུངས་ན། མིའི་བདག་པློ་དང་བཅས་པའི་དུད་

འགྲློའི་རས་རྐུ་ན་ཅི་འགྱུར་ཞྗེ་ན། འཇིན་རྟྗེན་གི་ཐ་སད་སྨྲ་མི་ཤྗེས་པ་དབང་བའི་རས་

ནི་སྐློང་བའི་ཞལ་ཏ་བྱྗེད་པ་བདག་པློ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །གཉིས་ཀ་དབང་ན་འདུ་ཤྗེས་

ཀིས་བཞག་སྗེ། བྱ་ལ་བཏགས་པའི་རྒྱན་ལྟ་བུ་ལ། འདི་ནི་མི་ཡི་ཡིན་གི། བྱ་ལ་ག་
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ལ་ཡློད་སམ་ན་རིན་ཐང་བརྩི་བར་བྱ་ཞིང༌། དྗེ་ལས་ལྡློག་ན་ན་སྨད་དློ། །ཅི་དུད་འགྲློའི་

ཟས་སྐློམ་རྐུ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་ཉིད་རྣམ་པར་བཞག་གམ་ཞྗེ་ན། བཟའ་བཏུང་གི་ཞྗེས་

སློ། །ནགས་མྗེས་བཏང་བ་ལ་སློགས་པ་དག་གིས་རི་དྭགས་ལ་སློགས་པ་གསློད་པ་

ན་བདག་པློ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། ནང་ཞྗེས་ཏྗེ། ལིངས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྐུ་སྗེམས་ཀིས་

ལྗེན་པར་བྱྗེད་ན་རྐུན་པློར་འགྱུར་ཏྗེ། བདག་པློ་གཞན་ཡློད་ཀང་དྗེའི་དུས་ན་ལིངས་

པ་ཁློ་ན་དབང་བའི་ཕྱིར་རློ། །རི་དྭགས་ལ་སློགས་པ་སྨློས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ། ཕྱུགས་

དང༌། མི་ལིངས་བཏབ་པ་བདག་པློ་དང་བཅས་མ་བཅས་རྣམས་ཀང་འདྲའློ། བདག་

པློ་མ་ངྗེས་པའི་རས་ལ་ལྟུང་བ་ཇི་ལྟར་བཞག་ཅྗེ་ན། འདི་བདག་པློ་དང་བཅས་པ་

ཞིག་གམ། འློན་ཏྗེ་མིན་ཞྗེས་བྱྗེ་བག་མ་ཕྱྗེད་པ་གཏྗེར་ལ་སློགས་པའི་རས་གང་ཡང་

རུང་བ་བརྐུས་པ་ལ་ནི། གཞིའི་ངློ་བློ་ཉིད་ནས་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་གི །འདུ་ཤྗེས་

ལས་ནི་མིན་ཏྗེ། བདག་པློ་དང་བཅས་པ་ཞིག་ན་ཡན་ལག་ཚང་ན་ཕམ་པ་དང༌། 

བདག་པློ་མྗེད་ན་སློམ་པློའ ློ། །བདག་པློ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་འདུ་ཤྗེས་པའི་ཆ་ནས་

བརྐུས་ན་དྗེ་ལ་བལྟློས་པའི་ན་སྨད་པ་རྗེ་རྗེར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བརྐུ་སྗེམས་ཡློད་པའི་

ཕྱིར་དང༌། དློན་དང་ཕད་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གྲངས་ཇི་སྗེད་པའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་མི་

འབྱུང་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིན་ཡང་རྐུ་སམ་པ་བྱུང་མ་བྱུང་གི་སྗེ། སྔ་མ་སིད་པ་ཙམ་

མློ། །རིན་ཐང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རིན་ཐང་ཞྗེས་སློ། །འློ་ན་སྦྱློར་བ་གནས་དང༌། དུས་

གཞན་དུ་བྱས་ཤིང་མཐར་ཐུག་གཞན་གི་ཚེ་གྲུབ་ན་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། །མཐར་ཐུག་གི་

གནས་དང་དུས་ཀིས་བཞག་སྗེ། བཤིག་སྗེ་ཞྗེས་བཤིག་པའི་ཚེ་རིན་ཐང་བརྩི་བར་

གསུངས་པའི་ཕྱར་རློ། །དྗེའི་ཚེ་ལུས་བྱྗེད་པ་པློ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། མྗེད་མི་རུང་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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སྦྱློར་བ་དྗེའི་ཚེ་ན་ཡློད་པས་སློ། །དྗེ་ལ་ལྗེན་པ་པློས་ཐློབ་ཀང་རས་བདག་གིས་ཤློར་

བ་མྗེད་པར་མི་རིགས་སློ་ཞྗེ་ན། །མཐར་ཐུག་གི་དུས་ན་བསམ་པ་བཏང་ན་དློགས་པ་

མྗེད་ལ། མ་བཏང་ན་རས་དང༌། བདག་པློ་ཡུལ་སློ་སློར་གནས་ཀང་ཤློར་བ་ཡློད་

དློ། །དྗེ་ལྟར་ཡུལ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སློགས་བྱས་པའི་སྐྗེད་ལ་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་ན་ཡང་

ཕམ་པར་ཐལ་ལློ་ཞྗེ་ན། སྔ་མ་བརྐུས་པའི་སྦྱློར་བ་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྐྗེན་གིས་རིན་ཐང་

“ཚང
1

་བ་ཐློབ་ཅིང་ཤློར་བ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་སློགས་ཀིས་སྦྱློར་བ་གཞན་གིས་རིན་

ཐང་ཚང་བ་ཐློབ་པས་མི་མཚུངས་སློ། །སྦྱློར་བའི་སར་རིན་ཐང་ཚང་ན་ཐློབ་པ་ལ། 

རིན་ཐང་མ་ཚང་བའི་སར་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་ན་བདག་པློ་དང༌། རྐུན་མའི་གནས་གང་ཉྗེ་

བས་འཇློག་ལ། མཉམ་ན་ནི་རྐུན་མའི་གནས་ཀི་འཇློག་སྗེ། སྒ་མི་སན་དུ་རྐུ་ུན་རྐུན་

མའི་ཡུལ་གི་འཇློག་པ་བཞིན་ནློ། །སྗེལ་བ་ལ་སྦྱིའི་དློན་ལ་བཞི་སྗེ། དབྱྗེ་བ། མཚན་

ཉིད་གང་གིས་སྗེལ་བ་གང་ཡིན་པ། འདས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཐ་དད་པ་བཅས་པའློ། །དབྱྗེ་

གཞི་ནི། སྗེལ་བ་ཙམ་མློ། །དབྱྗེ་སློ་ནི་ཡན་ལག་གི་རྗེས་སུ་འབང་ནས་ཡིན་ཏྗེ། འདི་

ལྟར་ཡན་ལག་ལ་ཐུན་མློང་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡློད་པ་དང༌། ཐུན་མློང་ལ་བསབ་པ། 

བསམ་པ། ལུས། མཚན་གཞི་ཡློད་པ་ལྟར་དྗེ་དང་དྗེའི་སྗེལ་བའི་གྲངས་ཀང་དྗེ་ལྟར་

དང༌། ཐུན་མློང་མིན་པ་ལ་བཞི་ལ་སློགས་པ་བཞི་ཡློད་པ་ལྟར་དུ་སྗེལ་བ་ཡང་དྗེ་དང་

འདྲ་བར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་མཚན་གཞི་ནི། དྗེ་དག་གང་ཡང་རུང་བའློ། །མཆློན་བྱ་ནི་སྗེལ་

བའློ། །མཚན་ཉིད་ནི་རང་རང་གི་དངློས་གཞི་བསྐྗེད་པ་ལ་གྗེགས་སུ་གནས་

1  ཚད



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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པའློ། །རང་རང་གི་ཞྗེས་པ་ནི། དུད་འགྲློ་གསློད་པ་དྗེ་ཕམ་པའི་གྗེགས་སུ་གནས་ཀང་

ལྟུང་བྱྗེད་ཀི་སྗེལ་བར་མི་འགྱུར་བས་གང་གི་གྗེགས་སུ་སློང་བ་དྗེའི་སྗེལ་བར་གློ་

བློའི་ཆྗེད་དུའློ། །དངློས་གཞིའི་གྗེགས་ཞྗེས་མ་སྨློས་ན་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡང་རང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡློད་པ་ཁྱབ་ཆྗེས་པ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། སྦྱློར་བ་

གཉིས་དང༌། བསབ་བྱའི་ཉྗེས་བྱས་ཀི་སྗེལ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་འདྲའློ། །གསུམ་པ་ནི་ཅི་

རིགས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་སྗེ། སྐབས་འདིར་ནི་མ་བསམ་པ་ཞྗེས་སློགས་རྐུ་སྗེམས་

ཀིས་སྗེལ་བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་མ་བསམ་པ་ནི་གཞན་གི་ཡིན་ཏྗེ་སམ་པ་དང་ར་བ་དང༌། 

ཡིད་གཅུགས་ནི་མ་གནང་ཡང༌། སམ་པའི་སྗེལ་བའློ། །སྔར་ཞྗེས་དང༌། ནློམ་པ་དང༌། 

ཕི་བ་ཞྗེས་དང༌། ཕུར་པ་ཞྗེས་པ་ནི་སྗེལ་བ་ལ་གཙོ་བློར་མ་ཞུགས་པར་དློགས་པ་

སློང་བ་དང༌། ཡུལ་གི་དབྱྗེ་བ་སློན་པ་དྗེ། སྔར་རྐུ་བའི་སྦྱློར་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིས་འགློད་

ན་སྔ་མ་འདག་གམ་སམ་པ་སང་བ་དང༌། སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློ་དང༌། སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་སྨྲས་པའི་མཚམས་གང་ནས་འཛིན་བསན་པ་དང༌། ཕུར་པ་ལས་

བཀྲློལ་བ་ལ་ནློམ་ཉུག་གི་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་སམ་པ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྗེལ་བར་

བྱྗེད་ན་ནི། ཀུན་སློང་རྒྱུན་ཆད་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་སྗེལ་བ་སྗེ། དང་པློ་ནི་དང་པློ་

དང་། གཉིས་པ་ནི། བར་པ་གཉིས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། ཕྱི་མ་ལ་སྗེལ་བའི་དློན་མྗེད་དློ་

སམ་མློ། །དྗེའི་གཞི་ཞྗེས་པ་ནི་འདྲ་བའི་ཞར་ལ་འདྲ་བ་བྱུང་བའློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི་སྗེ། 

ན་སྨད་དུ་དང་ཆྗེས་ན་སྨད་དུ། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། ལྟུང་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་

བའློ། །

དང་པློ་ནི། ཕམ་ལྷག་གི་སྐབས་སུ་སློམ་པློ་དང༌། དྗེ་དང་ལྟུང་བྱྗེད། སློར་
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བཤགས་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། དྗེའི་སྐབས་སུ་ཉྗེས་བྱས། མ་མློར་ན་

སྨད་དྗེ། དཔྗེར་ན་མི་རས་རིན་ཐང་ཚང་བ་ལ་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་ན་དངློས་གཞི་ལ་ཕམ་པ་

སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློ། །སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །མི་མ་ཡིན་གི་རས་རིན་

ཐང་ཚང་བ་ལ་ཐློག་བློ་སྐྗེས་ན་དངློས་གཞི་ལ་སློམ་པློ་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས། སྦྱློར་

བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕམ་ལྷག་ཀུན་ལ་སྦྱར་རློ། །དགྗེ་

སློང་མ་རྣམ་དག་ལ་འཁྲུར་བཅློལ་ན་དངློས་གཞི་ལ་སང་བ་སྦྱློར་བ་དང༌། སྦྱློར་བའི་

སྦྱློར་བ་ལ་སྔར་ལྟར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློར་བཤགས་ལ་སྦྱར་རློ། །ཤམ་ཐབས་རུང་

བ་ཚད་ལྡན་ཟླུམ་པློར་མ་བགློས་པ་ལ། དངློས་གཞི་ལ་ཉྗེས་བྱས། སྦྱློར་བ་ལ་ཕ་

མློ། །སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཆྗེས་ཕ་མློ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། 

ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་གསུངས་ཏྗེ། ཕམ་བ་ཞར་བྱུང་དུ་གློ་བར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཕམ་

ལྷག་ལ་དངློས་གཞི་ལྗེགས་པ་གསུམ་དུ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། དྗེ་ཕ་མློ་དང༌། ཆྗེས་ཕ་མློ་

གསུམ་དང༌། སང་བ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ལ་ནི་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་

དུ་འགྱུར་བ་སྗེ། དཔྗེར་ན་ལྷ་རས་རིན་ཐང་མ་ཚང་བ་ལ་དངློས་གཞི་ལ་ཉྗེས་བྱས་

དང༌། སྦྱློར་བ་གཉིས་ལ་ཕ་མློ་དང༌། ཆྗེས་ཕ་མློར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྗེ། ཕམ་ལྷག་གཞན་

ཀུན་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དགྗེ་སློང་མ་མ་དག་པ། ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་

ལ་འཁྲུར་བཅློལ་བ་ལ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འགྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདི་ལ་

དངློས་གཞི་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློ་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཤམ་

ཐབས་མི་རུང་བ་སློགས་ཟླུམ་པློར་མ་བགློས་པ་ལ་དངློས་གཞི་ལ་ཕ་མློ་ལྗེགས་པར་

འགྱུར་རློ། །འདིར་ཆྗེས་ཕ་མློ་ཟྗེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་
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རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྗེ། སྗེ་ཚན་དང་བཅས་པ་དང༌། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་

འགྱུར་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཕམ་པའི་སྗེ་ནི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། སྗེ་ཚན་བཞི་ནི་སྗེལ་བ་

སྗེ། དཔྗེར་ན། མི་གསློད་ཀི་སྗེལ་བ་དུད་འགྲློ་བསད་པ་ནི་ལྟུང་བྱྗེད་གི་སྗེར་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པའི་ཕམ་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། གཞན་

གསུམ་སྗེལ་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་སྗེ། དཔྗེར་ན། སྦྱློར་བ་གསལ་བའི་སྗེལ་བ་མི་

གསལ་བས་སྐུར་པ་ལ་བག་ཙམ་གི་བཅས་པ་བཞིན་མཛད་པ་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་

ནི། ཐ་སད་གཞན་དུ་བརློད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དློན་ནི་སྔར་བསན་པ་གསུམ་དང༌། ཕྱིས་

སློན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་མྗེད་དྗེ། ཕམ་པའི་གནས་སྐབས་ལས་ལྷག་མ་“དང་
1

། ལྟུང་

བྱྗེད་དང༌། སློ་སློར་བཤགས་པ་དང༌། དངློས་གཞིའི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ན་ནི། སྗེ་

ཚན་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ལ། སློམ་པློར་འགྱུར་ན་ན་སྨད་དང༌། ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ན་

ཆས་ན་སྨད་དང༌། ལྟུང་མྗེད་ནི་དྗེར་འགྱུར་བས་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི་

སྗེ། དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་དང༌། ལྟུང་བ་རྣམ་དག་བཞྗེད་པ་དང༌། སྐབས་འདིར་

གཏློགས་པའི་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་དང༌། ལྟུང་བ་གཏན་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། ལྟུང་བྱྗེད་དུ་

གསུངས་སློ་དང་པློ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག །ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུ་ནས་བརྐུས་ན་ལྟུང་བར་

མི་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་དང༌། གཞན་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མྗེད་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཟྗེར་ཏྗེ། སྔ་མ་

ཡིད་ཆྗེས་པའི་ལུང་དུ་མི་རུང་ལ། ཕྱི་མ་ལ་འགྲྗེལ་པས་རྒྱུན་གཅིག་ལ་ལྟུང་བ་ཡློད་

པ་དང༌། ལྡློག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་སང་ངློ་། །གཉིས་

1  དད
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པ་ནི། ཤློ་གམ་མི་གཅློད་པའི་ས་ནས་རས་དང་བཅས་ཏྗེ་འགྲློ་བ་དང༌། ཉྗེ་སྗེ་ལ་ལྟུང་

མྗེད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ནི་བསབ་པར་བྱའི་ཉྗེས་མྗེད་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །གསུམ་པ་ནི། ལས་སུ་མ་བྱས་པ་ཡང་ངློ་། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། སྐབས་གཞན་དུ་

འབྲུ་རྗེན་པ་གཉིས་བཀག་པས་སློ། །འདི་གསུམ་ལ་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་གཏན་

མྗེད་དང་ཟླློས་པས་ཞྗེས་ཟྗེར་ཡང༌། དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་གཏན་མྗེད་པས་

གཞན་ཡིན་མིན་རྩློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་གནློད་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་ངློ་། །བཞི་པ་ལ་

གཉིས། བཅས་པར་མཐའ་དག་གི་ལྟུང་བྱྗེད། བཅས་པ་འགའ་ཞིག་ལྟུང་མྗེད་དློ། །

དང་པློ་ནི། སློམ་པ་མྗེད་པ། ཡློད་ཀང་མ་བཅས་པ། རང་བཞིན་དུ་མི་གནས་

པ། རང་རང་གི་ཀུན་སློང་མྗེད་པ་ཟྗེར་ཏྗེ། ཀུན་སློང་ལ་མི་བལྟློས་པ་བྱ་རྒྱུ་མི་བྱྗེད་

པའི་ལྟུང་བ་འགའ་ཞིག་ལ་མ་ཁྱབ་བམ་སམ་མློ། །གཉིས་པ་ལ། དག་བྱ་ཉྗེས་

དམིགས་མྗེད་པ་དང༌། རྣམ་དག་བག་ཡངས་དང་འབྗེལ་བ་དང༌། བར་ཆད་ཀི་རྐྗེན་

དང་ལྡན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་ལྟུང་བ་མྗེད་པར་གྱུར་

བའློ། །རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལ་ལྟུང་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་སིག་ཏུ་འགྱུར་བས། དགག་བྱ་མྗེད་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་ཕྱིར་བཅས་

པ་གཞིག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བཅས་པ་ཡློད་པས་ལྟུང་བ་ཡློད་ལ། དྗེ་ལ་ཞུགས་

ན་དྗེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དློན་དུ་

སློག་ཡལ་བར་འདློར་དགློས་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དང་པློ་ནི། རློ་བ་ལ་རིམ་པ་

ལྷག་པར་བརྩིག་པ་དང༌། བྱྗེ་མ་བརློ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། རྒྱུ་

མཚན་ནི་བཅས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དགག་བྱ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། མ་ངྗེས་པ་ནི་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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དགག་བྱས་དློན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དགག་བྱ་མི་འགྗེགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་སློག་

ཆགས་ལ་མི་གནློད་པའི་ས་བརློ་བ་དང༌། མི་བཟི་ཙམ་གི་ཆང་འཐུང་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་

མྗེད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། དགག་བྱ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེ་ན། དངློས་ཀི་དགག་བྱ་མྗེད་པ་ནི་

མ་ངྗེས་ཏྗེ། སྐློན་སྨྲ་བ་བཞིན་ནློ། །བརྒྱུད་པའི་དགག་བྱ་མྗེད་པ་ནི་མ་གྲུབ་སྗེ། ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་སློགས་ཡློད་པས་སློ། །སྔ་མ་ལ་མི་མཚུངས་ཏྗེ། དངློས་པློ་ངྗེས་པ་སློགས་

ཀིས་མཚམས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་རླབས་པློ་ཆྗེ་བསན་པ་ལ་

གཞུགས་པའི་དློན་དང༌། རྐྗེན་དཀའ་བས་འཚོ་བའི་དློན་དུ་གང་ཟག་མང་པ་ཚོགས་

ཏྗེ། བག་ཡངས་བྱས་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་གཉིས་ཏྗེ། བག་ཡངས་ཆྗེན་མློ་

དང༌། བག་ཡངས་ཁ་འཐློར་བའློ། །དྗེ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྟྗེན་དྗེ་ལ་

ཡུལ་དུས་དྗེར་བཅས་པ་བཤིག་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་ཁིམས་བཤིག་པ་བཞིན་ནློ། དྗེ་ཡང་

ཡུལ་དྗེར་ཆློ་ག་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་མ་བཅས་པ་ལ་བཤིག་པར་མིང་

བཏགས་པ་ཡིན་ལ། གནང་ཡྗེ་གནང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གང་གིས་བཤིག་པ་ཙམ་

གིས་གཞིག་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་རང་གཞན་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་བཀག་དང༌། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་

གནང་གི་ལུགས་འློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རང་གི་དང་། གཞན་གི་བར་ཆད་ཀི་རྐྗེན་དང་ལྡན་པས་

ལྟུང་བ་མྗེད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཙོ་བློའི་དང༌། གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པའི་བར་ཆད་

དང་ལྡན་པས་ལྟུང་བ་མྗེད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དང༌། དགྗེ་སྦྱློང་

ཚུལ་གི་དང༌། སློག་གི་བར་ཆད་ཀི་དློན་དུ་ལྟུང་བ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་དག་གི་དློན་དུ་ལྟུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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བ་མྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། ཆང་མ་གཏློགས་པའི་བཅས་རྐང་མཐའ་དག་སློག་གི་བར་ཆད་

སང་བའི་ཕྱིར་གནང་སྗེ། ཕན་ཚེགས་ལས། ཆང་མ་གཏློགས་པ་བཅས་པ་མཐའ་དག་

གིས་ནད་པ་བསྐང་ཞྗེས་གསུངས་ཞིང༌། རིགས་པས་ཀང༌། བཅས་རྐང་ལས་དྗེ་

སངས་པ་དགློས་པ་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །མ་ངྗེས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། བཅས་པ་མཐའ་དག་

དགག་དགློས་ལ་ལྟློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བར་ཆད་ཀི་དློན་དུ་ཡང་གནད་

པར་འགྱུར་ཏྗེ། སློག་གི་བར་ཆད་ལས་དྗེའི་བར་ཆད་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར། ཆུ་ཚགས་མྗེད་

པར་འགྲློ་བའི་བྱུང་བའི་མཐའ་བཞིན་ནློ། དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་གི་བར་ཆད་ནི། ལམ་ལྔ་

ཅི་རིགས་སུ་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་ཏྗེ། དྗེ་སང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཡང་གནང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཚུལ་

ཁིམས་དག་པར་བྱ་བ་ཉིད་དྗེའི་དློན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དགྲ་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་ན་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བྱ་བ་བྱས་སློ་སྒ་སྒློག་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་རློ། །འློན་

ཀང་ནད་པ་ལ་མིའི་ཤ་མ་གནང་བའི་དློན་བརྟག་པར་བྱའློ། །དང་པློ་གཉིས། །དངློས་

ཀི་དློན་དང༌། ཞར་ལས་བྱུང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྗེའི་རང་བཞིན་དང༌། ལྟུང་

མྗེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། བཅས་པ་འབའ་ཞིག་དྲུང་ན། སིག་དང་

འབྗེལ་བའི་ཕམ་པ་ནས་བསམ་བྱ་ཡན་ཆད་འབྱུང་ལ། དྗེ་བག་ཡངས་སུ་བྱས་ན་དྗེ་

དག་མི་འབྱུང་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་གཞན་གི་ལྟུང་བ་བསམ་གི་ཡན་ཆད་ཀི་ངློར། ཆང་མ་

གཏློགས་པའི་བཅས་རྐང་ཕམ་པ་མན་ཆད་ཀང་གནང་སྗེ། སྔར་སྨློས་པའི་ལུང་དང༌། 

རིགས་པ་ཡང་བཅས་རྐང་མཐའ་དག་བཅས་པའི་རྟྗེན་རྣམས་དངློས་དང༌། བརྒྱུད་

པའི་སློ་ནས་རང་གཞན་སང་བའི་དློན་དུ་བཅས་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྨྱུག་ཚལ་
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ཞྗེས་སློ། །དཔྗེས་མཚོན་ན་མངློན་ཚན་ཉློ་ཚོང་ལ་སང་བར་འགྱུར་ལ། ཆགས་རྒྱུད་

སྦྱང་བའི་དློན་དུ་ཉྗེས་བྱྗེད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཙམ་མ་ཡིན་

གི་མ་བྱས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྗེ་མ་བྱས་ན་བུ་ལྗེན་མི་འཁློར་ལ། དྗེས་

མ་བྱིན་ལྗེན་གི་ཕམ་པར་འགྱུར་བས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། གཡློ་

སྒྱུ་མ་འབྗེལ་བས་ཉློ་ཚོང་བྱས་པས་ཡུལ་དུས་དང་སྦྱར་བའི་ཁྗེ་ཐློབ་ནས་བུ་ལློན་

འཁློར་བས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བར་སློང་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ན་ཆློ་ག་

བཙན་པློ་ཡློད་བཞིན་དུ་བག་ཡངས་སུ་བྱས་པའི་སྐློན་ཡློད་དྗེ། འདི་ལྟར་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་

གཉིས་དགག་བྱ་ཆྗེན་པློས་ཟིལ་གིས་མནན་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་བསྲུང་བའི་དགག་བྱ་

ཆུང་བ་བར་ཆད་སངས་པའི་དགློས་པ་ཆྗེན་པློས་ཟིལ་གིས་མནན་པས་དགག་

དགློས་ཆུང་བ་ཅན་གི་ངློར་ཆྗེ་བ་གནང་བ་ཉྗེས་མྗེད་ཡིན་ལ། མ་བྱིན་ལྗེན་གི་ལྟུང་བ་

ནི། བསྲུངས་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཉྗེས་པ་གཉིས་ཀ་མི་འབྱུང་བ་ཐབས་

བཟང་པློ་ཡིན་ལ། དྗེ་བཞག་སྗེ་ཐབས་དམན་ཤློས་དགག་དགློས་ཆུང་བ་ཅན་གི་བྱ་

བ་བསྲུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །རང་གཞན་ཆྗེ་ཆུང་འདློམས་ན་ཆྗེ་བའི་ངློར་ཆུང་བ་

གནང་སྗེ། བཤགས་པས་ཆློག་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་སིག་པ་དང་འབྗེལ་བའི་གནང་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྒྲུབ་པར་མི་ནུ་པའི་

ཉྗེས་པ་ཡང་མྗེད་དྗེ། དྗེའི་ཉྗེས་པ་མཐར་ཐུག་སློག་ལ་གནློད་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་དློན་དུ་

སློག་གཏློང་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློག་ལ་མ་བལྟློས་པ་རང་གཞན་ཡང་མིན་
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ཏྗེ། ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་དློན་དུ་སྗེམས་དཔའ་ཞུགས་ཀི། མ་བསློས་པ་ལ་མ་

ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རང་གཞན་ལ་གནང་བ་མྗེད་ན། རྣམ་འབྱྗེད་ལས། སྨློ་བ་

སློགས་པ་ལྟུང་མྗེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་བཅས་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་

བསམ་པ་ལས་ཉམས་པའི་སྐློན་མྗེད་དློ། །བཅས་པའི་རྟྗེན་མ་ཡིན་པས་གནང་བའི་ཐ་

སད་མྗེད་པར་འདློད་པ་ལ། ནད་པ་ལ་ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་གནང་བས་མ་ངྗེས་པར་སྨྲ་བའི་

ལན་དུ་སྗེ་ལྔའི་བཅས་པ་ཡློད་མྗེད་སྨྲ་བ་ནི་འཐད་པ་མ་མཐློང་ངློ་། །སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀང་མི་

འཐད་དློ། །གནང་ན་གཤགས་པ་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཅས་རྐང་ནང་འདློམས་

པ་ལ། ལྟུང་བ་ཆྗེ་བའི་ངློར་ཆུང་བ་གནང་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་དློ། ལག་ཉར་རྗེག་པའི་

ཉྗེས་བྱས་སློང་བའི་དློན་དུ་མྗེ་ལ་རྗེག་པའི་ལྟུང་བྱྗེད་གནང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཁ་

ཅིག །ལྟུང་བྱྗེད་གནང་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དུས་དྲན་པར་བྱས་ནས་རྗེག་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག །དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། མྗེ་ལ་རྗེག་འདློད་ཀི་

བསམ་པ་རྗེག་པའི་བྱ་བ་དང་བཅས་པ་ལྟུང་བྱྗེད་སྐྗེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྗེ་གནང་བའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་གནང་བའི་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ལྟུང་

བའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་གནང་བ་གཅིག་ཀང་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང༌། གནང་ན་ཇི་ལྟ་བུ་གནང༌། གལ་ཏྗེ་ནད་པ་ལ་ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་ལྟ་

བུའློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་དང་པློ་ཉིར་ནས་མ་བཅས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྟུང་བ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་སྗེ། 

གནང་བའི་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་འདློད་ན། ལྟུང་བྱྗེད་དུ་གྱུར་པ་བག་ཡངས་སུ་གནང་ངློ་

ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ལློ། །དྗེ་ལྟུང་བྱྗེད་ཀི་ཀུན་སློང་ཡིན་པས་སམ་ན། འདི་ཡང་མྗེ་ལ་

རྗེག་འདློད་བཅས་པ་ཡིན་པས་སློ། །དུས་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ་
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སམ་ན་ཡང༌། སྔ་མ་ལ་ཡང་རང་དགའ་མྗེད་པས་སློ། །དྗེས་ན་ཆུང་བའི་ངློར་ཆྗེ་བ་

གནང་བའི་ཐ་སང་ཐློབ་པས་མ་ངྗེས་སློ། དགག་དགློས་ཆྗེ་ཆུང་བ་གཞན་ན་ནི། ཆྗེ་

བའི་ངློར་ཆུང་བ་གནང་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། བཅས་པ་མཐའ་དག་དགློས་པ་ལ་བལྟློས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དགག་དགློས་སམ་པ་ལ་བཅས་པ་ཆྗེ་ཆུང་འདློམས་ན་ཆྗེ་བའི་ངློར་ཆུང་བ་

གནང་བར་ངྗེས་ཏྗེ། བཅས་པའི་ཆད་པ་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཆྗེ་བའི་དློན་གི་འཇློག་

བྱྗེད་ཀི་དགག་བྱའང་ཆྗེ་བར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། འློ་ན་བཅས་པ་ཆྗེ་ཆུང་དང༌། དགག་

བྱ་ཆྗེ་ཆུང་འབྗེལ་ལམ། མ་འབྗེལ་ཞྗེ་ན། ཚ་རློང་པ་ན་རྗེ། མ་འབྗེལ་ཏྗེ། དབྱྗེན་དང་

ཁག་འབྱིན་པ་དགག་བྱ་ཆྗེ་ཡང༌། བཅས་པ་སློམ་པློ་ལས་མྗེད་ལ། འཆབ་པ་དང་

སངས་པ་རྗེས་ཕྱློགས་ལ་དྗེ་ལྟ་བུའི་དགག་བྱ་མྗེད་ཀང་ཕམ་པར་བཅས་པའི་ཕྱིར་རློ། 

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བྱ་བ་དྗེ་འབྗེལ་གི་དགག་དགློས་ལ་

བཅས་པ་གཉིས་འཆབ་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་ལ་བཅས་པ་རྣམས་འཇློག་གི་དགག་

དགློས་ཡློད་ན། ངྗེས་པས་འབྗེལ་བ་ཡློད་དྗེ། འདི་ལྟར་དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་གིས། 

མི་དང་དུད་འགྲློ་བསད་པ་དང༌། མི་དང་འགྲློ་བ་གཞན་ལ་བརྐུས་པ་དང༌། བསྗེན་པར་

རློགས་པ་དང༌། མ་རློགས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང་། དགྗེ་སློང་ལས་གྱུར་པ་

རྣམས་པ་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བྱས་པ་ལ་སློགས་པ་བཅས་པ་ཆྗེ་ཆུང་བཞག་པའི་གཞུང་

དུ་མ་དང་འགལ་ལློ། །སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མི་བྱྗེ་བ་ནི། བྱ་བ་དྗེ་འབྗེལ་གི་སིག་ཆྗེ་ཡང་

བཅས་པ་མི་བྱྗེ་བ་ནི། འབྱུང་རིང་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་བུད་མྗེད་ཀིས་ཡང་ཡང་

ཟློས་པ་ལ་མ་དད་པའི་དགག་བྱ་ཡློད་ཀང་སྐྗེས་པ་ནས་འབྱུང་རིང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །བཅས་པ་ཆུང་བ་བཞིན་ནློ། །འཆབ་པ་དང་ལྡློག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཆུང་བར་མ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 28  

གྲུབ་སྗེ། བུད་མྗེད་ལ་འཆབ་པའི་སྗེད་པ་སློབས་ཆྗེ་བས་ལྟུང་བ་ལ་འཇྗེམ་པ་མྗེད་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། རང་རིགས་ཀི་དགྗེ་ཚུལ་མའི་ཁིམས་ལས་འགལ་ཏྗེ། རང་

རིགས་ལ་གནློད་ཚངས་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་བཅས་པ་ཆྗེ་བའི་འཆབ་པའི་དགག་

བྱའང་ཞྗེ་ན། ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། ཁ་ཅིག་འབྱུང་ཉྗེ་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལྟུང་བ་གཞན་གི་

རྒྱུར་འགྲློ་བ་ལློག་པ་ཅི་རིགས་སློ། །འློ་ན་བཅས་པ་ཆྗེ་བའི་རིགས་གནང་བར་མ་

ངྗེས་པ་དང༌། དགག་བྱ་ཆྗེ་བའི་ངློར་སང་བ་འགལ་ལློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། གནང་བའི་

རྒྱུར་བྱྗེད་པ་ནི། བྱ་བ་དྗེ་འབྗེལ་གི་དགག་དགློས་ཆྗེ་བས་ཀང་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དྗེའི་རང་བཞིན་དང༌། ཇི་ལྟར་གནང་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་

པློ་ནི། བཅས་པ་འགལ་ཞིག་ཡལ་བར་དློར་ན། ལམ་ལྔ་ཅི་རིགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་ལ། 

བསྲུང་ན་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཆང་མ་གཏློགས་པའི་བཅས་རྐང་མཐའ་

དག་གནང་སྗེ། དྗེ་མཐའ་དག་དངློས་སམ། བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་ལམ་མཐའ་དག་རྒྱུད་

ལ་བསྐྗེད་པའི་དློན་དུ་བཅས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། གནང་མ་གནང་ལ་དགག་

དགློས་མི་གཙོ་ཡི། བཅས་པ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

དགག་དགློས་ཀང་གཞན་ལ་གནས་ལ་བཅས་པའང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞིང་

དང༌། རིམ་པ་བཞིན། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །གསུམ་པ་ལ་ཡང་སྔར་ལྟ་བུར་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི་བཅས་པ་འགའ་ཞིག་བསྲུངས་ན་ངྗེས་པར་འཆི་ལ། མ་བསྲུངས་ན་དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཆད་མ་གཏློགས་པ་བཅས་པའི་མཐའ་དག་གནང་སྗེ། ལུང་

སྔར་ལྟར་དང༌། རིགས་པ་ནི། སློག་གི་བར་ཆད་མ་བསྲུངས་པའི་དགག་བྱ་གཉིས་ཕྱི་

མ་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་ཀི་དང༌། དགྗེ་བའི་དང༌། ལློངས་སྤྱློད་
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ཀི་བར་གཅློད་དྗེ་དག་གི་ལུས་སློག་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་གཉིས་

མི་ཟླློས་ཏྗེ། སྔ་མ་གཉིས་ལ་ཐུག་ཀང་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་མི་ཐུག་པའི་ཕྱིར་རློ། དྗེ་

གསུམ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། རང་བཞིན་གིས་བཅས་པ་འགའ་ཞིག་བསྲུངས་ན་ལུས་

ལ་གནློད་པ་དང༌། དགྗེ་བའི་སྦྱློར་བ་ཉམས་པས་བསློད་ནམས་མི་ཐུབ་པ་དང༌། 

ཕློགས་པ་ལ་སློགས་པས་ལློངས་སྤྱློད་ལ་གནློད་པ་འབྱུང་བ་མ་བསྲུངས་ན་དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་པའློ། །གནང་བའི་ཚུལ་ནི། གསུམ་གིས་དགག་དགློས་འགྲན་པའི་ཆྗེ། དྗེ་

གསུམ་དགག་དགློས་ཆྗེ་ན་གནང༌། བཅས་པ་དགག་དགློས་ཆྗེ་ན་མི་གནང་བས་

བཅས་པ་མཐའ་དག་གནང་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་དློ། །

ལུས་ལ་སློགས་པ་གསུམ་གི་དློན་དུ་གནང་བ་ནི། དཔྗེར་ན་ནད་པར་གནང་

བ་ཉལ་བ་དང༌། དཀློན་མཆློག་མཆློད་པའི་དློན་དུ་གླུ་ལྗེན་པ་དང༌། ཆློམ་རྐུན་པས་

འཇིགས་པའི་ཚེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་རྗེག་ཏུ་རུང་བ་བཞིན་ནློ། །གཞན་གི་བར་ཆད་

བསྲུངས་པའི་དློན་དུ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་གཙོ་བློ་ཡིན་མིན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། 

ཚུལ་ཁིམས་སློགས་ཀི་བར་ཆད་གསུམ་གི་རང་བཞིན་སྔར་བཞིན་ཏྗེ། གཞན་གི་

རྒྱུད་ལས་ཞྗེས་པ་ནི་ཁྱད་པར་རློ། །ཇི་ལྟར་གནང་བའི་ཚུལ་ནི། རང་གི་གཙོ་བློ་

གསུམ་དང་མ་འདློམས་པའི་ཚེ། ཆང་མ་གཏློགས་པ་མཐའ་དག་གནང་སྗེ། བར་ཆད་

འསྲུངས་པ་ཉིད་དགག་དགློས་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཅློ་བློ་གསུམ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། 

འདློམས་ན་མི་གནང་སྗེ། དགག་དགློས་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། དྗེ་ལྟར་རྩ་འགྲྗེལ་ལས། རང་

ལ་མི་གནློད་ན་ཞྗེས་དང་། རང་དང་གཞན་སྲུང་བར་ནུས་ན་ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། 

རིགས་པ་ཡང་ལས་དང་པློ་ལ་རང་བསྲུང་བ་གཙོ་བའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱ་ན་རྗེ། གཞན་གི་
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སློག་གི་དློན་དུ་རང་གི་གཙོ་བློ་གསུམ་དང་མ་འདློམས་ཡང༌། ཐམས་ཅད་གནང་བར་

མ་ངྗེས་ཏྗེ། སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པའི་ཞྗེས་དང༌། མའི་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། བུད་མྗེད་སྐློན་

གསུམ་ལྡན་རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་ལ་ལྷག་མར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་

ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། བཅས་པ་མཐའ་དག་དགག་དགློས་ལ་ལྟློས་པ་ཡིན་ལ། རང་གི་

གཙོ་བློ་གསུམ་དང་མ་འདློམས་ནས་བཅས་པ་བསྲུངས་པ་བས་བར་ཆད་སངས་པ་

དགློས་པ་ཆྗེ་བའི་ཕྱིརརློ། །གཞན་ཡང་རང་གི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་གསུམ་གནང་བའི་

ཚུལ་འདྲ་བས། གཞན་གི་ལ་ཡང་གཉིས་པའི་དློན་དུ་གནང་བར་མཐུན་པས། སློག་

གི་དློན་དུ་ཡང་གནང་བར་འློངས་ཏྗེ། གསུམ་པློ་ནང་གི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་

རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁྱད་པར་འབྱུང་བར་འགལ་བས་སློ། །ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་ནི། རྐུ་

སྗེམས་ཀིས་བྱས་པ་ལ་ཡིན་པས་བཅས་རྐང་མ་གནང་བའི་ཁུངས་སུ་མི་འགྲློ་ཞིང༌། 

རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་ལྷག་མར་གསུངས་པ་ཡང་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང༌། བར་ཆད་མི་སློང་

ཞིང༌། བསན་པ་ལ་རྨ་འབྱིན་པ་དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། མའི་རྣམ་འབྱྗེད་ལས་སློ། ཁ་

ཅིག་ན་རྗེ། རིགས་པ་ཡང་བཙུན་མློ་འཕྗེང་ལྡན་མ་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྗེག་པ་གནང་ལ་འདི་མ་གནང་བར་འགལ་ཏྗེ། ལྷག་

མར་མཚུངས་པས་སློ། །ཟྗེར་བའི་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་འཐད་དྗེ་རྗེག་པ་གནང་བ་

ལ་ལྷག་མའི་ཀུན་སློང་མྗེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བར་ཆད་གསུམ་

པའི་ཚེ། རང་གི་གཙོ་བློ་གསུམ་དང་མ་འདློམས་པ་ན་གནང་བའི་དཔྗེ་ནི། དཔལ་

ཡློན་ཅན་ལ་བདྗེན་པ་མཐློང་བའི་ཕྱིར་དུ་བསན་པ་དང་། ནུབ་ལྷག་པར་ཉལ་བ་ལ་

གསུངས་པ་དང༌། རྗེག་པ་ལ་གསུངས་པ་གསུམ་དང་། རིམ་པ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར། 
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དཔལ་ཡློན་ཅན་ནི་དཔལ་ལྡན་མ་ཡིན་མིན་བརྟག་གློ །

གཅློ་བློ་མ་ཡིན་པའི་བར་ཆད་གསུམ་ནི། རང་གཞན་གི་ཁྱད་པར་མ་

གཏློགས་པ་སྔར་དང་འདྲ་ལ། གནང་བའི་དཔྗེ་ནི། ནད་གཡློག་ལ་ནུབ་ལྷག་པར་ཉལ་

བར་གནང་བ་དང༌། དྲི་ཕུལ་བ་ལུས་ལ་འཇུག་པར་གནང་བ་དང༌། གཞན་གི་རིན་པློ་

ཆྗེ་ལ་རྗེག་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པས་ལྟུང་བ་

མྗེད་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཤྗེས་པ་ལ་རང་དབང་མྗེད་པས་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ནི་བཤད་

ཟིན་ཏློ། །བཅས་པ་ནང་འདློམས་པས་ལྟུང་མྗེད་པ་བཞིན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

དགག་དགློས་མཉམ་པའི་བཅས་པ་འདློམས་ན་གང་རུང་གནང་སྗེ། གཞན་དུ་ན་

བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བས་སློ། །བྱ་དཀའ་བས་བསྒྲུབ་མ་ནུས་པའི་ལྟུང་

མྗེད་ནི། མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ལྔའི་ཚོགས་ཀིས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཚིག་གི་

དློན་ལ་གསུམ་ལས། གཅློ་བའི་སྗེལ་བ་པློ་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ནི། མ་བསམ་པ་བརྐུས་ན་

ཅི་ཞིག་ཏུ་བཞག་ཅྗེ་ན། མ་བསམས་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། འཁྲུལ་བས་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པ་སྗེ། 

གདང་གི་ཞར་ལ་གློས་བངས་པ་ལྟུ་བུའློ། །རྐུ་སྗེམས་ཀིས་སློ་ཞྗེས་སྨྲས་ན། སྗེམས་

གཞན་གི་ཅིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། རང་དང་ཞྗེས་སློ། །རང་གི་རས་ལ་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པ་

སྨློས་པ་དང༌། གཞན་ཞྗེས་པ་ལ་འདི་དག་གི་བསྐུར་རློ་ཞྗེས་གསུངས་ཀི། གཞན་ལ་

གློ་བར་བྱའློ་ཞྗེས་མ་གསུངས་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། རང་གི་རས་སུ་ཤྗེས་ཀང་རྐུ་སྗེམས་སིད་

པ་དང༌། གཞུང་ལས། གཞན་ལ་གློ་བར་བྱའློ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། སྔ་མ་

གསུམ་ལས་གཞན་པའི་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པས་བངས་པ་ལ་ཡང་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། 

དཔྗེར་ན། དགྗེ་སློང་གིས་དགྗེ་སློང་ལ་སློང་ལ་ཆྗེ་གྗེ་མློའི་ཡློ་བྱད་རྐུས་ཤིག་ཅྗེས་
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བསློ་བ་ན། དྗེས་རྐུ་སྗེམས་ཀིས་རྐུ་བར་བྱྗེད་ན་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་བར་ལྟུང་བར་

འགྱུར་ལ། འདི་ནི་དྗེའི་འློ་སམ་ན་ལྗེན་པ་པློ་ལ་མི་འགྱུར་ལ། རྐུར་འཇུག་ནློས་ལ་

འགྱུར་རློ། ཞྗེས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟུ་བུའློ། །སིང་རྗེ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་

སྗེམས་ནི། བསློམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་འློག་མ་དང་མི་འདྲའློ། །གཙོ་བློ་མ་ཡིན་

པའི་སྗེལ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་དུ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཏྗེ། སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་

ཏྗེ། རིན་ཐང་གི་སྗེལ་བ་ནི། མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སློགས་པ་བརྐུས་སམ། རྐུར་བཅུག་པ་

དག་གིས་ཕམ་པར་འགྱུར་བར་བསན་ན་མཆློག་པའི་བརློད་པར་བྱ་བ་བསན་པའི་

ཕྱིརསྐུ་འབུམ་ཤིང་པར་ཤློག་གྲངས་བསན་པའིཕྱིར། ༼མཆློག་པ་བརྐུས་ནའློ།༽ 

མཆློག་པ་ཞྗེས་ཏྗེའློ། ཞྗེས་པ་ནི། འདི་ནས་སིང་རྗེ་དང་ཞྗེས་པ་ཡན་ཆད་སློམ་པློའི་

དབང་དུ་བྱས་པར་སློན་པའློ། །འདི་ནི་མ་བྱིན་པ་སློགས་བཞི་ཡློད་ཀང་རིན་ཐང་དུ་

མ་ཆག་པ་བརྐུས་སམ། རྐུར་བཅུག་པ་དང༌། མངགས་པས་ཀང་སློམ་པློར་འགྱུར་

བའློ། །

འདི་ཊིཀྐ་ལས་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི། ཡན་ལག་གསུམ་མམ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སུ་འདློད་དྗེ་འདི་ལྟ་སྗེ། མི་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་ལ། དྗེར་

འདུ་ཤྗེས་པའམ། མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། མཆློག་པ་

བརྐུས་པ་ནི་ཉྗེས་བྱས་ཏྗེ། ཡན་ལག་རྣམས་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་

པློ་གང་ཡང་རུང་བས་ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང༌། མཆློག་པ་དང༌། མི་མ་ཡིན་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། དྗེར་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་ཁློ་ནའློ། །རྐུ་

སྗེམས་མྗེད་ན་ནི་ལྟུང་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། དྗེ་ནི་དངློས་གཞིའི་ཡན་ལག་ཡིན་ལ། ལྷག་
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མ་རྣམས་ནི་དྗེའི་བྱྗེ་བག་གློ་ཞྗེས་གཤད་དྗེ། གསུམ་མམ་གཉིས་མ་ཚང་བ་ནི། ཕམ་

པའི་ཡན་ལག་ལྔའི་སྗེང་ནས་བརྩི། སློམ་པློའི་ཡན་ལག་སྔའི་སྗེང་ནས་མིན་ཏྗེ། 

མཆློག་པ་མ་ཚང་བར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མི་མ་ཡིན་གིས་བཟུང་བ་ལ་

དྗེར་འདུ་ཤྗེས་ནས་མཆློག་པ་བརྐུ་བ་ནི། གཉིས་མ་ཚང་བའི་ཉྗེས་བྱས་དང༌། མིའི་

རྒྱུད་ཀིས་བཟུང་པར་ཤྗེས་ནས་མཆློག་པ་རྐུ་བ་ནི་གསུམ་མ་ཚང་ངློ་། །བདག་པློ་

གང་རུང་གིས་མ་བཟུང་བ་དང༌། མི་མ་ཡིན་གིས་བཟུང་བ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་མི་

འདུ་བས་ས་མ་དང་མཆློག་པ་གཉིས་སྦྱར་ཞིང༌། ཕྱི་མ་དང་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པ་

གཉིས་སྦྱར་ཏྗེ། ཉྗེས་བྱས་རྗེ་རྗེར་བྱའློ། སྔར་མི་མ་ཡིན་གི་བཟུང་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་

བཤད་པ་དང་མི་ཟླློས་ཏྗེ། འདིར་ནི་ཐང་ཆང་ཡང་འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་པའི་གཉིས་མ་

ཚང་གི་ཉྗེས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བདག་གིར་བྱས་པས་སྗེལ་བ་ནི། བདག་པློ་

ཞྗེས་ཏྗེ། དློན་ལ་དབང་ཞིང༌། བློས་བདག་གིར་མ་བྱས་པས་བརྐུས་པ་ལ་སློམ་པློ་སྗེ། 

ནང་པས་ནད་གཡློག་ལ་དགྗེ་འདུན་ལ་བསྔློས་པའི་ཟློང་ཕློག་པ་ནད་གཡློག་གིས་

བརྐུས་པ་ལ་སློམ་པློར་གསུངས་ཏྗེ། ཕུལ་བའི་དགྗེ་འདུན་ལ་བདག་གིར་བྱ་བའི་བློ་

མ་སྐྗེས་པས་ཕམ་པ་མྗེད་དློ། །དློན་རྟློགས་མ་རྟློགས་ཀི་བདག་པློ་གཉིས་ཀ་མྗེད་པའི་

གཏྗེར་ལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། སྒ་མི་སན་གི་རས་དང་འདྲ་བར་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་ན་

བདག་གི་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ལྟུང་བ་མྗེད་ལ། རྐུ་སྗེམས་ཀིས་ལྗེན་ན་སློམ་

པློའ ློ། །བདག་པློས་དློན་མ་རྟློགས་པས་གཏྗེར་དྗེ་ཉིད་མ་ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སློགས་པས་ཉུང་

ལ། བདག་པློ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། དྗེ་དང་བཅས་པར་རམ། བདག་པློ་མིའམ། མི་མ་ཡིན་

པས་ཡློངས་སུ་བཟུང་ཤྗེས་ནས་རྐུ་བ་ཉྗེས་བྱས་ཏྗེ། སློམ་པློའི་ཡན་ལག་ལས་ཉུང་
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བའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་གིས་བརྐུས་ན་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ན། རང་གི་ལ་ཅིར་འགྱུར་

ཞྗེ་ན་རང་གི་རས་རིན་ཐང་ཚང་ལ་དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། རྐུ་སྗེམས་ཀིས་བརྐུ་

བའམ། རྐུར་བཅུག་པ་དང༌། མངགས་པས་ཀང་སློམ་པློའ ློ། །

འདིར་ཊིཀྐ་ལས། རང་གི་ལ་གཞན་གིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་

ལ་ཡང་སློམ་པློ་ཁློ་ན་སྗེ། རང་གིས་འདུ་ཤྗེས་པ་དང་། ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བར་འདུ་

ཤྗེས་པར་བྱས་པ་ནི་ལྟུང་བ་ལ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བ་

ལ་ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པའམ། ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པར་

འདུ་ཤྗེས་པ་ཡང་སློམ་པློ་ཁློ་ནའློ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའི་དློན་ནི་རང་དབང་བའི་རས་

ལ་རང་གིར་འདུ་ཤྗེས་ནས་རྐུ་བ་ནི་བསན་པ་ལྟར་རློ། །གཞན་གིར་འདུ་ཤྗེས་ནས་རྐུ་

བ་ལ་རས་དྗེ་གཞན་གིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། མ་བཟུང་བ་གཉིས་ལ་དྗེར་འདུ་

ཤྗེས་པ་དང་། གཞན་དུ་འདུ་ཤྗེས་ན་བརྐུས་པའི་སློམ་པློ་བཞི་ཡིན་པ་འདྲའློ། །རང་གི་

རས་ལ་མི་ལས་འགྲློ་བ་གཞན་གིར་འདུ་ཤྗེས་ན་བརྐུ་བ་སློམ་པློ་སྗེ། གཞུང་ནི། བྱའི་

རྐུའི་མིའི་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སམ་ན་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའློ། །འགྲློ་བ་གཞན་གི་རས་ལ་

མིའི་འགྲློ་བའི་རས་སུ་དང་། ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་ནའང་སློམ་པློ་ཁློ་

ནའློ། །བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་གིར་བྱ་བར་བརྐུས་ན་ཕམ་པར་བསན་ན་བདག་པློ་

དང་བལ་བའི་སྗེམས་འབའ་ཞིག་གིས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། བདག་གིར་ཞྗེས་ཏྗེ། 

སློགས་པ་ནི། བཅིང་བ་དང༌། དྲལ་བ་དང༌། བསྐློད་པ་དང་། བསད་པ་ལ་སློགས་པ་

བསྡུའློ། །

འདིར་རྐུ་ུའམ་ཞྗེས་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་མྗེད་ཀང་། མ་བྱིན་པ། རིན་ཐང་
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ཚང་བ། མིས་བཟུང་བ། དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པའི་ཡན་ལག་དང་ལྡན་ན་མངགས་པས་ཀང་

སློམ་པློར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན། རས་ཆུད་གསན་གི་སློམ་པློ་ལ་རིན་ཐང་

ཚད་དགློས་པར་གསལ་ལློ། འདིར་ཊིཀྐ་ལས། སློམ་པློའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཡན་

ལག་ངག་ལས་ཆྗེས་ཉུང་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཇི་ལྟར་གང་ཡང་རུང་བའི་རྒྱུད་ཀིས་

ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཡང་རུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པས་མ་ཤ་ཀ་ལ་སློགས་པ་ལས་

ཉུང་བ་བལ་བར་བྱས་ན་ཉྗེས་བྱས་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་ལ་འགྲློ་བ་གཞན་གི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པས་བལ་

བར་བྱས་པ་ལ་སློམ་པློའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ལས་ཉུང་བས་ཀང་ཉྗེས་བྱས་སློ། དྗེ་

བཞིན་དུ་མི་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་མིའི་རྒྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པས་བལ་བ་བྱས་ན་ཡང་ཉྗེས་བྱས་ཁློ་ནའློ། །ཇི་ལྟར་གཞན་དུ་

རྐུ་སྗེམས་ཀི་ལྟུང་བར་བྱས་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ནི་བལ་བའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་ལྟུང་བར་

བྱས་པ་ཉིད་དློ། །ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བ་ལ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པའམ། 

ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་མྗེད་དྗེ། བལ་བའི་བསམ་པ་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡློངས་སུ་མ་བཟུང་བ་ནི་བདག་པློ་གཏན་

མྗེད་པ་དང༌། བཟུང་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་ནི་འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྗེ་དྗེ་

ལ་ནི་རང་དང་གཞན་གི་ཕྱིར་བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་ཀི་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་ན་རས་བལ་

བར་བྱས་པ་ཙམ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་འདྲ་སྗེ་དཔྱད་དྗེ། གནློད་པའི་སྗེམས་ཀིས་ཕལ་

བ་ལ་སློམ་པློར་སྨྲས་ན། སྗེམས་གཞན་གིས་ཕལ་བ་ལ་ཅི་འགྱུར་ཞྗེ་ན། སིང་རྗེ་དང་

ཞྗེས་སློ། ཕམ་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློར་སྨྲས་ན་ཕམ་པ་མ་བྱས་པར་བར་སྐབས་སུ་
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ཕྱིར་བཟླློག་ན་སློམ་པློར་མི་འགྱུར་བར་དློགས་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་རློ། ཁྱིམ་དྗེ་ན་

བུད་མྗེད་ནི་མང༌། སྐྗེས་པ་ནི་ཉུང་ངློ་སྔར་སྦྲན་པ་ལ་སློགས་པ་འབྱུང་བའི་མཐའི་

སྤྱློར་བ་བྱས་ན་ཕྱིས་རྐུན་པློ་རྣམས་ཕྱིར་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། ཕྱིར་བཅློས་པ་གཉྗེན་པློ་

བྱས་སུ་ཟིན་ཀང༌། རྐུན་པློ་དྗེའི་རྩློམ་པ་དང་པློར་གྱུར་པ་དྗེ་མ་བྱས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏྗེ་

སློམ་པློ་ཁློ་ནར་འགྱུར་རློ། །སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློ་དང༌། སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་

སུ་སྨྲ་ན། ད་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་དབྱྗེ་བ་བསན་པའི་ཕྱིར་རས་ལ་ནློམ་པའི་སྔ་

རློལ་དུ་ཁི་ལས་ལྡང་བ་དང་། ཤམ་ཐབས་ལ་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་ནི་སྦྱློར་

བ་སློམ་པློའི་སྦྱློར་བ་ཉིད་དྗེ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། ནློམ་པ་ནས་གནས་ནས་གནས་སུ་མི་

སྗེད་པའི་བར་དུ་སློམ་པློའ ློ། །ནློམ་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་ལ་ཇི་སིད་རྐུ་བའི་བསམ་པ་མ་

ལློག་པའི་བར་དུ་ནི་སློམ་པློ་གཅིག་ཁློ་ན་དང༌། ཕྱིར་བཟླློག་པའི་བསམ་པ་བྱུང་ནས་

ཀང༌། ནློམ་ན་སློམ་པློ་གཞན་ནློ། །

སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་སྨྲ་ན། ཁི་ལས་ལྡང་བ་ལ་སློགས་པའི་

སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལའང་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། 

དགྗེ་སློང་ལམ་དུ་ཞུགས་པས་མཁན་སློབ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གློས་ལག་ཏུ་གཏད་

པ་ལ་རྐུ་བར་འདློད་ན་ཁད་ཀི་ཁད་ཀིས་གློམ་པ་ཕི་བའི་གློམ་པ་རྗེ་རྗེ་ལ་སྦྱློར་བའི་

སྦྱློར་བ་ཉྗེས་བྱས་ཐ་དད་པ་རྗེ་རྗེ་དང༌། གང་ནས་མི་སང་བར་འགྲློ་བའི་རང་པ་བཏྗེག་

པ་ལ་ནི་སློམ་པློ་དང༌། མིག་སྔར་སང་བར་མ་གྱུར་པ་ན་རིན་ཐང་བརྩི་བར་བྱ་ཞིང་

ཞྗེས་སློགས་གསུངས་སློ། འདི་ལ་བདུན་པ་ལྡློག་མཚམས་ཡློད་པ་དང༌། རས་ལ་

ནློམ་པ། ཡློད་ཅིང་ཆྗེ་བའི་སྤློ་བ་ཤས་ཆྗེ་བ་དང་། རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པས་ཐ་དང་
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མཚན་ཉིད་པའློ། ཞྗེས་ལུགས་གསུམ་མློ། །ཁ་ཅིག་དྗེ་ནི་རང་དགར་ཟད་པས་ཐ་དད་

དགློངས་པ་ཅན་ཏྗེ། དགློངས་གཞི་ནི་གློམས་པ་ཐ་དད་པའློ། །དགློས་པ་ནི་མི་སྔློན་

པར་འགྲློ་བའི་གློམས་པ་སྦྱློར་བར་གསུངས་པས་དྗེའི་སྔ་མ་ཉིད་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་

དང་། དྗེའི་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཉྗེས་བྱས་སུ་བསན་པའང་ཐ་དད་དུ་མ་བསན་ན་དློགས་པ་མི་སློང་སྗེ། སྔ་མས་རྒྱུ་

བྱས་པའི་ཉྗེས་བྱས་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། ཐ་དད་དུ་

བསན་ན་སློང་སྗེ། ཉྗེས་བྱས་སྔ་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ། །དངློས་ལ་གནློད་བྱྗེད་མྗེད་པས་ཐ་དད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བྱྗེད་པ་ལྗེགས་སློ། །

བྱ་བ་གཅིག་པས་ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་གམ་ཐ་སད་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་

ཕྱིར་དྗེའི་ཞྗེས་ཏྗེ། སྗེམས་ཅད་དྗེའི་གཞི་ལ་རྐུ་བ་དང༌། མཚོན་གིས་འདྗེབས་པ་

དང༌། གཟས་པ་དང༌། སྐུར་འདྗེབས་སློགས་བྱྗེད་པ་ན་སློ་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་དངློས་

གཞི་དང་སྦྱློར་བའི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་སྗེ། དཔྗེར་ན། དགྗེ་སློང་གནས་ནས་སློ་བ་ལ་

སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་བདག་པློ་མང་པློའི་རས་རྐུ་ཞིང༌། རིན་ཐང་ཡང་

ཚང་ན་སྗེམས་ཅན་སློ་སློ་ལས་ཕམ་པར་འགྱུར་ཞིང༌། སློམ་པློ་ཞྗེས་པའི་སྦྱློར་བ་ནི་

གཅིག་ཁློ་ནར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། །གང་གི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་སློ་སློ་ལས་རིན་ཐང་མ་

ཚང་ན་ནི་དྗེའི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་སློ་སློ་ལས་སློམ་པློ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

དགྗེ་སློང་གིས་མདའི་སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་མི་མང་པློ་ལ་འཕངས་ན་སློམ་པློ་ཐ་དད་པ་

དང༌། ཉྗེས་བྱས་ནི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའློ། ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །འདི་ལ་སྔ་མ་

རྣམས་སློམ་པློ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ལྡློག་མཚུངས་ཀིས་གཅིག་ལ་དགློངས་ཏྗེ། 
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མདའ་གཅིག་གི་སྦྱློར་བས་དུ་མ་བསད་པ་ལ་སློམ་པློ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། 

སྦྱློར་དངློས་རས་གཅིག་ཅིང་དངློས་གཞི་ཐ་དད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་

མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་མཚམས་སྦྱློར་གི་དློན་སྦྱློར་པ་རིགས་གཅིག་པས་དངློས་

གཞིའང་རིགས་གམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་དགློས་ན། དྗེ་བསལ་བར་མི་ནུས་

པའི་ཕྱིར། མི་མང་པློ་ལ་མདའ་གཅིག་འཕངས་སློམ་པློ། བསད་པ་ལ་བྱྗེད་ན་ཕམ་

པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། དྗེས་ན་སློག་ལ་མ་གནློད་པའི་མཚོན་གིས་བཏབ་པ་ཙམ་

མློ། །སྦྱློར་དངློས་ཀིས་ལྟུང་བ་རས་གཅིག་ན་རས་ཐ་དད་པའི་དངློས་པློ་མི་སིད་པར་

ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཕྱིར་བཅློས་གཅིག་གིས་འདག་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མི་

རུང་སྗེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆློས་ཤྗེས་པའི་བཟློད་པ་གཅིག་གིས་སློང་བའི་ཕྱིར། སྡུག་

བསལ་མཐློང་སངས་ཀིས་ཕ་རྒྱས་བཅུའང་རས་གཅིག་ཏུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །ཕུར་པ་

ཞྗེས་པ་ནི་རས་ལ་ནློམ་ཉུག་སློམ་པློར་སྨྲས་པས་འདི་ལའང་སློམ་པློར་དགློས་པ་

བསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གནས་ནས་གཞན་དུ་སྗེད་པར་བྱྗེད་ན། རྐུས་པ་ཞྗེས་བྱའློ། ཞྗེས་སྤྱིར་བཏང་

བ་དྗེའི་དམིགས་བསལ་བྱ་བར་འདློད་ནས་དྗེ་བྱས་ནས་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མཐར་

ཐུག་གི་རབ་དབྱྗེ་གསུངས་སློ། །འདིའི་མཐར་ཐུག་ལ་རྨ་འཚོ་ནི། གནས་སགས་

ཡིན་གི། ཐློབ་བློ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྣམ་བཤད་ལས། གནས་སུ་སགས་ན་ཞྗེས་དང༌། 

འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཀ་ནས་ཀང་དྗེ་ལ་བཤད་ཅིང༌། ཐ་ན་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 

རང་གི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་གང་། ཞྗེས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་སློམ་པའི་སྔ་རློལ་ཞྗེས་པའི་

འགྲྗེལ་པ་ལས། རིམ་པ་ནི་འདི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བསམ་པའི་དབྱྗེ་བས་བྱ་བ་དབྱྗེའློ། །བྱ་
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བའི་དབྱྗེ་བས་ལྟུང་བ་དབྱྗེའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་གྲུབ་བློ། ཞྗེས་དང༌། ཡང་ཐློབ་བློ་དྗེ་མ་བྱིན་

ལྗེན་གི་བསམ་པ་དང༌། སྗེམས་པའི་ལས་གང་དུ་མི་གཏློང་བའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ། །

དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། དྗེ་མི་འཐད་དྗེ། གཞུང་དང་འགལ་བ་ནི། འགྲྗེལ་བ་ལས། 

མིག་གིས་མ་མཐློང་ན་རང་པའི་དྲུང་དུ་འློངས་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གྲུབ་པའི་

བློ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། ཞྗེས་དང་བསྡུ་བ་དང༌། བཏུའློ་སམ་པའི་བློ་ཡློད་ཀི། རྐུའློ་སམ་པའི་

བློ་མྗེད་ཅྗེས་འབྱུང་ལ། དྗེ་གཉིས་སྦྱློར་བ་ལ་བལྟློས་པའི་བློ་མྗེད་པ་ནི་མ་གྲུབ་སྗེ། 

སྦྱློར་ལྟུང་གསུངས་པ་དང༌། མི་དབང་པ་ལྗེན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་མཐར་ཐུག་ལ་

བལྟློས་པ་ཡིན་ལ། དྗེའང་བློས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཞུ་བའི་འགྲྗེལ་པ་

ལས་ཀང་འློག་ཏུ་མ་ལྟུང་ན་ཡན་ལག་ལས་འབལ་བ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་ཏྗེ། གྲུབ་པའི་

རྣམ་པར་མི་གནས་པས་ཞྗེས་དང༌། བློ་གྲློས་དུ་མའི་སྐབས་ལས་ཀང༌། སློ་སློར་མ་

དགློས་པ་ལ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གྲུབ་པ་མྗེད་པས་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ལློ། །གལ་

ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་གནས་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཏུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་གི། ཡན་ལག་

ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། སློག་ཆགས་ལ་གནློད་པ་ལ་སློགས་པས་བརློའི་ལྟུང་བ་སྐྗེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡིན། ཡན་ལག་མིན་ནློ་པ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་པ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་གནས་སགས་

ཐམས་ཅད་ལ་དགློས་པ་དློན་ལ་གྲུབ་བློས་ཁས་བངས་པའི་ས། ཚིག་ཙམ་ལ་མི་རྩློད་

ལ། ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་ཡློད་པས་ཆློག་ན་དུད་འགྲློ་གཞུག་མ་བརྐུ་བ་ན་མི་སང་བར་སློང་

བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕམ་པར་སློང་ཞིང༌། འདློད་ན་འགྲྗེལ་པ་དང་འགལ་ལློ། །རྒྱུ་མཚན་

ཡིན་ཡང་ཡན་ལག་ཡིན་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། རྨ་མ་ཉམས་པ་བཞིན་ནློ། །རིག་པ་དང་
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འགལ་བ་ནི་གནས་སགས་ཀི་དློན་རས་འདུག་པ་ནས་ཕལ་བ་ལ་བྱྗེད་ན་ས་གཞི་

དང༌། ཁང་ཁྱིམ་རྐུ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ལ། རྗེ་བ་མ་ཆད་པའི་གནས་ནས་ཆད་པའི་གནས་

སུ་སགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱྗེད་ན་ཐློབ་བློའང་གནས་སགས་སུ་འགྱུར་བ་མི་འགལ་

ལློ། །གློས་བསང་བ་ལ་སློགས་པའི་མཐར་ཐུག་ཐློབ་བློ་ལ་གསུངས་པས་མ་བྱིན་

ལྗེན་པའང་མཚུངས་སློ། །བསམ་པའི་དབྱྗེ་བ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་དུ་འདློད་ན་གཞུང་

འདིའི་མཚམས་སྦྱློར་དང་འགལ་ཞིང་སྐབས་འཚོལ་བར་ཡང་འགྱུར་རློ། །ལས་

གཉིསསུ་མ་གཏློགས་ན་སྦྱློར་བ་དང་ཀུན་སློང་དུ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནློད་ཀི། མཐར་

ཐུག་ཏུ་འདློད་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། བརྫུན་གི་མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བ་ལ་འཇློག་པ་བཞིན་

ནློ། །དྗེས་ན་མཐར་ཐུག་ནི་གྲུབ་བློའམ། ཐློབ་བློ་ཡིན་ལ་དྗེའང་རང་ལ་གྲུབ་དགློས་

སློ། །

ཁ་ཅིག་གཞན་ལ་སྐྗེས་ཀང་གློ་ཆློད་དྗེ། གསང་སྔགས་ཀི་རྐུ་བའི་སྐབས་སུ་

ཟླ་བློས་མཐློང་བ་ལ་ཕམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་ལམ་རྒྱུས་གློ་བར་

བྱས་ནས་རྐུ་བ་ལ་རང་གི་ཐློབ་དགློས་པ་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་གི་ཉྗེས་པས་

གཞན་ལ་གློས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཟླ་བློས་མཐློང་བ་སྦྲན་པ་ལ་དགློངས་

པའི་ཕྱིར་མི་རིགས་སློ་ཞྗེས་སུན་འབྱིན་ཏྗེ། འློན་ཀང་བསམ་སྦྱློར་མཐུན་པའི་གྲློས་

བྱས་བ་ལྟ་བུ་མྗེད་ན་ཐབ་པ་དགློས་ཏྗེ། ལམ་རྒྱུས་ཞྗེས་དང་། བློ་གྲློས་དུ་མ་ཉིད་ཅྗེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའློ། །ཡློད་ན་ནི་རང་ལ་ཐློབ་བློ་མ་སྐྗེས་ཀང༌། གྲློགས་ལ་སྐྗེས་ན་

ཆློག་པ་འདྲ་སྗེ། གསང་སྔགས་ཀི་རྐུ་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་

འདློད་པ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ལས་མ་བྱིན་ལྗེན་གི་མཐར་ཐུག་གང་ལ་བྱ་ཞྗེ་ན། རྩ་བར་རྐུ་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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བའམ་ཞྗེས་པ་ནས། དྗེར་འདུ་ཤྗེས་བས་ས་ཞྗེས་པའི་བར་གི་ཕམ་པའི་ཡན་ལག་

གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་ཊིཀྐར། མ་བྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཙམ་

གི་ཕམ་པར་འགྱུར་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཡློད་དགློས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཕམ་པར་མི་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །མཐར་ཐུག་ཡློད་ཚུལ་ནི། མ་བྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་

རྐུ་ུན་ཞྗེས་པ་དང་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཚིག་འབྗེལ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་བས་

སློ། དྗེའི་ཕྱིར་མཐར་ཐུག་ནི་བརྐུས་པ་ཁློ་ནའློ། དྗེའི་དློན་ཡང་རས་འདི་ནི་རས་

བདག་མི་དབང་ཞིང༌། ཁློ་བློ་དབང་ངློ་སམ་པའི་བློ་སྐྗེས་པའློ། །གལ་ཏྗེ་མཐར་ཐུག་

གི་དུས་དྗེ་ལ་བྱྗེད་ན། ཞུ་བར་བརྐུས་པ་ནའམ་ཞྗེས་སློགས་མཐར་ཐུག་གི་རབ་དབྱྗེ་

བཤད་པ་དློན་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། སྔར་གི་བློ་དྗེ་སྐྗེས་ན་ནི་ཁུར་དུ་གྲགས་པ་སློགས་

མྗེད་ཀང་མཐར་ཐུག་ཚང་ལ། མ་སྐྗེས་ན་ནི་ཁུར་དུ་གྲགས་པ་སློགས་ཡློད་ཀང་

མཐར་ཐུག་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང༌། གཞུང་ལས་ཁུར་དུ་གྲགས་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་དངློས་པློའི་ས་

མཚམས་བསན་གིས། རང་དབང་བའི་བློ་སྐྗེ་བའི་ས་མཚམས་མ་བསན་པའི་ཕྱིར་

མཐར་ཐུག་གི་དུས་དྗེ་མི་འཐད་དློ་ཞྗེ་ན། རྩློད་པ་སྔ་མ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། གཞུང་ནས་

བཤད་པའི་མཐར་ཐུག་ནི་མ་ངྗེས་ཀང་། ཕལ་ཆྗེ་བས་དྗེར་བཞག་གློ་ཞྗེས་ལན་

འདྗེབས་མློད་ཀང༌། འདིར་ནི། དང་པློ་ལ་མཚོན་ཁུར་དུ་མ་གྲགས་པའི་སྔློན་དུ་གྲུབ་

བློ་སྐྗེ་བ་དང་། གྲགས་པའི་ཚེའང་མི་སྐྗེ་བ་ཡློད་མློད། དྗེའི་དབང་དུ་མ་བྱས་ཀིས། 

འློན་ཀང་གློས་རླུང་གི་གཏློར་བ་ལྟ་བུ་ལྗེ། ཁློ་བློས་རས་འདི་བསྡུས་ཏྗེ་ཁུར་དུ་བྱྗེད་

ཐུབ་ན་ངྗེས་པར་ཐློབ་ལ། དྗེའི་སྔློན་དུ་ནི་མི་ཐློབ་བློ་སམ་པའི། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་རྐུ་བའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དགྗེ་སློང་དྗེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་སྗེ། འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། སྤྱིར་སྦྱློར་བར་

བྱས་པ་དྗེའི་དམིགས་ཀིས་བསལ་བར་བྱ་བར་འདློད་ནས། དྗེ་བྱས་ནས་ཞྗེས་བྱ་བ་

ནི། ཁུར་དུ་བྱས་པས་བཟློད་རྐུའློ་སམ་པའློ། ཞྗེས་པ་དང༌། བཏུས་ནས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། 

བཏུས་ཟིན་ནས་གཟློད་རྐུའློ་སམ་པའློ་ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། རྩློད་པ་ཕྱི་

མའང་མི་འཐད་དྗེ། ཊིཀྐ་ལས། གང་གི་ཚེ་རླུང་གིས་གློས་དག་རྣམ་པར་གཏློར་བར་

གྱུར་པའམ། རས་གཞན་དག་གཏློར་བར་གྱུར་བ་ན། དགྗེ་སློང་གིས་དྗེ་དག་ཁུར་དུ་

གྲགས་ཏྗེ། རྐུའློ་སམ་པའི་བསམ་པས། དྗེས་དྗེ་དག་སྡུད་པར་བྱྗེད་ན། འདི་ལྟར་མ་

ཤ་ཀ་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་རིན་ཐང་གི་ཚད་ཀིས་གློས་ལ་སློགས་པ་དག་ཁུར་དུ་

གྲགས་པའི་སྔ་རློལ་དུ་གནས་ནས་སློ་བར་བྱྗེད་ཀང་དྗེ་ལྟར་ནའང་ཕམ་པར་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཚེ་ན་དྗེ་ལ་བསྡུའློ་སམ་པའི་བློ་ཡློད་ཀི་རྐུའློ་སམ་པའི་བློ་མྗེད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །

འདིར་གཞུང་ནི། འདི་ལྟར་བཙོ་བག་མཁན་གི་གློས་བཏིང་བ་རླུང་གིས་ཁྱྗེར་

ཞིང༌། དགྗེ་སློང་དྗེ་ལ་སྦྱློར་བས་ཇི་སིད་དུ་ནློམ་པར་མི་བྱྗེད། ཉུག་པར་མི་བྱྗེད་པ་དྗེ་

སིད་དུ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །ནློམ་པར་བྱྗེད། ཉུག་པར་བྱྗེད། གློས་དག་སྡུད་པར་

བྱྗེད། བམ་པློར་སྒྗེ་བར་བྱྗེད་ཅིང༌། ཇི་སིད་དུ་གནས་ནས་གནས་སུ་སྗེད་པར་བྱྗེད་ན་

ཞྗེས་གསུངས་བས་གློས་འཐློར་བ་སྡུད་པ་དང༌། མྗེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་ཐློགས་པ་

གནས་སུ་སྗེད་པར་བྱྗེད་ན་རྐུས་པར་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། རིན་ཐང་བརྩི་བར་བྱ་ཞིང་

“ཞྗེས
1

་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མར་ཡང་གཞུང་དྲང་ཞིང་དློགས་པ་བཅད་

1  ཞས
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དློ། །དློགས་པ་ནི་ལུང་ལས། ཁུར་དང་ཕུང་པློའི་གསལ་ཁ་མྗེད་པར་གནས་ནས་

གནས་སུ་སྗེད་པར་བྱྗེད་ན་ཞྗེས་གསུངས་པ་གློས་ཐློར་བ་སྡུད་པ་དང་། མྗེ་ཏློག་དང་

འབས་བུ་ཐློགས་པའི་ཚེའང་གནས་སགས་ཡློད་པས་རིན་ཐང་རྩི་བའི་དུས་ཡིན་ནམ་

སམ་པའློ། །དྗེ་གཅློད་པ་ལ་ཊིཀྐར། གནས་ནས་སློ་བར་བྱྗེད་ཀང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་

ཏྗེ། དྗེའི་ཚེ་རྐུའློ་སམ་པའི་བློ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཤུགས་ལ་ཕམ་

པར་འགྱུར་བའི་དུས་སུ་ནི་རྐུའློ་སམ་པའི་བློ་ཡློད་པར་ཁས་བངས་པས་མཐར་ཐུག་

བསམ་པ་ལ་ལྟློས་པར་གསལ་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟློས་

པའི་རྐུ་བའི་བསམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་ཐློབ་བློ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རློ། 

མདློ་དང་པློ་གཉིས་ལས་མཐར་ཐུག་གི་དུས་སུ་རྐུ་བའི་བསམ་པས་དགློས་པར་

གསུངས་པ་ནི། གཞན་ལའང་མཚོན་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། ཁྱབ་པའི་ཞྗེས་པས་གཅད་པར་བྱ་བའི་དློགས་པའི་གཞི་ནི་ལུང་ལས། མཚམས་

ལས་འདས་ན་ཞྗེས་སྨློས་ཀི། རས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱི་རློལ་གི་མཚམས་ཞྗེས་མི་

འབྱུང་བས། རས་ཀི་ཁྱབ་པའི་མཚམས་ཡིན་ནམ་སམ་པའློ། ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་

རློ། །དྗེའི་མཚན་ཉིད་ཅྗེས་པ་ལ་མཚམས་གཉིས་ལས་གསལ་བས་བཅད་པའི་

མཚམས་ནི། བརློས་པ་དང༌། རྩིག་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་གང་གིས་བཅད་པ་འཇིག་རྟྗེན་

ལས་གྲགས་བའློ། །

ཅིག་ཤློས་ནི། རབ་ཏུ་མི་མངློན་པའི་སྤྱད་པ་འཇིག་རྟྗེན་ལས་ངློ་བློ་བདག་ཉིད་

མ་གྲགས་པ་དྗེ། དྗེའི་མཚན་ཉིད་ནི། ས་ཞག་འདྲ་བར་གློང་ཞིང་གྲུགས་པ་ནི་གློང་

གྲུགས་པའློ། །ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་རལ་བ་ནི་གས་པའློ། །ཡི་གྗེར་བིས་པ་ནི་བིས་
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པའློ། །ཚོན་ཁ་དློག་གཅིག་ལས་ཁ་དློག་ཐ་དད་ནི་ཁ་དློག་གཞན་ནློ། །སློ་གླྗེགས་དང་། 

རྗེ་ལྡྗེ་ལ་སློགས་པ་ནི་བར་མཚམས་སློ། །ཞིང་ལློག་པའི་སང་རྒལ་ལ་སློགས་ནི་བར་

ཆད་དྗེ། སང་སལ་གི་ངློས་གཉིས་ནི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། ངློས་དྗེ་

གཉིས་ནས་གནས་པའི་ས་གཞིའི་ཆ་གཉིསཀི་དབུས་ན་གནས་པའི་ཕྱིར་མཚམས་

སློ། །གལ་ཏྗེ་བརློས་པ་དྗེ་མུ་དང་ཁ་ད་ཆད་དུ་གང་ན་ཆྗེད་གཅིག་ཏུ་བརློད་པར་བྱ་

ལ། གལ་ཏྗེ་མ་གང་སྗེ་དྗེར་དབྱིག་གུའམ། འབྗེག་གམ། རྗེ་ལྡྗེས་བར་བཅད་པ་ནི་

ཕྱློགས་སློ་སློར་བརློད་པར་བྱའློ། །སློག་ཆགས་ཀི་ལུས་གཅིག་པས་བར་ཆད་

གཅིག་ཡིན་པར་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་སློག་ཆགས་ཞྗེས་ཏྗེ། སློགས་པས་ནི་

ས་དང༌། སས་བར་དུ་བཅད་པ་ལ་སློགས་པ་བསྡུས་ཏྗེ། དྗེས་ན་རྩིབ་མ་ཞྗེ་གཅིག་གི་

ཕྱློགས་ཐ་དད་པ་རྟག་ཏུ་རུང་བ་བཞིན་གི་བར་དུ་སློས་ན་བརྐུས་པའློ། །ས་ལ་སློགས་

པ་རྩྭ་ལ་སློགས་པས་གཡློགས་པ་ལའང༌། ས་ལ་སློགས་པ་དྗེ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

གནས་ཡིན་གི། གཡློགས་མ་ནི་མ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་གདིང་

བ་ཞྗེས་སློ། །རྩྭ་དང༌། ནགས་ཚལ་སློགས་པ་འབྱུང་བའི་སྐྗེ་བ་ནི། རས་གཞག་པ་

བསྐློད་པ་ཙམ་ནས་བརྐུས་པ་དང་འདྲ་བར་སྐྗེ་བ་ཡང་གནས་ནས་བསྐྗེད་པ་ཁློ་ནས་

བརྐུས་པ་ཞྗེས་བྱའི། རྩ་བ་ནས་བཏློན་པ་ཙམ་གི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རིལ་གིས་ཁྱྗེར་

ནའློ། །ཤློ་གམ་རང་གི་གནས་ན་འདུག་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་བརྐུས་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན་ཤློ་

གམ་ཞྗེས་སློ། །ཤློ་གམ་གི་གནས་སུ་ཕྱི་ནས་ཕྱིར་བཟླློག་གམ། སྐབས་སུ་གཟུར་ཏྗེ་

འགྲློ་བ་ལ་ནི་ཡུལ་ཆློས་དང་སྦྱར་རློ། །མི་ནི་འགྲློ་འློད་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་ན། དྗེ་ཇི་

ལྟར་བརྐུས་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། མི་ལ་ཞྗེས་སློ། །བཏགས་པ་ཇི་ལྟར་རྐུས་པར་བཞག་
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ཅྗེ་ན། དུད་འགྲློ་ཞྗེས་ཏྗེ། རི་དྭགས་སྦུབས་སུ་ཆུད་པ་དང༌། ཉ་དློལ་ལ་ཐློགས་པ་ཕྱུང་

བ་ལྟ་བུའློ། བརྟློད་པ་ནི། དུད་འགྲློའི་ནང་དུ་འགྲློ་བ་ཕུར་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བཏགས་

པའློ། །དྗེ་ཡང་བདག་པློ་དང་། རི་བློ་ཕྱི་བཞིན་དུ་འབང་ན་དྗེ་ལས་དང༌། དྗེ་གཉིས་

གཤྗེད་ན་འདུག་ན་གནས་དྗེ་ལས་དང་། དྗེ་གཉིས་མྗེད་ན། ཁྱུ་ལས་མི་སང་བ་ན་

བརྐུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་དུད་འགྲློ་རང་གིས་ངང་གིས་འགྲློ་བའློ། །མཐུས་བཀྲི་དགློས་

པའློ། །སྒ་ཕྱུང་སྗེ་བརྔ་དགློས་ན་ནི། བག་ཚ་བ་མྗེད་པའི་ཡུལ་དུ་ནམ་ཕྱིན་ཏམ། 

དབང་དུ་བྱས་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་བརྐུས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །མི་ལ་སློགས་པའང་དྗེ་

བཞིན་ནློ། །

བསྔགས་པ་ཞྗེས་པ་ལ། རྐུན་མ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་ལས་“གཅིག
1

་ཁློ་ན་

ཞིག་གིས་གལ་ཏྗེ་མཐློང་ན་ཡང༌། དྗེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐློང་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། 

འདི་ལྟར་གཏྗེར་ལ་ཁློ་ན་བསན་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་རྐུ་བ་གཞན་དག་ལ་ཡང་

དྗེ་ཁློ་ན་གཞན་སྒྲུབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་སྦྱར་བ་གྲློས་

བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་གང་རུང་གཅིག་ལ་གྲུབ་བློ་སྐྗེས་པས་ཆློག་གློ །ཕྱི་བཞིན་འབང་

བ་ནི་ཕྱི་བཞིན་འགྲློ་བའློ། ནང་བྱན་བྱྗེད་པ་ནི་ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་འབུལ་

བའློ། །ནུར་བ་ནི་ཕྱི་ནུར་དུ་འགྲློ་བའློ། །འབྱངས་པ་ནི། རས་བདག་གིས་མདུན་ནས་

རིང་དུ་ཕྱིར་ནུར་ཏྗེ་སློང་བའློ། །འབྱམས་པ་ནི། གཤློད་ནས་ཐང་ལ་བྱུང་བ་དང་། 

མངློན་པར་སྐབས་ཡློད་ནས་ཐྗེབས་པར་འཇུག་པ་དང༌། གནས་ཁང་ནས་ཁྱིམ་དུ་

དང༌། ཡང་ཐློག་ནས་ཡང་ཐློག་གཞན་དུ་འཛེག་པ་དང༌། དྗེ་དག་ནས་ཟླློག་པ་དང་། 

1  གཅག
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དང་པློ་ལ་འབབ་པ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་འགྲློ་བ་དང༌། བཞི་པ་ལ་འབབ་པ་ཞྗེས་སྦྱར་

རློ། །འཇུག་པ་ནི་གནས་ཁང་དུའློ། །འཛེག་པ་ནི་ཡང་ཐློག་གཞན་དུའློ། །གཞན་གི་

ཞྗེས་པ་ནི། དགྗེ་སློང་གིས་རང་གི་ལས་ཀི་མཐའ་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ་གཞན་གི་

ལས་ཀི་མཐའ་དག་ཏུ་ཆུ་དཀློན་པའི་དུས་སུ་འགློག་པའམ། མློད་པའི་དུས་སུ་གཏློང་

བ། རང་དང་གཞན་གི་ལས་ཀི་མཐའ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕུང་པར་བྱ་བའི་བསམ་པས་

བྱྗེད་ལ། རྒྱུ་དྗེས་དྗེ་ལྟར་གྱུར་ན་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་ལས་གྱུར་པའི་སྐྗེད་གྲུབ་པ་མ་

གཏློགས་པ། ཆུ་གཏློང་དགློག་ལས་གྱུར་པའི་རང་གཞན་གི་ལས་ཀི་མཐའ་གྲུབ་པ་

དང༌། ཕུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་བརྐུས་པའློ། །འློག་གཟུར་ནི༌། འློག་གཟུར་ཡུལ་མིའི་

ནང་དུ་གཤགས་འགྗེད་ན་ཞྗེས་དང༌། སྦྱློར་བ་མ་བཏང་པའི་རྒྱལ་བ་དྗེ་ནི་ཞྗེས་སློ། །

བསབ་བྱ་ལ་གཉིས་ལས། ཤློ་གམ་དང་འབྗེལ་བ་ལ་བརྒྱད་དྗེ། གང་ནས་

གཞལ་བའི་གནས། གང་ལས་གཞལ་བའི་རས། གང་ལ་གཞལ་བའི་བདག་པློ། །ཆ་

ཅི་ཙམ་གཞལ་བ། དྗེ་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ། ལྡློག་མཚམས་ལྟུང་མྗེད། བརྒྱུད་པའི་

བསབ་བྱ། མཚོན་པའི་དློན་ནི། །དང་པློ་ནི། གཞན་ལས་འདས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་

པས་ཤློ་གམ་གིས་ས་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་བངས་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལས་འདས་པ་

ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་ས་ཁློ་ནས་ཡིན་པ་དང༌། ཡུལ་ཆས་ཀི་གཅློད་ན་གཞལ་གིས༌། 

བསྲུང་ཡང་མི་གཅློད་ན་གཞལ་མི་དགློས་ཏྗེ། མཉན་ཡློད་ཀི་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་

ཤློ་གམ་ནི། །གཉིས་པ་ནི། ཉློ་ཆློང་གི་རྒྱུར་བྱྗེད་པའི་ཟློང་ངློ༌། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཟློང་མ་

ཡིན་པ་ལས་ཀང་གཞལ་དགློས་ཏྗེ། ཕ་མ་དང༌། དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་ཁྱྗེར་བ་ལ་

ཡང་བྱིན་པས་ཞྗེས་དང་། ཁ་ཆར་བཅད་པ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་བའི་ཕྱིར་རློ། 
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ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློམ་ཙམ་ལམ་དུ་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྗེ། འཚོ་བའི་སྤྱློད་

ལ་ཡང་ཤློ་གམ་གཅློད་པའིཕྱིར་རློ། །མ་ངྗེས་སློ་ཞྗེ་ན། ལམ་དུ་འཇུག་དྗེ་གློས་དང་

བཅས་ཏྗེ་འཇུག་ན། ཤློ་གམ་གཞལ་དགློས་དང་བཅས་ཏྗེ་འཇུག་ན་ཤློ་གམ་གཞལ་

དགློས་བཅས་ཏྗེ་ལམ་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱའློ། ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། ཕྱི་མ་ལྟར་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཉམས་པར་འགྱུར་རློ། །བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཀང༌། 

མཆློད་པ་དང༌། ལམ་བརྒྱགས་དང༌། སྐྗེས་དང༌། ཕ་མའི་དློན་དུ་ཁྱྗེར་བ་ཤློ་གམ་སྦྱིན་

པར་མི་བྱ་སྗེ། ཉློ་ཚོང་གི་རྒྱུར་མི་ཁྱྗེར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཤློ་གམ་པས་ཀང་ད་ལ་ཟློང་

དང་འདྲ་བར་མི་བང་སྗེ། མ་བྱིན་ལྗེན་གི་སིག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་

གསུངས་པས་འཚོ་བའི་སྤྱློད་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་ཤློ་གམ་གཞལ་མི་དགློས་སློ། །ཁ་

བསྒྱུར་བ་དང་ཁ་ཚར་གཅློད་པ་སློགས་ནི། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཡུལ་ཆློས་ཀི་ཤློ་གམ་

མྗེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །ཕ་མ་དང་དཀློན་མཆློག་དློན་དུ་ཁྱྗེར་བ་ལ་བསྔགས་པ་

བརློད་ཀང་འདློད་ན་སྦྱིན་ཞྗེས་པ་ནི། དབང་ནས་འཇལ་བ་མ་ཡིན་གི། ཁ་མཆུ་

སངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཆློས་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་

དང༌། སྐློབས་པ་དང༌། སྗེད་པ་དང༌། ཀུན་འགྗེང་པར་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རྒྱལ་

པློ་གཞན་གི་དམག་གི་དང༌། རང་གི་དང༌། ཚོང་པ་ནང་གི་འཇིགས་པ་ལས་དང༌། 

རིགས་ཆློད་དུ་ལྗེན་པ་དང་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། འདུལ་བ་ལས། ཅི་ཙམ་གཞལ་མ་གསུངས་ཀང༌། ཡུལ་ཆློས་དང་

སྦྱར་ནས་ཟློང་ལ་ཉི་ཤུ་ཆ་ལྗེགས་པའློ། །ལྔ་པ་ནི། ཡན་ལག་གཞན་ཚང་ན་ཕམ་པ་

དང༌། མ་ཚང་ན་སློམ་པློ་སློགས་སློ། །དྲུག་པ་ནི། རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པའློ། །བདུན་པ་ནི་
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གཞུང་ལྟར་རློ། །བརྒྱད་པ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་གྲུ་བཙས་འབྗེབས་པའི་ཚ་དྗེ་གཞལ་

དགློས་པའློ། །ཚིག་གི་དློན་ནི། རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། དགྗེ་སློང་ལ་ཤློ་གམ་མི་

བཅད་པར་མ་གནང་བའི་ཚེ་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པས་རང་གི་རས་ཤློ་གམ་གཞལ་དགློས་

པ་མི་གཞན་གི་ལག་ནས་ཤློ་གམ་གི་གནས་ནས་འདའ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཤློ་གམ་

མི་བཅད་པར་གནང་བའི་ཚེ་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པས་གཞན་གི་རས་ཤློ་གམ་གཞལ་

དགློས་པ་རང་གི་ཤློ་གམ་གི་གནས་ནས་འདའ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་མ་བྱིན་ལྗེན་དུ་

གཏློགས་པའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི། དགྗེ་སློང་གིས་ཚོད་པའི་འློག་ཏུ་

གཏད་བ་ལ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་ཏྗེ། མི་འགྱུར་ལུགས་ནི། དགྗེ་སློང་

འདི་སམ་དུ། ཚོང་པ་འདི་དག་ནི་ཤློ་གམ་པ་རྣམས་ཀི་སྗེམས་ལྗེན་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་

ནློ། །སམ་ན་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པར་རིགས་ཀི། གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དགྗེ་སློང་གིས་གཞན་གི་ཤློ་གམ་བཟླས་པ་ལ་ལྟུང་བར་མི་

འགྱུར་བར་གསུངས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་རང་གཞན་གི་རས་ལ་ཤློ་གམ་གནང་མི་གནང་

གི་བྱྗེ་བག་མི་ཤྗེས་ན་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་གི། ཤྗེས་པ་ན་ནི་ལས་འབས་ཁློ་ནའློ། །དྗེ་

རྣམས་ནི། རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བས་བསྡུས་ཏྗེ། མདློ་དང་པློ་འདིས་རྣམ་འབྱྗེད་

ལས་ལྷུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཚིག་གནང་བ་དྗེའི་དགློངས་པ་བཤད་དློ། །ད་ནི་ཤློ་

གམ་གི་གནས་ནས་གཞལ་དགློས་པའི་སློད་འདའ་བར་བྱ་བ་ལ་གང་གི་ཤློ་གམ་

གཞལ་བར་བྱ་བ་དྗེ་བསན་པའི་ཕྱིར། གང་གིས་ཞྗེས་ཏྗེ། “ཚོང
1

་བ་ལློག་པ་གང་གིས་

དགྗེ་སློང་ལས་ཤློ་གམ་གཞལ་དགློས་ཀི། སློད་བངས་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་ལ་ཤློ་གམ་

1  ཆློང



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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སྦྱིན་པར་བྱ་ཞིང་དགྗེ་སློང་གིས་ཀང་འདིས་རང་གི་ཤློ་གམ་སྦྱིན་པར་འགྱུར་

རློ། །སམ་པས་རང་གཞན་གི་ལག་ཏུ་སློད་གཏད་པར་བྱའློ། །ཤློ་གམ་མི་བཅད་པར་

གནང་བ་ལ་ཚོང་པ་ལ་སློགས་པ་གཞན་གི་རས་ཤློ་གམ་མི་བཅད་པར་གནང་བས། 

ཚོང་པ་ལ་སློགས་པ་གཞན་གི་ཤློ་གམ་གནང་བའམ། གསུག་བྱིན་པ་ལ་ལློག་པས་

མི་བཅད་པར་བྱས་པ་དག་གིས་རང་གི་རས་ཤློ་གམ་གཞལ་དགློས་པ་ཟླ་བར་མི་

བྱའློ། །དྗེ་ནི་ཚོང་པས་དགྗེ་སློང་གི་རས་འདའ་བར་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་པས་མ་བྱིན་ལྗེན་

དང་འབྗེལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཐབས་དྗེས་ཟླ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། འློན་ཀང་

ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བཀག་སྗེ། དགྗེ་སློང་འདི་དག་ནི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་འདའ་བར་

བྱྗེད་པས་ཐབས་ཀིས་རྐུའློ་ཞྗེས་ཁ་ཟྗེར་བ་དགག་པའི་ཕྱིར་རློ། ཤློ་གམ་གཞལ་

དགློས་པ་དང་བཅས་པ་ཞྗེས་པ་ལ། རྒྱང་གྲགས་སུ་སློང་ན་དངློས་གཞིའི་ཉྗེས་བྱས་

རྗེ་རྗེ་དང་། རྒྱང་གྲགས་ཕྱྗེད་དུ་ནི་སྦྱློར་བའི་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློ་རྗེ་རྗེའློ། ཚིག་དྗེ་ནི་

འཕློངས་པའི་དུས་སུ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེར་དགྗེ་འདུན་གི་ལ་

སློགས་པ་གསྗེར་གི་མཐར་ཐུག་པ་བསྐུར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཞྗེས་བྱ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

བཏགས་ཟིན་པའི་ཆི་བ་ལ་སློགས་ཀི་ཁ་ཚར་དང༌། དང་བློ་འཐག་པར་རྩློམ་

པའི་སློག་ཤིང་གི་སྦུབས་ཀི་ཕན་ཚུན་ཚར་བཅད་པའློ། །གཞན་གི་སྤྱློད་པ་ནི་གཞན་

གི་འཚོ་བའི་ཐབས་སློ། །དྗེ་བདག་པློ་ལ་སློགས་པ་གཞན་ལ་འདམ་པློ་མི་བྱའློ། །དྗེ་

ཉིད་ནི་ཡིད་གཅུགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དློ་ན། འློག་མ་སྗེ། མཛའ་བཤྗེས་ཐ་མ་ལ་

ཡིད་གཅུགས་འབིང་དང༌། ཆྗེན་པློ་མི་བྱ་ཞིང༌། འབིང་ལ་ཆྗེན་པློ་མི་བྱའློ། །ཡིད་

གཅུགས་པར་བྱ་བའི་རྣམ་པར་དག་བ་དྗེའི་རྒྱུ་བསན་པའི་ཕྱིར། དྗེ་ནི་ཞྗེས་ཏྗེ། སྡུག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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པ་ནི་འགྲློགས་བཤྗེས་སློ། །ཡིད་དུ་འཐད་པ་ནི་སྨློན་འགྲིན་ནློ། །བ་མ་ནི་མཁན་སློབ་

བློ། །སྒྲུབ་པར་འློས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། ཐློས་པ་དང༌། གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་

ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་ཞིང༌། དྲན་ན་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་བའློ། །སྦྱིན་པ་དང༌། 

བསྗེན་བཀུར་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པར་འློས་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས། ཐློས་པ༌། 

གཏློང་པ་ལ་སློགས་པས་བསློད་པར་འློས་པ་དང༌། བངས་ན་དགའ་བ་ནི་བདག་གིས་

དྗེའི་ཆློས་གློས་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་སློགས་པ་བངས་ན་དྗེ་དགའ་འློ་སམ་དུ་ཡིད་ཆྗེས་

པ་ཡློད་པ་སྗེ། ལྐུག་པ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་དག་ནི་ཡིད་གཅུགས་པར་བྱ་བ་སྗེ། ཆུང་ངུ༌། 

འབིང་དང༌། ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་བྱྗེ་བག་གིས་སློ། ཕན་ཚེགས་ཀི་བསབ་བྱ་ལ་

ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་འབྗེལ་པའི་བསབ་བྱ་ནི། ཆློམ་རྐུན་དག་གིས་འགྲློན་“པློ་
1

བཅློམ་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་འཇིན་པ་དང་བཅས་པའི་དུར་ཁློད་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པའི་

ལྷ་ཁང་དང༌། སློག་ཤིང་གི་དབྱུག་མ་ལ་སློགས་པ་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་

པའི་རས་བདག་པློས་གནང་བ་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་འདི་ཕྱག་དར་ཁློད་དློ། ཞྗེས་

དང༌། འདི་ནི་ངས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷ་ཁང་བརྩིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། ངའི་ཡིན་

ནློ་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཐབས་ཀིས་བདག་གིར་མི་བྱ་བ་སྗེ། བདག་གིས་ཐློབ་པར་

མི་བྱའློ། །

དགྗེ་སློང་དང་ཞྗེས་པ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བར་སློང་བ་དང༌། མི་སློང་བའི་

ལྡློག་པ་ནས་བསན་གི། མ་བྱིན་ལྗེན་སངས་པའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཁ་ཅིག་ཟྗེར་

རློ། །ཁ་ཅིག་ནི། དྗེ་དག་འགྲློ་འདློད་ན་བཟུང་བ་ལ་མ་བྱིན་ལྗེན་དང༌། མི་འདློད་ན་

1  པ
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ལྟུང་བ་མྗེད་དྗེ། རས་རང་ལ་མློས་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ་རས་མློས་པ་ཙམ་

གིས་རང་དབང་ན་མི་རྟ་རྐུ་ུབ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཕམ་པ་མི་སྐྗེ་བར་ཐལ་ལློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ། །ཞུས་པས་བརློད་པ་ལ་དང་པློའི་སྐབས་ནི། ཀ་ཀ་ནི་ཞྗེས་སློགས་སློ། །རྐུ་བའི་

གནས་དང་ཞྗེས་དང༌། རྣམ་འབྱྗེད་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སྔ་མས་ཀརྵ་པ་ཎའི་བཞི་

ཆ་ངློས་འཛིན་ལ། འདིས་མ་ཤ་ཀ་དུ་ལ་ཀརྵ་པ་ཎར་བྱྗེད་པ་ངློས་བཟུང་བའློ། །ཆྗེ་བ་

ཞྗེས་པ་ནི་རིན་ཐང་གི་ཚད་མྗེད་པས་དྗེ་བརྐུས་པ་ལ་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །སམ་

པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་ཤ་ཀ་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་པའི་སློགས་ཀིས་ནི་དྲུག་ནས་

གྲངས་མྗེད་པའི་བར་འཛིན་ནློ། །ཆུང་བ་ཞྗེས་པ་ལ་སློམ་པློའི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ་

ཞྗེས་པ་ནི། མི་དང་འགྲློ་བ་གཞན་གིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའློ། །མཆློད་པའི་དློན་དུ་

འདི་ནི་བདག་གི་སློན་པའློ། །བདག་གིས་འདི་ལ་བཀུར་སི་བྱའློ་སམ་དུ་རྐུ་ཉྗེས་བྱས་

སློ། གང་ལ་བལྟས་ནས་གཞན་དུ་དཔྗེ་འདྲི་བར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ནི་དཔྗེ་བི་བའློ། འདི་དང་

སྔ་མ་གཉིས་ལ་རྐུ་སྗེམས་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ཐལ་ལློ། །བདག་པློའི་

སྐབས་ནི་དྗེའི་ཞྗེས་ཏྗེ་མདློ་གཉིས་སློ། །

ཕྱི་མ་ལ་ཁ་ཅིག །མ་ངན་ལས་མ་འདས་པའི་དུས་ཀི་དཀློར་བརྐུས་པ་ལ་

ཕམ་པ་དང༌། འདས་པ་ལ་སློམ་པློའི་ཞྗེས་རྨ་འཚོ་འདློད་པ་ལ། གཞན་དག་སློ་ཐར་གི་

འགྲྗེལ་པ་མགློ་གནློན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་དཀློར་བརྐུས་ན་མི་ཕམ་སྗེ། ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་མྗེད་པས་སློམ་པློའ ློ་ཞྗེས་དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་ཆུང་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དང་ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་བའི་ནློར་བརྐུས་པ་ནི། ལྷའི་ནློར་བརྐུས་པ་དང་འདྲའློ། ཞྗེ་

འབྱུང་བ་དང༌། བདག་འཛིན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་སློམ་པློའི་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀི། རྩ་འགྲྗེལ་
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མཁན་གི་བཞྗེད་པ་ནི་སྔ་མའློ། །ལྟུང་བའི་ས་ཚིགས་ལ་གསུམ་ལས། སློམ་པློ་རང་སྐ་

བ་ནི། སན་པ་ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །རིན་ཐང་མ་ཚང་བའི་སློམ་པློར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་རས་ལློགས་སུ་གྲུབ་པ་མྗེད་པས། ཕམ་པ་མྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་

མཐར་ཐུག་མ་ཚང་བའི་སློམ་པློའ ློ་ཞྗེས་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པས་སློམ་པློ་

མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀི། ཊིཀྐའི་དགློངས་པ་ནི་སྐབས་གཞན་དུ་

རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པ་ལ་ལྟུང་མྗེད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། འདི་མ་བྱིན་ལྗེན་གི་སློམ་པློ་བསན་

པའི་ཕྱིར་རྐུ་སྗེམས་ཡློད་ལ། དངློས་པློ་མ་ཚང་བ་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་བ་ནི། འདིར་

མ་སྨྲས་ཀང༌། སྔར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་དངློས་པློ་ཚང་ན་ཡང་ཕམ་པ་མྗེད་དྗེ། 

བརན་པའི་རྟློག་པའི་དབང་གིས་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སློམ་པློ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡང་“དངློས
1

་གཞིའི་ཡིན་ཏྗེ། སྦྱློར་བ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་སྨློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་གཏན་དུ་དབལ་འདློད་མ་ཚང་བས་རྐུ་སྗེམས་ཀིས་ངློ་བློ་མ་རློགས་

པ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་འཐད་པར་སང་ངློ༌། །རྟློག་པས་ཀང་ངློ༌། ཞྗེས་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་གཤགས་འགྗེད་པའི་དུས་ན་ཁྱད་གསློད་ཀིས་གསློད་པའི་སློ་

ནས་ཕ་རློལ་གི་ཚིག་གི་སྐབས་མྗེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལན་འདྗེབས་པ་སྗེ། དྗེ་ལ་ནི་

དངློས་གཞི་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་རྟློག་པར་བྱྗེད་པའི་དུས་ཉིད་ན། 

བསམ་པའི་དབང་གིས་རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་སྐྗེ་སྗེ། འློན་ཀང་དྗེ་ཉྗེས་པའི་རྣམ་

པའི་ཐྗེ་ཚོན་དང་འབྗེལ་བ་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་ནི་དངློས་གཞིའི་རྣམ་པར་འགྱུར་གི། 

དངློས་གཞིར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན། འདི་ནི་བདག་གི་ཡིན་སམ་པའམ། ཡློངས་སུ་

1  དངས



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།

 53  

བཟུང་བ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་པའམ། ལྷས་བྱིན་ལ་སློགས་པས་བདག་ལ་བྱིན་ནློ་སམ་

པའམ། དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པར་རྟློག་པ་སྗེ། རྟློག་པ་འདི་ནི་གཞན་གིས་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་ལ་སློགས་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་ཉྗེས་པ་འབྗེལ་བའི་ཕྱིར་དྗེས་ན་དངློས་

གཞིའི་རྣམ་པའློ། །མདློ་འདིའི་ཡུལ་འདི་ལ་འདུ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་ཡིད་གཉིས་ནི་མྗེད་དྗེ། 

གང་ཡང་རུང་བའློ་སམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། འདི་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་

བ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ངྗེས་པར་བྱས་ནས། དྗེ་ལྟའང་འཇུག་པར་བྱྗེད་དྗེ། 

དྗེས་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བཙལ་

བར་བྱའློ། །གདམས་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་ནི། གང་བཟང་ངན་མྗེད་པ་རྐུའློ་སམ་པ་དྗེ་ལྟར་འདློད་

པ་ཡང་གང་གདམས་པ་ལ་དངློས་གཞིའི་རྣམ་པ་སྗེ་སློམ་པློའ ློ། །

འདི་ནི་སྐབས་གཞན་དུ་བརྐུ་བའི་ཕྱིར་སློམ་པློར་བསན་པ་དྗེ་ལས་ཐ་དད་

པའི་སློམ་པློ་གཞན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྗེ། གདམས་ཏྗེ་ལློགས་

ཤིག་ཏུ་བཀར་ཡང་རུང༌། མ་བཀར་ཡང་རུང་སྗེ་སློམ་པློའ ློ། །དྗེས་ན་གདམས་པ་ན་

ཡང་སློམ་པློ་གཅིག་དང༌། གདམས་ཏྗེ་བརྐུ་བའི་ཆྗེད་དུ་ནློམ་པ་ནའང་སློམ་པློ་གཞན་

གཉིས་པར་འགྱུར་རློ། །ལྟུང་བའི་ས་ཚིགས་ནི་བརྒྱན་ལ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །བརྣློགས་

པ་ནི། མི་སྦྱིན་པར་ཐག་བཅད་པའློ། །གང་གི་ཚེ་རྐུ་བའམ། འློན་ཏྗེ་གཏློད་པ་ཡིད་

གཉིས་ཟ་བ་དྗེའི་ཚེ་ནི་གནས་ནས་སློ་ཞིང་དངློས་པློ་ཚང་ཡང་སློམ་པློ་ཡིན་གི་ཕམ་

པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྐུ་བར་ངྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གདམས་པ་ལ་

གཉིས་ལས། བདག་པློས་མི་ཤྗེས་པར་ཞལ་ཏ་བ་རང་གིས་སས་པ་ནི་སྔར་བསན་ལ། 

ཞལ་ཏ་བའི་མངློན་སུམ་དུ་བདག་པློ་རང་གིས་སས་པ་ནི། བརྣློགས་པ་ཙམ་གི་
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བརྐུས་པར་མི་རུང་གིས་གནས་ནས་སྤློ་བ་ནི་བརྐུས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་གདམས་

པ་ཞྗེས་སློ། །གཞན་ཉིད་ཅྗེས་པ་ནི། སྔར་བརྣློགས་པར་བྱྗེད་ལ། ཕྱིས་བསློན་ན་

བརྣློགས་པ་དྗེ། བསྗེན་པས་བར་དུ་ཆློད་པས་བརྣློགས་པ་ནི་སྦྱློར་བ་སྗེ། དངློས་གཞི་

རྣམ་པའི་སློམ་པློའ ློ། སྔར་བསློན་ནས་ཕྱིས་བརྣློགས་པ་བསློན་པ་དྗེ་ན་བརྣློགས་པས་

བར་དུ་ཆློད་པའི་ཕྱིར་སྦྱློར་བ་ཉིད་ཅྗེས་པ་ནི་ཉྗེས་བྱས་མ་ཡིན་ཏྗེ། འདིའི་ཤྗེས་བྱྗེད་

དུ་དྲངས་པའི་གཞུང་ལས་སློམ་པློར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡན་ལག་དུ་མའི་སྗེལ་བ་

ནི། སྐྗེས་པ་ཞྗེས་ཏྗེ་སྔར་ཆུད་གཟན་པའི་སྤློས་པའློ། །མཐར་ཐུག་གི་སྐབས་ནི་ནན་

ཁུགས་ཞྗེས་སློགས་སློ། །ནན་ཁུགས་ནི་མཐུས་རྐུ་བའློ། །དངན་འཐྗེན་ནི་རས་ཁྱྗེར་

བ་མི་སྗེར་བའློ། །འདིར་གཞུང་ནི། བཙུན་པ་བརྐུ་བ་རྣམ་པ་དུ་མཆིས། ཉྗེ་བར་འཁློར་

དྲུག་སྗེ། ནན་ཁུགས་ཀིས་བརྐུ་བ་དང༌། སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བརྐུ་བ་དང༌། གཏམས་པས་

བརྐུ་བ་དང༌། ཕྱིར་བསབ་པས་བརྐུ་བ་དང༌། དངན་འཐྗེན་གི་བརྐུ་བ་དང་། ཆློས་

བརྐུའློ། །བཙུན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བརྐུ་བ་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་བཀའ་སྩལ་ན། དྗེ་

དག་དུ་ཞིག་གིས་མཐའི་ལྟུང་པར་འགྱུར། ཉྗེ་བར་འཁློར་ཆློས་རྐུ་བ་མ་གཏློགས་པ་

གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལ་ཆློས་བརྐུ་བ་ནི། མདློ་སྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་འཛིན་པ་སྗེ། དྗེ་ལ་རྐུ་

སྗེམས་མྗེད་པས་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་བརྐུ་བ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། ཆློམ་རྐུན་གི་

ལྗེན་པ་དང༌། དློར་བྱྗེད་པའློ། །སྔ་མ་ནི་རྐུ་བ་ཡིན་པ་ལ་དློགས་པ་མྗེད་དློ། །ཕྱི་མ་ནི་

བརྒྱན་ལ་ཞྗེས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གཏམས་པ་རྐུ་བ་ནི། གཏམས་པ་རྣམས་བསློན་

པ་ནི་སྦྱློར་བའློ། ཞྗེས་སློ། །ཕྱིར་བསབ་པ་རྐུ་བ་ནི། བརས་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་སྔར་
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འློ། །ནན་ཁུགས་ཀིས་རྐུ་བ་ནི། དབང་གིས་གནན་ཞིང་ལྗེན་པ་ཡིན་པས་རྐུ་བ་མ་

ཡིན་པར་དློགས་པ་ཡློད་ལ། དངན་འཐྗེན་གིས་རྐུ་བ་ཡང་མི་སྗེར་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། 

བརྐུས་པ་མ་ཡིན་པར་དློགས་པ་ཡློད་པས། དྗེ་གཉིས་བསལ་བའི་ཕྱིར་མདློ་འདི་

བྱས་སློ། །འདུལ་བྱྗེད་ཀིས་བརློད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དློགས་གཅློད་ཀི་སློ་ནས་

བདག་པློ་དང༌། རྐུ་སྗེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང༌། སྗེལ་བ་བསན་པ་ནི། བང་བ་ཞྗེས་

སློགས་སློ། །མཐར་ཐུག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་ཞྗེས་སློ། །ཡན་ལག་

དུ་མའི་སྗེལ་བ་གཉིས་ལས། ལྟུང་བ་མྗེད་པ་ནི། དྗེ་བདག་ཉིད་ཅྗེས་སློ། །སྗེལ་བ་ལ་

ན་སྨད་པ་ནི། སློམ་པློ་ནི་ཞྗེས་སློ། །ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ཞྗེས་པ་ནི་དུར་ཁློད་ཀི་

ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། བདག་ཉིད་ཀིས་བདག་གིར་བྱས་པ་

དུར་ཁློད་འདི་ཐམས་ཅད་བདག་གིའློ། ཞྗེས་བདག་གིར་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་སྗེ་

བརྐུས་ན་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་གསློད་པློ་གཤྗེད་མ་ལ་སློགས་པས་

ཐློབ་པ་ཉིད་ཀིས་བདག་གིར་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་བརྐུས་ན་ནི་སློམ་པློར་འགྱུར་

རློ། །འདི་ལྟར་དུར་ཁློད་ཀི་རས་དྗེ་དག་ལ་བདག་པློ་ཉིད་མྗེད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་

བཀྲྗེས་པ་ལ་སློགས་པས་འདི་བདག་གིས་ཐློབ་སམ་དུ་དྗེ་ལ་བདག་གིར་བྱ་བའི་བློ་

སྐྗེ་བ་སྗེ་གལ་ཏྗེ། དགྗེ་སློང་གིས་རྐུ་སྗེམས་ཀིས་ལྗེན་ན་དྗེའི་ཚེ་སློམ་པློར་འགྱུར་

བའློ། ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །དྗེ་འཁློད་ལྡན་ལས། དྗེ་ལྟར་ཕྱི་མ་ལས་ཀང་ཕམ་པ་

རིགས་ཏྗེ། ཤློ་གམ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར། ཞྗེས་འཆད་དློ། །

དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཤློ་གམ་སམ་དུ་བསྐིས་པ་དང་འདྲ་བར་ངྗེས་པར་གཞལ་

བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དུར་ཁློད་ཀི་རས་ནི་ཕློངས་ན་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་ཡིན་གི། དབང་བ་
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ནི་མ་ཡིན་པས་མི་མཚུངས་སློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་འདུལ་

བྱྗེད་དུ་དུར་ཁློད་བའི་རས་ལན་སྨད་དུ་བསན་པ་དློན་མྗེད་དྗེ། རྣམ་འབྱྗེད་དུ། སྐྗེས་

པ། བུད་མྗེད། མ་ནིང་གིས་བཟུང་བ་ཞྗེས་ཡན་ལག་དང༌། བདག་པློ་མྗེད་པའི་གཏྗེར་

ལ་སློམ་པློའ ློ། ཞྗེས་སྗེལ་བའི་ལྡློག་ནས་བསན་པའློ། །དྗེས་ན་གཡློས་སུ་ཁ་ཟས་དང་

འདྲ་བར་རས་མི་དམན་སྗེལ་བར་འཐད་དློ། ཞྗེས་ཟྗེར་ཡང་། ཊིཀྐའི་ལུགས་ཉིད་

འཐད་དློ། །བདག་པློ་མྗེད་པའི་གཏྗེར་ཞྗེས་པ་དང་ཁྱད་པར་ཡློད་དྗེ། དྗེའི་དློན་ནི། 

བདག་པློ་གཏན་མྗེད་པ་དང་། དློན་ལ་དབང་ཡང་བློས་མ་བཟུང་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། 

འདིར་ནི་དྗེ་ལས་ལྷག་པའི་བརློད་བྱ་ཡློད་པས་སློ། །དགྗེ་སློང་གི་སྐལ་བ་དགྗེ་སློང་

གཞན་ཞིག་གིས་བངས་ལ། ངྗེས་ཀང་མི་ཤྗེས་ན་ཡང་རང་གི་དློན་དུ་ལྗེན་ན། དྗེ་

གཞི་མྗེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་སྐལ་བ་དགྗེ་སློང་གཞན་གིས་

བངས་པ་ལ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ཀི་སྐལ་བ་གཞན་གིས་ལྗེན་ན་ཡང་ཉས་པ་མྗེད་དློ། །གལ་

ཏྗེ་དགྗེ་སློང་གིས་བདག་ལ་དགྗེ་སློང་འགས་ཀང་སྐལ་བ་མ་ནློད་པའི་ཕྱིར། ཁློའི་

སྐལ་བ་ཁྱྗེད་ཀིས་ལློངས་ཤིག་ཅྗེས་མ་བཅློལ་ལ། འློན་ཀང་མ་བཅློལ་བའི་དགྗེ་སློང་

དྗེས་བདག་པློར་འགྱུར་པའི་དགྗེ་སློང་དྗེའི་མི་དབང་བའི་སྐལ་བ་མཚོན་པས་ན་

བདག་པློར་འགྱུར་པ་དྗེ་ལ་ནི་གཞི་མྗེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏྗེ། རང་གིས་མ་བངས་བའི་

ཕྱིར་དང༌། གཞན་ལ་ཡང་མ་བཅློལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་དག་ནི་མ་བཅློལ་བར་དགྗེ་

སློང་གིས་གཞན་གི་དློན་དུ་མི་དབང་བ་ལ་དབང་བའི་བློས་བངས་ན་དྗེ་ལ་གཞི་མྗེད་

པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཡང་གཞུང་སང་ངློ་། །མགྲློན་དུ་མ་བློས་པ་ལ་

སྦྱིན་བདག་གིས་ཤྗེས་པ་དང༌། མ་ཤྗེས་པ་གཉིས་ཀ་དང༌། ཁ་ཟས་དང་ཡློན་བཟང་
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པློ་ཐྗེབས་པ་གཉིས་ཀ་ལའང་ཉྗེས་བྱས་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། ཕམ་པ་དང་སློམ་པློར་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། ཡ་རབས་ཀི་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། མ་བྱིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དང༌། རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཚང་མི་གཞིག་པ་ནི། དགྗེ་སློང་གི་གནས་སུ་ན་

སློ་ང་མྗེད་པར་གཞིག་པར་བྱ་བ། །གནས་གཞན་དུ་ནི་དྗེ་ཡང་མི་གཞིག་གློ །གནད་

ལ་སྒྗེ་བ་ནི་གཡློག་པློ་དང༌། ག་གྱུའི་རྣམ་པས་གནློད་པར་“བྱྗེད
1

་པ་སྗེ། དྗེ་སུ་ལ་ཡང་

མི་བྱའློ། མ་བྱིན་པར་ལྗེན་པ་ཡང་འདི་ཡློད་དྗེ་གནད་ལ་སྒྗེ་བས་གཏློང་བ་དང་། སྦྱིན་

དུ་འཇུག་ན་བརྐུས་པར་འགྱུར་བའློ། །

༈ གསློད་པའི་ཕམ་པ་ལ་བཞི་ལས། རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་བརློད་པའི་བསབ་བྱ་ལ་

གསུམ་ལས། ཆློས་བཤད་པ་དང་འབྗེལ་བ་ནི། ནད་པ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ། མིན་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་ལ་ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་པ་གང་གིས་འཆི་བའི་བསམ་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབ་

པར་མི་བྱའློ། །འདི་ནི་འདི་ཤི་ན་སམ་པའི་བསམ་པའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཉྗེས་བྱས་ཏྗེ། 

གཞན་དུ་ན་དྗེའི་ཚེ་སློམ་པློའ ློ། །གཡློག་བསྐློ་བ་དང་འབྗེལ་བ་ནི། ནད་གཡློག་མི་

ཤྗེས་པ་གླྗེན་པ་ལ་ཁྱྗེད་ཀིས་འདི་འཆི་བ་ལ་དགྲ་བློས་གནས་པར་བྱ་སྗེ། རང་ཉིད་

འཆི་བར་འདློད་ན་ཡལ་བར་མི་འདློར་རློ། གྲློགས་ཀང་མ་བྱྗེད་ཅིག་ཅྗེས་མ་སྨྲས་

པར་རློ། གནས་ཀང་ནད་གཡློག་མཛངས་པ་བཞག་པའི་གནས་ཡློད་ནའློ། །བསམ་

ངན་བཟླློག་པ་དང་འབྗེལ་བ་ནི་རས་ཀིས་ཞྗེས་སློ། །བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་མངལ་ན་གནས་

པ་བླུགས་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་བྱར་མི་རུང་བ་ཐམས་

ཅད་དུས་གསུམ་དང་འབྗེལ་བར་བླུགས་པ་ལ་ཡིད་རང་བར་མི་བྱ་སྗེ། སྗེམས་ཅན་

1  བྱད
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གི་ལུས་ངག་གི་མཚོན་བྱྗེད་དློ། ལྟུང་བ་རྣམ་དག་ལ་གཞིའི་ཡན་ལག་ནི་མི་དང༌། 

གཞན་ཡིན་པ་གཉིས་སློ། །ཚིག་གི་དློན་ལ་གཉིས་ལས། མདློར་བསན་པ་ནི། སློག་

ཅྗེས་སློགས་སློ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས་ལས། དངློས་གཞིའློ། །དྗེ་ལ་གསུམ་ལས་

སྦྱློར་བའི་དབྱྗེ་བ་ནི། བྱྗེ་བག་ཅྗེས་ཏྗེ། རས་སུ་སྦྱློར་བ་ནི། ཆློས་ལ་སློགས་པས་ཏྗེ། 

ཞྗེས་པ་ལ། མ་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། རི་མློ་འདྲྗེན་པ་ཡི་དང་། ཡམ་སྗེག་ཤིང་གི་སམ་

སྦྱར་འཚེམ་པ་ཡི་དང་། ཏིལ་དང༌། ཡུངས་ཀར་གི་དང༌། འློ་མ་དང༌། ཞློའི་སྦྱློར་བའློ། 

ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། སྦྱློར་བ་སྔ་མའི་གཞི་དྗེས། དྗེའི་ཚེའམ་

གཞན་གི་ཚེའློ། །སྗེལ་བ་གཉིས་ལས། བསམ་པའི་སྗེལ་བའློ། །དྗེ་གཉིས་ལས། 

རྒྱུའི་སྗེལ་བ་ནི་འདུ་བ་ཞྗེས་སློ། ངློ་བློའི་སྗེལ་བ་ནི། རྐུ་ཞྗེས་ཏྗེ་མ་བསམ་པ་ཅིག་

ཤློས་ཤི་ན་སློམ་པློ་སྗེ། གནློད་པ་བྱས་པར་ངྗེས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །བསམ་པ་

ཅིག་ཤློས་ཤི་ན་ཕམ་པའློ། །གསད་པར་བྱྗེད་པ་གསློད་པ་ལ་འཇུག་པ་དྗེ་དང་དུ་ལྗེན་

ན་སློམ་པློའ ློ། །

འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་ནི། གཞན་གིས་གནང་བ་གསློལ་བ་དང་དུ་ལྗེན་པའི་

གཞི་དྗེ་ལས་འཇུག་པའློ། །འདི་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞྗེས་པ་གཉིས་མི་ཟླློག་པ་ལ་ཁ་

ཅིག་སྔ་མ་ཁྱབ་ཆྗེ་ཞིང༌། འདི་སློག་གཅློད་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ཞྗེས་དང༌། ཡང་ན་

འདི་བསད་སྗེམས་ཀིས་དང་དུ་བངས་པའློ། །ཟྗེར་མློད་ཀི། ཊིཀྐ་ལས། རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་

བུ་དང་དུ་ལྗེན་པའི་རྣམ་པ་དྗེ་ལ་འཇུག་པ་ན་ལུས་འགྱུར་བ་ཡང་གདློན་མི་ཟ་བར་སྐྗེ་

ལ། དག་གིས་འགྱུར་བ་ཁློ་བློ་ནི་འགློག་པར་མི་བྱྗེད་ལ་བསྐུལ་བར་ཡང་མི་བྱྗེད་

དློ། །ཁྱློད་ཉིད་ཤྗེས་སློ། ཞྗེས་བྱ་བ་ཡང་འབྱུང་བ་དྗེའི་ཕྱིར་སློམ་པློར་བཞག་གློ་ཞྗེས་
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གསུངས་པ་ལྟ་བུར་བྱའློ། །ཊིཀྐར། འདིར་གཞུང་ནི་གཞན་ལས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཉྗེ་

སྗེའི་དབང་དུ་མཛད་དྗེ་ཞྗེས་པ་ལ། བསད་སྗེམས་དང་བཅས་པའི་དང་དུ་ལྗེན་པའི་

ས་གཞན་བསད་སྗེམས་མྗེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་དྗེ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་དློན་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཉྗེ་སྗེའི་དབང་དུ་མཛད་དྗེ་གསུངས་པ་སྔ་མ་ནི་དང་དུ་མ་བངས་པར་ཡི་རང་ཙམ་

བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དང་དུ་བངས་པ་ཡིན་པར་འབྱུང་བས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཁ་

ཅིག་ལས་ཞྗེས་དང༌། ཕྱི་མ་གཞན་ལས་ཞྗེས་གསུངས་པས་ཉྗེ་སྗེའི་དབང་དུ་མཛད་

པར་འདྲ་ཡང༌། གཞུང་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་པར་བསམ་མློ། །གཞིའི་སྗེལ་བ་ལ་

སྤྲུལ་པ་བསད་པ་ལ་ཡང་སློམ་པློའ ློ། །

དྗེ་ཡང་མི་ལས་གཞན་པའི་འགྲློ་བ་པ་དང༌། དུད་འགྲློ་མ་ཡིན་པའློ། །སྤྲུལ་པ་

ལ་གཉིསལས། འདིར་ནི་སློག་ཆགས་སུ་གྱུར་པ་བཟུང་གི །སློག་ཆགས་མ་ཡིན་པ་

མི་བཟུང་སྗེ། དྗེ་ལ་སློག་བཅད་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། འདིར་ནི་སློག་བཅད་པའི་ལྟུང་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྤྲུལ་པའི་ཕྱིན་ཞྗེས་པ་ནི། སྤྲུལ་གཉིས་བཤད་པའི་ཕྱི་མ་སློག་

ཆགས་སུ་མ་གྱུར་པའློ། །བསབ་པར་བྱ་བ་བཞི་ལས། ནད་པ་ལ་སྨན་སྦྱིན་པ་དང༌། 

འབྗེལ་བ་ཞར་བྱུང་དང༌། བཅས་པ་ནི། དྲི་བར་བྱ་བ་ཞྗེས་སློ། གསློལ་བ་ལ་མཁས་

པས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པའི་ནད་གཡློག་བྱའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས། འདི་ནི་

མཁས་པ་ལ་བཀག་གློ །ལག་གི་ལས་དང་འབྗེལ་བ་ནི། ཁུར་ཞྗེས་ཏྗེ། བདག་དང་

གཞན་ལ་གནློད་པས་འགྱུར་བས་སློ། དྗེའི་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ནི། གལ་ཏྗེ་མྗེ་

ཤློར་བ་ལ་སློགས་པའམ། ལ་སློགས་པའི་ལས་སུ་བསྐློས་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྐྗེན་གིས་ན་

ཁྱིམ་དག་མངློ་མློད་ནས་འཛིན་ཅིང་བཏུབ་བ་ཉིད་ལ་གཅིག་པར་འདྗེགས་པར་སྐད་
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སྦྱར་ཏྗེ། འདྗེགས་པའི་གྲློགས་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སྐད་སྦྱར་ཡང་འདྗེགས་མ་ནུས་

ནའློ། །འདི་ལ་བྱའློ་ཞྗེས་པའི་བྱྗེད་ཚིག་རྒྱ་དཔྗེ་ལ་ཐློག་མར་ཡློད་པས་ཅི་དགར་

བསན་པའློ། སློ་ཕག་མི་འཕང་བ་ནི། ལག་གི་ལས་དག་བྱྗེད་པ་ལ་བསན་ཡང་། ཡུལ་

ཐམས་ཅད་ལ་རིགས་པས་སྦྱར་བའློ། །རྐུན་པློ་དང་འབྗེལ་བ་ནི། རྐུན་པློ་ཞྗེས་ཏྗེ། 

འདི་ལའང་བྱྗེད་ཚིག་སྔར་ལྟར་ཡློད་དློ། །རི་ཕྱློགས་ཞྗེས་པ་ནི། རྡུལ་དང་ཐལ་བས་

ཕློག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་མདློ་སྔ་མའི་སློགས་ཀིས་བསྡུས་པས་

འདི་དློན་མྗེད་དློ། །འུར་རློ་བཅད་བར་བསན་པས་རྐུན་པློ་ས་བཀློང་བའི་ཕྱིར་བློང་བ་

ལ་སློགས་པ་བཅུག་སྗེ། མ་ཕློག་པར་འཕང་བ་ནི་མ་བསན་ཡང་དློན་གིས་ཐློབ་

བློ། །དགྗེ་སློང་དང་ངལ་བའི་ཚིག་གཉིས་སྨློས་པ་ནི། དྗེ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་ཕུལ་བ་ལ་

ཡང་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློའ ློ། །དགྗེ་སློང་ངལ་བ་དྗེའི་གྲློགས་བྱ་བ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ། ཆློས་

འདི་པ་ཐམས་ཅད་ཀིའློ། །གྲློགས་ཇི་ལྟ་བུ་བྱ་བ་ནི། ངལ་བསློར་ཞྗེས་སློགས་

སློ། །བྱུག་རིས་བཞག་པ་ནི། ཟས་ཀི་བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་བཀློད་པར་ཆུས་བྱུགས་ཏྗེ། 

རྗེའུ་ཆུང་ངུས་བིས་པའློ། ཕན་ཚེགས་ཀིས་བརློད་པ་ནི་མིའི་ཞྗེས་སློགས་སློ། །འདི་

ལ་ཁ་ཅིག་བསད་པའི་བསམ་པ་དགློས་ཟྗེར་བ་ནི་མི་རིགས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་

ན་གཞན་ནས་གསློད་པའི་ཕམ་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་སློམ་པློར་གསུངས་པ་དང་ཟླློས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ལག་པ་བཅད་པ་ཙམ་གིས་བསབ་ལས་ཞུགས་པའློ། །འདི་དང་

འདུལ་བྱྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་སློམ་པློར་གསུངས་པ་མང་པློ་ཞིག་སྔ་མ་རྣམས་ལྟུང་བ་རྣམ་

གཞག་གི་ཀུན་སློང་མྗེད་པས་བཏགས་པ་བར་འདློད་པ་ནི་དློན་མ་ཡིན་ནློ། །ནགས་

མྗེས་གཏློང་བ་གསུམ་སྗེ། སློག་ཆགས་ཡློད་པར་ཤྗེས་པའི་དང༌། དློགས་པའི་དང༌། 
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མྗེད་པའི་ཕྱློགས་སློ། །

དང་པློ་ལ་མང་ཉུང་གཉིས་ལས། སློག་ཆགས་ཡློད་པ་བསད་པར་མ་

བསམས་ཀང༌། སྔར་སློག་ཆགས་མང་པློ་ཡློད་པའི་བསམ་པས་མྗེ་བཏང་ན་སློམ་པློ་

སྗེ། སློག་ཆགས་དུ་མའི་ཡུལ་ལ་མི་བལྟློས་པར་སྤྱློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློག་ཆགས་

ཉུང་དུ་ཡློད་པའི་བློས་མྗེ་གཏློང་བ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དློགས་པའི་ཕྱློགས་པ་ཡང་དྗེ་

བཞིན་ནློ། འདི་དག་ནི་མི་ལ་སློགས་པ་གཞན་བསད་པའི་བསམ་པ་མྗེད་པས་ལྟུང་བ་

གཞན་ཏྗེ་བསམ་པ་དྗེ་ཡློད་ན་ནི་གཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། མི་དང༌། དུང་འགྲློ་

དང༌། འགྲློ་བ་གཞན་བསད་ན་ཕམ་པ་དང༌། ལྟུང་བྱྗེད་དང་སློམ་པློའ ློ། །ཕྱློགས་གསུམ་

པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པར་གསུངས་ཏྗེ། འདིར་གཏློགས་ཀི་ཡིན་ནམ་སམ་མློ། །ཞུ་བས་

བརློད་པ་ནི། སློན་པ་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། དགྗེ་སློང་གིས་བསད་པའིབསམ་པས་གསློད་

བྱྗེད་ལ་འདིར་འགྲློའ ློ། །དྗེར་སློང་ངློ་ཞྗེས་གསང་བྱ་སློན་ན། བསང་པའི་ཕྱིར་བསློ་བ་

བྱས་པ་ཡིན་པས་ཕམ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། སློན་པ་ནི་བསློ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །བསད་སྗེམས་ཞུགས་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་མ་བསམ་པ་གཞན་ཡང་ཞར་ལ་སློན་

ཅིང༌། བསང་ན་སློམ་པློ་སྗེ། མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་གཉིས་ནི། འདིའི་དཔྗེའམ་

མཚོན་བྱྗེད་དློ། །སྗེམས་གྱུར་པ་ཞྗེས་པ་ནི། བསད་སྗེམས་མ་བཞག་པར་གཞན་

སློན་པ་ལྟ་བུ་སྗེ། ཤྗེས་བཞིན་ལ་མ་ཡིན་པ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བསད་པ་ལ་

སློགས་པར་ཆྗེད་དུ་མ་བསམས་པར་གྲུབ་པ་ནི། བཞད་གང་གིས་མཚོན་འཕངས་

པས་ཤི་བ་ལྟ་བུ་སྗེ། དྗེ་ལ་ནི་མཚོན་འཕངས་པ་ཁློ་ན་ལས་ཉྗེས་བྱས་ཡློད་ཀི། ཤི་བ་

ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །
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ཚེ་རབས་ཞྗེས་པ་ནི། གསད་བྱ་གསློད་བྱྗེད་དང་མཉམ་དུའམ། ཕྱི་མའི་རྟིང་

ལ་ཤི་བ་ལ་དངློས་གཞིར་མི་འགྱུར་བའློ། །འདུས་བྱྗེད་ཀིས་བརློད་པ་ནི་སློམ་པློ་

ཞྗེས་སློགས་སློ། འདི་དག་ལ་ལུང་དུ་སྦྱློར་བ་དྗེའི་རྐྗེན་གིས་ཤི་བ་ཁློ་ན་བྱུང་ཡང༌། 

སློམ་པློར་གསུངས་པ་ནི། བསད་པའི་བསམ་པ་མ་བྱུང་བར་ཉློན་མློངས་པ་འབའ་

ཞིག་གི་བསམ་པས་དྗེ་སྐད་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་ཁློ་བ་ལྡན་པ་དཔྱད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་

སློམ་པློ་གཞན་ནློ། །ཡངས་པ་ཞྗེས་པ་ནི། བདག་ཉིད་གསློད་ན་ཞྗེས་པའི་སྤློས་པའློ། 

བསབ་བྱ་ལ་གཉིས་ལས། ནད་པ་དང་འབྗེལ་བ་ནི། ནད་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། འཆི་བ་ཚོགས་

ཆས་ཞྗེས་པ་དང་མི་ཟླློག་པ་ནི། “སྔར
1

་ནི་ནད་གཡློག་ཉིད་ལ་བཀག་ལ། འདིར་ནི་དྗེ་

མ་ཡིན་པའང་བཀག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལག་གི་ལས་བྱྗེད་པའི་ཞལ་ཏ་བྱ་བ་ལ་སློགས་

པས་བྱ་བ་དྗེ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་བྱའློ། །འདི་སྤྱི་ལ་ཡིན་ཡང་བལྟས་པ་ཞྗེས་པ་ནི། བྱ་

བྱྗེད་མང་བས་ཤྗེས་བཞིན་གིས་ཟིན་དཀའ་བས་ཞྗེས་ཁ་ཅིག་ཟྗེར་རློ། །ལག་གིས་

ལས་དང་འབྗེལ་བ་ནི། ཤྗེས་བཞིན་ཁློ་ན་ལ་གནས་པས་ཅི་ནས་མི་ལ་སློགས་པ་

གང་ལ་ཡང་གནློད་པར་མི་འགྱུར་པ་དྗེ་ལྟར་ལྗེགས་པར་སློ་སློར་བརྟག་པར་བྱ་སྗེ། 

རློ་བ་དང་ཤིང་ལ་སློགས་པ་དྗེ་དག་དྲིལ་བར་བྱའློ། །དགྗེ་སློང་མ་བསབ་པ་གཞན་

གིས་ཕྱིར་བསབ་པ་ལ་སྦྱར་བར་མི་བྱ་སྗེ། མཚོན་གི་ལས་ལ་སློགས་པས་གཞན་ལ་

གནློད་པ་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མི་མཁས་པས་བསབ་པ་ལ་སྦྱར་བར་མི་བྱའློ། །ཁྱི་

འཚོད་པ་དགག་དར་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་ཁ་ཅིག་ཟྗེར་རློ། སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ལ་གསུམ་

ལས། རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་བརློད་པའི་སྤྱིའི་དློན་ལ། གློ་བྱའི་ཡུལ་ནི། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་

1  སར
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པ། ལུས་ཐ་མལ་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་པ་གསུམ་མློ། །གློ་བར་བྱ་བ་ནི༌། མིའི་ཆློས་

བ་མའི་ལམ་གཉིས་ཡློན་ཏན་དང་བཅས་པ་དང༌། ད་ལྟ་བདག་ལ་མི་ལྡན་པའློ། །ཚིག་

གི་དློན་གཉིས་ལས། མདློར་བསན་པ་ནི། འདུ་ཤྗེས་ཞྗེས་སློགས་སློ། །

རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས་ཏྗེ། དངློས་གཞི་དང༌། སྗེལ་བ་ལ་ན་སྨད་པ་ཞར་བྱུང་

དང་བཅས་པའློ། དང་པློ་ལ་གསུམ་ལས༌། དང་པློ་ནི། འབས་བུའི་སློ་ནས་སྨྲས་

པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས་ལས་དངློས་གཞིའི་ལྟུང་བ་ལ་མིའི་ཆློས་བ་མ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་

སྨྲ་བ་ནི། མཐློང་ངློ་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། ལྷན་ཅིག་གཏམ་འདྲྗེ་བར་བྱྗེད་སློགས་སྦྱར་

རློ། །ཅི་མཐློང་ངློ་ཞྗེས་པ་དྗེ་ཙམ་གིས་ཚིག་ལས་ཕམ་པར་འགྱུར་རམ། འློན་ཀང་ཟླ་

བ་བཅུ་གཅིག་ལ་བལྟློས་ནས་ཡིན་བལྟློས་པ་ལ་ཡང་ཟླ་ལྷག་གང་རུང་བའམ། འློན་

ཏྗེ་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡིན་ཞྗེ་ན། ལྷ་དང་ཞྗེས་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་ལྷའི་མིག་མི་ཆློས་བ་མ་དང་

ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་མཐློང་བའི་ཕྱིར། དྗེ་དང་མཐློང་བ་ལློག་པའི་སློ་ནས་བདག་ཉིད་མི་

ཆློས་བ་མ་དང་ལྡན་པར་བསན་ནློ། །ལྷ་ནི་བརྒྱ་བྱྗེིན་ལ་སློགས་པ་དང༌། ཀླུ་ནི་དུང་

སྐློང་ལ་སློགས་པའི་ཀླུ་ཕ་མློ་རྣམས་དང༌། གནློད་སྦྱིན་ནི་རྣམ་ཐློས་ཀི་འཁློར་དུ་

གཏློགས་པའི་རི་རབ་བྱད་ན་གནས་པ་དང༌། དྲི་ཟ་ནི་ལྷའི་ཕྱློགས་གཅིག་གླུ་གླིང་ལ་

དགའ་ཞིང༌། མགྲིན་པ་བདྗེ་བ་ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བ། མིའམ་ཅི་ནི། དུད་འགྲློའི་ཕྱློགས་

གཅིག་འཕློག་མལ་སློགས་པ་དང༌། ལྟློ་འཕྱྗེ་ཆྗེན་པློ་དགའ་བློ་ལ་སློགས་པ་ཀླུ་ཆྗེན་

པློ་རྣམས། ཡི་དྭགས་ནི་ཕྱློགས་གཅིག་རང་པའི་སློར་མློ་ཕྱིར་ལྟ་བ་དང༌། ཤ་ཟ་ནི། 

ཡི་དྭགས་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་ཟས་སུ་ཤ་ཟ་བ་ནག་པློ་ཆྗེན་པློ་དང༌། གྲུལ་བུམ་ནི། ཡན་

ལག་གི་འབས་བུ་བུམ་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་བུམ་ས་ལ་སློགས་པ་དང༌། ལས་སྲུལ་པློ་
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ནི། ཡི་དྭགས་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་མིའི་སློག་འཕློག་པ་ཁ་ས་བང་ལ་དློད་པ་ཡིན་པར། 

གཞི་འགྲྗེལ་ལས་བཤད་ཟྗེར་རློ། །སྗེལ་བ་ནི། སློམ་པློ་ཞྗེས་ཏྗེ། མཐློང་བ་སློགས་

བཅུའི་ཟླར་སྦྱར་རློ། །

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་སྨྲ་བ་ལ་གཉིས་ལས། དངློས་གཞི་ནི། མི་རྟག་པ་ཞྗེས་

སློགས་སློ། །སྗེལ་བ་ནི་སློམ་པློ་ཞྗེས་ཏྗེ། ཞི་གནས་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་གཉིས་

ལས། མློས་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ནི། ཚད་མྗེད་ལ་སློགས་པའློ། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་ནི་མི་རྟག་པ་ལ་སློགས་པའློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང་སློམ་བྱུང་མི་

ལྕློགས་མྗེད་ཀིས་བསྡུས་པ་ལ་ནི་ཕམ་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་རང་གི་མཚན་

ཉིད་འཛིན་པ་སྗེ། འདློད་པའི་ཐློས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི་ཤྗེས་པ་ཉློན་མློངས་གནློད་

པའི་མི་གནློན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། མི་སྡུག་པ་ལ་སློགས་པ་དམིགས་པའློ། །དྗེའི་

ཆློས་ཀི་སློ་ནས་སྨྲ་བ་ནི། དྗེ་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། ཁྱབ་པ་སྤྱིར་བརློད་ནས་རྒྱུ་མཚན་

རང་ལ་སྦྱློར་བའློ། །སྗེལ་བ་ལ་ན་སྨད་པ་ནི། ད་ཡློད་དློ་ཞྗེས་པའློ། །བསབ་པར་བྱ་བ་

ནི་མ་བསམ་པར་ཞྗེས་སློ། །ཞུ་བས་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། བ་མ་ཞྗེས་སློགས། 

འདི་ལ་ཊིཀྐར་དགྗེ་སྦྱློང་གི་འབས་བུ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ལ་གསུངས་པ་ལ་ཟག་

བཅས་ལས་ཉམས་སིད་པས་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པ་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་

གློ །གལ་ཏྗེ་མ་ཐློབ་ལས་ཉམས་པ་ལ་བསམ་ཞིང་སྨྲ་ན་ཡློན་ཏན་དུ་ཡིད་ཆྗེས་འདློད་

སློང་ན་གཞློགས་ཀི་སློམ་པློ་དང༌། བསམ་པ་དངློས་ཡིན་ན་ཉྗེས་མྗེད་དློ། །སྗེལ་བ་ནི་

བ་མ་ཞྗེས་སློགས་གསུངས་སློ། །འདུལ་བྱྗེད་ཀི་བརློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཡློན་ཏན་

བསྔགས་པ་ལ་དང་དུ་ལྗེན་པ་ནི། སློམ་པློ་ནི། ཞྗེས་ཏྗེ། དགྲ་བཅློམ་པ་དང་ཆློས་གློས་
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ལ་སློགས་པ་མཆློག་འློས་པ་དང༌། བམ་ཟྗེ་སིག་པའི་ཆློས་བསལ་བ་སློགས་ལ་

འགློར་བཙུན་པ་ནི་ཞྗེས་དང༌། མཇུག་ཏུ་ཅང་མི་སྨྲ་བ་སློགས་སྦྱར་རློ། །

ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་ནི། མི་སྡུག་པ་ལ་སློགས་བསློམ་པས་སློ། །སས་པ་ནི་ཟག་པ་

མྗེད་པའི་ལམ་སྐྗེས་པའློ། །ཤིན་ཏུ་བསྲུངས་པ་ནི་དྲན་པ་དང༌། ཤྗེས་བཞིན་དག་

གིས་སློ། །ཤིན་ཏུ་བསློམ་པ་ནི། ཉློན་མློངས་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་མངློན་དུ་གྱུར་

པའློ། །དང་དུ་ལྗེན་པ་ནི་གཉིས་ལས་ཚིག་གིས་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་བས་ཅང་མི་སྨྲ་

བས་སློ། །དྗེ་ཡང་གཞན་གིས་དྗེའི་དློན་གློ་ན་སློམ་པློ་དང༌། མ་གློ་ན་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །རིག་བྱྗེད་དུ་ཐློན་པ་དགློས་པར་འློད་ལྡན་ལས་བཤད་ཟྗེར་རློ། །བསྗེན་བཀུར་

བསྔགས་པ་དང་དུ་ལྗེན་པ་ནི་བཙུན་པ་ཞྗེས་སློ། །ལློང་ལ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བྱིན་ལྗེན་

གིས་ཤིག་པའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཅང་མི་སྨྲ་བར་བསློད་སློམས་ལྗེན་པ་ལ་

སློགས་པ་དང༌། “སྗེ
1

་ཚན་གཉིས་པ། ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་དགྗེ་འདུན་གིས་གསློ་བར་

བྱས་གསློ་བར་བྱས་པས་ན་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མའི་སྗེ་ལ་གསུམ་ལས། འདློད་པ་ལས་

གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས། ནང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་འདློད་པ་ལས་གྱུར་པ་རང་

གི་ས་བློན་གི་བདྗེ་བ་ལ་ཆགས་པ་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ་ནི། རྨི་ལམ་ནི། གཉིད་ལློག་

པའི་སྗེམས། དྗེའི་ཡུལ་བུད་མྗེད་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དྗེ་རས་སུ་ཡློད་ཀང་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཐ་སད་ལས་འདས་པས། མྗེད་པ་དང་འདྲ་བའི་རྨི་ལམ། དྗེའི་འབས་བུ་ལུས་ངག་གི་

འགྱུར་བ་དང༌། ཁུ་བ་འབྱིན་པ་སློགས་ནི་མ་བྱས་པ་དྗེ་ཉིད་དློ། །གང་བྱས་ན་འབྱིན་

པའི་ལྷག་མ་བཞི་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཕྱུང་ནའློ། །ཀུན་སློང་ནི་འབྱིན་པ་དྗེར་འདུན་པས་

1  སྔྗེ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 66  

ཡིན་གི། རྒྱུག་པ་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཀི་ཕྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དངློས་པློ་གང་

ཕྱུང་ན་ནི། ཁུ་བ་དང༌། རང་གི་དང༌། དང་པློའི་གནས་ན་གནས་པ་དྗེ་གསུམ་མློ། །བདྗེ་

བ་སློགས་ནི་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་སྗེ། དྗེ་དག་ལ་ལྟུང་བར་བྱྗེ་བག་མྗེད་པའློ། །རྣམ་པ་གང་

གིས་འཛིན་པ་ནི། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱྗེད་ལ་སློགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་གིས་རྗེག་པ་

དང༌། དྗེ་ཡང་ཕད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་གི་དྲུད་པ་ལ་སློགས་པའི་བརྩལ་བས་སློ། །གང་ལ་

རྗེག་པའི་གཞི་ནི་ལ་སློགས་པའི་བརྩལ་བས་སློ། །གང་ལ་རྗེག་པའི་གཞི་ནི་བརླའི་

ཕྱློགས་ལ་སློགས་པ་གཞན་གི་ཕྱློགས་མ་ཡིན་གི། ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཕློའི་དབང་

པློ་ལའློ། །རྗེག་བྱྗེད་ནི་ནང་གི་ཏང་དང༌། གཞན་གི་ལག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀི་ཕྱི་རློལ་

གི་ཀང་ངློ་། །དྗེ་ལ་ཡང་སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ་ཤི་བའི་ལུས་དང༌། སྗེམས་ཅན་དུ་

བགྲང་བ། མ་ཡིན་པ་གློས་ལ་སློགས་པ་གཉིས་ལས། སྗེམས་ཅན་དུ་“བགྲང
1

་བ་སྗེ་

ལག་པ་སློགས་བཅད་ནའློ། །ཕྱི་རློལ་ཏུ་བགྲང་བ་ལ་ཡང་སྗེམས་ཅན་གི་རྣམ་པ་མ་

ཡིན་པ་སིད་པས་དྗེ་ལས་གར་བའི་ཕྱིར། རང་གི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེའི་རྣམ་པར་

གནས་པ་སྗེ། ཡན་ལག་གང་ཡང་རུང་བ་རང་གིས་རྣམ་པ་ལས་མ་ཉམས་པས་རྗེག་

སྗེ་ཕྱུང་ན། ལྷག་མར་འགྱུར་གི་ལག་པ་ཁ་ནས་རྗེག་སྗེ་ཕྱུང་བར་མ་ཟད་དློ། །ལུས་ཀི་

རྣམ་པ་ལས་ཉམས་པས་ཕྱུང་པ་ནི་སློམ་པློ་སྗེ། ཤའི་དུམ་བུས་ནི་སློམ་པློའ ློ། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ། །དྗེའི་རྣམ་པར་གནས་པ། ཕམ་པ་སྐྗེད་ནུས་པ་རྨའི་

སློ་ལས་གནས་པ་སྗེ། གསུམ་པ་ནི། གང་གི་འབྱུང་བའི་དངློས་པློ་སྗེ། བར་པ་ནི་ལག་

1  བབང



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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པ་ལྟ་བུ་ལ་རྩློལ་ན་མཁིག་མ་མན་ཆད་ཚང་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །བརྩལ་བས་སློ། །ཞྗེས་

པ་ལ་འཆང་བས་བཅངས་པའི་བརྩལ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་དྗེ། རིལ་གིས་སློ་ཞྗེས་

སློ། །དྗེ་གཉིས་སུ་མ་ཟད། བདྗེ་བ་ཉམས་མློང་ཤྗེས་ཆྗེན་པློ་མྗེད་ཀང་ལྷག་པར་

འགྱུར་པ་ནི། བྱྗེ་བག་སློགས་སློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་དང་པློར་

སྤད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདྗེ་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཁུ་བ་ལུས་ཀི་དབང་པློ་ལས་

འཐློན་ཀའི་བདྗེ་བའློ། །གསུམ་པ་ནི། ཁུ་བ་ཕྱུང་ནས་དྗེའི་མློད་ལ་འདློད་ཆགས་ཀི་

གདུངས་པ་དང་བལ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདྗེ་བའློ། །དང་པློ་འདིར་ཉམས་སུ་མང་

བ་མི་སིད་པས་དྗེ་དང་འདྲ་བ་ལ་དློགས་པ་བཅད་པའློ། །འདིར་ཡན་ལག་བཅུར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཕྱུང་བ། དྗེར་འདུན་པ། རང་གི་ཁུ་བ། དང་པློ། །རྗེག་པ། ཡན་ལག་གི་རྣམ་

པ། ཕྱི་རློལ། སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ། དྗེའི་རྣམ་པར་གནས་བའློ། །དྗེ་ལས་གང་རུང་

གཅིག་མ་ཚང་ན་ནི་སློམ་པློའ ློ། །སྤུབས་སུ་ཞྗེས་ཏྗེ་དང་པློའི་དློན་ནློ་ཤུགས་ཀི་

སྐབས་སུ་ལུས་ཀི་བརྩལ་བ་བཏང་ན་སྗེ། རྗེག་ཅིང་བརྩལ་བ་མ་ཆད་པའི་སྗེལ་

བའློ། །གར་བྱྗེད་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ནི་རག་ཅིང་བརྩལ་བའི་སྗེལ་བའློ། །ཕྱློགས་

གཞན་དུ་ནི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པའི་སྗེལ་བའློ། །རྒྱུན་ལས་དང༌། རི་ཕྱློགས་དང༌། 

མངློན་པར་གསུམ་ནི་ཕྱི་རློལ་སློགས་ཀིས་རྗེག་ཅིང་བརྩལ་བའི་སྗེལ་བའློ། །མངློན་

པར་ནི་སྔར་བཤད་པའི་གསུམ་གི་དང་པློའ ློ། །སྒྲུབ་པ་ནི་ནན་ཏན་བྱྗེད་པའློ། །དྗེས་

གཞན་གཉིས་ཀང་མཚོན་པ་སྗེ། འདིར་ནི་དྗེ་གསུམ་གི་བདྗེ་བ་ལ་ཡིད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་

བཏགས་ནས་འབྱིན་པའློ། །སྦུབས་སུ་ནི་དང་པློའི་སྗེལ་བའློ། །ཆགས་པའི་སྗེམས་

ལ་དབྱུང་འདློད་ཀི་ཆགས་སྗེམས་ཞྗེས་རྣམ་འབྱྗེད་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་ཟྗེར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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རློ། །གཞལ་བའི་གཞི་ནི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པར་མ་སྨློས་ཀང་འགྲུབ་བློ། །ཆགས་

སྗེམས་ཀིས་ལྟ་ནའློ། །རང་དང་གཞན་གི་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། དྗེར་ཕ་མློ་ཟྗེར་

རློ། །རྒྱུན་ལ་ཡང་ཆགས་སྗེམས་སྦྱར་རློ། །

གཡན་པ་འཕྲུག་པ་ནི། ཁྱི་རློ་དང༌། འབྲུམ་བུ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

གིས་ཉྗེན་པའློ། །རྗེག་བྱ་མ་ཡིན་པ་མློང་ནས་ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ། བབ་ཅློལ་དུ་དྗེའི་དློན་

མ་ཡིན་པ་ཞུགས་པར་སྦྱར་རློ། །དྲན་ནས་བྱུང་བ་ལ་ནི་རྗེག་བྱ་དྗེ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་

མྗེད་དློ། །བབ་ཅློལ་སློགས་སྦྱློར་རློ། །དྗེ་གཉིས་ཀང་ཉྗེར་གནས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་

ཆགས་པར་འགྱུར་བའི་གཟུགས་ལ་ལྟའློ་སམ་ནས་དློན་མ་ཡིན་པར་ཞུགས་པ་ལས་

བྱུང་ན་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཁུ་བ་རང་གི་གནས་ནས་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་འཕློ་བ་དང༌། འཕློས་མ་ཐག་པའློ། །གང་དུ་འཕློ་བ་དང༌། འཕློ་

བ་ནི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པའི་སྦུབས་ཀིས་རྩ་བར་རློ། །དབྱུང་བའི་ཆྗེད་དུ་རྩློམ་པ་བྱས་

ཀང་བཏང་ན་སྦྱློར་བའློ། །ཤུགས་ཀི་སྐབས་སུ་བཏང་བ་ལ་སློམ་པློ་ཡིན་ན་དྗེའི་སྔ་

རློལ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྦྱློར་བ། གཉིད་མ་ལློག་པའི་

བརྩལ་བ་མྗེད་པར་དང༌། བབ་ཅློལ་དུ་བྱུང་བ་ལའློ། །ཅུང་ཟད་དང༌། ཡློངས་སུ་ནི་

ཕྱློགས་གཅིག་ཐམས་ཅད་ནས་སློ། །དྗེ་ཡང་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་ལ་སློམ་པློའ ློ། །ལས་

སུ་རུང་བ་མཚོན་པ་སྗེ། མ་རུང་བ་ལ་ཡང་ཞྗེས་ཟར་རློ། །སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བས་

རག་པ་ལ་སློམ་པློ་དང་དྗེ་མ་ཡིན་པས་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །འབྱུང་བའི་ཕྱིར་སྨན་འཐུང་

ནས་འབྱིན་ན་འགྱུར་བ་ཡློད་ན་སློམ་པློ་དང༌། མྗེད་ན་ལྕི་བར་འགྱུར་བས་ཉྗེས་མྗེད་

དློ། །གཞན་གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པ་ལས་འབྱིན་ན་འགྱུར་བ་ཡློད་རུང་མྗེད་རུང་ཉྗེས་
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བྱས་ཏྗེ། ཤིན་ཏུ་སྨད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འདུལ་བྱྗེད་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི་ཕྱི་རློལ་དང༌། དྗེའི་རྣམ་པར་གནས་

པའི་སྤློས་པ་ནི། རྣམ་པར་བསྔློས་པ་ནས་དངློས་གཞིའི་བར་རློ། །སློགས་ཀིས་ནི་

རྣམ་པར་རྣགས་པ། རྣམ་པར་བམ་པ། རྣམ་པར་འབུས་གཞིགས་པ། རྣམ་པར་ཟློས་

པ༌། རྣམ་པར་དམར་བ་རྣམས་བསྡུའློ། །རྣམ་པར་ཞིག་པས་ནི་རྣམ་པར་འཐློར་བ་

བསྡུ་སྗེ། ཀད་པ་བགློ་བ་དང་ཡན་ལག་དང་བལ་བ་ནི་རྣམ་པར་ཞིག་པའློ། །རྨ་ནི་རང་

གི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་པའི་བུ་ག་སྗེ། གཞན་གིས་འཚིར་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །མློའི་དབང་

པློར་ལྷག་པར་སྤྱློད་པ་རྩློམ་པའི་ཚེ་ལག་པ་ལ་སློགས་པས་དྗེ་འཚིར་ན་སློམ་པློ་ཡིན་

གི། ལྷག་པར་སྤྱད་པ་ལ་ཞུགས་ཟིན་པ་འཚིར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་རྩློམ་པ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ལྟུང་བ་གཅིག་ཉིད་ཀིས་ལྷག་པར་སྤྱད་པར་སྤྱད་པ་ཉིད་བསྡུས་པ་

ཡིན་ནློ། །མློའི་དབང་པློ་དྗེར་རློ། །དྗེ་གཉིས་ནི་མི་ཚངས་སྤྱློད་དུ་གཏློགས་པ་སྗེ། ཕྱི་

མ་ནི། དྗེའི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཐྗེ་བློང་དང་མློ་དབང་མཚོན་པ་སྗེ་

བ་སློའི་རིང་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ཁ་དང་བཤང་ལམ་ཡང་ངློ་། །ཉྗེ་བར་འགྲློ་བ་ནི་མི་

ཚངས་སྤྱློད་དང༌། ཁུ་བ་དབྱུང་བའི་དློན་དུ་ཡིན་ན། དྗེ་དག་ཏུ་གཏློགས་པ་དང༌། 

འཆག་པ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་ཡིན་ན། ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །དབྱུང་བའི་དློན་དུ་གནས་ནས་

ཞྗེས་སློ། །ཚུལ་བཞིན་མིན་པ་ནི་དབྱུང་བའི་དློན་དུ་སྐྲ་དང༌། སྗེན་མློ་དང༌། སློ་དང༌། 

རྗེད་པ་དང༌། བརླ་དང་ནུ་མ་སློགས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའློ། །འཛིན་པ་ནི་བརྩལ་བ་མྗེད་

པའློ། །འཇག་སློད་ལ་དབྱུང་བའི་དློན་མ་ཡིན་པར་ཞུགས་པས། ཁུ་བ་བྱུང་བ་ལ་ལྟུང་

བ་མྗེད་དློ། །གཞན་གི་ལུས་ཀི་རྗེག་བྱ་ལ་ཆགས་པ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་འབྱྗེད་
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ནས་འབྱུང་བ་ནི། འདི་ལ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །འདིར་བུད་མྗེད་ཡུལ་དུ་དགློས་པའི་ལྟུང་

བ་ལྷག་མ་ལ་གསུམ་དང༌། འབའ་ཞིག་པ་ལ་བདུན་ཏྗེ་བཅུའློ། །འློ་ན་བུད་མྗེད་ཡུལ་དུ་

དགློས་པ་ཐམས་ཅད་མི་སྡུད་པར་འདི་ཙམ་ཞིག་སྡུད་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། འདི་རྣམས་ལ་དློན་

གློ་དང༌། རྟྗེན་གི་ཡན་ལག་གཉིས་པློ་དགློས་ལ། དགྗེ་སློང་མ་ཡུལ་དུ་དགློས་པའི་

ལྟུང་བ་རྣམས་ལ། དྗེ་གཉིས་མི་དགློས་པར་མ་བཤད་དྗེ། མདློར་ན་ཡན་ལག་གཉིས་

པློ་དགློས་པའི་བུད་མྗེད་ཡུལ་དུ་དགློས་པ་རྣམས་བསྡུས་སློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་དགྗེ་སློང་མ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་དགག་བྱ་ཆགས་

པ་འགྗེགས་སམ་མི་འགྗེགས། དང་པློ་ལྟར་ན་མཚན་མི་མཐུན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་

དགློས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྗེག་པ་བཞིན་ནློ། །མ་ལས་གྱུར་བ་རྣམས་ཕ་ལས་ཀང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ཏྗེ། ཆགས་པ་ནི་མི་འགྗེགས་ལ། གཞན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་

པ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་གཉིས་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཆགས་པ་རློགས་པ་ལྟར་གཞན་ལ་མ་

ཡིན་པས་སློ། །གལ་ཏྗེ་དློན་ལ་དགློས་ཀང་བློས་མི་དགློས་ཏྗེ། སློམ་པ་དག་པ་དང་

ལྡན་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། གཞློན་ནུ་མ་ནི་ཉི་ཤུ་དང་ཁྱིམ་སློ་བཟུང་བ་བཅུ་

གཉིས་ལ་སློམ་པློ་སྗེར་བས་དྗེས་རྟྗེན་རུང་གྲུབ་ཅིང༌། ཐ་སད་མི་ལྡན་པ་མཛེས་པས་

བར་ཆད་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་སློམ་པ་སྗེར་བ་བཀག་པས་ཐ་སད་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པློ་

ཟྗེར་ན། མཛེས་པའི་བར་ཆད་ཅན་ལ་བྱིན་ན་སྐྗེ་བ་དང༌། སྐྗེས་ནས་ཀང་དྗེ་ལྟར་

འགྱུར་བ་སིད་དྗེ། རྣ་བའི་སྦུབས་དགགས་པ་དང་། དབུས་པས་མཐའ་འཁློབ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ཡང༌། དློན་མི་དགྗེ་བའི་བྱྗེ་བག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སློམ་པ་དང་

ལྡན་ཡང༌། ཡན་ལག་གཉིས་སྨློས་དགློས་སློ། །གནང་མི་དགློས་པས་མ་བཤད་པ་དྗེ་
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ལུང་དུ་ཡིན་ན། །ཞུ་བ་ནས། དློན་གློ་དགློས་པར་ཀུན་ལ་སྗེལ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ལ། 

རྟྗེན་རུང་ནི་འགྲྗེང་པ་ལ་དངློས་སུ་གཞློན་ནུ་མ་ལ་སྨད་པར་བཤད་ཅིང༌། གཞན་ལ་

རུང་མཐུན་དུ་སྦྱར་དགློས་པ་དང་འགལ་ལློ། །བསན་བཅློས་སུ་ཡིན་ན་སྤྱིར་བསན་

པ་གཉིས་ཀ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གཞན་ཡང་བཅུ་པློའི་བདུན་ལ་རྟྗེན་རུང་དང༌། གསུམ་ལ་དློན་གློ་སྨློས་པ་དྗེ་

ཕན་ཚུན་དུ་འཁྲུལ་པའམ། སློ་སློར་ངྗེས། ཕྱི་མ་ལྟར་ན། རྗེག་པ་སློགས་བདུན་ལ་

ཞུས་པ་ནས། སྗེལ་བའི་ཆ་ནས་ཐ་སད་བཤད་པ་དང༌། འཁིག་ཚིག་སློགས་གསུམ་

ལ་འདུལ་བྱྗེད་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆློས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་ཞྗེས་བཤད་པའི་རུང་མཐུན་

གིས་རྟྗེན་རུང་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །རིགས་པ་ཡང་དགག་བྱ་

ཆགས་པ་འགྗེགས་སམ། མི་འགྗེགས། ཕྱི་མ་ལྟར་ན། སྔར་ལྟར་དང༌། སྔ་མ་བཤད་

པ་ལྟར་ན། བདུན་ལ་དློན་གློ་དང་གསུམ་ལ་རྟྗེན་རུང་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་ལ་

དགག །ཟླློག་པ་ལ་མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡན་ལག་འཁྲུལ་མ་ཡིན་ན་ངྗེས་ཅན་དུ་སྨློས་

པའི་ཕྱིར། །ལུང་གི་ཐད་ཀའི་དློན་ཙམ་བསྡུས་པས་ཤྗེ་ན། སྔར་འདི་རྣམས་ཡན་ལག་

གཉིས་དགློས་པ་རྣམས་བསྡུས་པར་འདློད་པ་ཉམས་སློ། །དྗེས་ན་རང་ལུགས་ནི། 

ཐད་ཀ་བའི་དློན་ཙམ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཡན་ལག་གཉིས་ཀང་འཁྲུལ་མའློ། ཞྗེས་

ཟྗེར་རློ། །ཁྱིམ་པ་མློ་ལ་སློན་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རློལ་པའི་རབ་བྱུང་མློ་ལ་ཡང་ཉྗེས་

བྱས་སུ་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བཅུ་ལ་སྤྱིར་བུད་མྗེད་དགློས་པ་ཙམ་དུ་འདྲ་བ་ལས། ཡན་

ལག་ཁྱད་པར་མ་གསུངས་པ་ནི། ལྔ་ལས། རིགས་པའི་སྐྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཡན་ལག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ནི། ལམ་དུ་འགྲློ་བ་དང་། ཆློས་སློན་པ་གཉིས་ལ་སྗེ། སྔ་མ་ལ་སློ་ཐར་ལས་མ་སྨློས་

ཀང་ཆློས་སློན་པ་ལ་རིགས་པའི་སྐྗེས་པ་མྗེད་པ་གསུངས་པའི་གནད་མཚུངས་སྦྱར་

བའློ། །སྤྱིར་ཁིམས་གྲློགས་ཙམ་དང༌། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་

ནི། དབྗེན་པ་ན་འདུག་འགྲྗེང་ལ་བུད་མྗེད་ཙམ་དང༌། ཉལ་པློ་བྱྗེད་པ་ལ་གྗེགས་བྱྗེད་

པར་ནུས་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་ལ་བསྲུང་ནུས་པ་ཙམ་གི་ཁིམས་གྲློགས་ཀིས་

མཆློག་གློ། །ཁིམས་གྲློགས་མཚན་ཉིད་དང་“ལྡན
1

་པ་ནི། ལམ་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། ཆློས་

སློན་པ་ལ་དགློས་པས༌། མི་སྨྲ་ཤྗེས་དློན་གློ་བསམ་པ་དང༌། ལུས་རང་བཞིན་དུ་

གནས་པ། སྐྗེས་པའི་མཚན་རྐང་པ་དང་ལྡན་པ། འགྱུར་བ་མི་སློན་པ་དང༌། ལློང་བ་

མ་ཡིན་པ། ཐློས་པའི་ཉྗེ་འཁློར་བ་གནས་པ་དྗེ། བརྒྱད་དམ་དགུ་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་དློན་

གློ་བ་ནི། །རིགས་ཏྗེ་འཁིག་པ་དང་ལྡན་པའི་བརློད་པ་དང༌། སྤྱློད་པ་ཤྗེས་

པའློ། །འགྱུར་བརྟྗེན་པ་ནི། མཚན་གི་སློ་ནས་སློ། །གླིང་གཅིག་ཡང་བསན་དགློས་

སློ། །མཚན་གི་ཡན་ལག་ནི་མཚན་གཉིས་པ་སྐྗེས་པའི་མཚན་ཤས་ཆྗེ་བའི་རྣམ་པ་

དྗེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་ནི། །མཚན་ཅིག་ཤློས་བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་མྗེད་པ་སྗེ་དྗེས་སྔ་མ་

ལ་གནློད་པའི་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་ཀང་བྱས་པ་མྗེད་དློ། །བཟླློག་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་རློ། །མདློར་

ན་མཚན་གང་ཤས་ཆྗེ་བ་དྗེས་དྗེའི་བྱ་བ་བྱྗེད་ནུས་ན་ཆུང་བ་དྗེ་ཡློད་ཀང་མཚན་

གཉིས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལྟུང་བ་རློགས་པར་བསྐྗེད་པའི་དློན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་བུད་མྗེད་ཀི་

མཚན་ཤས་“ཆྗེ་ན
2

། དགྗེ་སློང་ལ་བུད་མྗེད་ཀི་སྐབས་ཀི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་རློགས་པར་

འགྱུར་ལ། སྐྗེས་པའི་མཚན་ཤས་ཆྗེ་ན། དགྗེ་སློང་མ་ལ་སྐྗེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཁ་ན་མ་

1  ལྦན

2  ཆན



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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ཐློ་བ་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་ཚེ་རྗེག་པ་སློགས་བཅུ་ལ་བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་

རྒྱད་པ་དང༌། དྗེ་ཤས་ཆྗེ་བ་གཉིས་ལྟུང་བ་ལ་འདྲའློ། །འློ་ན་སྐྗེས་པའི་མཚན་ཤས་ཆྗེ་

བའི་རིགས་པའི་སྐྗེས་པ་དྗེ་ཁིམས་གྲློགས་ལ་འདྲའློ་ཞྗེ་ན། རིགས་པའི་སྐྗེས་པ་

མཚན་གཉིས་པ་དང་ལྡན་པས་བུད་མྗེད་དང་ལམ་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་ལ་ཆློས་སློན་

ལ་ཕྱྗེད་ཉིད་དྗེ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

འདིར་ཞྗེས་པ་ལ་མཚན་ཅིག་ཤློས་མློའི་མཚན་གི་སྐབས་འདིར། །ཤྗེས་

གསུངས་པ་ནི། མློའི་མཚན་གི་བྱ་བ་བྱྗེད་ནུས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་སྐབས་

འདིར་ཞྗེས་ཡུལ་ལ་བཟུང་གི །གྲློགས་ལ་མི་བཟུང་ངློ་། །འདི་ལ་བྱྗེད་པ་པློ་བུད་མྗེད་

དློ་ཞྗེས་སྨྲས་ན། བུད་མྗེད་ཐམས་ཅད་དམ། བྱྗེ་བག་འགལ་ཞིག་ཡློད་ཅྗེ་ན། འློག་མ་

ཞྗེས་ཏྗེ། ལྗེགས་ཉྗེས་སྨས་པའི་སྒ་དང༌། དློན་ཤྗེས་པའི་མཐུ་ཡློད་ན་དངློས་གཞིའི་

བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་གི། བུད་མྗེད་ཙམ་གི་མ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ལ་ནི་འབའ་ཞིག་པ་དྲུག་ལ་

མཛད་ཀང་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ། མཐུ་ཡློད་བའི་བུད་མྗེད་ལ་ལུས་ཀི་རྗེག་པའི་དགྗེ་འདུན་

ལྷག་མ་གནས་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་མཐུ་མྗེད་ན་ཉྗེས་པ་སློམ་པློའ ློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་རྗེག་

པ་དང་བཅས་པ་མདུན་ལ་ནི། འཁིག་པ་བསྗེན་པའི་མཐུ་ཡློད་ན་བུད་མྗེད་དྗེ་དངློས་

གཞིའི་བྱྗེད་པའློ། །འདི་གཉིས་ཡན་ལག་འཁྲུལ་མར་འདློད་ཀང་མི་འཐད་པ་འདྲ་སྗེ། 

རྩ་འགྲྗེལ་གཉིས་ཀར་ངྗེས་ཅན་དུ་མཛད་ལ། དློན་ལ་ཡང༌། གསུམ་པློ་ངག་གི་ཐ་སད་

ལ་བརྟྗེན་པས་ན་དློན་གློ་དགློས་ཀང་གཞན་བདུན་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

གློང་མ་གསུམ་གི་དགག་བྱ་རློགས་པ་རྟྗེན་རུང་ལ་མི་ལྟློས་པའི་ཕྱིར་སམ་པ་དང་སྗེ་

དཔྱད་དློ། །མཐུ་སློབས་ཡློད་པ་ལས་གཞན་དུ་མྗེད་ན་ཚིག་འློག་མའི་བྱྗེད་པ་པློར་
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འགྱུར་ཏྗེ། མཐུ་ཡློད་པ་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་ཚེ། རྗེག་ན་སློམ་པློ་ནི་མཐུ་མྗེད་པ་ལ་

ཉྗེས་བྱས། མཐུ་ཡློད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བ་སློགས་པ་ལྟུང་བྱྗེད་ནི་མྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་

བྱས་སློ། །ཕློ་མློའི་མཚན་གང་ཡང་མྗེད་ཀང༌། དབྱིབས་ཕློ་མློའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མ་

ནིང་གཉིས་དང་སྗེམས་ཅན་དུ་བགྲང་བ་ཁློ་ན་སྔགས་དང་སྨན་ལ་སློགས་པས་

བསྒྱུར་པའི་སྤྲུལ་པ་མློ་ཡང་མཐུ་མྗེད་པ་དང་འདྲ་བས་སྔར་ལྟར་ན་སྨད་དློ། །རྗེག་པ། 

འཁིག་ཚིག །བསྗེན་བཀུར་བསྔགས་པ་གསུམ་པློ་འདི་ལ་སྐྗེས་པ་མཐུ་མྗེད་པ་དང་

འདྲའློ། །

ཀུན་སློང་གི་ཡན་ལག་ནི། དྗེ་དག་ནི་གསུམ་པློ་ལྷག་མའི་ཡུལ་ལ་བདྗེ་བ་

གང་ཡློད་པ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཕྱིར་དུ་བདུན་པློའ ློ། །དྗེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་འདློད་ཆགས་

དང་ལྡན་པ་སྗེ། སློ་ཐར་ལས་བལ་ཞིང་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཀིས་ཞྗེས་གསུངས་པའི་

བལ་བ་ནི་འདློད་ཆགས་མངློན་དུ་གྱུར་པའློ། །གྱུར་པ་ནི་ཆགས་པ་རྒྱུན་རིང་

བའློ། །དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཆགས་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་འདློད་ཆགས་

སློ། །སྐློ་དློགས་ནི་གསུམ་པློ་འདི་ལ་དང་སྦྱར་བའློ། །འདི་འདུན་པ་ཡློད་ལ་ཆགས་པ་

དང་མི་ལྡན་ན་སྨད་ལ། ཆགས་པ་ཡློད་ལ་འདུན་པ་མྗེད་ལ། གཉྗེན་པློས་བཟླློག་ན་

ལྟུང་མྗེད་དང༌། མ་བཟླློག་ན་ན་སྨད་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གློ །ལུས་ཀི་རྗེག་པ་བདག་གིར་

བྱྗེད་ན་ཞྗེས་པ་ལ། རྗེག་བྱའི་ཡུལ་ནི། བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་ཡློད་པ། རྟྗེན་དུ་རུང་

བ་མི་ཡིན་པ་དང༌། སྨློ་བ་སློགས་བཞི་ལས་བཟླློག་པའི་ཐ་སད་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་དང་

ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་པ། ལུས་དངློས་ཡིན་པ། མ་ཉམས་པ། ཕམ་པ་སྐྗེད་ནུས་ཀི་

རྨའི་སློ་ལས་གཞན་ཡིན་པ་བདུན་ཟྗེར་རློ། །མིའི་སྗེལ་བ་དུད་འགྲློ་ལྟ་བུ་ལ་རྗེག་པ་
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ཆྗེས་ན་སྨད་དློ། །རྗེག་བྱྗེད་ནི། ལུས་དངློས། མ་ཉམས་པ། ཕམ་པ་སྐྗེས་པའི་ཟག་

བྱྗེད་ལས་གཞན་པ་སྗེ་གསུམ་ཟྗེར་རློ། །ལན་བུ་དང་། འདུག་པ་ལ་སློགས་ལ་ལྟུང་བ་

མྗེད་པས་དྗེ་ལས་དགར་བའི་ཕྱིར་འདིར་རློ། །དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་གློས་ནི་ལན་བུ་དང་

འབྗེལ་པའི་སྐུད་པ་ལ་སློགས་པ་ལན་བུའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའི། །ཅློད་པན་དང་ཁ་

ཆུ་ལ་སློགས་པ་ལ་རྗེག་པ་ནི་སྗེན་མློ་དང་འདྲ་བར་སློམ་པློའ ློ། །ནློམ་པ་ནི་དང་པློར་

ལན་ཅིག་ལུས་ལ་སྦྱློར་བའློ། །ཉུག་པ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱློར་བའློ། །སྤློས་པ་ནི། 

མཐང་སྦྱར་བའི་བསམ་པས་རང་གི་ལུས་བུད་མྗེད་ཀི་ལུས་དང་པར་དུ་མ་བཅད་

པར་སྤློས་པའློ། །གློས་ཀི་བར་དུ་ཆློད་པ་ལ་རྗེག་པ་ནི་ཚིགས་འློག་མར་ན་སྨད་དྗེ། 

དངློས་གཞིར་འགྱུར་བ་ལ་སློམ་པློ་དང༌། སམ་པློར་འགྱུར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ལུས་

ཀི་རྗེག་པ་ཚོར་བ་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་ལ་བྱྗེ་བག་མྗེད་དྗེ། ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ཀི་རྗེག་པ་

མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་གློས་ཀིས་བར་བཅད་པ་ལ་ཡང་སབ་མློས་

སློང་བས་ཚོར་ནའང་འློག་མར་ན་སྨད་པ་ལ་ཁྱད་མྗེད་དྗེ། ཐམས་ཅད་དུ་སྗེ། དངློས་

སུ་ལུས་རྗེག་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཉམས་མློང་ལ་མི་

གནློད་པའི་སབ་མློས་བར་ཆློད་པ་དང་། བར་མ་ཆློད་པར་རྗེག་པ་གཉིས་ལྟུང་བ་ལ་

བྱྗེ་བག་མྗེད་དྗེ། ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ཀི་རྗེག་པ་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་ཁ་བསྐང་བར་བྱྗེད་དྗེ། ཐམས་ཅད་དུ་ཞྗེས་པས་སློ་ཟྗེར་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། བསམ་པའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཀང༌། དགྗེ་སློང་མ་སློགས་ལ་མི་རྗེག་གློ །སིང་

བརྩྗེ་བས་ཞྗེས་པས་ཆློག་མློད། ཆུར་ཞྗེས་ཅིའི་ཕྱིར་སྨློས་ཤྗེ་ན། བདྗེན་མློད་ཀི། འློན་

ཀང་མ་དང་ཞྗེས་པའི་ཡུལ་བསན་པའི་ཕྱིར། བསྗེན་པར་བྱ་བས་ཞྗེས་པར་ཡང་ཀུན་
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ཏུ་འདློད་ཆགས་པའི་སྗེམས་མྗེད་པར་སིང་བརྩྗེ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེམས་གཞན་གི་

རྗེག་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་སློ། །སྗེམས་དག་པས་ཞྗེས་པས་ཡུལ་རྟྗེན་གཉིས་

ཀ་ལ་སྦྱར་རློ། །

ཞུ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ནི། འཇམ་པ་སློགས་ཀི་མཐར་བསམ་པ་སྦྱར་བ་ནི། 

རྗེག་པའི་བྱྗེ་བག་ཉམས་སུ་མློང་བར་འདློད་པས་རྗེག་པ་སྗེ་ཀུན་ཏུ་འདློད་ཆགས་

པས་སྗེལ་བའློ། །འདིར་འཁིག་པ་དང་ལྡན་པའི་རློ་མང་བའི་བསམ་པས་མ་ཡིན་ན། 

སློམ་པློའ ློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་དཔྱད་པར་བྱའློ། །ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྤྱློད་པས་རྗེག་པ་

ལ་གསུམ་ལས། སིང་བརྩྗེ་བས་རྗེག་པ་ནི། མ་དང་ཆུ་དང༌། གཡང་ས་ལ་སློགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སིང་བརྩྗེ་བས་རྗེག་པ་ལ་ཉློན་མློངས་པ་

ཅན་གི་སྗེམས་མྗེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྤྱློད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟུང་བ་མྗེད་

དློ། །ཉྗེ་དུ་ཤྗེས་པས་མཐློང་བས་རྗེག་པ་ནི། མ་དང་ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཁ་ཅིག །རྗེག་པ་

ལ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ་དགློས་པས་དྗེའི་སྗེལ་བའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་སྔློན་སྤྱད་པ་

ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་འཐད་དློ། །དྗེས་ན་འདི་དང་འློག་མ་

གཉིས་ཀ་ལ་ཆགས་སྗེམས་མྗེད་པའི་རྗེག་པ་ལ་དགློངས་སློ། །སྔློན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་

ཉམས་སུ་མློང་བས་རྗེག་པ་ནི་སྔློན་སྤྱད་པ་ཞྗེས་སློ། །འདི་གཉིས་ཀ་སྔར་བསམ་

པའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དུ་ཟིན་ཀང་དགྗེ་སློང་མ་དང་། བུད་མྗེད་ལ་རྗེག་པར་མི་བྱ་བར་

གསུངས་པའི་སྗེལ་བར་འགྲིག་གློ །འདུལ་བྱྗེད་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཟས་དང་སློགས་

སློ། རང་པ་དང༌། དྗེའི་བསན་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་རྒློད་བག་གིས་རྗེག་པར་བྱ་བ་ཁློ་

ནས་རག་པ་བསན་པར་མཛད་དྗེ། སྔ་མ་ཡང་དྗེའི་བསམ་པས་རྗེག་པར་བྱ་དགློས་པ་
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འདྲའློ། །སློགས་པས་ནི་རྩིབ་ལློགས་ལ་སློགས་པས་འཕུལ་ནའློ། །རྟྗེན་ནི་བུད་མྗེད་

དང་བཅས་མ་བཅས་གཉིས་ཀ་སྗེ། ཁིའུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །ཁྱད་པར་

ཅན་གི་སྤྱློད་པ་དང་འདྲ་བ་ནི། འགྲྗེང་བར་འགྗེལ་བའི་བུད་མྗེད་རང་ལྡང་ནུས་བཞིན་

དུ་སློང་ན་ཞྗེས་གསུངས་པས་ལྡང་བར་མི་ནུས་ན་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །བུད་མྗེད་ཀིས་

དགྗེ་སློང་ལ་ཕུལ་བ་སློགས་གསུམ་མི་འདློད་བཞིན་བྱྗེད་པ་ནི ་ལྟུང་བ་མྗེད་

དློ། །བཟུང་བ་ནི་བུད་མྗེད་ཀིས་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་འློག་མ་རྣམས་མི་འདློད་བཞིན་དུ་

བྱྗེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །

སྨྲ་བའི་བདྗེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ཁིག་ཚིག་གི་ལྷག་མ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་

འབྱྗེད་ལས་འབྱུང་བ་ནི། གང་ལ་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ལ། བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་དློན་ཡློད་པ། 

རྟྗེན་དུ་རུང་བ། ཐ་སད་བཞི་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ། རྫུ་འཕྲུལ་མ་ཐློབ་པ་སྗེ་ལྔ་ཡིན་ལ། 

འློག་མ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཟྗེར་རློ། །གང་བརློད་པར་བྱ་བ་ནི། ཡུལ་དུས་དྗེར་འཁིག་

ཚིག་གིས་གསལ་པློར་གྲགས་པ་ཟྗེར་རློ། །སྔར་བཤད་པའི་བུད་མྗེད་དློན་གློ་བ་ལ། 

གཉིས་ཀིས་གཉིས་སྤློད་པའི་འཁིག་པ་སྨྲས་ན་དྗེའི་ལྷག་མའློ། །སྒ་ཇི་ལྟ་བུས་སྨྲས་

ཤྗེ་ན། རྒྱ་དང་རྣ་རུ་ཞྗེས་བྱ་བའི་སྒ་གང་རུང་གཉིས་ཀི་གཉིས་སྤློད་པ་བརློད་བྱའི་

དློན་དུ་ཡློད་པའི་སྒས་སློ། །རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་བཞིན་ཉལ་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་

སློགས་པའི་སྒ་ཡང་རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ནློ་འགྲྗེལ་པར། འདིར་དློན་ཞྗེས་བྱ་བའི་

སྒ་ཅིག་ཤློས་བི་བར་རིགས་པར་བྱ་སྗེ། རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་གིས་སློ། །ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི། དྗེས་སྨྲས་ནའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྒ་ཅིག་ཤློས་ཉལ་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་

འཁིག་པ་ལ་གསལ་བར་མ་གྲགས་པ་ལ། དགློངས་པ་འདྲའློ། །འཁིག་པ་གློ་བར་བྱྗེད་
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པའི་སྒ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། དངློས་དང་ཉྗེ་བར་འདློགས་པའློ། །དང་པློ་ལ་ནི་འདིར་རྣམ་

གཞག་གློ །གཉིས་པ་ལ་ནི། གལ་ཏྗེ་རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཡུལ་དང༌། དུས་དྗེར་

ཆགས་པ་དྗེར་སྨས་ན་དངློས་གཞིའློ། །མ་ཆགས་པ། དཔྗེར་ན། ཕད་པ་དང༌། ཉལ་བ་

ལ་སློགས་པ་བརློད་ན་ནི་སློམ་པློའ ློ། །ཆགས་མ་ཆགས་ནི་དྗེ་ལ། གྲགས་མ་གྲགས་

སློ། །བུད་མྗེད་དྗེ་སྒིན་མློ་ཞིག་ཡིན་པས་ཉྗེ་བར་འདློགས་པའི་ཚིག་དྗེ་འཁིག་པ་ལ་

བར་ཕད་དུ་ཟིན་ཀང༌། དངློས་གཞི་མི་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཆགས་པ་

མྗེད་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་ལུང་ལས། ཁློ་བློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕད་པར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་

པ་ལ། སློམ་པློར་གསུངས་ཏྗེ། རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་དག་ལ་དངློས་སུ་ཞུགས་ས་

མྗེད་པས་སློ། དཔྗེར་ན། ཕ་དང་བུ་ཕད་པ་ཞྗེས་པའི་དློན་བཞིན་ནློ། །འདིར་འགྲྗེལ་

པར། ཉལ་པློ་དང་ལྷག་པར་སྤྱློད་བའི་སྒ་ལ་དངློས་གཞིར་བསན་པ་ནི། འཁིག་པ་ལ་

ཡུལ་དུས་གསལ་པློར་གྲགས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དློན་བྱྗེད་པའི་

ཚིག་མྗེད་པར་བརློད་པ་བྱྗེད་ཅིང༌། བུད་མྗེད་ཀིས་ཐློས་ནས་བར་ཕད་པ་ལ་དངློས་

གཞིར་གསུངས་པ་ནི། རང་གི་དློན་བསམ་ཞིང༌། དངློས་སུ་ཚིག་གི་བདག་ཉིད་ལ་སྦྱ་

བ་མྗེད་པ་ལ་དགློས་སློ་གཞན་གི་བསམ་པས་སྨྲས་པ་ལ་སློམ་པློར་གསུངས་པས་

རང་དློན་དུ་སྨྲས་པ་དགློས་སློ། །མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའི་དུས་ནི་ཡི་གྗེ་དང་ཚིག་ལ་དཔྗེ་

ཡློད་ནའང་། བུད་མྗེད་ཀི་ཚིག་གློ་བའི་ཡི་གྗེ་དང་ཚིག་གི་དུས་དྗེར་དངློས་གཞི་

བསྐྗེད་པས་ཕྱིས་བརློད་པ་རྣམས་ནི་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ཏྗེ། རྩློལ་བའི་

རྩློམ་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱ་དང་རྣ་རུ་ཚིག་མྗེད་པར་དངློས་གཞི་དང་

འབྗེལ་བའི་དློན༌། རྨའི་སློ་ལ་སློགས་པ་སྨྲས་པ་སྗེ། དཔྗེར་ན། སྲུ་ཁྱློད་ཀི་རྨའི་ཞྗེས་
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པ་ལྟ་བུ་སྨྲས་པའློ། རྒྱ་དང་རྣ་རུ་ཞྗེས་བྱའི་སྒ་ལ་ནི། དངློས་གཞི་དང་འབྗེལ་བའི་

སྦྱློར་བ་ཡློད་པར་ཐྗེ་ཚོམ་མི་ཟ་ཡང༌། སྲུ་ཞྗེས་སློགས་ལ་དངློས་གཞིའི་ཚིག་མྗེད་ན་

ཅིའི་ཕྱིར་སྦྱློར་བར་འགྱུར་སམ་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་མདློ་འདི་བྱས་

སློ། །བསྔགས་པ་ནི། སྲུའི་རྨའི་སློ་གསུམ་ནི་ལྗེགས་པར་དློད། གནས་གྱུར་

པའློ། །ཞྗེས་བསློད་པའློ། །བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དྗེ་ལས་ཟླློག་པའློ། །གསློལ་བ་ནི། 

སྲུ་ཚུར་ཤློག །དྗེ་དང་དྗེ་བྱའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། རྒྱ་དང་རྣ་རུ་དངློས་སུ་མི་བརློད་པའློ། །

ཉྗེས་བར་གསློལ་བ་ནི། བུད་མྗེད་དང་“སྐྗེས
1

་པ་དྗེ་དང་བྱྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་

དྗེ་དང༌། དྗེ་ནི་དགའ་བ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིན་གིས། སྲུ་བདག་ཅག་ཀང་དྗེ་དང་དྗེ་

བྱས་ན་དགའ་བ་དང༌། ཡིད་དུ་འློང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པའློ། །འདྲི་བ་ནི། སྲུ་སྐྗེས་པ་

གང་“བུད
2

་མྗེད་གང་ལ་དྗེ་དང་དྗེ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ནི་དགའ་བ་དང༌། ཡིད་དུ་འློང་བར་

འགྱུར་ན། ཁློ་བློས་ཀང་སྲུ་ལ་དྗེ་དང་དྗེ་བྱ་ན་སྲུ་ཁློ་བློ་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཡིད་དུ་འློང་

བར་འགྱུར་རམ། ཞྗེས་པའམ། ཡློངས་སུ་འདྲི་བ་ནི། དང་པློ་གསུམ་འདྲི་བའློ། །བརློད་

པ་ནི་སྲུ་ནི་ཁྱློད་ལ་དགའ་བ་དང༌། ཡིད་དུ་འློང་བ་བདྗེན་ན། ཁྱློད་དྗེ་ལ་ཇི་ལྟ་ཞྗེས་

པའློ། །སྨློན་པ་ནི། སྲུ་ུནམ་ཞིག་ན་ཁློ་བློ་ཁྱློད་དང་ལྷན་ཅིག་དྗེ་དང་དྗེ་བྱྗེད་ཞིག་གུ་

ཞྗེས་པའློ། །གཤྗེ་བ་ནི། ཁྱློད་ལ་བློང་བུ་དྗེ་བྱྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེར་མགལ་དུ་མ་

ཆུག་ཅིག་ཆྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །ཕྱིར་སྨྲ་བ་ནི། བུད་མྗེད་ཀི་བསྔགས་པ་

སློགས་སྨྲ་བ་ན་དགྗེ་སློང་གིས་ཕྱིར་རྣམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ལན་འདྗེབས་པ་ལ་དངློས་

གཞིའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སྦྱློར་བ་ཉིད་ཡིན་པར་བྱྗེ་བག་འགལ་ཡང་མྗེད་དློ། བསྗེན་

1  སྐས

2  བུང
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བཀུར་བསྔགས་པ་ལ། འཁིག་ཚིགས་གསལ་པློས་བསྗེན་བཀུར་བསྔགས་པ་དགློས་

པར་འདློད་པ་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་འཁིག་ཚིག་གི་ལྷག་མས་ཁྱབ་པ་དང༌། དགག་བྱ་དློད་མི་

ཐུབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ་རྒྱ་ལ་སློགས་པས་སྨྲ་དགློས་པ་དང༌། འདི་ལ་བདག་ཉིད་

དང༌སྦྱར་བ་ཡང་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རྒྱ་ལ་སློགས་པས་བསྔགས་ན་ནི། 

འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་གཉིས་ཀར་འགྱུར་ལ། འཁིག་པ་ཙམ་གི་བསྔགས་ན་ནི་

བསྗེན་བཀུར་བསྔགས་པ་ཁློ་ནའློ། །བདག་ལྟ་བུའི་དགྗེ་སློང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ། 

དགྗེ་བའི་ཆློས་ཅན། ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་ལ་འཁིག་པས་བསྗེན་བཀུར་བྱས་ན། 

བསྗེན་བཀུར་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ། བཟང་བ། མཛེས་པ། 

དགྗེ་བ༌། མཆློད་པར་འློས་པ། བསློད་པར་འློས་པ། རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པ་དང༌། 

ཆློས་མཆློག་ལ་སློགས་པ་སྗེ་བཅློ་བརྒྱད་ལུང་ལས་གསུངས་སློ། །འདི་ཡློན་ཏན་

གཉིས་གཉིས་སྨློས་ནས་རྗེ་རྗེ་མྗེད་པའི་བཅློ་བརྒྱད་པ་ཕག་གསུམ་དང༌། རྗེ་རྗེ་ཡློད་

ཅིང༌། གཉིས་གཉིས་མྗེད་པ་ཕག་གསུམ་དང༌། གསུམ་ག་མྗེད་པའི་བཅློ་བརྒྱད་པ་

ཕག་གཅིག་སྗེ་མུ་བརྒྱད་དློ། །

ཚུལ་ཁིམས་སློགས་གསུམ་ནི། བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལུང་འགྲྗེལ་པས་བཤད་

ཟྗེར་རློ། དྗེས་བསྔགས་པ་དང༌། ཆྗེས་ན་སྨད་ལ་ཡང་མུ་བརྒྱད་བརྒྱད་དང༌། དྗེ་དང་

ཞྗེས་པ་ལ་མུ་བརྒྱད་ཚན་གཉིས་དང༌། དྗེས་བསྔགས་པ་ལ་ཡི་རང་བ་ནི། མི་ཆློས་

བ་མ་སློགས་སྦྱློར་བ་ངག་གིས་འཇུག་ཅིང༌། མཐར་ཐུག་དློན་གློ་ལ་འཇློག་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་སྦྱར་ཏྗེ། རྒྱུན་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཆློས་སློན་པ་དང༌། འདློན་པ་ལྟ་

བུ་ལ་དམིགས་བསལ་ཡིན་ཏྗེ། ཡན་ལག་གཞན་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་
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བརྟག་པར་བྱའློ། །གཞན་འདློད་པ་བསྗེན་དུ་འཇུག་པ་སྨན་བྱྗེད་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

རྣམ་འབྱྗེད་ལས་འབྱུང་བ་ལ། གང་སྤད་པའི་ཡུལ་ནི། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་གཉིས་

ཀ་མཚན་དློན་བྱྗེད་ནུས་པ་རྟྗེན་དུ་རུང་བ། ཐ་སད་བཞི་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ་རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན་མ་ཡིན་པ། རང་ལས་ཐ་དད་ཅིང༌། དྗེ་གཉིས་ཀང་ཐ་དད་པ། ད་ལྟ་མི་

མཐུན་པ་སྗེ་བདུན་ལྡན་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་མཐུན་པ་གཏན་མ་ཐློབ་པའློ། །ཐློབ་ཀང་

ཉམས་པ་ཟྗེར་རློ། །འཕིན་གློ་བར་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་

པ། དྗེ་གཉིས་ལ་དབང་ཆྗེ་བར་གནས་པ་སྗེ་གསུམ་ཟྗེར་ཡང༌། དྗེ་གཉིས་སམ་དྗེ་

གཉིས་ལ་དབང་ཆྗེ་བ་ཞྗེས་བྱའློ། །སྔ་མའི་དྲུག་པ་ཡང་དང་པློས་ཆློག་པར་སང་

ངློ༌། །འདིར་སྦྱློར་བ་ལ་འཕིན་གསུམ་མྗེད་ན། ན་སྨད་པར་འདློད་པ་ནི་དཔྱད་དློ། །སུ་

དང་ཕད་པ་ལ་གཞན་དང་པློ། །ཞྗེས་མིའི་འགྲློ་བས། སྗེན་པར་བྱྗེད་པ་ཕློའི་དབང་པློ་

དང་ལྡན་པ་དང་པློ། །སུར་ཕད་ན། བདག་ཉིད་དུ་ཕད་པ་མ་ཡིན་གི། གང་ཟག་གཞན་

དུའློ། །གཞན་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་ཞྗེ་ན། མིའི་འགྲློ་བ་པློའི་བུད་མྗེད་ལ་སློགས་པ་སྗེན་

པར་བྱྗེད་པ་རྨའི་སློ་དང་ལྡན་པར་རློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །སློགས་ཀིས་སྐྗེས་པ་མ་ཡིན་

པ་རྐུ་རྒྱུ་མྗེད་པས་སྐྗེས་པ་ནང་སྤད་པ་ལ་ཡང་ལྷག་མར་འགྱུར་ཏྗེ། འགྲྗེལ་བ་དགའ་

བ་སྐྗེས་པ་ལས་ཀང༌། སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་སྤད་པ་ལ་ཡང་ལྷག་མར་འགྱུར་ན། 

སྐྗེས་པ་ནང་སྤད་པ་ལ་ཆྗེས་འགྱུར་ཏྗེ། ཆྗེས་སིག་ལྕི་བས་སློ། །ཞྗེས་བཤད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། གཞུང་འགྲྗེལ་ལས། སྨན་གི་བྱྗེད་པ་པློ་སྐྗེས་པ་དང་བུད་

མྗེད་དློ་ཞྗེས་པ་དང་སློ་ཐར་རྣམ་འབྱྗེད་རྩ་བ་གསུམ་ལས་འབྱུང་བས་མི་འཐད་

དློ། །རིགས་པ་ཡང༌། འབྱུང་ཉྗེ་རིང་གི་དགག་བྱ་གནས་སྐབས་ཀི་སློ་ནས་རློགས་མི་
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རློགས་ཡློད་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྣམ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཞྗེས་བཤད་པས་སློགས་ཀིས་

མཚན་གཉིས་པ་སྡུད་ཟྗེར་རློ། །རྒྱུ་གང་གིས་གཞན་དང༌། གཞན་དུ་ཕད་ན་ལྟུང་བ་

འདིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། སྤད་བྱ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་སྗེ་གཅུགས་པར་མ་གྱུར་པ་མཐུན་

པ་སྗེ། བཅུག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྤད་པར་བྱ་བ་ཞྗེས་སློ། །བརློད་པ་ནི་སྔ་མ་ལ་གློ་

བར་བྱས་པའློ། །མཐུན་པ་བསྒྲུབ་པ་དྗེ་གང་གི་ཆྗེད་ཡིན་ན། ཕད་པ་དྗེའི་དློན་

དུའློ། །སྤད་བྱ་གཞན་གི་འཕིན་ལན་ལུས་ཀི་རིག་བྱྗེད་དམ། ངག་གི་རིག་བྱྗེད་དམ་

ཅང་མི་སྨྲ་བས་འཇུག་པ་ནི་འཇུག་པའློ། འཕིན་མནློས་པ་དང༌། སྐྗེལ་བ་གཉིས་ཀི་

བར་ན་གནས་པས་བར་མའློ། །འཇུག་པ་བར་མ་དྗེའི་ཕྱྗེད་པར་ཐློས་པ་ནི། དགྗེ་སློང་

དྗེའམ། གཞན་ལས་མངློན་སུམ་དུའློ། །མིག་གིས་སམ། རྣ་བས་སམ། །ཡིན་གི་རྣམ་

པར་ཤྗེས་པས་སྤད་བྱ་དང་པློ་དྗེས་རིག་པའློ། །དྗེས་ནློད་པ་དང་གློ་བར་བྱྗེད་པ་

གཉིས་བྱས་ན་བརློད་པ་དགྗེ་སློང་གིས་མ་བྱས་ཀང་ལྷག་མར་འགྱུར་བའློ། །ནློད་པ་

དང་གློ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། བརློད་པའི་ཚིག་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་གིས་བྱ་བ་ནི་སྦྱློར་བ་ཐ་

དད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དགྗེ་སློང་གཉིས་ཀིས་སྤིང་བ་མནློས་ནས། གཅིག་གིས་ཕར་ཡང་

སྐྗེལ། ཚུར་ཡང་སྐྗེལ་བ་ལ་ལྷག་མ་དང༌། གཅིག་གིས་ཕར་ནི་སྐྗེལ་ལ། ཚུར་ནི་མི་

སྐྗེལ་ལློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་སློམ་པློ་གཉིས་དང༌། ཡང་དགྗེ་སློང་གཉིས་ཀིས་སྤིང་བ་མ་

ནློས་ནས་ཕར་ཚུར་དུ་སྐྗེལ་བ་ལ་སྔར་ལྟར་དང༌། གཅིག་ནི་ཕར་ཡང་མི་སྐྗེལ་ལ་

ཚུར་ཡང་མི་སྐྗེལ་ལློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་སློམ་པློ་གཅིག་གློ །ཞྗེས་སློགས། དྗེ་ལྟ་ན་

འཕིན་ནློད་པ་ལ་སློགས་པ་རྗེ་རྗེ་དག་ལ་ཕྱི་མ་མྗེད་ནའང༌། ཚིག་སྔ་མ་ལ་སློམ་པློར་

གསུངས་པ་འདིར་བསྡུས་པར་གསུངས་སློ། །
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འདི་ཐ་དད་མཚན་ཉིད་པ་དང༌། བཏགས་པ་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་དང་པློ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་ནི་འདུན་པ་བཟླློག་པས་ཟྗེར་རློ། །ཁ་ཅིག་ནི། ལུང་དང་རྩ་བ་ལས། ཐ་

དད་དུ་གསུངས་ཤིང་རིགས་པས་ཀང་གྲུབ་སྗེ། རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་གཞན་དག་ན་རྗེ། འདུན་པ་བཟླློག་པ་ལ་ལུང་དང༌། རྩ་

འགྲྗེལ་གང་ནས་ཀང་མི་གསལ་ལློ། །རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་གྲུབ་བློ། །དུས་སྔ་

ཕྱི་དང༌། ཞྗེན་པ་ཆྗེ་ཆུང་ཐ་དད་དུ་མ་ཡློད་པས་སམ་ན། འཕིན་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་དག་

དང༌། ལུས་ཀི་རྗེག་བྱྗེད་དུ་མ་ཡློད་ཅིང་རྒྱུན་ལྡན་གི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དྗེ་

ཡློད་པའི་ཕྱིར། ལྟུང་བ་དུ་མར་ཐལ་ལློ། །དྗེས་ན་སློམ་པློ་གཅིག་ཡིན་ནློ། །ཐ་དད་དུ་

གསུངས་པའི་དགློངས་གཞི་ནི་འཕིན་ཐ་དད་གསུམ་ལའློ། །དགློངས་པ་ནི་འཕིན་ཐ་

མས་དངློས་སུ་སྤད་པས་སྦྱློར་སློམ་དུ་འགྱུར་གི། །དང་པློ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ་སམ་བ་

བསལ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དང་པློ་གཉིས་ལ་སློམ་པློར་བསན་ཀང་། ཐ་དད་པར་མ་

བསན་ན་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུ་བྱས་ནས་ཕྱི་མ་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་གི། སྔ་མ་ལ་སློམ་

པློ་མྗེད་དློ་སམ་ནས་དློགས་པ་མི་ཆློད་པར་འགྱུར་བས་སློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །གཞན་

ཡང༌། དྲིལ་བསྒགས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། འཕིན་གསུམ་ག་ལ་སློམ་པློ་གཅིག་ཏུ་

བསན་པས་ཀང་གནློད་དྗེ། །མཐུན་པ་ཡྗེ་མ་ཐབ་པ་དང༌། ཐློབ་ནས་ཉམས་པ་ལ་ཁྱད་

པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། འགྲྗེལ་པ་ལས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་མྗེད་

དློ། །ཕྱློགས་སྔ་ཕྱི་དྗེ་དག་ནི་གཞུང་གི་དློན་མ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན། འཕིན་ནློད་

པ་ལ་སློགས་པ་རྗེ་རྗེ་དག་ལ་ཕྱི་མ་མྗེད་ནའང་ཞྗེས་གསུངས་པས་འཕིན་ཐ་མའི་

དངློས་གཞི་སྐྗེས་པ་ལ་ཕྱློགས་པ་ཙམ་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་བ་དང༌། གཉིས་ཀ་མ་ཚང་
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ན་སློམ་པློར་མི་འགྱུར་བ་བསལ་བའི་ཕྱིར༌། །མདློ་འདི་གསུངས་ཏྗེ་འཕིན་དང་པློར་

མནས་པ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་སློམ་པློ་བསྐྗེད་པར་བསན་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་

མ་ཚོགས་ཀང༌། རྗེ་རྗེ་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་འཕིན་གསུམ་མ་

ཚོགས་པར་རྗེ་རྗེ་ནས་སློམ་པློ་སྐྗེ་མི་སིད་པར་འདློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །འགྲྗེལ་པར་

གཅིག་གམ། གཉིས་བྱས་ནས་གཞན་མི་བྱྗེད་བ་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། དྗེ་བསྡུས་

པར་བཞྗེད་པས་འཕིན་གསུམ་ག་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུ་ལ། འཕི་རྗེ་རྗེ་ནས་སློམ་པློར་མི་

འགྱུར་གི། དྗེ་ལ་གསུམ་ག་ལ་སློམ་པློ་གཅིག་བསྐྗེད་པ་བྱ་དགློས་ཏྗེ། མཐའ་ཚིག་

བདུན་གི་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བསྡུམས་བྱས་པ་ལ་སློམ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལས་མ་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འཕིན་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་གི་བྱ་བ་ནི་ཐ་དད་ཅྗེས་པས་རྗེ་རྗེ་ཡང་

གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པར་སློམ་པློ་བསྐྗེད་པ་ཡློད་པར་སློན་གི། ངྗེས་པར་སློན་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །མི་ཉིད་ཀི་ཟ་མ་དང་མངལ་ན་གནས་པ་དང༌། ཆུང་མ་དམ་པ་གསུམ་པློ་རྗེའུ་

གསུམ་གཏློར་བ་དང༌། ཆློ་ག་གཏློང་བ་ལ་འཕིན་གསུམ་གིས་སྨན་བྱས་ན་ཕད་པ་

མྗེད་པ་དང༌། མི་མཐུན་པ་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། མཐའ་ལྷག་མའི་བྱྗེད་

པ་པློ་མ་ཡིན་ཀང་ངློ༌། །ཞུས་པ་དང་མི་ཟླློས་པ་ནི་འདི་དློགས་གཅད་ལ་གཙོ་བློར་

ཞུགས་ལ། འློག་མ་ལྟུང་བའི་ངློ་བློ་སློན་པ་ལ་གཙོ་བློར་ཞུགས་པས་སློ། །ཞྗེས་

སློ། །སྤད་བྱ་གཉིས་ཉིད་དགྗེ་སློང་དུ་མས་སྤད་ན་ལྟུང་བ་གཉིས་གྲངས་ཅིར་འགྱུར་

ལ་དློགས་པ་བཅད་པ་ནི། འབས་བུ་ཞྗེས་སློ། །འདིར་ཞྗེས་པ་ནི་འཁིག་ཚིག་སློགས་

ལས་དགར་བའློ། །དྗེ་གཉིས་ཀི་བདག་པློས་ནི་ཕ་མ་ལ་སློགས་པ་དྗེ། ཕ་ནི་བསློ་བ་

དང༌། བཟླློག་པ་ལ་དང༌། མ་ནི་སྦྱིན་པ་དང༌། དཔློག་པ་ལ་བདག་པློ་ཡིན་པའམ། ཡང་
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ན་ཡུལ་ཆློས་བཞིན་བྱའློ། །དྗེ་དག་གི་དློན་ནི་བུ་ལ་ཆུང་མ་ལྗེན་པར་གློ་བ་དང༌། མི་

ལྗེན་པར་བཟླློག་པ་དང༌། བུ་མློ་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་དང༌། སྦྱིན་པ་ལས་དབློག་པ་ལ་

བདག་པློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །གཞན་དྗེ་གཉིས་ཀི་བདག་པློ་མ་ཡིན་པ་དྗེ་གཉིས་དང་མ་

འབྗེལ་བའློ། །

ཡུལ་ཕྱློགས་ནི་སྐྗེད་མློས་ཚལ་ལ་སློགས་པའི་ས་ཕྱློགས་སློ་བར་ནི་སྔ་དྲློ་ལ་

སློགས་པའི་དུས་ཀི་བྱྗེ་བག་གློ །མཚན་མ་ནི་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྗེགས་ནས་རིང་པློ་མ་

ལློན་པའམ། གློས་དམར་སྗེར་གློན་པ་ཉིད་ནའློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའློ། །སྨད་འཚོང་མ་ནི་

སྐྗེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པར་གྲགས་པས་དྗེའི་ཡུལ་ལ་སྤིང་བ་ནློད་པ་དང༌། 

ཕར་སྐྗེལ་ཚུར་སྐྗེལ་སློགས་བྱྗེད་ན་ལྷག་མར་མི་འགྱུར་རམ་སམ་པ་བསལ་བའི་

ཕྱིར། སྨད་འཚོང་ཞྗེས་ཏྗེ། ཆུ་ཚིགས་ཀིས་བྱིན་པ། རིན་ཆས་མློས་པ། བཙན་

ཕློགས་སུ་ཐློབ་པ། དང་བསམ་དུ་འདུས་པ༌། གློས་ཟས་ཀིས་འཚོ་བ། ཁ་དུམ་པ། 

ཐད་འགའ་ཕད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཆུད་མ་རྣམས་ལས། སྨད་འཚོང་ནི་ཐང་འགའ་ཕད་པ་

སྗེ། ཡུན་ཐུང་བས་མཚན་གཅིག་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྔློན་དང་ཕྱིས་

མི་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཞི་པ་མན་ཆད་ནི་གསུམ་ཞུགས་

པའློ། །བདག་པློ་མིན་པ་ནི་བདག་པར་ཁས་བངས་པ་མྗེད་པ། བདག་པློ་དང་བཅས་

པ་མྗེད་པའློ། །རིན་ཆྗེས་མློས་པ་ལ་སློགས་པའི་བདག་པློ་ཡིན་ན་མ་ཞུགས་ཀང་

མཐུན་པའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །རྩུབ་མློ་སྨྲས་པ་དང༌། ཕྱིར་ཡང་རྩུབ་མློ་སྨྲས་པ་དང༌། 

ཕྱིར་ཡང་རྩུབ་མློ་སྨྲས་པའི་འཐབས་པ་ཉིད་ན། མཐུན་པ་ཉམས་སློ། །སུའི་ཞྗེ་ན། 

ཆུང་མ་ཐ་མ་བཞི་པློ་དང་སམ་དུ་འདུས་པ་སློགས་སློ། །མ་འཐབས་ཀང་ཕ་མ་
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སློགས་ཀིས། མཛའ་གཅུགས་ཉམས་ནའང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་གིས་

བསྡུམས་འཐབས་པའི་མདློ་ལ་སློགས་པར་བྱྗེད་ན་ལྷག་མའློ། དྗེའི་དམིགས་ཀིས་

བསལ་བ་ནི། རིན་ཆས་ཉློས་པ་ལ་སློགས་སྐྗེས་པ་ལ་རག་ལས་པ། ལམ་པློ་ཆྗེ་ལ་

སློགས་པར་འདི་ཁློ་བློའི་ཆུང་མ་དང༌། ཁློ་བློ་ཡང་འདིའི་ཁྱིམ་ཐབ་མིན་ནློ་ཞྗེས་

བསྒགས་པའི་ཚེ་ན། མཐུན་པ་ཉམས་ཀིས། འཐབས་པ་ཙམ་གི་ཉམས་པར་མ་ཟད་

དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དྲིལ་བསྒགས་པ་ཡང་ངློ༌། །སློག་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དག་བཞིན་ནློ། 

ཞྗེས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྤད་པར་བྱ་བ་བདུན་ལྟ་བུ་སྨན་བྱས་ན། སྤད་བྱ་ཇི་སྗེད་ཡློད་པ་

དྗེ་སྗེད་ཀི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཆུ་ཚིགས་ཀིས་བྱིན་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་འཐབ་

ཚིག་འདུན་དང་ལྡན་པ་ན། འཐབ་ཚིག་རྗེ་རྗེ་ལ་སྨན་བྱས་ན་ཡང༌། དྗེ་སྗེད་ཀི་ལྟུང་བ་

འབྱུང་ངློ་། །

དང་པློ་ནི། འཐབ་མློའི་རྩློམ་པ་མ་རློགས་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་འཐབ་པ་ནའློ། །གཉིས་

པ་ནི། འཐབ་མློ་མཐར་ཕྱིན་པ་ནའློ། །གསུམ་པ་ནི། དུམ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། ཤིང་གི་

རྣམ་པ་ཡློད་དློ། །དྗེ་གཉིསཀིས་དྗེ་སྐྗེད་གཅློད་ཅིང༌། ཇི་ལྟར་ཤིང་དུམ་འདི་གཉིས་

ཕན་ཚུན་སྦྱློར་བ་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

བའློ། །ཁ་ཅིག །རྩ་བའི་རིགས་ཏི་ལིནི་ལ་ཀ་ཞྗེས་བྱ་བ་དུམ་བུར་བཅད་ནས་ཞྗེས་

ཟྗེར་རློ། །བཞི་པ་ནི། རྗེའུ་གསུམ་ཕྱློགས་དང༌། མཚམས་སུ་འཕངས་ན་སྔར་ལྟར་

རློ། །གཞན་དག་རྗེའུ་མང་པློའི་སྣུན་པ་ཉིད་ཀིས་བརྟགས་པའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ལྔ་པ་

ནི་ཁྱིམ་གི་ལས་སམ། ཁྱིམ་ཐབས་ཀི་རང་པ་བཀྲུ་བ་སློགས་འཕལ་གི་བྱ་བ་གཏང་

བའློ། དྲུག་པ་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །བདུན་པ་བདག་པློ་བཏང་བའི་ཕྱིར། །ལྷ་ཁང་ལ་
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སློགས་པར་དྲིལ་བསྒགས་པའློ། །འདི་ཆུང་མ་དམ་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱྗེད་པ་སྗེ། 

དྗེ་ལ་འཐབ་ཚིག་དང་པློ་གསུམ་དུ་བསྡུམས་བྱྗེད་ཅིང༌། མཐུན་པར་གྱུར་ན་ཉྗེས་

བྱས་གསུམ་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་ལ་སློམ་པློ་གཉིས་དང་དྗེ་ནས་གཉིས་ལ་སློམ་པློ་

གཉིས་དང་ལྷག་མ་གཉིས་སློ། །འདིར་འཐབ་ཚིག་བདུན་བྱས་པའི་བསྡུམས་བྱྗེད་

ཅིང༌། མཐུན་པར་གྱུར་ན་ཉྗེས་བྱས་གསུམ་དང༌། སློམ་པ་བཞི་དང༌། ལྷག་མ་གཉིས་

སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །ཆུ་ཚིགས་ཀི་སྦྱིན་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་གིས་

འཐབ་ཚིག་བདུན་བྱས་བ་ལ། འཕིན་གསུམ་ལན་ཅིག་བྱས་ནས་ཕད་པ་ལ་ལྟུང་བ་

བདུན་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། འཐབ་ཚིག་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ། གཞན་དག་ན་རྗེ། 

དྗེ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ལུང་དང་འགལ་བ་ནི་འཐབ་ཚིག་བདུན་ལ་ལྟུང་བ་བདུན་དུ་གསུངས་

པ་ནི། སྨན་ལན་བདུན་བྱས་པ་ཡིན་ཞྗེས་སློགས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལུང་གི་རྣམ་འབྱྗེད་

ལས་གསུངས་པ་དང་། རིགས་པ་ཡང་འཐབ་ཚིག་བདུན་གི་མཐུན་པ་ཐློབ་བ་ལས་

ཉམས་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་དང༌། མཐུན་པ་མ་ཐློབ་ནས་མི་མཐུན་པར་

གནས་པ་གཉིས་མི་མཐུན་པར་གནས་པའི་ངློ་བློ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པས་ཕྱི་མ་ལ་

འཕིན་གསུམ་གིས་ཕད་པ་ལ་ལྟུང་བ་གཅིག་དང༌། སྔ་མ་ལ་བདུན་དུ་འགྱུར་བ་མི་

རིགས་སློ། །སྒྲུབ་“བྱྗེད
1

་དུ་མི་འགྲློ་བ་ནི། འཐབ་ཚིག་ཐ་དད་ཀང་ལྟུང་བ་ཐ་མི་དད་པ་

མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། ནློམ་ཉུག་ཐ་དད་ཀང་སློམ་པློ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །

གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ནི། འཐབ་ཚིག་རྗེ་རྗེ་སྦྱློར་བ་རྗེ་རྗེ་བྱས་པ་ལ་

དགློངས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་ལུང་འགྲྗེལ་ལས་སློ། །དློགས་པ་ནི། “སྤད
2

་བྱ་སྐྗེས་པ་དང༌། 

1  བྱད

2  སད
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བུད་མྗེད་གཅིག་ལས་མྗེད་པས་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་ཟད་དམ་སམ་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །འགྲྗེལ་བའི་དགློངས་པ་ནི། འཐབ་ཚིག་བདུན་བྱས་པའི་བསྡུམས་

བྱྗེད་ཅིང༌། མཐུན་པར་གྱུར་ན་ལྟུང་བ་བདུན་འབྱུང་བའི་ལུང་དྲངས་ནས། དྗེའི་དློན་

བསྐྲལ་བ་ནི། དྗེ་ལྟར་ན་འདིར་ཆུང་མ་དང་པློ་གསུམ་པློ་དག་གི་ཡུལ་ལ་ཚིགས་

བདུན་ཡློད་པ་ལས་ཚིགས་གསུམ་ནི་ཉྗེས་བྱས་བྱྗེད་པ་ཡིན། ཚིགས་གཉིས་ནི་སློམ་

པློ་བྱྗེད་པ་ཡིན། ཆིགས་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་གཉིས་ནི་དགྗེ་འདུན་ལྷག་

མ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་ཚིག་རྗེ་རྗེ་ལ་སྨན་བྱྗེད་ཐྗེབས་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར་

བསན་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མའི་སྗེང་དུ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་འཐབ་ཚིག་བསན་པ་སྗེ། དང་

པློ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་ངྗེས་ལ་ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་མ་ངྗེས་ཏྗེ། དང་པློ་ནས་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་

བཞིན་བྱས་པས་ཆློག་གློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ལྔ་ངྗེས་ཅན་དང༌། གཉིས་མ་ངྗེས་པར་འདློད་པ་

དློན་མ་ཡིན་ནློ། །བདུན་པློ་དྗེས་ཉམས་པར་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། སྔ་མ་གསུམ་གིས་ཡིད་དུ་

འང་བ་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་“ཕད
1

་པ་ལ་

ཕྱློགས་པའི་གཅུགས་པ་ལས་ཉམས་པར་རྣམ་འབྱྗེད་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་ཟྗེར་

རློ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱིའུ་འདི་མ་སྤད། ཁྱིམ་མི་དབུ་བ། བུ་མློ་འདི་མི་སྤད། གནས་མི་

བཙལ། ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱྗེའུ་འདི་གློས་པློའི་གན་དུ་མི་འགྲློ། བག་མ་མི་ལྗེན། བུ་མློ་འདི་

གློས་པློའི་གན་དུ་མི་བཀྲི་བག་མར་མི་བཏང༌། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སུ་ཞུ་བའི་

སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ། མྗེད་པ་ནི་ད་དུ་མངལ་དུ་ཡང་མ་ཆགས་པའློ། །ངྗེས་པ་ནི་

དགྗེ་སློང་མ་སློགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་དློ། །མི་བསྗེན་པ་ནི་ཟ་མ་

1  པད
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དང་མ་ནིང་ཕློ་མློ་དབང་པློ་མྗེད་པའློ། །ཉློས་པ་ནི་རིན་གིས་ཐློབ་པའློ། །མཐུན་པ་

གསུམ་ལས་ལྷག་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་གཅུགས་པར་གྱུར་པའློ། །གང་གི་སྨན་བྱྗེད་པ་

ལ་ཕར་བསྐལ་བཙམ་ཡློད་ཀི། ནློད་པ་དང་ཚུར་བསྐལ་བ་མྗེད་དློ། །ཁས་བངས་པ་

མཐུན་པར་གྱུར་པ་དང་སྤད་པའི་ཕྱིར་དྗེ་ག་གྗེ་མློ་ཞིག་ན་འདུག་གློ་ཞྗེས་སྐད་སྦྱར་

བ་བསན་ན་སློམ་པློའ ློ། །ཁྱློད་ཀི་འཐབ་ཀྲློལ་གིས་ཤིག་དང༌། ཁློ་བློས་དྗེ་དབློག་པར་

བྱའློ། །ཞྗེས་དྗེ་སྐད་ཟྗེར་བའི་སྤིང་བ་དགྗེ་སློང་གིས་མ་ནློས་ཏྗེ། འཐབ་ཀྲློལ་གིས་

འཕློག་ཏུ་འཇུག་ནའློ། །རྗེད་མློད་ཀི་གཞུང་ནི། བཙུན་པ་རྗེ་ཞིག་སྐྗེས་པས་བུད་མྗེད་

དང་ལྷན་ཅིག་བར་བགིས་པ་ན་དགྗེ་སློང་དྗེར་མཆིས་ནས་འདི་སྐད་ཅྗེས་རྗེད་མློད་

ཅྗེས། མཆིས་ན་ལྟུང་བ་ཅིར་འགྱུར། ཉྗེས་པ་སློམ་པློར་རློ། ཞྗེས་སློམ་པློར་སློན་མློད་

ཀི། ལུང་གི་ཡི་གྗེ་ནློར་པ་འདྲ་བས་ཉྗེས་བྱས་སུ་རིགས་པར་སང་ནས། སློབ་དཔློན་

གིས་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་མདློར་བྱས་སློ། །

འདུལ་བྱྗེད་ནས་འབྱུང་བ་ནི། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་ལས་གཞན་པའི་དློན་དང་ལྡན་

འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་ཁྱིམ་མློ། །འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་མི་སྗེ། ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་རྒྱུར་བྱས་

ནས་བློས་ཏྗེ། ཕད་ན་སློམ་པློའ ློ། །ཕྱི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་ཆགས་པ་ཁང་པ་ཁག་ཆྗེན་གི་

ལྷག་མ་ལ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབྱྗེད་ལས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ལས། ཐུན་མློང་བ་ཁང་

པ་ལ་མཚོན་པ་ལ། ཉྗེས་པ་མྗེད་པའི་གཞིའི་ཚད་ཀི་སྐབས་ཀི་དློན་ལ་སྦྱར་ན་ནི་

འགྲྗེང་བ་དང༌། འདུག་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང༌། འཆག་པའི་“སྤྱློད
1

་ལམ་བཞིའི་སློད་མ་

ཡིན་པ་ལ་འདི་གཉིས་སུ་གཏློགས་པའི་ཉྗེས་པ་གཏན་མྗེད་དློ། །འདི་གཉིས་ནི་གནས་

1  སྤྱད
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ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ལྟུང་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་གནས་ཀི་ཐ་སད་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །སྤྱློད་ལམ་བཞིའི་སློང་ནི། ལུས་མ་བཏུད་པར་འགྲྗེང་བ་དང༌། རྒྱར་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་

བཅས་ཏྗེ་འདུག་པ་དང༌། རང་པ་བརྐང་བ་ལ་སློགས་པས་ཉལ་བ་དང༌། གློམ་པ་ཐ་

མལ་པ་གསུམ་འདློར་བའི་འཆག་པ་བྱར་རུང་བ་སྗེ། དྗེ་དག་མི་རུང་བ་ནི་སློད་མིན་

པའློ། །ཞར་ལ་གནས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལྟུང་བ་རྣམས་སྤྱིར་བསན་པ་ལ་བབ་པ་ནི་གནས་

ཀི་ཁྱབ་པ་ནི་ཁང་པ། ཁང་ཆྗེན། སྐྲློད་པ། ཕྱིས་གནློན་རྩ་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པ། མ་

རློགས་པ། བུད་མྗེད་དང་ཉལ་བ། འདུག་གནས་སུ་ཟ་བ། རིམ་པ་ལྷག་པར་རྩིག་པ། 

སིལ་བ་དང་ཉལ་བ། དུས་མ་ཡིན་པར་གྲློང་དུ་འགྲློ་བ། གྲློང་རྒྱུ་བ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་

དུ་འགྲློ་བ། ཟས་ལྗེན་པ་སྗེ་བཅུ་གསུམ་མམ། །བཅུ་བཞིར་བྱྗེད་དྗེ། སངས་པ་རྗེས་

ཕྱློགས་ཀང་སློན་དགློས་པ་འདྲའློ། །ངློ་བློ་ནི་སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་ཞིང༌། ཕལ་ཆྗེར་

གཡློགས་པ་དང་བསྐློར་བའློ། །སྗེལ་བ་ནི་མི་ཤློང་བའློ། །ཅིར་འགྱུར་ནི། ཁང་པ་ཁང་

ཆྗེན་གཉིས་རིམ་ལྷག་དང་གསུམ་ལ་ལྟུང་བ་གཏན་མྗེད་ལ། གཞན་ལ་ན་སྨད་

དུའློ། །སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཤློང་ན་ནི། ཁང་པ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ་དངློས་གཞི་

རློགས་པར་འགྱུར་རློ། །

མི་“ཤློང
1

་ན་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་བ་ནི། ཊིཀྐ་ལས། ནུབ་ལྷག་དང༌། བུད་མྗེད་དང་

ཉལ་བའི་སྐབས་སུ། །རྩིག་དྲུང་ལ་སློགས་པར་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། འགྲྗེལ་

ཆུང་ལས་ཀང༌། དབྱྗེ་ལ་འདློམ་གང་གིས་ཉྗེ་བར་ཉལ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་རློ། །གནས་ཡངས་པར་ཆགས་པ་སློགས་ཀི་དགག་བྱ་ཆྗེ་བ་ལ་ལྟུང་བ་ན་སྨད། 

1  ཤང



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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གནས་ཡངས་པར་དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ལ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བ་མི་རིགས་སློ་སམ་

ན། དློག་པར་འབྱུང་རིང་ཞིང་། ཡངས་པར་འབྱུང་ཉྗེ་བས། དགག་བྱ་གནས་སྐབས་

ཀི་སློ་ནས་རློགས་མ་རློགས་ཁྱད་པར་ཡློད་དྗེ་དགྗེ་སློང་མ་ལ་ཡང་ཡང་ཟ་བ་བཞིན་

ནློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཞར་ལ་ནུབ་ལྷག་གི་གནས་ཀི་ཚད་བསན་པ་ནི། དངློས་གཞིའི་

ཚད་དང༌། ཉྗེས་མྗེད་ཀི་ཚད་དློ། །དང་པློ་ནི། འདློམ་གང་གི་ནང་དགློས་པ་ཐམས་ཅད་

མཐུན་ཟྗེར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་ཉྗེན་ཀློར་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་ཁང་ཙམ་ཀི་ཕ་

རློལ་ན་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་སྗེ། འདི་ལྟར་ཁྲུ་ཕྱྗེད་དང་བཅློ་ལྔ་དང༌། 

བཅུ་བཞི་དང༌། ཕྱྗེད་དང་དགུས་པར་དུ་ཆློད་པར་འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་གནས་ཁང་དང་

ཉྗེན་ཀློར་གཉིས་གསུངས་པའི་ཉྗེན་ཀློར་ལ་ཁྲུ་བཞི་ཕྱྗེད་པ་ལ་ཐམས་ཅད་མཐུན་

ནློ། །འློན་ཀང་དང་པློས་ནི། མ་རློགས་པ་ཁློ་ནས་ཀང་ཉྗེན་ཀློར་འཆག་པ་ལ་སློགས་

པ་མྗེད་བས་ཁྲུ་བཞི་ཡློད་པ་དྗེ་རྩི་དགློས་པས་གཉིས་ཀའི་ཉྗེན་ཁློར་ལ་ཁྲུ་ུབརྒྱད་

དློ། །འགྲྗེང་བ་དང༌། འདུག་པ་ནི་གནས་ཀི་དཔངས་དང༌། ཞྗེང་ཡིན་པས་དྗེའི་ཚད་མི་

རྩི་བ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཐུན་ནློ། །དྗེས་ན་གནས་ཁང་ལ་ཉལ་བའི་སྤྱློད་ལམ་ལ་རང་

པ་བརྐང་པ་ལ་སློགས་པའི། སློགས་ཀིས་ལག་པ་བརྐང་བསྡུད་དགློས་པ་ཡློད་ལ་ཁྲུ་

ཕྱྗེད་ཡློད་པས་ཕྱྗེད་དང་ལྔའློ། །རྩིག་པ་མྗེད་པའི་གནས་ཁང་མི་སིད་པས་ཕན་ཚུན་

གི་རྩིག་ཞྗེང་ལ་ཁྲུ་རྗེ་ཡློད་པས། ཕྱྗེད་དང་བཅློ་ལྔ་ཞྗེས་རྒྱ་གསུང་ངློ་། །གཉིས་པས་

ནི་མ་རློགས་པ་དངློས་ཀི་ཉྗེན་ཀློར་མི་རྩི་བ་མ་གཏློགས་པ་གནས་ཁང་དང་ཉྗེན་ཀློར་

དང༌། རྩིག་ཞྗེང་སྔར་ལྟར་ཡིན་ལ། འཆག་པ་མི་རྩི་ན་ལློགས་སུ་སྨློས་པ་དློན་མྗེད་དུ་

འགྱུར་བས་དྗེ་ལ་ཁྲུ་ཕྱྗེད་དང་བཞི་ཡློད་པས་བཅུ་བཞིའློ། ཞྗེས་སློགས་གསུང་
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ངློ་། །གསུམ་པས་ནི་ཉྗེན་ཀློར་དང་། གནས་ཁང་བཅུ་བཞི་དང་འདྲ་ལ། ཉལ་འཆག་

གཉིས་གདམ་ང་ཅན་ཡིན་ཞིང༌། རྩིག་པ་ནི་མ་ངྗེས་པས་མི་རྩི་ཞྗེས་རྨ་ཚོ་གསུང་

ངློ༌། །

དྗེ་དག་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། ཉྗེན་ཀློར་བསྗེན་པར་རློགས་པ་ངློས་ནས་གསུངས་ཀི། 

མ་རློགས་པ་ནས་མ་གསུངས་པ་དང༌། དྗེ་ལ་དངློས་པློ་ལ་ཉྗེན་ཀློར་ཡློད་ཀང་མི་

གསུང་བ་མི་འགལ་ཏྗེ། འབལ་བ་ལ་ཉྗེན་ཀློར་ཡློད་ཀང༌། ལས་ལ་ནི་རྩིག་པ་

མཚམས་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་མ་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལ་ཚ་རློང་པ་འཆག་པའི་སྤྱློད་

ལམ་གསུངས་པ་དློན་མྗེད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། ཉལ་བ་ལ་སློགས་ཐག་ལློགས་སུ་མི་འཇལ་

བའི་ཕྱིར་ཞྗེས་སུན་འབྱིན་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་འགྲྗེལ་ཆུང་ལས། ཁང་བུའི་

མཆུར་ཉལ། འཕྗེས་བ་ཉློང་བའམ། འགྲློ། །གློམ་པ་ཐ་མལ་པ་གསུམ་ཤློང་བ། ཞྗེས་

གདམ་ང་ཅན་དུ་གསུངས་པས་སློ། །དྗེ་བ་ཁ་ཅིག་དྗེ་གཉིས་ཐག་མཉམ་དྗེ་ལྟར་

རིགས་ཀང་མཉམ་པས་མི་འཐད་པར་སྨྲ་བའི་མི་མཉམ་པ་རྟགས་སུ་བྱྗེད་ན་མ་གྲུབ་

ལ། དམ་བཅར་བྱྗེད་ན་མངློན་སུམ་གིས་བསལ་ལློ། །གཅིག་བཞི་པ་ཡང་མི་རིགས་

ཏྗེ། འགྲྗེལ་ཆུང་དང་འགལ་བས་སློ། །རིགས་པ་ཡང་འགྲྗེང་འདུག་ཉལ་བའི་ས་ནས་

རྩི་ལ། འཆག་པ་མི་རྩི་བ་རིགས་ཏྗེ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕྱྗེད་དང་

དགུ་པ་ཡང་མི་འཐད་དློ། །རྩིག་ཞྗེང་ཡློད་པས་མི་རྩི་བ་མི་རིགས་ཏྗེ། གནས་ཁང་

དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རང་གི་ལུགས་ནི། དངློས་གཞི་འདློམ་

གང་གི་ནང་ཡིན་ཏྗེ། འགྲྗེལ་ཆུང་དང་སློ་ཐར་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་ལས་དབྱྗེ་ལ་འདློམ་

གང་གིས་ཉྗེ་བར་ཉལ་བ་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་དངློས་གཞི་བསྐྗེད་པའི་གནས་སུ་ན་
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སྨད་གསུངས་པས་སློ། །ཉྗེས་མྗེད་ཀི་ཚད་ནི་ཁྲུ་ཕྱྗེད་བཅུ་གཅིག་སྗེ། ཕྱྗེད་དང་དགུའི་

སྗེང་དུ་རྩིག་ཞྗེང་བསན་པ་ཡིན་ཟྗེར་རློ། །ཁང་པ་ཁང་ཆྗེན་གི་མིང་གི་སློ་ནས་ཁྱར་

པར་ངློས་བཟུང་བ་ནི། ཁ་ཅིག་གཅིག་དློན་དང༌། ཚོགས་དློན་དུ་བྱས་པའི་གནས་ལ་

ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྗེན་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་གཞན་དག་ན་རྗེ། རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ཁང་ཆྗེན་

ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཆློས་ཀི་ཆྗེ་བ་ཡིན་གི། ཚད་ཀི་ཆྗེ་བ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ཆྗེད་དུ་བྱ་བས་ཆྗེ་བ་ལ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །རིགས་

པ་ཡང་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་ནི་བྱྗེད་ལ། བདག་པློ་ཚོགས་སུ་ནི་མ་ལློངས་པ་སྗེ། 

ཁང་ཆྗེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཚོགས་དློན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་དུ་མའི་

དློན་དུ་བྱྗེད་པ་སྗེ་ཁང་པ་ཁང་ཆྗེན་གང་དུ་ཡང་མ་འདུས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གཉིས་ཀའི་

མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་ཚོད་དྗེ་ལ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ཉིད་ལས་ཚོགས་དང༌། 

གཅིག་གི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ལྟུང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་གི། །གནས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་བསན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཁློ་

ནའམ། མཚན་ཉིད་གཞན་ཡང་ཡློད། ཕྱི་མ་ལྟར་མཚན་ཉིད་དུ་མ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་

བཙལ་དགློས་མི་དགློས་ལ་སློགས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་མས་ཀང་དྗེ་གཉིས་མཚོན་པར་

འགྱུར་རློ། །གལ་ཏྗེ་གཉིས་དློན་བྱྗེད་པ་སྗེ་ཁང་པ་དང༌། གསུམ་དུ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཁང་

ཆྗེན་དུ་གཏློགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཤས་ཆྗེ་བས་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་དབྱྗེ་བ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་དག་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་ནམ། མི་ལྡན་ཡང་སྡུད་དང་པློ་ལྟར་ན་

ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ལ། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཁང་པ་ཡང་ཁང་ཆྗེན་དུ་སྡུད་པར་ཧ་ཅང་

ཐལ་ལློ། །
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ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། དཀློན་མཆློག་རྣམ་གཉིས་ཀི་དློན་དུ་བྱྗེད་ན་ཁང་ཆྗེན་

དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་དློན་དུ་བྱྗེད་པ་ཁང་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞུ་བ་མང་ཤློས་ནས། གཙུག་

ལག་ཁང་ཆྗེན་པློ་ནས་གཞན་དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས། དགྗེ་

འདུན་གི་ཕྱིར་བྱྗེད་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེན་པློ་མིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། 

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་གཞན་དག་ན་རྗེ། དགྗེ་འདུན་གི་ཆྗེད་དུ་བྱྗེད་པ་དྗེ། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་

ཆློས་ཀིས་ཆྗེ་བར་བཤད་པ་དྗེ་ཡིན་ཏྗེ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་དློད་ཐུབ་ཏུ་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །རིགས་པ་ཡང༌། དགྗེ་འདུན་གི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། དགྗེ་འདུན་ལ་སློ་སློའི་

གྲངས་མ་གསུངས་པས་བརྒྱ་སློང་ལ་སློགས་པ་ཡང་སིད་པས་དགྗེ་འདུན་གི་དློན་དུ་

ཁྲུ་བཅློ་བརྒྱད་ལས་ལྷག་པ་ཡང་མ་གནང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་ཡང༌། དགྗེ་འདུན་

ལ་འདློད་པ་ཆྗེས་པའི་དགག་བྱ་ཡང་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཁང་པའི་དགག་བྱ་དྗེ་ཡིན་

པས་སློ། །འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གང་རུང་གི་དློན་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་ཁང་

ཆྗེན་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་དློན་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་ཁང་པའློ། །འློ་ན་གནས་གཅིག་

གི་ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ཆ་གཅིག་དཀློན་མཆློག་གི་དློན་དུ་བྱྗེད་ཅིང༌། ཆ་གཅིག་གཞན་གི་

དློན་དུ་བྱྗེད་ན་གང་དུ་གཏློགས་སམ་ན། གཉིས་ཀར་གཏློགསཔའི་ན་སྨད་པར་འགྱུར་

ཞིང༌། དངློས་གཞིར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གཅིག་དློན་དང༌། ཚོགས་དློན་ངྗེས་བཟུང་དུ་

དགློས་པས་ཡན་ལག་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །འདིར་ཊི་

ཀྐ་ལས། འདིར་ཁང་པ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་གཉིས་ཀི་ཡན་

ལག་ནི་འདི་དག་ཡིན་ཏྗེ་ཞྗེས། མཐར་ལྷག་མ་ལ་སྔ་རློལ་ཏུ་སློམ་པློར་འགྱུར་བའི་མུ་

གཅིག་དང༌། མཐར་སློམ་པློ་ལ་སྔ་རློལ་དུ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའི་མུ་གསུམ་དང་། 



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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ཉྗེས་བྱས་ལ་སྔ་རློལ་ཏུ་ཡང་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའི་མུ་གཉིས་ཏྗེ་དྲུག་གསུངས་

སློ། །

དང་པློ་ནི། ས་གཞི་དང༌། ཤིང་སློ་ཕག །མི་སས། གླ་རྔན་ལ་སློགས་པའི་སྤྱློད་

གཞན་ལ་རྩ་བ་དང༌། རུང་བ། རྩློད་མྗེད་ཙམ་རུང༌། བསན་པའི་ཡན་ལག་བཞི། མི་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཚད་ལས་ལྷག་པར་བྱྗེད་པའློ། །འདི་ཐུན་མློང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཁང་

ཆྗེན་ལ་བཙལ་བ་དང༌། ཚད་ལྷག་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཀང་། དྗེ་གཉིས་འགྱུར་པ་ལ་

ལྷག་མར་འགྱུར་བ་ཡློད་དྗེ། འདི་ལྟར་མ་དག་པ་དང༌། མ་བསན་པའི་གཞི། ཚད་ལས་

ལྷག་པ་དང༌། བཙལ་བ་ཡློད་དྗེ། དློན་དུ་བྱྗེད་ན་ཁང་ཆྗེན་དང༌། གཅིག་དློན་དུ་བྱྗེད་ན་

ཁང་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་ཚད་ལས་མ་ལྷག་པར་དུ་གནས་སུ་

མ་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། བཙལ་བ་དང༌། ཚད་ལྷག་ཡློད་པ་

དང༌། ཡན་ལག་བཞི་པློ་ཁ་ཅིག་སྒྲུབ། ཁ་ཅིག་མི་སྒྲུབ་པའློ། །དྗེ་ཡང་གཞི་དག་ནས་

གནང་བ་མ་གསློལ་བའམ། གཞི་མ་དག་པའི་གཅིག་གམ། གཉིས་མ་ཚང་བ་ལྟ་

བུའློ། །འདི་གཅིག་དློན་དུ་བྱས་ན་ཁང་པའི་སློམ་པློ་དང༌། ཚོགས་དློན་དུ་བྱས་ན་ཁང་

ཆྗེན་གི་སློམ་པློའ ློ། །འདིས་ཁང་པ་ཁང་ཆྗེན་གི་ལྷག་མ་སྐྗེད་པ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་

ན་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཞྗེས་མི་བྱ་སྗེ། འདི་གཉིས་མ་བསྐློས་པ་ཙམ་དུ་འདྲ་ཡང་ཡློད་

མི་འདྲ་སྗེ། འདིར་ནི་རང་བདག་བའི་གཞིར། གཞན་གིས་མ་བསྐློས་པར་རང་དབང་

དུ་རྩིག་པ་ཡིན་ལ། འློག་མ་ནི་རང་ཡང་མི་དབང་ལ་བདག་པློས་མ་གནང་བར་གཞན་

གིས་མ་བསྐུལ་བར། རང་ཉིད་ཀིས་བདག་པློའི་དློན་དུ་རྩིག་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་དྗེ་

ལ་ན་སྨད་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། འདི་ལ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བ་མི་འགལ་ལློ། འློ་ན་གཙོ་བློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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མ་ཡིན་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། གཞན་གི་མ་བཅློལ་བར་རང་དགར་བྱྗེད་པ་ཡན་ལག་མིན་ཏྗེ། 

བསྐློས་པ་ལ་སྐྗེས་པས་སློ། །གཞན་གི་བཅློལ་བ་ཡན་ལག་མིན་ཏྗེ། རང་དགར་བྱྗེད་

པ་ལ་ཡང་སྐྗེས་པས་སློ། །ཞྗེས་པའི་དློན་དྗེ་དློགས་གཅློད་གཙོ་བློ་ནི་སྔ་མའློ། །འློ་ན་

བསྐློ་བ་པློའི་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་འདིས་བསན་པས་མདློ་འློག་མ་དློན་མྗེད་

པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེ་ན། མི་འགྱུར་རློ། །འདིས་རང་དབང་དུ་རྩིག་པ་ལ་ལྟུང་བར་

འགྱུར་ཞྗེས་བསན་གི། རང་གིས་མི་རྩིག་པར། བསྐློས་ནས་རྩིག་ཏུ་འཇུག་ན་རང་

གིས་བརྩིགས་པ་དང་ལྟུང་བ་འདྲའློ། ཞྗེས་མ་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། །མ་བསྐློས་པར་

ཞྗེས་པའི་ཊི་ཀྐར་ཡང༌། གཞི་དྗེ་གང་དབང་བ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་རྩིག་

ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེ་གསུངས་པས་ཀང༌། དྗེ་ཁང་པ་ཁློ་ན་ལ་སྦྱློར་བ་མི་

རིགས་སློ། །བློད་ཀི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་འདིར་དངློས་གཞིར་འགྱུར་

བའི་མ་བསྐློས་པ་དང༌། ཞུས་པའི་མ་བསྐློས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ཕྱིར་བྱས་ན་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་ན། འློག་མ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་གཞི་མ་བཅལ་བ་ལ་

སྦྱར་ཏྗེ། ཁང་པ་ཁློ་ནས་སྦྱར་བ་ཡང་མྗེད་པར་གཏློགས་ཏྗེ། ང་དུང་ཡང་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །ཇི་སྐད་བསློ་བ་ཞྗེས་པ་ནི། བསན་པ་དང་། དག་པའི་གཞིར་བྱྗེད་དུ་

བཅུག་པའི་ཇི་སྐད་བསློ་པ་བཞིན་དུ་མི་བྱྗེད་པར་དྗེ་ལས་ཟླློག་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་

ལུས་ཀིས་སློ་ཕག་སློགས་ཕུལ་བ་ལ། དག་གིས་ལྗེགས་སློ་བརློད་ན། བསྐློས་པ་ནི་

རང་ཉིད་དང་འདྲ་བའི། མི་བྱྗེད་ན་རྩིག་པ་པློ་ཁློ་ན་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བས་རང་ཉིད་

དང་མི་འདྲའློ། །བྱས་པ་ནི་གཅིག་ཉིད་ཀིས་ནི་རབ་བར་དུ་བཞག་ཅིང༌། ཡུལ་རིང་

པློར་བྱྗེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་དུ་མར་འགྱུར་རམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བཅད་པ་སྗེ། བདུན་པ་
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བཏང་ཞིང་བྱྗེད་ན་ནི་ཐ་དད་དློ། །ཡན་ལག་རྣམས་ནི་ཞྗེས་བས་འཐབ་ཚིག་བདུན་ལ་

ལྟུང་བ་རྗེ་རྗེར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། ཡན་ལག་སློ་སློ་ལ་ལྟུང་པ་ཐ་དད་དམ་སན་པ་

བསལ་བའློ། །

སྔ་མ་དང་འདིའི་སྐབས་སུ་ཊིཀྐ་ལས། མི་སློབས་པས་བར་དུ་ཡྗེ་བཏང་བ་

ལས། ཕྱིས་ཡང་བསམ་པ་གཞན་གི་རྩློམ་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་ཐ་དད་དྗེ། མ་ཟིན་པར་རང་

བཞིན་གི་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ནི་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་

དང་། རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་པ་གཅིག་ཁློ་ན་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། དཔྗེར་ན་འཐབ་པའི་མློད་

ལ་དང༌། འཐབ་པའི་འློག་ཏུ་བསྡུམས་བྱྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་དག་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་

དད་པར་བྱས་པ་བཞིན་དུ། ཅི་འདིར་ཡང་རུང་བ་ཉིད་མིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཡན་ལག་

དག་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་བྱའློ་སམ་དུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར༌། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

སྔ་མ་ནི་འཕློ་ཟིན་པར་བྱྗེད་ན་སློམ་པློར་གསུངས་པ་སྦྱློར་བ་ལ་དགློངས་པ་

འདྲའློ། །ཕྱི་མར་འཐབ་ཚིག་དུ་མ་བྱས་པ་ལ་འཕིན་གི་རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་པ་གཅིག་

བྱས་པའི་ཚེ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་བསན་པ་ལྟར་སང་ཡང༌། མློད་ལ་དང་འློག་ཏུ་བསྡུམས་

བྱྗེད་བ་ཞྗེས་པའི་བསྡུམས་བྱྗེད་པ་ནི་མཐའི་གསལ་བྱྗེད་དུ་བྱ་ལ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབས་

ལ་གཅིག་ནི་སྨན་གི་འཕིན་ཙམ་དུ་གཅིག་པ་ལ་བཟུང་ངློ་། །གང་ལ་ཁང་པའི་དགྗེ་

འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། བཙལ་བ་ནས་ཐློགས་ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །གང་གིས་

བཙལ་བ་ནི་ལྟུང་བ་འབྱིན་པ་པློ་དང༌། གང་བཙལ་བ་ནི་ས་གཞི་དང༌། གང་ལ་བཙལ་

ན་ནི། ཊིཀྐ་ལས། །གཞི་དྗེ་ཆློས་འདི་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་ཀང་བཙལ་ནའློ། །ཞྗེས་

འབྱུང་ལ། སྔ་མ་རྣམས་ཐ་སད་ལྔ་ལྔན་ལ། ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྔན་གིས་བསངས་
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པའི་སློ་ནས་བཙལ་བ་དགློས་ཟྗེར་ཏྗེ། རང་དང་རས་ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་པ་ཡང་དགློས་

སློ། །དགྗེ་སློང་གང་གིས་ས་གཞི་བཙལ་པར་གྱུར་པ་དྗེས་གལ་ཏྗེ་རྗེས་སུ་གནང་

བའི་གཞི་ལ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། འློག་ཏུ་གླ་རྔན་ལ་སློགས་པ་འདི་ཡང་ལྟུང་བ་

འབྱིན་པ་པློའི་ལྟུང་བ་འབྱིན་པ་པློས་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སློང་བ་པློས་བཙལ་བ་མ་

ཡིན་པས་ཞྗེས་གསུངས་པས། གཞི་དྗེ་ལྟུང་བ་འབྱིན་པ་པློས་བཙལ་བའམ། ཡང་ན་

དྗེས་འཚོལ་བར་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སློང་བ་པློས་བཙལ་བ་གཅིག་དགློས་ཏྗེ། སྤྱློད་

ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བས་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ས་གཞི་དང༌། ས་གཞི་

དང་སྤྱློད་བཙལ་བ་དགློས་བར་ནི། ཞུས་པ་ལ་ལ་ནས་གསུངས་ཤིང་། གང་ཟག་གི་

གཞིར་བྱྗེད་ན་སློམ་པློར་གསུངས་པ་དང༌། སློ་ཐར་ལས་ཀང༌། རང་གིས་བཙལ་བ་

ཞྗེས་སློགས་སློ། འདིར་ཁང་པའི་ལྷག་མ་སྐྗེས་པ་ལ། དགྗེ་སློང་གིས་བཙལ་བའམ། 

རྗེས་སུ་གནང་ནས་བཙལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་སློ། །གནས་ནི་ཁང་པའློ། །མཐར་

རློ་ནི་གནས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་ཐློག་བཀབ་ཅིང་སློ་མ་གཏློགས་པ་ཀུན་ནས་བསྐློར་བ་

ཉིད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་གཡློགས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་བསྐློར་བ་

དགློས་པ་འདྲ་སྗེ་དཔྱད་དློ། །

སྔ་མ་རྣམས་གང་རྩིག་པའི་གནས་ནི། གནས་ཀི་ངློ་བློ་གྲུབ་པ། སྤྱློད་ལམ་

བཞི་ཤློང་བ། ཚད་ལ་གནློད་བའི་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ། ཁྲུ་གང་གི་ཚད་ལས་

ལྷག་པ་དྗེ། བཞི་དང་། དང་པློ་ནི། ནུབ་ལྷག་ལྟར་ཕལ་ཆྗེར་གཡློགས་ཤིང་བསྐློར་བ་

ལ་འདློད་དློ། །གང་དུ་རྩིག་པའི་གནས་ནི། མི་རུང་བ་སློགས་གསུམ་སངས་པ་དྗེ་

བཞི་ཟྗེར་རློ། །གང་གིས་རྩིག་པའི་ཡློ་བྱད་ནི། ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ། ངག་
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མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་ཁས་བངས་པ་ཟྗེར་རློ། །འློང་ཀང་གཞི་ལ་མ་བསན་པ་ཡང་

བསན་དགློས་སློ། །ཚད་ལས་ལྷག་པ་ནི། ཁྲུས་ཚད་པའི་སྐབས་སུ། ཁྲུ་ཕྱྗེད་ལས་

ལྷག་པ་ལ་མཛད་དྗེ། འདིར་ནི་སིད་དང༌། ཞྗེང་གཉིས་ཀ་ལ་བརྩིགས་པ་འདྲའློ། །འློག་

མ་ལ་ཡང་ཞྗེས་པས། སྤྱློད་ལམ་བཞི་ཞྗེས་སློགས་ཀི་མདློ་རྣམས་འློག་མ་ལ་ཡང་

སྦྱར་དགློས་པར་བསན་ཞིང༌། མ་བཙལ་བ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་པ་ནི། བཙལ་བ་ཡན་ལག་ཏུ་

མ་གཏློགས་པའློ། །བཞི་དང་ཡློ་བྱད་རང་གིའམ། གཞན་གིས་གནང་བ་གང་ཡང་

རུང་པས་ཆློག་གློ། །གཉིས་ཀའི་སྦྱློར་བ་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ། ངག་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་བསྐློས་ཏྗེ། བྱྗེད་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལྟར་དགློས་པས་བདག་པློ་

ཡང་མིན་ལ། དྗེས་གནང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་མ་བསྐློས་པར་རློ། ཞྗེས་པ་ལྟ་བུས་རྩིག་

ན་ན་སྨད་དློ། དྗེའི་ཕྱིར་འློག་མ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ཡང་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་མ་

ཚང་བས་ལྷག་པའི་དློན་མྗེད་དློ། །སབས་འདི་དག་ཏུ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་ན་ཞྗེས་ཕལ་

ཆྗེར་འབྱུང་བ་ནི་ལུང་དུ། རྩིག་ཏུ་འཇུག་ན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་སམ། 

གཞན་གིས་སློ། ཞྗེས་རང་གིས་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང་རྩིག་ཏུ་འཇུག་སྒ་སྦྱ་བས་གཞན་ལ་

འཚོལ་བ་ཁློ་ན་ལ་གློ་བར་མི་བྱའློ། །ལུང་དུ་བདག་གིས་བསངས་པ། བདག་པློ་མྗེད་

པ། བདག་གི་ཕྱིར་ཁང་པ་རྩིག་ཏུ་འཇུག་གམ་ཞྗེས་པ་དང༌། བདག་པློ་ཡློད་པ་དགྗེ་

བདུན་གི་ཕྱིར་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེན་པློ་རྩིག་ཏུ་འཇུག་གམ་ཞྗེས་ཁང་པ་ལ་རྩིག་པའི་

གནས་དྗེའི་བདག་པློ་མྗེད་པ་དང༌། ཁང་ཆྗེན་ལ་བདག་པློ་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱི་

མ་ལ། ཊིཀྐ་ལས། གཙུག་ལག་ལས་ནི་གླིང་བཞིའི་དབང་གིས་བདག་པློ་དང་བཅས་

པ་ཞྗེས་སྨློས་པར་ཟད་ཀི། ཡན་ལག་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བདག་པློ་མྗེད་པ་ལ་ཡང་ས་གཞི་
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ཉློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དགྗེ་འདུན་གི་ས་གཞིར་བྱྗེད་དུ་འཇུག་ནའང་དྗེ་

བཞིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། ཁང་པ་ལ་ཡང་མཚོན་པ་འདྲའློ། །གཅིག་གི་དློན་དུ་

ཞྗེས་དམིགས་བསལ་མ་མཛད་པས། རང་གཅིག་པུའམ། དགྗེ་སློང་གཞན་གཅིག་

གམ། ཁྱིམ་པ་གཅིག་གི་དློན་དུ་བྱྗེད་ནའང་ལྷག་མའློ། །ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། རྣམ་འབྱྗེད་ལས། བདག་གི་ཕྱིར་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བདག་ཉིད་ལ་“བསྔློས
1

་ཏྗེའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་གཅིག་དློན་དང༌། ཚོགས་དློན་ནི། ལློངས་སྤྱློད་པ་དང་བདག་པློ་

གཉིས་ཀ་ལ་དྲང་དུ་རུང་ཡང་འདིར་ནི་བདག་པློ་ལ་དགློངས་སློ། །སྐྗེ་བ་པློ་ཕ་མློའི་

གནས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྤྲུལ་གི་སིག་པའི་སྤང་བུ་ཏྗེ་མ་བུ་གའམ། ཏྗེ་ལ་ཏ་ཀའི་གནས་

ཡློད་པར་གསུངས་པ་ནི་དཔྗེ་ཙམ་སྗེ། གྲློག་སྦུར་ལ་སློགས་པ་སྐྗེ་བ་པློ་ཕ་མློ་རྣམས་

ཀང་བཟུང་ངློ་ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། ང་ལྟ་རྣམ་འབྱྗེད་ན་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་

སིན་གི་གནས་སམ། གྲློག་མའི་གནས་ཞྗེས་སང་ངློ༌། །རྩློད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་རྣམ་

འབྱྗེད་ལས། མཆློད་རྟྗེན་དང༌། ཁྱིམ་བདག་གི་གཞི་དང༌། དགྗེ་སློང་མའི་དབྱར་ཁང་

གསུམ་ཡང་འབྱུང་ཞིང༌། ལྷའི་གནས་མི་སང་ངློ་། །བརྩམ་དུ་མི་རུང་བ་ལ་རྣམས་

འབྱྗེད་ལས། ལམ་ལ་བརྟྗེན་བ་ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། ཆུ་ཀླུང་སློགས་དང་འདློམས་པ་ལ། 

དབུས་སམ་མཐའི་ཕྱློགས་གང་རུང་དུ་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་དང་ཕད་པས་

ཆློག་པ་དང༌། ཁློ་ར་ཁློར་ཡུལ་ཏུ་ཆུ་ཀླུང་ལ་སློགས་པ་ལས་བསྐློར་བ་མི་དགློས་སློ་

ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །ཚད་ནི་སིད་དུ་ཁྲུ་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། ཞྗེད་དུ་ཁྲུ་ཕྱྗེད་དང་བཅུ་

གཅིག་གློ །མ་དག་པ་གསློལ། བར་མི་བྱ་བའི་བཟླློག་ཕྱློགས་ལྔ་ལས། ཡུལ་གང་ལ་

1  བརྔློས
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སྦྱིན་པ་ནི། སྗེ་ལྔའི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ། རང་བཞིན་དུ་གནས་

པ། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ། ལྟ་བ་དང་སྤྱློད་པ་གཞན་གི་ཕྱློགས་སུ་མ་གྱུར་པ། མཚན་

མཐུན་པ། ཚོགས་སུ་མ་ཚང་བ། གསློལ་བ་ལན་གསུམ་འདྗེབས་པ། ས་གཞི་ལྗེགས་

པར་བརྟགས་པ། སྔར་གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང་མ་འབྗེལ་བ་བཅུའློ། །དགྗེ་འདུན་གང་

གིས་སྤྱིན་པ་ནི་བཞིར་ལློངས་པའི་གྲངས་ཚང་བ་སློགས་གསུམ་མློ། །གཞི་གང་ལ་

སྦྱིན་པ་ནི་དག་པའློ། །ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བུས་སྤྱིན་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱློར་བ་ལ། གང་

ཟག་གི་སྦྱློར་བ་ནི། འདུ་བའི་སྐབས་བསྒྲུབས་པ། རྒན་པའི་མཐའ་ལློགས་སུ་ཕྱག་

འཚལ་ཞིང༌། སྤྱློད་ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་བཏབ་པའློ། །དགྗེ་འདུན་

གི་སྦྱློར་བ་ནི་རང་ངམ། བསྐློས་པས་བརྟག་པ་དང་དྗེས་དག་འདུན་ལ་བརློད་

པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་གཉིས་སློ། །མཇུག་ནི་མཇུག་སྔུད་དློ། །

གནང་བ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། གཞི་མ་དག་པར་འཕློས་པའམ། ཞིང་མ་ཡིན་

པར་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པའློ། །རིང་པ་འཆློས་པ་ལས། རིང་པ་ནི་དཔྗེ་སྗེ། གསར་རིང་

གཉིས་ཀ་འཆློས་ཤིང་། བྱི་དློར་བྱྗེད་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

འཆློས་པའི་བྱི་དློར་བྱྗེད་པ་ཡིན་མིན་བརྟག་པར་བྱའློ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷག་མ་

ལ། ཡན་ལག་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་བརློད་ཟིན་ནས་ཁྱད་པར་བ་གསུངས་པ་ནི། 

ཚོགས་ཀི་དློན་དུའློ་ཞྗེས་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་གིས་དམིགས་བསལ་མཛད་པས། རབ་

བྱུང་དང་ཁྱིམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའློ། །རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ཚོགས་ཀི་ཕྱིར་ཞྗེས་བྱ་བ་

ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཉན་ཐློས་ཀི་དགྗེ་འདུན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་གླིང་

བཞིའི་དབང་གི་སྗེ། དཔྗེ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །རྣམ་
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འབྱྗེད་ལས་ཁང་པ་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། གང་དུ་སྦྱློད་ལམ་བཞི་པློ་

འཆག་པ་དང༌། འགྲྗེང་བ་དང༌། འདུག་པ་དང༌། ཉལ་བ་དག་ཤློང་བའློ། ཞྗེས་གཉིས་ཀ་

ལ་མཚུངས་པར་བཤད་ནས་ཕྱི་མ་ལ་ཁྱད་པར་མཛད་པ་ནི། ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། 

ཆྗེན་པློ་གཉིས་པློ་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་དང༌། ཚད་ཀིས་ཏྗེ། དྗེ་ལས་འདིར་ནི་སྦྱིན་པར་བྱ་

བས་ཆྗེན་པློར་དགློངས་པ་ཡིན་གི། ཚད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པས། 

གནས་འདི་གཉིས་གནས་ཀི་སློ་ནས་ནི་ཁྱད་པར་བྱྗེ་བར་མི་ནུས་ལ། འློན་ཀང་ཆྗེན་

པློར་འཇློག་པ་སྦྱིན་པར་བྱ་བས་འཇློག་པར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་

ཚོགས་དློན་ཉིད་དུ་སང་ངློ་། །ཞུ་བ་ལས། ཁང་པ་ལ་གཅིག་དློན་དགློས་པ་སྗེལ་བའི་

སློ་ནས་གསུངས་པས། ཁང་པ་དང་ཁང་ཆྗེན་གི་ཁྱད་པར་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་དྗེ་གཉིས་ཀི་

སློ་ནས་འཇློག་པར་ལུང་དང་རྩ་འགྲྗེལ་གི་དགློངས་པ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པའློ། །འདི་

ལས་གཞན་དུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གང་རུང་གི་ཆྗེད་དུ་བྱྗེད་ན་ཁང་ཆྗེན་དང༌། དྗེ་

ལས་གཞན་པའི་དློན་དུ་བྱྗེད་ན་ཁང་པ་ཡིན་གི། སྔར་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་

གཉིས་དང༌། གསུམ་གི་དློན་དུ་བྱས་པའི་གནས་དྗེ་ལ། གཅིག་དློན་དང་ཚོགས་དློན་

མྗེད་པས་གནས་གཉིས་པློ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་གསུམ་དུ་ཐལ་ལློ། ཞྗེས་སྨྲ་བ་

ལ་ནི་སིང་པློ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ཁྱིམ་པ་ཚོགས་ལློངས་འབའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ་བྱས་པའི་

གནས་དྗེ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཐལ་བ་དང༌། རྩ་འགྲྗེལ་གཉིས་ཀ་ལས་ཁང་པ་དང༌། ཁང་

ཆྗེན་ངློས་མ་བཟུང་བར་དྗེ་གཉིས་ཀི་ལྷག་མ་མཚན་ཉིད་རློགས་པར་བཤད་པར་

འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐུན་མློང་བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་རྩློམ་པ་ནི་གནས་

རྩློམ་པ་སྗེ་དྗེ་ཡང་མཐར་ལྷག་མར་འགྱུར་བའི་སྦྱློར་བ་སློམ་པློ་དང༌། མཐར་སློམ་
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པློར་འགྱུར་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སྗེ། མ་

གཡློག་པ་བྱྗེད་དུ་གཞུག་གློ །སམ་པའི་བསམ་པས་ཞུགས་པའི་དགྗེ་སློང་གིས་

གནས་དྗེའི་མཐའ་ཡང་སྦྱློར་བ་དྗེ་དང་འདྲ་བར་སློམ་པློ་སྗེ། སྔར་ནི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །ཁང་པ་མི་རུང་བ་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། དུ་

མའི་དློན་དུ་བྱྗེད་པའི་མཐའ་ཡང་སྦྱློར་བ་དང་འདྲའློ། །འདི་ལ་ཞུས་པར་གཉིས་ཀི་སྤྱི་

ལ་བྱྗེད་དུ་འཇུག་ན་ཞྗེས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ། གསུམ་གི་དློན་དུ་བྱྗེད་པ་ཡང་དྗེ་དང་

འདྲའློ། །ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ཁང་པ་ཁང་ཆྗེན་གི་སྐབས་སུ་ཡང་མ་

དག་པ་གསུམ་དང་མ་བསན་པར་བྱྗེད་པ་ལ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་སློམ་པློར་གསུངས་པས། དུ་

མའི་དློན་གི་སློ་ནས་སློམ་པློར་སློང་བ་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་བ་ལ་མི་འློང་བ་འདྲའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

མ་དག་པ་གསུམ་ཚང་ཞིང༌། མ་བསན་པའི་བཞིར་བཙལ་བ་དང༌། ཚད་ལྷག་ཡློད་

པའི་ཚེ་ལྷག་མ་གཉིས་ཀ་སྐྗེད་དུ་རུང་བ་ལ་ཆྗེད་དུ་བྱ་བའི་སློ་ནས་སློམ་པློ་སྐྗེད་པ་

གཉིས་འདུག་པ་ནི། བཙལ་བ་དང༌། ཚད་ལྷག་ཡློད་པའི་ཚེ་ཁང་པའི་སློམ་པློ་དང༌། 

མྗེད་པའི་ཚེ་ཁང་ཆྗེན་གི་སློམ་པློར་བྱྗེད་དགློས་པ་འདྲ་སྗེ། བརྟག་པར་བྱའློ། །

ཁ་ཅིག་གཉིས་དློན་ནི། ཁང་པ་ལ་ཉྗེ་ཞིང་། གསུམ་དློན་ཁང་ཆྗེན་ལ་ཉྗེ་བས་

དྗེའི་སློ་ནས་དབྱྗེའློ་ཟྗེར་བ་ལ་སིང་པློ་མི་སང་ངློ་། །འཚོལ་བ་པློ་འམ། གནས་པ་པློས་

མ་བསྐློས་པ་སྗེ། རྗེས་སུ་མ་གནང་བར་གནས་བྱྗེད་པའི་མཐའ་ཡང་སྦྱློར་བ་དང་

འདྲའློ། །དངློས་པློ་ཚང་ཡང་ཕམ་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གཞི་དྗེ་གང་དབང་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

གཙུག་ལག་ཁང་བརྩིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྷག་མར་ཡང་བ་མི་འགྱུར་“ཏྗེ
1

་བཙལ་བའི་

1  ཏ
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ཡན་ལག་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རྗེས་སུ་གནང་བ་ལ་ཡན་ལག་གཞན་ཚང་བ་

དངློས་གཞི་ཡིན་ལ། མ་གནང་བ་ལ་ནི་སློམ་པློར་གསུངས་ཏྗེ། འདིར་གནང་མ་གནང་

ནི་བདག་པློས་རྩིག་པར་བསྐློས་མ་བསྐློས་སློ། །དྗེས་ན་ལྷག་མ་བསྐྗེད་པ་ལ་བདག་

པློར་གྱུར་པའི་དགྗེ་སློང་རང་གིས་རྩིག་པའམ། རྩིག་པར་བསྐློས་པ་གཅིག་དགློས་པ་

ལ། འདི་ལ་མ་ཚང་བས་སློམ་པློའ ློ། །འློ་ན་བཙལ་བའི་ཡན་ལག་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་

ཅིའི་ཕྱིར་གསུང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་ཁང་པའི་ལྷག་“མ་ལ
1

་གཞན་གིས་མ་བསྐློས་ཀང་སྐྗེད་

དམ་སམ་པའི་དློགས་པ་བཅད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་གཞན་གིས་མ་བསྐློས་པར་བསྐྗེད་

པ་ཡློད་ཀང་འདིར་རང་གིས་བཙལ་བ་དང༌། འཚོལ་དུ་བཅུག་པའི་ཡན་ལག་གང་

ཡང་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རྗེས་སུ་མ་གནང་བ་ལ་ནི་སློམ་པློའ ློ། །ཞྗེས་དྗེ་མ་

ཐག་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་བདག་པློ་མ་ཡིན་པས། རྩིག་པ་ལ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡན་ལག་

ཏུ་དགློས་པར་གསུངས་པས་འདི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྗེལ་བའློ། །དྗེ་ལྟར་འདློད་པ་ཁ་

ཅིག་ན་རྗེ་མ་བསྐློས་པ་ཉིད་ཅྗེས་པ་དྲངས་ནས་འགློག་ཅིང༌། སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་ལ་

རང་ངམ། རང་གིས་བསྐློས་པ་དགློས་པར་འདློད་པ་ནང་འགལ་ཞིང༌། འདི་མ་བསྐློས་

པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ཡང༌། དངློས་གཞིར་མི་འགྱུར་བ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གང་ཟག་གིས་སློ་ཞྗེས་པ་ཡློ་བྱད་ལ་སྦྱར་ཡང༌། སྔར་ཁང་བའི་སྐབས་སུ་ས་

གཞི་དང་ཡློ་བྱད་གཉིས་ཀ་ལ་མཛད་པ་ལྟར་བཟུང་ངློ་། །སྐབས་འདིར་རང་བཞིན་ནི་

མི་མཐུན་པ་ཡང་ངློ་། །ཞྗེས་པའི་གཞུང་གཅིག་ཡློད་པར་ཊིཀྐར་འབྱུང་ལ། དྗེའྗེི་དློན་

ནི་ཁང་པ་ཁང་ཆྗེན་མི་རིགས་པར་རྩིག་པའི་ཞལ་ཏ་བྱྗེད་ན་དྗེའི་མཐའ་ཡང་སྦྱློར་བ་

1  མལ
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དང་འདྲ་སྗེ། དྗེ་ཡང་བདག་པློ་དང༌། བསྐློས་པ་ལས་གཞན་པའློ། །བདག་པློ་ལས་

གཞི་ཡང་བཙལ་ཟིན་ལ་གསློལ་བ་དང༌། ལས་བརློད་པ་ཡང་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་མ་

གྲུབ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་པ་ལ། ཁང་པ་ལ་བཙལ་བ་ཡློད་ན་སློམ་པློར་གསུགས་

པས་ཁང་ཆྗེན་ལ་སྦྱར་ཟྗེར་ཡང༌། རྣམ་འབྱྗེད་ལས། དགྗེ་སློང་ལག་གི་བ་མིང་འདི་

ཞྗེས་བགི་བ་འདིས། ཁང་པ་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གཞི་རུང་བ། “རྩློད
1

་པ་མ་

མཆིས་པ། བརྩམ་དུ་རུང་བ་ཞིག་བཙལ་ཏྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་པའི་ཕྱིར་དང༌། བདག་པློ་

ལས་ཉློས་ཏྗེ་བཙལ་བ་ཡློད་པས། བཙལ་བ་ཙམ་ལ་ཉྗེས་པ་དང་བཅས་པར་མ་ངྗེས་

སློ། །གནློད་པ་ལས་གྱུར་བའི་ལྷག་མ་གཉིས་ལས། རྣམ་འབྱྗེད་ལས་འབྱུང་བ་ལ། 

གཞི་མྗེད་པར་སྐུར་བ་འདྗེབས་པའི་སྐུར་པ་གདབ་བྱའི་ཡུལ་ནི། དགྗེ་ཚུལ་ལ་

སློགས་པ་མིན་པས་དགྗེ་སློང་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་ལྡན་པ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་

གི། ཉམས་པ་ལ་ཡང་ངློ་། །དྗེ་ཡང་རང་ཕྱློགས་ཡིན་ན་དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་གསློར་

རུང་དང༌། གཞན་ཕྱློགས་ཡིན་ན་རྣམ་དག་དང་“ལྡན
2

་པ། ཐ་སད་གསུམ་“ལྡན
3

། 

ལུས་ཐ་མ་ལ་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་པ་སྗེ་བཞི་ཟྗེར་རློ། །གང་གིས་སྐུར་པ་གདབ་

པའི་དངློས་པློ་ནི། མི་ཚངས་སྤྱློད་ལ་སློགས་པའི་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལྷག་པར་སྤྱད་

པ་དང༌། གཞི་གསུམ་གང་ཡང་མྗེད་པ་སྗེ་གཉིས་སློ། །གློ་བྱའི་ཡུལ་ཐ་སད་ལྔ་“ལྡན
4

། 

ལུས་ཐ་མལ་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་དྗེ་གསུམ་མློ། །

མ་དག་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་ལྷག་མར་འགྱུར་པའི་ཁུངས་ནི། རྣམ་འབྱྗེད་

1  རྩློང

2  ལྔན

3  ལྔན

4  ལྔན
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ལས། གང་ཟག་མ་དག་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པར་བྱྗེད་ན་ལྟུང་བའི་གཞི་བཅུ་གཅིག་

དང༌། ལྟུང་བ་མྗེད་པའི་གཞི་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་སྗེ། བཅུ་གཅིག་ནི། 

མཐློང་ཐློས་དློགས་གསུམ་གི་གཞི་མྗེད་པ་ལ་ཡློད་པར་འདུ་ཤྗེས་པར་བསྒྱུར་ནས་

གསུམ་དང༌། གཞི་གསུམ་ཡློད་པ་བརྗེད་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་བ་གསུམ་སྗེ་

དྲུག །ཐློས་པ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་མ་ཆྗེས་ཀི་ཚེ་མཐློང་ཞྗེས་སྨྲས་པ་གཉིས་པ་དང་། ཐློས་

པ་ལ་དློགས་མི་དློགས་ཀི་ཚེ་མཐློང་ཞྗེས་སྨྲས་པ་སྗེ་བཞི་དང་། དློགས་པ་ལ་དློགས་

པ་ན་མཐློང་ཞྗེས་སྨྲས་པ་སྗེ་ལྔའློ། །ཞུས་པ་ལས་ཀང༌། དགྗེ་སློང་རང་གིས་མི་ཚངས་

པར་སྤྱློད་ཟྗེར་བ། གཞན་གསུམ་གིས་གཞི་མ་མཆིས་པར་སྐུར་ན་ལྷག་མར་

གསུངས་སློ། །འདིར་ཞྗེས་པ་ནི། མཚན་དང༌། ལྟ་བ་ཁས་བངས་པ་དག་གིས་རང་གི་

ཕྱློགས་ཉིད་ཀི་ཁུངས་སུ་གཏློགས་པའློ། ཞྗེས་པ་ལ་དམིགས་ཀིས་བསལ་

བའློ། །དྗེས་ན་མཚན་དང༌། ལྟ་བ་གཞན་ཕྱློགས་པ་ལ་སྐུར་པ་ཡང་ལྷག་མའློ། །རྣམ་

འབྱྗེད་ལས། དྲིལ་བསྒགས་ན་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །ངློས་ལ་རི་མློ་བིས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་ལྟུང་བ་མྗེད་དྗེ། ཇི་ལྟར་བདག་གིས་ཤྗེས་པ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཀང་ཤྗེས་“སློ་
1

སམ་ནའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྐུར་པ་གདབ་བྱའི་ཡུལ་ལ་

མནན་དགློས་སློ། །འདིར་ཞྗེས་པ་ནི། མཚན་དང༌། ལྟ་བ་ཁས་བངས་པ་དག་གིས། 

རང་གི་ཕྱློགས་ཉིད་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའློ། །ཞྗེས་པ་ལས་དམིགས་ཀིས་

བསལ་བའློ། །དྗེས་ན་མཚན་དང་། ལྟ་བ་གཞན་ཕྱློགས་པ་ལ་སྐུར་བ་ལ་ཡང་ལྷག་

མའློ། །འློ་ན་གསློར་རུང་མཉམ་པ་རང་ཕྱློགས་པ་ཡིན་པ་ཅིས་ཤྗེས་ཤྗེ་ན། ཊིཀྐ་ལས། 

1  སྗེ
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ཉམས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་

རློ། ཞྗེས་པ་ལས་ན་ཁས་ལྗེན་པ་དང༌། མི་ལྗེན་པ་གཉིས་ལ་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་ཤིན་

ཏུ་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཡློགས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ཕམ་པར་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་ཤྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གློ །

ཉམས་པར་འདུག་པ་ནི། དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཚུལ་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་བསམ་

བས་ཡིན་གི། ཁློས་པའམ། རྒློད་བག་གམ། བྱུང་རྒྱལ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ལྟུང་བ་

རྣམ་པར་དག་པ་ནི། ཕམ་པ་ལྷག་མ། ལྟུང་བ་གཞན། ཉྗེས་བྱས་ཀིས་སྐུར་ན། ལྷག་མ། 

སློམ་པློ། །ཉྗེས་བྱས། ཕ་མློར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐྗེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡིད་གཉིས་ནི་

འདུ་ཤྗེས་དང་འདྲའློ། །མཐློང་བ་དྗེ་ནི་གཞི་གཞན་ཐློས་པ་དང༌། དློགས་པ་མ་ཡིན་ལ། 

གཞན་གཉིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་གཞི་གཞན་ཡློད་ཀང་། གང་གིས་གླིང་བའི་

གཞི་དྗེ་མྗེད་ན་ལྷག་མ་སྗེ། སྔར་ལྟུང་བའི་གཞི་བཅུ་གཅིག་གིས་སྐབས་ཀི་ཕྱི་མ་ལྔ་

འདིར་ཁུངས་སློ། །བཞི་གསུམ་བྱུང་ཡང་བརྗེད་པ་ནི་ཡློད་བ་མ་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་འདུ་

ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས་སྨྲས་ནས་སྨྲས་ན་ལྷག་མའློ། །དྗེ་ནི་ཞྗེས་པ་དང་། བརྗེད་པ་ནི་ཤྗེས་

པ་གཉིས་ཉམས་པའི་ཡུལ་ལ་སྐུར་བ་ལྷག་མར་འགྱུར་བའི་ཁུངས་ཡིན་ལ། དློན་གི་

“དྗེ
1

་ཉིད་ནི་དྗེ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་ཕམ་པ་དང་པློ་བྱྗེད་པ་མཐློང་བ་

ཐློས་སློ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་མཐློང་བའི་གཞི་ཡློད་ཀང་ཐློས་པའི་གཞི་མྗེད་པས་ལྷག་མར་

འགྱུར་བ་དང༌། མཐློང་ནས་བརྗེད་པ་ལ་འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ནས་མཐློང་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ལྷ་

མར་གསུངས་པ་གཉིས་མ་དག་པའི་ཁུངས་སློ། །འདུ་ཤྗེས་བསྒྱུར་ན་དློན་གི་དྗེ་ཉིད་

1  ད
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ཡློད་ཀང་རྫུན་དུ་འགྱུར་ལ། མ་བསྒྱུར་ན་མྗེད་ཀང་བདྗེན་པར་སྨྲ་བས་ལྷག་མར་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། བདྗེན་རྫུན་གི་འདུ་ཤྗེས་དང་འབྗེལ་གི། དློན་དང་མ་འབྗེལ་པའི་ཕྱིར་

རློ། །རྣམ་འབྱྗེད་ནས་འབྱུང་བའི་བག་ཙམ་ནི། སྔར་བསན་པ་རྣམས་ཐུན་མློང་པར་

ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། ཁྱད་པར་ནི། གང་ཟག་འདིས་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་ལྷག་པར་སྤྱད་

པར་བྱས་སློ། ཞྗེས་པའི་བརློད་བྱར་བྱ་བ་དློན་གསལ་བ་དྗེ་ལས་གཞན་མི་གསལ་

བའློ། །དྗེའི་ཚིག་ནི་བརློད་བྱ་གཞན་ལ་གནས་པའི་ཚིག་སྗེ། དྗེས་སྐུར་པ་བཏབ་ནས་

ལྷག་མའློ། །དྗེ་ལ་ཡང་ཡང་དག་པ་སིད་པས་དྗེ་གསལ་བའི་ཕྱིར་རྫུན་པའློ། ཞྗེས་

སྨྲས་སློ། །གཞན་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི་གཟན་གི་ཆའློ། །དྗེའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ནི་གཞན་གི་

ཆ་དང་མཐུན་པའློ། །གཞི་མྗེད་པར་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ། “དྗེ་ན
1

་གསལ་བ་ལས་རྣམ་

པ་གཞན་གིས་སྐུར་བ་འདྗེབས་པ་དློན་མི་གསལ་བའི་ཚིག་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་བྱྗེད་

པ་ནི་གཞན་གི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྗེ། བག་ཙམ་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། ཞྗེས་ཊིཀྐ་ལས་སློ། །

རྣམ་འབྱྗེད་པ་ནི། གཞན་གི་ཆ་མ་ཡིན་པ་དང་མཐུན་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ། 

གཞན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པའློ། །དྗེའྗེི་ཆ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། 

ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆློས་བཞི་པློ་དག་གློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་

བ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། མི་བསན་པས་ཞྗེས་ཏྗེ། དགྗེ་སློང་ལ་མ་ནིང་མློའི་

ཟག་བྱྗེད་དུ་དང༌། དགྗེ་སློང་མ་ལ་མ་ནིང་ཕློའི་ཟག་བྱྗེད་ཀི་སྐུར་པ་འདྗེབས་ན་སློམ་

པློ་སྗེ། ལམ་གཞན་དུ་ཡིན་ན་ལྷག་མའློ། །འདི་སློམ་པློ་དངློས་ཡིན་ཏྗེ། རྩ་འགྲྗེལ་ནས་

བཤད་པ་དང༌། ཕམ་པའི་མིང་གིས་སྐུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་སྨྲ་བ་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དློན་

1  དྗེན
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ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་ལ་ནི་ཞྗེས་དང༌། བསམ་པ་ནི་དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། ཕམ་པར་

འགྱུར་བ་ལྷག་པར་སྤྱློད་པས་ཞྗེས་དློན་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། 

ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པློར་མ་གློན་པའི་ཕམ་པ་འབྱུང་ངློ་། །ཞྗེས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་

འགྱུར་རློ། ཞྗེས་སུན་ཕྱུང་ནས་རང་གི་ལུགས་ནི་ཉྗེས་བྱས་པ་སློམ་བློར་བཏགས་པ་

ཡིན་ཏྗེ། གང་གིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་བའི་ལྟུང་བ་ནི་སློམ་པློ་ཡིན་བར་དང༌། སློམ་པློ་ལྕི་

ཤློས་དབྱྗེན་དང༌། ཁག་འབྱིན་པས་སྐུར་བ་ལ་ཡང་ཉྗེས་བྱས་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

དང༌། ཞུས་པ་ལས་སློམ་པློས་སྐུར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་

ན་ཕམ་པས་སྐུར་པ་ལ་ཡང་ཕམ་པ་བསྐྗེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཁ་

ཅིག་སློམ་པློས་སྐུར་བ་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏྗེ། །སྗེ་ཆྗེན་ན་སྨད་པའློ། །འདི་

ལྟར་མི་བསན་བ་ལ་སྤྱད་པ་ཕམ་པའི་སློམ་པློས་སྐུར་པ་ལ་ལྷག་མའི་སློམ་པློ་བྱུང་

བའློ། །ཟྗེར་བ་ནི་ཁག་འབྱིན་པས་སྐུར་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལློ། །ཁག་འབྱིན་པའི་མཚམས་མྗེད་ནི། སློག་གཅློད་ཀི་ཕམ་པར་གཏློགས་བའི་སློམ་

པློའ ློ། །དགྗེ་འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱས་བའི་མཚམས་མྗེད་ནི་དབྱྗེན་དུ་གཏློགས་པའི་སློམ་

པློ་ཟྗེར་བ་ནི་དཔྱད་པར་བྱའློ། །བསམས་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་ལ། ཊིཀྐ་ལས། བསམས་ཏྗེ་སྨྲས་

སློ། ཞྗེ་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུས་གཞློགས་སྨློས་བྱྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །འདིར་སློགས་པའི་

སྒ་ནི། རྣམ་པ་གཞན་གི་དློན་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཞུ་བ་ལས། དགྗེ་སློང་བསན་ལས་ལངས་ཏྗེ། བདག་གིས་བསམས་ཏྗེ་སྨྲས་

སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལས་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བཙལ་བར་བྱའློ། །ཊིཀྐ་ལས། བག་ཙམ་ལ་ཡང་རྣམ་
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པ་དྗེ་དག་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ། བདག་གིས་དགྗེ་སློང་མ་ཆྗེ་གྗེ་མློ་ཞྗེས་བྱ་བ་མ་ནིང་ཕློ་

དང་མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་འཁིག་པའི་ཆློས་བསྗེན་པ་མཐློང་ངློ་། ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལ་སློགས་པའློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་དགྗེ་སློང་ལ་སྐུར་ན་མ་ནིང་མློ་དང་སྦྱར་

རློ། །དྗེས་ན་འདི་གཞི་མྗེད་ཀི་སྐུར་ལུགས་ཡིན་ལ། དགྗེ་སློང་དང་། དགྗེ་སློང་མ་ཆྗེ་

གྗེ་མློ་དང༌། མ་ནིང་ཕློ་མློ་དང་། མི་ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་འཁིག་པ་བསྗེན་པ་མཐློང་ངློ་

ཞྗེས་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ། རྣམ་འབྱྗེད་ཀིས་གནད་ཀིས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་སྐུར་བ་

ན། སྐུར་མཁན་གིས་ཟག་བྱྗེད་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ན་སློན་པློ་དང༌། ཁ་དང་བཤང་

ལམ་བསམས་ནས་སྨྲས་ན་ལྷག་མ་འློང་བས་འདིའི་སྐུར་ལ་འདྗེབས་ལུགས་ཤྗེས་ན། 

སྔར་གི་རྩློད་ལན་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་སྨྲ་བ་

པློས་བསམ་པ་ལྟར། གློ་བྱ་ཡུལ་གིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པ་དགློས་སམ་སམ་

མློ། །དྗེས་ན་ལྷག་མ་བསྐྗེད་པ་འཁིག་པའི་བསྗེན་ཡུལ་དྗེ་མ་ནིང་ཕློ་མློ་ལྟ་བུ་མིན་པ་

སྦྱར་བ་དགློས་སློ། །བསློ་བ་ལས་ཀང་གྱུར་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐབས་སུ་གཏློགས་

པའི་སློམ་པློ་ནི། གཞན་གི་འཁློར་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་སློགས་ཏྗེ། དྗེ་ཁ་འདྲྗེན་པ་ནི། 

རང་གི་ཕྱློགས་སུ་འཇློག་པ་སྗེ། དྗེ་བྱྗེད་ན་སློམ་བློའ ློ། །བྱ་སྤྱློད་དྗེ་ལས་ཐ་དད་པར་

བྱས་ཏྗེ། དབྱྗེན་གི་རྣམ་པས་ཞུགས་པའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཕ་མས་མ་གནང་བ་རབ་ཏུ་

འབྱིན་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང༌། ཉྗེ་གནས་གཞན་གིས་བརྐུས་

པ་རང་གི་སར་བློས་སུ་བཅུག་པ་ལ་ཕམ་པ་དང༌། མའི་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ཁྱིམ་ཐབ་

ཀིས་མ་གནང་བའི་ཉྗེ་དུ་རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་ལ་ལྷག་མར་གསུངས་པ་དང༌། འདིར་སློམ་
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པློར་གསུངས་པ་རྣམས། གཞན་དབང་པ་རང་གི་ཕྱློགས་སུ་འཇློག་པར་“མཚུངས
1

་

པ་ལ་ལྟུང་བ་ཐ་དད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། གཉིས་པ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ་ཕམ་པ་

མྗེད་དྗེ། རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་གཉིས་ལྟུང་མྗེད་ཡིན་ཏྗེ། 

གཞན་ལ་གནློད་པའི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་དབྱྗེན་གིས་སློམ་པློར་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། ཁྱིམ་འཁློར་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒལ་སམ་པས་ཞུགས་ཀི། བྱ་བ་དང་སྤྱློད་

པ་ཐ་དད་པའི་སློ་ནས་འབྱྗེད་པ་ལ་མ་ཞུགས་པས་སློ། །ལྟུང་བ་ཆྗེ་ཆུང་ནི་ཡུལ་

གནློད་པ་ཆྗེ་ཆུག་གིས་ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་རློ། །

ཐུན་མློང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ་ལས་ཐུན་མློང་དུ་བཞག་པའི་ཆློས་ནི་ལྔ་

སྗེ། བསློ་གྱུར་བཅུ་ལས། བསློ་བ་ཡློད་པར་འདྲ་བའི་ཐུན་མློང་དང༌། བཟླློག་པ་ལྔ་ལྔ་

ཡློད་པར་འདྲ་བ་དང༌། བཟླློག་པ་དང༌། ལྟུང་བའི་གྲངས་འདྲ་བ་དང༌། ཉྗེར་ལྗེན་དང་

བཟླློག་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་པའི་རྐྗེན་གཉིས་མཐུན་པའི་ཐུན་མློང་ངློ་། །དང་པློ་ནི། 

བཞམས་བསློ་སློགས་བཟླློག་པ་ཡློད་ན་ལྟུང་བ་རློགས་ལ། མྗེད་ན་མི་རློགས་པ་

འདྲའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཐ་མལ་པའི་གྲློགས་ཀིས་བཟླློག་པ་བཞམས་བསློ་དང༌། བཟླློག་

པ་དངློས་མ་ཡིན་ཡང་དྗེའྗེི་རྒྱུ་གསློལ་བ་དང༌། གཟླློག་པ་དངློས། བརྗེད་པ་གསུམ་

སྗེ། ལྔ་ཚང་ན་ལྟུང་བ་རློགས་ལ། མ་ཚང་ན་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཚད་བཟུང་གི་ལྟུང་བ་

ཡིན་པས། ཚད་མ་རློགས་ན་དྗེ་ལྟར་མི་འགྱུར་བས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། ཟླློག་བྱྗེད་ལྔ་

ཡློད་པ་གཞན་དུ་དྗེ་དག་བྱས་ཀང་མི་གཏློང་བ་ན། ལྟུང་བ་ཡང་ལྔར་འགྱུར་

བའློ། །བཞི་པ་ནི་བཟླློག་པ་ལ་སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བ་དང༌། སྦྱློར་བ་དང་མཐུར་ཐུག་

1  མཆུངས
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གསུམ་ཡློད་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཡང་ཉྗེས་བྱས་དང༌། སློམ་པློ་དང༌། ལྷག་མར་འགྱུར་

བའློ། །ལྔ་པ་ནི། གང་མཐུན་པ་ནི། བཞམས་བསློ་སློགས་བཟླློག་པ་ལྔའློ། །གང་དང་

མཐུན་པ་ནི། དང་པློ་རང་རང་གིས་ཀུན་སློང་གིས་བསང་བའི་རྗེས་སྒྲུབ་དང༌། བར་དུ་

མི་གཏློང་བར་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཉྗེར་ལྗེན་གི་རྒྱུ་དང་པློ། གང་ལ་མཐུན་པ་ནི་དབྱིན་

ལ་སློགས་པ་བསློ་བ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་ལའློ། །ཐབས་གང་གིས་མཐུན་པ་ནི། 

གསློལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གྲློས་སུ་བསྡུར་བའི་བདག་ཉིད་ཀིས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་

མཐུན་པ་ནི། བཟླློག་པ་རྐྗེན་བྱས་ནས་ཉྗེར་ལྗེན་དྗེ་དག་སྦྱློར་ལྟུང་ལ་སློགས་པ་

བསྐྗེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཆྗེར་འགྲློ་བར་རློ། །དྗེ་ལྟར་མཐུན་པའི་མཐད་པ་ནི་རྐྗེན་དྗེ་དག་

གིས་བྱས་པའི་བྱྗེད་པ་མངློན་ཞྗེན་དམ་པ་དང༌། “སིག
1

་པའི་བསམ་པ་ཤས་ཆྗེ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །བསློ་གྱུར་ཕམ་པ་དང་ལྟུང་བྱྗེད་ལ་མི་འདྲ་བ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། 

ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་རློ། །ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་པར་འཇུག་ལ་

གཉིས་ཡློད་པས་སྦྱློར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང༌། དངློས་གཞི་དང་བཅློ་ལྔ་སྗེ། དྗེ་དག་རས་

ཐ་དད་དློ། ཞྗེས་འདློད་དྗེ། བཞམས་བསློའི་གློང་གི་འཇུག་པ་རྩིས་པ་འདྲའློ། །ཁ་ཅིག་

པར་འཇུག་གཉིས་གཉིས་བྱྗེད་ན། དྗེ་དག་གི་འང་བར་འཇུག་གློ་དགློས་པས་གསུམ་

གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་བར་འཇུག་རྗེ་རྗེ་སྗེ། སྦྱློར་ལྟུང་དགུ་དང༌། དངློས་གཞི་སྗེ་བཅུ་

ཡིན་ལ། དྗེ་དག་ཀང་རས་ཐ་དད་དློ། །དྗེས་ན་བཞམས་བསློའི་འློག་ནི་གསློལ་བའི་

གློང་དང་གཅིག་གློ །དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ལྟའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྦྱློར་ལྟུང་

ལྔ་དང༌། དངློས་གཞི་སྗེ་དྲུག་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་ཀང་རས་ཐ་དད་དློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་

1  སྔིག
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ལ་ཁ་ཅིག །ཊིཀྐ་ལས། པར་འཇུག་བཤད་པ་མྗེད་པ་མི་རུང་ལ། གཉིས་གཉིས་མི་

འཐད་པས་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་ལུགས་མ་ཡིན་ནློ། །རས་ཐ་དད་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། ཡིན་ན་

འདློད་པ་བར་བལྟར་བྱ་དགློས་ལ། དྗེའི་ཚེ་གསློལ་བ་དང༌། བརློད་པ་དང་བློའི་བར་

འཇུག་དྗེ་གསློལ་བའི་ལྟུང་བ་དང་འབྗེལ་ན་གཉིས་ལས་མི་འདས་བས། ངློས་འབྱར་

བའི་ཚུལ་གི་འབྗེལ་ན་དྗེ་གཟུགས་ཅན་གི་ཆློས་ཡིན་ལ། ལྟུང་བ་གཟུགས་སུ་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང་རིག་མིན་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་འགལ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །ཐིམ་བའི་ཚུལ་གིས་འབྗེལ་ན་རས་ཐ་དད་པ་ཉམས་སློ། །མ་འབྗེལ་ན་པར་དུ་

ལྟུང་མྗེད་ཀི་ཆློད་དགློས་ལ། དྗེ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། འདུན་པ་བཟླློག་པ་སློགས་རྒྱུ་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་འདློད་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་པ་མ་

གྲུབ་སྗེ། དངློས་གཞི་གཅིག་བསྐྗེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །དུས་སྔ་ཕྱི་སློགས་ཐ་

དད་པས་སམ་ན། གསློལ་བ་སློགས་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཆ་དུ་མ་ཡློད་པ་དང༌། རྒྱན་ལྔན་

གི་སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་ལྟར་ཐལ་བ་དང༌། དངློས་གཞི་བཤགས་བས་མི་འདག་

པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཟླས་པ་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་ཡང་ཁུངས་སུ་མི་རུང་

སྗེ་དགློངས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དགློངས་གཞི་ནི། བཟླློག་བསློའི་བཟླློག་

མཚམས་ཐ་དད་པའློ། །དགློས་པ་ནི། བརློད་པ་ཐ་མའི་ཚེ། སྦྱློར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་གི། 

སྔ་མ་རྣམས་ལ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། རིང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྦྱློར་བའི་སྦྱློར་བའློ། སམ་

པའི་ལློག་རྟློག་སངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་དྗེ་ལ་སློམ་པློར་བསན་པས་ཆློག་གི །ཐ་

དད་དློན་མྗེད་དློ་སམ་ན། མི་ཆློག་གློ་སྔ་མས་རྒྱུ་བྱས་ན་ཐ་མས་སློམ་པློ་བསན་

ནློ། །སམ་དུ་འཛིན་པ་མི་བཟླློག་ལ། ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ན་སློམ་པའི་རྒྱུར་མི་འཛིན་
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གི། སློམ་བློ་ཉིད་དུ་གློ་བས་སློ། །དྗེས་ན་རས་གཅིག་ལ་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའློ། 

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དུས་སྔ་ཕྱིའི་དངློས་པློ་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་གནས་སྐབས་ཐ་དད་

པར་སྨྲ་བ་ནི་སྗེར་སྐའི་ལུགས་འློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྟུང་བ་ཆྗེ་ཆུང་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་བཞམས་བསློའི་མཐའ་ནས་

སློམ་པློ་འབྱུང་སྗེ། རྣམ་འབྱྗེད་ལས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང༌། རིགས་པས་ཀང་

གསློལ་བ་ལ་སློགས་པ་དང་འདྲ་བར་བཟླློག་པ་ལ་ཞུགས་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རྗེ། དྗེ་མི་འཐད་དྗེ། མའི་སློ་ཐར་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེ་

ལྟར་བསློ་བ་ན་མི་གཏློང་བ་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་པ་དང༌། ཙིག་ལྗེའུར་བྱས་པ་ལས་

ཀང༌། བཞམས་ཏྗེ་བསློས་ཀང་མི་གཏློང་ན། །ཉྗེས་བྱས་ཉིད་དུ་བཞག་པ་

ཡིན། །གསློལ་བའི་ལས་ནི་དང་པློ་གང༌། །བརློད་ཆྗེ་མི་གཏློང་སློམ་པློ་ཡིན། །བརློད་

པ་ཡང་ནི་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །མཐའ་ནི་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པས་

སློ། །རིགས་པ་ཡང༌། ཊིཀྐ་ལས། བཞམས་ཏྗེ་བསློ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། འདིར་དགྗེ་

འདུན་དུ་མ་གྱུར་བའི་དགྗེ་“སློང
1

༌། ཚངས་པར་མཚུངས་པར་སྤྱློད་པ་གཙུགས་པས་

ཕན་ཚུན་ཟླློག་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའློ། །འཇུག་པ་འདི་ནི་མི་གཏློང་བའི་

བདག་ཉིད་ཀི་འཇུག་པ་བས་ཤས་ཆུང་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། དྗེ་ཡང་

བཞམས་བསློའི་དུས་ཀི་མི་གཏློང་བ་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་དུས་ཀི་མི་གཏློང་བ་

ལས་ཤས་ཆུང་བར་བསན་པས་ལྟུང་བ་ཡང་ཆུང་བར་གསལ་བས་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

གཞན་ཡང༌། ཊིཀྐ་ལས། གསློལ་བ་དང༌། ལས་བརློད་པའི་དུས་དྗེ་གཉིས་ནི་

1  སློང
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ལྟུང་བའི་བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་གི། དུས་ཕྱི་མ་གཞན་གི་རྩློམ་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཕྱིར་

དྗེའི་ཁློགས་སུ་གཏློགས་པ་ཉིད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་བཟླློག་པ་དང་འབྗེལ་བའི་

སྦྱློར་ལྟུང་སྐྗེ་བའི་ཐློག་མ་དང༌། ཐ་མ་དངློས་“གཞིའི
1

་དུས་གཉིས་བཟུང་བས་གསློལ་

བ་ནི་སློམ་པློར་གསལ་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ལྟུང་བར་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཛིན་ན། རྩློམ་པ་ལ་

འཇུག་པ་ནས་དང༌། བཟླློག་པ་དང་འབྗེལ་ཙམ་ནས་འཛིན་ན། བཞམས་བསློ་སྨློས་

པར་རིགས་བའི་ཕྱིར་རློ། རྩ་བ་ལས་གསུངས། གསློལ་བ་ནི་བཟླློག་པ་དང་འདྲ་ཞྗེས་

བརློད་པས། བཟླློག་པའི་རྐྗེན་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ་གསློལ་བ་ཡང་ཡིན་ཞྗེས་དངློས་སུ་

དློགས་པ་དཔྱད་ཀང༌། ཞར་ལ། བརློད་པ་ལ་སློམ་པློར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་གསློལ་བ་

ལ་ཡང་ངློ་། ཞྗེས་དློགས་པ་དཔྱད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། བཞམས་བསློ་ནས་སློམ་པློར་འགྱུར་

ན། གསློལ་བ་ལ་སློམ་པློའི་དློགས་པ་བསལ་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྣམ་འབྱྗེད་

ལས། སློམ་པློར་གསུངས་པ་ནི་དགློངས་པ་ཅན་ཏྗེ། ཉྗེས་བྱས་ལ་དྗེར་བཏགས་

པའློ། །བཟླློག་པར་ཞུགས་པར་མཚུངས་པ་ནི། བཟླློག་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་ནི། མ་

ངྗེས་ཏྗེ། བ་མའི་ཆློས་གློས་ལ་ནློམ་ཉུག་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ལ། རས་གཞན་ལ་སློམ་

པློར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །ཁྱད་པར་མྗེད་པར་ཞུགས་པ་ནི་མ་གྲུབ་སྗེ། རྟྗེན་ཚོགས་

ལློངས་པ་དང་། ཆློ་གའི་ལས་དགློས་མི་དགློས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་དབྱྗེན་ལ་རྩློལ་བ་ལྟ་བུ་ནས་བཞམས་བསློའི་བར་ནི་སྤྱློར་བའི་སྤྱློར་བ་

ཉྗེས་བྱས་ཡིན་ལ། གསློལ་བ་ནས་སློམ་པློ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །རང་གི་ལུགས་

ནི། ཚིག་གི་དློན་གི་སྐབས་སུ་སློན་པས། དྗེ་ལ་བཞི་ལ་སློགས་པར་བྱྗེད་པ་རྐྗེན་གི་

1  གཞིའ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཐུན་མློང་ནི། དབྱྗེན་ལ་སློགས་པ་བཞི་བྱྗེད་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་རྐྗེན་གིས་བཟླློག་པ་

ན་བྱ་བ་དྗེ་མི་གཏློང་བ་སྗེ། མ་སློང་བར་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཏྗེ། རྣམ་པ་

ལུས་དང༌། ངག་གིས་རིག་བྱྗེད་དམ། ཅང་མི་སྨྲ་བའི་གནས་སྐབས་སམ། གཉིས་

ཀར་གྱུར་པས་ནི་རྗེས་སུ་མཐུན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ཀང་གང་ཞྗེ་ན། ལུས་ཀི་རིག་བྱྗེད་ནི། 

ཚུལ་ཤིང་འབིམ་པ་སློགས་སློ། །དག་གི་རིག་བྱྗེད་ནི་བསབ་ཚིག་ལྔ་ལ་སློགས་

པའློ། །ཅང་མི་སྨྲ་བ་ནི་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་དབྱྗེ་བར་འདློད་པ་སློགས་སློ། །གཉིས་ཀ་

ནི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀིའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །འློན་ཀང་དབྱྗེན་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་དུ་ལུས་

སྤྱློད་པ་དང༌། ངག་གི་སྨྲ་བ་དང་མི་སྨྲ་བའི་སྐབས་དྗེ་གཉིས་ཀ་ནི། ལུང་ངག་གཉིས་

ཀ་ཚོགས་པ་དང༌། མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་རྣམས་དང༌། ངག་གི་ཡང་རིམ་གིས་སྨྲ་བ་

དང༌། མི་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀར་གྱུར་པའི་བསྐབས་སློ། །

རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ནི། རྗེས་སུ་འགྲློ་བ་དང་མཚུངས་པའློ། །འདི་གསུམ་སྦྱློར་

བའི་སྦྱློར་བ་དང༌། མཐར་ཐུག་ལ་སྦྱློར་ཡང་རྣམ་གྲངས་སུ་རིག་པར་བྱའློ། །སུ་ཞིག་

གི་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ནི་བཟླློག་པའི་ཚུལ་གིས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་བཟླློག་པ་ཇི་སྗེད་པ་ལྟུང་

བ་ཡང་དྗེ་སྗེད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། བཟླློག་པ་གཅིག་ལ་མི་གཏློང་བར་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་ཡང་གཅིག་ཁློ་ན་སྗེ། རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ལྟུང་བ་ཡང་བཞི་ཁློ་ནའློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་གཉིས་ལ་གཉིས་ལློག་པར་རིག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནི་གྲངས་མཐུན་པ་སྗེ། 

འདིས་ནི་བཅློ་ལྔ་དང༌། བཅུར་འདློད་པ་བཀག་ནས་བཟླློག་པ་ལྔ་ལ་ལྟུང་བ་ལྔར་

བསན་མློད། བརློད་པ་ཐ་མའི་སློམ་པློ་ཡང་བསན་པར་བཟུང་ངློ་། །དྗེ་ལྟ་ན་སྤྱློར་ལྟུང་

ལྔ་དང༌། ལྷག་མ་སྗེ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རློ། །གནས་སྐབས་མཐུན་བ་ཡང་བཟླློག་པའི་ཙུལ་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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གིས་རྗེས་སུ་མཐུན་ཏྗེ། འདི་ལྟར། བཟླློག་པ་སྦྱློར་བ་ལ་ལྟུང་བ་ཡང་སྦྱློར་བ་དང་། 

བཟླློག་པ་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟུང་བ་ཡང་མཐར་ཐུག་པ་སྗེ། ལྷག་པར་འགྱུར་བའློ། །འདིས་

བཟླློག་བསློ་དང་འབྗེལ་བའི་ལྟུང་བ་ལ་སྦྱློར་བ་དང༌། མཐར་ཐུག་གཉིས་སུ་གྲངས་

ངྗེས་པར་བསན་ནས། བཞམས་བསློའི་མཐའ་ལ་སློམ་པློར་བསན་ཏྗེ། འདི་འློག་ཏུ་

བཤད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཊིཀྐ་ལས། མཐུན་ལུགས་གཉིས་བཤད་པའི་སྔ་མས་ནི། 

ལྟུང་བའི་གྲངས་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་ལ། ཕྱི་མས་ནི་སྦྱློར་དངློས་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་

དློ། །ཊིཀྐ་ལས། གསློལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱྗེད་ཀི་རྗེས་སུ་

མཐུན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། བཞམས་བསློ་དང༌། བརློད་པའི་མཚོན་བྱྗེད་དུ་གློ་

བར་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མཐུན་པ་ལྔ་བྱས་པའི་དང་པློ་དང༌། ཐ་མ་མི་དགློས་ཤིང༌། 

དགློངས་པ་མིན་ལ། གཉིས་པ་ཡང་གྲངས་མཐུན་པར་བསན་པས་ཆློག་པས་མི་

དགློས་སློ། །མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ནི་ཊིཀྐ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མ་

བཞི་པློ ་དྗེ ་དག་བཟླློག་པ་དང་འབྗེལ་པ་ཡིན་པ་དྗེའི ་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །གསློལ་བ་ནི་དངློས་སུ་བཟླློག་པ་མིན་པས་བརློད་པ་དང་མི་འདྲའམ་སམ་དུ་

དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་འདྲ་ཞྗེས་སློ། །གང་འདྲ་བ་ནི་གསློལ་བའློ། །གང་དང་འདྲ་

བ་ནི། བཟླློག་པ་དང་ཞྗེས་ཏྗེ། བརློད་པ་དང་པློ། །གང་ལ་འདྲ་པ་ནི། །དབྱྗེན་ལ་

སློགས་པ་ལས་བཟླློག་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལའློ། འདྲ་བའི་ཚུལ་ནི། ལས་བརློད་པ་དག་

བྱས་པའི་ཚེ་མི་གཏློང་བར་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལྟུང་བའི་བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་པ་དྗེ་བཞིན་

དུ། གསློལ་བ་བྱས་པའི་ཚེ་ཡང༌། མི་གཏློང་བར་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་ལྟུང་

བར་འགྱུར་བ་ཁློ་ནའློ། །འདིར་དགྗེ་འདུན་ལ་གསློལ་བ་གློ་བར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་
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ནི། དངློས་སུ་བཟླློག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་གི། བཟླློག་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་དྗེའི་ཕྱིར་འདྲ་

བ་ཉིད་དུ་སློན་པར་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་ཊིཀྐར་གསུངས་པའི་བཟླློག་པ་དངློས་དང་། དྗེའི་

ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། གསློལ་བའི་སྐབས་སུ། གལ་ཏྗེ་དགྗེ་འདུན་གིས་དུས་ལ་བབ་

ཅིང་བཟློད་ན་དགྗེ་འདུན་གིས་གནང་བར་མཛོད་ཅིག་དང༌། ཞྗེས་གནང་ན་བསློ་བར་

བྱའློ། །ཞྗེས་བཟླློག་སློ་བྱྗེད་པར་ཞུ་བ་དང༌། བརློད་པའི་སྐབས་སུ། དྗེའི་སད་དུ་དགྗེ་

འདུན་གིས་ཞྗེས་གནང་བ་ཞུས་ནས་བཟླློག་བསློ་དངློས་སུ་སློང་བ་ཡིན་ནམ་སམ་སྗེ་

དཔྱད་པར་བྱའློ། །བཞམས་བསློ་ནི་དངློས་སུ་བྱ་བ་ཐློང་ཞིག་ཅྗེས་ཡུལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ལ་བྱྗེད་ཀི། དགྗེ་འདུན་ལ་གནང་བ་ཞུ་བ་ལྟ་བུ་མིན་པས་དློགས་པ་མྗེད་པ་

འདྲའློ། །གསློལ་བའི་ཚིག་ལྟུང་བའི་བྱྗེད་པ་པློར་བསན་པ་ན་དྗེ་ལ་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡློད་

པས་དྗེ་རྣམས་ཇི་སྗེད་པ་དྗེ་སྗེད་ཀི་ལྟུང་བར་འགྱུར་རམ་སམ་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་ཏྗེ། ཚིག་གང་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྐད་ཅིག་མ་དྗེའི་

ཁློགས་སུ་ཚིག་མཐའ་དག་འདུས་སློ། །དྗེས་ན་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་རིང་ཡང་ཚིག་གཅིག་ཏུ་

ཟད་དྗེ། ལྟུང་བ་ཡང་གཅིག་ཁློ་ན་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། ཆ་ཤས་རྗེ་རྗེ་དང་རྩ་བ་རྗེ་རྗེ་ལ་

འབྱུང་བ་མིན་ནློ། །

རྩ་བ་ནི། འློ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་ཚིག་གི་སྐད་ཅིག་མ་དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། ཊིཀྐ་

ལས། སྐད་ཅིག་མ་གང་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ལྷན་ཅིག་ཁྱློད་དགྗེ་འདུན་འབྱྗེད་པར་བྱྗེད་

པའི་དངློས་པློ་འདི་ཐློག་ཞིག་ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་བརློད་པ་ན་ཚིག་ཕལ་ཆྗེར་

བྱས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེ་ནི་འདིར་ནི་དངློས་གཞིའི་དུས་ཡིན་ཏྗེ། གསློལ་བ་དང༌། 

ལས་བརློད་པའི་དུས་དྗེ་ཉིད་ནི་ཞྗེས་སྔར་ལྟར་གསུངས་སློ། །འདིར་སློགས་ཀི་སྒས་
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ནི་དྗེར་རྗེས་ཕྱློགས་ལ་སློགས་པ་གསུམ་པློའི་ཕལ་ཆྗེར་བྱས་པའི་དུས་བསྡུས་

སློ། །དངློས་གཞིའི་དུས་ཞྗེས་པ་ནི། བརློད་པ་གསུམ་པ་ཉིད་ལ་སྦྱར་རློ། །གསློལ་བ་

དང་ལས་བརློད་པའི་དུས་དྗེ་གཉིས་ཞྗེས་པ་གསུམ་གིས། གསློལ་བ་དང་བརློད་པ་

གསུམ་གིས་ཕལ་ཆྗེར་བྱས་བའི་དུས་དྗེ་གཉིས་སུ་ཚིག་ལྷག་མ་ལུས་པར་སློན་གི། 

དུས་དྗེ་ནས་སློམ་པློར་འགྱུར་གི། གསློལ་བའི་སྔ་རློལ་དུ་མི་འགྱུར་ཞྗེས་མི་སློན་པ་

ནི་ཚིག་ཉིད་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལློ། ཊིཀྐ་ལས། སྔར་ལྟར་གསུངས་ཏྗེ་བསྒྲུབ་པར་

བཞྗེད་ནས། འདིར་གཞུང་ནི། གསློལ་བར་བྱྗེད་པ་ན་གཞི་དྗེ་གཏློང་ན་དྗེ་ལྟ་ན་

ལྗེགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་ལས་བརློད་པ་བྱས་པ་ན་ཉྗེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་དྲངས་ཏྗེ། འདི་འློག་ཏུ་སྦྱར་རློ། །གསློལ་བའི་

ཚིག་རྣམས་ལྟུང་བ་གཅིག་གི་རྒྱུར་བསན་པ་ན། བརློད་པ་རྣམས་ཀང་ལྟས་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་པས་ལྟུང་བ་གཅིག་ཁློ་ན་བྱྗེད་དམ་སམ་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་བཟླས་པ་ནི་ཞྗེས་

སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ལས་བརློད་པ་ལན་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟུང་བ་རྗེ་རྗེ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། འདིར་

གཞུང་ནི། ལས་བརློད་པ་དང་པློ་མ་རློགས་པར་གཞི་དྗེ་གཏློང་ན། དྗེ་ལྟ་ན་ལྗེགས། 

གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་རློགས་པར་བརློད་པ་ན་ཉྗེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་

དུ་ལས་བརློད་པ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་མ་རློགས་པར་གཞི་དྗེ་གཏློང་ན་དྗེ་ལྟ་ན་

ལྗེགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་ལས་བརློད་པ་གཉིས་པ་རློགས་པར་བརློད་ན་ཉྗེས་པ་

སློམ་པར་འགྱུར་རློ། །ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་རློགས་པར་བརློད་ན་དགྗེ་འདུན་ལྷག་

མར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དྲངས་སློ། །འདིར་དྲངས་པའི་གཞུང་

ནི། རྣམ་འབྱྗེད་ལ་བྱ་དགློས་ལ། ད་ལྟ་རྣམ་འབྱྗེད་ན། གསློལ་བ་དང༌། བཞིའི་ལས་ཀི་
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བསློ་བ་ན་གཞི་དྗེ་གཏློང་ན་དྗེ་ལྟ་ན་ལགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་གསློལ་བར་བྱས་ན་

ཉྗེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །ལས་བརློད་པ་དང་པློ་བརློད་པ་ན། མ་རློགས་པར་གཞི་

དྗེ་གཏློང་ན་དྗེ་ལྟ་ན་ལྗེགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་རློགས་པར་བརློད་པ་ན་ཉྗེས་པ་

སློམ་པློར་འགྱུར་རློ། །ལས་བརློད་པ་གཉིས་པ་བརློད་པ་ན་མ་རློགས་པར་གཞི་དྗེ་

གཏློང་ན་དྗེ་ལྟ་ན་ལྗེགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་རློགས་པར་བརློད་པ་ན་ཉྗེས་པ་སློམ་

པློར་འགྱུར་རློ། །ལས་བརློད་པ་གསུམ་པ་བརློད་པ་ན་མ་རློགས་པར་གཞི་དྗེ་གཏློང་

ན་དྗེ་ལྟ་ན་ལྗེགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་ཉྗེས་པ་སློམ་པློར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་དང༌། 

རློགས་པར་བརློད་པ་ན་དགྗེ་འདུན་ལྷག་མར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་སང་ངློ༌། །འདི་སྒ་

སློར་བཞག་ན། གསློལ་བ་བྱས་པ་ན་གཏློང་ན་ལྗེགས། གལ་ཏྗེ་མི་གཏློང་ན་གསློལ་

བ་བྱས་པ་ན་སློམ་པློར་འགྱུར་ཞྗེས་པ་འདློད་དགློས་པ་དང༌། ཊིཀྐར་དྲངས་པ་དང་མ་

མཐུན་པས། ཊིཀྐ་ལྟར་བྱ་དགློས་སློ་སམ་མློ། །འློ་ན་གསློལ་བའི་སློམ་པློ་དྗེའི་ཚིག་

ཕལ་ཆྗེར་བྱས་པ་ན་བསྐྗེད་པ་དང༌། ལས་བརློད་པ་དང་པློ་བྱས་པ་ན་བསྐྗེད་པ་

གཉིས་འགལ་ཞིང་། དྗེ་བཞིན་དུ་བརློད་པའི་སློམ་པློ་དང༌། ལྷག་མ་དྗེའི་ཕལ་ཆྗེར་

བྱས་པ་ན་བསྐྗེད་པ་དང༌། བརློད་པ་རློགས་པར་བྱས་པ་ན་བསྐྗེད་པ་གཉིས་ཀང༌། 

འགལ་ལློ་ཞྗེ་ན། ཊིཀྐར་གསློལ་བའི་གསུམ་གཉིས་བྱས་པ་ན་ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པར་

མཛད་ནས། “དྗེའི
1

་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་གཉིས་ལ་གསློལ་བའི་སློམ་པློ་བརློད་པ་དང་

པློ་བྱས་པ་ལ་ལྟློས་པར་གསུངས་པ་གཉིས་ནི་མ་མཐུན་ཞིང་། །དྗེ་དང་ད་ལྟའི་མུ་

གཉིས་ཀང་མ་མཐུན་པས་འདི་ནི་དཔྱད་དགློས་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཊིཀྐའི་གློང་འློག་གཉིས་

1  དའི



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།

 121  

སློ་སློར་བཞག་ན་སྔར་ལྟར་འགལ་བས། ཊིཀྐའི་ཕལ་ཆྗེར་བྱས་པ་ན་བསྐྗེད་པ་

གསུངས་པ་མ་དག་པར་བྱ་ཐབས་མྗེད་པའི་ཕྱིར། ཁུངས་དྲངས་པ་མ་དག་པར་

མངློན་ཏྗེ། ལུང་དང་མ་མཐུན་ཞིང༌། ཊིཀྐ་ཉིད་ཀི་དགློངས་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་

ཕྱིར་དང༌། ཕལ་ཆྗེར་བྱས་པའི་ཁུངས་སུ་བྱས་ཀང་། དྗེས་དྗེ་ལ་གནློད་པར་གནང་

བའི་ཕྱིར་རློ། །བརློད་པ་གསུམ་གི་གསུམ་གཉིས་དང༌། བརློད་པ་རློགས་པ་མི་

འགལ་ཏྗེ། འདིར་རློགས་མ་རློགས་ནི། ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སློང་བའི་

བརློད་པ་རློགས་མ་རློགས་ལ་དགློངས་པར་བཤད་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཕལ་ཆྗེར་

བྱས་ན་བྱས་པའློ། ཞྗེས་ཊིཀྐ་ཉིད་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕལ་ཆྗེར་རློགས་ན་

རློགས་པའློ། ཞྗེས་ཀང་སྨྲ་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཊིཀྐར་དྲངས་པ་ལ་བརློད་པ་

གསུམ་པའི་སློམ་པློ། །མ་བྱུང་ཡང་ལུང་ན་ཡློད་ཅིང༌། དློན་ལའང་ཐློབ་པས་དྗེ་ནི་ལུང་

ལྟར་བྱའློ། །

མཇུག་སྡུད་ནི། ལས་བྱས་པ་གློ་བར་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དྗེ་ནི་ཐ་དད་པ་

མིན་ནློ། དྗེ་ཡང་བཟླས་པ་ཐ་མའི་ནང་དུ་གཏློགས་སློ། །དབྱྗེན་བྱྗེད་པ་ལ་རྩློལ་བ་ལ་

སློགས་པའི་འཇུག་པ་ནི་སྦྱློར་བ་སྗེ་སློམ་པློའ ློ། །ཊིཀྐར་འཇུག་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གནས་

སྐབས་ཀི་བྱྗེ་བག་མ་བསན་པས་ན་བཞམས་ཏྗེ་བསློ་བ་དང་། གསློལ་བ་བྱ་བ་ལ་

སློགས་པ་དག་གི་འློག་དང་སྔ་རློལ་ཡང་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་

འདིས་བཞམས་བསློ་དང༌། གསློ་བའི་བར་དང༌། གསློལ་བ་དང༌། བརློད་པ་དང་པློའི་

བར་དང༌། དང་པློ། གཉིས་པའི་བར་དང༌། གཉིས་པ་གསུམ་པའི་བར་གི་དབྱྗེན་ལ་

སློགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་བར་འཇུག་གི་སློམ་པློ་ཞྗེས་པ་བཟླློག་བསློའི་ལྟུང་བ་ལས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 122  

གཞན་པར་བསན་པར་སྔ་མ་རྣམས་སྨྲའློ། །དྗེའི་དགློངས་པ་ནི། འཇུག་པ་ནི་སྦྱློར་བ་

ཉིད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་སློམ་པློའི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་འཇུག་པ་ཐློག་མཐའ་གཉིས་ཀི་

སློ་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་བཞམས་ཏྗེ་བསློས་པའི་འློག་དང༌། གསློལ་བའི་

སྔ་རློལ་གི་བར་གི་འཇུག་པ་ནི་བསློ་བ་ལས་གྱུར་བའི་སློམ་པློ་དང་པློའི་རྒྱུ་ཡིན་

ནློ། །བཞམས་བསློའི་དུས་དང༌། དྗེའི་སྔ་རློལ་གི་འཇུག་པ་ལ་སློམ་པློ་མྗེད་པས་

བཞམས་ཏྗེ་བསློ་བའི་འློག་ཅྗེས་གསུངས་ལ། གསློལ་བ་བརྩམས་བའི་གནས་སྐབས་

ཀི་འཇུག་པ་ནི། བཞམས་བསློ་བྱས་ཀང་མི་གཏློང་བའི་སློམ་པློའི་རྒྱུར་མ་རུང་བས་

གསློལ་བའི་སྔ་རློལ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རིགས་ཏྗེ་བསློ་གྱུར་གི་སློམ་

པློ་ནི། བསློས་ཀང་མི་གཏློང་པའི་འཇུག་པ་ལ་བསྐྗེད་དགློས་པ་བཞམས་བསློའི་སྔ་

རློལ་ཏུ་བསློ་བ་གཏན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། བཞམས་སློ་བྱྗེད་བཞིན་པ་ན་བསློས་ཟིན་

པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གསློལ་བ་དང༌། བརློད་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་མགློ་

བརྩམས་པ་ནས་ཕལ་ཆྗེར་བྱས་པའི་བར་གི་འཇུག་པ་ཡང་སློམ་པློའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

པས། རང་རང་གི་གསུམ་གཉིས་ཤྗེས། བརློད་པ་དང་པློ་དང༌། གཉིས་པ་དང༌། 

གསུམ་པའི་སྔ་རློལ་གི་བར་གི་འཇུག་པ་རྣམས་ལ་སློམ་པར་རྣམ་པར་བཞག་

གློ །སློམ་པློ་ཐ་མ་ནི། བརློད་པ་གསུམ་པའི་སློ་ནས་གསུམ་གཉིས་ཀི་བར་གི་འཇུག་

པ་ལ་བཞག་གློ །ཊིཀྐར་འཇུག་པ་འདི་ནི་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི། བཞམས་བསློའི་དུས་ཀི་

འཇུག་པ་ཡིན་གི་བསློས་ཟིན་པའི་འློག་གི་འཇུག་པ་ལ་མི་བྱའློ། །འཇུག་པ་ནི་སྦྱློར་

བ་ཞྗེས་བྱས་ནི། བསྐྲད་པའི་ལས་མ་བྱས་པར་འདུན་པས་འགྲློའི། ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་

པ་ཟྗེར་བ་དང༌། གླྗེང་དྲན་མ་བྱས་པར་ངག་གི་ཉན་པར་འཇུག་པ་ཡང་སྦྱློར་བར་
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འགྱུར་བ་བསལ་བའི་ཕྱིར་བསྐྲད་པ་སློགས་ནི་སྦྱློར་བ་དྗེའི་སྦྱློར་བ་ཉྗེས་བྱས་སུ་

གསུངས་སློ། །ཞུས་པ་ལས། དྗེ་གཉིས་ཀི་སྐབས་ཀི་ལྟུང་བ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། སྐབས་

དྗེར་བསློ་བར་མི་བྱ་དང༌། བསློས་ཀང་མི་ཆགས་པར་གསུངས་པའི་ཐ་མ་ནི། ཆགས་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའི་འཐད་པ་ནི། 

ཊིཀྐ་ལས། །གནས་སྐབས་འདི་ལ་ནི་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། སིག་པའི་བསམ་པ་

ཤས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་སློ་ཞྗེས་སློ། །ཡང་ཊིཀྐར། 

དྲན་པར་བྱས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་དྲན་དུ་ཟིན་ཀང་ཡློངས་སུ་མི་

གཏློང་བས་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དམ་པ་ཉིད་དང༌། སིག་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཆྗེས་ལྕི་བ་

ཉིད་ཡིན་པར་ཤྗེས་པས་དྗེའི་ཚེ་ནི་སློམ་པློར་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་

བ་ལ་གླྗེང་དྲན་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་ངག་མི་ཉན་པ་ལ་སློམ་པར་མཛད་དློ། །

རྣམ་འབྱྗེད་པ་ནི། བཞམས་བསློའི་གློང་དབྱྗེན་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དྗེའི་གྲློགས་

བྱྗེད་པ་དང༌། བདག་ཉིད་བསྐྲད་བའི་ལས་བྱས་པར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་འདུན་པས་འགྲློ་

བ་སློགས་ཟྗེར་བ་དང༌། དགྗེ་སློང་རྣམས་གདློན་པར་གཏློགས་པ་བསབ་པའི་གཞི་

རྣམས་དང༌། བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་མདློར་གཏློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་དང་མཐུན་

པ་དང༌། འདུལ་བ་དང་མཐུན་པར་སྨྲས་པ་ན། བདག་ཉིད་བརློད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་

པར་བྱྗེད་ན། ཐམས་ཅད་དུ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་བཞི་ག་ལ་འདྲ་བར་བཤད་

དློ། །འློ་ན་ལྷག་མ་དང་པློ་གཉིས་ལ་ཡང༌། བཞམས་བསློའི་གློང་གི་འཇུག་པ་ལ་ཉྗེས་

བྱས་ཡིན་ན་འཇུག་པ་སྦྱློར་བའི་དམིགས་བསལ་དུ་བསྐྲད་པ་དང་ཞྗེས་ལྷག་མ་འློག་

མ་གཉིས་ཁློ་ན་ལ་སློན་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། འཇུག་པ་སྦྱློར་བའི་འཇུག་པ་ནི། ཊིཀྐར་བཤད་
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པ་ལྟར་བཞམས་བསློའི་འློག་གི་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །བསློ་བ་བྱས་ཀང་མི་

གཏློང་བའི་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དབྱྗེན་དང་དྗེར་རྗེས་ཕྱློགས་གཉིས་ནི། བྱ་བ་དྗེ་ལ་

ཞུགས་ཙམ་ནས་བསློ་བ་ཆགས་ཤིང༌། འློག་མ་གཉིས་ལ་ནི་བསྐྲད་པ་དང༌། གླྗེང་དྲན་

མ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་བསློ་བ་ལྔ་བྱས་ཀང་མི་གཏློང་བའི་འཇུག་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་

ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་སྐློན་མྗེད་དློ། །བསྐྲད་པ་དང༌། གླང་དྲན་མ་བྱས་པ་དྗེ་ལ་ནི་

བཞམས་བསློ་ཡན་ཆད་ཀིས་བསློ་བར་མི་བྱའློ། །གླྗེང་བ་ནི། ཕྱློགས་གཅིག་གླྗེང་བ་

དང༌། དྲན་པ་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་དྲན་པར་བྱྗེད་པའློ། །ལྷག་མ་ནི་གཞི་གནས་

སྐབས་གང་ལ་འབྱུང་ཞྗེ་ན། ལས་ཀི་བསློ་བ་དྗེའི་མཐའ་ལ་མི་གཏློང་ན་སྗེ། ལས་

བརློད་པ་གསུམ་པའི་མཐའ་ལའློ། 

སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ལ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། དློན་གང་མི་གཏློང་ན། དགྗེ་

འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱྗེད་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། བསྐུལ་བ་སྗེ། ཕ་རློལ་གནློད་པར་

བྱྗེད་པ་ཉིད་དློ། །ཡུལ་གང་ལ་བསྐུལ་བ་ནི། དབྱྗེ་ན་ལའློ། །གང་གིས་དབྱྗེད་བྱྗེད་པ་

ནི་དགྗེ་འདུན་གིས་ཏྗེ་མདློར་ན་དགྗེ་འདུན་གི་དབྱྗེན་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ། རང་གི་བཏུལ་

བ་ལས་བརློད་པ་གསུམ་པའི་མཐར་མི་གཏློང་ན་དབྱྗེན་གི་ལྷག་མའློ། །འདི་དང་

འཁློར་ལློའི་དབྱྗེན་གཅིག་ཏུ་འདློད་པ་ནི་མི་འཐད་དློ། །དབྱྗེན་བྱ་ལ། སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་

ཡིན་པ། བརྒྱད་ཡན་ཆད་དུ་ཚང་བ། ཁ་སྐློང་བར་འློས་པ་སྗེ་གསུམ་དང༌། འབྱྗེད་པ་

པློ་ལ་ཆློས་ལས། ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱློགས་སུ་འབྱད་པ། ཁ་སྐློང་འློས་པ་སྗེ་གཉིས་

ཟྗེར་རློ། །གང་མི་གཏློང་བ་རྗེས་སུ་ཕྱློགས་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། དགྗེ་འདུན་

གི་དབྱྗེན་བྱྗེད་པ་དྗེའི་གྲློགས་ཉིད་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་སྗེ། ནན་ཏན་བྱྗེད་པ་ལྟར་སྔར་
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མི་གཏློང་ན་ལྷག་མའློ། །འདི་ལ་དགྗེ་སློང་ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་དབྱྗེན་མཚན་

ཉིད་པའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་བདུན་ཟྗེར་རློ། །གང་མི་གཏློང་ན་ཁྱིམ་སུན་

འབྱིན་པའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། ཁྱིམ་སུམ་འབྱིན་པའི་དགྗེ་སློང་རང་སྐྲློད་པར་

བྱྗེད་པའི་དགྗེ་འདུན་ལ་ལློག་པའི་བསམ་པ་འདུན་པ། ཞྗེ་སང༌། གཏི་མུག་འཇིགས་

པའི་དབང་གིས་དགྗེ་འདུན་དྗེ་བདག་སྐྲློད་པའི་ལས་དྗེ་ལ་འདི་ལྟར་ཞུས་སློ་ཞྗེས་

རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སྔར་ལྟར་མི་གཏློང་ན་ལྷག་མའློ། །འདི་ལ་གང་སུན་དབྱུང་བའི་ཡུལ་ནི། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་སློམ་གང་དང་ཡང་མི་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་པ་གཅིག་ཡན་ཆད་ཡིན་

པ་དང༌། གང་གིས་སུ་དབྱུང་བའི་དངློས་པློ་ནི། རག་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འགལ་

བའམ། གཞན་གི་ཉྗེས་པ་བསྒགས་པ་ཡིན་པ་དང༌། གང་ལ་སྐུར་པ་གདབ་པའི་ཡུལ་

ནི། ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ། ཚོགས་སུ་ལློངས་པ་དང༌། རང་སྐྲློད་པ་ལ་ཆློས་དང་

མཐུན་པར་ཞུགས་པའློ། །

གློ་བྱའློ་ཡུལ་ནི། ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ། བདག་ལས་ཐ་དད་པ་

གསུམ་མློ། །རྟྗེན་ནི། བསྐྲད་པ་ནན་ཏུར་བྱས་པ་དང་འབྗེལ་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །གང་མི་

གཏློང་ན་བཀའ་བློ་མི་བདྗེ་བའི་ལྷག་མར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། དགྗེ་སློང་གིས་ལྟུང་བ་འབྱིན་

པ་པློ་ལ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ། གླྗེང་བ་ཉིད་ན་འདི་སྐད་ཅྗེས་

བདག་ལ་དགྗེ་སློང་གང་གིས་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་འགའ་ལའང་གླྗེང་བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་

ཟྗེར་ཞིང༌། དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དྗེ་ལ་དགྗེ་སློང་ཐམས་ཅད་དག་གིས་

བརློད་པར་མི་བྱ་བ་ཉིད་དུ་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་པ་དྗེ་སྔར་ལྟར་མི་གཏློང་ན་ལྷག་མའི། དགྗེ་

སློང་དང་བསབ་པའི་གཞི་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་དག་གིས་བརློད་པར་མི་བྱ་བར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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བྱྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །འདི་སང་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་ཕྱློགས་བཅུ་ན་གནས་པ་མཐའ་

དག་གློ། །གློ་བྱའློ་ཡུལ་ནི། ཆློས་དྲུག་ལྡན་གི་སྗེང་དུ་བདག་ལ་གླྗེང་བ་པློ་ཡིན་པ་སྗེ་

དྲུག་ཟྗེར་རློ། །རྟྗེན་ནི། གླྗེང་དྲན་བྱས་ལ་ཆགས་པའློ། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། སྗེ་ཚན་གསུམ་པ་ལྟུག་བྱྗེད་ལ། ལྟུང་བ་འགའ་ཞིག་བཤགས་པས་མི་

ཆློག་པར་དངློས་པློ་སང་དགློས་པའི་སང་ལྟུག་ལ་ཐུན་མློང་བ་དང༌། ཐུན་མློང་མིན་པ་

གཉིས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་ལྔ་ལས། དུས་འབྗེལ་གི་ཐུན་མློང་བ་ནི་མདློ་

བཞིའློ། །ཚིག་གི་དློན་ནི། དང་པློ་མིན་པ་ལ་ད་མྗེད། ཐ་མ་མ་ཡིན་པ་ལ་མྗེད་པས་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལྟར་དློན་ལ་སང་ལ། ད་མྗེད་ནི་ཞག་འདས་པའློ། །དྗེས་ན་སང་བའི་ཡན་

ལག་ཀང་མཐའ་མིན་གི། དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་ཐུན་བཅུ་ནི་མ་ཡིན་པས་ཞག་བཅུ་ལ་

སློགས་པ་ལ་དྗེ་ཚུན་ཆད་ལས་དྗེ་འདས་པའི་ཞག་བགྲང་བར་བྱའློ། །ཡང་རྣམ་འབྱྗེད་

ལས། ཚེས་ལ། ཆློས་གློས་རྗེད་ནས་ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐ་རྗེངས་ཤར་ན་ལྟུང་

བྱྗེད་དློ། །ཞྗེས་རྗེད་པའི་ཞག་ལ་སྔ་དྲློ་ལ་སློགས་པའི་ཐུན་ཚད་ངྗེས་པ་མ་མཛད་པའི་

ཕྱིར་ཏྗེ། གཞན་དུ་ལ་ཚེས་ཀིས་སྔ་དྲློ་ལ་རྗེད་ནས་བཅུ་གཅིག་གི་སྔ་དྲློ་ལ་ལྟུང་བྱྗེད་

དློ། །ཞྗེས་གསུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

འདི་ལ་ལློག་པར་རྟློག་པ་ནི། འཆང་སང་གཉིས་དང་འཇློག་པ་སློགས་ལ་སྐ་

རྗེངས་བཅུ་གཅིག་དང༌། སློ་གཅིག་པ་སློགས་ཤར་དགློས་ཏྗེ། སྐ་རྗེངས་བརྒྱད་པ་

ཤར་ནའློ། ཞྗེས་འབྱུང་བས་རྗེད་བའི་ཉིན་མློ་སློང་བའི་སྐ་རྗེངས་ལ་བྱས་ན་ལྷུང་

བཟྗེད་ལྷག་པ་ཞག་གཅིག་ལས་འདས་པར་འཆང་བའི་བཅས་པ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་

པས་རྗེད་ནས་སྐ་རྗེངས་བགྲང་དགློས་ལ་དྗེ་ལྟ་ན་ཞག་བཅུ་གཅིག་དང་སློ་གཅིག་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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སློགས་འདའ་དགློས་སློ་ཟྗེར་རློ། བསྡུས་པ་འགྱུར་གསར་ལས་ཀང་འཆང་བ་ལ་

བཤད་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གློ །མི་འཐད་དྗེ་རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ཞག་བཅུ་གཅིག་པའི་སྐ་

རྗེངས་ཤར་ནའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞག་བརྒྱད་པའི་སྐ་རྗེངས་ཞྗེས་སྦྱར་གི། 

སྐ་རྗེངས་རྗེ་རྗེ་ནས་བགྲངས་པའི་བརྒྱད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་དུ་ན་ཞག་

བཅུའི་ནང་དུ་གཞན་ལ་གཏང་བར་བྱ་བའམ། ཞྗེས་སློགས་མི་གསུང་བར་བཅུ་

གཅིག་གི་ནང་དུ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བཅུ་པ་གསུམ་ཤན་གི་ཕྱིར་ཕན་

ཚུན་མི་བལྟློས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏྗེ་བཅུ་འདས་པ་ལ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེ་

འློང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལ་སྨན་ཞག་བདུན་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་

བརྒྱད་པའི་སྐ་རྗེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ན་དབྱར་ཞག་བདུན་དུ་བྱིན་གིས་

བརླབས་པ་ལ་ཡང་བསྒྗེ་ཞིང༌། འདློད་ན། ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱིན་རླབས་གསུངས་པ་

དློན་མྗེད་དུ་ཐལ། ཞྗེས་པ་ལ་མི་མཚུངས་པའི་ལན་དབྱར་ལ་ཞག་ཁློ་ན་དང་འབྗེལ་

ལ། སྨན་ལ་དྗེར་མ་ངྗེས་ཏྗེ། ཐུན་ཚོད་དུ་རུང་བ་བཞིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་

བརྟག་པའི་གནས་སློ། །གནས་པ་ལ་ནི་ཞྗེས་པ་ནི། མཚན་མློའི་མཐའ་མ་གཏློགས་པ་

སྔ་མ་རྣམས་ཉམས་པའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་སམ་ཞྗེ་ན། གནས་འབྗེལ་གི་

བདུན་ལ་སྦྱློར་བའི་སློད་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བར་སློན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་དམག་གི་ནང་ན་

གནས་པ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ་མཚན་མློ་ཁློ་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཏྗེ། མཚན་མློ་

གསུམ་པ་ལ་འགྲློན་པ་དག་གི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དག་པར། ཞྗེས་མཚན་མློ་སྨློས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དམག་ན་གནས་པ་ནི་ཉྗེན་པར་ཡང་ཉྗེས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེར་གནས་པ་ཙམ་

ཉྗེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འགྲྗེལ་བའི་ཁྱད་པར་འབྱྗེད་ལུགས་འདིས་ནི་ཁ་ཅིག་
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འགྲྗེལ་ཆུང་དང༌། བསྡུས་པ་ལས་ཞག་བཅུ་རྗེ་རྗེ་ཞིང༌། ཉྗེས་བྱས་སུ་བཤད་པས་

དངློས་གཞི་དང་འབྗེལ་བའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཀང་སྦྱློར་བ་ལྷློད་པས་རང་དགར་འཇློག་

པའི་ཉྗེས་བྱས་འདློད་པ་ཡང་བཀག་གློ །དྗེས་ན་གཞན་དབང་ལ་ཚད་བཟུང་རྣམས་

ལ་ཚད་དྗེ་ཚུན་ཆད་དུ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ། སྔ་མའི་དཔྗེར་སང་བའི་རིམ་པ་

གསུམ་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལ་འགྲྗེལ་

པར་རིམ་པ་གསུམ་པ་ལ་ཉྗེས་པས་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། མདུན་རློལ་དུ་ནི་

ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་པའི་མདློ་གསུངས་པར་བཞྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

སྐབས་དྗེར་འགྲྗེལ་པ་ལས། རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བྱའློ། སམ་པའི་

བསམ་པ་དང་ལྡན་ཡང༌། བཞི་པ་རྩིག་པའི་མགློ་མ་ཚུགས་པར་དུ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་

གསུངས་པ་དང་སྦྱར་ན་ཞག་བཅུ་ལ་སློགས་པ་ལས་ལྷག་པར་བཅད་དློ་སམ་པ་ཡློད་

ཀང་བཅུ་ལློང་ཚུན་ལ་ཉྗེས་མྗེད་དུ་མངློན་ནློ། །ལྟུང་བའི་གནས་འབྗེལ་རྣམས་ལ་ལྟུང་

བར་འགྱུར་གི་གཞན་ལ་མིན་པ་ནི། ལྟུང་བའི་ཡུལ་རྟྗེན་གནས་གཅིག་ཚོགས་པ་

དགློས་མི་དགློས་ཀི་འཕལ་ལ་ཞྗེན་པ་རློགས་མི་རློགས་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སྔ་མ་དག་

གསུང་ངློ༌། །ཉིན་མཚན་གི་དང་པློ་གང་ན། དྗེའི་དང་པློ་ནི་སྐ་རྗེངས་གསུམ་ལས་དང་

པློ་དྗེའི་ཡང་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་ལས་སློ། ལས་ལ་ནི་འདས་ན་ཉི་མ་ཤར་

བའི་སྐད་ཅིག་དང་པློའ ློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། འདས་པ་ལ་རྐྗེན་དབང་གི་ཟྗེར་ཡང༌། 

ལུང་ཞུས་པ་རང་ནས་གསློ་སྦྱློང་མ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་བརློད་པ་ལ་མཛད་པས་

རྐྗེན་དང་ལྡན་པ་མི་དགློས་སློ། །བདག་པློ་དང་འབྗེལ་བའི་ཐུན་མློང་བ་ལ་མདློ་

བཞིའློ། །སང་བ་འབྱུང་བའི་དངློས་པློ་ལ་ནི། འདུ་ཤྗེས་ལས་གཙོ་ཆྗེ་རང་གི་ཉིད་ཡིན་
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གི་དློན་ལས་ནི་མིན་ལ། མ་བྱིན་ལྗེན་གི་རས་བདག་ད་ཤི་བའི་བྱད་ལ་དྗེ་ལས་

བཟླློག་པའློ། །འདུ་ཤྗེས་གཙོ་ཆྗེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དློན་ལ་རང་མི་དབང་ཡང༌། 

དབང་བར་འདུ་ཤྗེས་ན་ཉྗེས་བ་བསྐྗེད་ལ། དབང་ཡང་འདུ་ཤྗེས་དང་བལ་ན་ཉྗེས་པ་

མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དློན་ཕད་པར་འདྲ་བ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ཡློད་ན་དངློས་གཞི་དང་། མྗེད་

ན་དངློས་གཞི་མྗེད་པའི་ཕྱིར། ཞྗེས་པ་ནི་བཟླློག་ན་ཡང་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མི་

འཐད་པ་འདྲའློ། །

འདིར་འགྲྗེལ་པས་ཀློ་ལྤགས་ཀི་གཞིར། དགྗེ་སློང་གིས་དགྗེ་སློང་ལ་གློས་

བསྐུར་བ་སྔ་མས་བསམ་པས་བཏང་བ་ཕྱི་མའི་སར་མ་བྱིན་པ་ནི། གང་ལ་ཡང་སང་

བར་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་དློན་འགྲྗེལ་པ་ན། ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་བསྐུར་

བ་དྗེ། བསྐུར་བ་དྗེ་དབང་བར་བྱས་སུ་ཟིན་ཀང༌། རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་

བས་སང་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་མདློ་དང་བློའི་དློན་དང༌། བསམ་པས་བཏང་བས་ན་

བསྐུར་མཁན་ལ་སང་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་གཉིས་པའི་དློན་དུ་བཞྗེད་དློ། །དྗེས་ན་སང་

བ་ལ་འདུ་ཤྗེས་དགློས་པར་གྲུབ་པློ། །བསྐུར་བ་དྗེ་བསྐུར་བར་མ་སློབ་པའི་གློང་དུ་

བསྐུར་བ་དྗེས་བྱིན་པར་འདུ་ཤྗེས་ཀང་སྐུར་བྱྗེད་དྗེ་ཤི་བའློ། །གཉིས་ཀ་ཤི་ན་བསྐུར་

མཁན་གི་ཤི་བའི་སྤྱློད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ་བར་དུ་བརྐུས་ནའང་བསྐུར་མཁན་

ལས་བརྐུས་པར་འགྱུར་བས་མ་བྱིན་ལྗེན་གི་བདག་པློ་དང༌། ཤི་བའི་སྤྱློད་ལ་དངློས་

པློ་ལས་རང་གི་ཉིད་དུ་འཇློག་པར་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་སྐུར་ས་རུ་སྗེབ་ན་བསྐུར་བ་

དབང་བ་དང༌། མ་སྗེབས་ན་དངློས་པློ་དྗེ་དང་པློ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པ་དྗེ་དབང་བར་

བཞྗེད་པ་འདྲ་སྗེ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །རང་དབང་བ་ལ་དབང་བར་འདུ་ཞྗེས་པ་དང༌། ཐྗེ་
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ཚོམ་ཟ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་དངློས་གཞི་དང༌། རང་མི་དབང་བ་ལ་དབང་བར་འདུ་ཤྗེས་པ་

དང༌། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་སློ། །མདློ་འདི། དངློས་སུ་ལུང་དང༌། 

འགྲྗེལ་པ་ལས་འཆང་པ་ལ་སྦྱར་ཡང་སྔ་མ་རྣམས་དློན་ཐློབ་མཛད་ནས་ལྟུང་བ་བཅློ་

བརྒྱད་ལ་སྦྱློར་ཏྗེ། བཅུ་ཆྗེན་བར་པ་རིལ་དང་། དང་པློ་ནས་འཆང་འཇློག་འཁྲུར་

འཇུག་གསུམ། ཐ་མ་ནས་ལྟུང་བྱྗེད་དྗེ་འཆང་བ་མཐའ་དག་འཇུག༌། རང་ཆྗེན་བཞག་

པ་དང༌། བསློབ་བ་འཕྱིས་པ་དང༌། གསློག་འཇློག་སྗེ་ལྔའློ། །དྗེ་ལ་རང་དབང་བ་ལ་

དྗེར་འདུ་ཤྗེས་པ་དང༌། གཞན་དབང་བ་ལ་དྗེ་ལྟར་དང༌། རང་དབང་བ་ལ་གཞན་གི་

དྗེ་དང༌། གཞན་དབང་བ་ལ་རང་གིར་འདུ་ཤྗེས་པ་བཞི་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི། དང་པློ་ནི་

ཐམས་ཅད་ལ་དངློས་གཞིའློ། །གཉིས་པ་ནི་འཆང་བ་གཉིས། འཇློག་པ། མཐློ་གང༌། 

རས་ཆྗེན། བསློ་འཕྱིས་ཏྗེ་དྲུག་ལ་ལྟུང་མྗེད། རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་འབའ་ཞིག་པ། བཅུ་

གཅིག་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། དྲུག་སྔར་དང་འདྲ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་

འབའ་ཞིག་པར་གཏློགས་པ། བཅུ་གཅིག་ལ་འདི་ཉིད་དུ་གཏློགས་པའི་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །

བཞི་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ལ་འདིའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། ཞྗེས་བཞྗེད་དློ། །འདིར་ལློག་

པར་རྟློག་པ་ནི། འབལ་བ་ལ་རང་དབང་བ་དགློས་པ་དང༌། གཞན་དབང་བ་དྗེར་ཤྗེས་

པའི་ཚེ་གསློག་འཇློག་གི་སང་ལྟུང་མྗེད་དློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བའི་སྔ་མའི་འདློད་པ། གཞན་

གི་སང་རྒྱུ་མྗེད་པས་སམ་པ་ཡིན་ན། དྗེ་ལྟ་དགྗེ་སློང་མའི་བཅིངས་པ་འགྲློལ་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སང་བ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མྗེད་པས་སང་ལྟུང་མ་

ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང༌། བཤགས་པའི་སྔ་རློལ་དུ་དངློས་པློ་མ་བརླག་པ་ཞྗེས་སྨློས་
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དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །ཕྱི་མ་ལ་གཞན་དྗེས་དྗེ་ལ་གསློག་འཇློག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ལའམ། 

གཞན་དབང་བ་ལ་དྗེར་ཤྗེས་ཀི་རང་གི་བྱྗེད་པ་ལ་ལྟུང་མྗེད་ཟྗེར། དང་པློ་ལྟར་ན། དྗེ་

དམིགས་ཀི་བསལ་བ་དློན་མྗེད་དློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཉྗེས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། ལློངས་

སྤྱློད་རུང་དྗེར་མི་རུང་བར་བྱས་བའི་ཕྱིར། གཞན་གི་ལ་ལ་གཉར་བྱས་བཞིན་ཟྗེར་

རློ། །སྤྱིར་སང་ལྟུང་ལ་དངློས་པློ་སང་དགློས་པས་མ་ཁྱབ་ཀང༌། སྔློམས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ལྟུང་རང་གི་རིགས་ལ་སིད་དགློས་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་དང་། གསློག་འཇློག་གི་སྐབས་

སུ་གཞན་གི་ལ་སང་བ་མྗེད་པར་རང་གི་ཡིན་པ་དང༌། ཟློས་པ་ལ་སང་རྒྱུ་མྗེད་བས་

བཅངས་པ་དགློས་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སིམ་པ་བཅིངས་པ་

གྲློལ་བ་ལ་ཡང་གཞན་དབང་བ་ངྗེས་པར་མི་དགློས་སློ། །གཞན་དབང་བའི་གདིང་བ་

ལ་ཞུས་པར་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་ནི། དྗེའི་བཟློ་ལ་དགློངས་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་

གཉིས་ཀ་བརྟག་གློ། །སང་བར་འགྱུར་བ་རང་གི་ཉིད་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དགྗེ་འདུན་ནམ། 

གང་ཟག་གམ། གཞན་ལ་བསྔློས་ན་ངྗེས་ཤྗེས་རུང་མི་ཤྗེས་རུང༌། དྗེའི་སར་སྐུར་

རུང་མ་སྐུར་རུང་རང་གི་ཉིད་དང་བལ་ལློ། །ངྗེས་པར་བྱས་པ་ནི་བཞག་པའློ། །དྗེ་ཉིད་

ནི་རང་གི་དང་བལ་བའློ། བརྟག་ནའློ། །ནི་གཞན་ལ་བརྟགས་ན་རང་གི་དང་འབལ་

བའློ། །ཀང་ནི་ལྷུང་བཟྗེད་མི་སྡུད་ཀི། བསྔློས་པས་འབལ་བར་མ་ཟད་རྣམ་བརྟགས་

ཀིས་ཀང་ཞྗེས་པ་འགྲྗེལ་བའི་དློན་ནློ། །ཤན་དང་འབྗེལ་བའི་ཐུན་མློང་བ་ལ་མདློ་

བཞིའློ། །

རང་གི་ཉིད་ཅྗེས་པའི་ལྟུང་བ་འདི་ལ་ཞྗེས་པ་ནི། སང་ལྟུང་གང་ལ་རང་གི་ཉིད་

ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་དངློས་པློ་འདི་ལའློ། །བསྔློས་པ་དང་། རྣམ་པར་
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བརྟགས་ན། རང་གི་ཉིད་དང་བལ་བར་མ་ཟད། རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་སྗེ། རྒྱུན་འབྗེལ་བ་

ཉིད་ཀང་ཉམས་སློ། །དཔྗེར་ན། ཚེས་ལ་གློས་རྗེད་པ་དྗེ་ཚེས་ལྔ་ལ་བསྔློ་བའམ། རྣམ་

པར་རྟློག་པར་བྱྗེད་ན། དྗེའྗེི་ཕྱྗེད་ཉིན་གློས་གཞན་ཞིག་རྗེད་ཀང་དྗེ་ལ་སྔ་མའི་ཞག་གི་

ཤན་མི་འབྱུང་སྗེ། རྒྱུན་འབྗེལ་བ་དྗེ་ཉམས་པའི་ཕྱིར་རློ། རང་གཞན་ལས་ཉམས་པ་

ལ་ཞུས་པ་ནས། གློས་རྗེད་ནས་ཞག་ལྔ་ན་སྗེམས་འཁྲུགས་པ་ན་དྗེའི་ཞག་བཅུ་གང་

ནས་བགྲང་ཞུས་པ་ལས། རང་གི་སྗེམས་རྗེད་པ་ནས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། ཁ་

ཅིག་སྨློ་བ་སངས་མ་སངས་ཀི་བར་དུ་ཞག་བཅུ་འཆང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཞག་གིས་

ཆློད་པ་དགློས་སློ་ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་བསབ་རྒྱུན་ཐ་དད་ལ་ཡང་ཞག་གིས་

ཆློད་དགློས་པར་འགྱུར་བས་མློས་པ་ཙམ་གིས་ཆློད་པའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་ཕྱློགས་སྔ་

མ་བཟང་སྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ཚེས་གཅིག་གིས་སྔ་དྲློ་གློས་རྗེད་ནས་གུང་ལ་མློས་ནས་

མཚན་མློའི་མཐའི་གློང་དུ་སྨློ་སངས་པ་དྗེ་ནས་ཞག་བཅུ་བར་མ་ཆད་དུ་བཅངས་པ་

ལ་སང་བ་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ལན་ཅིག་སྨློས་པ་དྗེ་ལ། དྗེ་གཏན་སྐྗེ་མི་སིད་

པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །ཡང་ངློས་ནི་བསློས་པ་དང༌། རྣམ་བརྟགས་ཀི་རྗེས་སུ་ཞུགས་

པ་ཉམས་པར་མ་ཟད་ཅྗེས་སྦྱར་གི། རང་གི་ཉིད་ཉམས་པར་མ་ཟད་ཅྗེས་སྦྱར་བར་

མི་བྱའློ། །རང་གི་ཉིད་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་གློས་སམ་སློད་ལ་སྨན་དྗེ་ཡློད་ན་དངློས་

པློ་གཞན་ལས་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དྗེ་འབྱུང་བ་ཉིད་དློ། །ཁྱད་པར་ནི་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ། 

གསུམ་པློ་དྗེར་རིགས་མཐུན་པའློ། འགྲྗེལ་བར་འཆང་བ་གཉིས་དང་། འཇློག་པ་དང་། 

ཞག་བདུན་པ་ཙམ་ལ་སྦྱར་ནས་དློན་ལ་ཡང་ཞག་ཤན་འབྱུང་བ་ལ། དྗེར་བཞིར་ངྗེས་

སློ། །སྔ་མ་ལ་རང་སློབས་ཀིས་སྐྗེས་པའི་ཞག་གི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡློད་ན་ཕྱི་མ་ལ་
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ཡང་དྗེ་འློང་བས་ཕྱི་མའི་ཞག་སྔ་མ་ལས་ལློགས་སུ་བགྲང་མི་དགློས་ཏྗེ། སྔ་མས་

ཞག་བཅུ་འདས་ན་ཕྱི་མ་ཡང་དྗེར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཞག་བདུན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མཛད་པ་ནི། རིགས་མཐུན་པ་ལའློ་ཞྗེས་ཏྗེ། 

བདུན་པ་ཙམ་དུ་རིགས་མཐུན་པས་མི་ཆློག་གི །མར་དང༌། འབྲུ་མར་ལ་སློགས་པ་

ལ་རྗེག་པར་བྱ་བྱྗེད་གཉིས་ཀ་མར་དང་འབྲུ་མར་སློགས་སུ་འདྲ་བ་ལ་རྗེས་སུ་

ཞུགས་པ་དྗེ་འབྱུང་བ་ཉིད་དློ། །བྱྗེ་བག་གིས་རིགས་མཐུ་དགློས་མི་དགློས་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་འབྱུང་ཉྗེ་རིང་གིས་བཞག་ཅིང་འཛེག་པ་ལ་མི་མཚུངས་ཏྗེ། གློས་ཡློ་བྱད་

ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །འདི་ལུང་ལས་གསུངས་ཀང་ཚད་དྗེ་ལ་མར་

རྗེད་ལ་ཞྗེས་དང༌། འགྲྗེལ་པར་ཡང་བཤད་པས་མང་དུ་རུང་མིན་ནློ། །ཕྱིར་བཅློས་ཀི་

ཐུན་མློང་ལ་མདློ་བཞིའློ། །གང་ལ་སང་བ་ནི། བསྗེན་རློགས་ཀི་“སློམ
1

་པ་དག་པ། ལྟ་

བ་མཚན་མཐུན་པ་དང་ཐ་སད་གསུམ་ལྡན་ལུས་ཐ་མལ་དང༌། ཤྗེས་པ་དང་ས་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་སངས་མ་སངས་ཀི་བྱྗེད་བག་ཤྗེས་པ་སྗེ་བརྒྱད་ལྡན་ནློ། །གང་

གིས་སློང་བ་ནི། དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་ལ། ལུས་ཐ་

མལ་དང༌། ཤྗེས་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། གནས་ནས་མ་ཕྱུང་བ། དམན་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་པ་སྗེ་ལྡ་ལྡན་ནློ། གང་སང་བ་ནི། སང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་འབྱུང་བའམ། ལྟུང་བ་

དྗེས་སང་བའི་ཤན་རྒྱབ་པ་དང་། ད་ལྟ་སང་འློས་སུ་ཡློད་པ་དྗེ་གཉིས་སློ། །དྗེའི་ཤན་

རློག་བྱྗེད་ལ། སང་བ་དངློས་གཞི་རང་རྒྱུད་འབྗེལ་བ། ངློ་བློ་ཤྗེས་གཞི་དྲན་ནུ་པ་སྗེ་

གསུམ་མློ། །ལྟུང་བ་དྗེ་ཡློད་ན་ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་ལྟུང་བྱྗེད་དངློས་མིན་པའི་དྗེར་

1  སྔློམ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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གཏློགས་ཀི་སྦྱློར་བ་དང༌། དངློས་གཞིའི་ཉྗེས་བྱས་རང་དབང་ཅན་བཅློས་པ་ལ་

སངས་པ་དང་བལ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་མི་དགློས་པར་མངློན་ནློ། །བརྗེག་བྱ་ནི། ལྟུང་བ་

དའྗེི་ཕྱི་ནས་རྗེད་པའི་ཡློད་བྱད་རང་གི་ཡིན་པ། གནས་སྐབས་དབང་བྱར་ཡློང་བ་སྗེ་

གསུམ་གི་དང་པློ་གཉིས་ནི་རྩ་འགྲྗེལ་ལས་གསལ་ལ། གསུམ་པ་དློན་གིས་ཐློབ་

པའློ། །ཕལ་ཆྗེར་རུང་བ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཟྗེར་རློ། །ཚད་ནི་ཆུང་བ་ཞྗེས་པ་ནི་

གློས་ལ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་སང་ལྟུང་གིས་སང་བར་བྱ་བ་ལ། སློད་དང༌། ཟས་དང༌། 

རིན་པློ་ཆྗེ་འང་ཡློང་པས་དྗེ་དག་གི་“ཚད
1

་ཅི་ཙམ་ཞྗེ་ན། གློས་ཀི་ལྟུང་བ་རྣམས་ལ་

ཁྲུར་མ་ལློངས་པ་དང༌། སློད་ལ་ཕུལ་དགུ་མི་ཤློད་བ་དང་། ཟས་ལ་ཁམ་དུ་མ་ལློངས་

པ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་ཤྗེས་ཁྲུ་གང་རི་བར་མ་ལློངས་པ་ཟྗེར་རློ། །ཁྲུ་གང་བས་ཆུང་

བ་ལ་འགྲྗེལ་པར་ཁྲུ་གང་ཁློར་ཡུག་པས་ཆུང་བ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །དགྗེ་འདུན་གི་

དངློས་པློ་ལ་ཡང་མི་དགློས་སློ། །འདི་ལ་ཡང་འགྲྗེལ་པར། དགྗེ་འདུན་མངའ་བ་གང་

ཟག་གི་བདག་ཉིད་དུ་རིགས་སུ་བཅད་མ་བཅད་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་འཆང་

འབལ་འཇློག་པའི་རྒྱུས་ལྟུང་བྱྗེད་འབྱུང་སྗེ། དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་དང་འདྲ་

བར་བདག་གིར་བྱ་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཕྱི་མ་ལ་གང་ཟག་གཞན་གི་དང་འདྲ་བར་

བདག་གིར་བྱ་བ་མི་འབྱུང་བས་དྗེ་ལ་ནི་སྔར་བསན་པ་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་ངློ་། །ཕྱི་

མ་ལ་འགས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་བལ་ན། ལྟུང་བྱྗེད་འབའ་ཞིག་བཤགས་ཀི། 

ཆློས་གློས་སང་མི་དངློས་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདིར་རིས་སུ་བཅད་མ་བཅད་ལ། 

བཅད་མ་བཅད་ཀི་དགྗེ་འདུན་ཞྗེས་ཕྱློགས་རྗེ་བ་དང༌། ཕྱློགས་བཞིའི་དགྗེ་འདུན་ལ་

1  ཚང



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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ཆད་པ་དང༌། གང་ཟག་གིས་དགློས་མ་དགློས་ལ་འདློད་པ་གཉིས་དློན་མ་ཡིན་ཏྗེ། སྔ་

མས་ནི་གཞི་མ་ངྗེས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དགྗེ་འདུན་དབང་བ་ལ་དྗེ་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བའི་

ཕྱིར་དང༌། གང་ཟག་དང་འདྲ་བར་ཞྗེས་པའི་ཕྱིར། དྗེས་ན་དགྗེ་འདུན་དབང་གི་ཆློས་

གློས་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གིས་གཡར་ནས་ལློངས་སྦྱློད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་

སྦྱིན་བཞག་པ་ལྟ་བུའློ། །འཆང་བ་དང་འཇློག་པ་འབྱུང་བ་ལ་ནི། རིས་སུ་གཅློད་པའི་

གང་ཟག་ཏྗེ། དགྗེ་འདུན་དྗེའི་ནང་དུ་གཏློགས་དགློས་ལ། འབལ་བ་ལ་མི་དགློས་

སློ། །ཆུང་བ་དང་དགྗེ་འདུན་གི་གཉིས་ནི་ཞུ་བ་ལས་སློ། །འདི་ལ་མྗེད་པ་ཞྗེས་པ་ལྟ་

བུ་དང༌། རིས་སུ་མ་བཅད་པ་ལ་འབལ་བས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ལྟུང་བ་ནི་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་

ལ་བཤགས་པས་འདག་གློ །

གང་དུ་སང་བའི་གནས་ནི། བ་གབ་ཐ་དད་པར་རློ་ཞྗེས་པ་ལ། དགྗེ་སློང་བའི་

སློར་གནས་ཐ་དད་པར་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། མཛོད་ནི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཉིད་

དང་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། གནས་ཐ་དད་ཀང་གནས་གཅིག་ན་སངས་པའི་ཐ་

སད་མྗེད་པའི་ཕྱིར། གནས་ཐ་དད་དུ་དགློས་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ཡུན་ཇི་སིད་དུ་དགློས་

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཡུན་ཇི་སིད་དུ་སངས་པ་ལ། སློང་བར་རིགས་པའི་ལྷག་པ་མི་སྦྱིན་པ་

དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་རྗེག་པ་དང༌། བྱིན་འཕློག་དང་གསློག་འཇློག་གི་སང་བའི་དངློས་

པློ་ནི་གཏན་སངས་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་རྗེ་རྗེའློ་ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། དང་པློ་དང་

མཐའ་མ་གཉིས་གཏན་དུ་སང་དགློས་ཀང༌། ལྟུང་བ་འདག་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་མི་དགློས་

ཤིང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གཏན་སང་ཀང་མི་དགློས་པས། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་

གཏན་སངས་ཡིན་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་ཞག་རྗེ་རྗེའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ་འཐད་པ་འདྲའློ། དྗེ་
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གསུམ་གི་ཐུན་མློང་ནི་མདློ་གཅིག་གློ །འཆང་འབལ་འཇློག་གསུམ་མི་འབྱུང་བའི་

ཚུལ་ནི། ས་བརྐང་བཏིང་ནས་མ་བྱུང་གི་པར་དུ་འཆག་འཇློག་གཉིས་མི་སིད་ལ། 

འབལ་བར་རང་གི་ཆློས་གློས་གསུམ་ལ་མི་སིད་པ་ཡིན་གི། ལར་མི་འབྱུང་བ་མ་

ཡིན་ཏྗེ། ས་བརྐང་དང་འབལ་བ་བསྲུང་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་

སུམ་ཅུ་ལས། འཆང་པ་ནི་ཡློད་ན་སློགས་སློ། །འདི་ལ་རང་གི་ཉིད་ཅྗེས་པ་ལ། རང་

དབང་ཙམ་ལ་མི་བྱ་བར། རང་གིས་སློ་རིས་སུ་བཅད་བའི་དབང་བ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། དགྗེ་

འདུན་གི་ཡང་ངློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། དྗེ་ནི་གང་ཟག་དང་ཐུན་མློང་བ་ལ་ཡང་

མཚོན་ནམ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །གློས་དང་ཚད་ནི་དངློས་སུ་གསལ་ལློ། འློན་ཀང་

འདིར་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པ་དགློས་པ་དང༌། འཇློག་པ་ནས་ཁྲུ་གང་ལ་བསྐྗེད་པ་

གཅིག་ཀང་བསན་པ་ནི། དང་པློ་ལ་འཆང་བ་མ་ཡིན་པ་འཇློག་པ་མི་སིད་པར་རང་

ཚད་དམ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་སིད་པས་

སྤྱི་ཚད་དམ་ཐུན་མློང་བའློ། །རུང་བ་ཡིན་པ་ལ། ཞུས་ནས་འབལ་བ་འབའ་ཞིག །ཆ་

གཉིས་བསྗེ་བ་གསུམ་ལ་མི་རུང་བ་གསུངས་པའི་རུང་ཐུན་དུ་བྱས་ན། གཞན་

རྣམས་ལའང་རྒྱུ་རུང་བ་དང༌། ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་ཀང་རུང་བ་དགློས་ཏྗེ། ཐུན་རུང་

དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །འཇློག་པར་དང་སློང་

བར་རིགས་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མི་རུང་བ་བཀག་པས་དྗེའི་རིགས་སུ་ཆུག་ཀང༌། 

དཀར་པློ་ཉིད་ནི་ཞྗེས་པ་དང༌། འཐག་པ་གཉིས་ལྟ་བུའི་གནད་ཀིས་ཁ་དློག་མི་རུང་བ་

མི་དགློས་ལ་དབྱིབས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་ལྟ་བུ་ལ་ནི་འློག་ཏུ་བཤད་པར་

བྱའློ། །གནས་སྐབས་དབང་བྱར་མྗེད་པ་གཞན་གི་སློད་དུ་ཚུད་པས་འབྱིན་པ་མྗེད་པ་
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ལྟ་བུ་ལ་རུང་བ་མྗེད་པས། དབང་བྱར་ཡློད་པ་ཟྗེར་ཏྗེ་འཐད་པ་འདྲའློ། །ཁ་ཅིག་དྗེ་

ཡང་བསྔློས་པས་ཆློག་པས་དབང་བྱར་ཡློད་པའློ་ཟྗེར་བ་ལ། དྗེ་སྒྲུབ་མི་དགློས་པའི་

དགློས་ཀང་ཚེགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགློས་ན་མ་བྱིན་པ་བསྔློས་བསྒྱུར་གི་ཉྗེས་བྱས་དང༌། 

བྱིན་ན་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མི་འཐད་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །

བྱིན་རླབས་དང་མ་འབྗེལ་བ་ནི། རྣམ་བརྟགས་ལ་སློགས་པའི་བྱིན་རླབས་

མ་བྱས་པའློ། །བྱིན་རླབས་དང་བལ་ཡང་ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པ་ཡློད་དྗེ། རྗེས་སུ་ཞུགས་

པ་དང་བཅས་པའློ། །འདི་ལ་འབྗེལ་བའི་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ་དང༌། རྗེས་སུ་

ཞུགས་པའི་དློན་དྗེ་དང་བཅས་པའི་བཅས་ལུགས་སློ། །དྗེ་ལ་རང་སློབས་ཀིས་

འཆང་བ་འགྗེགས་པ་ལ་ནི་བྱིན་རླབས་གསུམ་གང་རུང་གིས་ཆློག་པས་མ་འབྗེལ་བ་

ལའློ། ཞྗེས་པར་ནི་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་ངློ་། །འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། དྗེ་ལ་རྣམ་པར་

བརྟགས་པ་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །འབྗེལ་ཡང་ཞྗེས་པ་གཞན་གཉིས་ཀིས་

ཤན་མི་ཁྗེགས་ཀང༌། རྣམ་བརྟགས་ཀིས་ཁྗེགས་པ་འདྲ་སྗེ། དྗེ་བྱས་ན་རང་གི་ཉིད་

དང་འབལ་ཞིང་། འཆང་བ་ལ་དྗེ་དང་མ་བལ་བ་དགློས་བའི་ཕྱིར་རློ། །འགྲྗེལ་པར། 

བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ས་དང་འབྗེལ་ཡང་ཞྗེས་ཙམ་དུ་གསུངས་སློ། །ཡང་འགྲྗེལ་

པར། བྱིན་གིས་བརླབས་པས་ན་དྗེའི་རང་གི་ཉིད་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་ཞྗེས་སྔ་ཕྱིས་

གཉིས་རྗེད་པའི་སྔ་མ་བརླབས་ཤིང༌། ཕྱི་མ་མ་བརླབས་ན་སྔ་མའི་ཤན་ཕྱི་མ་ལ་མི་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་པ་ཡང་སང་བས་འདི་བརྟག་གློ །རྗེས་སུ་ཞུགས་

པས་ནི་རྒྱུན་འབྗེལ་བ་ལ་གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་ཡང་ཞག་བཅུར་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་

ཞྗེས་པ་དང༌། འཆང་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཞག་བཅུར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བཅངས་པའམ། འཆང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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བ་ལ་བྱའློ། །འློ་ན་ཞག་གིས་ཆློད་པའི་ཕྱིས་རྗེད་ལ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པར་ཡློད་པར་ནི་

འདློད་དགློས་ན་ཇི་ལྟར་རུང་ཞྗེ་ན། རང་གི་ཉིད་ཀི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པའི་

ཆློས་གློས་ནི་གཉིས་ཏྗེ། རང་ཉིས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། གཞན་ལས་བྱུང་བའློ་ཞྗེས་

འགྲྗེལ་བར་གསུངས་པས། རང་གི་ངློས་ནས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་མྗེད་ཀང༌། 

གློས་གཞན་གི་ངློས་ནས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ཡློད་དློ། །གཞན་ལས་བྱུང་བའི་

གློས་ཞྗེས་འབྱུང་བར་ནི། གློས་གཞན་ནས་བྱུང་བར་མི་སྦྱར་གི། རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་

གཞན་ལས་བྱུང་བར་གློ་བར་བྱའློ། །ཕྱི་མ་དྗེ་རང་གི་ངློས་ནས་ནི། སྔ་མས་ནི། ཞག་

བཅུ་འདས་ཀང་ལྟུང་བ་མྗེད་པར་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ཡང་དྗེ་ལ་དགློངས་

སློ། །གློས་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་རྗེག་བྱྗེད་ནི་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པ་ཁློ་ནའློ། །བརྗེག་

བྱ་ལ་བརླབས་མ་བརླབས་གཉིས་ཀ་ཡློད་ལ། དྗེ་ལ་ཞག་ཤན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་

མིན་གི་ཐ་སད་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་མ་བརླབས་པ་ལ་བརྗེག་པ་ལ་རྗེག་བྱྗེད་དང་བར་དུ་

ཞག་གིས་ངྗེས་པར་ཆློད་དགློས་ཏྗེ། མ་ཆློད་ན་ཤན་མི་ལྟློས་པར་སང་བ་བསྐྗེད་པས་

སློ། །བརླབས་པ་ལ་བརྗེག་པ་ལ་ནི་ཞག་གིས་ཆློད་པ་དང༌། མཆློད་པར་ཉི་མ་གཅིག་

ལ་རྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ཡང་དུས་རིམ་གིས་སམ། ཅིག་ཅར་དུ་རྗེད་པ་ཡློད་དློ། །མདློར་

ན་ཤན་བརྗེག་བྱ་ལ་ནི་རང་རང་གིས་མཐའི་ཞག་མ་འདས་ན། ཞག་མང་ཉུང་གིས་

ཆློད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་དློ། །སྨན་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ཕྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པས། རྗེག་

བྱྗེད་དང་བར་དུ་ཞག་གིས་ཆློད་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མིན་ན་འདི་ལ་བྱིན་རླབས་ཅན་

དང༌། རང་སློབས་ཀིས་བསྐྗེད་པ་མི་འགལ་བས། གཉིས་ཀ་ལས་རང་སློབས་གི་

བདུན་རྗེ་འདའ་བས་ཤན་ལ་ལྟློས་པའི་དློན་མྗེད་དློ། །གློས་དང་སློད་ལ་མ་བརླབས་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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པས། ཞག་གིས་མ་ཆློད་པའི་བརླབས་པ་ལ་རྗེག་པ་ལ་ཞག་མ་ལློན་པར་བྱས་པ་

མྗེད་པས་ཞག་ཤན་མིན་ཀང་ལྟུང་ཤན་ནློ་ཞྗེས་རྒྱ་ཟྗེར་རློ། །དྗེས་ཞག་ལློན་པ་རྣམས་

རང་གི་ངློས་ནས་ལྟུང་བའི་ཞག་མིན་ཡང༌། ལར་ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པའི་ཞག་ཏུ་བཞག་

དགློས་ལ། དྗེའི་ཚེ་ཤན་སློབས་སུ་འགྱུར་བས་ཞག་ཤན་ནློ། དྗེ་ལྟར་ཞག་གིས་ཤན་

གི་བསྐྗེད་པའི་ལྟུང་ཤན་དང༌། ལྟུང་ཤན་གི་བསྐྗེད་པའི་སང་ཤན་གཉིས་ཡིན་ནློ། །རྩ་

འགྲྗེལ་ལས། ཞག་ཤན་དང་སང་ཤན་གི་ཐ་སད་མཛད་པར་ཤན་ཙམ་ཞིག་གསུམ་

མློད། དློན་མི་འཐད་པ་མྗེད་པ་འདྲའློ། །གཞན་ནས་བྱུང་བའི་གློས་ཕྱིས་རྗེད་པ་བྱིན་

རླབས་ཅན། རང་གི་ཉིད་ཀི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་དང་བཅས་པ་འདི་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་

པའི་གློས་སྔར་རྗེད་པ་བྱིན་ཀིས་མ་བརླབས་པ། རང་གི་ཉིད་ཀི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་

དང་བཅས་པ་ཡློད་ན། སྔ་མའི་དྗེའི་ཤན་ཚུན་ཆློད་ནས་ཏྗེ་ཞག་བཅུར་བགྲང་བ་

འདས་ན། ཕྱི་མ་ལ་ཡང་འཆང་སང་བྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

སྔར་གི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀི་སྗེང་དུ་ཁ་བསྐང་བ་ལ་རྗེ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་

ནི། འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པ་ལ་རྗེ་རུང་འཆང་སང་བསྐྗེད་པས་ཁྲུ་གང་བ་དང་སྦྱར་

རློ། །ཡན་ལག་དང་པློ་དྲུག་འཇློག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་ལ། གློས་མ་གཏློགས་པ་ལྷུང་

བཟྗེད་འཆང་བ་ལ་ཡང་འདྲའློ། །མདློ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཞུས་པ་ལས་ཏྗེ། དྗེའི་ཆློས་གློས་

རྒྱུན་མ་ཆད་པར་རྒྱུན་འབྱུང་བ་ཡང་ཡིན་ལ། ཞྗེས་པས་སྔར་རྗེད་བྱིན་གིས་མ་

བརླབས་པ། བཅུ་པའི་ཉིན་མློ་བར་བཅངས་པ་བསན་ལ། ཆློས་གློས་འབྱུང་བ་དྗེ་

ཞག་བཅུ་པློ་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་ནི། བཅུ་པ་ལ་གསར་དུ་རྗེད་པ་ལ་བྱིན་

རླབས་བྱས་པ་བསན་ནློ། །དྗེ་དང་བཅུ་པའི་མཐའ་འདས་པར་བལ་ན་གློས་དྗེ་ཤན་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དབང་གིས་ཞག་བཅུ་འདས་པ་དང་ཞག་གཅིག་བལ་བ་སང་བ་གཉིས་ཀའློ། །འབལ་

བ་ལ་གཉིས་ལས། ཞར་བྱུང་ལ་གསུམ་ལས་གདིང་བ་དང་འབྗེལ་བའི་བསབ་བྱ་ནི་

མདློ་སྗེ་ཕན་ཚེགས་ལས་སློ། །གདིང་བ་ནི་བྱིན་རླབས་ཅན་ནློ། །མ་འབྱློར་བའི་དུས་

ནི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཕྱིར་བཟླློག་པའི་དུས་སློ། །ཕྱིས་འློང་བའི་བསམ་པས་

སློང་བ་ན་མ་སྤློད་ན་དྗེ་ཉིད་དུ་གནས་པས་ཆློག་པ་དང༌། གདིང་བ་གཡར་བ་ལའང༌། 

འདིངས་པ་ཙམ་བྱྗེད་ཀི་སྔ་མའི་བྱིན་རླབས་འདློན་འཇུག་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་འབལ་

བའི་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །རས་ཆྗེན་དང་སམ་སྦྱར་དང་འབྗེལ་བ་ལ་མདློ་བཞི་དང་གསུམ་

མློ། །རས་ཆྗེན་དང་སམ་སྦྱར་གཉིས་ཀ་ལ་དགྗེ་སློང་དང༌། སློ་གླྗེགས་གཉིས་ཀ་མྗེད་

པར་བཞག་ན་ཉྗེས་བྱས་དང༌། གང་རུང་རྗེ་རྗེ་མྗེད་པར་ནི་ཉྗེས་བྱས་ཕ་མློ་དང༌། སམ་

སྦྱར་ལ་ཆར་འབབ་པ་སློགས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། །རས་ཆྗེན་ལ་ཆུ་ཀླུང་ལ་ཟམ་པ་

བརྟན་པློ་ཡློད་ན། མ་ཁྱྗེར་ཡང་ཉྗེས་པ་ནི་སམ་སྦྱར་འཁྱྗེར་བ་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བ་འདྲ་

ལ། སམ་སྦྱར་ལ་དགྗེ་སློང་དང༌། སློ་གླྗེགས་གཉིས་ཀ་མྗེད་ཀང༌། མ་རློགས་པ་

འཚོལ་བ་རུང་བར་གསུངས་པ་རས་ཆྗེན་ལ་ཡང་སྦྱར་རུང་ངམ་སམ་མློ། །དགྗེ་སློང་

དང་བཅས་པ་ཞྗེས་པའི་གཞུང་ལ་འཇློག་པར་སྲུང་བྱྗེད་དགྗེ་སློང་དང༌། སྔློམ་བྱྗེད་སློ་

གླྗེགས་དང་བཅས་པའི་གནས་མྗེད་ཅིང་ཁྱྗེར་བའི་ལམ་དུ་ཆར་འབབ་པ་སློགས་མྗེད་

ན་དམིགས་བསལ་གཉིས་མ་གཏློགས་པ། སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་འགྲློ་བར་མི་བྱའློ། 

ཞྗེས་ཟྗེར་བའི་ལྟར་ན། གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང༌། ས་བརྐང་གཏིང་བས་དགྗེ་སློང་

སློགས་མྗེད་པའི་ཚེ་སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་འགྲློར་རུང་བ་དང་འདློད་དགློས་ན། དྗེ་ནི་མི་

རུང་སྗེ། དགྗེ་སློང་སློ་གླྗེགས་མྗེད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་དྗེ་གཉིས་ཡིན་མིན་ལ་ཁྱད་
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པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འགྲྗེལ་པས་མཛད་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་པ་འདི་ལྟར་

སྦྱར་རློ། །འཇློག་པར་དགྗེ་སློང་སློགས་མྗེད་ཅིང་ལམ་དུ་ཆར་འབབ་པ་སློགས་མྗེད་

ན་དམིགས་བསལ་གཉིས་ཡིན་མིན་གང་གིས་ཀང་སམ་སྦྱར་མ་ཁྱྗེར་བར་འགྲློར་མི་

རུང་ངློ༌། །རྐྗེན་དྗེ་ལྟ་བུ་མྗེད་ན་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །འློ་ན་འཇློག་པར་དགྗེ་སློང་དང་སློ་

གླྗེགས་ཡློད་ན་སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་འགྲློར་རུང་ངམ་སམ་ན། དྗེ་གཉིས་ཡློད་ནའང་

དམིགས་བསལ་གཉིས་མ་གཏློགས་པས་སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་འགྲློར་མི་རུང་

ངློ༌། །དམིགས་བསལ་གཉིས་ཀིས་ནི་དྗེའི་ཚེ་སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་འགྲློར་རུང་

ངློ༌། །རྐྗེན་དྗེ་ལྟ་བུ་ཡློད་ན་ཡང༌། གནང་བ་མ་བྱིན་པ་དང༌། ས་བརྐང་མ་བཏིང་བས་

སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་གར་ཡང་འགྲློ་བར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་རྐྗེན་དྗེ་ལྟ་བུ་ཡློད་པ་ལ་

དམིག་བསལ་མཛད་དློ། །

འློ་ན་འགྲྗེལ་པ་ལས། དགྗེ་སློང་དང་བཅས་པ་ཉད་ལ་སློགས་པ་དག་ཡློད་ན་

ནི་སམ་སྦྱར་དྗེ་མྗེད་པར་འགྲློ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། 

འདི་ནི་ཆར་འབབ་པ་སློག་མྗེད་ཅིང༌། དགྗེ་སློང་སློགས་དང་བཅས་པ་ཡློད་པ་ཡིན་

ལ། སྔ་མ་ནི་ཆར་འབབ་པ་སློགས་དང༌། དགྗེ་སློང་སློགས་ཡློད་པ་སྗེ། གཞན་དུ་ན་ཇི་

ལྟར་མི་འགལ༌། དྗེ་ལྟར་ན་དགྗེ་སློང་སློགས་མྗེད་ན་ནི་བཞག་ཏུ་མི་རུང་ལ། ཆར་

འབབ་པ་སློགས་ཡློད་པ་ནི། འཁྱྗེར་དུ་མི་རུང་ངློ༌། གཉིས་ཀར་གྱུར་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེ་

ན། དགག་བྱ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་བརྗེག་གློ །འློ་ན་ཆར་འབབ་པ་ལ་སློགས་པའི་

རྐྗེན་དང་ལྡན་པས་སམ་སྦྱར་ནི་བཞག་ལ། གྲློང་གཞན་དུ་འགྲློ་དགློས་པ་ཡང་བྱུང་

ཞིང་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཕྱིར་འློང་མི་ནུས་པར། མཐློང་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་སམ་ན་གནས་སུ་
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ཕྱིན་པར་མི་འགྱུར་ན། ཆློས་གློས་སམ་སྦྱར་གི་བྱིན་རླབས་ཕྱུང་སྗེ་བྱིན་གིས་

བརླབས་པ་ནི་ཆློ་གའམ་རྣམ་པ་སྗེ་ཐབས་ཡིན་ནློ། །གང་ལ་བརླབ་ཅྗེ་ན། རབ་བྱུང་དུ་

མ་ཟད་ཁྱིམ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་གློས་སམ། རང་གིར་མ་ཟད་གཞན་ལས་གཡར་བ་ལ་

ཡང་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །གཞུང་འདིས་ཕྱིར་འློང་བའི་བློས་སློང་ནས་མ་འཁློར་ན་

སམ་སྦྱར་གི་བྱིན་རླབས་ཡིད་ཀིས་ཕྱུང་ནས་གཞན་ལ་རླློབ་པ་ཙམ་བསན་པར་

འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། འགྲློ་བའི་དུས་ན་འཇློག་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡློད་ན་འློང་འདློད་

ཡློད་ཀང་ཁྱྗེར་དགློས་ལ། དགག་བྱ་མྗེད་པའི་ཚེ་ཁྱྗེར་བ་ལ་དགག་བྱ་མྗེད་ན་ཁྱྗེར་

དགློས་ཤིང་། ཡློང་ན་ཕྱིར་འློང་བའི་བློས་མི་“དགློས
1

་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འགྲྗེལ་

པར། ཆར་འབབ་པ་ལ་སློགས་པའི་རྐྗེན་གིས་སམ་སྦྱར་མྗེད་པར་གྲློང་གཞན་དུ་

འགྲློ་ཞིང༌། ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཕྱིར་འློང་བར་མི་ནུས་ན་དྗེའི་ཚེ་དྗེས་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེས་འགྲློ་

ཞིང་ཞྗེས་པ་དང༌། ཕྱིར་འློང་བར་མི་ནུས་ན། ཞྗེས་གསུངས་ཀི་མ་ནུས་ན་ཞྗེས་མ་

གསུངས་པ་དང་། རྩ་བར་ཕྱིན་པར་མི་འགྱུར་ན་ཞྗེས་གསུངས་ཀི༌། མ་གྱུར་ན་ཞྗེས་

མ་གསུངས་ལ། གདིང་བ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཀི་འློང་བའི་བློ་ཡློད་ན་དང་མྗེད་ན་གང་

ཡང་མ་གསུངས་པས་གནས་གཞན་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་བཞག་ན་

དགག་བྱ་མྗེད་ཅིང་ཆར་འབབ་པ་སློགས་ཀི་ཚེ་ཁྱྗེར་ན་ཉྗེས་པ་ཡློད་པས་བཞག་ནི་

དགློས་ལ་འགྲློ་དགློས་པ་ཡང་བྱུང་ཞིང་ཉི་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཕྱིར་བཟླློག་མི་ནུས་པར་

མཐློང་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བསམ་པར་རིགས་སློ། །འློ་ན་དང་པློ་ལྡློག་ནུས་པའི་བསམ་

པས་སློང་བ་ལྡློག་མ་ནུས་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་སྨྲ་དགློས་སློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་ནི་དང་པློར་

1  དགས
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འགྲློ་བའི་དུས་ཀི་རིགས་པ་སྦྱར་རམ། ཡང་ན་བར་ཆད་སློགས་ལ་བརྟག་པའམ། 

དང་པློ་ནས་གློང་ལྟར་ཕྱུང་ནས་འགྲློ་བ་རྣམས་གང་རིགས་པ་དཔྱད་དྗེ། འགྲྗེལ་པར་

གནས་གཞན་ན་འདུག་པའི་བྱིན་རླབས་བྱུང་སྗེ་ཞྗེས་པའི་གནས་གཞན་གི་སྒ་ལྟར་

ན་དང་པློ་རུག་ངམ་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་གནས་གཞན་ན་དགག་བྱ་མྗེད་ལ། ལམ་

ན་འཇིགས་པ་དང༌། བཅས་པའི་ཚེ་འགྲློ་ན་སམ་སྦྱར་གི་བྱིན་རླབས་ཕྱུང་ལ་གཞན་

ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་སློ། །དྗེའི་ཚེ་སམ་སྦྱར་ལ་བྱིན་རླབས་གཞན་དགློས་མི་

དགློས་དང༌། དགློས་ན་གང་བྱྗེད་དང༌། ཆར་འབབ་པ་སློགས་མྗེད་པའི་ཚེ་འགྲློ་ན་

ཁྱྗེར་དགློས་པའི་ཚད་རྣམས་དཔྱད་པར་བྱའློ། །སམ་སྦྱར་སློགས་ལ་ཡུལ་གང་ལ་

སྦྱིན་པ་ནི། དགྗེ་སློང་གི་སློམ་པ་དག་པ། ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་

དང་ལྡན་པ་ལུས་ཐ་མལ་པ་ཤྗེས་པ་དང༌། ས་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ། དགྗེ་འདུན་ལ་

ལྟློས་པའི་མཚམས་གཅིག་ཏུ་གཏློགས་པ་སྗེ། བརྒྱད་ལྡན་ནློ། འློག་ཏུ་ཡང་དགྗེ་སློང་

ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ཞྗེས་དམིགས་ཀིས་མ་ཕྱྗེ་བ་ན་འདི་ལ་གློ་བར་བྱའློ། །དྗེ་བརྒྱད་ཀི་

སྗེང་དུ་རྒན་པློ་དང་“ནད
1

་པ་ཡིན་པ། སྔར་བྱིན་དང་མ་འབྗེལ་བ་བཅུའློ། །དགྗེ་འདུན་

གང་གི་སྦྱིན་པ་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་གིས་སློ། །གཞི་ནི་སམ་སྦྱར་ཡིན་པ་དང་། 

ལྕི་བ་གཉིས་སློ། །

ཆློ་ག་ནི། སྦྱློར་བ་གནས་མལ་བཤམས་པ་ལ་སློགས་པ་དང་དངློས་གཞི་

གསློལ་གཉིས་དང༌། འཇུག་སྡུད་བརློད་པའློ། །གཞན་པ་འཇིག་རྒྱུ་ནི། མཚན་གྱུར་པ་

དང༌། ཞིང་མིན་པ་སློགས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས། མདློར་བསན་པ་ནི། འབལ་

1  ནདྗེ
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ལྟུང་གི་བྱྗེད་པ་པློ་གང་ཞྗེ་ན། ཆློས་གློས་ཀི་ཆ་ནས་རྟྗེན་དྗེ་ལ་ལྟློས་པའི་བྱིན་རླབས་

ཡློད་པ་དང༌། གང་ཟག་གི་ཆ་ནས་མི་འབལ་བའི་གནང་བ་མ་ཐློབ་པའློ། །གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ཟག་དྗེ་བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། མིན་ཏྗེ། ཆློས་གློས་

བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དྗེའི་གནས་ཉྗེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ནས་གནས་གཞན་ན་

གནས་པའི་དགྗེ་སློང་བྱྗེད་པ་པློའ ློ། །དུས་ཐམས་ཅད་དུའློ་ཞྗེ་ན། མིན་ཏྗེ། སྐ་རྗེངས་

ཤར་ནའློ། །དྗེ་ལ་གློས་ནི་ཆློས་གློས་གསུམ་ལས་གང་རྒྱུ་ཞྗེས་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། རྒྱུའི་

བྱིན་རླབས་གནས་པ་དང༌། གཞན་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཞྗེས་བ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་

ཕྱིར་རློ། །སྔ་མ་ལ་འབལ་བ་བསྲུང་དགློས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་རྟྗེན་དྗེས་བགློ་བར་མི་

བྱྗེད་པ་ལ་སྒ་དགློས་ན་དྗེའི་ཚེ་སམ་སྦྱར་ལ་བགློ་བའི་དུས་དང་མི་ལྡན་པ་ན་མི་

འབལ་བར་ཐལ་བ་དང༌། ས་བརྐང་ལ་ཡང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་ནི་བྱིན་

རླབས་ཡློད་པ་དང་གནས་སློ་སློར་བལ་བ་ཙམ་གིས་ཡིན་གི། མ་བགློས་པར་བལ་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། སྐ་རྗེངས་དང་པློ་ནས་མཐའི་སྔློན་རློལ་བར་དུ་བགློས་ཀང་

མཐའི་སྐད་ཅིག་ལ་གནས་གཅིག་ཏུ་གནས་ན་མི་འབལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

ཆློས་གློས་གསུམ་གང་རུང་གིས་བྱིན་རླབས་གནས་པ་གཅིག་དགློས་ཀི། སྔར་ལྟར་

མི་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་རང་ལ་ལྟློས་པའི་བྱིན་རླབས་ཡིན་གི། གཞན་གི་བྱིན་རླབས་

མ་ཡིན་ནློ། །གློས་གསུམ་གི་བྱིན་རླབས་མ་གཏློགས་པའི་ཡློ་བྱད་བྱིན་རླབས་ཡློད་

པ་རྣམས་ལ་འབལ་བ་བསྲུང་མི་དགློས་སློ། །རུང་ལྡན་གི་སྔ་མ་ལ་རྒྱུ་རུང་བ་དགློས་

ཤིང་ཁ་དློག་རུང་བས་མ་ཁྱབ་སྗེ། གཞན་མྗེད་ན་ཁ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང༌། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁ་བསྒྱུར་ཡང༌། ཚོན་ཆྗེན་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་མྗེད་ན་
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ཞྗེས་པའི་རིགས་པ་མཚུངས་མི་མཚུངས་དཔྱད་པར་བྱའློ། །དབྱིབས་རུང་བས་ཀང་

མ་ཁྱབ་བློ། །སམ་སྦྱར་གི་བྱིན་རླབས་ཀི་དམིགས་བསལ་དང༌། རྒྱུའི་བྱིན་རླབས་

ཀི་ཚེ་སིད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་ནི་སམ་སྦྱར་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་

གནས་སློ་སློར་སློང་བ་དང༌། སྐ་རྗེངས་ཤར་བ་འློང་བས་དྗེའི་ཚེ་ཐམས་ཅན་དུ་ལྟུང་

བར་འགྱུར་རམ་སམ་ན། གནང་བ་ཐློབ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་ལ་མི་འབྱུང་བས་མ་ཐློབ་པ་

ཞྗེས་སྨློས་ཀི། འབལ་ལྟུང་ལ་མ་ཐློབ་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པ་ནི་མིན་་ཏྗེ། གནང་བ་

ཐློབ་པ་གཉིས་ཀིས་ཀང་ཆློས་གློས་གཞན་གཉིས་ལ་འབལ་བ་བསྲུང་དགློས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་ནི་སམ་སྦྱར་ལ་འབལ་སང་འབྱུང་བའི་ཁྱང་ཆློས་སློ། །རྟྗེན་ལ་ས་

བརྐང་མ་བཏིང་བ་དགློན་པའི་ཡི་དམ་དང་མི་ལྡན་པ་གཉིས་ཡན་ལག་ཏུ་བྱྗེད་པ་

ཡང་དང་པློ་མི་དགློས་ཏྗེ། ས་བརྐང་བཏིང་བ་ལ་ཡང་འབལ་སང་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

དང་། འདི་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གཉིས་པ་མི་དགློས་ཏྗེ། དགློན་པའི་མི་དམ་དང་ལྡན་

ཡང་ཆློས་གློས་གསུམ་ལ་འཇིགས་པ་མྗེད་པ་ལ་ཞག་གཅིག་གི་འབལ་སང་གཞན་

དང་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཞག་གཅིག་གི་འབལ་བ་ལ་ཆློས་གློས་ལ་

འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་དགློན་པ་པ་མིན་པ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ལས༌། གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་ལྔ་ལས། 

མངློན་པར་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ནི། གཙུག་ལག་ཁང་གང་ལ་མཚམས་བྱས་པ་སྗེ་

བཅད་པ་ལ་ནི་སློགས་སློ། །དྗེར་མ་ཟད། ཡློལ་བ། རྩིག་པ། རིབ་མ། འློབས་ཀིས་

བསྐློར་བ་ལ་སློགས་པ་མཚམས་སློ། །བདག་པློས་བྱྗེ་བག་ཏུ་བྱས་པ་ནི། བདག་པློ་

གཉིས་ཉིད་མིན་པའི་བར་མཚམས་རྣམས་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་བདག་པློ་གཅིག་ཉིད་
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ཀིས་ནི་ཐ་དད་པར་མི་འགྱུར་བས་དྗེ་བསན་པའི་ཕྱིར་བདག་པློ་ཞྗེས་སློ། གཅིག་ཉིད་

མ་ཡིན་པ་ནི། གཉིས་སམ། མང་པློའ ློ། །བར་མཚམས་ནི། ཁང་ཁྱམས་ཀི་སློ་དང༌། ར་

བ་སློགས་སློ། །དྗེ་རྣམས་ཐ་དད་པར་དངློས་སུ་བསན་པས་བདག་པློ་གཅིག་གི་ནི་ཐ་

མི་དད་དློ་ཞྗེས་བསན་ནློ། །མདློ་བརྩམས་པའི་འབས་བུ་ཞྗེས་པ་མདློ་འདི་བརྩམས་

པའི་དགློས་པའློ། །དྗེ་ནི་བདག་པློ་མང་པློ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་མློང་བའི་ཆད་པ་རྟློགས་

པའློ། །དྗེ་ཡང་གང་ཞྗེ་ན་དྗེ་དག་ལ་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་སློ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ལ་བཤད་དྗེ། འདིར་རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་ལུང་དློན་ངྗེས་པར་བྱའློ། །མདློ་འདི་ལ་

དགག་པ་བསྡུ་བར་ནི་མི་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེས་ན་མདློ་འློག་མའི་རྗེས་སུ་ཡང་སྦྱློར་ཞྗེས་པ་

ནི། གཅིག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཞྗེསཔའི་མདློ་འདི་ལ། འདི་དང་ཐ་དད་པས་འབལ་ཞྗེས་

པའི་དགག་པ་བརློད་བྱའི་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་གི། ཤུགས་ལ་བདག་པློ་གཅིག་པའི་ནི་མི་

འབལ་བ་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་མདློ་འློག་མ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་སུ་སྦྱར་ཟྗེར་

རློ། །འློན་ཀང་མདློ་གློང་མས། གནས་ཐ་དད་པ་ཆློས་གློས་དང་འབལ་བའི་དགག་པ་

ཙམ་བསྡུས་པ་མིན་ཏྗེ། ཡིན་ན་མདློ་འློག་མ་ནློར་ལས་ཞྗེས་པའི་ཡང་ངློ་ཞྗེས་པའི་སྔ་

མ་བསྡུ་རྒྱུ་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འློག་མ་ཐ་དད་པ་བསན་པའི་རྗེས་སུ་སྦྱར་

དགློས་པས། མདློ་དང་པློ་ལ་ཤུགས་བསན་གི་ཐ་མི་དད་པ་པློ་དགློས་ཞྗེས་པའི་དློན་

ནློ། །ནློར་ལས་ཞྗེས་པས་ནློར་དང་ལྟ་བ་གཅིག་ན་དྗེ་དག་གི་གནས་ཐ་མི་དད་ཅྗེས་

བསན་པ་ནི་སྔར་བདག་པློ་གཉིས་པ་གཞན་ཡློད་ན། བར་གི་མཚམས་ཐ་དད་དློ་ཞྗེས་

པ་ལ་དློགས་པ་བཅད་པ་སྗེ། བདག་པློ་གཉིས་ཡན་ཆད་ཡློད་ཀང༌། ནློར་དང་ལྟ་བ་

གཅིག་ན་ཐ་མི་དད་ལ་མི་གཅིག་ན་ཐ་དད་ཅྗེས་སྦྱར་རློ། །བདག་པློ་ནི་དྗེ་དག་ནི་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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གནས་ཐ་མི་དད་ཅྗེས་བསན་པ་ནི་གནས་གཅིག་པར་ངྗེས་པས་དློགས་དཔྱློད་མི་

དགློས་སློ། །ཁ་ཅིག་ཁྱིམ་པ་ལ་ནློར་གཅིག་མི་གཅིག་དང༌། རབ་བྱུང་ཡིན་ན་ལྟ་བ་

དང་མཚན་དང༌། བསབ་པ་གསུམ་གི་གཅིག་མི་གཅིག་ཡིན་ཟྗེར་པའི་ཕྱི་མ་ལ་

གསུམ་དགློས་མི་དགློས་བརྟག་པ་བྱའློ། །

སྐྗེ་བའི་གྲུབ་བའི་གནས་ནི། ཡལ་ག་དང་ཡལ་ག་ས་མློ་དག་མ་རྗེག་པ་ནི་

ཞྗེས་དང༌། ཡལ་ག་དང་ལློ་མ་ཞྗེས་པས་ནི། རིམ་པ་ལྟར། ཤིང་གཅིག་གི་ཡང་ཡལ་

ག་དང༌། དྗེ་ཕ་མློ་མ་རྗེག་ན་ཐ་དད་པས་འབལ་ལ། ཤིང་སློ་སློ་བ་ཡིན་ཡང་ཡལ་ག་

དང་ལློ་མ་རྗེག་ན་གཅིག་བས་མི་འབལ་ཞྗེས་བསན་ནློ། །རྩ་བའི་རྩ་བ་སློགས་གསུམ་

གི་དགློངས་པ་བཙལ་བར་བྱའློ། སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པའི་གནས་ནི་གྲུ་དང་ཞྗེས་ཏྗེ། འདིའི་

དགློངས་པ་ཡང་བཙལ་ལློ། །མཚམས་མྗེད་པའི་གནས་ནི། མཚམས་ཞྗེས་ཏྗེ་ཁང་

ཁྱིམ་ལ་སློགས་པའི་མཚམས་མྗེད་པ་ལ་ནི་རང་ལག་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་གིས་

ཁྱབ་པའི་མཐའ་དྗེ་ནི་གནས་དྗེའི་མཐའ་འློ། །ཉྗེ་སྐློར་ལ་སྤྱིར་བཏང་བ་ནི། ཉྗེ་འཁློར་ནི་

སྗེང་འློག་དང་ཕྱློགས་མཚམས་སུ་འདློམ་རྗེའློ། །གྲློང་གི་སློ་བག་ལ་དམིགས་ཀིས་

བསལ་བ་ནི། རྩིག་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། འདློམ་དགུ་དང༌། དྲུག་དང༌། གསུམ་རིམ་བཞིན་ཡིན་

ལ་དྗེ་ཡང་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་ཆྗེ་འབིང་གི་རིམ་པ་སྗེ། ཤིང་རྟ་དང་། ར་ལུག་དང༌། ཕྱག་

དར་གི་བྱ་བས་མཚོན་པའློ། །གྲློང་གང་ལ་གསུམ་ག་ཡློད་པ་ལ་ནི། རིང་བས་ཞག་

སྗེ། སློང་བ་བཞིན་ཟྗེར་རློ། །དང་པློ་གཉིས་དང་གསུམ་པའི་དང་པློ་ལ་རིས་སུ་ཆད་པ་

དང༌། བར་པ་གཉིས་དང་། གསུམ་པའི་ཕྱིར་མ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཉྗེ་འཁློར་ཞྗེས་འགྲྗེལ་

བར་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་དག་ནི་བརྩམ་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཀིས་གནས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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པའི་ཉྗེ་སྐློར་རློ། །ཉྗེ་བར་སྤྱློད་པ་ཉིད་ཀི་གནས་དང༌། ཉྗེ་བའི་ཉྗེ་སྐློར་ནི་གནས་དྗེའི་

ཞྗེས་སློ། །མྱུར་དུ་བགྲློད་དུ་རུང་བའི་ཉྗེ་སྐློར་ནི། མཚམས་མྗེད་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། དགློན་པ་

ལ་སློགས་པའློ། །མཚམས་བྱས་པའི་ལམ་དུ་མཚམས་ཉིད་བཞག་ཏུ་རུང་ངློ༌། །མི་ནི་

མཚོན་པ་སྗེ་སྔ་ཕྱིར་ཆློས་གློས་ཐལ་བ་དང༌། ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིགས་དྗེ་ཚུན་

ཆད་ཉྗེ་སྐློར་རློ། །དྗེ་དག་ནི་འདློམ་རྗེ་རྗེའློ། ཞྗེས་པའི་དམིགས་བསལ་ཡིན་པས་

ལུས་ཀིས་ནློན་པའི་ཕྱློགས་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཞྗེ་དགུ་གཞལ་གི། འདློམ་གང་གིས་

མཐའ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །གནས་དང་ཉྗེ་འཁློར་གཅིག་པ་ནི་དབུས་ནས་ཞྗེས་ཏྗེ། 

འདི་ཤིང་ལློན་པ་ལ་གསུངས་ཀང་གྲློང་ཁྱྗེར་སྗེང་ལ་སློགས་པ་འབྗེལ་བ་དང༌། ཐག་

པས་འབྗེལ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་རུང་བས་སྤྱིར་བཞག་གློ་ཞྗེས་སློགས། འདི་ནློར་

དང་ལྟ་བ་གཅིག་པའི་ཚད་འཛིན་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་མི་མཚུངས་དཔྱད་པར་བྱའློ། 

ཞུ་བ་ལས། བྱིན་རླབས་རང་གི་ཉིད་ལ་བརྟྗེན་ལ། དམ་དུམ་དུ་འགྱུར་བ་ལ། རང་གི་

ཉིད་དང་མི་འབལ་བས་དམ་དུམ་ལ་བྱིན་རླབས་ཡློད་པར་བཞྗེད་དློ། ཚད་ནི་མ་

གསུངས་སློ། །ཆློས་གློས་གསུམ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ། འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་བའི་

ཚད་དུ་མར་གྱུར་པ་ན་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡློད་ཀི། གཞན་ལ་མྗེད་དྗེ། འཚོ་བའི་ཡློ་

བྱད་རྗེ་རྗེ་བར་ངྗེས་པས་སློ། །དྗེ་དག་ལ་བཟང་“ངན
1

་ལ་སློགས་པའི་བློའི་ཁྱད་པར་

མི་འབྱུང་ན། དློན་ལ་ནི་གཅིག་ལ་ཡློད་མློད་འབལ་བ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་བསྲུང་དགློས་

ཏྗེ། ཡིད་གཉིས་ནི་འདུ་ཤྗེས་དང་འདྲ་བའློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འཁློར་

གསུམ་ལས་ཆུང་ན་འཇིག་སྗེ་ཞིང་མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚན་གྱུར་བཞིན་ནློ། །ཡློ་

1  དན
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བྱད་གཞན་གཉིས་པློ་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་ནི་ཁྲུར་ལློངས་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་རྗེ་རྗེ་

བར་མ་ངྗེས་སློ། །དྗེར་མ་ལློངས་ན་གང་ལ་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་

རློ། །སང་བ་ལ་ཞྗེས་པ་ལ། འགྲྗེལ་པས་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་

ལ་ཞག་གཅིག་འབལ་བ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་དྲངས་བས་ནི་སང་བ་བྱུང་ཡང་བྱིན་

རླབས་ཆགས་པར་གསལ་ཏྗེ། སང་བ་འབྱུང་བ་ལ་བྱིན་རླབས་ཡློད་པའམ། ཆགས་

པ་ནི་འབྗེལ་ཡང་ཞྗེས་པར་དློགས་པ་བཅད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སང་བ་བྱུང་ཟིན་ལ་

སྔར་གི་བྱིན་རླབས་གནས་པའི་ཁུངས་ཡིན་པར་བརློད་པར་མི་ནུས་པ་ནི་འློག་ཏུ་

བཤད་པར་བྱའློ། །

འློ་ན་འབལ་སང་བྱུང་བ་དྗེ་གནས་ཐ་དད་དུ་མ་སངས་ན་འབལ་སང་སྔ་མ་མི་

འདག་ལ། སངས་ན་ཕྱི་མ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་རི་རིགས་སློ་ཞྗེ་ན། གནས་ཐ་དད་དུ་

སངས་པ་ལ་འབལ་བས་མ་ཁྱབ་སྗེ། བདག་པློའི་སློ་ནས་འཇློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཚན་

དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་བཞིན་གནས་ཀང༌། ཆློས་འདི་པ་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱིན་

བདག་གིས་སྤྱིར་ཕུལ་བའི་གནས་ལྟ་བུ་ལ་ཇི་སིད་དགྗེ་སློང་འབྱུང་ལ་དབང་བ་དྗེ་

སིད་དུ་གནས་དྗེ་མི་ཉམས་པ་སྗེ་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཐུན་མློང་བ་དག་གིས་

ཞྗེས་པ་ལྟར་ན། བདག་པློ་གཅིག་ཉིད་ཅྗེས་པའི་མདློའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་སློ་ལ་སློགས་པ་

ནི་ཐུན་མློང་བ་ཞྗེས་པ་གཅིག་ཡློད་དགློས་པ་འདྲའློ། །འཇློག་པ་ལ་དྲུག་སྔར་དང་འདྲ་

བ་ལ། ཚད་ནི་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པའི་ཚད་དུ་མ་ཆློག་པ་ཡ་མཐའ་དང༌། ཁྲུ་གང་དུ་

ལློངས་པ་མ་མཐའ་སྗེ། དངློས་ཀི་བསྐྗེད་པ་ལའློ། །དྗེ་ཡང་ཁ་བསྐང་ལ་རྗེ་བ་མྗེད་ན་

ཞག་བཅུའི་རིགས་སུ་འགྱུར་བས་རྗེ་བ་གཞག་ཏུ་རུང་བ་ལ་རྗེ་བ་དགློས་སློ། །འདི་
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རྟྗེན་གི་ཆློས་སུ་འགྲིག་གློ །ཆུང་བ་ཞྗེས་པ་ནི་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པ་ལས་སློ། །ཇི་

ཙམ་གིས་ཆུང་ན་ཁྲུ་གང་ཞྗེས་སློ། །རྗེ་བ་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དྗེར་ཆློས་གློས་རྗེད་

དུ་རྗེ་བ་དགློས་ཀི། དྗེ་རྒྱུན་ཆད་ན། སྤྱིར་རྗེ་བ་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་ཟླ་བར་གཞན་ཏུ་མི་

རུང་ངློ་། །སན་ལ་ས་བརྐང་མ་བཏིང་བ་གཅིག་པུས་ཆློག་གི །རྗེ་བ་ཡློད་པ་དང༌། 

རང་དབང་བའི་བྱིན་རླབས་རུང་གསུམ་གང་རུང་མྗེད་པ་དགློས་སློ། །དྗེ་ནི་ཁྲུ་གང་

པའློ། །གལ་ཏྗེ་མཐང་གློས་ལ་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་ན་དྗེའི་ཁ་བསྐང་ལ་མི་རྗེ་བ་དང༌། 

ཁ་བསྐང་དང་བསློམས་པས་དྗེར་ལློངས་ན་ཐ་ཚད་ལློངས་པས་ཞག་བཅུ་པར་འགྱུར་

བ་རིགས་ནའང༌། གློས་གཞན་གཉིས་ལ་རྗེ་བའི་དུས་ན། འཁློར་གསུམ་ལས་ལྷག་

ཀང་རང་གི་ཐ་ཚད་དུ་མ་ཆློག་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དྗེར་མི་རུང་ཡང་ཟླ་བའི་ནང་དུ་རང་གི་ཐ་

ཚད་དུ་ཆློག་པ་རྗེད་ན་དྗེ་ལས་ལྷག་པར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བ་བདྗེན་མློད། མ་རྗེད་ན་

དྗེ་ལས་ལྷག་པར་མི་འཇློག་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། སྤྱི་ཙམ་ནས་འཁློར་གསུམ་མི་ཁྗེབས་པའི་

ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་པའི་གློས་ལ་བྱིན་རླབས་མ་བྱས། གཞན་ལའང་མ་བསྔློས་པར་

བཅངས་ན་ཞག་བཅུ་འདས་པ་ན་སང་བར་འགྱུར་བ་ལ། “རྟྗེན
1

་སྔ་མ་ལྟ་བུའི་དགྗེ་

སློང་ལ་གློས་དྗེ་ཞག་བཅུའི་རིགས་སུ་མི་འགྲློ་པར་འཆང་བའི་ལྟུང་བསྐྗེད་ནི་དུས་

སངས་སུ་སློང་ནས་ཞག་སུམ་ཅུ་བའི་མཐའི་བར་དུ་བཞག་པ་ཆློག་པས། ཆློག་པ་

གཅིག་བྱུང་བས་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ཞག་བཅུ་པ་ལས་འཆང་དུས་ཀི་ཆ་ནས་ཁྱད་

ཞུགས་སློ། །དྗེ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྗེད་ན་ལྗེགས། མ་རྗེད་ན་བཞག་བའི་གློས་

སན་བཅང་དུ་མི་རུང་བར་སློན་བ་མིན་གི། མ་རྗེད་ན་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་སློགས་

1  རྟན
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ལ་བྱས་པར་འཆང་བ་འགློག་པས་ན། བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་གློས་སུ་མ་ལློངས་

པར་བཅངས་པས་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློད་གཡློགས་གཉིས་ལ་ཡང་རང་

ཚད་དུ་མ་ལློངས་ཤིང༌། འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་ན་རྗེ་བས་བཞག་རུང་མི་འགློག་

གི །བྱིན་རླབས་མ་བྱས་པར་རྗེ་བ་འཇློག་པ་ན་ཚད་དྗེ་ཙམ་པ་ལ་རྗེ་བ་མི་ཆགས་

པས། གལ་ཏྗེ་ཚད་དྗེ་ཙམ་པ་ལ་རྗེ་བས་འཆང་ན་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་བཞག་

དགློས་སློ། །ཁ་དློག་ནི་སྔློ་སྗེར་དམར་པློ་དང༌། དྗེ་དག་གི་བྱྗེ་བག་ལས་བྱས་པའློ། 

སློགས་པས་ནི་བལ་གློས་དང༌། རས་གློས་ལྟ་བུ་སྡུད་དྗེ། དྗེ་ལ་ཁ་སློགས་དང༌། ཁ་

བསྐང་མི་རུང་བར་སློན་ནློ། འདི་དང་འཆང་བ་ལ་འདུ་ཤྗེས་ཀི་ཡན་ལག་སྦྱར་དུ་རུང་

ལ། ཞག་བཅུ་དང༌། སུམ་ཅུ་ལས་འདས་པར་འཆང་འདློད་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི་ཀུན་སློང་

གི་ཡན་ལག་ནི་མི་དགློས་པ་འདྲ་སྗེ། ཀུན་སློང་དྗེ་འདྲའི་དམིགས་མྗེད་པར་བཅངས་

པའམ། བརློད་པ་ལ་ཡང་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའྗེི་ཕྱིར་ཀུན་སློང་གི་ཡུལ་

ལ་ཞུགས་པའི་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་ཀང་མི་དགློས་སམ་སམ་མློ། །འབལ་བ་ལ་

བསམ་སྦྱློར་གི་ཡན་ལག་མི་དགློས་པ་འདྲ་སྗེ། དཔྱད་པར་བྱའློ། འློ་ན་འཆང་འཇློག་

གཉིས་ལ་ལན་ཅིག་སང་པར་གྱུར་ནས་ཡང་སྔར་བཞིན་སློང་ན་སློང་བར་འགྱུར་རམ་

ཞྗེ་ན། ཁྱིམ་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་དང༌། བུ་ཎྱ་ཤྲིས། ནུབ་ལྷག་པར་ཉལ་བ་

ལ་བཤད་པས། དྗེའི་རིགས་པས་འགྱུར་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་འཐད་པ་འདྲའློ། །དྗེ་ལྟ་ན་

ལྷུང་བཟྗེད་འཆང་བ་དང་གསློག་འཇློག་གིས་སང་པ་ལ་ཡང་རིགས་པ་མཚུངས་

སློ། །ཁ་སློགས་དང་ནི་རིགས་མཐུན་པའི་ཁ་བསྐང་དྗེ་རྗེད་ན་བག་ལ་བསན་

ནློ། །གང་གི་ཚེ་ཞྗེ་ན། ཞག་བཅུ་པ་གསུམ་ཡློད་པའི་བཅུ་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེའི་རྗེད་
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པའི་ཉི་མ་དང་པློ་དྗེའི་ཚེའློ། །

བག་ལ་སློན་པའི་དློན་ནི། གློས་དྗེ་གཉིས་སློ་སློ་ན་ཡློད་ཀང་སྔྗེབ་པར་

བྱའློ། །སྔྗེབས་པ་ན་འཁློར་གསུམ་དུ་ཆློག་ན་ཞག་བཅུ་པར་འགྱུར་ལ། མ་ཆློག་ན་སྔ་

མ་དང་འདྲ་བར་ཟླ་བར་འཇློག་པའི་རིགས་སློ། །འདིར་སྔ་མའི་ཤན་གི་དབང་གིས་

ཕྱི་མ་དྗེ་སྔ་མའི་བག་ལ་སློན་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༌། ཞྗེས་པ་ནི། མཆློག་ན་སྔ་མ་ཟླ་

འཇློག་གིས་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ཕྱི་མ་ཡང་དྗེའྗེི་རིགས་སུ་འགྱུར་བའློ། །འགྲྗེལ་

པར་བག་སློན་གཉིས་བཤད་པའི་སྔ་མ་ནི་སློམ་པ་ལ་གསུངས་སློ། །དྗེའྗེི་རིགས་

ལློག་པའམ། སྔ་མའི་རིགས་སུ་སློང་བ་ལ་མི་བྱ་སྗེ། བག་ལ་སློན་པ་ལ་འཁློར་གསུམ་

དུ་ཆློག་མི་ཆློག་བརྟག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཕྱི་མ་ནི་སྔར་བསན་པའློ། །དྗེ་

གཉིས་ཀིས་རིགས་བཟླློག་ལ་ཤན་ཡང་འབྱུང་བ་དང༌། རིགས་མ་ལློག་ལ་འབྱུང་བ་

གཉིས་བསན་ཏྗེ། འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་ན་ཞག་བཅུ་པར་རིགས་ལློག་ལ། ཕྱི་མ་ལ་

སྔ་མའི་ཞག་ཤན་ཀང་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །མཆློག་ན་གཉིས་ཀ་ཟླ་འཇློག་གི་རིགས་

ཡིན་པས། རིགས་མ་ལློག་ལ་སློ་གཅིས་པ་ལ་སྔ་མའི་ཤན་བྱུང་བས་སློ། རིགས་

ཀང་མ་ལློག་ཤན་ཀང་མི་འབྱུང་བ་ནི། ཁ་བསྐང་མ་རྗེད་ལ་རྗེ་བ་ཡང་མ་ཆད་པའི་ཁ་

སློགས་སློ། །རིགས་ལློག་ནས་ཤན་མི་འབྱུང་བ་ནི་ཁ་བསྐང་མ་རྗེད་ཅིང་ཁ་སློགས་

ལ་རྗེ་བ་ཆད་པའློ། །འདི་ཁ་སློགས་ཚེས་གཅིག་ལ་གཞག་པ་ལ་བཅུ་གཅིག་ལ་ཁ་

བསྐང་རྗེད་པ་ན། བཅུ་པ་གཉིས་པ་དྗེའི་ནང་དུ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་སློགས་མ་བྱས་ན་

ཉྗེར་གཅིག་པའི་སྐ་རྗེངས་ཤར་ན་ལྟུང་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པས། བཅུ་པ་དང་པློའི་

ཤན་གཉིས་པ་ལ་འློང་བ་དང༌། གཉིས་པའི་ཤན་གསུམ་པ་ལ་འློང་བ་མི་སིད་དློ། །ཁ་
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ཅིག་ཉྗེར་ལྔ་ལ་ཁ་བསྐང་རྗེད་པས། འཁློར་གསུམ་དུ་ལློངས་པ་སུམ་ཅུ་འདས་པ་ན་

སང་བ་འབྱུང་བ་དྗེ་ཞག་བཅུ་པ་མིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་བཅུ་པ་བར་པ་ལ་ཡང་ཐལ་པའི་

ཕྱིར་རློ། །བར་པ་ཞྗེས་པའི་གསར་རིང་ནི་ཟླ་བ་བཞིར་སྤྱད་མ་སྤྱད་དློ། །སྔློ་རློལ་དུ་

སང་བར་འགྱུར་བ་ལ། སམ་སྦྱར་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་སྦྱར་བ་ཕློག་པ་མ་སྦྱར་བར་ཞག་

བཅུ་འདས་ན། སངས་པར་གསུངས་པས་བྱིན་རླབས་མྗེད་པར་གསལ་མློད། འློན་

ཀང་སྦྱར་པའི་དུས་སུ་ཕྱི་སྦྱློར་མན་བྱིན་རླབས་དགློས་སམ་མི་དགློས་པ་ནི། བྱིན་

རླབས་ནི་སམ་སྦྱར་ལ་ཡློད་ལ། སྦྱར་བའི་ཚེ་གློས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང༌། འཕལ་

བའི་ཚེ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས་གསར་དུ་བརླབ་མི་དགློས་སམ་སམ་མློ། །དྗེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་སྦྱར་བས་སང་བ་ཇི་ལྟར་ཁྗེགས་རིགས་པ་འདི། སྦྱར་བ་ལ་བྱིན་རླབས་ཡློད་

ན་མ་རླབས་པར་སྦྱློར་བ་ལ་མཚུངས་མི་མཚུངས་བརྟག་གློ །སམ་སྦྱར་གི་སམ་ཕན་

ནི་ཞྗེས་པས་ནི། སམ་སྦྱར་ལ་སམ་ཕན་གི་གྲངས་ཇི་ཙམ་རུང་བ་ཡ་མཐའ་དང་མ་

མཐའི་སློ་སློན་ཏྗེ། དགུ་ནས་ཉྗེར་ལྔའི་བར་རློ། དྗེ་ལ་བཅུ་ནས་ཉྗེར་བཞིའི་བར་གི་

ཟུང་སམ་མི་རུང་བར་སློན་པ་ནི། ཟུང་མ་གཏློགས་པ་སྗེ་གཞན་དུ་ན་གཞུང་སམ་

བྱས་པ་ན་གཡས་གཡློན་དུ་གྲངས་མི་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཚེམ་བུ་ནི། 

ལྷན་པ་མཐར་ཆགས་སུ་སློང་བ་ལ་བཞད་ཟྗེར་རློ། །གཞུང་དྗེས་དློགས་པ་ཅི་བཅད་

ན། སམ་སྦྱར་ལ་སམ་ཕན་དགུ་མན་ཆད་དང༌། ཉྗེར་ལྔ་ཡན་ཆད་རུང་ངམ་སམ་པ་

དང་ཉྗེར་ལྔ་མན་ཆད་ལ་ཡང་ཟུང་སམ་རུང་སམ་པ་དང༌། ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱ་བ་མི་ཤྗེས་

པ་རྣམས་བཅང་ནས། དགུ་ནས་ཉྗེར་ལྔའི་བར་གང་རུང་གཅིག་བྱའློ། །ཞྗེས་བསན་

ནློ། །
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ཆློས་གློས་སམ་སྦྱར་གི་སམ་ཕན་གི་གྲངས་ནི། དགུ་ཡན་ཆད་ཉྗེར་ལྔ་མན་

ཆད་གང་ཡང་རུང་བ་ཡིན་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་སམ་སྦྱར་ལ་སམ་ཕན་དྗེ་རྣམས་གང་

རུང་གཅིག་གིས་ཆློག་པར་གསུངས་པ་དང་། འློག་ཏུ་སམ་སྦྱར་ལ་རྒྱ་ཁྱློན་ཁྲུ་ལྔ་

ནས་ཕྱྗེད་ལྔ་དང་། གསུམ་ནས་ཕྱྗེད་དང༌། གསུམ་གི་བར་གང་རུང་གིས་ཆློག་པར་

གསུངས་པ་དང་སྦྱར་ན། རྒྱ་ཁྱློན་རབ་ཚད་ལ་སམ་ཕན་གི་གྲངས་དགུ་བ་སློགས་

དང༌། རྒྱ་ཁྱློན་མཐའ་ཚད་ལ་སམ་ཕན་གི་གྲངས་ཉྗེན་ལྔ་སློགས་ཤིན་ཏུ་ཡང་རུང་

བར་སང་ངློ་། །འློ་ན་སམ་ཕན་ལ་གླྗེགས་བུའི་གྲངས་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེ་ན། སམ་སྦྱར་གང་

ལ་སམ་ཕན་གྲངས་དགུ་དང་བཅུ་གཅིག་དང༌། བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་ལ་ནི། གླྗེགས་བུ་

ཕྱྗེད་དང་གསུམ་པ་ཉིད་དློ། སུ་ཡི་ཞྗེ་ན། སམ་ཕན་དྗེ་དག་གིའློ། འདིར་དྗེ་དག་གི་

ཞྗེས་པའི་གཞུང་ཡློད་པར་འགྲྗེལ་པ་ལས་མཛད་དློ། །དྗེ་ནི་འློག་མ་གཉིས་ལ་ཡང་

སྦྱར་རློ། །བ་གློས་མཐང་གློས་ལ་སམ་ཕན་དུ་བྱ་བ་དང༌། སམ་ཕན་ལ་གླྗེགས་བུ་དུ་

བྱ་བ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སམ་ཕན་བདུན་དང་ལྔ་བྱ་ཞིང་། གླྗེགས་བུ་ནི་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་

པ་དང༌། ཕྱྗེད་དང་གཉིས་གཉིས་སློ། །དྗེ་ནི་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ལ་འདྲའློ། །འློན་ཀང་

མཐང་གློས་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མི་བྱྗེད་དམ་སམ་མློ། །འདི་གཉིས་ཀི་

སམ་ཕན་སློགས་ནི་གནང་བའི་བསབ་པའློ། །ཆློས་གློས་གསུམ་པློ་ཚད་ཅི་ཙམ་ཞྗེ་ན། 

བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བའི་ཞྗེས་སློགས། བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་ནི་བྱིན་

རླབས་ཆགས་པའློ། །དྗེའི་ཚེ་ཚད་ལ་ཁྲུ་ལྔ་སློགས་བཟུང་བ་ནས། དྗེ་ལས་ལྷག་པ་

ལ་ཆགས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འདློད་པ་ནི་མིན་ནློ། གཞན་ཡང་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་གློས་

གཅིག་ལ་བྱིན་རླབས་ཆགས་ན། ཆློས་གློས་གསུམ་པློ་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་རུང་བ་
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གང་དག་གིས་ཞྗེང་དུ་རང་གི་ཁྲུ་གསུམ། ཆུར་རང་གི་ཁྲུ་ལྔའི་ཚད་ཇི་སྐད་བསན་པ་

ལས་ལྷག་པར་བྱྗེད་པ་སང་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལློ། །ལྷག་པའི་ཆ་ལའློ། །ཞྗེ་ན། བྱིན་རླབས་དང་བལ་བའི་ཕྱློགས་འདིའློ། ཞྗེས་ངྗེས་

མི་ནུས་ལ། དང་པློ་རླློབ་པའི་ཚེ་ཕྱློགས་ངྗེས་པ་ཅན་བྱྗེད་ན་ནི་ཚད་ལྷག་ལ་བ་གློས་

ཀི་བྱིན་རླབས་ཀང་ཆགས་རུང་བས་ཆར་འབབ་པ་སློགས་ཀི་ཚེ་ཁྱྗེར་དགློས་མི་

དགློས་འགལ་བ་འདུས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ལྷག་པའི་ཡློ་བྱད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་

ཏུ་རུང་བ་དང༌། སྐྲ་བཟྗེད་སློགས་སུ་འང་རུང་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལློ། །འགྲྗེལ་པར་འདི་

མན་ཆད་ནི་གློས་སྤྱི་ལྟ་བུ་ལ་དང༌། ཚད་ཅི་ཙམ་ལ་བྱིན་གི་བརླབས་པ་ཆགས་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། དྗེ་ལས་ལློག་པ་ལ་སང་བར་འགྱུར་བ་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པས་ཀང༌། རིམ་པ་དང༌། ཚད་གཉིས་ཀ་ལྷག་པ་ལ་མི་ཆགས་སློ། །རིགས་

པ་འདི་མཐའ་ཚད་ལས་ཆུང་བ་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །ཞུ་བ་ལས་འབྱུང་བ་ལ། བྱིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་རུང་བ་གང་རུང་མྗེད་པས་ཁྲུ་གང་བས་ཆུང་བ་ལ་རྗེ་ནས་བཞག་ན་ཉྗེས་

བྱས་སུ་འགྱུར་བའི་དམིགས་བསལ་ནི་འཁློར་ཀི་ཕྱྗེད་མི་ཁྗེབས་པའི་དམན་པ་ནི་རྗེ་

བ་མྗེད་པ་ཞག་བཅུ་པའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པའློ། །དྗེས་ན་དྗེ་བས་དམན་པ་འཁློར་

གསུམ་གི་ཆུ་ཞྗེང་གི་ཕྱྗེད་ཚུན་ཁྗེབས་པ་གཅིག་དགློས་པར་གསལ་ལློ། །གདློང་

ཕྱིས་ལ་སློགས་པ་ལ་ཟླ་བར་བཞག་རུང་མྗེད་པས་དྗེ་དག་མ་ཡིན་པའི་ཡློ་བྱད་གི་

གློས་ལ་བཞག་རུང་ཡློད་དློ། །དྗེས་ན་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་རྗེ་

བ་མྗེད་པའི་ཕྱློགས་སུ་གཏློགས་སློ། །འཁྲུར་འཇུག་གི་རྣམས་འབྱྗེད་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་སྦྲུམ་མ་སྗེ་ཞྗེས་སློ། །གཞན་དུ་འདུག་ན་དྗེ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སློ། དབྗེན་པ་དྗེར་སྗེད་པ་
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དགྗེ་སློང་མ་དྗེ་མི་སྒྲུབ་ན་ཞྗེས་སློ། །འློག་ནས་ཉྗེ་དུ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་སློན་

པའི་ཉྗེ་དུའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། རང་གི་ཕ་མ་དག་ནས་ཕ་མའི་ཕྲུགས་བདུན་པ་

ཚུན་ཆད་དྗེ། ལས་ཞྗེས་པས་ཕའི་བརྒྱུད་མའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང༌། མའི་

བརྒྱུད་ཕའི་བརྒྱུད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསན་པར་བཟུང་ངློ་། །ཕའི་བརྒྱུད་ནི། 

ཕའི་ཕ་དང༌། དྗེའི་ཕ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། མའི་ཡན་ལག་ནི་ཕའི་མ་དང་དྗེའི་མ་ཞྗེས་

སློགས་སློ། །མའི་བརྒྱུད་བའི་ཡན་ལག་ཀང་དྗེ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཕ་མའི་བརྒྱུད་

གཉིས་ཀ་ཕྲུགས་སུ་གྱུར་པའློ། །ཕྲུགས་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་རུང་བ་སྔ་མ་གཅིག་ལ་

སྐྗེས་པ་ནི་ཉྗེ་དུའློ། །སྔ་མ་ནི་གཞི་གང་ལ་སྦྱར་རློ། །ཡང་གི་སྒསགཉིས་པློ་ལས་སྔ་

ནས་སྐྗེས་པ་འབའ་ཞིག་ཉྗེ་དུར་མ་ཟད་པའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རང་རང་གི་

ཕ་དང་མའི་བརྒྱུད་ལས་སྐྗེས་པར་མ་ཟད༌། དྗེའི་ཡན་ལག་ལས་སྐྗེས་པ་ཡང་ཞྗེས་

བྱའློ། །རྣམ་འབྱྗེད་འགྲྗེལ་དུ་ཕྱི་ནས་བུ་བུ་མློ་ལས་སྐྗེས་པའི་བདུན་པ་ཚུན་ཀང་

བཤད་ཟྗེར་རློ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག །གང་དུ་ཡང་ཉྗེ་དུ་ཡིན་མིན་འདི་བཞིན་བྱྗེད་ཟྗེར་བ་དང༌། ཁ་

ཅིག་ཕྱི་རློལ་ལློངས་སྤྱློད་ལ་ཆགས་པ་དགག་བྱར་བྱྗེད་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་བཞིན་

ཡིན་ལ། ནང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་ངློ་ཚ་བའི་གནས་སུ་བྱྗེད་མི་བྱྗེད་

ལ་མ་བྱས་ན་སྲུ་མློ་ལྟ་བུ་ལ་འཁྲུར་བཅུག་པ་སློགས་རུང་བར་འགྱུར་བས་བཅས་པ་

དློན་མྗེད་དློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། འདི་ནི་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཉྗེ་དུར་བྱྗེད་མི་བྱྗེད་དང༌། ཉྗེ་དུ་

ལའང་ངློ་ཚ་བའི་གནས་སུ་བྱྗེད་མི་བྱྗེད་ལ་རྩི་དགློས་སློ། །གང་ལ་འདུ་ཤྗེས་བྱྗེད་པ་
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པློ་ཡིན་ཞྗེ་ན་དགྗེ་སློང་མ་ཞྗེས་ཏྗེ། དྗེའྗེི་དགྗེ་སློང་མའི་“སློམ
1

་པ་དག་པ་ལྟ་བ་མཐུན་

པ། མཚན་མཐུན་པ་ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་པ། བསྗེན་དུ་རུང་བ། 

རྫུ་འཕྲུལ་དང་མི་ལྡན་པ། ཉྗེ་དུ་མིན་པ་སྗེ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ནློ། འདི་ལ་བསྗེན་དུ་རུང་

བ་དགྗེ་སློང་མ་ཡིན་པས་འགྲུབ་པས་མི་དགློས་ལ། བསབ་སྦྱིན་གི་དགྗེ་སློང་བསྗེན་

དུ་རུང་བ་ན། བསབ་པ་སྦྱིན་མློས་ཆློག་གམ་མི་ཆློག་དཔྱད་དགློས་པས་དང་པློ་

བརྟག་གློ །ཉྗེ་དུ་མིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི་ཉི་ཤུ་སྗེ། བཅུ་ཚན་

དང་པློ་ནས་འཁྲུར་འཇུག་ལྗེན་པ། སློང་བ་སློགས་བཞི་སྗེ་དྲུག །བར་བ་ནས། བལ་

རྨྗེལ་བ། མངློན་ཚན་ཉློ་ཚོང་སྗེ་གསུམ། ཐ་མ་ནས་ལྷུང་བཟྗེད་འཚོལ་བ། འཐག་པ་

གཉིས་ཏྗེ་གསུམ་དང༌། འབའ་ཞིག་པ་ནས། གློས་བྱྗེད་པ་དང༌། སྦྱིན་པ། འདུག་

གནས་སུ་ཟ་བ་དང་བསློད་པ། སློང་བ། གཅྗེར་བུ་ལ་སྗེར་བ་དང༌། མགྲློན་དུ་གཉྗེར་བ་

སྗེ་དྲུག་གློ །སློར་བཤགས་ནས་དང་པློ་གཉིས་སློ། །འདིར་ལྷུང་བཟྗེད་འཚོལ་བ་ལ་

ལུང་ནས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་པ་ཡི་གྗེ་ཆད་པ་འདྲ་སྗེ། རྩ་བས་ལུང་གི་དློན་ཙམ་

སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་དངློས་སུ་བསྡུས་ལ། འགྲྗེལ་པས་བྱྗེ་བག་ཏུ་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་

རློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། ལུང་ནས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། དློན་གིས་ཐློབ་པ་ལ་དགུ་

ནི། དབྗེན་པ་ན་འདུག་འགྲྗེང་དང༌། ཆློས་སློན་པ། སྦྱློར་དུ་བཅུག་པ་དང༌། ཡང་ཡང་

ཟ་བ་རས་ཆྗེན་འཚོལ་བ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ལྗེན་པ། ལྷན་ཅིག་

ཉལ་བ། ལམ་དུ་འགྲློ་བ་སྗེ་དགུའློ། །དྗེའི་དང་པློ་གསུམ་ལ་ནི། ལྔ་བཅུ་པ་ལས་

གསུངས་ལ། བཞི་པ་ལས་ནི་བསྡུས་པ་ལས་དང༌། ལྔ་པ་ལ་ནི་འབྗེལ་བ་ལས་ཐ་སད་

1  སྔློམ
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ཀི་དབང་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྲུག་བདུན་གཉིས་ལ་ནི་གློས་སློང་བ་སློགས་ཀིས་

གནད་མཚུངས་དང་། ཐ་མ་གཉིས་ལ་ནི་འདུག་འགྲྗེང་སློགས་ཀི་གནད་ཀིས་

སློ། །འགྲྗེལ་ལུང་ལས། སིན་བལ་སློགས་གསུམ་ལ་ཉྗེ་དུ་མིན་པ་བཤད་པ་ནི་མི་

འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་བངས་པ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་ལ། དྗེ་འདློད་ན། རྩ་བ་ལས། རང་གཞན་

གི་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ། །ཉྗེ་དུ་ཡིན་པ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ནི་

བསྐྗེད་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་དྗེ་གཉིས་མ་གཏློགས་པ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པས་

གཞན་རྣམས་ལ་ལྷུང་བ་མྗེད་དློ། །འདུག་གནས་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་

འབྱྗེད་ལས། ཉྗེས་མྗེད་དུ་བཤད་པས་ཡི་གྗེ་ནློར་བའློ། ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར། 

འཁྲུར་འཇུག་པའི་དངློས་པློ་ནི། ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གདིང་བ་གང་རུང༌། 

རུང་བ་ཚང་ལྡན། བདག་པློ་རང་གི་ཡིན་པ། རང་ལ་ལྟློས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་

བཅས་པ། རིང་པའམ་བཀྲུ་བ་སློགས་འློས་པ། སྔར་བཀྲུ་བ་སློགས་ཀི་རྩློམ་པ་མ་

བྱས་པ་སྗེ། བདུན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བའི་རང་གི་ཡིན་པ་རུང་བར་བྱས་པ་ལ་ཡང་ཡློད་

པས་རྣམ་བརྟགས་དང་མ་འབྗེལ་བའི་རང་དབང་བ་དགློས་ལ། བཀྲུ་སློགས་ཀི་འཕློ་

ཡིན་ལ་དངློས་ཀི་མི་བསྐྗེད་པས་ཡང་བརྟག་བར་བྱའློ། །བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་

སྗེལ་བ་ཆློས་གློས་སངས་པ་འཁྲུར་བཅུག་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བའི་ལུང་དྲངས་

པའི་ཕྱིར་སང་ལྟུང་བྱུང་བས་བྱིན་རླབས་འཇིག་པར་སང་ངློ་། །རིང་པ་ནི་དུས་ཚིགས་

གསུམ་གང་རུང་དུ་སྤྱང་པའློ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ་མ་རྗེངས་ཀང༌། མི་གཙང་

བ་ལ་སློགས་པས་གློས་པའི་འཁྲུར་གཞུག་འློས་པ་ཡིན་ན་ལྟུང་བ་དངློས་བསྐྗེད་པར་

གསུངས་སློ། །འགའ་ཞིག་ནི་གློས་བཞི་གང་རུང་ངློ་། །བསློ་བས་ཞྗེས་པ་ནི་མངགས་
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པ་ལན་སྨད་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་དག་བསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཆློས་གློས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་

བདུན་པློ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། གློས་བཞི་ལ་ངྗེས་པ་

བྱས་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། ལུང་ལས་གློས། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བདུན་པློ་བལ་གློས་དང༌། ཤ་ན་

དང༌། ཟར་མ་དང༌། དུ་གུ་ལ་དང༌། རས་བལ་དང༌། ཀློ་ཏམ་པ་དང༌། ཉི་འློག་གི་གློས་

སློ། ཞྗེས་གསུངས་པས། ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གདིང་བ་དྗེ་དག་ལས་བྱས་པ་

འཛིན་པ་ཡིན་ནློ། །ཕྱློགས་ལ་ཞྗེས་པ་ནི། ཆློས་གློས་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་ལ་བྱས་པ་

དང༌། ལས་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་ཆུར་སྙུག་གམ། ཐལ་མློ་རྗེག་པ་ལ་ལྟུ་བུ་གཅིག་བྱས་ན་

ཡང་ལས་བྱས་པར་སློན་པའློ། །བྱས་པ་ཉིད་ན་ཞྗེས་པ་ནི། དགྗེ་སློང་མ་ལས་བྱས་པ་

ཉིད་ན་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་གི། བསློ་བ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་ནློ། །འཁྲུ་བ་སློགས་ཀི་

བསམ་པ་མ་གྲུབ་ཀི་བར་དུ་འཁྲུ་བ་དང༌། འཚེད་པ་དང༌། འཆག་པ་ལྟ་བུ་རིགས་མི་

མཐུན་ཡང་ལྟུང་བ་གཅིག་བསྐྗེད་ལ། འཁྲུ་བ་ལྟ་བུའི་རིགས་མཐུན་པར་ཆད་པ་ལ་

ཡང་ལྟུང་བ་གཅིག་གློ། །རིགས་མཐུན་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་རུང་ཡང༌། མི་མཐུན་པ་ལ་

གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་རུང་སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཚིགས་སུ་གྱུར་པ་བར་

ཆད་པ་དང༌། རིགས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཡང་འབས་བུ་ལྟུང་བ། གཅིག་སྗེ་འཁྲུ་བ་སློགས་

གསུམ་ག་རློགས་པའི་མཐར་ལྟུང་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་ལྟུང་བྱྗེད་གཅིག་ཏུ་བསན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །འདུ་ཤྗེས་གཙོ་ཆྗེ་བའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དློན་དང༌། འདུ་ཤྗེས་མཐུན་པ་ལ་

དངློས་གཞི་སྗེ། དགྗེ་སློང་མ་ལ་ཉྗེ་དུ་མིན་པར་ཤྗེས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཉྗེ་དུ་མིན་པ་

དངློས་གཞིའློ། །དློན་ཇི་བཞིན་མིན་པ་ལ་འགྲྗེལ་པར། འདུ་ཤྗེས་ཀང་གཞན་ཏྗེ། ཉྗེ་དུ་

ཡིན་ནློ་སམ་ལ་དློན་ཀང་གཞན་ཏྗེ་དགྗེ་སློང་མ་དྗེ་ཉྗེ་དུ་མིན་ན། དྗེའི་ཚེ་དངློས་ཀི་
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དང་ཉྗེ་བའི་ལྟུང་བ་ཞྗེས་པ་ནི་དགག་སྒྲུ་གློང་འློག་འཕྱུགས་པར་འགྱུར་ཞྗེས་པ་སྗེ། དྗེ་

ན་དགག་སྒ་གློང་འློག་ལ་འདུ་ཞྗེས་ལ་སྦྱར་ཏྗེ། གཞ་དུ་ན་ལུང་ཞུ་བ་དང༌། འདུ་ཤྗེས་

གཙོ་བའི་སྤྱི་གཞུང་དང་འགལ་ལློ། ཞྗེས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་འཐད་དྗེ། དྗེ་ཉིད་ཀི་དཔྗེར་

བརློད་འགྲྗེལ་པར་མཛད་པ་དག་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཡིན་གཉིས་ཞྗེས་པ་ནི། སྔ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱར་རློ། ཧ་ཅང་ཡུན་མི་རིང་བ་ནི་

འཇུག་པའི་གནས་བཙལ་བ། རས་བཞག་པ། རྗེག་གི་བསྔད་པ་རྣམས་དང་པློར་

བྱའློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཞྗེས་པ་ནི། དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བྱ་བའི་དབང་གིས། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ལས་འགལ་བར་མི་བྱའློ། །བང་བར་བྱ་བ་ནི། གང་ཟག་

གིས་ཀང་ངློ་། །ཞུ་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལ། བཤད་བ་དང་ཞྗེས་ཏྗེ། རྐྗེན་དྗེ་དག་ཅུང་ཟད་

ཙམ་གི་བཀྲུ་བར་འློས་པ་ལ་ཡང་ན་“སྨད
1

་པ་མྗེད་དློ། །དྲྗེའུ་རློག་དང་ཞྗེས་ཏྗེ། རུང་

བར་བྱས་པ་ནི། རྣམ་བརྟགས་བྱས་པ་ལ་བྱྗེད་དློ། །དགྗེ་འདུན་གི་ཞྗེས་པ་ལ། རང་

གར་གཏློགས་ཀང་རང་འཆི་བ་རང་གི་ཞྗེན་པ་ལ་ཁྱད་པར་གློ་བར་བྱའློ། །ལྗེན་པའི་

རྣམ་འབྱྗེད་ལ་ཡུལ་སྔར་དང་འདྲ་བའི་སྗེང་དུ་དད་པ་དང་སྗེམས་ཡང་ཆྗེ་བ་མིན་པ་

སྗེ། དགུ་ལྡན་ནློ། དངློས་པློ་ནི་གློས་རུང་ཚད་ལྡན། དགྗེ་སློང་མ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ༌། 

དྗེ་དང་འབྗེལ་བར་གནས་པ་སྗེ། ལྔ་ལྡན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེའི་ཚད་ལྡན་ནི་ཁྲུར་

ལློངས་པའློ། །རྟྗེན་གི་དགྗེ་འདུན་ལ་གློས་འབུལ་བ་ན་དྗེའྗེི་ཁློངས་སུ་མི་གཏློགས་

པའློ། །ལྗེགས་པར་སྨྲ་བ་དང༌། བསན་རློགས་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཆློས་གློས་

ཚང་བར་ཡློད་པ་སྗེ་བཞི་ལྡན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཡུལ་ལ་དགྗེ་སློང་ལ་གློས་སྗེར་པར་

1  སྨང
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རྩློམ་པ་ཡིན་པ་དང་ཞྗེས་བསན་ཏྗེ། མི་སྗེར་བ་ལ་ལྗེན་ན་འདིའི་ལྟུང་བར་མི་རུང་བའི་

ཕྱིར་རློ། །དད་པ་ཆྗེ་བ་ནི། བསློད་ནམས་འདློད་པའི་བློས་སྗེར་བའློ། །ལྗེགས་པར་སྨྲ་

བ་ནི་ཆློས་འཆད་པའློ། །བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་པ་ནི། ཡུལ་དྗེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པས་གཞན་གི་བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་པའློ། །ཆློས་གློས་ཚང་བ་ནི། གློས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གནང་བ་རྣམས་གང་མྗེད་པ་དྗེའི་ཕྱིར། ལྗེན་ན་ལྟུང་བ་མྗེད་དམ་སམ་པ་

སྗེ་དཔྱད་དློ། །འདུ་ཤྗེས་སྔ་མ་དང་འདྲ་ལ། ཀུན་སློང་ཕྱིར་མི་སྗེར་བའི་ལྗེན་འདློད་

དློ། །སྦྱློར་བ་ཅང་མི་སྨྲ་བས་དང་དུ་ལྗེན་པ་དང་། ཚིག་ལས་གཞན་པའི་རིག་བྱྗེད་

ཀིས་མི་ཆློག་པས་ངག་མཚན་ཉིད་དང་“ལྡན
1

་པས་ལྗེན་པར་རྩློམ་པའློ། །མཐར་ཐུག་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཞྗེས་པ་དང༌། དྗེའི་དང་པློའི་ཚད་ལྟ་བའི་ཞྗེས་གསུངས་པས་དྗེ་ལ་

གྲུབ་པའི་བློ་སྐྗེས་པའློ། །དགྗེ་སློང་མས་ཞྗེས་པ་ནི། བརྗེ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་གི་ལློངས་

སྦྱློད་པའི་ཕྱིར་མིན་པའློ། །

གློས་སློང་བ་ལ་ཡུལ་ནི། རབ་བྱུང་རྣམ་གཉིས་ཀི་སློམ་པ་རྟགས་སྔློམ་གང་

དང་ཡང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ། ལུས་ཐ་མལ་པ། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ། རང་དང་

རས་ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་པ། ཉྗེ་དུ་མིན་པ། མ་བསངས་པའི་སྔློན་དུ་ཅི་བདྗེར་སློབས་པ་

མ་ཡིན་པ་སྗེ་དྲུག་ལྡན་ནློ། །འློག་མ་གསུམ་དང༌། ལྷུང་བཟྗེད་འཚོལ་བ༌། འཐག་པ་

གཉིས། རས་ཆྗེན་འཚོལ་བ་རྣམས་ལ་སྦྱར་ཟྗེར་རློ། །མ་བསངསཔའི་སྔློན་དུ་ཅི་

བདྗེར་སློབ་པ་ནི། མ་བསངས་པར་མི་སྗེར་བ་མིན་པ་ལ་བྱ་དགློས་ན། སགས་པ་

གཉིས་པ་ནི་སྔ་རློལ་དུ་སློབ་འདློད་ཡློད་ལ། སགས་ཀང་མི་ངྗེས་པར་སློང་བ་ནི། 

1  ལྔན
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འདིའི་ལྟུང་བར་བཤད་པས་འདི་ལ་ནི་བང་བར་བྱ་བ་རང་ལ་མ་བསྔློས་པའམ། 

བསྔློས་ཀང་མི་ངྗེས་པ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །འདི་གཙོ་བློར་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ལྟུང་བར་སློང་

བ་ཡིན་པས་རྟྗེན་གི་སློ་ནས་ལྟུང་བར་སློང་བས་གློས་ཚང་བར་ཡློད་བའློ། །དྗེ་ཡང་

ཆློས་གློས་གསུམ་ཚང་བས་མི་ཆློག་སྗེ། འཚོ་བའི་ཡློ་བྱང་གང་མྗེད་ཀང་སློང་བར་

རིགས་ལ། འདི་མི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་དང་འློག་མ་གསུམ་ལ་ས་

བརྐང་མ་བཏིང་བ་ཡང་སྦྱར་རློ། །སློང་བའི་དངློས་པློ་ནི། གློས་རུང་བ། ཚད་དང་ལྡན་

པ། སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཡིན་པ་སྗེ་བཞི་ལྡན་ཟྗེར་རློ། །འདི་རྣམས་ལ་འདུ་ཤྗེས་ཀི་

ཡན་ལག་སྦྱློར་བ་བརྟག་པར་བྱའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་འདི་རྣམས་ལ་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་

ཞྗེས་ཟྗེར་འཐད་པ་འདྲའློ། །རུང་བ་ནི་རྒྱུས་ཆློག་གམ་སམ་མློ། །ཚད་ལྡན་ནི། འགྲྗེལ་

པར་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པའི་དབྱྗེ་བ་མ་བྱས་པར་སྤྱིར་བསངས་པ་ན་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་ཐློབ་ན་ཡང་སང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་དང་། རྩ་བར། རིན་ཐང་དང་ཁ་དློག་

དང༌། ཁྲུ་ཚད་ལས་རྣམ་པ་གང་བསངས་པའློ། ཞྗེས་འབྱུང་བས། ཚད་ལ་ཀུན་སློང་བྱྗེ་

བག་ཅན་མྗེད་ན་ཁྲུ་གང་ཡན་ཆད་ལ་དངློས་གཞིའློ། །རིན་ཐང་དང་ཁ་དློག་ལ་ཡང་དྗེ་

ལྟར་རློ། །བྱྗེད་བག་ཅན་ཁྲུ་ལྔ་པ་དང༌། ཀརྵ་པ་ཎ་ལྔ་རི་བ་དང༌། གློས་སློང་བ་ན་དྗེ་

དག་ལས་གཞན་ལྷག་པར་ཐློབ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པར་གསུངས་པས་གང་བསངས་

པ་དྗེ་ཐློབ་པ་དགློས་སློ། །འློ་ན་རིན་ཐང་དང་ཁྲུ་ཚད་ཆུང་དུ་སློང་བ་ལ་ཡིན་དུ་ཆུག་

ཀང༌། ཆྗེར་སློང་བའི་གཞན་ཐློབ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། འགྲྗེལ་པར་འདིར་གཞན་

ལ་ལྟུང་མྗེད་དློ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ཡིན་པར་རིགས་པར་

བྱའི། རྒྱུན་གཅིག་ལ་ལྷག་པར་ཐློབ་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པ་མིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་
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གློས་སློ་སློ་བ་དང༌། རྒྱུན་གཅིག་གམ་ཐློབ་དུས་སློ་སློ་བ་དང་རྒྱུན་གཅིག་གང་ཡིན་

དཔྱད་པར་བྱའློ། །ཁ་ཚར་བསངས་པས་རས་མ་ཐློབ་པ་དང༌། རས་མ་བསངས་ན་

རས་ཡུག་ཆྗེན་དང་། ཡུག་ཕན་ཐློབ་བློ་སམ་ནས་བསངས་པས་ཐློབ་ན་ཡང་ཉྗེས་པ་

མྗེད་པར་གསུངས་སློ། །དྗེའྗེི་རང་བཞིན་རྒྱུ་སྤུན་གི་སྐུད་པའི་རྒྱུ་བལ་ལློ། །སློང་བར་

རིགས་པ་ནི་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ཞྗེས་ཏྗེ། ཡློ་བྱད་བཅུ་གསུམ་གང་དང་མྗེད་པ་དྗེ་

དང་དྗེར་སློང་བ་མདློར་ན་གང་ལ་དགྗེ་སློང་གི་ཡློ་བྱད་ཀི་དངློས་པློ་གང་གིས་བྗེལ་བ་

དྗེ་ཉིད་མིན་པ་ལ་སློང་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་བྱྗེད་པར་དགྗེ་སློང་བྱྗེད་པ་པློ་

ཡིན་གི། ཆློས་གློས་མ་ཡིན་ཏྗེ། མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། འདིའི་ཡུལ་དང་དངློས་པློ་སྔར་

དང་འདྲ་སྗེ། འློན་ཀང་ཚད་ནི་ཟུང་ལས་ལྷག་པའི་ཁྲུ་གང་སློང་བའམ། མི་སྗེར་བའི་

ཕྱིར་ཏློ། །རྟྗེན་ལ་ཁ་ཅིག་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་བྱ་བ་གསུམ་མྗེད་པ་ཟྗེར་ལ། ཁ་

ཅིག་ཐམས་ཅད་མྗེད་པ་ཟྗེར་ཏྗེ། ཕྱི་མ་མིན་ལ་སྔ་མ་ཡང་བརྟག་པར་བྱའློ། །

འགྲྗེལ་པར་ནི། ཡློ་བྱད་བཅུ་གསུམ་པློ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མྗེད་པ་སློང་བར་

རིགས་པར་བཤད་བས་དྗེ་ནི་བྱྗེད་པ་པློའི་ཞྗེས་པའི་དྗེ་ནི་སློང་བར་རིགས་པ་ལ་

གསུངས་པས་གང་རུང་གཅིག་མྗེད་པས་ཆློག་མི་ཆློག་ཀང་བརྟག་པར་བྱའློ། །འདིར་

སྦྱིན་བདག་ཐ་དད་ལ་ནི་འདི་ཙམ་ལས་མི་བསང་བའི་ཚད་ངྗེས་པ་མྗེད་པས་སྦྱིན་

བདག་གཅིག་ལ་སློ་སློར་ཐར་བ་ནས། གལ་ཏྗེ་བམ་ཟྗེ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་དད་པ་ཅན་

གིས་ཆློས་གློས་རབ་ཏུ་མང་པློ་དྗེ་དག་དུས་ཀིས་སློབས་པར་བྱྗེད་པར་གྱུར་པ་ན། 

དགྗེ་སློང་དྗེས་འདློད་ན་ཆློས་གློས་དྗེ་ལས་སློད་གཡློགས་བཅས་པ་མན་ཆད་བསང་

བར་བྱའློ། །དྗེ་ལས་ལྷག་པར་ལྗེན་ན་སང་བའི་སྟུང་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་མང་པློ་བསབས་
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ཀང་དགྗེ་སློང་གིས་ཟུང་ལས་ལྷག་པ་བསང་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་ཅི་

བདྗེར་སློབས་པ་མིན་པ་ཡང་དཔྱད་པར་བྱའློ། །འདིར་ལྷག་པ་སློང་མི་སློང་ལ་ཁྱིམ་

པའི་ཚད་ཐློབ་ན་ཁ་བསྐང་བ་ཞྗེས་དམིགས་ཀིས་བཀར་བ་ལྟར་ན། ཁྱིམ་པའི་ཚད་

གཉིས་ཚད་ལ་སྦྱློར་དགློས་པས། དྗེ་གཉིས་ཐློབ་པའི་ཁ་བསྐང་བསང་དུ་མི་རུང་བ་

ནི། དྗེ་བས་ཆུང་བ་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་མི་རུང་ཡང༌། དྗེ་གཉིས་ལ་བྱིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་རུང་སྗེ། མ་དྲས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟར་རླློབ་ཅྗེ་ན། འདློད་ལ་ཞྗེས་བྱ་

བའི་སྒ་མྗེད་པར་ཞྗེས་པ་ནི། འཚལ་ལ་བར་ཆད་མ་བྱུང་ན་ཞྗེས་སློགས་བཞག་ནས། 

བརླབ་ཅྗེས་པ་ཡིན་པ་འདྲའློ། །ཆློས་གློས་མ་དྲས་པ་འཆང་བར་འདློད་པས་ནི། ཁྱིམ་

པའི་ཚད་འདློད་དགློས་ལ་དྗེའི་མཐའ་ཚད་ལ་འཚལ་ལ་ཞྗེས་སློགས་བཞག་ནས་

རླློབ་དགློས་སློ། །གལ་ཏྗེ་མ་དྲས་པ་ལ་བྱས་ཟིན་པའི་བྱིན་རླབས་བྱྗེད་པར་མི་རུང་

ན། འློ་ན་ཆློས་གློས་དྗེ་ལ་འཆད་འདློད་པ་ལ་ཡང་བསྐྗེད་པར་མི་རུང་ངློ་། །སྔ་མ་ཐློབ་

ན་ཞྗེས་ཆློས་གློས་མ་དྲས་པ་འདློད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ན། ཁ་བསྐང་ཡང་

ཅིའི ་ཕྱིར་བསང་དུ་མི ་རུང་ཞྗེས་པ་རྣམས་འགྲྗེལ་པའི ་དགློངས་པ་ཡིན་པ་

འདྲའློ། །འདིར་སྔ་མ་རྣམས་ཆློས་གློས་དྲས་པ་བྱ་བའི་བསམ་པ་ཡློད་ནས་རབ་བྱུང་

གི་ཚད་བངས་པ་ནས། ཐ་ཚད་དམ། འབིང་ཚད་ཐློབ་ན་ཁ་བསྐང་བསང་ཟྗེར་བ་ནི་མ་

ཡིན་ནློ། །ལྷག་པ་སྦྱིན་མི་སྦྱིན་ནི་འགྲྗེལ་པར། ཁྱིམ་པའི་ཚད་ལས་ལྷག་ཀང་སྗེར་མི་

དགློས་དང་། རབ་བྱུང་གི་ཚད་ལས་ལྷག་ན་སྦྱིན་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས། རབ་འབིང་

སློགས་ཀི་གསལ་ཁ་མྗེད་དློ། །སྔ་མ་རྣམས་ཁྱིམ་པའི་རབ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རབ་ཚད་ལས་མ་ལྷག་ན་སྗེར་མི་དགློས་པ་དང༌། རབ་བྱུང་གི་རབ་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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ཚད་ལས་ལྷག་ན་སྗེར་དགློས་ཏྗེ། བསམ་པའི་དློན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལས་ལྷག་པ་

མྗེད་པ་དང་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །རློགས་མ་རློགས་ཀང་མི་འདྲ་བའི་བསམ་

པས་བངས་པ་ན། བསམ་པ་དྗེ་དགློས་སྤྱིའི་བསམ་པ་ཡིན་ལ་དྗེའྗེི་ཚེ་ཁྱིམ་པའི་ཐ་

ཚད་ཐློབ་པ་ལ་སྤྱི་ཚད་དུ་ཆློག་པ་ཡློད་པས་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་མི་སློང་ལ། དྲ་བའི་

བསམ་པའི་ཚེ་རབ་བྱུང་གི་ཐ་འབིང་ཐློབ་པ་ལ་ཁ་བསྐང་བསང་དུ་རུང་སྗེ། བྱྗེ་བག་

གི་བསམ་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་བསམ་པའི་དློན་རློགས་པ་ལས་ལྷག་པ་བསངས་པ་

མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་རྣམས་ཀང་མིན་ནློ། །ཕྱི་མ་ཐློབ་ན་ལྷག་པ་བྱིན་པར་བྱ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། འགྲྗེལ་པར་དློན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལས་དྗེ་ལྷག་པའི་ཕྱིར་

རློ། །བསམ་པའི་དབང་གིས་ཀང་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། གཅིག་ཀང་དྲས་

པ་ལ་སློགས་པའི་བསམ་པས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ཁྱིམ་བའི་ཐ་ཚད་གཉིས་ཐློབ་པའི་ཚེ་ལྷག་པ་བསང་དུ་མི་རུང་ན། སྦྱིན་ཡང་

དགློས་སློ་སམ་ན། མི་དགློས་པ་དང་། འློ་ན་རབ་བྱུང་གི་ཐ་ཚད་གཉིས་ཐློབ་ནའང་མི་

དགློས་སློ་སམ་ན། སྦྱིན་དགློས་སློ། །དྗེའྗེི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྲས་པའི་ཐ་“ཚད
1

་ཕྱྗེད་དང་

ལྔ་དང༌། ཕྱྗེད་དང་གསུམ་ལས་ལྷག་ན་གློས་རློགས་པ་ལས་ལྷག་ལ། མ་དྲས་ལ་དྗེ་

དང་འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པ་ལས་ཀང༌། ཐ་ཚད་ལས་མི་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། འདི་ལ་

རབ་ཚད་དུ་མ་ཆློག་པ་ལས་ཐ་ཚད་ཀི་མགློ་འཇུག་པར་གསུངས་པས་འབིང་ཚད་

མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རབ་བྱུང་གི་ལ་ཐ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་སྗེར་དགློས་ན་འབིང་

དང༌། རབ་ཚད་ལྟ་ཅི་སྨློས། ཁྱིམ་པ་ལ་ཐ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་སྗེར་མི་དགློས་ཀང༌། 

1  ཚང
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རབ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་སྗེར་དགློས་སློ། །འདི་ནི་འགྲྗེལ་པའི་དགློངས་པ་ཡིན་པར་

སྗེམས་སློ། །སགས་པ་གཉིས་ལ་ཡུལ་སྔར་གི་སྗེང་དུང་སྦུངས་ཆུང་བ་དང༌། ཆྗེ་བ་

སྗེ་ཕ་མ་“སློ་
1

སློ་ནས་གློས་རྗེ་རྗེ་བསྔློ་མི་ནུས་པ་དང་ནུས་པའློ། །འདིའི་ཡང་དྲུག་པ་

ལ་དཔྱད་དློ། །དངློས་པློ་སྔར་ལྟར་བཞིའློ། །རྟྗེན་ནི་ཆློས་གློས་ཡློད་པ་སྗེ། མྗེད་ན་སྔ་

མར་འགྱུར་བས་ཟྗེར་ཏྗེ། དྗེ་མི་དགློས་པ་འདྲ་བས་སགས་པར་ཤྗེས་པ་དགློས་

སློ། །རྣམ་འབྱྗེད་ལས། ལྷག་པ་ལ་གསུངས་པས་དངློས་ཚོད་བངས་པ་ལྟུང་མྗེད་དུ་

འདློད་པ་ནི་དཔྱད་པར་བྱའློ། །སགས་པ་ནི་བསྔློས་པའློ། །མ་ཕུལ་པ་ནི་ཆློས་གློས་ཀི་

མགྲློན་དུ་མ་བློས་པའློ། །ཤྗེས་པ་ནི་དགྗེ་སློང་གིས་སློ། །མ་སགས་པ་དང་འདྲ་བ་ནི་

སྦྱློར་དངློས་ཀི་ལྟུང་བ་སྐྗེད་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ཉིད་ནི་གློས་སགས་པ༌། དགྗེ་སློང་གིས་མི་

ཤྗེས་པའློ། །གཞན་ནི་མ་སགས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་སྗེ། དྗེ་སློང་ན་སློང་བའི་སང་བར་

གཏློགས་སློ། །སྦྱློར་བའི་ཚེ་མི་ཤྗེས་ན་དྗེའི་ཉྗེས་བྱས་སློང་བར་གཏློགས་ལ། རྟིང་

ནས་ཤྗེས་ཏྗེ་ཐློབ་ན་སགས་པར་གཏློགས་པའི་དངློས་གཞིའློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

སྦྱློར་བ་གཅིག་པས་ལྟུང་བའི་མང་ཉུང་གི་ཚད་བཟུང་བ་ནི། དགྗེ་སློང་མ་ལ་

གློས་སྦྱིན་པ་དང༌། ཉྗེ་དུ་མིན་པ་ལ་ལྷུང་བཟྗེད་དང༌། རབ་ཆྗེན་ཐློབ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་

རློ། །བསྐུར་བའི་སང་བ་ལ་ཞལ་ཏ་བྱྗེད་པ་ལ་བསྐུལ་བར་གྱུར་ནའློ། །དྗེ་ཅི་འདྲ་ཞྗེ་ན། 

ཕློ་ཉས་བསློ་བ་བྱས་པའི་ཞལ་ཏ་བའློ། །ཇི་ལྟར་བསློ་ན་ཆློས་གློས་ཉློ་བའི་རིན་རུང་བ་

མ་ཡིན་པ་སྗེ། གསྗེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་སྦྱིན་བདག་གིས་ཕློ་ཉ་བ་ལ་དགྗེ་

སློང་གི་སར་བསྐུར་བ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཕློ་ཉ། དགྗེ་སློང་དག་གིས་གློས་ཀི་རིན་

1  ས
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ལྗེན་དུ་མི་རུང་རྟྗེ། བདག་ཅག་གློས་རུང་བ་དུས་སུ་རྗེད་ན་ནི་ལྗེན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བས་

སངས་པ་ན། ཕློ་ཉས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞལ་ཏ་བྱྗེད་པ་འགལ་མཆིས་སམ། 

ཞྗེས་ཞལ་ཏ་པ་ཡློངས་སུ་འདྲི་བ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་ཚེ། དགྗེ་སློང་གིས་འདིའི་ཞྗེས་

བསན་པ་ལ་ཕློ་ཉ་བས་ཁྱློད་ཀིས་གློས་ཀི་རིན་འདིས་གློས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཉློས་ལ། 

དགྗེ་སློང་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་འློངས་པ་དང་བསྐློན་ཅིག་ཅྗེས་པ་བསློས་པའློ། །སྨྲས་

པ་ནི། ཕློ་ཉ་བས་སློ། །ཞལ་ཏ་པ་ལ། བྱུང་བའི་མཐའ་རྗེས་སུ་བརློད་པ་སྔར་བྱས་པ་

དགྗེ་སློང་ལ་སྨྲས་པའློ། །འགྲློ་བར་མ་ནུས་པ་དང༌། བསྐུལ་བའི་སློ་དྲུག་གསུངས་

པའི་དགློངས་པ་བཙལ་བར་བྱའློ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ། ཞལ་ཏ་པ། བདག་པློས་འདློད་

དློ། །ཞྗེས་ལན་ཅིག་དང༌། གཉིས་ཀི་མ་གྲུབ་ན་ཞྗེས་སློ། །བསྐུལ་བསང་ལ་“གློ་
1

རིམ་

ངྗེས་པ་མྗེད་ཅིང༌། གྲངས་ནི་“བསད
2

་པ་བཞི་དང་། བསྐུལ་བ་གཉིས་ལྟ་བུ་ལ་ཉྗེས་པ་

མྗེད་ལ། བཟླློག་མི་རུང་ངློ་། །རྣམ་འབྱྗེད་ལས། བཞི་འམ། ལྔའམ། དྲུག་གམ། བར་

དུ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་པྱློགས་སུ་“བསད
3

་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་ནི་

བསྐུལ་བ་དང་བཅས་པའི་ཡིན་ལ། འདི་ནི་“སློད
4

་པ་འབའ་ཞིག་ལ་གསུམ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ། །བསྐུལ་“བསང
5

་དྲུག་པློ་དྗེ་ལས་གཅིག་གིས་ལྷག་ན་སང་བར་འགྱུར་ལ། 

སྦྱིན་བདག་གིས་སྗེམས་བསྲུང་བར་ཁས་མ་བངས་ན་ཡང་“སང
6

་པའློ། །ཅི་ཞིག་

1  གློས

2  བསྔད

3  བསྔད

4  སྔློད

5  བསྔད

6  སད
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བྱས་ན་ཞྗེ་ན། བང་བའློ། །གང་ཞྗེ་ན། གློས་སློ། །འདིར་དངློས་པློ་ལ་གློས་སམ་གློས་

ཀི་རིན་ཕལ་ཆྗེར་རུང་བ། གློས་ཁྲུ་གང་རི་བའི་ཚད་དང་ལྡན་པ། སྦྱིན་བདག་གིས་ཕློ་

ཉ་བ་ལ་བསྐུར་ཞིང་དྗེས་ཞལ་ཏ་པ་ལ་གཏད་པ་སྗེ་ལྔའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

དྗེ་ལ་བསྐུལ་བསང་ལྷག་པ་ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཚེ་ནི། གློས་ཀི་རིན་རིན་

པློ་ཆྗེ་དགློས་ལ། བསང་བའི་ཚེ་འགྲྗེལ་པར་གློས་ལ་བཤད་དློ། །གསུམ་ཆར་ཞྗེས་པ་

ལ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ། ཐ་སད་“ལྔ
1

་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ། རང་དང་དྗེ་གསུམ་ཡང་རས་

ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་པ་བཞི་ནི་སྤྱི་ལ་ཡིན་ལ། བྱྗེ་བག་ཏུ་ཞལ་ཏ་པས་སྦྱིན་བདག་གི་

སྗེམས་བསྲུང་བར་ཁས་མི་ལྗེན་པའློ། །མཐར་ཐུག་ནི་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་ཟྗེར་རློ། །མི་

མིན་པས་གསུམ་གཅིག་དང༌། གཉིས་པ་གསུམ་དུ་བྱས་པ་ཡིན༌། མི་ཡི་གཉིས་པ་

གསུམ་ག་དང༌། གསུམ་གཅིག་དྗེ་དག་མུ་བརྒྱད་དློ། ཞྗེས་བརྒྱད་གསུངས་པ་ལ། 

གཅིག་ལྟུང་བྱྗེད་དང་། གཞན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཕློ་ཉས་བྱུང་བའི་ཐ་མ་སྨྲས་པར་དགྗེ་

སློང་བསྐུལ་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཆློས་གློས་ཀི་རིན་ཕློ་ཉས་ཁྱྗེར་འློངས་པ་ན། སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་མ་སངས་པར་ལྗེན་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །མ་དྲིས་པར་ཞལ་ཏ་པ་སློན་ན་

ཡང་ངློ་། །ཞལ་ཏ་པའི་ལག་ནས་གློས་ཐློབ་པའི་རྗེ་བ་མྗེད་པ་ན་སྦྱིན་བདག་ལ་མ་

སྦྲན་ན་ཡང་ངློ་། །ཁ་ཅིག་རྩ་བར་བསན་པའི་ཆློ་ག་འདི། རིན་པློ་ཆྗེ་རུང་བ་མ་བྱས་པ་

ལ་ཡིན་གི། བྱས་པ་ལ་ནི་བངས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་ཟྗེར་རློ། །སྦྱིན་བདག་གིས་གློས་

ཀི་རིན་ལ་དམིགས་ཤིང་། དགྗེ་སློང་ལ་ཡང་དྗེའི་དགློས་པ་ཡློད་ན་འདིར་བསན་པ་

འདི་དགློས་ལ། ཕྱིའི་བསམ་པས་བསྐུར་ཞིང་། དགྗེ་སློང་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་མཆློད་

1  ལྡ
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པ་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་སློན་མློ་ལ་སློགས་པའི་དགློས་པ་ཡློད་ན་རུང་བ་བྱས་ལ་

བདག་གིར་བྱའློ། །ཞྗེས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་མཁན་གིས་སློ། །སིན་བལ་གི་སང་བ་ལ། 

སན་ནི་གླིངས་པ་དང་། ནང་ཚངས་ཅན་གཉིས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ལ་འཇམ་པློ་དང༌། 

རས་བལ་ཅན་ཞྗེས་ཀང་གསུངས་སློ། །གདིང་བ་དང་སན་གཉིས་ཐ་དད་དྗེ། རྣམ་པ་

དང༌། དགློས་པ་དང་། གནང་བཀག་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སིན་བལ་ལས་

གདིང་བ་བྱར་རུང་ལ། སན་མི་རུང་ཟྗེར། སན་གི་ཞྗེང་ནི་གདིང་བ་དང་འདྲ་ལ། སིང་

དུ་རབ་ལ་ཁྲུ་ཕྱྗེ་དང་ལྔ་དང༌། ཐ་ཚད་ལ་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་མློ། །འབིང་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་

པར་རློ། །ནང་ཚངས་ཅན་གི་ཕྱི་ཤུན་ཡང་སན་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པས་དྗེ་འཆང་

བ་ལ་སང་བ་མྗེད་དློ། །སན་གི་རབ་ཚད་ཐ་ཚད་དྗེ་དག་ལས་ཆྗེ་བ་དང་། ཆུང་བ་ལ་

བྱིན་རླབས་མི་ཆགས་པ་དང༌། ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཆྗེད་དུ་བདག་གིར་བྱ་མི་ཉན་པ་

འདྲའློ། །འདི་ལ་སིན་བལ་རུག་བ་ཚད་ལྡན༌། རང་དབང་བ། ཟླ་བ་བཞིར་སྤྱད་པ་མིན་

པའི་རས་མཉྗེས་པ་གཞན་དང་མ་བསྗེས་པ༌། ཡུལ་དུ་དྗེར་དཀློན་ཞིང་རིན་ཆྗེ་བ། 

སྔར་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ་སྗེ་དྗེ་བརྒྱད་ལྡན་ནློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཚད་ལྡན་

ནློ། །འཁློར་གསུམ་ཁྗེབས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཚད་དྗེ། དྗེ་ཙམ་གིས་ན་ལྟུང་བའི་

དངློས་གཞིར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བས་ཆུང་ན་ནི་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །ཁྲུ་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནམ་དཔྱད་དློ། །ཚད་ནི་འློག་མ་

གསུམ་ག་ལ་འདྲའློ། །གཞན་དང་“བསྗེས
1

་པ་ལ་རས་ཉྗེས་པ་འབའ་ཞིག་གམ། དྗེ་

དང་བསྗེས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར༌། །བལ་ལ་སློགས་པ་ལ་

1  བསས
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ཡང་དྗེ་འདྲ་བར་གསུངས་པས་རས་ཉམས་པ་དང་དྗེ་བསྗེས་པ་ནི་འློག་མ་རྣམས་ལ་

ཡང་མཚུངས་སློ། བལ་གཞན་དཀར་པློའམ། རས་བལ་ལམ། གསློ་བལ་ལ་སློགས་

པའི་རས་ཉུང་ངུ་དང་བསྗེས་ཏྗེ་སིན་བལ་གི་སན་བྱྗེད་ན། ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པ་

ནི། སན་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པར་གསུངས་སློ། །ཉུང་དུ་ཞྗེས་པས་ཆ་མཉམ་

པར་བསྗེས་པ་ལ་ནི་ལྟུང་བ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ཏྗེ། སིན་བལ་དང་བལ་ནག་ཆ་

མཉམ་པར་བསྗེས་ནས་སན་བྱྗེད་ན་སར་བརའགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་གཞན་དང་བསྗེས་

པ་མིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་གློ་བར་བྱའློ། །བལ་ནག་པློ་འབའ་ཞིག་པ་ལ་ནག་པློས་སིན་

བལ་བརྗེ་བ་མ་གཏློགས་པ་འདྲའློ། །

ཆ་གཉིས་བསྗེ་བ་ནི། སིན་བལ་ལྟ་བུ་ལས་དམན་པ་ཉིད་དམ། དྗེ་བསྗེས་པ་

ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་བསན་ཞིང་། བལ་ནག་ལས་དཀར་པློ་དང་། འཁློབ་བལ་དམན་པས་

དྗེ་དང་བསྗེས་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་མཉམ་པ་བསམ་པའི་ཕྱིར༌། ཆ་གཉིས་བསྗེ་བའི་

བཅའ་བ་མཛད་དློ། །རས་བལ་དང་། གསློ་བལ་ལ་སློགས་པའི་རས་དམན་པ་དང༌། 

བལ་ནག་བསི་བར་བྱྗེད་ན། བལ་ནག་འབའ་ཞིག་པར་གཏློགས་པའི་ཉྗེས་བྱས་སུ་

འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིས་ནི་སྔར་ཆ་གཉིས་བསྗེས་པའི་སང་བ་བསན་པ་སྗེ་སིན་

བལ་གི་སང་བར་བྱ་དགློས་སློ། དཀར་པློ་དང་འཁློབ་བལ་ཚད་པས་ཉུང་བ་བལ་ནག་

དང་བསྗེ་ན་ནི་སང་བར་འགྱུར་རློ། །བལ་ནག་པློ་ཕྱྗེད་ཀི་ཚད་པས་ལྷག་ན་སང་བ་

དང༌། དཀར་པློ་དང་འཁློབ་བལ་ཕྱྗེད་ལས་ལྷག་ནས་བལ་ནག་ཉུང་བའམ། མཉམ་

པར་གྱུར་ཀང་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །འདིས་ནི་རས་བལ་དང་གསློ་བལ་ལ་སློགས་པ་དང༌། 

བསྗེས་པ་ལ་བལ་ནག་ལྷག་པ་དགློས་ཀིས། མཉམ་པའམ་ཉུང་པ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་
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པར་བསན་ནློ། །ཕྱྗེད་དཀར་པློ་དང་ཞྗེས་པ་ནི། བཞི་ཆ་དཀར་པློ་ལས་སློ། །བཞི་ཆ་

གཅིག་འཁློར་པ་ལས་སློ། །སྔ་མ་མང་ན་ཉྗེས་བྱས་དང༌། ཕྱི་མ་མང་ན་ལྟུང་མྗེད་

དློ། །ཕྱྗེད་ནི་ནག་པློ་ལས་སློ། ལྷག་པ་ནི་སང་ཕྱྗེད་ཡིན་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཡུལ་གང་

ན་བལ་ནག་པློ་དཀློན་ཞིང་། རིན་ཆྗེ་ལ་སིན་བལ་དང༌། བལ་ནག་པློ་མྗེད་ཅིང་རིན་

ཆུང་བ་དྗེར་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་གནས་སུ་བལ་དཀར་པློ་རིག་པར་བྱའློ། །དྗེའི་ཚེ་སིན་

བལ་དང་བལ་ནག་པློ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་ལ། དཀར་པློ་ལ་ལྟུང་པར་འགྱུར་རློ། །དཀར་པློ་

འབའ་ཞིག་པ་སིད་པ་བཞིན་དུ་སིན་བལ་འབའ་ཞིག་པ་དང་ཆ་གཉིས་བསྗེ་བ་ཡང་

རུང་ངམ་སམ་མློ། །འདིར་སྔ་མ་རྣམས་སིན་བལ་ལ་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར། སན་

གཉིས་བྱས་ནས་འབའ་ཞིག་པ་དང་། ཆ་གཉིས་ལ་གླིངས་པ་ཁློ་ན་བྱྗེད་ཀང་འགྲྗེལ་

པས་དང་པློ་ལ་གཉིས་ཀ་བྱས་ནས་ལྷག་མ་གཉིས་ལ་དངློས་སུ་མི་འདྲ་བ་བཤད་པ་

མ་གཏློགས་སྔ་མ་དང་། འདྲ་བར་བསན་པས་སན་གཉིས་ཀ་དགློས་སློ། །མཐར་ཐུག་

ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཐ་ཚད་དུ་ཆློག་པར་བཀྲམ་པ་ཉིད་ནི། བྱྗེད་པ་མཐར་ཐུག་པའི་དང་པློ་

ཞྗེས་བ་ལྟར་རློ། །བཀྲམ་པ་ནི་གླིངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ནང་ཚངས་ཅན་གི་ནང་ཚངས་

བཀྲམ་པ་ལ་སྗེ། ཕྱི་ཤུན་ནང་གི་ཁློངས་སུ་གཏློང་བར་བཤད་པས་སློ། །དང་པློ་དྗེ་

ནས་ཇི་སྗེད་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་རྩློམ་པ་གཉིས་ཏུ་འགྱུར་རློ། །བྱས་ཟིན་པ་རྗེད་

སློགས་གཞན་དུ་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་དང་ལློངས་སྤྱློད་པ་ལ་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བས་

འདི་གསུམ་ནི་བཟློ་རང་ངམ། གཞན་དུ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ལ། 

དཀར་པློ་དང་འཁློབ་བལ་ཕྱྗེད་པས་ལྷག་པ་དང་། མཉམ་པར་བྱས་ན་སན་བྱྗེད་པ་ལ་

ལྟུང་བ་མྗེད་པ་སིན་བལ་སློགས་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་གཉིས་ཚོགས་དགློས་སློ། །ལློ་དྲུག་
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གི་སང་བ་ལ། བསབ་པར་བྱ་བ་ནི། གང་ལ་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ལ་ནི་ཡུལ་ཆློས་བརྒྱད་

ལྡན་ཏྗེ། ཁང་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་བརྒྱད་ཀི་སྗེང་དུ་སྔར་གནང་བ་བྱིན་པ་དང་

མ་འབྗེལ་བ་དང༌། སན་སྔ་མ་བྱས་ནས་ལློ་དྲུག་མ་ལློན་པ་སྗེ་བཅུའློ། །གང་གི་སྦྱིན་

པའི་དགྗེ་འདུན་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་གིས་སློ། །

ཆློ་ག་ལ་གསུམ་ལས། ཡུལ་གི་སྦྱློར་བ་ནི་འདུ་བའི་སྐབས་བསྒྲུབས་པ་དང་

ཕྱག་བྱ་ཞིང༌། སྤྱློད་ལམ་བསྗེན་པ་དང༌། གསློལ་བ་གསུམ་གདབ་བློ། དགྗེ་འདུན་

ནམ་བསྐློས་པའི་གང་ཟག་གིས་སན་བརྟག་པ་དང་། བརྟགས་ནས་ཚོགས་ལ་བརློད་

པའློ། །དངློས་གཞི་ནི་གསློལ་གཉིས་སློ། །མཇུག་ནི་མཇུག་སྔུད་དློ། །འཇིག་རྒྱུ་ནི་

མཚན་གཉིས་བ་སློགས་སློ། །ལྟུང་བ་དངློས་ལ་དངློས་པློ་ནི། སན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ། 

རུང་བ་ཚད་ལྡན༌། རང་དབང་བ། རས་མ་ཉམས་པ། སྔར་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ་

སྗེ་དྲུག་ལྡན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དང་པློ་ནི། སིན་བལ་ནས་འདིའི་བར་ལ། གླིངས་པ་

བྱྗེད་པ་དང༌། ནང་ཚངས་ཅན་ནི་གསར་དུ་བལ་བཀྲམ་ནས་བྱ་དགློས་པ་

འདྲའློ། །འདིར་གླིངས་པ་ལ་གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་ནི། རས་མ་ཉམས་པས་མི་ཆློག་

གི །དྗེ་དང་མ་འདྲྗེས་པ་ཡང་དགློས་པར་མངློན་ནློ། །རྟྗེན་ནི། སན་སྔ་མ་ལ་ཡློད་

པའམ་མྗེད་ཀང་རང་དགར་བཏང་བ། གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་སྗེ་གསུམ་མློ། ཚིག་གི་དློན་

ནི་ལྷག་ན་བཅད་པ་ནི་རྟློག་པའི་དགྗེ་སློང་གིས་སློ། །ཐུང་བ་ནི་སིད་དློ། །དློགས་པ་ནི་

ཞྗེང་དུ་ཡིན་པ་འདྲའློ། །ལྷག་མ་བཅུ་ཚད་ལ་དང༌། ཐུང་བ་ཐ་ཚད་ལ་སྦྱློར་དགློས་

སམ་སམ་མློ། །བར་སྐབས་བར་སྐབས་སུ་བུ་གུ་བྱུང་བའམ་ཤ་ཟད་པ་སབ་མློ་རིམ་

གཅིག་གིས་གླན་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སན་དང་པློ་བས་བརྩམ་པ་ཉིད་ན་
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དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་གམ། ཕྱིས་སན་གཉིས་བ་རྩློམ་ན། སྔ་མ་ཟིན་ནས། གཞན་རྩློམ་ན་

ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ལྷན་ཅིག་པའམ་ཕྱིས་རྩློམ་པ་ལའང་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྩམས་ན་གང་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་དཔྱད་པར་བྱའློ། །དང་

པློ་བརྩམས་ནས་མ་ཟིན་པར་ཕྱིས་གཉིས་པ་གཅིག་བརྩམ་ན་སྦྱློར་བའི་ཉྗེས་བྱས་

བྱུང་ཡང་། གཉིས་པ་སྔློན་ལ་ཟིན་ན་དངློས་གཞི་མྗེད་དྗེ། གཉིས་པ་མ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེ་ནས་སྔ་མ་ཟིན་ན་དངློས་གཞིར་དློན་གི་བསན་པས། བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་

པ་དཔྱད་པར་བྱ་ལ། འདིའི་མཐར་ཐུག་ཀང་སྔ་མ་རྣམས་དང་མཚུངས་མི་མཚུངས་

དཔྱད་པར་བྱའློ། །མཐློ་གང་གི་སང་བ་ལ། གང་ལ་དཔྱད་པའི་དངློས་པློ་ནི། གདིང་བ་

རུང་བ་ཚད་ལྡན། རང་དབང་བྱས་པས་གསར་པ། རིང་བ་ལས་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་

པའི་མཐློ་གང་གིས་མ་གླན་པ་སྗེ་དྲུག་གློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །

ལྔ་པ་ལ་འགྲྗེལ་པར་གསར་དུ་རྗེད་པ་དང༌། གསར་དུ་བྱས་པ་གཉིས་ལས་ཕྱི་

མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི། དགྗེ་སློང་གི་གསར་དུ་རྗེད་པ་ལ་མི་བསྐྗེད་པར་སློན་པ་

མ་ཡིན་གི། གདིང་བ་གསར་པ་མིན་ན་གསར་དུ་རྗེད་པས། གསར་པ་ལ་ཞྗེས་པའི་

གློ་མི་ཆློད་ཅྗེས་པའི་དློན་རྟྗེན་ནི། བཅློས་པར་ནུས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་དྗེ་ཙམ་ཡློད་

པའམ། མྗེད་ཀང་རང་དགར་བཏང་བའློ། །བལ་ཁུར་བའི་སང་བ་ལ་གང་བསྐུར་པའི་

དངློས་པློ་ནི་གློས་རྒྱུ་ཡིན་པ། རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང་དབང་བ། ངློ་མ་སློས་པ་སྗེ་ལྔའློ་

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །རྒྱུ་ནི་གསལ་ལློ། །ཚད་ལྡན་ནི་ཁུར་དུ་ལློངས་པའློ། །གང་དུ་བསྐུར་

པའི་ལམ་ནི་ས་ལ་བརྟྗེན་པ། རྒྱང་གྲགས་ཀི་བདག་ཉིད་དྗེ་གཉིས་སློ། །གང་གི་ཚེ་

ཁུར་བའི་དུས་ནི། ཉི་མ་གཅིག་གི་དུས་སློ། །ཁྱྗེར་བ་མྗེད་ན་དཔག་ཚད་གསུམ་ཚུན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཆད་དུ་ཁུར་བ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་པས། གསུམ་ལས་འདས་པར་ཞྗེས་སྨློས་སློ། །ཡློད་ན་

ནི་རྩློམ་པའི་དུས་ཁློ་ན་ཉྗེས་བྱས་གཞན་གཅིག་གློ །དྗེ་ལྟ་ན་ཁྱྗེར་བ་མྗེད་ན་དང་པློ་

ནས་བརྩིས་པའི་རྒྱང་གྲགས་འདས་ན་སང་བ་དང༌། མྗེད་ན་དཔག་ཚད་གསུམ་

འདས་པ་ནས་བརྩིས་པའི་རྒྱུང་གྲགས་འདས་པའློ། །འདི་ཡན་ལག་རྩིས་པ་ཡང་

བསན་དགློས་སློ། བསྐུལ་ཞྗེས་པ་ནི་མཆུ་མན་ཆད་ལ་སྦྱར་རློ། །ནས་འབྲུ་དྲུག་གླློ་

གཤིབས་པ་ལ་སློར་གཅིག་གློ། །དྲུག་དང་བདུན་འགྱུར་གསུངས་པ་ནི། བསྐལ་བ་

དང་པློའི་སློར་དང༌། མར་འགྲིབ་ཀི་སློར་ལ། རྣམ་འབྱྗེད་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་ཟྗེར་

རློ། །ལུས་ཀི་ཞྗེས་པ་ནི། ཕག་བརང་གི་ཁུར་རློ། །བལ་རྨྗེལ་དུ་འཇུག་པ་ལ། ཡུལ་ནི་

འཁྲུར་འཇུག་ལྟར་རློ། །དང་པློ་ནི། བལ་རུང་བ་ཚད་ལྡན་རང༌དབང་བ། །རྨྗེལ་བ་

སློགས་སུ་འློས་པ་སྔར་རྨྗེལ་བ་སློགས་ཀི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ་སྗེ་དྲུག་ལྡན་ནློ་ཟྗེར་

རློ། །མཐར་ཐུག་ནི། ཕྱློགས་ལ་ལས་བྱས་པ་དང༌། ཚད་ནི་ཁྲུར་ལློངས་པ་ལ་བྱྗེད་

དློ། །མཐར་ཐུག་ནི་འཁྲུར་འཇུག་དང་གཅིག་པ་དགློས་པར་སང་བས་དང་པློའི་དྲུག་

པ་དང་ཚད་ལ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་རྗེག་པའི་སང་བ་ལ་རྗེག་པར་བྱ་བ་ནི་

རིན་པློ་ཆྗེ་ཡིན་པ་སད་གདགས་སུ་རུང་བ་རང་གི་ཡིན་པ། འཐློབ་པར་རྩློམ་པ་ན་

གནས་པ་རུང་བའི་ཆློ་ག་དང་མི་ལྡན་པ། རུང་བ་བྱྗེད་པའི་དུས་མིན་པ། ཆུད་འཛའ་

བའི་རྐྗེད་དང་མི་ལྡན་པ་དང་བདུན་ནློ་ཟྗེར་རློ། །སད་གདགས་རུང་ལ་རྒྱན་ཆར་གྲུབ་

པ་ཟྗེར་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། སད་གདགས་སུ་མི་རུང་བ་ནི། དྗེ་ནི་གས་པ་དང་ཞྗེས་

སློགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཅི་ཞིག་བྱས་ན་གསྗེར་དངུལ་ལ་རྗེག་པའི་སང་བར་

འགྱུར་ཞྗེ་ན། པདྨ་རཱ་ག་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་བདག་གིར་བྱས་པ་སྗེ་དང་དུ་ལྗེན་
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ན་སང་བའློ། །བདག་གིར་བྱྗེད་པ་སྗེ། གནས་སྐབས་གང་ལ་རློགས་ཤྗེ་ན། ལྕློགས་པ་

སྗེ་ལག་ཏུ་ཐློབ་པར་རུང་བ་ཉིད་ན་བདག་གིར་བྱ་བ་དྗེ་རློགས་པས་དྗེ་ལ་སང་

བའློ། །འདི་ནི་ལག་བས་བསློགས་པ་ལ་བྱྗེད་པ་འདྲའློ། །ཅི་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་གཅིག་

བུས་སང་བར་འགྱུར་རམ་ཞྗེ་ན། རང་གི་ཡིན་པ་དང༌། རུང་བ་གསུམ་གང་ཡང་མ་

བྱས་པ་ཡང་དགློས་སློ། །

དྗེ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། རང་གི་ལུས་ཀི་རྗེག་གམ། 

གཞན་ལ་རྗེག་ཏུ་བཅུག་ནའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བདག་གིར་བྱ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང་

རང་གི་ཡིན་པ་དང༌། རུང་བ་མ་བྱས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་རྗེག་

གམ། རྗེག་ཏུ་བཅུག་དགློས་པས་བདག་གིར་བྱ་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རྗེག་གམ། །རྗེག་

ཏུ་འཇུག་འདློད་ཙམ་ལ་འདློད་པ་ནི་ནློར་བའློ། །བདག་གིར་བྱ་བ་ཡློད་ཀང་ལྕློགས་པ་

ན་མྗེད་པ་ལ་ཉྗེས་བྱས་སུ་གསུངས་པས་བདག་གིར་བྱ་བ་རློགས་དགློས་སློ། །ཚིག་

གིས་ཀང་བྱྗེད་ལ་སྤིང་ཡིག་ལ་སློགས་པས་ཀང་བྱྗེད་ན། འདིར་རྗེག་པ་གང་ཡིན་

པར་རིག་པར་བྱ་ཞྗེ་ན། གང་ཡང་རུང་བ་སྗེ་རྣམ་པ་གང་ཡང་རུང་བས། འདི་ནས་

ལློང་ལས་འདིར་ཆུག་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུ་དམིགས་ཀིས་མ་སྨྲས་པར་ཕྱློགས་གཅིག་པར་

རྗེག་ནའང་སང་བར་འགྱུར་རློ། །འདིར་ལུང་ལས་སྤིང་ཡིག་སློགས་ལ་ན་སྨད་དུ་

གསུངས་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གློ །སད་གདགས་སུ་རུང་བ་ནི་དློང་ཚེ་དང༌། པ་ཎ་ལ་སློགས་

པའི་མཚན་མ་བྱས་པའི་ཟངས་མའློ། གཞན་ནི་གློང་མ་ལས་གཞན་པའི་ཟངས་

སློ། །དགྗེ་ཚུལ་གཉིས་ཀི་ནི་རང་དབང་མི་དབང་གང་ལ་ཡང་རྗེག་པའི་ཆ་ནས་ཉྗེས་

མྗེད་ཡིན་པ། དྗེ་གཉིས་ལ་ཉྗེས་པར་འགྱུར་བ་ནི་བདག་གིར་བྱས་པའི་ཆ་འབའ་ཞིག་
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ནས་སློ་སྦྱིན་བདག་ཅྗེས་སློགས་སློ། །གཞི་ལ་གང་ལ་རུང་བ་བྱ་བ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་

འདྲ་བ་ཡིན་པ། རང་དབང་བ་ལྔར་རུང་བ་བྱས་པ་དང་མ་འབྗེལ་བ་སྗེ་གསུམ་མློ། །དྗེ་

འདྲ་བ་ནི་ཁབ་ལ་སློགས་ཡིན་ཟྗེར་ཏྗེ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །རྟྗེན་གང་གིས་བྱ་བ་ནི། “སྗེ
1

་

ལྔའི་“སློམ
2

་པ་གསློར་རུང་ཡན་ཆད་དང་ལྡན་པ། ལུས་ཐ་མལ་པ། ཤྗེས་པ་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ། གནང་བའི་རྐྗེན་དང་“ལྡན
3

་པ་སྗེ། བཞི་ལྡན་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གློ །

གང་གི་དློན་དུ་བྱ་བ་ནི། ཆློས་དང་ལྡན་པའློ། །རུང་བ་བདག་གིར་བྱ་བ་ནི། 

དང་པློ་ནི། དངློས་པློ་མི་རུང་བ་འདི་སྦྱིན་བདག་ཆྗེ་གྗེ་མློའི་ཡིན་ལ། འདི་ལས་བྱུང་

བའི་རུང་བ་བདག་གིས་སྦྱད་དློ་ཞྗེས་དྲན་པ་སྗེ། འདི་ནི་རང་དང་རས་ཀི་སློ་ནས། ཐ་

དད་པས་ཕྱིན་པ་ལ་བྱ་ཟྗེར་རློ། གཉིས་བ་ནི། རྩྗེ་རྒློད་ལ་སློགས་པ་ལ་རང་གི་རིན་པློ་

ཆྗེ་བདག་གིར་བྱྗེད་དུ་བཅློལ་ལ། དྗེ་ནས་འདི་ཞལ་ཏ་བྱྗེད་པ་ཆྗེ་གྗེ་མློའི་ཞྗེས་སྔར་

ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་ལས། ཡུལ་གང་གི་མདུན་དུ་བྱ་བ་ནི། བསྗེན་རློགས་ཀི་

“སློམ
4

་པ་དག་པ་སློགས་བདུན་དང་ལྡན་བའློ། །རྟྗེན་གང་གིས་དང༌། གཞི་གང་ལ་བྱ་

བ་སྔར་ལྟར་རློ། །ཆློ་ག་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱློར་བ་ནི། རྒན་ན་ཕྱག་འཚལ་ལྷམ་འབུད་

དྗེ། ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ་བ་དབུལ། དངློས་གཞི་སྔགས་ལན་གསུམ་དང༌། མཇུག་

ཐབས་ལྗེགས་བྱ་བའློ། །སྔ་མ་གཉིས་ལ་ཡང་འདི་འདློད་པ་ནི། ནློར་བའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

རློ། །འཇིག་རྒྱུ་ནི་བྱིན་རླབས་ཆུང་བ་དང༌། ཞིང་མིན་པར་གྱུར་པ་དང་། ནློར་གི་

མངློན་ཞྗེན་ཏྗེ་རྒྱུན་དུ་བྱུང་ནའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་གང་ལ་བདག་ཉིད་ཀི་བདག་གིར་བྱ་བ་

1  སྗེ

2  སྔློམ

3  ལྔན

4  སྔློམ
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ཡློད་པ་དྗེ་ལ་ནི། རང་གིས་ཀང་རྗེག་པར་མི་བྱ་ལ། གཞན་རྗེག་ཏུ་གཞུག་པར་མི་བྱ་

སྗེ། དྗེ་ལ་རུང་བར་བྱ་བ་གསུམ་ཆར་མི་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བདག་གིར་

བྱྗེད་པ་དང་དབལ་བའི་ཕྱིར་རུང་བར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ནི་བྱིན་གིས་རླློབ་

བའི་སྔགས་ལས་ཀང་འདི་སྐད་ཅྗེས། བདག་གིས་དངློས་པློ་རུང་བ་མ་ལགས་པ་

འདིས་རུང་བ་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་བདག་གིར་བྱ་

བ་དང་མ་བལ་བ་ལ་རུང་བ་མི་ཆགས་པར་གསུངས་ཞིང༌། ཡང་ཅི་སྗེ་རུང་བ་གསུམ་

ཡང་བྱྗེད་བཞིན་དུ་རས་དྗེ་ལ་བདག་ཉིད་ཅི་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྗེལ་

ན་ནི། དྗེ་ལྟར་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་རུང་བ་བྱས་

ནས་བདག་གིར་བྱ་བ་བྱུང་ན་རུང་བ་འཇིག་པར་བསན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདིར་བདག་

གིར་བྱར་རུང་མི་རུང་གི་ཆད། རྗེག་ཏུ་རུང་མི་རུང་གི་ཚད་བསན་པར་བྱ་སྗེ། རིན་

པློ་ཆྗེ་ལ་དྗེའི་འབས་བུས་ཆློས་དང་ལྡན་པའི་ཆྗེད་དུ་བསམས་ནས་ལྗེན་པ་མ་

གཏློགས་པ་རང་གི་ངློ་བློའི་སློ་ནས་ཆགས་ཏྗེ། ལྗེན་པ་ནི་མི་རུང་བས་རིན་པློ་ཆྗེ་

གཞན་གིས་བྱིན་པ་ན་རང་གི་ངློ་བློའི་སློ་ནས་མ་ཆགས་པ་དང༌། དྗེས་རུང་བ་བསྒྲུབ་

པ་དྲན་པར་བྱས་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་བདག་གིར་བྱའློ། །དྗེ་ནི་བསྗེན་པར་རློགས་མ་

རློགས་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ལྗེན་པའི་ཆ་ནས་ཉྗེས་མྗེད་དློ། །འདི་

ཡིད་ཀི་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རྗེག་པ་ནི་མིན་ནློ། །རྗེག་པ་ལ་ནི་དགྗེ་སློང་

གི་བསམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་བཏང་དུ་ཟིན་ཀང་རུང་བ་མ་བྱས་ན་རྗེག་ཏུ་མི་རུང་ལ། བྱས་ན་

རྗེག་གམ་རྗེག་ཏུ་འཇུག་པ་རུང་ངློ༌། །དྗེས་ན་རྗེག་པ་ལ་རུང་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་

ཀི་ལྗེན་པ་ལ་ནི་མིན་ཏྗེ། བང་བར་བྱ་ཞིང་བངས་ནས་ཀང་སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀི་
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ཡིན་རྟྗེན་དྗེ་བཅང་བར་ངས་རྗེས་སུ་གནང་ངློ༌། ཞྗེས་དང༌། བང་བར་བྱ་ཞིང་བངས་

ནས་ཀང་དགྗེ་སློང་གི་མདུན་དུ་འགྲྗེང་སྗེ། ཞྗེས་བངས་ནས་རུང་བ་བྱྗེད་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རུང་བ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ན་ཉྗེས་མྗེད་ཡིན་ཟྗེར་བ་ནི། རང་གིས་

རྗེག་པའམ་རྗེག་ཏུ་བཅུག་པ་ཡིན། དང་པློ་ལྟར་ན་གཟུང་པར་བྱ་བ་མིན་པ་ལ་ནི་

མདུན་དུ་བཞག་སྗེའློ་ཞྗེས་པ་དང་འགལ་ཏྗེ། ལག་ཏུ་བངས་ནས་བྱས་པས་ཆློག་པས་

སློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀློད་པའི་ལྟུང་མྗེད་བསྒྲུབ་པའི་དློན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་པ་སྔ་མ་ཡང་ཞུགས་ལ། འདི་བཅློལ་བ་དང་རང་གིས་བྱས་པ་

གཉིས་འདྲ་བའི་ལྟུང་བ་ཡིན་པས་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྱུར་ན་གཉིས་ཀ་མི་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར་མི་འཐད་པ་འདྲ་སྗེ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །སྦྱིན་བདག་བདག་པློ་ཉིད་དུ་མློས་སུ་

གཞུག་ཅྗེས་པའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན་སྦྱིན་བདག་ཁས་ལྗེན་དུ་བཞག་དགློས་པ་ལྟར་

སང་ཡང༌། མདློ་དྲངས་པ་གློང་མ་དྗེའི་དློན་དུ་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་པས་རྣམ་བརྟགས་

བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ། །གཞན་དྗེས་མ་ཚོར་ཡང་དྗེའི་ཡིན་པའི་བློ་འཇློག་པར་སང་

ངློ་། །དྗེས་ན་དང་པློ་གཉིས་གཞན་གི་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་བློ་འཇློག་པ་རུང་བའི་དངློས་

གཞི་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་རུང་བ་སྒྲུབ་སམ་པ་ལྗེན་པའི་སྔློན་དུ་ཡིན་ནློ། །རག་

གན་ཞྗེས་སློགས་ལ་ལྔར་མ་བཞག་པ་མི་བཞག་ཅིང་མ་རློགས་པའི་གློང་ནས་ཡློད་

པ་སྨན་པློར་དུ་བསྔློས་པ་ལ་སྤྱད་དྗེ། བསློད་ནམས་སློམས་ལ་མི་བསྐུར་རློ། །

ནློར་བུ་ནི་མྗེ་ཆུའི་ཤྗེལ་དང༌། ཁབ་ལློང་ནློར་བུར་གྱུར་པའློ། །དངུལ་ནི་

དངུལ་སྐ་དང༌། གསྗེར་ནི་ས་ལྗེ་སྦྲམ་ཞྗེས་ནི་དྗེ་མིན་པ་ནི་དཔྱད་དློ། །སློགས་པས་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གདུང་ལ་སློགས་པ་བསྡུའློ། །གས་པ་ནི་སྗེར་ག་བྱུང་བ་སྗེ། 
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འབྱར་རུང་མ་འབྱར་རུང་ངློ༌། །ཆག་པ་ནི་བུ་གུ་བྱུང་བའློ། །དུམ་བུ་ནི་ཕྱློགས་གཅིག་

མྗེད་པའློ། །ཚིག་པ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་མྗེ་དང་ཕད་ནས་ཉློ་ཚོང་བྱར་མི་རུང་བར་འགྱུར་

བའློ། །པ་ཎ་ནི་མངློན་ཚན་ལྷག་མ་ཡློད་པ་ཙམ་དུ་ཉམས་པ་སྗེ། ཐམས་ཅད་ཉམས་ན་

ལྗེན་པ་ལ་ཉྗེས་མྗེད་དློ། །སྔློན་ལ་སྤྱད་པ་ནི་མངློན་ཚན་ཅན་གང་ལ་ཉློ་ཚོང་བྱས་པ་

ཙམ་ཡང་མི་དྲན་པའློ། །མ་བྱས་པ་ནི་མངློན་ཚན་ཅན་གང་མཚན་དུ་མ་བྱས་

པའློ། །མཚན་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་དྲུད་པ་ལ་སློགས་པས་མཚན་དང་བལ་བའློ། །བཅློས་

པ་ནི་ས་དང་རྩྭ་དང་། རློ་ལ་སློགས་པ་དག་ལས་ནློར་བུ་དང༌། དློང་ཚེ་དང༌། མངློན་

ཚན་ཅན་དང༌། རྒྱན་དང་འགྲློན་བུ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བྱས་

པའློ། །མངློན་ཚན་ཅན་གི་སྤྱློད་པ་ལ། གང་ལ་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ཞྗེ་ན། ཁྗེ་སློགས་

འདློད་པས་རྗེད་པ་འདློད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་གདུ་བ་ལ་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ངློ་། །དྗེ་ཡང་

གཞན་གི་དློན་དུ་ན། དངློས་གཞི་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། སྦྱློར་བ་ལ་ཕ་མློར་རང་གི་དློན་

དུའློ། །དངློས་གཞི་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞྗེ་ན། ཕ་རློལ་པློ་ཞྗེས་སློ། །དྗེ་གཉིས་དང་ཐ་སད་ལྔ་

དང་ལྡན་པ༌། ལུས་ཐ་མལ་པ། རང་དང་རས་ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་པ་སྗེ་ལྔའློ། །མངློན་

ཚན་གི་སྤྱློད་པ་གང་ལ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བ་ནི། བསྐྗེད་ཕྱིན་ན་སྗེ། བསྐྗེད་ཀི་ཆ་

ལ་ལྟུང་བར་འགྱུར་བར་སློང་ནའློ་དྗེ་ཉིད་དློ། །དྗེ་ནི་རྩ་བ་དང་བསྐྗེད་སྔ་ཕྱིར་ཐློབ་པ་

ལ་ཡིན་པས། དུས་“གཅིག
1

་ཏུ་ཐློབ་ན་བསྐྗེད་ཀི་ཞྗེན་པ་གང་ལ་ཡློད་པའློ།  ཁྱྗེད་མྗེད་

ན་ཐམས་ཅད་སང་ཟྗེར་རློ། །རྗེད་པ་བདག་གིར་བྱྗེད་ན་སང་ལྟུང་ངློ༌། ཞྗེས་གསུངས་

པས་མཐར་ཐུག་ནི་བསྐྗེད་ལ་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་སྗེ། དྗེ་དང་མདློ་སྔ་མ་གསུམ་ནི་འློག་མ་

1  གྲགཅིག
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ཉློ་ཚོང་ལ་ཡང་འདྲའློ། །བསྐྗེད་གང་ལས་ཕྱིན་ན་དངློས་གཞིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། པ་

ཎའམ། རིན་པློ་ཆྗེས་སྤྱློད་པ་ལས་སློ། །དྗེ་ལ་པ་ཎའམ། རིན་པློ་ཆྗེ་ཡིན་པ། སད་

གདགས་སུ་རུང་བ། རང་དབང་བ། གློས་ཁྲུ་གང་རི་བའི་ཚད་དང་ལྡན་པ་དྗེ་དངློས་

པློ་ལ་བཞིའློ་ཟྗེར་རློ། །

ཉློ་ཚོང་གི་སང་བ་ལ། ཉློ་ཚོང་གི་ཡུལ་ནི། ཁྱིམ་པ་སློགས་སྔར་བཞིན་

ནློ། །དངློས་པློ་ནི་གཞན་གིས་སློ། ཞྗེས་པ་ལ་པ་ཎའམ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལས་གཞན་པ་

གཞལ་བར་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྤྱློད་པ་ལས་བསྐྗེད་བྱིན་ན་ཞྗེས་པ་དང༌། བསྐྗེད་

པའི་ཁྗེ་སློགས་འདློད་པ་ལས་གཞན་ཉློ་ཚོང་གི་སྤྱློད་པ་ལས་བསྐྗེད་ཕྱིན་ན་ཞྗེས་

འགྲྗེལ་པ་ལས་མཛད་དློ། །དྗེས་ན་དྗེ་ཕལ་ཆྗེར་རུང་བ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་རང་

དབང་བ་སྗེ་བཞིའློ། །དགྗེ་འདུན་གི་འབས་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་བྱད་རིན་གིས་ཉློ་བ་ལ་

སྦྱིན་པར་བྱ་བ་སྗེ། ཉློ་ཚོང་བྱས་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་བའློ། །བཤློས་ཀི་ཕྱིར་ནི་འཚོ་བའི་

ཆྗེད་དུའློ། །གལ་ཏྗེ་དགྗེ་འདུན་དྗེ་དག་གི་བཤློས་ཀི་ཕྱིར་ཉློ་ནའློ། །འབས་ལ་སློགས་

པ་ཟད་ན་གཞན་ལས་ཉློར་རུང་བའློ། །འབས་ལ་སློགས་པ་གསར་པ་ཡང་ཉློར་རུང་

ངློ༌། །རིང་བ་བཙོངས་ནས་ཀང་གསར་པར་ཉློར་རུང་ངློ་། །ལག་གཞུག་པ་ནི་བར་

འཚངས་སློ། །ཡི་གྗེར་བི་བའི་དམ་བཞག་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས་ནི་གཞན་གི་ཆགས་

ཀ་གསལ་བ་དང་བདག་ཉིས་ཀི་དྲན་པར་བྱ་བ་དང༌། འགློད་པ་མྗེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །ལྷུང་བཟྗེད་འཆང་བ་ལ། སྔར་གི་དྲུག་གི་སྗེང་དུ། ལྷུང་བཟྗེད་འབྗེལ་མྗེད་མིན་པ་

བསན་ནློ། །བདག་པློའི་སྗེལ་བས་ལྟུང་མྗེད་ནི་རབ་ཏུ་ཞྗེས་སློ། །རུང་བའི་སྗེལ་བ་ལ་

ན་སྨད་པ་ནི། སྐ་བ་སློགས་མདློ་གཉིས་སློ། །འདིར་ཁ་དློག་ཀང་རུང་བ་དགློས་པར་
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བསན་པ་ནི། རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་གློས་དང༌། 

སློད་སྤྱད་སློགས་ཡིན་ན་རྐྗེན་དང་མི་ལྡན་པའི་ཚེ་རྒྱུ་དང་། ཁ་དློག་སློགས་རུང་བ་

དགློས་ལ། འཆང་བ་ཙམ་དང་སློང་བ་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་དགློས་སམ་སམ་སྗེ་

དཔྱད་པར་བྱའློ། །འདིར་རབ་ཚད་ལས་ཆྗེ་བ་མི་རུང་བར་བསན་པ་དང༌། སྤྱིར་

བསན་པའི་འགྲྗེལ་པ་ནས་ལྟུང་བ་བསྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཆྗེ་བ་ལ་སྐློན་མྗེད་པར་

གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བཙལ་བར་བྱའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་ཆུང་ངུ་ནི། ཐ་ཚད་ལས་

དང༌། གཅིག་གིས་ནི་གཉིས་ཡན་ཆད་བཀག་སྗེ། དྗེ་ནི་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པར་

འཆང་བ་ལ། ལྷུང་བཟྗེད་ལྷག་པ་འཆང་བའི་ཉྗེས་མྗེད་དློ། །ལྷུང་བཟྗེད་འཚོལ་བའི་

སང་བ་ལ། མདློ་དང་པློ་ནི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལའློ། །གཉིས་པ་ནི་སྤྱློད་ལའློ། །དྗེ་ལ་

ཞྗེན་པ་ནི་ལྷག་པར་ཆགས་པའློ། །ཁ་ཅིག་དང་པློ་ནི་གཞན་གི་ཡློ་བྱྗེད་དང༌། གཉིས་

པ་གནང་བའློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དང་པློ་ནི། གནས་མལ་གི་གཞི་དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་

གློས་ཀི་གཞི་ལས་སློ། །གང་ན་ལྟུང་བ་འདི་འབྱུང་ཞྗེ་ན། ལྷུང་བཟྗེད་དྗེའློ། །ཡློད་པའི་

ཚད་ནི་ལྡན་པའློ། །དྗེ་ཡློད་ན་ཅི་ཞིག་སྤྱད་ན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཅི་འདྲ་བར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། 

ཁྱིམ་པ་སློགས་ཏྗེ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་བའི་དྲུག་པ་བརྟག་གློ །དྗེ་ལ་ངག་གི་རྣམ་

པར་རིག་བྱྗེད་ཀིས་བསངས་པས་བཙལ་ཏྗེ་ཐློབ་ན། དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་

བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་རང་གིས་སློང་དགློས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ངག་

གིས་རིག་བྱྗེད་སྦྱློར་བ་འདིའི་དགློངས་པར་སྗེམས་སློ། །དངློས་པློ་ནི། རུང་བ་ཚད་

ལྡན་སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཡིན་པ་སྗེ་བཞི་ལྡན་ཟྗེར་རློ། །གཞན་དག་ནི་ཕློ་ཉ་བ་

ཡིན་ལ། དྗེ་དག་ཁྱིམ་པ་དང་ཉྗེ་དུ་མིན་པ་དགློས་ཞྗེས་པའློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་བཅློལ་
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ཡང་རློགས་པ་གཞན་གི་ཡུལ་ལ་ནི་ཐ་སད་དང་ལྡན། ཁྱིམ་པ་དང༌། ཉྗེ་དུ་མིན་པ་མི་

དགློས་ལ། འདི་ལ་དགློས་པ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། གཞན་དང་འདྲ་མློད། །འདིར་ནི་གླྗེང་

གཞི་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཙམ་མློ་ཟྗེར་བ་ནི་མིན་པར་སྗེམས་སློ། །རྟྗེན་ནི་ལྷུང་བཟྗེད་

མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡློད་ཅིང༌། འབྗེལ་མྗེད་མ་ཡིན་པ་སྗེ་གཉིས་“ལྡན
1

་ནློ། །

ཉྗེས་བྱས་ནི། འཚོལ་བའི་རྩློམ་པ་ཙམ་ལའློ། །གྲུབ་པ་ནི་ཐློབ་བློའ ློ། །བརྗེ་བ་

ལ་ལྟུང་མྗེད་དུ་གསུངས་པ་ནི་ཟློང་འདློད་པ་མྗེད་པའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་ཀི་རིན་གི་ཡློ་

བྱད་དྗེ་དག་ཡློད་པ་ན་ཡང་རིན་གིས་མི་ཉློ་བར་སློང་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། 

ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་རིགས་པར་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ལྷུང་བཟྗེད་

ལྷག་པ་འདི་ནིའློ། །ཆློས་གློས་ལ་སློགས་པ་“སློང
2

་བ་ན། གང་ཟག་ལས་སང་བ་ལས་

དགར་བའི་འདི་ནིའློ། །ལྷུང་བཟྗེད་འབྗེལ་པ་མྗེད་པ་ལྟུང་བ་འབྱིན་པ་པློ་ལ་སྗེར་

དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་དགྗེ་འདུན་ནས་ཐློབ་ཀི། གང་ཟག་ལ་མིན་པས་དགྗེ་འདུན་ལ་

ཞྗེས་སློ། །དགྗེ་འདུན་ལ་སློང་བ་ཡང་གཏན་སང་མི་ནམ། གཞན་ནི་ཞྗེས་ཅིའི་ཕྱིར་

སྨློས་ཤྗེ་ན། སྔ་མ་ནི་མང་པློ་ཡློད་ན་བཟང་བ་གཅིག་དགྗེ་འདུན་ལ་བསིགས་ནས། 

ཚད་མ་འབྗེལ་མྗེད་དུ་བྱས་ཏྗེ་སྗེར་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་བ་ནི་མིན་ནློ། །གཞན་ནི་

ཆློས་འདི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བགློ་བར་བྱའློ། །བསྐློས་པས་ཞྗེས་པ་ལ། 

གང་བསྐློ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཆློས་བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་པ་སྗེ། ཐུན་མློང་མིན་པ་

ནི་སྔར་འབྗེལ་མྗེད་འགྲིམ་པར་མ་བསྐློས་པའློ། །གང་གིས་བསྐློ་བ་ནི་དགྗེ་འདུན་

མཚན་ཉིད་གསུམ་ལྡན་གིས་སློ། །ཆློ་ག་ལ་སྦྱློར་བ་ནི། འདུ་བའི་སྐབས་སྒྲུབ་ཅིང་སྤློ་

1  ལྔན

2  སྔློད
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བ་དྲི་བའློ། །དངློས་གཞི་གསློལ་གཉིས་སློ། །མཇུག་ནི་མཇུག་སྔུད་དློ། །དྗེའི་བྱ་བ་ནི། 

ཚོགས་པའི་དུས་ནི་“དགུན
1

་ཀ་ཚུན་ཆད་དགྗེ་འདུན་ནམ་ཚོགས་དུས་སློ། །དགྗེ་

སློང་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འཇལ་བར་བྱ་ཞྗེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་སློ་འབྗེལ་བ་མྗེད་པ་

ནི། དགྗེ་འདུན་ལས་ཐློབ་པའི་ལྷུང་བཟྗེད་ཐ་ཚད་ཀི་མིང་ངློ༌། དགྗེ་སློང་གི་ལྷུང་བཟྗེད་

ལ་འབྗེལ་བ་གཉིས་སུ་ཟད་དྗེ། བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་བདག་ཉིད་ཀིས་སྤྱད་པ་

དང༌། ཡློངས་སུ་སང་བའི་དུས་ནའང་རང་དབང་ཡློད་པ་ཡིན་ན། སྔར་མ་“བཤད
2

་པ་

དྗེ་ནི་འབྗེལ་པ་དྗེ་གཉིས་དང་བལ་བས་ན་འབྗེལ་མྗེད་དློ། དགྗེ་སློང་རྣམས་འཁློད་

པའི་དློན་དུ་སན་གདིང་བ་ལ་སློགས་པའི་ནན་ཏན་ནློ། །ལྷུང་བཟྗེད་ཀིས་བསྔགས་

པའློ། །གནས་བརྟན་ནི་དགྗེ་སློང་རྒན་རིམ་རྣམས་ལ་བློད་པའློ། །ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ནི་

མདློག་ནག་ནག་ནློག་མྗེད་ཅིང་མཛེས་པའློ། །དབྱིབས་ལྗེགས་པ་ནི་ཚད་ལྡན་

ནློ། །ལློངས་སྤྱློད་བཟློད་ནི་བུ་གུ་དང་ཆག་གྲུགས་ལ་སློགས་མྗེད་པའློ། །འཐག་ཏུ་

འཇུག་པ་ལ། གང་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ནི་ཁྱིམ་པ་སློགས་དྲུག་སྗེ་དྲུག་པའི་སྦྱློར་བ་

མ་བྱིན་པའི་སྔ་རློལ་དུ་སློན་པ་མིན་པ་ཞྗེས་སྦྱར་དགློས་ཏྗེ། གླ་རྔན་ལ་བསམས་པས་

སློ། །གང་འཐག་ཏུ་འཇུག་པའི་དངློས་པློ་ལ། གློས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ། །རུང་བ་ཚད་ལྡན་

རང་དབང་བ། སྔར་བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ་སྗེ་ལྔ་ཟྗེར་རློ། །རྒྱུ་ནི་དློགས་པའློ། །ཚད་

ནི་ཁྲུ་གང་གིའློ། །རྟྗེན་ནི་རྔན་པ་མི་སྗེར་བའློ། །རིན་གླ་མྗེད་པར་ངག་གིས་དགློས་

སམ། ཕློ་ཉ་ལ་སློགས་པ་གཞན་གིས་སློ། །ཐ་ག་པ་ཉྗེ་དུ་ཡིན་མིན་དང༌། ཁྱིམ་པ་

དང༌། རབ་བྱུང་དང་རང་དང་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་པ། རིན་བྱིན་པ། མ་བྱིན་གཉིས་ཀ་དང་

1  དགློངས

2  ཤད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 184  

བཅས་པ་ནི་གཞན་ཉིད་དང་བཅས་པའློ། །དྗེ་ལ་འཐག་ཏུ་བཅུག་ན་འཐག་འཇུག་དྗེ་ཉྗེ་

དུ་མིན་པ་དྗེས་མ་བྱས་པ་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་ཉྗེ་དུས་བཏགས་པ་ལྟུང་མྗེད་དང༌། ཉྗེ་དུ་

མིན་པས་དངློས་གཞིའློ། །རང་གི་ཆ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང༌། གཞན་གི་ཆ་ལ་ལྟུང་མྗེད་

དློ། །ཉྗེས་བྱས་ནི་བཟློ་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་གི། 

འདིར་གཏློགས་མིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རིན་བྱིན་པའི་བཏགས་པ་ལྟུང་མྗེད་དང༌། མ་

བྱིན་པར་བཏགས་པ་ལྟུང་བྱྗེད་དློ། །རབ་བྱུང་ལ་ཡང་ན་སྨད་དང༌། ཁྱིམ་པ་ལ་དངློས་

གཞིའློ། །དྗེ་ལྟ་ན་སྔན་ལ་ཉྗེ་དུ་དང༌། རིན་བྱིན་ནས་བཏགས་པའི་འཕློ་ལ་ཉྗེ་དུ་མ་ཡིན་

པ་དང་རིན་མ་བྱིན་པར་བཏགས་པ་དངློས་གཞིར་འགྱུར་བས། སྔར་བཟློའི་རྩློམ་པ་

མ་བྱས་པ་ཙམ་ནས་མི་སྦྱར་གི། །ཁྲུ་གང་ལ་བྱ་དགློས་པ་འདྲའློ། །ཀུན་སློང་ལ་རྐུ་

སྗེམས་དང༌། ཡིད་གཅུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་གཞན་པས་འཐག་ཏུ་འཇུག་འདློད་

ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གློ །མཐར་ཐུག་རྔན་པ་ལས་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་ཟྗེར་ཏྗེ། གློས་ཁྲུ་གང་དུ་

ལློངས་པར་བཏགས་པ། ཡུལ་དུས་དྗེར་གྲགས་པའི་གླ་མི་སྗེར་བར་སང་བ་དགློས་

སློ། །

འཐག་པ་བསྐྗེད་པ་ལ། གང་ལ་འཐག་པ་བསྐྗེད་པའི་ཡུལ་ནི། ཐ་ག་པ་དང༌། 

སྦྱིན་བདག་གཉིས་ཀ་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པ་སློགས་དྲུག་ལྡན་ནློ་ཟྗེར་རློ། །རས་ཐ་དད་ལ། 

དྗེ་གཉིས་ཀང་ཐ་དད་པ་དང༌། སྦྱིན་བདག་གི་འཐག་པ་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཅི་བདྗེར་

བསབས་པ་མིན་པའློ། །དངློས་པློ་ནི། གློས་ཀི་རྒྱུ་རུང་ཚད་ལྡན། སྦྱིན་བདག་དྗེའི་

ཡིན་པ། བཟློའི་རྩློམ་པ་མ་བྱས་པ་སྗེ་ལྔ་ཟྗེར་རློ། །ལྟུང་བ་འབྱིན་པ་དྗེའི་ཕྱིར་བརྟག་

པར་བྱ་བའི་གློས་དྗེ་སྦྱིན་བདག་གི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་སྗེ་བསམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་
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འཐག་པ་བསྐྗེད་ན་སང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་བྱྗེད་པ་པློའ ློ། །ཡན་ལག་ལ་འདི་

གཞུག་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་དགྗེ་སློང་གིས་ཐ་ག་པ་འཐག་པ་བསྐྗེད་པ་ལ་སྦྱར་བ་

དགློས་པས་དྗེའྗེི་དློན་ནི། ཁློ་ལག་ཆྗེ་བ་སྗེ་ཞྗེང་ཆྗེ་བ་དང༌། ཁྲུར་རིང་བ། འབས་

བཟང་བ་སྗེ་བྱྗེར་ཟུག་སློམ་པ་དང༌། ཤས་བཟང་བ་དང༌། སང་སྗེང་མྗེད་པའི་ཐག་

རན་བཟང་པློའ ློ་དྗེ་གཉིས་གང་རུང་ལ་སྦྱར་བ་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སྦྱར་བས་གལ་ཏྗེ་

སྦྱིན་བདག་གི་དློག་པ་ཟད་ན་དངློས་གཞིའློ། །འདིར་བསྔློས་ཚོད་ལས་ལྷག་པ་ཁྲུ་

གང་གི་དློག་པ་ཟད་པ་ལ་སྦྱར་དགློས་པ་འདྲའློ། །ཡང་འཐག་པ་བསྐྗེད་པ་ལ་དློག་པ་

མ་ཟད་ཀང༌། རྔན་པ་མ་བྱིན་ན་དངློས་གཞིའློ། །ཡང་ཞྗེས་བས་དློག་པ་ཟད་པ་དང༌། 

གཉིས་ཀ་སློ་སློར་སང་ལྷུང་གི་བྱྗེད་པ་པློར་བསན་ན། །རྔན་པ་ཁས་བངས་མ་བངས་

འདྲའི། །འཐག་པ་བསྐྗེད་པ་གྲུབ་ན་དངློས་གཞི་ཡིན་ལ། ཁས་བངས་པ་མ་ཡན་ན་མ་

བྱིན་ལྗེན་གི་ཉྗེས་པར་ཡང་འགྱུར་བར་གསུངས་སློ། འདིར་“སྔློན
1

་མ་རྣམས་རྔན་པ་

མ་བྱིན་པ་འཐག་འཇུག་གི་ཉྗེས་བྱས་དངློས་གཞི་ལ་སྦྱློར་བ་ནློར་བ་ཁློ་ན་སྗེ། འཐག་

འཇུག་ལ་ནི་འཐག་པ་བསྐྗེད་པ་དང་བལ་བའི་རྔན་པ་མ་བྱིན་པ་ཡིན་ལ། འདི་དང་

འཐག་པ་བསྐྗེད་པ་གྲུབ་པ་གཞིར་བྱས་ལ། བསྔློས་ཚོད་ལས་ལྷག་པའི་དློག་པ་ཟད་

ན་གླ་རྔན་བྱིན་ཡང་སང་བར་འགྱུར་ལ། མ་ཟད་པའི་ཚེ་སང་བར་འགྱུར་བ་ལ་གླ་རྔན་

མ་བྱིན་པ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཐར་ཐུག་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་ལ་སྦྱློར་བ་ཡང་ནློར་ཏྗེ། 

གྲུབ་ན་དངློས་གཞིའློ། །ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་བཅློལ་བ་ལས་ཁློ་ལག་ཆྗེ་བ་ཉིད་དམ། 

འབས་བཟང་བ་ཉིད་གྲུབ་ན་འདིར་དངློས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

1  སྔན
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འགྲྗེལ་པར་གསུངས་སློ། །སྦྱིན་པར་བྱྗེད་པས་ཞྗེས་པས་ནི། དགྗེ་སློང་གི་ཆློས་སུ་

འགྲིག་གློ །འདིར་གལ་ཏྗེ་ཁས་བངས་པ་ལྗེན་པར་མི་བྱྗེད་ན་ཐག་པ་ཡང་སྦྱིན་བདག་

ཡིན་ནློ། །སྦྱིན་བདག་གིས་ཁློ་ལག་ཆྗེ་བ་སློགས་བྱའློ་ཞྗེས་ཁས་བངས་པ་དྗེ་ལྟར་དུ་

ཐ་ག་པས་ཁས་ལྗེན་པར་མི་བྱྗེད་ན། ཐ་ག་པ་ཡང་སྦྱིན་བདག་དང་འདྲ་བས་ཞྗེས་པ་

ཡིན་ནམ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །གློས་གྲུབ་པའི་སྔ་རློལ་དུ་གློས་བསྒྲུབ་དྗེའི་ཕྱིར་བསམ་

པ་ལས་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་བསློད་སློམས་ལ་འགྲློ་བ་དང༌། བཅའ་བ་ལ་

སློགས་པ་འཚོལ་བ་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཉྗེས་བྱས་གཅིག་གི་བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་གི། 

ཁི་ལས་“ལྡང
1

་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་སློ་སློ་ཐ་དད་ཡིན་མིན་ནློ། །སྦྱིན་བདག་གིས་དགྗེ་

སློང་ལ་ཁྱློད་ཀི་ཕྱིར་གློས་འཐག་ཏུ་གཞུག་གིས། དུས་དུས་སུ་བཞུང་ལ་གཟིགས་

ཤིག་ཅྗེས་མ་བསློ་བར་མཛེས་པ་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པས་འགྲློ་ན། ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

སྨྲ་མློད་ཀི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །འཕློག་པའི་སང་བ་ལ། དཔལ་དགྗེ་སློང་ཉིད་བཅས་པ་ལ་

དགྗེ་སློང་གི་“སློམ
2

་པ་དག་པ་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་དང་ལྡན་པ། 

ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པ། རང་ལས་ཐ་དད་པ་སྗེ་དྲུག་ལྡན་ནློ། །འློག་ཏུ་དགྗེ་སློང་

ཆློས་དྲུག་ལྡན་ཞྗེས་དམིགས་ཀིས་མ་ཕྱྗེ་བ་ནི་འདི་ལ་གློ་བར་བྱའློ། །འློན་ཀང་བརྟྗེན་

པ་རྣམ་དག་ཡློད་པ་ན་འདི་བཞིན་དང་། རྟྗེན་ལ་གསློར་རུང་ཡློད་པ་ན་ཡུལ་ཡང་

གསློར་རུང་གིས་ཆློག་གློ །“ཕློག
3

་པར་བྱ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཞྗེས་པ་ནི། རང་ངམ་གཟན་

གང་རུང་གིས་བྱིན་པ་དགློས་པར་སློན་པའློ། །གློས་ཉིད་ཅྗེས་པ་ལ་འགྲྗེལ་པར་གློས་

1  ལྔང

2  སྔློམ

3  བློག
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ནི་མཚོན་པ་སྗེ། དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཡློ་བྱད་གཞན་ཡང་འཕློག་ན་དངློས་གཞིར་གསུངས་

སློ། །འདི་ལ་སྔ་མ་རྣམས་གློས་སམ་ལྷུང་བཟད་ཡིན་པ། “རུང
1

་ངམ་ཚད་ལྡན་རང་

ངམ་གཞན་གིས་བྱིན་ལ། དྗེ་ལྟར་དྗེ་དབང་བ་སྗེ་བཞིའློ་ཟྗེར་རློ། །

བསྡུས་པ་ཐ་དད་པ་ནི། ལུས་ངག་དུས་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའམ་རིམ་གི་

ཞུགས་པ་ཡང་ལྟུང་བ་གཅིག་ཏུ་སློན་པའློ། །ཀུན་སློང་ལ་རྐུ་བའི་ཀུན་སློང་ལས་

གཞན་པས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས། འཕློག་འདློད་ཟྗེར་བའི་དང་པློ་ལ་འགྲྗེལ་པར། ཁ་

ན་མ་ཐློ་བ་འདི་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པ་ཡིན་གི། རྐུ་སྗེམས་ཡློད་པ་ན་ནི་མ་བྱིན་པར་ལྗེན་

པར་གཏློགས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་ཡང་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཡང་སྒས། མ་

བྱིན་ལྗེན་དང་གཞི་མཐུན་པ་གཅིག་ཡློད་དམ་དཔྱད་དློ། །བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

དགློས་པ་འློག་ཏུ་སློན་ནློ། །འློ་ན་རྐུ་སྗེམས་“མྗེད
2

་པའི་འཕློག་པ་ཅི་འདྲ་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་

ཕ་རློལ་པློ་ལས་དབལ་བ་ཙམ་འདློད་ཀི། བདག་གིར་བྱ་བའི་བློ་མྗེད་པ་ལ་སིད་

དློ། །མཐར་ཐུག་ལ་ཐློབ་བློ་སྐྗེས་པ་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཀུན་སློང་ལ་རྐུ་སྗེམས་མི་སིད་

པར་འདློད་པ་དང་འགལ་ཏྗེ་འདི་ལ་རྐུ་སྗེམས་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེས་ན་ལུས་ལས་

ཞྗེས་གསུངས་པས་ཕ་རློལ་པློའི་ལུས་ཐ་དད་དུ་སློང་བའམ། དྗེའི་གནས་ནས་སགས་

པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱ་དགློས་པ་འདྲའློ། །ཐ་དད་པའི་མ་ཐ་ཡང་ཇི་ཙམ་དུ་གློས་ཀི་གྲྭ་ལུས་ལ་

བལ་བར་བྱྗེད་ན་སང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་ཞྗེས་པ་ལ་

འགྲྗེལ་པར་གཞན་གི་དློན་གི་ཕྱིར་ཚིག་གིས་ཀང་འཕློག་ན་དངློས་གཞིའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་

བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སྐྲློད་པ་དང་འདྲ་བ་ནི། དགྗེ་སློང་མ། དགྗེ་སློབ་

1  རུད

2  མད
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མ། དགྗེ་ཚུལ་མ་གསུམ། དགྗེ་སློང་ལ་སློགས་པ་ལྔས་སྐྲློད་པ་དང༌། དགྗེ་སློང་དང༌། 

དགྗེ་སློང་མ་གཉིས། དགྗེ་བསྗེན་མ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་གི་སྐྲློད་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་

འགྱུར་ལ། ཁྱིམ་པ་ཕློ་མློ་ལ་བསློད་ནམས་མིན་པར་གསུངས་པ་དང་འདྲའློ། །འཕློག་

པ་གསུམ་ལས། སང་པར་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ། རང་གི་ཉིད་སྗེལ་བ་ཞྗེས་སློ། །རང་

གི་ཉིད་ནི་ཡུལ་དྗེ་དབང་བའམ་དྗེ་དང་ལྡན་པ། དྗེ་མི་དབང་བའི་འཕལ་བ་ནི་སྗེལ་བ་

ཡིན་པ་འདྲའློ། །བློ་གྲློས་ངན་པས་བྱས་པའི་འཕློག་པ་ནི། རྒློད་པའི་བསམ་པས་དུས་

ཅུང་ཟད་ཅིག་སྗེམས་བསྡུ་བར་བྱའློ་སམ་ནས། ཆློས་གློས་སློགས་འཕློག་པ་སྗེ། དྗེ་

ནི་རྗེས་སུ་འཕློག་པ་སྗེ། དངློས་གཞིའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཉྗེས་བྱས་སློ། །

རིགས་པའི་དློན་གི་དབང་གིས་བྱས་པའི་འཕློག་པ་ནི། ཚེ་འདིའི་གནློད་པ་

རྐུན་པློ་ཆུ་ཀླུང་སག་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པ་དང༌། ཕ་རློལ་ཏུ་མི་ཕན་པ་སིག་

གྲློགས་ཀི་ལག་ཏུ་འགྲློ་བའློ། །དགློན་པ་པའི་བལ་བ་ལ། སློ་ཐར་དང་། རྣམ་འབྱྗེད་

ལས་འཕློག་པའི་འློག་ཏུ་བརྟད་པ་ལས་བྱུང་བ་འབྱུང་ཡང༌། འདིར་ཞུས་པ་ལས། 

དགློན་པ་པའི་འབལ་བ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་སྗེ། དབྱར་གི་དུས་དང་འབྗེལ་བའི་ལྟུང་བ་

རྣམས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ལུང་ན་དྗེ་ལྟར་མྗེད་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་

གློ། །ཆློས་གློས་གཅིག་ཅྗེས་པ་ལ། ལུང་དང་རྩ་འགྲྗེལ་ལས། གསུམ་ལས་གང་རུང་

གཅིག་ལས་མཛད་པ་ལ་སྔ་མ་རྣམས་སམ་“སྦྱར
1

་ལ་བྱྗེད་དྗེ་གཞན་གཉིས་བྱྗེད་ན་

རྟགས་ཉམས་པར་ས་བརྐང་གི་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་པ་དང༌། ཆར་འབབ་པ་སློགས་

ཀི་ཚེ་སམ་སྦྱར་འཇློག་གི །གཞན་གཉིས་མི་འཇློག་པར་གསུངས་པས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་

1  སྤྱར
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བ་ནི། དགློན་པ་དང༌། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པ་གཉིས་དམིགས་ཀིས་བཀར་བས་

སམ་སྦྱར་གི་ངྗེས་པ་མྗེད་པ་འདྲའློ། །འློན་ཀང་གཅིག་ཅྗེས་པ་ལྟར་ན། གསུམ་ག་ལ་

འཇིགས་པ་ཡློད་ཀང༌། གཉིས་མི་འཇློག་པ་ལྟར་སང་བ་ནི་དཔྱད་པར་བྱའློ། །རུང་བ་

ཚད་ལྡན་དང༌། རང་ལ་ལྟློས་པའི་བྱིན་རླབས་ཡློད་པ་དང༌། འཇིགས་པའི་དབང་གིས་

གནས་གཞན་དུ་བཞག་པ་ཟྗེར་རློ། །གྲློང་ནི་དགློན་པ་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའློ། །འདྲ་བ་ནི་བལ་བ་མི་འབྱུང་བ་ལའློ། །གལ་ཏྗེ་སྤྱློད་ཡུལ་གི་གྲློང་ཡང་འཇིགས་

པ་དང་བཅས་ན་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་གྲློང་དུ་བཞག་ཏུ་རུང་ངམ་ཞྗེ་ན། རུང་ངློ་ཞྗེས་སྔ་

མར་བཞག་པའི་ཚེ་ཆློས་གློས་ཀི་གནས་ཉྗེ་འཁློར་བཅས་པ་དང༌། དགློན་པའི་ཉྗེ་

འཁློར་མ་འདས་ན་འབལ་བ་མི་འབྱུང་མློད། དྗེ་གཉིས་ལས་ཞག་འདས་པར་བལ་ན་

འབལ་ལྟུང་འབྱུང་བར་ངྗེས་སམ་ཞྗེ་ན། དགློན་པ་པ་དྗེས་ཞག་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་

མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་དུ་འབལ་དུ་གནང་ངློ༌། །གང་གིས་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། ཆློས་དང་ལྡན་

པའི་དློན་གི་དབང་གིས་སློ། །གང་ལས་ཤྗེ་ན། གྲློང་གཞན་ན་འདུག་པ་དྗེ་ལས་ཞྗེས་

ཏྗེ་གྲློང་སྔ་མ་ལ་ལྟ་ཅི་སྨློས་པའློ། །དྲུག་ལས་ལྷག་པ་བདུན་པ་ལ་ནི་འབལ་བ་གནང་

བ་མྗེད་དློ། །འདི་ཡང་ཆློས་ལྡན་གི་དགློས་པའི་ཕྱིར་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་དུ་སློང་བ། 

རྐུན་པློ་ལ་སློགས་པའི་བར་ཆད་ཀི་དབང་གིས་ཞག་བདུན་པ་ལ་འཁློར་བར་དྗེ་ལས་

ཐལ་བ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ཁ་ཅིག་འགྲློ་བའི་ཚེ་ཞག་དྲུག་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློའ ློ་སམ་སྗེ་

སློང་བ་ལ་ཞག་ལས་འདས་པ་ཉྗེས་མྗེད་ཡིན་གི། དྗེ་མྗེད་པའི་ཉིན་གཅིག་གམ། 

མཚན་གཅིག་འགྲློ་བར་བསམས་ཏྗེ་སློང་བས་ཞག་དྲུག་འདས་པ་ལ་ཉྗེས་པར་

འགྱུར་རློ། །སམ་པའི་དློགས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ཞྗེས་སློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། བསམ་པ་
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དྗེ་ལྟ་བུ་ཡློད་མྗེད་ཀི་མིན་གི། བར་ཆད་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་སྗེམས་སློ། །ཞག་དྲུག་ལས་འདས་ཞྗེས་པ་ནི། དྲུག་ལས་འདས་པའི་

བདུན་པ་འདས་པ་ལ་ཞྗེས་གློ་བར་བྱ་སྗེ། ཞག་ཏུ་བདུན་མ་འདས་ན་གནང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །གང་ནས་འབལ་བའི་གནས་ནི། དགློན་པ་དང་། ཆློས་གློས་བཞག་པའི་གནས་

གཉིས་ཀའི་ཉྗེ་སྐློར་དང་བཅས་པ་ལས་གནས་གཞན་ཡློད་དགློས་ལ། རྟྗེན་ནི་དགློན་

པ་པའི་ཡི་དམ་དང་ལྡན་པ་ས་བརྐང་མ་བཏིང་བ། གནང་བ་མ་ཐློབ་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བའི་

དཔྱད་པ་ནི་དཔྱད་ཟིན་ནློ། །

རས་ཆྗེན་ལ་གཉིས་ལས། “བཙལ
1

་སྔས་པའི་ལྟུང་བ་ལ། བསང་བའི་ཡུལ་ནི། 

ཁྱིམ་པ་སློགས་དྲུག་ཟྗེར་རློ། །དངློས་པློ་ནི་རས་ཆྗེན་རུང་བ་ཚད་ལྡན་མ་རིངས་པ༌། 

ཆར་ཆུ་སྐློབ་ནུས་པ། སྦྱིན་བདག་དྗེའི་ཡིན་པ་དྗེ་དྲུག་ཟྗེར་རློ། །འགྲྗེལ་པར་བུག་པ་

ལ་ཡང་ན་སྨད་པར་གསུངས་སློ། །བསང་བའི་དུས་ནི་དབྱར་སྔ་ཕྱི་གཉིས་འབིང་པློ་

དང༌། ཐ་ཆུང་གི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་ལ་ལྟློས་ཟླ་བ་གཅིག་གིས་སྔ་པའློ། །དབྱར་

ཟླ་ར་བ་དང་འབིང་པློའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ནས་འཆང་བའི་དུས་ཚུན་ཆད་དུ་འཚོལ་བར་

གནང་བའི་དུས་སློ། །རྟྗེན་ནི་ཁས་ལྗེན་དང་འབྗེལ་བ་ཟྗེར་རློ། །མཐར་ཐུག་ནི་དུས་སྔ་

མར་བངས་ནས་སྔ་མར་ཐློབ་པ་དགློས་ལ། སྔ་མར་བཙལ་ནས་གནང་བའི་དུས་སུ་

ཐློབ་ན་འཚོལ་བ་ལ་ཉྗེས་བྱས་དང་། ཐློབ་པ་ལྟུང་མྗེད་དློ། །ཐློབ་པ་ནི་ཐློབ་བློ་ལ་ཟྗེར་

རློ། །དྗེའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ནི་བསྔད་པའི་དབང་གིས་ཞྗེས་དང༌། དགག་དབྱྗེ་

སློགས་ནི་དབྱར་སྔ་ཕྱི་གང་ཁས་བངས་དྗེའི་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ་བྱ་དགློས་ཏྗེའློ། །ས་

1  བཅལ
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བརྐང་ནི་དབྱར་སྔ་མ་ཁློ་ན་དང་འབྗེལ་ལློ་བཞག་ཕྱིས་ནི། རས་ཆྗེན་རུང་“ཚད
1

་ལྡན་

རང་དབང་བ། མ་རིངས་པ། ཆར་ཆུ་སྐློབ་ནུས་པ་སྗེ་དྲུག་ལྡན་གི་དངློས་པློའ ློ། །དུས་

ནི་དགག་དབྱྗེ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་སློང་བ་ཟྗེར། མ་རིངས་པ་ནི་ཟླ་བ་བཞིར་མ་སྤྱད་

པ་ཡིན་ན། ཁས་ལྗེན་ཟླ་བ་གསུམ་དང༌། དྗེའི་“གློང
2

་དུ་ཟླ་གཅིག་དགག་དབྱྗེ་བྱས་

ནས་ཞག་བཅུ་བཞི་འགྲློ་དགློས་པས་བཞག་འཕྱིས་ཀི་སང་བ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལློ་ཞྗེ་

ན། དྗེ་ལ་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་དང་ལྔར་བཅངས་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་ངྗེས་ལྡན་གི་གློས་མིན་པ་

དང༌། ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ཆར་ཆུ་མ་ཞློ་ན་ལློངས་མི་སྤྱློད་པ་སིད་པས་སྐློན་མྗེད་ཅྗེས་

ཟྗེར་རློ། །འློན་ཀང་ཟླ་བ་བཞིར་སྤྱད་པའི་རས་ཆྗེན་ཡིན་ན། དྗེ་ལ་བཞག་འཕྱིས་ཀི་

ཉྗེས་བྱས་ཙམ་ཡིན་གིས། ལྟུང་བྱྗེད་མི་འབྱུང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་རས་ཆྗེན་

འཆང་བའི་དུས་ནི་ཟླ་བ་བཞི་དང༌། ཞག་བཅུ་བཞི་རིལ་དང་བཅློ་ལྔ་བའི་མཚན་མློའི་

མཐའ་ཚུན་ཆློད་ཡིན་གི། དྗེ་འདས་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། སློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་དང༌། 

དགུན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་གཅིག་གི་སྐ་རྗེངས་ཤར་ནའློ། །བརྟད་འབྱུང་ལ་གསུམ་ལས། 

བདག་གིར་བྱ་བ་སྔས་པ་ནི། སྦྱིན་བདག་ཁྱིམ་པ། ཐ་སད་ལྔ་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ། 

རང་དང་རས་ཀི་སློ་ནས་ཐ་དད་པ་སྗེ་བཞི་ཟྗེར་རློ། །རྗེད་པ་ནི་དབྱར་བསྡུས་པའི་རྒྱུ་

ལས་བྱུང་བ། ཟས་རྗེད་མིན་པ། ཕལ་ཆྗེར་རུང་བ། ཚད་དང་ལྡན་པ། བརྟད་པ་ལས་

བྱུང་བ་མིན་པ་སྗེ་ལྔ་ཟྗེར་རློ། །དང་པློ་དབྱར་གནས་པའི་ཕྱིར་རྗེད་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་

ནི་འདིར་དབྱར་གི་རྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ་དྗེ་ལྟུང་བའི་བྱྗེད་པ་པློ་ཉིད་ཡིན་གི་འཕལ་གི་

མཆློད་སློན་ལ་སློགས་པའི་ཕྱིར་རྗེད་པ་གཞན་ནི་མིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་དབྱར་

1  ཚང

2  གློད
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གི་ཁས་ལྗེན་བྱས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཕུལ་བའི་རྗེད་པ་དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་རྣམ་འབྱྗེད་ལས་བཤད་ཟྗེར་རློ། །ཚད་ལྡན་ནི་“སྤྱི
1

་ཚད་ཁྲུ་གང་

བ་ལ་བྱྗེད་དྗེ་བརྟག་གློ །“སྔར
2

་བ་ནི་ཁས་བངས་དགག་དབྱྗེ་མ་བྱས་པའི་བར་

རློ། །བདག་གིར་བྱས་པ་ནི། དུས་དྗེར་བརྟད་པའི་དབང་གིས་ཞྗེས་པ་ལྟུ་བུ་མིན་པ་

ཕུལ་ཡང་མི་ལྗེན་པའློ། །དྗེའྗེི་ཕྱིར་ཀུན་སློང་བདག་གིར་བྱྗེད་འདློད་མ་ཆད་པ་དང་

མཐར་ཐུག་ལ་ཐློབ་བློ་ལ་བྱྗེད་པ་བརྟག་གློ །འདིར་བརྟད་བྱུང་གི་གློས་ལྔ་པློ་ནད་པ་

ལ་དང༌། དྗེའི་ཕྱིར་དང་། འཆི་བ་ལ་དང༌། དྗེའི་ཕྱིར་དང་། འགྲློ་བར་ཆས་པ་ལ༌། སྦྱིན་

པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་སྗེ། རྒྱལ་པློ་དང༌། ཆློམ་རྐུན་དང་། རིགས་བརྒྱུད་

དང༌། ཆུ་ལ་སློགས་པས་ཁྱྗེར་བར་དློགས་པ་སྦྱིན་བདག་གི་བསློད་སློམས་ཀི་བར་

དང༌། བགློས་སྐལ་ལ་གཏློགས་པ་འཆིར་དློགས་པ་མཆློད་གནས་ཀིས་རྗེད་པའི་བར་

དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་བརྟད་བྱུང་གིས་སྡུད་དགློས་པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་དག་དང་ལྡན་

པའི་ཚེ་ལ་ཉྗེས་པ་མྗེད་པ་ལ་མཐའི་ཞག་བཅུ་དགློས་མི་དགློས་ལ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །

བསློ་བ་སྔར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས་སྦྱིན་བདག་དང་དུས་སྔར་དང་འདྲ་ལ། 

དངློས་པློ་ལ་ལྔའི་གྲངས་སྔར་བཞིན་བྱས་ནས་ལྔ་བའི་དློན་བགློས་པར་བར་ཆད་

སློང་བ་མིན་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །རྩ་འགྲྗེལ་ནི། དབྱར་གི་ཕྱིར་རྗེད་པ་ལ་དུས་མཐའི་

ཞག་བཅུའི་ཚེས་དངློས་པློ་བརྟད་པའི་རྗེད་པ་ཡིན་ན་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་ལྟུང་བ་མྗེད་

ལ། བགློས་ན་དངློས་པློའི་ཕྱིར་གསུངས་པས་བརྟད་བྱུང་གིས་རྗེད་བ་མིན་པ་ཞྗེས་

པའི་ཐ་སད་མ་ལྗེགས་སློ། །བརྟད་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་དབྱར་རྗེད་ལ་བདག་གིར་བྱས་

1  སྦྱི

2  སྔང
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པ་དང༌། བགློས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟུང་བར་གསུངས་སློ། །དབྱར་ནང་དུ་བགློ་བ་ལ་

ཡང་བགློས་བས་པར་ཆད་སློང་བ་ཡིན་ན་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྲློ་དགློས་སམ་སམ་

མློ། །བགློ་བ་འཕྱིས་པ་ལ་སྦྱིན་བདག་སྔར་བཞིན་དང༌། དངློས་པློ་ལ་ལྔ་པ་རང་དབང་

བ། བརྟད་པའི་རྗེད་པ་མིན་པ་སྗེ་དྲུག་ཟྗེར་རློ། །དྲུག་པའི་དློན། བགློས་པས་བར་ཆད་

དུ་འགྱུར་ཞྗེང་། བཞག་པས་དྗེ་སློང་བ་ལ་བྱྗེད་དློ། །ཐ་སད་མ་ལྗེགས་སློ། །རྟྗེན་ནི་

སྗེད་པ་མ་བསྐློས་པ་དང༌། སྦྱིན་བདག་གི་ཚིག་གི་དབང་མྗེད་པ་སྗེ་གཉིས་ཟྗེར་

རློ། །རང་དབང་བ་དངློས་པློ་ལ་ཡློད་མྗེད་སྔ་མ་གཉིས་དང་འདྲ་ཡང་ལྟུང་བའི་ཡན་

ལག་ཏུ་དགློས་མི་དགློས་འདྲ་བར་བསམ་པ་འདུག་གློ །རྟྗེན་གི་ཆློས་ཕྱི་མ་ནི། སྔ་མ་

གཉིས་ལ་ཡང་མཚོན་དགློས་པ་འདྲའློ། །བསྔློས་གྱུར་ལ། སྦྱིན་བདག་ནི་ཁྱིམ་པ་

ཡིན་པ། ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལུས་ཐ་མལ་པ། རང་དང་རས་ཀི་སློ་ནས་དང་བསྔློ་པ་

པློ་དང༌། བསྔློས་པ་གཉིས་ཀའང་ཐ་དད་པ། བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔློས་པ་སྗེ་ལྔ་

ལྡན་ནློ། །དངློས་པློ་ལ་གློས་སམ། ལྷུང་བཟྗེད་ཡིན་པ། རུང་བ་“ཚད
1

་དང་ལྡན་པ་

སྦྱིན་བདག་དྗེས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསྔློས་པ་སྗེ་བཞློའ ློ། །བསྔློས་པ་ནི་དགྗེ་སློང་

གི་“སློམ
2

་པ་དག་པ་ལྟ་བ་དང་མཚན་མཐུན་པ། ཐ་སད་གསུམ་ལྡན། ལུས་ཐ་མལ་པ། 

བདག་ལས་ཐ་དད་དྗེ་དྲུག་གློ་ཟྗེར་རློ། །འགྲྗེལ་བ་ནས་ཡློན་བདག་ལ་ཉྗེ་དུ་མིན་པ་མི་

དགློས་པ་དང་། རྗེད་པ་ལ་ཟས་རྗེད་མིན་པ་དང༌། གང་ཟག་གཞན་ལ་ཞྗེས་པ་ལ་རབ་

ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་གི་གསལ་ཁ་མཛད་དློ། །གློས་ཀི་མ་གཏློགས་པ་སློད་ལ་ཡང་མ་

བཤགས་པས་བརྟག་པར་བྱའློ། །ཐློབ་པ་ནི་ཐློབ་བློ་ལ་བྱྗེད་ཟྗེར་རློ། ཐློབ་ན་དངློས་

1  ཆད

2  སྔློམ
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བཞི་ཡིན་ན་བསྒྱུར་བ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། གློས་རྗེད་བསྒྱུར་བ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། 

གློས་རྗེད་བསྒྱུར་བ་ལ་ནིའློ། །བསྔློས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་འདིར་གང་ཟག་གཞན་ལ་

བསྔློས་པ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ངློ་། །བསྒྱུར་བ་དྗེའི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་ཡང་

ངློ་། །ལྷག་མ་ཞྗེས་པ་ལ་བསྔློས་པ་ལ་བཞག་ན་ཚུད་འཛའ་བ་ལ་མཐུན་པ་ལ། རྣམ་

འབྱྗེད་འགྲྗེལ་པ་ལས་བཤད་ཟྗེར་རློ། །སྐུ་གཟུགས་ནི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་རྒྱན་གཅིག་ལ་

གཅིག་འབྱར་ཏུ་རུང་བའློ། །ཤི་བའི་ཡློ་བྱད་ལ་སློགས་པ་དགྗེ་འདུན་གིས་རྗེད་པར་

བསྔློས་པ། དགྗེ་སློང་གིས་མཚམས་ཀི་ཕྱིར་རློལ་དུ་སློང་སྗེ་བྱིན་གིས་རླློབ་པར་

བྱྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དགྗེ་སློང་ཇི་སྗེད་ཅིག་གི་སྐལ་བ་ནློད་པར་བྱ་བ་མ་ཚོགས་

པར་རྗེད་པ་འགློད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །ཞི་བའི་ཡློ་བྱད་ལ་སློགས་པའི་རྗེད་པ་བྱིན་

གིས་མ་བརླབས་པར་འགློད་ན་ཉྗེས་བྱས་སློ། །དགྗེ་འདུན་ཀུན་གི་སྦྱིར་དབང་བའི་

རྗེད་པ་གང་ཟག་གཅིག་གམ། གཉིས་སམ་གསུམ་གི་ལྗེན་པར་བྱྗེད་ན་ཉྗེས་བྱས་

སློ། །རྗེད་པ་ལྗེན་པ་དྗེ་དག་ཀང་དབང་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་ཞྗེ་ན། རྗེད་པ་

དྗེ་ལའློ། །རྐུ་སྗེམས་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། རྐུ་སྗེམས་ཀིས་སྒྱུར་བར་བྱྗེད་ན་

གཞི་ཇི་ལྟ་བའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བར་འགྱུར་རློ། །མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་སློགས་གསུམ་ལ། 

འདུ་ཤྗེས་འཁྲུལ་བས་རྐུ་སྗེམས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྟུང་མྗེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ་གཞན་

གི་ཤས་ཉིད་མ་བལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདིར་གཏློགས་པ་ནི་གཞན་དབང་བར་བྱྗེད་པ་

ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་རྣམས་པ་འདྲ་བས་ཟྗེར་རློ། །དམག་དང༌། ཆློམ་རྐུན་ལ་སློགས་

པའི་གནློད་པ་མྗེད་པར་ག་ཚོམ་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་སློང་པར་དགྗེ་སློང་གང་གཙུག་

ལག་ཁང་དྗེ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཤས་ཆྗེན་པློ་ཡློད་པ་དྗེའློ། །
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དགྗེ་འདུན་མ་ལྷགས་ན་བཞག་པ་དྗེས་ལློ་བཅུའློ། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཉྗེ་

འཁློར་གི་གཙུག་ལག་ཁང་གཉིས་གསློ་སྦྱློང་ངློ༌། །དྗེ་དག་ནི་དང་པློ་གནས་གཞན་

དྗེར་བཞག་པའི་དགྗེ་སློང་ངློ་། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པློ་ཁྱིམ་བདག་དྗེ་གནས་

གཞན་གི་སྦྱིན་བདག་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ཡང་སྔར་བྱས་པའི་ངྗེས་པ་ལའློ། །ཁྱིམ་བདག་

དྗེས་རས་དྗེ་དག་སྔར་ཕུལ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དྗེར་མི་སྗེར་བའློ། །མཆློད་རྟྗེན་

གཞན་ལ་བསྔློས་པའི་རྗེད་པ་དྗེ་ལ་འབུལ་བར་མི་རུང་ཞིང༌། དྗེར་ཁྱྗེར་ཡང་མ་ནུས་

ནའློ། །བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་བཞི་ནི་གནས་དྗེ་དག་ན་བཞུགས་པའློ། །གསློག་འཇློག་གི་

སང་བ་ལ། དྗེ་ཕན་ཆློད་ཉིད་དུ་ཉི་མ་དང་པློ་འདས་ཏྗེ་དྗེང་ནི་ཉི་མ་གཉིས་པ་ལགས་

སློ། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཉི་མ་འདས་སློ་ཅློག་གློ །ཅི་ཞིག་བྱས་ན་གསློག་འཇློག་གི་

སང་བར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆད་ནའློ། །གང་ཞྗེ་ན། ཞག་བདུན་པར་བྱིན་

གིས་བརླབས་པ་དྗེའློ། །དྗེ་ཡང་སྨན་བཞི་ལ་གང་རུང་བ། རུང་བ་ཚད་ལྡན། རང་

དབང་བ། རློག་ཆུར་གྱུར་པ་ནི་ཕྱྗེད་ཉིད་དློ། ཞྗེས་པས་ངློ་བློ་རློགས་པ་རང་རང་དང་

འདྲ་བས་བཟའ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ་བྱིན་ལྗེན་བྱས་པ་སྗེ་དྲུག་གློ །བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་ནི་

དྗེས་ཕན་པའི་ནད་ཅན་མིན་པ་དང༌། བྱིན་རླབས་ཡློད་པ་གཉིས་བསན་ཟྗེར་

རློ། །མཐར་ཐུག་ནི་བྱིན་རླབས་ཡློད་ན་རང་དུས་དང༌། མྗེད་ན་སྤྱི་དུས་འདས་

པའློ། །ཞག་བདུན་པར་བྱིན་གིས་བརླབས་པ། བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་ལ་ཁ་ན་མ་

ཐློ་བར་འགྱུར་བ་ཁློ་ནར་མ་ཟད། བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པ་དང་། མི་རུང་བ་མི་ཤ་ལ་

སློགས་པ་དང་། མི་རུང་བ་དང་འདྲྗེས་པ་དང་། བརྟག་པ་གཞན་དང་འདྲྗེས་པ་འཆང་

བ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདིར་འགྱུར་རློ། །འདི་ལྟར་དུས་རུང་དང་འདྲྗེས་པའི་ཐུན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཚོད་དུ་རུང་བ། བཟར་མི་རུང་བ་ཉིན་ཕྱྗེད་ཕན་གནློད་དུ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་ན་

འདིར་གཏློགས་ཀི་ཉྗེས་པ་དང་། ནང་དུ་བཙོས་པ་ལ་སློགས་པའི་སྐློན་གིས་མི་རུང་

བར་གྱུར་པ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་དང་། དུས་རུང་སློགས་གསུམ་པློ་མི་རུང་ན་

བཟའ་བའི་ཕྱིར་འཆང་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མྗེད་པས། ཞག་བདུན་པ་སྨློས་པ་ནི་དཔྗེ་

ཙམ་མློ། །འདིར་ལྟུང་བ་རྣམ་པར་བཞག་པ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེའི་ཕྱིར་བཟའ་བར་བྱ་བ་

སློགས་སློ། །

སྨན་བཞི་གསློག་འཇློག་བྱས་པ་ཟློས་ན་ལྟུང་བྱྗེད་དུ་འགྱུར་ལ་མ་ཟློས་ན་ལྟུང་

མྗེད་དུ་འགྱུར་ཏྗེ། ཉིན་མཚན་འདས་པ་ལ་ནི་སང་ལྟུང་དང་། འབའ་ཞིག་པ་འདྲ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །ནང་དུ་ཞག་ལློན་པ་དང༌། བཙོས་པ་དང༌། བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པ་སློགས་

ཟློས་ན་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་འཆང་ནའང་ཉྗེས་བྱས་སུ་འགྱུར་རློ། །འབྲུ་

མར་ལ་སློགས་པ་སྗེ་རང་པར་བསྐུ་བ་ལ་སློགས་པའི་དློན་གང་གི་ཕྱིར་བརྟགས་པ་

སྗེ་རུང་བར་བྱས་པ་ནི་དྗེའི་ཕྱིར་འཆང་བ་ལ་ལྟུང་བ་མྗེད་དློ། །བློས་ཡློངས་སུ་མ་

བཅང་པར་འཆང་བ་ལ་ཡང་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་འདྲ་སྗེ་སྤྱི་བྱྗེ་བག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །བཟའ་བའི་ཕྱིར་ཡང་དྗེའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ཏྗེ། དྗེས་ན་བག་མྗེད་པ་

དང༌། དྲན་པ་ཉམས་པས་འཆང་བ་ནི་བཟའ་བའི་ཕྱིར། །ཡིད་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཁ་

ན་མ་ཐློ་བ་འདྲའློ། །སར་ཤུགས་པ་སློགས་པ་ནི་བྱར་རུང་ངློ༌། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་ལས་

འབྱུང་བའི་དྗེའི་ཆྗེད་དུ་གསློག་འཇློག་གནང་བ་འདྲའློ། །སྨན་བཞི་ཆློ་ག་དང་ངློ་བློའི་

སློ་ནས་མི་རུང་བ་འཆང་བ་ལ་བཟའ་བའི་ཕྱིར་བཅངས་པ་དགློས་མི་དགློས་དང༌། 

བཅངས་པ་ལ་ཞག་འདས་དགློས་མི་དགློས་དང་། བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་



འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བའི་ཟིན་བིས།
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དུ་བཟུང་ནས་ཟློས་ན་ཉྗེས་བྱས་མི་འགྲིག་པས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། བྱིན་གི་མ་

བརླབས་པ་ན་ཞག་བདུན་ལས་འདའ་བར་འཆད་དུ་ཟིན་ཀང་ཉྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། རུང་

བའི་ཕྱིར་གསྗེར་ལ་སློགས་པ་དང་འདྲའློ། །ཞྗེས་པ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་བཙལ་

བར་བྱའློ། །

རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་འདུལ་བ་མདློ་རྩ་བའི་ཊིཀྐ་མཛད་བཞྗེད་པ་ལས་

ཟིན་བིས་སུ་འློལ་ཁར་བཀློད་པའློ། །ཡི་གྗེ་པ་ནི་མ་གཅིག་དབློན་པློ་ནམ་མཁའ་

དཔལ་ལློ། །བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བར་གྱུར་

ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་

བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་

རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་རྒྱ་ཆྗེན་སྤྱློད་པའི་བརྒྱུད་པ་

ལ་གསློལ་བ་གདབ་པ་ནི། 

འདྲྗེན་པ་མཉམ་མྗེད་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། །རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་

མི་ཕམ་མགློན། །རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་ཞབས། །སངས་

རྒྱས་བྱང་སྗེམས་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་གཙུག་

རྒྱན་དབྱིག་གི་གཉྗེན། །དབུ་མའི་ལམ་བརྗེས་འཕགས་པ་རྣམ་གྲློལ་སྗེ། །དད་པའི་

སར་གནས་བཙུན་པ་རྣམ་གྲློལ་སྗེ། །འཇིག་རྟྗེན་མིག་འབྱྗེད་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །རྨད་བྱུང་ངློ་མཚར་གནས་གྱུར་མཆློག་གི་སྗེ། །ཟབ་མློའི་ལམ་གིས་རྒྱུད་

སྦྱངས་དུལ་བའི་སྗེ། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པའི་གཏྗེར་གྱུར་རྣམ་སང་མཛད། །འགྲློ་བའི་

རྩ་ལག་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ལམ་མཆློག་ཤྗེར་ཕྱིན་རྒྱས་མཛད་སྗེང་

བཟང་ཞབས། །རྒྱལ་བའི་མན་ངག་ཀུན་འཛིན་ཀུ་ས་ལི། །འགྲློ་ཀུན་བརྩྗེ་བས་རྗེས་

འཛིན་དགྗེ་བ་ཅན། །འགྲློ་བའི་དྗེད་དཔློན་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བྱང་ཆུབ་

ཐུགས་ལ་མངའ་བརྗེས་གསྗེར་གླིང་པ། །ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློའི་སློལ་འཛིན་མར་མྗེ་
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མཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སློན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ། །བསན་པའི་སློག་ཤིང་གསུམ་

ལ་གསློལ་བ་འདྗེ་བས། །རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་དགློན་པ་བ། །ཟབ་མློའི་

ཏིང་འཛིན་བརྟན་པའི་སྗེའུ་ཟུར་པ། །འདུལ་བའི་སྗེ་སློད་ཀུན་འཛིན་ཐག་མ་

པ། །མཐའ་འཁློབ་སྒློན་མྗེ་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བརྩློན་པས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་

ལྗེན་ནམ་སྗེང་ཞབས། །དམ་པས་བྱིན་བརླབས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ་དང༌། །འཇིག་

རྟྗེན་ཆློས་བརྒྱད་སངས་པའི་སྗེང་གྗེ་བཟང༌། །རྒྱལ་སས་བཟང་པློའི་ཞབས་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀིས་འགྲློ་ཀུན་བུ་བཞིན་གཟིགས། །ལྷག་པའི་

ལྷ་ཡིས་རྗེས་བཟུང་བྱིན་གིས་བརླབས། །སིགས་དུས་འགྲློ་བ་འདྲྗེན་པའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་མཆློག །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཡློན་ཏན་

ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་དྲིན་ཅན་རྗེ། །ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པ་ལམ་གི་རྩ་བ་རུ། །ལྗེགས་

པར་མཐློང་ནས་འབད་པ་དུ་མ་ཡིས། །གུས་པ་ཆྗེན་པློས་བསྗེན་པར་བྱིན་གིས་

རླློབས། །ལན་ཅིག་རྗེད་པའི་དལ་བའི་རྟྗེན་བཟང་འདི། །ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་དློན་ཆྗེན་

ཤྗེས་གྱུར་ནས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སིང་པློ་ལྗེན་པའི་བློ། །རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་སྐྗེ་

བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །ལུས་སློག་གཡློ་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །མྱུར་དུ་འཇིག་

པའི་འཆི་བ་དྲན་པ་དང༌། །ཤི་བའི་རྗེས་སུ་ལུས་ལ་གྲིབ་མ་བཞིན། །དཀར་ནག་ལས་

འབས་ཕྱི་བཞིན་འབང་བ་ལ། །ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་རྗེད་ནས་ཉྗེས་པའི་ཚོགས། །ཕ་ཞིང་

ཕ་བ་རྣམས་ཀང་་སློང་བ་དང༌། །དགྗེ་ཚོགས་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ལ། །རྟག་

ཏུ་བག་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །སྤྱད་པས་མི་ངློམས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གི་

སློ། །ཡིད་བརྟན་མི་རུང་སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀི། །ཉྗེས་དམིགས་རིག་ནས་ཐར་
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པའི་བདྗེ་བ་ལ། །དློན་གཉྗེར་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །རྣམ་དག་བསམ་པ་

དྗེ་ཡིས་དྲངས་པ་ཡི། །དྲན་དང་ཤྗེས་བཞིན་བག་ཡློད་ཆྗེན་པློ་ཡིས། །བསན་པའི་རྩ་

བ་སློ་སློ་ཐར་པ་ལ། །སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །རང་ཉིད་སིད་

མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །མར་གྱུར་འགྲློ་བ་ཀུན་ཀང་དྗེ་འདྲ་བར། །མཐློང་ནས་

འགྲློ་བ་སྒློལ་བའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་མཆློག་འབྱློངས་པར་བྱིན་

གིས་རླློབས། །སྗེམས་ཙམ་བསྐྗེད་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གློམས་པ་

མྗེད་ན་བྱང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་པར། །ལྗེགས་པར་མཐློང་ནས་རྒྱལ་སས་སློམ་པ་

ལ། །བརྩློན་པ་དྲག་པློས་སློབ་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །ལློག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡྗེང་བ་

ཞི་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཡང་དག་དློན་ལ་ཚུལ་བཞིན་དཔྱློད་པ་ཡི། །ཞི་གནས་ལྷག་མཐློང་

ཟུང་དུ་འབྗེལ་བའི་ལམ། །མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །ཐུན་མློང་ལམ་

སྦྱངས་སློད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐྗེག་པ་ཀུན་གི་མཆློག་གྱུར་རློ་རྗེའི་ཐྗེག །སྐལ་བཟང་སྐྗེ་

བློའི་འཇུག་ངློགས་དམ་པ་དྗེར། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །དྗེ་

ཚེ་དངློས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་འགྲུབ་པའི་གཞི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སློམ་པར་གསུངས་

པ་ལ། །བཅློས་མ་མིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་གྱུར་ནས། །སློག་དང་བསློས་ཏྗེ་བསྲུང་བར་

བྱིན་གིས་རླློབས། །དྗེ་ནས་རྒྱུད་སྗེའི་སིང་པློ་རིམ་གཉིས་ཀི། །གནད་རྣམས་ཇི་

བཞིན་རྟློགས་ནས་བརྩློན་པ་ཡིས། །ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་མཆློག་ལས་མི་གཡྗེལ་

བར། །དམ་པའི་གསུང་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །དྗེ་ལྟར་ལམ་བཟང་སློན་

པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང༌། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་རྣམས་ཞབས་བརྟན་

ཅིང༌། །ཕྱི་དང་ནང་གི་བར་དུ་གཅློད་པའི་ཚོགས། །ཉྗེ་བར་ཞི་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་
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ཏུ་གསློལ། །

༈ བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཟབ་མློ་ལྟ་བའི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསློལ་བ་གདབ་

པ་ནི། སྨྲ་བ་ཟླ་མྗེད་འདྲྗེན་མཆློག་ཤཱཀའི་ཏློག །རྒྱལ་བའི་མཁྱྗེན་རབ་ཀུན་བསྡུས་

འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཟབ་མློའི་དློན་གཟིགས་འཕགས་མཆློག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །སྨྲ་

བའི་གཙུག་རྒྱན་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །འཕགས་པའི་དགློངས་པ་གསལ་

མཛད་ཟླ་བ་གྲགས། །དྗེ་སས་ཐུ་བློ་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ཆྗེ། །རྒྱལ་སས་རིག་པའི་ཁུ་

བྱུག་གཉིས་པའི ་ཞབས། །རིགས་པའི ་དབང་ཕྱུག་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །རྟྗེན་འབྗེལ་ཟབ་མློ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པ་ཡིས། །ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློའི་སློལ་

འཛིན་མར་མྗེ་མཛད། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་སློན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ། །འཛམ་གླིང་

རྒྱན་གྱུར་གཉིས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །དྗེ་མན་ཆད་སྔར་དང་འདྲའློ། །གཞུང་པ་

ནས་བརྒྱུད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པར་འདློད་ན། སློན་པ་

རིན་པློ་ཆྗེ་ཡན་ཆད་སྔར་དང་འདྲ་བས་དྗེ་ཕྱིན་ཆད་ནི། རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་

བཤྗེས་གཉྗེན་པློ་ཏློ་བ། །རྣམ་དཔྱློད་འགྲན་ཟླ་བལ་བའི་ཤ་ར་བ། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་

ཀི་བཀའ་བབས་འཆད་ཁ་བ། །འགྲློ་བའི་རྗེ་སྐློང་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ལུང་

རྟློགས་མངའ་བདག་བྱང་སྗེམས་སྤྱིལ་བུ་པ། །དྲི་མྗེད་ལུང་གི་དབང་ཕྱུག་མཁས་པ་

མཆློག །ཁམས་གསུམ་འགྲློ་བའི་མགློན་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ། །གནས་བརྟན་ཆྗེན་པློ་གསུམ་

ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་ངད་ལྡང་ཟངས་ཆྗེན་པ། །འདུལ་བ་

འབུམ་སྗེའི་མངའ་བདག་མཚོ་ས་བ། །ཆློས་མངློན་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་བྱློན་མློན་གྲ་

པ། །འགྲློ་བའི་འདྲྗེན་པ་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་ཆློས་ལ་
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མངའ་བསྗེས་པས། །སྐལ་ལྡན་འགྲློ་བ་ཀུན་གི་སྐབས་སུ་གྱུར། །འཕིན་ལས་བཟང་

པློས་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི ་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །ཞྗེས་པའློ། །

གདམས་ངག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ལ་གསློལ་བ་གདབ་

པར་འདློད་ན། གྲུབ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་འབར། །བཤྗེས་གཉྗེན་ཚུལ་

བཞིན་བསྗེན་མཛད་གཞློན་ནུ་འློད། །ཐྗེག་མཆློག་ལམ་གི་རྒྱུད་སྦྱངས་དགྗེར་སློམ་

ཞབས། །རྒྱལ་བའི་སས་པློ་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྨད་བྱུང་ཡློན་ཏན་

མཛོད་འཛིན་སངས་རྒྱས་དབློན། །དྗེ་ནས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པློ་མན་ཆད་སྔར་དང་

འདྲའློ། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་རིམ་

པ་ལམ་མཆློག་སློ་འབྱྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། འདློད་འདུན་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་བའི་

དློན་དུ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དུ་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་གྲུབ་གནས་བྱང་རྭ་

སྒྗེང་རྒྱལ་བའི་དབྗེན་གནས་ཀི་དགློན་པ་གློང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤའི་སྐུ་དངློས་

དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པའི་སྐུ་འདྲ་དབུ་ཡློན་མ་ཆྗེ་བར་གྲགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཡུན་

རིང་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་བའི་དཔལ་གིས་

སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་ཤཱཀ་བཟང་གིས་བགིས་སློ།།  །།

༈ ན་མཿ ཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། མཁྱྗེན་པས་སིད་པའི་འཆིང་བ་མཐར་

མཛད་ཅིང༌། །ཐུགས་རྗེས་ཞི་ལ་དགའ་བ་རིང་དུ་དློར། །སིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་

གནས་སིད་ཞིའི་མགློན། །རྒྱལ་བ་རློ་རྗེ་འཆང་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རབ་འབྱམས་
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ཞིང་གི་རྡུལ་སྗེད་ལས་འདས་པའི། །གྲངས་མྗེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་མཁྱྗེན་པའི་

གཏྗེར། །མཐའ་ཡས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐུ། །མགློན་པློ་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རླབས་ཆྗེན་སྨློན་ལམ་རིང་ནས་བཏབ་པའི་

མཐུས། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་ཉིད་ཀིས་མངློན་སུམ་དུ། །ཐྗེ་ཚོམ་དྲ་བ་མཐའ་

དག་བསལ་གྱུར་པ། །དཔའ་བློ་རློ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །འཇིག་རྟྗེན་

འཇིག་རྟྗེན་འདས་པའི་དགྗེ་ལྗེགས་ཀི། །ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་རྩ་བ་དྲིན་ཅན་རྗེ། །ཡིད་

ལ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་དུས་ཀུན་ཏུ། །མློས་གུས་རྩློལ་མྗེད་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་

རླློབས། །འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤྗེས་ཞི་ཞིང་དུལ་བར་གནས། །སིང་ནས་ཐར་པ་དློན་

གཉྗེར་གསློང་པློར་སྨྲ། །བག་ཡློད་ལ་སྦྱློར་གྲློགས་མཆློག་བསྗེན་བྱྗེད་ཅིང༌། །དག་

སང་ཕྱློགས་མྗེད་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །འཆི་བར་ངྗེས་ཤིང་ནམ་འཆི་ཆ་མྗེད་

པ། །ཚིག་ཙམ་མིན་པ་དྲན་ནས་ལློང་མྗེད་དང༌། །རྗེང་བཀུར་ཆློས་ལ་གཏིང་ནས་

ཞྗེན་ལློག་སྗེ། །དགློས་མྗེད་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །ལུས་ཅན་མཐའ་དག་

དྲིན་ཅན་མར་ཤྗེས་པས། །ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དྲན་གྱུར་ནས། །རང་བདྗེ་

འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལས་ཡིད་ལློག་སྗེ། །སིང་རྗེ་རྩློལ་མྗེད་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་

རླློབས། །མཐར་འཛིན་ནད་ཀུན་སྗེལ་པའི་སྨན་གཅིག་པུ། །ཟབ་མློ་རྟྗེན་འབྗེལ་མཐའ་

དང་བལ་བའི་དློན། །འཕགས་མཆློག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དགློངས་པ་དག །ཇི་བཞིན་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །དགྗེ་འདིས་མཚོན་ནས་དུས་གསུམ་དང་

འབྗེལ་བའི། །བདག་གཞན་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྗེད་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་

བ་རུ། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་གི་རྗེས་སུ་མི་མཐུན་པའི། །ཤྗེས་ཀི་ཁྗེ་འདློད་པ་དང་
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གྲགས་པ་དང༌། །འཁློར་དང་ལློངས་སྤྱློད་རྗེད་དང་བཀུར་སིའི་རྒྱུར། །སྐད་ཅིག་ཙམ་

ཡང་ནམ་ཡང་མི་སྨིན་པར། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཁློ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུང་

སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །རྟྗེན་འབྗེལ་སླུ་བ་མྗེད་པའི་བདྗེན་པ་

དང༌། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སློབས་ཀིས། །རྣམ་དག་སྨློན་པའི་གནས་

འདི་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་བྱིན་རླབས་ཉྗེ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས་པ་དངློས་གྲུབ་ཀི་སྗེ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་

རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ མཐའ་བལ་ལྟ་བས་ཆློས་ཀུན་སློང་པར་གཟིགས། ཡང་དག་རིགས་པས་

རྒློལ་ངན་དྲྗེགས་པ་འཇློམས། །དམིགས་མྗེད་ཐུགས་རྗེས་འགྲློ་ལ་བུ་ལྟར་

བརྩྗེ། །འཕགས་མཆློག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྣམ་བཀྲའི་གཟུགས་ལ་

མིག་གིས་ལྟ་བ་བཞིན། །རྣམ་མང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཇི་སྗེད་ལ། །རྣམ་དག་

མཁྱྗེན་པ་ཐློགས་པ་མྗེད་འཇུག་པ། །ཐློགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །གནས་གསུམ་གཞལ་བྱའི་དྗེ་ཉིད་མ་ལུས་པ། །ཚད་མ་གསུམ་གིས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་དློན། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་ངག་གིས་འདློམས་མཛད་པ། །རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་གནས་

བཅས་ཤིང༌། །འབུམ་ཕག་འདུལ་བའི་གཞུང་གི་གདྗེངས་ཀས་བརིད། །རྣམ་གྲློལ་

ཐར་པའི་ནློར་བུས་གཙུག་ན་མཛེས། །མཆློག་གཉིས་ཀླུ་ཡི་དབང་པློ་ལ་ཕྱག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 205  

འཚལ། །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་རིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མངའ་བདག་བདག་པློ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། མཁྱྗེན་རབ་གཞན་དང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་

ཞིང༌། །རིགས་པའི་ལམ་དུ་བརྩློན་པའང་མ་ལྷློད་པས། །བསན་པའི་དྗེ་ཉིད་གཟིགས་

ནས་སློན་པ་ལ། །བསྒྲུབ་པའི་མཆློད་པས་དགྗེས་པ་བསྐྗེད་སད་དུ། །དབྗེན་པའི་

གནས་ན་མང་དུ་ཐློས་པའི་དློན། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཆློས་བདུད་རྩིའི་

རློས། །ཡིད་ལ་སྐལ་བཟང་སྩློལ་བའི་དགློན་པ་པ། །རྒྱ་ཆྗེན་ཆློས་ཀི་སྤྱན་ལྡན་རྗེད་

མདའ་པའི། །ཞབས་པད་གུས་པས་བསྗེན་པས་རྒྱལ་བ་ལ། །ཡིད་ཆྗེས་ཅུང་ཟད་རྗེད་

པའི་བས་མཐའ་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པ་གངས་རིའི་ལློངས་ཤིག་ན། །བཤྗེས་གཉྗེན་

དམ་པའི་ཡློན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན། །འཇིག་རྟྗེན་འདྲྗེན་པའི་དགློངས་པ་བཞིན། །དགློངས་

ཤིང་དྗེ་བཞིན་འདློམས་པ་དང༌། །འདློམས་པ་བཞིན་དུ་ལྗེགས་སྒྲུབ་པ། །འདི་ནི་ཁྱློད་

ཀི་ཡློན་ཏན་ལགས། །གཞན་དུ་ཚུལ་འདི་མ་མཐློང་བས། །གཤློང་བུ་དམའ་བར་ཆུ་

རྒྱུན་བཞིན། །དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་བདག་གི་ཡིད། །ཁྱློད་ཉིད་མ་ནི་རྗེས་སུ་སློང༌། །ཐུབ་

པའི་དགློངས་པ་ཚོལ་བའི་སློ་གཅིག་པུ། །ལུང་དློན་ཚུལ་བཞིན་སྤྱློད་པའི་རིགས་པ་

ཡིས། །དློ་ཤལ་མཆློག་འདིས་ཁྱློད་ཀི་མགྲིན་པ་ཉིད། །ཡློངས་སུ་བཟུང་ནས་གཞན་

དུ་འགྲློ་མི་བྱྗེད། །ལུང་ཙམ་སྐབས་སུ་གྱུར་པའི་སྐྗེ་བློ་འདིས། །རང་གི་ཁས་འཆྗེ་

ཙམ་ལ་རིགས་པ་ཞྗེས། །རྣམ་པར་ཞྗེན་ནས་ཐུབ་པའི་ལུགས་འཛིན་པ། །མཐློང་བར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 206  

གྱུར་ཚེ་ལྷག་པར་ཁྱློད་ཉིད་དྲན། །ལྗེགས་ཚོགས་ཇི་སྗེད་མཆིས་པ་སྐྗེ་བ་

དང༌། །གནས་དང་འཕྗེལ་བ་གང་ལ་རག་ལུས་པར། །རྒྱལ་བས་ལན་ཅིག་མིན་པར་

བསྔགས་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁིམས་འཕགས་པའི་ནློར་དུ་གཟིགས་ནས་ནི། །ཉྗེར་སས་ཟླ་

བའི་ནློར་བུ་ཡློན་ཏན་འློད། །ཐམས་ཅད་ཡློད་སྨྲའི་མཁས་པའི་དགློངས་པ་

བཞིན། །འདུལ་བ་འབུམ་སྗེའི་དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གི། །བསབ་པའི་གནས་ལ་

མཁས་ཤིང་འདའ་མི་བྱྗེད། །ཐུབ་པའི་གསུང་ལས་རྣམ་པ་གཞན་ཉིད་དུ། །དངློས་

པློའི་དྗེ་ཉིད་བསན་པར་འདློད་པ་ཡི། །སྗེར་སྐ་རང་མིག་སློགས་ཀིས་བསན་པའི་

ལམ། །ཆུ་ཤིང་བཞིན་ཏྗེ་ཚིག་ཙམ་སིང་པློ་རུ། །ལྗེགས་པར་མཐློང་ཞིང་བདྗེ་བར་

གཤྗེགས་པའི་ལུགས། །དློན་བཟང་ཚིག་འབྲུ་བཟང་ཞིང་མ་འདྲྗེས་རློགས། །ཐློག་

མཐའ་བར་དུ་དགྗེ་བ་རློ་གཅིག་པར། །ཡིད་ཆྗེས་གཏིང་ནས་རྗེད་པའི་ཐབས་ཀི་

མཆློག །རིགས་ཚུལ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་རློ་ལྡན་པས། །བློ་ཆྗེན་ལྡན་རྣམས་དགའ་བ་

རྒྱས་བྱྗེད་པ། །རྣམ་འགྲྗེལ་མཛད་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལུགས། །ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་སྨྲ་བའང་ཁྱློད་དུ་བས། །སློབས་བཅུ་མངའ་བ་ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་

པ། །ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྱྗེད་འཛམ་གླིང་རྒྱན། །གང་གིས་བདྗེ་བར་

གཤྗེགས་པའི་གདུང་འཚོབ་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མྗེད་གཉིས་ཀི་བཞྗེད་པའི་

གཞུང༌། །ཇི་བཞིན་གསལ་བར་གཟིགས་ནས་བརྩྗེ་བ་ཡིས། །སྐློན་བལ་གསུང་གིས་

གཞན་ལ་ལྗེགས་འདློམས་པས། །བསན་པའི་གནད་ལ་ངྗེས་པ་སྗེར་བ་འདི། །ཁྱློད་ཀི་

རྗེས་སུ་བསན་ལས་གཞན་སུ་ཞིག །ཐུབ་པ་ཆྗེན་པློས་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ནི། །ཇི་

སྗེད་གསུངས་པ་ཀུན་གི་རྩྗེར་གྱུར་པ། །རྒྱུད་སྗེའི་མཐར་ཐུག་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་
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ཡི། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་རློ་རྗེའི་ཚིག །ཇི་བཞིན་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་

ནས་རིམ་གཉིས་ཀི། །ཏིང་འཛིན་མཆློག་གི་བདྗེ་ལ་རློལ་པས་ན། །རློ་རྗེ་འཛིན་པ་

ཞྗེས་པའི་སྒ་དྗེ་ཡང༌། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ལ་དློན་དང་བཅས་པར་གྱུར། །དྗེ་ལྟར་ཐློས་པ་

རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་སློན། །གཞན་ལ་འདློམས་པའི་ངག་ཚིག་དྲི་མ་མྗེད། །ཚིག་གིས་

མི་ངློམས་སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ནི་མཁས་པས་བསྔགས་པར་

འློས། །ཁྱློད་ཀིས་རང་གི་སློན་པ་ཡི། །ཡློན་ཏན་དང་ནི་ལུགས་གཞན་གི། །སྐློན་

རྣམས་མཐློང་བའི་རིགས་པའི་མིག །དྲི་མ་མྗེད་པ་ལྗེགས་པར་སྩལ། །སྐློན་དང་བལ་

བ་ཐུབ་པའི་ལུགས། །གཞུང་འཛུགས་བགིད་པའི་སྒྲུབ་པ་དང༌། །སྨྲ་བ་ངན་རྣམས་

ཚར་གཅློད་པའི། །སུན་འབྱིན་བགིད་པའི་གནས་རྣམས་ལ། །སྐློན་ཡང་ཡློན་ཏན་ལྟ་

བུ་དང༌། །ཡློན་ཏན་སྐློན་ལྟར་སང་བ་ཡི། །ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སང་གི །རྣམ་པར་

དབྱྗེ་བའང་ལྗེགས་པར་བསན། །དྗེ་ལྟར་ལློག་པར་འགྲློ་བ་བཀག །མཁས་པ་དགྗེས་

པའི་ལམ་དུ་ཁིད། །མང་ཐློས་ཆུད་མི་ཟ་བའི་རྒྱུ། །དྗེ་དློན་སྒྲུབ་ལའང་རབ་ཏུ་སྦྱར། །དྗེ་

ཕྱིར་ཁྱློད་ཀིས་གདུལ་བྱ་ལ། །བགི་བར་འློས་པ་མ་ལུས་མཛད། །ཕན་མཛད་ཁྱློད་ལ་

དུས་ཀུན་ཏུ། །བདག་ནི་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཁང་བཟང་བུ་གར་ཉིན་མློར་

བྱྗེད་པའི་འློད། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཞིག་ཤར་བར་གྱུར་བས་ཀང༌། །དྗེ་ན་གནས་པའི་མུན་

པ་ཀུན་བཅློམ་ནས། །བང་དློར་གནས་རྣམས་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ལྟར། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་

ཏན་མཐའ་དག་མ་རྟློགས་ཀང༌། །ཕྱློགས་ཙམ་མཐློང་བ་འདིས་ཀང་བདག་གི་བློ། །དྗེ་

ཉིད་གནས་ལ་དཔྱློད་པའི་སྐབས་རྗེད་པས། །ཐུབ་པའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་

དགའ་སློན་མློང༌། །འགྲློ་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་
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ཅུང་ཟད་བསློད་པ་ཡི། །དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་

པའི་མགློན་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་

བུའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏིའི་ཡློན་ཏན་རྗེས་སུ་

དྲན་ནས་ཅུང་ཟད་བསློད་པ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གིས། གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་

དབྗེན་གནས་ལྷའི་སིངས་མིང་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ཞྗེས་བྱ་བར་སྦྱར་བའི་

ཡི་གྗེ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་ངློ༌།།  །།

༈ དྲི་མྗེད་མཁྱྗེན་པའི་དབང་པློ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཚད་མྗེད་བརྩྗེ་བའི་

གཏྗེར་ཆྗེན་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རྗེད་མདའ་

པ། །གཞློན་ནུ་བློ་གྲློས་ཞབས་ཀི་བདྨློར་འདུད། །ཐར་འདློད་བུང་བ་བདག་ཀང་

བསྐང་དུ་གསློལ། །ཅྗེས་པ་འདི་ཡང་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའློ། །

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློཥཱ་ཡ། མཁས་པ་གཞློན་ནུའི་ལུས་འཆང་འཇམ་པའི་

དབྱངས། །མགློན་དྗེའི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ཀིས་བསྐྲུན་པས། །དྲི་མྗེད་བློ་གྲློས་

ཀུན་ཏུ་རབ་རྒྱས་པ། །རྗེ་བཙུན་བ་མའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྣམ་དག་

ཐུགས་དྗེས་ཆྗེས་དཀའི་གསུང་རབ་དློན། །ཚུལ་བཞིན་འབྱྗེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་

འཇློག་པས། །གངས་ཁློད་མཁས་པའི་ཁློད་ན་ལྷམ་མྗེ་བ། །རྒྱལ་སས་ཆྗེན་པློ་ཁྱློད་ལ་
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གསློལ་བ་འདྗེབས། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་གཞློན་ནུ་བློ་གྲློས་ལ་བསློད་པ་འདི་ནི། ཤཱཀའི་

དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གནམ་རྩྗེད་ལྡྗེང་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། དཔག་ཡས་བསྐལ་བར་ཤིན་ཏུ་བྱ་དཀའ་

བའི། །རླབས་ཆྗེན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆྗེན་བསྐྲུན་པའི་མཐུས། །སྐྗེ་དགུའི་སྤྱི་གཙུག་

རྒྱན་དུ་བྱློན་གྱུར་པའི། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །སན་པའི་གྲགས་

པས་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་རུ་སློན། །དུལ་བའི་སྤྱློད་པས་བྱང་ཆུབ་འབའ་ཞིག་

སྒྲུབ། །དཔལ་འབྱློར་བཟང་པློས་འགྲློ་བའི་རྗེ་བ་སྐློང༌། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་

བ་འདྗེབས། །ངྗེས་འབྱུང་ཐུགས་ཀིས་སིད་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས། །བསབ་ལ་གུས་

པས་ཀུན་སྤྱློད་ཡློངས་སུ་དག །ཉྗེས་ལྟུང་ཕ་མློ་ཙམ་ཡང་རིང་དུ་དློར། །ཆློས་རྗེ་རིན་

པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བདག་བདྗེ་གཞན་ལ་གཏློང་ལ་མ་ཞུམ་པའི། །བདག་

གཞན་བརྗེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ཡིས། །བདག་ཉིད་གཅྗེས་འཛིན་རིང་དུ་སངས་པ་

ཡི། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྣམ་དག་དབང་ལས་བྱུང་བ་ཟབ་

མློའི་ལམ། །རྣམ་མཁྱྗེན་མྱུར་དུ་བགྲློད་པའི་རིམ་པ་གཉིས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་ལ་

མི་གཡྗེལ་བའི། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བྱམས་བའི་ཐུགས་

ཀིས་གདུལ་བྱ་བུ་བཞིན་སྐློང༌། །མཁྱྗེན་པའི་སྤྱན་གིས་ཤྗེས་བྱའི་གནས་རྣམས་

གཟིགས། །བརྩློན་འགྲུས་མཆློག་གིས་ལྗེ་ལློའི་གློ་སྐབས་བཅློམ། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་

ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །མཐློང་བའི་མློད་ལ་དད་བའི་མཆི་ལ་འཁྲུག །རིང་དུ་

བསྗེན་ན་ལྷག་པར་དད་པ་འཕྗེལ། །ཇི་ཙམ་བརྟགས་ཀང་སྐློན་གིས་མ་གློས་
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པའི། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །དྲྗེགས་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ཞབས་ལ་

བཏུད་གྱུར་ཀང༌། །དྲྗེགས་པའི་རླློམ་པ་རྡུལ་ཙམ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །དྲྗེགས་པ་ཅན་ལ་

ལྷག་པར་ཐུགས་བརྩྗེ་བའི། །ཆློས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །འགྲློ་བའི་

སྐབས་ཁྱློད་མི་ཕམ་མདུན་ས་འམ། །མགློན་པློ་འློད་དཔག་མྗེད་པའི་ཞིང་མཆློག་

སློགས། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་གང་དུ་གཤྗེགས་པ་དྗེར། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་

འཁློར་དུ་སྐྗེ་བར་ཤློག །མི་འཕློགས་པའི་མཁྱྗེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཆློས་ཀི་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློ་ལ་

གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། བློ་དང་གཏློང་པ་དང་གུས་པ་དང་ལྡན་པ་

དཔློན་ཡིག་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་པློས་རྒྱང་རིང་པློ་ནས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། ཡུལ་བྱང་

ཕྱློགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བའི་སན་དངགས་མཁན་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔལ་གིས་འཕགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་གི་གནས་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་

པློ་ཏ་ལའི་གནས་མཆློག་ཏུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ སྭ་སི། སློན་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །ཚངས་དབྱངས་

སན་པའི་གདངས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནློན། །ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་ལས་དཔག་

དཀའ་བ། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མློའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །འློ་མའི་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་

ནས་འཁྱིལ་བར་ངང་མློའི་ཕང་ཕུང་ཆས་པའམ། །གངས་རི་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བའི་ཏློག་ལ་

ཟླ་འློད་ཞུ་བ་འབབ་འདྲ་ཡི། །གང་སྐུ་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་འགྲློ་ལ་སློབས་པ་

མཆློག་སྩློལ་བ། །སྒ་དབྱངས་ལྷ་མློ་རང་དྲུག་ལྡན་དྗེ་བདག་བློའི་པད་མཚོར་རློལ་
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པར་མཛོད། །གང་ཞིག་རྒྱ་ཆྗེན་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པའི་དཔལ་ལས་

ལྗེགས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །མཐའ་ཡས་ཡློན་ཏན་ནློར་བུའི་རང་བཞིན་གདུལ་བྱ་ལྷ་མང་

ཉྗེར་འཚོའི་གཞི། །རིམ་གཉིས་ཉི་ཟླའི་སྐ་རགས་དང་ལྡན་སྐྗེ་དགུའི་གླིང་བཞིའི་

དབུས་ན་བརིད། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ལྷུན་པློ་མཆློག་དྗེ་བསྔགས་ལ་སུ་ཞིག་བཏང་

སློམས་བྱྗེད། །གང་གིས་རབ་རྒྱས་སྗེ་བཞིའི་ལུང་དང་ཤིན་ཏུ་མདློར་བསྡུས་ཀ་རི་ཀ 

།ཀ་མ་ལ་ལྟར་དག་པའི་ཡིད་ཀིས་ལྷུར་བང་ཆློས་གློས་གུར་ཀུམ་ཁ། །ཁ་དློག་མཛེས་

པས་ཀུན་ནས་ཀླུབས་པའི་སྐུ་ནི་བནྡུ་ཛི་བ་ག །ག་ནས་བལྟས་ཀང་བརིད་པ་ཇི་

བཞིན་འགྲློ་མང་དབུས་ན་ཉམ་མི་ང༌། །ང་ཡི་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་བ་མ་མཆློག་དྗེས་

འགྲློ་ལ་དགྗེ་ལྗེགས་སྩློལ། །ཁྗེངས་དང་དྲྗེགས་པའི་རྒློད་པ་གང་གིས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་

པའི་རྒྱན་རྣ་ཅ། །ཅ་ཅློ་བག་མྗེད་སྤྱློད་ཚུལ་རིང་དུ་དློར་བ་ཁྱློད་ཀི་གྲགས་པའི་ཆ། །ཆ་

ཤས་ཕྱློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་དམ་པས་བསྔགས་པའི་ཤིང་ལློའི་ཇ། །ཇ་

སློགས་རྣམ་དག་འཚོ་བས་ཆློག་ཤྗེས་གྱུར་པ་ཁྱློད་སྐུ་བཅློ་ལྔའི་ཉ། །ཉ་རྒྱས་རྒྱུ་སྐར་

ཁློད་ན་ཇི་བཞིན་འཕིན་ལས་འློད་ཀིས་ཕྱློགས་ཀུན་ཁྱབ། །གསུང་རབ་ཟབ་མློའི་དྗེ་

ཉིད་ཇི་བཞིན་ལྗེགས་བར་འབྱྗེད་ལ་པཎི་ཏ། །ཏཱ་རྗེས་རྗེས་བཟུང་ལུས་ཅན་རྗེ་བ་

རློགས་པར་སྐློང་ལ་ཨཱ་ཤྭད་ཐ། །ཐ་དད་འཛིན་པ་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་ཁྱློད་ཐུགས་ཟུང་

འཇུག་ཐ་མི་དད། །ད་ལྟ་ཁྱློད་སྐུ་དུལ་བས་གཞན་ཡིད་རབ་ཏུ་ཕློགས་པ་འདི་མཐློང་

ན། །ན་ཚོད་སློང་སློང་རིང་ནས་དུལ་བའི་དྲང་སློང་རྣམས་ཀང་ས་བཀློང་འགྱུར། །རྨད་

བྱུང་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་ཚུལ་ལ་སྐུ་ཚེ་སྔ་མར་ལྗེགས་སྦྱངས་པ། །པ་ར་མི་ཏའི་སྤྱློད་

ཚུལ་ལྷུར་ལྗེན་ལུས་ཅན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕ། །ཕ་མཐའ་བལ་བ་ཟབ་མློའི་མཁའ་
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ལ་མཁྱྗེན་པའི་ཉི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་བ། །བ་མློའི་མདངས་ལྟར་དཀར་བའི་ཐུགས་རྗེས་

འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་སློམས་པའི་མ། །མ་ལུས་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ཁྱློད་ནི་ལྗེ་ལློའི་མཚོན་གིས་མི་ཕིགས་བརྩློན་

འགྲུས་མཆློག་གི་ཀ་བ་ཙ། །ཙ་རི་དང་མཚུངས་གནས་འདིར་བསློམས་ནས་ལུས་ལ་

གནློད་པའི་གྲང་དང་ཚ། །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཁྱད་དུ་བསད་ཅིང་འགྲློ་གདུང་སྗེལ་ལ་

ཀ་རན་ཛ། །ཛ་ལ་དྲྗེགས་ལྡན་ཆྗེར་རླློམ་རྣམས་ཀང་ཉིད་ཀི་གམ་ན་སློག་ཆགས་

ཝ། །ཝ་སྐྗེས་དུ་མས་བསྐློར་ཡང་རི་དྭངས་དབང་པློའི ་དྲུང་ན་ཞུམ་བཞིན་

འགྱུར། །ལྷར་བཅས་འགྲློ་བ་དུ་མའི་རབ་དང་ཡིད་ཀི་སྐྗེ་དགུའི་ཞྭ། །ཞྭ་བཟང་ཏློག་

ལྟར་ཀུན་གིས་བཀུར་ཡང་མི་གཡྗེང་ཏིང་འཛིན་ཟས་སུ་ཟ། །ཟ་མ་ནློར་ལ་སྗེད་པ་

དློར་ཞིང་རྩྗེ་གཅིག་ཞི་གནས་ལྷན་ནྗེ་འ། །འ་ཅག་འགྲློ་བའི་སྐབས་གཅིག་ཚུལ་

ཁིམས་དྲི་བཟང་ངད་ལྡན་མ་ལ་ཡ། །ཡ་མཚན་དུ་མས་མངློན་པར་མཐློ་བ་ཁྱློད་ལ་སུ་

ཞིག་འདུད་མི་བྱྗེད། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་ལ་བརམ་དང་ཁློ་བ་ཇི་བཞིན་རི་བློང་མགློ་ན་

རྭ། །རྭ་ཡི་མིང་ཀང་མི་དམིགས་ཇི་བཞིན་ཀུན་ནས་སངས་པ་ཁྱློད་སྐུ་ལ། །ལ་ལས་

རྗེག་དང་མཐློང་དང་ཐློས་པ་གང་ཡིན་དྗེ་ཡང་ལུས་ཀི་ཤ །ཤ་རུས་གཏིང་ནས་དད་

པའི་“སྤུ
1

་ལློང་གཡློ་བ་མྗེད་དྗེ་སྗེམས་མྗེད་ས། །ས་སྗེང་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་ཁྱློད་ནི་འགྲློ་

བའི་དཔལ་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །བྷློ་ཊའི་ཡི་གྗེ་སུམ་ཅུའི་བྱ་དཀའ་མཁས་པའི་དགའ་

སྐྗེད་གང་རྒྱངས་ཧ། །ཧ་ཧ་ཞྗེས་སྒློགས་ངློ་མཚར་གནས་འདི་ཀ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཐ་

མའི་ཨ། །ཨ་ཡིག་བར་དུ་ཐློག་མཐའི་ཚུལ་གིས་རྗེས་ཁིད་རྒྱན་དུ་བྱས་པ་འདི། །འདི་

1  སྦྱུ
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ཕྱིའི་སྐབས་གྱུར་བ་མ་མཆློག་གི་ཡློན་ཏན་ཆ་ཙམ་བསྒག་ཕྱིར་བཀློད། །བཀློད་པའི་

དགྗེ་དྗེས་གྲགས་པའི་གཞིར་གྱུར་བྱང་ཆུབ་མཆློག་དྗེ་ཐློབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་མི་

འཕློགས་པའི་མཁྱྗེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་མངའ་བདག་ལྷ་དང་

བཅས་པའི་འགྲློ་བ་དུ་མའི་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་གི་རྩྗེ་མློ་ལྟར་མངློན་པར་མཐློ་བ་

ཆློས་ཀི་རྗེ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་ཆྗེ་བའི་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

ལས་ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་བངས་ཏྗེ་བྱ་དཀའ་བའི་ཚུལ་གིས་སྦྱར་བ་འདི་ཉིད་ཆློས་

རྗེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་སྤྱི་བློས་མང་དུ་རྗེག་པའི་སན་དངགས་མཁན་ཤར་ཙོང་

ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །རིག་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་སློན་གྱུར་

པས། །གསུར་རབ་ནློར་བུའི་གླིང་ལ་མངའ་སྒྱུར་ཞིང༌། །སན་གྲགས་ཀུན་གི་རྣ་བའི་

རྒྱན་གྱུར་པ། །ངློ་མཚར་བསྔགས་པའི་གནས་གྱུར་ས་སྐ་པ། །མཁྱྗེན་པས་ཤྗེས་བྱ་

ཀུན་གི་དྗེ་ཉིད་གཟིགས། །བརྩྗེ་བས་ལྗེགས་བཤད་དགའ་སློན་འགྲློ་ལ་སྩློལ། །མཛད་

པས་རྒྱལ་བ་མཉྗེས་པ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ། །མཚན་ནས་བརློད་པར་དཀའ་བ་ཁྱློད་ལ་

འདུད། །ཁྱློད་ནི་བློ་གྲློས་དྲི་མ་མྗེད། །མུ་མཐའ་བལ་བའི་ཤྗེས་བྱ་ལ། །ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་

འློད་སློང་བཞིན། །འཇུག་པར་མཐློང་ཚེ་བདག་གི་ཡིད། །ཡ་མཚན་གྱུར་ནས་དྗེ་ཡི་

དཔྗེར། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཁྱྗེན་པ་བཙལ། །དྗེ་ནས་དྗེ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་

པར། །མཐློང་བས་བདག་གི་དཔྗེ་མ་སྗེད། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་འཇམ་

པའི་དབྱངས། །རབ་དཀར་གངས་རིའི་ལློངས་སུ་འགྲློ་རྣམས་ཀི། །རབ་མཛེས་
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གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བྱློན་གྱུར་ནས། །རབ་རིབ་མ་ལུས་སྗེལ་བའི་ས་སྐ་པ། །མ་ལྟར་

བརྩྗེ་བའི་ཐུགས་རྗེས་ལུས་ཅན་ཀུན། །སིད་ལས་སྒློལ་བའི་ཐབས་ལ་ཤིན་ཏུ་

དགའ། །མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་དཔུང་གིས་བདུད་སྗེའི་དཔུང་བཅློམ་ནས། །བསན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན་པ་ཁྱློད་ལ་འདུད། །ཁྱློད་ཀིས་ཐུབ་བསན་ནློར་བུ་ཡི། །དྲི་མ་རིགས་

པའི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུས། །ཡིད་ཆྗེས་ལུང་གིས་བྱི་དློར་བྱས། །སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྩྗེ་

རུ་མཆློད། །ཉིན་མཚན་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །བསན་བ་འབའ་ཞིག་དགློངས་པ་

ཁྱློད། །སིགས་དུས་འགྲློ་བ་སྐབས་མྗེད་ལ། །རྒྱལ་བ་བས་ཀང་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེ། །ཐ་

སད་གཙུག་ལག་ནང་གི་སྗེ་སློད་ཀི། །བདྗེ་གཤྗེགས་དགློངས་པ་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་

རྟློགས་ནས། །མ་རྟློགས་པ་དང་ཕྱློགས་རྗེས་ཚིམ་པ་དང༌། །ཇི་བཞིན་མིན་པར་

རྟློགས་པའི་འགྲློ་བ་ལ། །ལྷག་པར་བརྩྗེ་བ་སྐྗེས་ནས་ཡིན་ལུགས་དློན། །རྣར་སན་

ཡིད་འབབ་གློ་བར་ས་བ་ཡི། །སྐློན་སངས་གསུང་“གིས
1

་ཡང་ཡང་འདློམས་མཛད་

པ། །ཁྱློད་ལ་བསམ་པ་དག་པས་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ས་སྗེང་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་ཆློས་

ཀི་རྗེ། །ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐློགས་མྗེད་འཇམ་པའི་དབྱངས། །གནས་ལྔ་མངློན་དུ་གྱུར་

པའི་པཎི་ཏ། །གངས་ཅན་འགྲློ་བའི་སྐབས་གཅིག་ས་སྐ་པ། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གུས་

པས་གསློལ་བ་འདྗེབས། །སྐྗེ་ནས་སྐྗེ་བར་མཚན་དཔྗེའི་གཟི་འབར་བ། །ཁྱློད་སྐུ་

མཐློང་ཞིང་ཐྗེག་མཆློག་སྒློག་པ་ཡི། །ཁྱློད་གསུང་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་ཐློས་པར་

ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་རྒྱུད་སྗེ་འཛིན་པ་ཡར་ཀླུངས་པ་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་མཚན་པས་བསྐུལ་

པའི་དློན་དུ་ཆློས་རྗེ་དྗེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱྗེད་པའི་གུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་

1  གི
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བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་མློན་མཁར་བཀྲ་ཤིས་གདློང་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ན་མློ་པུཎྱ་ངྷྭ་ཛ་ཤྲི་བྷ་དྲ་སརྦ་བུད་དྷ་བློ་དྷི་ས་ཏ་ན་མ། །སྭ་སི། གདུལ་བྱ་

རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་བསློད་ནམས་འློད་དཀར་འཕློ། །གསུང་རབ་བྱ་ལམ་དབྱིངས་ན་

བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ཚོགས་གཉིས་འཛིན་མའི་ཁྱློན་ན་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་

པློའི་དཔལ། །འཕིན་ལས་བཟང་པློས་འགྲློ་བ་བུ་བཞིན་སྐློང་མཛད་རྒྱལ། །བསློད་

ནམས་བྱྗེ་བ་བརྒྱས་བསྐྲུན་གང་གི་སྐུ། །གྲངས་མྗེད་འཁློར་གི་དབུས་ན་ཡིད་འཕློག་

པའི། །ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་རྟགས་ཀིས་མཛེས་ནི། །མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུས་

འཁྱུད་པའི་གསྗེར་རི་བཞིན། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་དགྗེ་སྦྱློང་ཚུལ་བསན་

པ། །ཆློས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཟབ་མློ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀིས། །དངློས་འཛིན་འཁི་བ་ཆློད་པར་བྱིན་གིས་རླློབས།།  །།

༈ ན་མློ་བུད་ངྷཱ་ཡ་ན་མ། སྭ་སི། བློ་གྲློས་ལུས་སློབས་རློགས་པའི་སློབས་

མངའ་བ། །ཕས་རྒློལ་རི་དྭགས་འཇློམས་པའི་མཆྗེ་བ་ཅན། །ཚུལ་ཁིམས་གངས་ཀི་

ས་འཛིན་རྩྗེར་གནས་པའི། །སྨྲ་བའི་སྗེང་གྗེ་དྗེ་ལ་ཀུན་ནས་འདུད། །མཁྱྗེན་པས་

མཐའ་མྗེད་ཤྗེས་བྱའི་གནས་ལ་སྦྱངས། །བརྩྗེ་བས་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་

སློམས། །ཏིང་འཛིན་སློབས་ཀིས་ངྗེས་དློན་བདུད་རྩི་བརྗེས། །རྒྱལ་སས་དམ་པ་བློ་

གྲློས་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ། །འཕགས་པ་པད་དཀར་འཛིན་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །གངས་ཅན་བློ་

གྲློས་སྗེང་གྗེའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྒྱ་ཆྗེན་བྱམས་དང་སིང་རྗེའི་ཆུ་ཆྗེན་གིས། །ཞྗེ་
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སང་མྗེ་དཔུང་ཞི་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །བསློད་པ་གཉིས་པློ་འདི། ཆློས་རྗེ་བ་མ་

དམ་པ་དང༌། རྒྱལ་ལྷ་ཁང་པ་བློ་གྲློས་སྗེང་གྗེའི་བིས་སྐུ་རྗེ་བཞྗེངས་པའི་གཤམ་དུ། 

སྗེའུ་ནས། དྲུང་ཆྗེན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློས་བསྐུལ་ནས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་

མཛད་པའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐློགས་མྗེད་འཇམ་པའི་

དབྱངས། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བའི་མར་གྱུར་སྤྱན་རས་གཟིགས། །མ་ལུས་བདུད་

དཔུང་འཇློམས་མཛད་གསང་བའི་བདག །རིགས་གསུམ་འདུས་སྐུ་བ་མའི་ཞབས་

ལ་འདུད། །སྐློན་བལ་ཚུལ་ཁིམས་ཆུ་གཏྗེར་དབུས་ན་མཛེས། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པའི་

འདབ་སློང་རབ་ཏུ་རྒྱས། །གསང་བའི་དམ་ཚིག་སྦྲང་རྩིའི་དཔལ་འཛིན་པ། །སློམ་

གསུམ་རྒྱན་གིས་མཛེས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རྒྱལ་བའི་གསང་བའི་མཛོད་

འཛིན་རློ་རྗེ་འཆང༌། །དྗེ་ཡི་གསུང་རྒྱུན་བདུད་རྩིས་བློ་གྲློས་ལུས། །ལྗེགས་པར་

རྒྱས་པའི་རྒྱལ་སས་འགྲློ་བའི་མགློན། །སྐྗེ་དགུའི་གཙུག་གི་རྒྱན་ལ་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །ཟབ་མློ་ཇི་བཞིན་མཁྱྗེན་པའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང༌། །ཉིད་ཀིས་གཟིགས་

བཞིན་འགྲློ་ལ་བསྐྲུན་པའི་ཕྱིར། །གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ལ་སྐློ་བ་མི་མངའ་བ། །འགྲློ་བའི་

དྗེད་དཔློན་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བྱམས་པས་ཁློ་བའི་གློ་སྐབས་མྗེད་པར་

མཛད། །བརྩྗེ་བས་གཞན་དློན་འབའ་ཞིག་ལྷུར་མཛད་ཅིང༌། །བསྗེན་པ་ཙམ་གིས་

ངང་གིས་དགྗེ་བ་འཕྗེལ། །ཡློན་ཏན་ཕུང་པློ་ཁྱློད་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །མཐུ་ཆྗེན་

ཁྱློད་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་བདག །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱློད་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །མི་
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ཕྱྗེད་དད་པས་ཁྱློད་མཉྗེས་བགིད་པ་དང༌། །ཟབ་མློའི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་

པར་ཤློག །གསང་བའི་བདག་པློ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཡིས། །བརྩྗེ་བས་བཟུང་ཚེ་བ་

མའི་ཡློན་ཏན་ཀུན། །ལྗེགས་པར་མཐློང་ཞིང་ཡིད་ཆྗེས་ཆྗེན་པློ་ཡིས། །ཐྗེ་ཚོམ་བལ་

ཞིང་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་ཤློག །མདློར་ན་བདག་གི་མངློན་པར་འདློད་པའི་

དློན། །ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་སྨློན་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །མི་འདློད་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

ཉྗེར་ཞི་ནས། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པས་འབལ་མྗེད་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་ལྷློ་བག་

མཁན་ཆྗེན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་

པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ སྭ་སི། ལྗེགས་པར་སྤྱད་པ་རབ་འབྱམས་ལས་འློངས་པ། །སྐལ་བཟང་ཐར་

འདློད་རྣམས་ཀི་སྐབས་ཀི་མཆློག །དཔལ་ལྡན་གཞུང་མང་ལྟ་བའི་མིག་གཅིག་

པློ། །བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །རབ་འབྱམས་གློང་

འློག་གཞུང་བརྒྱར་མ་རྨློངས་པས། །ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བསན་པའི་ཁུར་འཁྱྗེར་

ཞིང༌། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པའི་དགའ་སློན་སྩློལ་མཛད་པ། །འགྲློ་བའི་རྩ་ལག་བཟང་

ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་ཉིད་ཀི་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་བའི་

ངློར་མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གནས་རྩྗེད་

ལྡྗེང་དུ་སྦྱར་བའློ། །

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཕུན་”ཚོགས
1

་གྲུབ་པའི་རིགས་སུ་ལྗེགས་

1  ཆློགས
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འཁྲུངས་ཤིང༌། །རྟག་ཏུ་གཞན་ཕན་བདྗེ་ལ་རབ་ཏུ་གཞློལ། །སྐལ་བཟང་རྗེ་བ་སྐློང་

བའི་འཕིན་ལས་ཅན། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དྲི་མྗེད་ལྷག་

བསམ་སློབས་ལས་འློངས་པ་ཡི། །ཐབས་མཁས་སྦྱློར་བ་བཟང་པློས་གདུལ་བྱ་

ཀུན། །མི་ཕྱྗེད་དད་པའི་མྱུ་གུ་སྗེལ་མཛད་པ། །མཐློང་ན་མི་མཐུན་མྗེད་པ་ཁྱློད་ལ་

འདུད། །ཀུན་གི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་ན་ཡང༌། ཁྗེངས་པ་དློར་ནས་“དྗེས
1

་པའི་

དཔལ་གིས་མཛེས། །དུལ་བའི་མཛད་པས་འགྲློ་བའི་ཡིད་འཕློག་པ། །འདྲྗེན་པ་

བཟང་པློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བསློད་ནམས་ཞིང་བཟང་ཁྱློད་ལ་དད་པ་

ཡིས། །དགྗེ་ལྗེགས་བསློད་ནམས་དམ་པ་བསྐྲུན་ཕྱིར་དུ། །ཉྗེ་བར་ལྷགས་པའི་

གདུལ་བྱ་ཇི་སྗེད་པ། །འབྗེལ་ཚད་དློན་ལྡན་བགིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ལྗེགས་

ཚོགས་བརྒྱ་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་རབ་མཛེས་སྐུ། །རྣ་བའི་དབང་པློ་ཚིམ་བྱྗེད་སན་པའི་

གསུང༌། །མཁྱྗེན་དང་བརྩྗེ་བའི་བདག་ཉིད་རྣམ་དག་ཐུགས། །ཡློན་ཏན་ཕུང་པློ་ཁྱློད་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྔློན་ཚེ་རྨད་བྱུང་དགྗེ་ཚོགས་དཔག་མྗེད་ལ། །ལྗེགས་པར་སྤྱད་

པའི་འབས་བུ་དུ་མ་ཡིས། །གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་ལྷམ་མྗེ་བ། །བསློད་ནམས་

མཆློག་གྱུར་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འབྱློར་ལྡན་དད་ཅན་རྣམས་ཀིས་རབ་དང་

བའི། །དཔལ་འབྱློར་ཆུ་བློ་འདུ་བའི་མཚོར་གྱུར་ནས། །སྗེར་ས་དློར་བའི་གཏློང་བ་

རླབས་པློ་ཆྗེས། །རྟག་ཏུ་སྦྱིན་ལ་དགྗེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཉྗེས་སྤྱློད་ཀུན་སློམ་

ཚུལ་ཁིམས་འཕགས་པའི་ནློར། །དམ་བ་དགའ་སྐྗེད་བདྗེ་ལྗེགས་ཀུན་གི་གཞི། །ཉློན་

མློངས་གདུང་སྗེལ་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྗེ། །གུས་པས་གཅྗེས་སྤས་མཛད་ལ་ཕྱག་

1  ངྗེས
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འཚལ་ལློ། །མི་སྲུན་སྐྗེ་བློས་གནློད་པའི་ལས་བརྩམས་ཀང༌། ཁློན་འཛིན་དློར་ནས་

རབ་ཏུ་བྱམས་པར་མཛད། །ལློག་སྒྲུབ་སྐྗེ་བློའི་སྤྱློད་པས་མི་གཡློ་བ། །བཟློད་པའི་གློ་

ཆ་མནབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་ལྗེགས་ཚོགས་བསྡུ་བའི་

ཕྱིར། །དམན་པའི་ལྗེ་ལློ་དློར་ནས་ཉིན་མཚན་དུ། །མངློན་པར་བགློས་པའི་གློ་ཆ་

ཆྗེར་བགློས་པ། །བརྩློན་འགྲུས་བཟང་པློ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རྣམ་པར་གཡྗེང་

བའི་བདུད་ཀི་སྗེ་འཇློམས་ཤིང༌། །ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་དགའ་བདྗེ་རྒྱས་བྱྗེད་

པ། །སྗེམས་ལ་དུལ་བའི་དཔལ་སྗེར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །བསམ་གཏན་མཆློག་གིས་

དགྗེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བང་དློར་དྗེ་ཉིད་ལྟ་བའི་མིག་གི་མཆློག །ལུས་ཅན་ཐར་

པར་འཁིད་པའི་ལམ་གི་སློག །རྨློངས་པའི་རབ་རིབ་འཇློམས་པའི་སྨན་ཆྗེན་

པློ། །ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རྨད་བྱུང་དགྗེ་ལྗེགས་དུ་མའི་

སློབས་ཀིས་ནི། །འགྲློ་བའི་ཡློན་ཏན་དམ་པར་ཉྗེར་འཁྲུངས་པ། །སྐབས་ཁྱློད་མཐའ་

ཡས་གདུལ་བྱའི་རྣམ་འདྲྗེན་དུ། །ད་དུང་རིང་དུ་བཞུགས་པར་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །དྗེ་ལྟར་བ་མ་མཆློག་གི་ཡློན་ཏན་ནི། །ཕྱློགས་ཙམ་བརློད་པའི་བསློད་

ནམས་ཅི་བསགས་པ། །དྗེས་ནི་མགློན་མྗེད་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རྟག་ཏུ་

བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློ་རྗེད་གྱུར་ཅིག །དམ་པ་རྗེད་ཚེ་ལྗེགས་པར་མཉྗེས་བྱས་

ནས། །རྒྱལ་པའི་དགློངས་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་རྗེས་

སུ་རབ་ཞུགས་ཏྗེ། །དལ་བ་ཐློབ་པ་དློན་ལྡན་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཐུབ་པའི་བསན་པའི་

ཁུར་ཆྗེན་འཁྱྗེར་བར་ཤློག །འགྲློ་ལ་སིང་རྗེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཤློག །ཟབ་མློའི་ལམ་

གིས་བདག་གཞན་སྒློལ་བ་ལ། །བདུད་ཀི་བར་ཆད་གང་ཡང་མྗེད་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་
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མཐའ་ཡས་པའི་འགྲློ་བའི་འདྲྗེན་པ་བ་མ་དམ་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་ཅུང་ཟད་བསློད་

པ་འདི་ནི། བ་མ་ཆློས་སློ་བ་བཀྲ་ཤིས་རིན་“ཆྗེན
1

་དང༌། སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཤྗེས་

རབ་དཔལ་དང༌། གཟིམས་གཡློག་པ་ཡློན་ཏན་རིན་“ཆྗེན
2

་གིས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། 

ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ན་མཿཤི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། སྐབས་གསུམ་པ་དང་དབང་པློའི་དགྲ། དྲི་ཟ་

གདྗེངས་ཅན་གྲུབ་པའི་གཙོ། །ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་ནློར་བུ་ཡིས། །གང་གི་ཞབས་

པད་མཛེས་བྱས་པ། །གསྗེར་འློད་འཁྱུག་བའི་དཔལ་གིས་བརིད་པའི་སྐུ། །དྲི་ཟའི་

དབྱངས་ཀིས་“བསྒྲུན
3

་དུ་མྗེད་པའི་གསུང༌། །ཉི་མ་བྱྗེ་བའི་མདངས་ལས་གསལ་བའི་

ཐུགས། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བའི་འདྲྗེན་མཆློག་ཤཱཀའི་ཏློག །དག་པའི་མཁའ་ལ་ཤར་

བའི་གཟའ་སྐར་རྣམས། །ཆུ་གཏྗེར་དབུས་ན་ཡློངས་སུ་གསལ་བ་བཞིན། །དང་བའི་

ཡིད་མཚོར་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་གི། །གཟུགས་བརན་མ་འདྲྗེས་གསལ་བར་རབ་

བཀློད་ནས། །ཟླ་ཟྗེར་ཕློག་པའི་ཆུ་སྐྗེས་གཞློན་ནུ་བཞིན། །ལག་པའི་སློར་མློ་སིང་

གའི་ངློས་སུ་ཟུམ། །རྩྗེ་གཅིག་ཡིད་ཀིས་ཁྱློད་སྐུར་མངློན་ཕྱློགས་ཏྗེ། །ཅུང་ཟད་

བསློད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཁྱློད་དགློངས། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀིས་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་

བཞིན། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསྐློར། །བ་ལང་ཁྱུ་ཡི་ཐློག་མར་

ཁྱུ་མཆློག་བཞིན། །དགྲ་བཅློམ་འཁློར་གི་ཚོགས་ཀིས་མདུན་དུ་བདར། །ནམ་མཁའི་

1  ཅན

2  ཅྗེན

3  བསྐྲུན
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ཁྱློན་ཀུན་འགྗེངས་པའི་འློད་ཟྗེར་གི། །དྲ་བ་སློང་གིས་ཡློངས་སུ་དཀྲིགས་པའི་

སྐུ། །ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་ཆློ་འཕྲུལ་དུ་མ་ཡིས། །ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་བཞིན་དུ་ལྡིང་

ཞིང་གཤྗེགས། །དྗེ་ཚེ་རིང་ནས་བསྐྲུན་པའི་བཟང་པློའི་ལས། །ཡློངས་སུ་སད་པའི་

ལྷ་མི་སློང་ཕག་བརྒྱ། །ཁྱློད་ཞལ་མཐློང་བའི་མློད་ལ་མི་བསྲུན་ཡིད། །ཉྗེས་བརྒྱའི་

འཆིང་བ་ཀུན་ནས་ལྷློད་པར་གྱུར། །དཔའ་བློ་ཁྱློད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་

དུ། །མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་དཔུང་གིས་ཡིད་སྲུབས་བདག་པློའི་སྗེ། །མ་ལུས་ཟིལ་གིས་

གནློན་པའི་
1

མཛད་པ་ནི། །དྲག་པློའི་རླུང་དང་ཉྗེ་བའི་སྤིན་ནག་བཞིན། །མདའ་མཚོན་

གློ་ཆ་མ་བཟུང་བར། །རང་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱྗེ་བའི་བདུད། །མ་ལུས་ཕམ་མཛད་

གཡུལ་གི་ལས། །ཁྱློད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཡིས་ཤྗེས། །དྗེ་ལྟར་ཁྱློད་ཀི་བྱམས་པའི་

མྗེས། །འདློད་ལྷའི་སིང་ནི་རབ་གདུངས་ཀང༌། །བརྩྗེ་བའི་གཏྗེར་ཁྱློད་ལུས་ཅན་

ལ། །རིས་སུ་ཆད་པར་གྱུར་པ་མྗེད། །ཁྱློད་ནི་འགྲློ་བའི་དློན་གི་སད། །ཅུང་ཟད་ཙམ་

ཡང་མི་ངལ་ཞིང༌། །འགྲློ་བ་རྣམས་ཀང་ཁྱློད་ཀི་ནི། །ཡློན་ཏན་བརློད་ལ་ངལ་མ་

གྱུར། །རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལྟར་རབ་ཏུ་ཟབ་པའི་ཐུགས། །ལྷ་ཡི་རྔ་བཞིན་ལྗེགས་པར་

འདློམས་པའི་གསུང༌། །ལྷུན་པའི་སློ་ལྟར་མངློན་པར་འཕགས་པའི་སྐུ། །མཐློང་ཐློས་

དྲན་པ་དློན་ལྡན་མཛད་པ་ཁྱློད། །འཇི་རྟྗེན་ཀུན་གི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀིས། །དུས་གཅིག་ཉིད་དུ་ཐྗེ་ཚོམ་དློན་ཞུས་ཀང༌། དྗེ་དག་རྗེ་རྗེའི་མདུན་དུའང་དྗེ་

སྗེད་ཀི། །སྐུ་དང་གསུང་གི་བཀློད་པ་དུས་གཅིག་ཏུ། །མཛད་པ་མཛད་ཀང་རྟློག་པ་

ཉྗེར་ཞི་བ། །ཁྱློད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཡི། །ཚུལ་འདི་རྒྱལ་སས་རང་

1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་གནློན་པར།༽
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རྒྱལ་ཉན་ཐློས་ཀིས། །ཇི་ཙམ་བརྟགས་ཀང་བློ་ཡི་ཡུལ་མིན་ན། །ཚངས་དང་དབང་

པློ་སློགས་ཀིས་སྨློས་ཅི་འཚལ། །མཁའ་ལྡིང་དབང་པློས་མཁའ་ལ་བགྲློད་བགྲློད་

ནས། །ནམ་ཞིག་རང་སློབས་བི་བས་ལྡློག་འགྱུར་གི། །ནམ་མཁའ་ཟད་པས་ལྡློག་པར་

མི་འགྱུར་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་བརློད་པའང་དྗེ་ལྟར་ལགས། །གཤློག་རྩལ་རབ་

ཏུ་རློགས་པའི་མཁའ་ལྡིང་གིས། །བགྲློད་པའི་ལམ་དུ་བྱྗེའུས་རྩློལ་བ་ལྟར། །སློབས་

བཅུ་མངའ་བ་གང་དུ་གཤྗེགས་པ་ཡི། །ལམ་མཆློག་དྗེར་ནི་འཇུག་པར་འདློད་པ་

བདག །གནས་ལུགས་དློན་ལ་ལྟ་བའི་བློ་མིག་ཉམས། །ངྗེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

ཀི་འབྱློར་པས་དབུལ། །སློབས་ལྡན་ཉློན་མློངས་དགྲ་བློས་རྒྱུན་དུ་གཙེས། །བདག་

འཛིན་གཅློང་རློང་ཟབ་མློའི་“སྦུབས
1

་སུ་ལྷུང༌། །འདི་འདྲའི་ཉམ་ཐག་གནས་སུ་གྱུར་

ལགས་པ། །བརྩྗེ་ཆྗེན་ཁྱློད་ཀིས་ཡལ་བར་འདློར་ལགས་ན། །དམན་པ་རྣམས་ལ་

ཆྗེས་ཆྗེར་བརྩྗེ་བའི་མགློན། །ཁྱློད་ལས་གཞན་པ་གང་ལ་སྐབས་སུ་བཟུང༌། །སིགས་

མ་ལྔ་ཡིས་ཧ་ཅང་སགས་པ་ཡི། །ཞིང་འདི་གཞན་གིས་སངས་དུས་མགློན་ཁྱློད་

ཀིས། །ཡློངས་སུ་བཟུང་སྗེ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས། །པད་དཀར་ལྟ་བུར་བསྔགས་

པའི་དགློས་པའང་ཅི། །འློན་ཀང་ཁྱློད་ཀི་འཕིན་ལས་གདུལ་བྱ་ལ། །མ་བརྟགས་

བཏང་སློམས་ཅུང་ཟད་མི་མངའ་བས། །སྐལ་ངན་བདག་གི་ཉྗེས་པ་ཁློ་ནར་ཟད། །དྗེ་

ཕྱིར་ཁྱློད་ལ་སྐློན་གི་སྐབས་མྗེད་པས། །དྗེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སིང་པློར་བདུད་སྗེ་

ལས། །ཇི་སིད་རྒྱལ་བར་མ་གྱུར་དྗེ་སིད་དུ། །སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བར་ཁྱློད་ཀིས་རྗེས་བཟུང་

ནས། །གསུང་གི་བདུད་རྩིས་ངློམས་པ་མྗེད་པར་ཤློག །ཅྗེས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

1  སྦུགས
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དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ་

བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་མཁྱྗེན་པ་སྐྗེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལློ་སྒྱུར་བ་བ་ན་

མྗེད་པ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་བསློད་པ་བྱིན་རླབས་ཉྗེར་འཇུག་

ཅྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཞྗེས་བྱ་བ་རང་གི་སློབ་

མས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་དུ། མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔལ་གིས་གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་

དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་བྷ་དྲ་པཱ་ལའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། གང་ཞིག་གཟིགས་ཤིང་གསུང་བ་ཡི། །མཁྱྗེན་

དང་སློན་པ་བ་ན་མྗེད། །རྒྱལ་བ་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང༌། །གཟིགས་ཤིང་

འདློམས་པ་དྗེ་ལ་འདུད། །འཇིག་རྟྗེན་རྒུད་པ་ཇི་སྗེད་པ། །དྗེ་ཡི་རྩ་བ་མ་རིག་

སྗེ། །གང་ཞིག་མཐློང་བས་དྗེ་ལྡློག་པ། །རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བར་གསུངས། །དྗེ་

ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་ལམ། །ཁྱློད་ཀི་བསན་པའི་

གནད་ཉིད་དུ། །ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་མི་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་ལགས་ན་མགློན་ཁྱློད་

ལ། །བསློད་པའི་སློར་ནི་སུ་ཞིག་གིས། །བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུང་བ་ལས། །ངློ་

མཚར་གྱུར་པ་ཅི་ཞིག་རྗེད། །གང་གང་རྐྗེན་ལ་རག་ལས་པ། །དྗེ་དྗེ་རང་བཞིན་གིས་

སློང་ཞྗེས། །གསུང་བ་འདི་ལས་ཡ་མཚན་པའི། །ལྗེགས་འདློམས་ཚུལ་ནི་ཅི་ཞིག་

ཡློད། །གང་དུ་བཟུང་བས་བྱིས་པ་རྣམས། །མཐར་འཛིན་འཆིང་བ་བརྟན་བྱྗེད་པ། །དྗེ་

ཉིད་མཁས་ལ་སྤློས་པ་ཡི། །དྲ་བ་མ་ལུས་གཅློད་པའི་སློ། །བསན་འདི་གཞན་དུ་མ་
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མཐློང་པས། །སློན་པ་ཞྗེས་བྱ་ཁྱློད་ཉིད་དྗེ། །ཝ་སྐྗེས་ལ་ནི་སྗེང་གྗེ་བཞིན། །ལུ་སྗེགས་

ཅན་ལའང་གཅམ་བུའི་ཚིག །ཨྗེ་མའློ་སློན་པ་ཨྗེ་མའློ་སྐབས། །ཨྗེ་མའློ་སྨྲ་མཆློག་ཨ་

མའློ་མགློན། །རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་འབྱུང་ལྗེགས་གསུང་བའི། །སློན་པ་དྗེ་ལ་བདག་ཕྱག་

འཚལ། །ཕན་མཛད་ཁྱློད་ཀིས་འགྲློ་བ་ལ། །སྨན་པའི་སད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། །བསན་

པའི་སིང་པློ་སློང་པ་ཉིད། །ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཟླ་མྗེད་པ། །རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་

འབྱུང་བའི་ཚུལ། །འགལ་བ་དང་ནི་མ་གྲུབ་པར། །མཐློང་བ་འདི་ཡིས་ཁྱློད་ཀི་

ལུགས། །ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །ཁྱློད་ནི་ནམ་ཞིག་སློང་པ་ཉིད། །རྟྗེན་འབྱུང་

དློན་དུ་མཐློང་བ་ན། །རང་བཞིན་གིས་ནི་སློང་པ་དང༌། །བྱ་བྱྗེད་འཐད་པའང་མི་

འགལ་ཞིང༌། །དྗེ་ལས་བཟླློག་པར་མཐློང་པ་ན། །སློང་ལ་བྱ་བ་མི་རུང་ཞིང༌། །བྱ་དང་

བཅས་ལ་སློང་མྗེད་པས། །ཉམ་ངའི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་

བསན་པ་ལ། །རྟྗེན་འབྱུང་མཐློང་བ་ལྗེགས་པར་བསྔགས། །དྗེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མྗེད་པ་

དང༌། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡློད་པས་མིན། །ལྟློས་མྗེད་ནམ་མཁའི་མྗེ་ཏློག་

བཞིན། །དྗེས་ན་མ་བརྟྗེན་ཡློད་མ་ཡིན། །ངློ་བློས་གྲུབ་ན་དྗེ་འགྲུབ་པ། །རྒྱུ་དང་རྐྗེན་

ལ་བལྟློས་པར་འགལ། །དྗེ་ཕྱིར་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །མ་གཏློགས་ཆློས་འགའ་

ཡློད་མིན་པས། །རང་བཞིན་གིས་ན་སློང་པ་ལས། །མ་གཏློགས་ཆློས་འགའ་མྗེད་

པར་གསུངས། །རང་བཞིན་ལྡློག་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་འགའ་

ཡློད་ན། །མ་ངན་འདས་བ་མི་རུང་ཞིང༌། །སྤློས་ཀུན་ལྡློག་པ་མྗེད་པར་གསུངས། །དྗེ་

ཕྱིར་རང་བཞིན་རྣམ་བལ་ཞྗེས། །སྗེང་གྗེའི་སྒ་ཡིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའི་

ཚོགས་སུ་ལྗེགས་གསུངས་པ། །འདི་ལ་སུ་ཡིས་འགློང་བར་ནུས། །རང་བཞིན་
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འགའ་ཡང་མྗེད་པ་དང༌། །འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་འདི་འབྱུང་བའི། །རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་འཐད་པ་གཉིས། །མི་འགལ་འདུ་བ་སྨློས་ཅི་དགློས། །བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། །མཐར་ལྟ་བ་ལ་མི་རྟྗེན་ཞྗེས། །ལྗེགས་གསུངས་འདི་ནི་མགློན་ཁྱློད་

ཀི། །སྨྲ་བ་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུ། །འདི་ཀུན་ངློ་བློས་སློང་པ་དང༌། །འདི་ལས་འདི་འབས་

འབྱུང་བ་ཡི། །ངྗེས་པ་གཉིས་པློ་ཕན་ཚུན་དུ། །གྗེགས་མྗེད་པར་ནི་གྲློགས་བྱྗེད་

པ། །འདི་ལས་ངློ་མཚར་གྱུར་པ་དང༌། །འདི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །ཚུལ་འདིས་

ཁྱློད་ལ་བསློད་ན་ནི། །བསློད་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །རྨློངས་པས་བན་དུ་

བཟུང་བ་ཡིས། །གང་ཞིག་ཁྱློད་དང་ཞྗེ་འགྲས་པ། །དྗེ་ཡིས་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་

སྒ། །མི་བཟློད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅི་ཡློད། །ཁྱློད་ཀི་གསུང་གི་གཅྗེས་པའི་མཛོད། །བརྟྗེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཁས་བངས་ནས། །སློང་ཉིད་ང་རློ་མི་བཟློད་པ། །འདི་ལ་ཁློ་བློ་ངློ་མཚར་

གྱུར། །རང་བཞིན་མྗེད་ལ་བཀྲི་བའི་སློ། །བ་མྗེད་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་འབྱུང་གི །མིང་ཉིད་

ཀིས་ནི་རང་བཞིན་དུ། །འཛིན་ན་ད་ཀློ་སྐྗེ་བློ་འདི། །འཕགས་མཆློག་རྣམས་ཀིས་

ལྗེགས་བགྲློད་པའི། །འཇུག་ངློགས་ཟླ་དང་བལ་གྱུར་པ། །ཁྱློད་དགྗེས་གྱུར་བའི་

ལམ་བཟང་དྗེར། །ཐབས་གང་གིས་ནི་བཀྲི་བར་བྱ། །རང་བཞིན་བཅློས་མིན་སློས་

མྗེད་དང༌། །རྟྗེན་འབྗེལ་ལྟློས་དང་བཅློས་མ་གཉིས། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཞི་གཅིག་

ལ། །མི་འགལ་འདུ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དྗེ་ཕྱིར་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་གང༌། །རང་བཞིན་

གིས་ནི་གདློད་མ་ནས། །རྣམ་པར་དབྗེན་ཡང་དྗེར་སང་བས། །འདི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞིན་

དུ་གསུངས། །ཁྱློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལ། །རྒློལ་བ་འགས་ཀང་ཆློས་མཐུན་

དུ། །གླགས་མི་རྗེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། །འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་ལྗེགས་པར་
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འཁུམས། །ཅི་སད་ཅྗེ་ན་འདི་བཤད་པས། །མཐློང་དང་མ་མཐློང་དངློས་པློ་ལ། །སྒློ་

འདློགས་པ་དང་སྐུར་འདྗེབས་ཀི། །གློ་སྐབས་རིང་དུ་མཛད་ཕྱིར་རློ། །ཁྱློད་ཀི་སྨྲ་བ་

ཟླ་མྗེད་པར། །མཐློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྟྗེན་འབྱུང་གི །ལམ་འདི་ཉིད་ཀི་གསུང་གཞན་

ཀང༌། །ཚད་མར་གྱུར་པར་ངྗེས་པ་སྐྗེ། །དློན་བཞིན་གཟིགས་ནས་ལྗེགས་གསུངས་

པ། །ཁྱློད་ཀི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་དུ་གྱུར། །ཉྗེས་ཀུན་རྩ་བ་

ལྡློག་ཕྱིར་རློ། །ཁྱློད་ཀི་བསན་ལས་ཕྱིར་ཕྱློགས་པས། །ཡུན་རིང་ངལ་བ་བསྗེན་བྱས་

ཀང༌། །ཕྱི་ཕྱིར་སྐློན་རྣམས་བློས་པ་བཞིན། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརྟན་ཕྱིར་རློ། །ཨྗེ་མའློ་

མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །ཁྱད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །དྗེ་ཚེ་རང་གི་ཁློང་ནས་

ནི། །ཁྱློད་ལ་ཅི་ཕྱིར་གུས་མི་འགྱུར། །ཁྱློད་གསུང་དུ་མ་ཅི་ཞིག་སྨློས། །ཆ་ཤས་རྗེ་

ཡི་དློན་ཙམ་ལའང༌། །འློལ་སྤྱི་ཙམ་གི་ངྗེས་རྗེད་པ། །དྗེ་ལའང་མཆློག་གི་བདྗེ་བ་

སྗེར། །ཀི་ཧུད་བདག་བློ་རྨློངས་པས་བཅློམ། །འདི་འདྲའི་ཡློན་ཏན་ཕུང་པློ་ལ། །རིང་

ནས་སྐབས་སུ་སློང་གྱུར་ཀང༌། །ཡློན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏློ། །འློན་ཀང་འཆི་

བདག་ཁར་ཕྱློགས་པའི། །སློག་གི་རྒྱུན་ནི་མ་ནུབ་པར། །ཁྱློད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡིད་ཆྗེས་

པ། །དྗེ་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སམ་བགིད། །སློན་པའི་ནང་ན་རྟྗེན་འབྗེལ་སློན་པ་

དང༌། །ཤྗེས་རབ་ནང་ན་རྟྗེན་འབྗེལ་ཤྗེས་པ་གཉིས། །འཇིག་རྟྗེན་དག་ན་རྒྱལ་བའི་

དབང་པློ་བཞིན། །ཕུལ་བྱུང་ལྗེགས་པར་ཁྱློད་མཁྱྗེན་གཞན་གིས་མིན། །ཁྱློད་ཀིས་

ཇི་སྗེད་བཀའ་སྩལ་པ། །རྟྗེན་འབྗེལ་ཉིད་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་འཇུག །དྗེ་ཡང་མ་ངན་

“འདའ
1

་ཕྱིར་ཏྗེ། །ཞི་གྱུར་མིན་མཛད་ཁྱློད་ལ་མྗེད། །ཀྗེ་མའློ་ཁྱློད་ཀི་བསན་པ་

1  འདས
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ནི། །གང་གི་རྣ་བའི་ལམ་སློང་བ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་འགྱུར་ཕྱིར། །ཁྱློད་བསན་

འཛིན་པར་སུ་མི་གུས། །ཕས་རྒློལ་མཐའ་དག་འཇློམས་པ་དང༌། །ལྟག་འློག་འགལ་

འདུས་སློང་པ་དང༌། །སྐྗེ་དགུའི་དློན་གཉིས་སྗེར་བྱྗེད་པ། །ལུགས་འདིར་ཁློ་བློ་སྤློ་བ་

འཕྗེལ། །འདི་ཡི་ཕྱིར་དུ་ཁྱློད་ཀིས་ནི། །ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སློག །སྡུག་པའི་

གཉྗེན་དང་ལློངས་སྤྱློད་ཚོགས། །གྲངས་མྗེད་བསྐལ་བར་ཡང་ཡང་བཏང༌། །གང་གི་

ཡློན་ཏན་མཐློང་བ་ཡིས། །ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཉིད་ཀི་ཐུགས་དྲངས་

ཆློས་དྗེ་ནི། །ཁྱློད་ལས་མ་ཐློས་སྐལ་བ་ཞན། །དྗེ་ཡི་མ་ངན་ཤུགས་ཀིས་ནི། །སྡུག་

པའི་བུ་ལ་མ་ཡི་ཡིད། །རྗེས་སུ་སློང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །བདག་གི་ཡིད་ནི་གཏློང་མི་

བྱྗེད། །འདི་ལའང་ཁྱློད་གསུང་བསམས་པ་ན། །མཚན་དཔྗེའི་དཔལ་གིས་རབ་ཏུ་

འབར། །འློད་ཀི་དྲ་བས་ཡློངས་བསྐློར་བའི། །སློན་པ་དྗེ་ཡི་ཚངས་དབྱངས་

ཀིས། །འདི་ནི་འདི་ལྟར་གསུངས་སམ་དུ། །ཡིད་ལ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརན་

ནི། །ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡིས། གདུངས་ལ་ཟླ་ཟྗེར་བཞིན་དུ་སྨན། །དྗེ་ལྟར་རྨད་

དུ་བྱུང་བ་ཡི། །ལུགས་བཟང་དྗེ་ཡང་མི་མཁས་པའི། །སྐྗེ་བློས་བལ་པ་ཛ་བཞིན་

དུ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བྱས། །ཚུལ་འདི་མཐློང་ནས་བདག་གིས་ནི། །འབད་

པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡི། །རྗེས་སུ་འབངས་ནས་ཁྱློད་ཀི་ནི། །དགློངས་པ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བཙལ། །དྗེ་ཚེ་རང་གཞན་སྗེ་པ་ཡི། །གཞུང་མང་དག་ལ་སྦྱངས་པ་ན། །ཕྱི་

ཕྱིར་ཐྗེ་ཚོམ་དྲ་བ་ཡིས། །བདག་གི་ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །ཁྱློད་ཀི་བ་མྗེད་ཐྗེག་

པའི་ཚུལ། །ཡློད་དང་མྗེད་པའི་མཐའ་སངས་ཏྗེ། །ཇི་བཞིན་འགྲྗེལ་པར་ལུང་བསན་

པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའི་ཚལ། །དྲི་མྗེད་མཁྱྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་
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རྒྱས། །གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐློགས་མྗེད་རྒྱུ། །མཐར་འཛིན་སིང་གི་མུན་པ་

སྗེལ། །ལློག་སྨྲའི་རྒྱུ་སྐར་ཟིལ་གནློན་པ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལྗེགས་བཤད་

ཀི། །འློད་དཀར་འཕྗེང་བས་གསལ་བྱས་པ། །བ་མའི་དྲིན་གིས་མཐློང་བའི་

ཚེ། །བདག་གི་ཡིད་ཀི་ངལ་“གསློ
1

་ཐློབ། །མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་ནི། །མཛད་

པ་མཆློག་ཡིན་དྗེ་ཡང་ནི། །འདི་ཉིད་ཡིན་ཕྱིར་མཁས་པ་ཡིས། །འདི་ལས་སངས་

རྒྱས་རྗེས་དྲན་བྱློས། །སློན་དྗེའི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏྗེ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་

སྦྱངས་པ་མི་དམན་ཞིང༌། །རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་ལ་བརྩློན་པའི་དགྗེ་སློང་ཞིག །དྲང་སློང་

ཆྗེན་པློ་དྗེ་ལ་དྗེ་ལྟར་གུས། །སློན་པ་བ་ན་མྗེད་པའི་བསན་པ་དང༌། །མཇལ་བ་འདི་

འདྲ་བ་མའི་དྲིན་ཡིན་པས། །དགྗེ་བ་འདི་ཡང་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །བཤྗེས་གཉྗེན་

དམ་པས་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔློ། །ཕན་མཛད་དྗེ་ཡི་བསན་པའང་སིད་པའི་

མཐར། །ངན་རྟློག་རླུང་གིས་རྣམ་པར་མི་གཡློ་ཞིང༌། །བསན་པའི་ངང་ཚུལ་ཤྗེས་ནས་

སློན་པ་ལ། །ཡིད་ཆྗེས་རྗེད་པས་རྟག་ཏུ་གང་བར་ཤློག །བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་དྗེ་

ཉིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའི་ལུགས་བཟང་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་དང་སློག་

ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྷློད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །འདྲྗེན་པ་

མཆློག་དྗེས་དཀའ་བ་དཔག་མྗེད་ཀིས། །ནན་ཏན་སིང་པློར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པ་

འདི། །ཐབས་གང་ཞིག་གིས་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་སམ་པའི། །རྣམ་པར་དཔྱློད་པས་ཉིན་

མཚན་འདའ་བར་ཤློག །ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དྗེར་བརྩློན་པ་ན། །ཚངས་དང་

དབང་པློ་འཇིག་རྟྗེན་སྐློང་བ་དང༌། །ལྗེགས་ལྡན་ནག་པློ་ལ་སློགས་སྲུང་མས་

1  སློ
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ཀང༌། །གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་རྟག་ཏུ་གྲློགས་བྱྗེད་ཤློག །

ཅྗེས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་འདྲིས་པའི་

མཛའ་བཤྗེས་ཆྗེན་པློ་སློན་པ་བ་ན་མྗེད་པ་ལ་ཟབ་མློ་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་

གསུང་བའི་སློ་ནས་བསློད་པ་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མང་

དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་

རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དབྗེན་གནས་ལྷ་སིངས་མིང་གཞན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ཞྗེས་བྱ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལློ།།  །།

༈ སྭ་སི། མཁས་པའི་སྐྗེ་བློས་བསྗེན་པའི་མ་ག་དྷ། །མི་མཇྗེད་ཞིང་གི་སིང་པློ་

རློ་རྗེའི་གདན། །གང་དྗེར་ལྗེགས་སྤྱད་རྒྱས་བསྐྗེད་བྱང་ཆུབ་ཤིང༌། །ཨཱ་ཤྭད་ཐ་ཞྗེས་

གྲགས་པ་དྗེའི་དྲུང་དུ། །བྱམས་པའི་མཚོན་གིས་བདུད་སྗེའི་དཔུང་བཅློམ་

ནས། །གྲངས་མྗེད་བསྐལ་པར་བསྒྲུབས་པའི་གློ་འཕང་མཆློག །ཏིང་འཛིན་བཞི་

མཐར་མངློན་དུ་མཛད་པ་ཡི། །ཐུབ་པའི་དབང་པློ་དྗེ་ལ་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །འགྲློ་

བའི་སྐབས་གཅིག་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ་ཡིས། །མི་མཇྗེད་ཞིང་དུ་སིགས་དུས་འགྲློ་བ་

ལ། །རྨད་བྱུང་མཛད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གང་བསན་པའི། །ཕྱློགས་ཙམ་རྒྱལ་བའི་

གསུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་བཀློད། །ཚུལ་དྗེར་འབད་ལས་ཐློབ་པའི་བསློད་ནམས་

གང༌། །དྲི་མྗེད་རྒྱུ་སྐར་དབུས་ཀི་ཟླ་འདྲ་དྗེས། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་ཐྗེག་མཆློག་ལམ་

ཞུགས་ཏྗེ། །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་མཛད་པ་མྱུར་འགྲུབ་ཤློག།  །།
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༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། བདྗེ་གཤྗེགས་ཀུན་གིས་བསྔགས་པའི་བདྗེ་

བ་ཅན། །རྣམ་དག་ཞིང་གི་དབང་ཕྱུག་བཅློམ་ལྡན་འདས། །ལྷ་མིའི་སློན་པ་མགློན་པློ་

ཚེ་དཔག་མྗེད། །རྒྱལ་བའི་དབང་པློས་འགྲློ་ལ་འཆི་མྗེད་སྩློལ། །ས་ཚོགས་སློད་ཀི་

དབྱྗེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི། །དང་བའི་ཆུ་ལ་སྤིན་བལ་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །སྐལ་ལྡན་

གྲངས་མྗེད་འགྲློ་ལ་ཅིག་ཅར་དུ། །རྣམ་པ་དུ་མར་སློན་པ་ཁྱློད་ཀི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་

གདུལ་བྱའི་སློམ་ཉིའི་དྲ་བ་རྣམས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སློ་སློར་གཅློད་མཛད་

ཅིང༌། །ཡང་དག་དློན་ལ་བློ་གྲློས་མིག་འབྱྗེད་པའི། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྒློག་པ་ཁྱློད་

ཀི་གསུང༌། །ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་རབ་འབྱམས་མཁྱྗེན་པ་འཕློ། །རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་ལ་ཐུགས་

རྗེའི་གཞན་དབང་གྱུར། །མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་ནུས་པས་སིད་ཞིའི་འཇིགས་ལས་

སྐློབ། །འབད་རྩློལ་མཚན་མས་མི་གཡློ་ཁྱློད་ཀི་ཐུགས། །ཉིན་བྱྗེད་ཟྗེར་གིས་ལྷ་ཡི་

ལམ་ལ་བཞིན། །དཔག་ཡས་ཞིང་ཀུན་མཐའ་མྗེད་འློད་དཔུང་གིས། །ཡློངས་སུ་

འགྗེངས་པའི་གཟི་བརིད་ཕུང་པློའི་སྐུས། །སྐལ་ལྡན་བདག་གི་མིག་གི་དགའ་སློན་

བསྒྲུབས། །སན་པའི་འབྲུག་སྒས་རྨ་བྱའི་སིང་ལ་བཞིན། །ཐློས་པ་ཙམ་གིས་བདྗེ་བའི་

མཆློག་སྗེར་བའི། །ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཚངས་དབྱངས་ཀིས། །རྣ་བའི་ལམ་དུ་

བདུད་རྩིའི་ཟྗེགས་མ་འཐློར། །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་སྤིན་ཕུང་ཞི་བ་བཞིན། །སློང་

པའི་ངང་དུ་རིག་པ་ཞུགས་གྱུར་པས། །སྤློས་ཀུན་ཉྗེར་ཞི་ཞི་བའི་ཐུགས་མཆློག་

གིས། །ཀུན་རྟློག་ཡིད་ཀི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞི། །རྒྱལ་བ་ཀུན་“གིས
1

་

དཔག་མྗེད་བསྐལ་པ་རུ། །བརློད་ཀང་ཕ་མཐའ་རྗེད་པར་མི་ས་བའི། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་

1  གི
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ཏན་ཕུང་པློ་ཅི་འདྲ་བ། །དྗེ་འདྲ་བདག་གིས་བརློད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས། །དྗེ་ཕྱིར་མི་

ཟད་ཡློན་ཏན་གཏྗེར་གྱུར་ཅིང༌། །ཉྗེས་པའི་ས་བློན་མཐའ་དག་གཏན་སངས་པ། །ཁྱློད་

དང་མཚུངས་པའི་སློན་པ་གཞན་ཡློད་མིན། །དྗེ་སད་ཁྱློད་ཉིད་གཅིག་པུ་འགྲློ་བའི་

སྐབས། །སྐློབ་པ་ཁྱློད་ཀི་སྨློན་ལམ་བྱྗེ་བ་བརྒྱས། །ལྗེགས་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཞིང་

མཆློག་དམ་པ་གང༌། །སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀི་མིང་ཡང་མི་འབྱུང་བས། །བདྗེ་བ་ཅན་

ཞྗེས་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་དྗེར། །ཚེ་འདིའི་སང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་ཙམ་ན། །འདབ་

སློང་པདྨའི་སྦུབས་སུ་སྐྗེས་མ་ཐག །ཆུ་སྐྗེས་དབུས་ནས་ཐློགས་པ་མྗེད་བྱུང་

སྗེ། །ཁྱློད་སྐུ་མཐློང་ནས་གསུང་གིས་ཚིམ་པར་ཤློག །མགློན་པློ་ཁྱློད་ལ་ཐྗེག་མཆློག་

གཏམ་ཐློས་ནས། །སིད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་རྣམས་བསྒལ་ཕྱིར་དུ། །སྤྱན་རས་

གཟིགས་དང་མཐུ་ཆྗེན་ཐློབ་གཉིས་ཀིས། །ཇི་ལྟར་སྤྱློད་པ་དྗེ་ལྟར་བདག་གྱུར་

ཅིག །ཅྗེས་མགློན་པློ་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་བསློད་པ་ཞིང་མཆློག་སློ་འབྱྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་

འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གངས་

ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ སྭ་སི། ཉི་གཞློན་འཆར་ཀའི་མདངས་དང་ལི་ཁི་ལྟར། །ཡིད་འློང་དམར་

སྗེར་དྲ་བས་ཁྗེབས་པ་ཡི། །འདབ་སློང་གྗེ་སར་རྩྗེ་ན་ཟླ་གདན་ལ། །ཧྲི༔ལས་བྱུང་

བའི་མགློན་པ་ཚེ་དཔག་མྗེད། །པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པློ་དབང་པློའི་གཞུས། །ཀུན་ནས་

ཀླུབས་པ་ཇི་བཞིན་ཁྱློད་ཀི་སྐུ། །ས་ཚོགས་གློས་དང་ནློར་བུའི་རྒྱན་མང་གིས། །ཀུན་

ནས་མཛེས་པར་བྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འཁི་ཤིང་གཞློན་ནུའི་ཡལ་འདབ་ལྟར་

མཉྗེན་པའི། །ཕྱག་གཉིས་དབུས་ན་འཆི་མྗེད་བདུད་རྩི་ཡིས། །ལྗེགས་པར་གང་བའི་
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ལྷུང་བཟྗེད་རབ་བསམས་ནས། །ཚེ་ཡི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བུང་བ་

ལྟར་ནག་རལ་བའི་ཐློར་ཅློག་ནི། །སྤྱི་བློར་མཛེས་པའི་ལན་བུ་རིང་དུ་འཕྱང༌། །འཇམ་

མཉྗེན་ས་ཚོགས་དར་གི་སྨད་གཡློགས་ཅན། །མཚན་དཔྗེའི་གཟི་བརིད་འབར་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཤུགས་དྲག་དད་པས་བསྐློད་པའི་ཐལ་སྦྱར་ཞིང༌། །ཡིད་འཕློག་

ཤིན་ཏུ་སན་པའི་ངློ་རློ་ཡིས། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ལྗེགས་པར་བརློད་པ་ལ། །ལྗེགས་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྩློལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་མཚོན་གིས་མི་ཤྗེས་དྲ་བ་

བཅད། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད། །འགྲློ་ཀུན་འདྲྗེན་པའི་ཁུར་

གིས་མི་ངལ་བ། །གཏན་གི་སྐབས་གནས་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མཚན་ཙམ་

བཟུང་བས་དུས་མིན་འཆི་བ་འཇློམས། །ཡིད་ལ་དྲན་པས་སིད་པའི་འཇིགས་ལས་

སྐློབ། །སྐབས་སུ་བསྗེན་ན་གཏན་གི་བདྗེ་སྗེར་བ། །ཁྱློད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །སྐློན་བལ་ཁྱློད་ལ་གུས་པས་བསྗེན་པ་བདག །གནས་སྐབས་མི་འདློད་

ཉྗེར་འཚེ་ཞི་བ་དང༌། །མཐར་ཐུག་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་པདྨློ་ལ། །བརྫུས་ཏ་སྐྗེས་ནས་ཁྱློད་

མཉྗེས་བགིད་པར་ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་

གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ སྭ་སི། དྲི་མྗེད་ཤྗེལ་གི་དབུས་ན་བྱུ་རུའི་མདངས། །གསལ་བར་ཤར་བ་

བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ། །ཆུ་སྐྗེས་ལྟྗེ་བར་མཛེས་པའི་ཟླ་གདན་ལ། །ཡིད་འློང་གློས་

དང་རྒྱན་གིས་བརིད་པར་བཞུགས། །བདུད་ཀིས་མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་

སྗེང༌། །འཆི་མྗེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀིས་རབ་བལྟམས་པའི། །རིན་ཆྗེན་བུམ་པ་
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གཡས་གཡློན་ཕྱག་གཉིས་ཀིས། །ལྗེགས་བཟུང་འཆི་བདག་འཇློམས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བས་བསློད་པའི་ཕྗེང་བ་ཡིས། །ཡང་ཡང་བསྔགས་

པའི་འགྲློ་བའི་སྐབས་ཀི་མཆློག །འདློད་དགུ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཏྗེར་ཆྗེན་

པློ། །འློད་དཔག་མྗེད་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ།།  །།

༈ སྭ་སི། པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་འཛུམ་པའི་ཞལ། །མཐློན་མཐིང་གཡས་

སུ་འཁྱིལ་བའི་དབུ་སྐྲ་མཛེས། །ཏིང་འཛིན་ཕྱག་རྒྱའི་སྗེང་ན་བདུད་རྩིའི་གཏྗེར། །རིན་

ཆྗེན་བུམ་པ་བསམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མཐློང་ཐློས་དྲན་པས་ཕློངས་པ་ཀུན་ལས་

སྐློབ། །མཚན་ཙམ་བཟུང་བས་ཡིད་ལ་རྗེ་བ་སྐློང༌། །འཆི་མྗེད་གློ་འཕང་མཆློག་

གཏྗེར་བཅློམ་ལྡན་འདས། །ཚེ་དཔག་མྗེད་པས་གང་བའི་ཞིང་བཀློད་འདི། །རྒྱལ་

བའི་བསན་ལ་རབ་གུས་གཏློང་ལ་དགའ། །རིགས་གཟུགས་དབང་ཕྱུག་འབྱློར་བའི་

དཔལ་གིས་མཛེས། །རང་སིད་ཆློས་བཞིན་སྐློང་བ་ཀུན་དབང་དང༌། །བཀྲ་ཤིས་

རྒྱལ་མཚན་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་བཞྗེངས། །དྗེ་ཡི་དགྗེ་བས་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་

རྣམས། །ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་སློབས་དང་འབྱློར་པ་སློགས། །ཕུན་ཚོགས་ཡར་ངློའི་ཟླ་

བཞིན་འཕྗེལ་བ་དང༌། །བདྗེ་བ་ཅན་དུ་མྱུར་དུ་སྐྗེ་བར་ཤློག།  །།

༈ སྭ་སི། ལྗེགས་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་དཔའ་ལས་ལྗེགས་འཁྲུངས་ཤིང༌། །བསྡུ་

བཞིའི་བང་རིམ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་ནས་མཛེས། །སྐལ་ལྡན་གསྗེར་རིའི་དབུས་ན་རབ་

བརིད་པ། །འློད་དཔག་མྗེད་པའི་ལྷུན་པློ་དྗེ་ལ་འདུད། །གྲངས་མྗེད་ཚད་མྗེད་བསམ་
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གིས་མི་ཁྱབ་པའི། །བསྐལ་མང་འདས་པའི་སྔློན་དུ་མགློན་པློ་ཁྱློད། །འཇིག་རྟྗེན་

དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློའི་བསན་པ་ལ། །ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཞྗེས་བྱའི་དགྗེ་སློང་

གྱུར། །དྗེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་དྗེ་ཡི་འཁློར་དབུས་སུ། །བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་ཕག་གཅིག་

གི །ཞིང་གི་བཀློད་པ་ཕུན་ཚོགས་གང་ཡིན་རྣམས། །ཞིང་གཅིག་ཏུ་ནི་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་ཡི། །དཔག་མྗེད་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱལ་སས་ཀི། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པའི་

ཚུལ་ལ་རབ་སྦྱངས་པས། །རྨློངས་པའི་རབ་རིབ་བཅློམ་པའི་དགྗེ་སློང་དྗེས། །རྒྱལ་

སས་དགའ་བསྐྗེད་སྨློན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་བཏབ། །རིང་ནས་སྨློན་པའི་རབ་འབྱམས་

བཞྗེད་པའི་དློན། །ཇི་བཞིན་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དག་པའི་ཞིང༌། །གང་གི་མིང་ནི་

བདྗེ་བ་ཅན་ཞྗེས་པར། །མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དཔག་ཚད་

སློང་དང་དྲུང་བརྒྱར་རབ་མཐློ་ཞིང༌། །ཡལ་ག་ལློ་མ་བརྒྱད་བརྒྱའི་བར་དུ་འཕྱང༌། །རྩ་

བའི་སློམས་ནི་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། །རིན་ཅྗེན་དུ་མས་སྤས་པའི་བྱང་ཆུབ་

ཤིང༌། །དྗེ་ཡི་དྲུང་ན་ཉྗེར་མཛེས་རྒྱལ་བ་ཁྱློད། །འློད་དང་གཟི་བརིད་ཕ་མཐའ་མི་

མངློན་ཞིང༌། །འཁློར་དང་སྐུ་ཚེ་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པར། །འགྲློ་བའི་སྐབས་སུ་

བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་དག་པའི་ཞིང་མཆློག་བདྗེ་བ་ཅན། །དྗེ་ཡི་

བཀློད་པ་དཀློན་ཅློག་བརྩྗེགས་པ་ཡི། །འདུས་པ་ལྔ་པའི་མདློ་ཡི་རྗེས་འབངས་

ནས། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་ལྗེགས་པར་བཀློད། །འདི་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་

དགྗེ་ལྗེགས་ཕུང་པློ་དྗེས། །མཐའ་མྗེད་འཁློར་བར་དཔག་མྗེད་སྡུག་བསྔལ་

གིས། །ཡང་ཡང་གཙེས་པས་བདྗེ་བའི་གློ་སྐབས་བཅློམ། །ཉམ་ངའི་གནས་སུ་ལྟུང་

བའི་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཚེ་ཡི་འདུ་བྱྗེད་གཏང་བར་གྱུར་མ་ཐག །དག་པའི་ཞིང་དུ་བགྲློད་
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པའི་ལམ་བཟང་དྗེར། །མཐུ་ཆྗེན་རྒྱལ་སས་བརྒྱད་ཀིས་ལྗེགས་ཁིད་ནས། །ཐྗེག་

མཆློག་སྤྱློད་པའི་རིགས་སུ་སྐྗེ་བར་ཤློག།  །།

༈ སྭ་སི། སྨིན་ལམ་ཇི་བཞིན་རློགས་པའི་རབ་འབྱམས་ཞིང༌། །གང་གི་འློད་

ཀིས་ལྷམ་མྗེར་གསལ་མཛད་པ། །སློང་གསུམ་བཅུ་ཡི་ཁྱློན་དང་མཉམ་གྱུར་

པའི། །བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དབང་པློ་དྗེ་དྲུང་དུ། །རི་དྭགས་རྒྱལ་པློས་བཏྗེག་པའི་རིན་

ཅྗེན་ཁི། །རབ་མཆློག་ནློར་བུས་སྤས་པའི་གདན་སྗེང་ན། །ས་འཛིན་དབང་པློ་བཞིན་

དུ་ལྷུན་ཆགས་ཤིང༌། །གསྗེར་བཟང་བཙོ་མའི་མདངས་ཀིས་རབ་ཏུ་མཛེས། །དཔག་

ཚག་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་ཙམ་དུ་མཐློ། །གྲངས་མྗེད་སྤྲུལ་པ་ཕྱློགས་བཅུར་རབ་ཏུ་

འགྗེད། །མཐློང་བའི་མློད་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཀུན་སྤྱློད་པ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །གང་དུ་མངློན་པར་

འཚང་རྒྱའི་ཞིང་བཀློད་འདི། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཚུལ་བཞིན་རབ་བརྟགས་

ནས། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་བརྩློན་པས་བསྒྲུབས། །དྗེ་ལས་འློངས་པའི་རབ་

འབྱམས་བསློད་ནམས་ཚོགས། །དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་

དུ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སྤྱློད་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །མཐར་ཐུག་ཀུན་གཟིགས་གློ་

འཕང་ཐློབ་ཕྱིར་བསྔློ།།  །།

༈ སྭ་སི། སྔློན་ཚེ་འཇིག་རྟྗེན་རྣམ་པར་འདྲྗེན་པའི་མཆློག །སྤྱན་ནི་ཆྗེན་པློ་

ཞྗེས་གྲགས་རྒྱལ་བ་བྱུང༌། །ཐུབ་མཆློག་སྤྱན་སྔར་རབ་འབྱམས་སྨློན་ལམ་
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ཚོགས། །དཔག་མྗེད་བཏབ་ནས་ལྗེགས་པར་གཟུང་བ་ཡི། །མངློན་པར་དགའ་བ་

ཞྗེས་བྱ་དག་པའི་ཞིང༌། །དྗེ་དབུས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་ཉིད་ན། །རི་དབང་ལྟ་བུར་

རབ་བརིད་མི་འཁྲུགས་པ། །འཇིག་རྟྗེན་འློད་ཀིས་འགྗེངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རིན་

ཅྗེན་སྗེམས་མཆློག་ཐློག་མར་བསྐྗེད་པ་ནས། །མ་ཞུམ་གློ་བགློས་ཡློན་ཏན་བརྗེས་པ་

ལ། །བསྐལ་བཟང་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་ཡང༌། །ཁྱློད་འདྲའི་རྒྱལ་སས་

གཅིག་ཀང་མྗེད་པར་གསུངས། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ནི་ལམ་ལ་སློབ་ཚེ་ཡང༌། །རྒྱ་ཆྗེན་

སྤྱློད་པའི་རྒྱན་གིས་རབ་མཛེས་པས། །བློ་ལྡན་ཕལ་ཆྗེར་ཟིལ་གིས་མནན་མཛད་

ནས། །སྤྱློད་མཆློག་མཐར་ཕྱིན་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ།།  །།

༈ སྭ་སི། གདྗེངས་ཅན་དབང་པློས་བཟུང་བའི་འདབ་བརྒྱ་པ། །ཡིད་འློང་གྗེ་

སར་སྗེང་ན་གང་གི་སྐུ། །མཚན་དཔྗེའི་དཔལ་གིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མྗེ་བ། །ཐུབ་པ་

གསྗེར་ཞུན་སྐུ་མངའ་དྗེ་ལ་འདུད། །ཁྱློད་སྐུ་མཐློང་བར་གྱུར་པ་ཙམ་ལ་ཡང༌། །སིད་

པའི་འཆིང་བ་བཅད་པའི་རྣམ་གྲློལ་བདྗེ། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་སྗེར་མཛད་བདྗེ་

གཤྗེགས་མཆློག །མཐློང་བ་དློན་ལྡན་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ།།  །།

༈ སྭ་སི། ཀུན་ནས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་འཇིག་རྟྗེན་དུ། །རྣམ་པར་སྦྱློང་བ་

ཞྗེས་བྱའི་བསྐལ་པ་ལ། །སློབས་བཅུའི་གློ་འཕང་མཆློག་ལ་རྗེག་འགྱུར་བ། །རྒྱལ་བ་

རློ་རྗེ་རྣམ་གནློན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཐྗེག་མཆློག་གཏམ་གིས་འགྲློ་ལ་འདློམས་པ་

ན། །ཞིང་ཀུན་འགྗེངས་པའི་འློད་དཔུང་ཕྱློགས་བཅུར་འགྗེད། །དྗེ་ཚེ་ལྷ་མི་རྣམས་ནི་
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རྫུ་འཕྲུལ་དང༌། །བདྗེ་གཤྗེགས་མཐུ་ཡིས་རྒྱལ་བའི་དྲུང་དུ་ལྷགས། །དྗེ་ནས་ཏ་ལ་

བདུན་གི་སིད་ཙམ་དུ། །མཁའ་ལ་འཕགས་ཤིང་གླིང་བཞི་ཆྗེན་པློའི་ཁྱློན། །སྐུ་ཡིས་

ཁྱབ་མཛད་ཡིད་འཕློག་གསུང་དབྱངས་ཀིས། །ཀུན་གི་བསམ་པ་ཚིམ་མཛད་དྗེ་ལ་

འདུད།།  །།

༈ སྭ་སི། རླབས་ཆྗེན་སྨློན་ལམ་བཅུ་གཉིས་གྲུབ་པ་ཡིས། །མཚན་ཙམ་ཐློས་

པས་ཉྗེར་འཚེ་ཐམས་ཅད་འཇློམས། །འགྲློ་བའི་ཟུག་རྔུ་དྲུངས་འབྱིན་སྨན་པའི་

མཆློག །བདྗེ་གཤྗེགས་སྨན་གི་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མི་མཇྗེད་ཞིང་ནས་ཤར་གི་

ཕྱློགས་ཉིད་དུ། །གངྒཱའི་ཀླུང་བཅུའི་ཞིང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད། །འདས་པའི་ཞིང་ན་ངློ་མཚར་

རྨད་ཀི་ཞིང༌། །བཻ་ཌཱུྻ་ལྟར་སང་བའི་ཞིང་མཆློག་ཡློད། །དྗེ་ན་སློབས་བཅུ་མངའ་བ་

སྨན་གི་བ། །རང་གི་དམ་ཆློས་མཛོད་འཛིན་ཉི་ཟླ་ལྟར། །སང་བྱྗེད་སས་ཀི་ཐུ་བློ་

གཉིས་ལ་སློགས། །དཔག་མྗེད་འཁློར་གི་དབུས་ན་ཆློས་སྒ་སྒློགས། །དྲི་མྗེད་བཻ་

ཌཱུྻ་ཡི་རི་བློ་བཞིན། །གསལ་མཛེས་དག་པའི་སྐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རྒྱ་ཆྗེན་འློད་

ཀིས་ཞིང་ཀུན་གསལ་མཛད་པ། །འློད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ།།  །།

༈ སྭ་སི། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཚད་མྗེད་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པ་འཕགས་མཆློག་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ། །འགྲློ་བའི་གཉྗེན་གཅིག་རྗེ་བཙུན་སྤྱན་རས་

གཟིགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གངས་རིའི་དབང་པློ་ལྟར་

མཛེས་སྐུ་ཡི་ཁྱློན། །ཉམ་ཐག་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་བཞྗེངས་པ་ནི། །འློ་མའི་མཚོ་ཆྗེན་
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འཁྱིལ་བའི་མཐའ་ཀུན་ཏུ། །པདྨ་དམར་པློའི་ཕྗེང་བས་བསྐློར་བ་བཞིན། །དྲི་མྗེད་

སྤྱན་གིས་གཟིགས་པའི་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་དྲངས་ནས་སྐློབ་

མཛད་པ། །སྐློབ་པ་འློད་དཔག་མྗེད་པའི་སས་ཀི་མཆློག །སྤྱན་སློང་མངའ་བ་ཁྱློད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལློ།།  །།

༈ སྭ་སི། མཆློག་ཏུ་དུལ་བའི་རི་དྭགས་ལྤགས་པ་ཕག་པ་གཡློན་ནས་སྗེ་རལ་

ཁར་འཛིན་ཅིང༌། །བུང་བ་ལྟར་གནག་རལ་བའི་ཁུར་གིས་མཛེས་ཤིང་ཟླ་ཟྗེར་དུང་

ལྟར་དཀར། །བུད་མྗེད་སྐྗེམ་པའི་མཛེས་པའི་སྐྗེད་སྐབས་གཡློན་གི་ཕྱློགས་སུ་ཡིད་

ཙམ་འཁྱློགས། །པད་ཟླའི་སྗེང་ན་གཡས་རློལ་སབས་ཀིས་ཀུན་ནས་བརིད་པའི་

འགིང་བག་ཅན། །ཕྱག་གཡས་མཆློག་སྦྱིན་སྤིན་གིས་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབྗེབས་ཡི་

དྭགས་རྗེ་བ་སྐློང༌། །ཉྗེས་བརྒྱས་གློས་པ་མྗེད་མཚོན་པད་དཀར་སློང་བུ་གཡློན་གིས་

ཐུགས་ཀར་འཛིན། །མཐློང་ཐློས་དྲན་པ་ཙམ་གིས་སིད་པའི་འདམ་ནས་འགྲློ་བ་

འདྲྗེན་མཛད་པ། །ཁ་སཪྤ་ཎི་བདག་གི་ཡིད་ལ་དྗེང་ནས་འབལ་བ་མྗེད་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། མཉྗེས་གཤིན་བྱམས་པས་རྟག་ཏུ་བརླན་

ཡང་ནག་པློའི་རྩ་ལག་སྗེག །ཤིན་ཏུ་བཅད་དཀའི་འཆིང་བ་བཅད་ཀང་སིང་རྗེས་

དམ་དུ་བཅིངས། །ཞི་བའི་བཏང་སློམས་རྒྱུན་དུ་ལྡན་ཡང་བདག་པས་གཞན་ལ་

གཅྗེས། །འཇམ་དབྱངས་ཞབས་ལ་གུས་པས་བཏུད་ནས་མི་ཕམ་མགློན་ལ་

བསློད། །གདློང་བཞིས་མང་པློའི་ཞལ་ནས་རབ་ཏུ་བསྔགས། །སྤྱན་སློང་ལྡན་པས་
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དང་བས་རྒྱུན་དུ་བལྟ། །དགའ་མའི་བདག་པློས་དྲྗེགས་པ་གཏང་ནས་བཏུད། །རྒྱལ་

ཚབ་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་བགིའློ། །དང་བའི་མཚོ་ལ་འདབ་བརྒྱ་པ་སྗེ་དྗེ་ཉིད་ལ་

ཡང་ཉིན་བྱྗེད་འློད། །དག་པའི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་སྐར་མགློན་ཏྗེ་དྗེས་ཀང་ཀུན་དའི་ཚལ་

ལ་བཞིན། །མཚན་དཔྗེའི་ཕྗེང་བས་གང་སྐུ་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་འགྲློ་བའི་ཡིད་འཕློག་

པ། །བྱམས་མགློན་ཞབས་པད་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བར་བདག་གི་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་

ཅིག །བདུད་འཇློམས་འཁློར་དུ་འཇིགས་པ་ཀུན་དང་བལ། །མཚུམས་མྗེད་དཔའ་པློ་

སིད་གསུམ་སློན་པ་མཆློག །ཉམ་ངར་ལྷུང་བའི་འགྲློ་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །རྣམ་འདྲྗེན་

ཁྱློད་ཀི་ཞབས་ལ་ཕྱ་འཚལ་ལློ། །མཐའ་ཡས་ཤྗེས་བྱར་ཐློགས་པ་མྗེད་འཇུག་

པའི། །མཁྱྗེན་པའི་སློབས་ཀིས་མ་རུངས་བདུད་ཀི་སྗེ། །གནམ་ལྕགས་བབ་པའི་མྗེ་

ཏློག་གཞློན་ནུ་བཞིན། །ཕམ་མཛད་སློབས་བཅུའི་དཔལ་གིས་བརིད་པ་ཁྱློད། །ཕས་

རྒློལ་གླང་པློ་དྲྗེགས་པའི་ཀད་འགྗེམས་ཤིང༌། །ལྗེགས་བཤད་སྒ་ཆྗེན་འཁློར་དབུས་

བསྒགས་པ་ཡིས། །སྨྲ་བ་ངན་པའི་ཝ་སྐྗེས་མཐར་མཛད་པའི། །མི་འཇིགས་བཞི་ལྡན་

མི་ཡི་སྗེང་གྗེ་ཁྱློད། །ཁྗེངས་པས་མཐློ་བའི་འཇིག་རྟྗེན་མྗེས་པློ་དང༌། །ཉག་ཕན་

བདག་པློ་དགྗེ་སྦྱློང་བམ་ཟྗེ་སློགས། །གང་གིས་སྨྲ་བར་མ་ནུས་འཁློར་ལློ་

མཆློག །བསྐློར་བས་འགྲློ་ལ་བྱམས་པའི་མགློན་པློ་ཁྱློད། །སྐུ་དང་གསུང་ལ་འཁྲུལ་

པའི་མིང་ཡང་མྗེད། །དྲན་པ་མ་ཉམས་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག །ཐ་དད་འཛིན་པ་མ་

བརྟགས་བཏང་སློམས་ཀིས། །དབྗེན་ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་སྤྱློད་པ་ཡློངས་སུ་དག །འདུན་པ་

དང་ནི་བརྩློན་འགྲུས་དྲན་པ་དང༌། །ཏིང་འཛིན་ཤྗེས་རབ་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་

ལ། །ཉམས་པའི་གློ་སྐབས་མ་ལུས་རིང་དུ་མཛད། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་རྟློགས་པ་བ་ན་
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མྗེད། །དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཆགས་ཐློགས་མྗེད་པར་མཁྱྗེན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་འཕིན་ལས་རྣམ་པར་དག །སིད་པའི་ཕྱི་མཐའ་ཇི་སིད་འགྲློ་བའི་དློན། །མཛད་པའི་

ཁུར་གིས་དགྗེས་བཞིན་འཇུག་པ་ཁྱློད། །རྒྱ་ཆྗེའི་ཡློན་ཏན་ཕུང་པློ་རབ་རློགས་

པས། །ཕ་མློའི་སྐློན་ཡང་འཇུག་པའི་སྐབས་བཅློམ་པ། །ཁྱློད་ཀི་བརྩྗེ་བའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པ་དག །སྨྲྗེ་སྔགས་སློ་ནས་སྨྲ་ལ་ཡུད་ཙམ་དགློངས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ་

ལས་སྒློལ་བའི་གྲུ། །དལ་འབྱློར་ཚང་བའི་རྟྗེན་འདི་ཡིན་ན་ཡང༌། །བག་མྗེད་ལྗེ་ལློ་

གཉིད་དང་བྗེ་མློའི་གཏམ། །རྗེད་བཀུར་འདློད་པའི་སྐློན་གིས་སགས་པ་ཡིས། །དློན་

མྗེད་ཕྱློགས་སུ་བཀློལ་བས་དློན་ཆྗེན་པློ། །བདྗེ་བག་བསྒྲུབ་པའི་ལུས་བཟང་ཆུད་

གསློན་པ། །མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་ཕྱུགས་ཀི་འདུ་ཤྗེས་ཅན། །བདག་ལ་ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་

རྗེས་གཟིགས་སུ་གསློལ། །རྗེད་དཀའ་དློན་ཆྗེའི་དལ་འབྱློར་ཐློབ་པ་ཡང༌། །སློབས་

ཀིས་མི་བཟླློག་འབློས་པར་མི་ནུས་པའི། །སློབས་ལྡན་འཆི་བདག་ཕློ་ཉ་བཀྗེ་བ་

དང༌། །ན་དང་རྒ་བས་ཟིན་པར་མཐློང་ན་ཡང༌། །ནམ་འཆི་ངྗེས་མྗེད་འཆི་བའི་དུས་ཀི་

ཚེ། །ཐམས་ཅད་བློར་ནས་འགྲློ་བ་མ་དྲན་པར། །ལློ་ཟླ་ཞག་རྣམས་དློན་མྗེད་འདའ་

བྱྗེད་པའི། །རབ་རྨློངས་བདག་ལ་བརྩྗེ་བའི་དུས་ལ་བབ། །ངྗེས་པར་ལྗེགས་པའི་གློ་

འཕང་སྨློས་ཅི་དགློས། །ལམ་གི་རྟྗེན་དུ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ཡི། །མཐློ་རིས་ཙམ་

ཡང་ཐློབ་པའི་གདྗེང་མྗེད་པ། །བདག་ལ་ཁྱྗེད་ཀིས་བཏང་སློམས་མཛད་ལགས་

སམ། །མཐློ་རིས་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ལུས་ཐློབ་ཀང༌། །གསུང་རབ་ཚུལ་བཞིན་

འབྱྗེད་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས། །མ་ནློར་ལམ་བཟང་རྗེད་པར་མ་གྱུར་ན། །སར་ཡང་

འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་དུ་ལྷུང༌། །དྗེ་ཕྱིར་གཏི་མུག་མུན་པའི་སྨག་ཆྗེན་གིས། །ཡུན་
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རིང་དུས་སུ་བསྒིབས་པས་བང་དློར་གནས། །ཇི་བཞིན་འབྱྗེད་ལ་ཀུན་ནས་འཐློམས་

གྱུར་པ། །བདག་ལ་ཤྗེས་རབ་སྒློན་མྗེ་སྩལ་དུ་གསློལ། །རབ་འབར་ལྕགས་ཀི་ས་

གཞིར་མྗེ་ལྕྗེས་སྗེག་ཅིང་ལུས་ལ་མཚོན་ཆའི་ཆར་པ་འབབ། །གཤིན་རྗེའི་སྐྗེས་

བུས་གསལ་ཤིང་ལ་བསྐློན་ཟངས་ཞུན་ལྡུད་ཅིང་ཕུར་བུས་ལྕྗེ་ལ་འདྗེབས། །གངས་

རིས་བསྐློར་བའི་འཁྱག་པའི་སྦུབས་ཆུད་བུ་ཡུག་འཚུབས་པའི་རླུང་གིས་བཏབ་པ་

ཡིས། །ལ་ལར་ཆུ་བུར་བརྒྱ་བྱུང་ལ་ལར་རློལ་ཞིང་ལུས་ནི་ཚལ་པ་དུ་མར་

གས། །གདློང་ནི་སྐྲས་ཁྗེབས་ཁ་ནི་སྐམས་ཤིང་ཆུ་ཀླུང་མཐློང་སྗེ་བཏུང་ཕྱིར་རྒྱུགས་

པ་ན། །རལ་གྲི་མདུང་རྣམས་ཐློགས་པའི་སྐྗེས་བུས་འགྗེགས་ཤིང་ཆུ་ཡང་རྣག་ཁག་

ཉིད་དུ་མཐློང༌། །ཁ་ནི་ཁབ་ཀི་མིག་ཙམ་ལྦ་བས་མགྲིན་འགགས་ཟས་སྐློམ་རྗེད་ཀང་

སྤྱློད་མི་ནུས། །ཟློས་ཤིང་འཐུང་རྣམས་འབར་ནས་ཚིག་ཅིང་བཤང་གཅིས་འཚོ་ལ་

རང་ཤ་བཅད་དྗེ་ཟ། །རྨློངས་པའི་མུན་ཆན་འཐིབས་པས་ལམ་དང་ལམ་མིན་འབྱྗེད་

ལ་བློ་ཡི་ནུས་པ་བལ། །གཅིག་ལ་གཅིག་གསློད་ལྷ་མིའི་གཞན་དབང་གྱུར་པས་

བརྗེག་དང་བཀློལ་བའི་སྔུག་བསྔལ་འབབ། །ལྷ་རྣམས་དཔལ་ལ་འཁྲུག་པའི་ཕག་

དློག་མྗེ་ཆྗེན་འབར་བས་ཡིད་བདྗེའི་གློ་སྐབས་བཅློམ། །འཐབ་རྩློད་ལས་བྱུང་ལུས་

བཅད་”བལ་ཅིང
1

་གཡློ་སྒྱུས་བསད་པས་བདྗེན་མཐློང་སྐལ་བ་མྗེད། །དྗེ་ལྟར་མཐློང་

བ་ལྟ་ཞློག་ཐློས་ན་ཡང༌། །སིང་ལ་འཇིགས་བསྐྗེད་སྐི་ནི་གཡའ་བ་ཡི། །དམལ་བ་ཡི་

དྭགས་དུད་འགྲློ་ལྷ་མིན་གི། །གཡང་ས་ཆྗེན་པློ་དག་ཏུ་ལྟུང་འགྱུར་བའི། །དམ་པས་

སྨད་པའི་མི་བཟད་སིག་པའི་ལས། །ཐློག་མྗེད་དུས་ནས་བསགས་ཤིང་གསློག་

1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་དྲལ་ཅིང་ཞྗེས་བྱུང་།༽
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འགྱུར་བ། །གཡང་ས་ཆྗེན་པློར་མངློན་ཕྱློགས་ཉམ་ཐག་བདག །ངན་འགྲློའི་འཇིགས་

ལས་སྒློལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །མི་ཡི་གནས་ནའང་ལློངས་སྤྱློད་དབང་ཕྱུག་

གིས། །མངློན་པར་མཐློ་ན་ཉམས་ཀི་དློགས་པ་དང༌། །མཐློ་རིས་ཡློན་ཏན་འབྱློར་པས་

ཕློངས་པ་ན། །འདློད་བདྗེ་འཚོལ་བར་འགྱུར་བས་ཤ་ཐང་ངློ༌། །བདྗེ་བར་འདློད་ནས་

དྗེ་ཡི་ཐབས་སྒྲུབ་པས། །བདྗེ་བ་ཐློབ་པ་དྗེ་ལས་ཆྗེས་ལྷག་པའི། །ལུས་ཀི་སྔུག་

བསྔལ་སྗེམས་ཀི་ཡིད་མི་བདྗེ། །རྣམ་པ་དུ་མས་ཀུན་ནས་མནར་བར་འགྱུར། །ལུས་

མཛེས་རིན་ཆྗེན་རྒྱན་གིས་རབ་བརྒྱན་ནས། ཁང་བཟང་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་གནས་

བཅས་ཤིང༌། །ཡུན་རིང་འདློད་པའི་བདྗེ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ། །མཐློ་རིས་དཔལ་ལ་

རློལ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀང༌། །མི་འདློད་འཆི་བའི་ལྟས་ཀིས་ཟིན་པ་ན། །ཡིད་འཕློག་སིང་

ལ་གཅགས་པར་གྱུར་པ་ཡི། །ལྷ་ཡི་མཛེས་མ་ཡིད་འློང་སྐྗེད་མློས་ཚལ། །བདུད་རྩི་

ཁ་ཟས་གློས་བཟང་མཛེས་པའི་རྒྱན། །ལྷ་བུ་གཞློན་ནུ་རྣམས་དང་མྱུར་དུ་བདག །མི་

འདློད་བཞིན་དུ་འབལ་བར་མཐློང་བའི་ཚེ། །གནས་དྗེར་སྐྗེས་པའི་ལུས་ཀི་བདྗེ་བ་

ལས། །ཆྗེས་ཆྗེར་ལྷག་པའི་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །བསྐྗེད་པའི་མ་ངན་མྗེ་ལྕྗེ་

འབར་བས་བསྗེག །ཚེ་རབས་མང་པློར་ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་ལས། །འབད་པས་

བསྒྲུབས་པའི་འབས་བུ་སྤྱད་པས་ཟད། །བག་མྗེད་དབང་གིས་ངན་འགྲློའི་རྒྱུ་

བསྒྲུབས་པས། །སར་ཡང་ངན་སློང་གནས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུར། །འདློད་ལ་འདུན་པའི་

རྣམ་རྟློག་གནློད་སྗེམས་མྗེད། །གཉིད་དང་ཡིད་ལ་གདུང་བའི་སྤྱློད་པ་སང༌། །ལུས་

དང་སྗེམས་ལ་གནློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་བལ། །ཏིང་འཛིན་སློབས་ཀིས་ཡུན་རིང་

བདྗེར་གནས་པ། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མྗེད་ལྷ་ཡི་གནས་ཐློབ་ཀང༌། །འདུ་བྱྗེད་
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སྡུག་བསྔལ་འཆིང་ལས་མ་གྲློལ་བས། །སྔློན་གི་ཏིང་འཛིན་འཕྗེན་པ་ཟད་པ་ན། །ཕྱིར་

ཡང་འློག་ཏུ་ལྷུང་ནས་བརྒྱུད་མར་འཁློར། །དྗེ་ལྟར་འཁློར་བའི་གཙོ་བློ་ལྷ་མི་

ཡང༌། །སྐྗེ་འཆི་ན་དང་རྒ་ལ་སློགས་པ་ཡི། །སྡུག་བསལ་ཆུ་བློས་སིད་པའི་མཚོར་

ཁྱྗེར་ན། །སིད་པའི་བདྗེ་ལ་ཆགས་པར་མི་རིགས་མློད། །འློན་ཀང་སྗེད་པས་བློ་མིག་

བསྒིབས་པ་ཡིས། །སྔུག་བསྔལ་བདྗེ་བར་འཛིན་པའི་ལློག་ཤྗེས་ཅན། །ཕྱིན་ཅི་ལློག་

གི་རྟློག་པས་བསྒིབས་པ་བདག །སིད་པའི་ཆུ་བློ་ཆྗེ་ལས་བསྒལ་དུ་གསློལ། །འདློད་

པའི་འདམ་དུ་བྱིང་བས་ཐར་བའི་ལམ་ལས་གློལ། །མ་རིག་འཐིབས་པློར་ཞུགས་

པས་ཤྗེས་རབ་མིག་དང་བལ། །སྤློས་པའི་གཟྗེབ་ཏུ་ཚུད་པས་འཁློར་བའི་བཙོན་རར་

བཅིངས། །ལས་“ཀིས
1

་མནར་བ་བདག་ནི་ཁྱྗེད་ཀི་ཐུགས་རྗེའི་གནས། །འཇིགས་

རུང་འཁློར་བའི་གཡང་ས་འགྗེགས་པ་ལ། །དྲི་མྗེད་མང་དུ་ཐློས་ལ་བརྟྗེན་པ་

ཡི། །ཚུལ་བཞིན་དཔྱློད་པའི་རྣམ་དག་རིགས་སློབས་ཀིས། །མཐའ་ཡས་གསུང་བར་

རྣམས་ཀི་དྲང་ངྗེས་ཚུལ། །ཇི་བཞིན་ཕྱྗེད་པས་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི། །མཁས་

པའི་གློ་འཕང་ངྗེས་པར་རྗེད་དགློས་ཀང༌། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཕ་མློ་སྨློས་ཅི་

དགློས། །འཇུག་ལྡློག་གནས་ནི་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་ལའང༌། །བདག་གི་བློ་མིག་ཆྗེས་

ཆྗེར་གསལ་མ་གྱུར། །ད་དུང་རབ་རྨློངས་དགྲ་འདིས་བདག་གི་སིང༌། །རིང་དུ་

བསྒིབས་ན་གྲློལ་བའི་སྐབས་མྗེད་པ། །ཚུལ་འདི་དགློངས་ལ་སིང་གི་མུན་པ་

སློལ། །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་སྤྱན་སྔར་རིག་གནས་ལ། །མང་ཐློས་རྒྱ་མཚོས་སྐྗེ་བ་དུ་

མ་རུ། །ཡང་ཡང་སྦྱངས་པའི་བག་ཆགས་ལྗེགས་སད་པ། །འགྲློ་ལ་ལམ་བཟང་

1  ཀི
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མཚོན་པའི་མིག་གཅིག་པུ། །སྔློན་གི་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཡལ་བར་དློར། །དྗེ་ཕྱིར་

མགློན་དང་བལ་བའི་ཕློངས་པ་བདག །ཕྱློགས་རྣམས་བསད་པའི་འགྲློན་པློ་བཞིན་

གྱུར་པས། །བརྩྗེ་ཆྗེན་ཁྱློད་ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དུས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གུས་

པས་བསྗེན་པའི་སྐབས། །བྱམས་པ་བྱམས་པས་འགྲློ་བ་སྒློལ་བ་ཁྱློད། །མྱུར་བ་མྱུར་

བར་བྱློན་ནས་བདག་གི་ནི། །སྐྗེ་བ་སྐྗེ་བར་ཐྗེག་མཆློག་བཤྗེས་གཉྗེན་མཛོད། །རྟག་

ཏུ་བརྩྗེ་བས་ལུས་ཅན་མཐའ་དག་ལ། །རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གཟིགས་པ་ཁྱློད་དྲུང་

དུ། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་དྲན་པས་དང་བའི་ཡིད། །ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་སྗེབ་པར་བགིས་ན་

ཡང༌། །གནས་ཀི་བསྐལ་ཞིང་སར་ཡང་དབྗེན་པའི་རློ། །རབ་ཏུ་མང་ཕྱིར་ཐག་རིང་

གནས་སུ་ནི། །འཇུག་པར་འདློད་པས་ལུས་ཀིས་བགྲློད་མ་ནུས། །དྗེས་ན་བསློད་

ནམས་ཞིང་གི་དམ་པ་ཁྱློད། །མཉྗེས་པར་བགི་སད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡིས། །རིན་

ཆྗེན་ས་ལྗེ་“སྦྲམ
1

་དང་ལྷ་ཡི་དར། །དགྗེ་སློང་རྣམས་ལ་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་

ཡི། །ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གསིལ་བྱྗེད་དྲང་སློང་སློད། །གཞན་ཡང་ཏིང་འཛིན་སྨློན་

ལམ་གིས་སྤྲུལ་བའི། །བཀློད་ལྗེགས་ཡིད་འཕློག་མཆློད་པ་ནམ་མཁའི་ཁྱློན། །ཡློངས་

སུ་བཀང་སྗེ་རང་གཉིས་གཙོ་བློ་ལ། །ཞྗེན་མྗེད་མ་ཆགས་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་

བགི། །དྗེ་ལས་འློངས་པའི་རབ་དཀར་དགྗེ་བའི་ཚོགས། །གང་དྗེས་སིད་པར་ཡུན་

རིངས་འཁྱམས་པ་ན། །སྡུག་བསྔལ་བྱྗེ་བས་མནར་ཞིང་བདྗེ་བས་ཕློངས། །མ་ལུས་

འགྲློ་བའི་སྐབས་སུ་བདག་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟྗེན་འདྲྗེན་པའི་གློ་འཕང་དམ་པ་

ལ། །རྗེག་པར་མ་གྱུར་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཚངས་སྤྱློད་ཡློངས་སུ་དག་པའི་རབ་

1  སམ
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བྱུང་རྟྗེན། །རྗེད་ནས་ཐྗེག་མཆློག་རིགས་ནི་སད་པར་ཤློག །བཟློད་ལྡན་དྲང་ཞིང་ག་

གྱུ་མྗེད་པ་དང༌། །མ་ཞུམ་སིང་སློབས་ཤུགས་དྲག་དད་པ་དང༌། །གུས་དང་རྟག་ཏུ་

སྦྱློར་བའི་བརྩློན་འགྲུས་དང༌། །རྣམ་དཔྱློད་ཤྗེས་རབ་ཕུལ་བྱུང་ཐློབ་པར་ཤློག །རྒྱལ་

བའི་དགློངས་པ་རྣམ་དག་རིགས་སློབས་ཀིས། །ཇི་བཞིན་རྗེད་ནས་རང་གིས་

དགློངས་པ་ལྟར། །བརྩྗེ་བས་དྲངས་པའི་ཐབས་མཁས་སྤྱློད་པ་ཡིས། །གཞན་ལ་སློན་

ལ་མཁས་པའི་མཐར་སློན་པའི། །བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ནས་མང་ཐློས་རྒྱ་མཚོ་

ལ། །རིང་དུ་སྦྱངས་པས་ཐྗེ་ཚོམ་ཀུན་བཅད་ནས། །ཐློས་པའི་དློན་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་

བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །བདྗེ་བར་གཤྗེགས་རྣམས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཐུབ་པས་

བཅས་པའི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང༌། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

ལ་གུས། །དབང་པློ་རབ་རྣློ་ལློག་སྒྲུབ་སྐློན་དང་བལ། །ཡློངས་སུ་དག་པའི་འཁློར་དང་

ལྡན་པར་ཤློག །ནག་པློའི་ཕྱློགས་ཀིས་ཡིད་ནི་བསྐློད་པ་ཡིས། །ཚོགས་པའི་ཆློས་

སྤྱློད་དགའ་སློན་མློང་བའི་གྗེགས། །བདུད་ཀི་གཉྗེན་དུ་གྱུར་པའི་སིག་གྲློགས་

དང༌། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཕད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཐུབ་དབང་རྗེས་སུ་གུས་པས་

སློབ་པའི་ཚེ། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པ་རློགས་པར་བྱྗེད་པའི་གྗེགས། །སྐལ་བ་ངན་པའི་

རྗེས་འགྲློ་བདུད་ཀི་ལས། །བར་དུ་གཅློད་པའི་མིང་ཡང་མྗེད་པར་ཤློག །གང་དང་

ལྡན་ན་དམ་པ་དགའ་བྱྗེད་པ། །དགྗེ་སྦྱློང་རྒྱན་དུ་འདྲྗེན་པས་བསྔགས་པ་ཡི། །བྱང་

ཆུབ་སྤྱློད་པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྐྗེན། །མ་ལུས་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་འགྲུབ་པར་

ཤློག །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་ཚེ་གདུལ་བྱའི་གནས་ཀུན་ཡང༌། །རྣམ་དག་བསབ་པས་

བསམས་པའི་རབ་བྱུང་ལ། །འགློད་ཅིང་དྗེ་ལ་འློས་པའི་ཡློ་བྱད་རྣམས། །བསམས་པ་
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ཙམ་གིས་མ་ལུས་སྩློལ་བར་ཤློག །དྗེང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀིས་རྩློམ་པ་གང་བགིས་པ། །དྗེ་དག་ཐབས་ཅད་མཐའ་ཡས་

འགྲློ་བ་ལ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །བུ་སྡུག་ཤི་བའི་དུས་ཀི་

མ་བཞིན་དུ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གིས་མནར་བའི་འགྲློ་བ་ཀུན། །རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་

གཅགས་པའི་བརྩྗེ་བ་ཡིས། །བདློག་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ལ་གཏློང་བར་ཤློག །མློས་སྤྱློད་

ས་ཡི་དྲི་མ་སྦྱློང་བ་ན། །འདས་དང་མ་འློངས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡི། །ཚུ་རློལ་མཐློང་བའི་

རྒྱལ་སས་ནང་ན་བདག །གསྗེར་གི་ས་འཛིན་དབུས་ན་ལྷུན་པློ་བཞིན། །སྤྱན་དང་

མངློན་ཤྗེས་མང་དུ་ཐློས་པ་སློགས། །ཡློན་ཏན་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་མཐློ་བ་དང༌། །བྱིས་

པའི་རྒུད་པ་ཀུན་ལས་འདས་གྱུར་ཏྗེ། །གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་སློབས་པ་ཐློབ་པར་

ཤློག །རྒྱལ་སས་འཕགས་པའི་ས་ལ་སློབ་པ་ན། །སར་གནས་དཔའ་བློ་དུས་གསུམ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ཡློངས་སུ་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཁློད་ན་བདག །བྱ་ལམ་བགྲློད་ལ་

འདབ་བཟང་དབང་པློ་བཞིན། །རྒྱལ་སས་གཞན་གིས་དཔག་པར་དཀའ་བ་

ཡི། །ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེའི་ཤྗེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ལ། །དྲི་མྗེད་མཁྱྗེན་པ་ཐློགས་པ་མྗེད་

འཇུག་ཅིང༌། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པའི་གཏྗེར་དུ་འགྱུར་བར་ཤློག །དྗེ་ལྟར་སྤྱད་པའི་

འབས་བུ་གྲུབ་པ་ན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སྐུ་དང་ཞིང༌། །འཁློར་དང་

མཛད་པ་སྐུ་ཚེ་སྨློན་ལམ་རྣམས། །གང་ཡིན་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པ་དྗེ་དག་

ཀུན། །ཐབས་མཁས་སྤྱློད་པས་ཡློངས་སུ་རློགས་གྱུར་ནས། །རིང་ནས་ཡིད་ལ་

བརྣགས་པའི་འགྲློ་བ་འདི། །དམ་ཆློས་བདུད་རྩིའི་ཆར་ཆྗེན་ཕབ་པ་ཡིས། །སྐད་ཅིག་

གཅིག་ལ་བདག་གིས་སྒློལ་བར་ཤློག །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་གི་སྐབས་
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གཅིག་པུ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མགློན་པློ་ལ་སྨྲྗེ་སྔགས་ཀི་སློ་ནས་བསློད་པ་ཚངས་པའི་

ཅློད་པན་ཞྗེས་བྱ་ན་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གིས་ལྷློ་བག་སློང་རི་ཉི་ཤར་གི་དབྗེན་གནས་སུ་སྦྱར་བ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་

ཅིག།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རིན་ཆྗེན་རི་བློ་བརྩྗེགས་པ་ལྟ་བུ་

ཡི། །བསློད་ནམས་བྱྗེ་བ་བརྒྱས་བསྐྲུན་གང་གི་སྐུ། །རབ་བརིད་ཡིད་འཕློག་འློད་

འབར་ཁི་སྗེང་ན། །འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཞིང་དུ་ལྷམ་མྗེ་བ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་

མཐའ་ཡས་འགྲློ་བའི་མགློན། །རྒྱལ་སས་གཙོ་བློ་བདྗེ་གཤྗེགས་འཁློར་གིས་

བརྒྱན། །མ་བྱློན་སངས་རྒྱས་བྱམས་མགློན་ཆློས་ཀི་རྗེ། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཅུང་

ཟད་བདག་ལ་གསློན། །ཤཱཀའི་དབང་པློས་རང་གི་འཁློར་རྣམས་ལ། །ཀུན་གཟིགས་

སྤྱན་གིས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་པ་ན། །ཁྱློད་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱལ་སས་མ་གཟིགས་

ནས། །རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་དུ་ཁྱློད་དབང་བསྐུར། །དྗེ་ཕྱིར་རི་དྭགས་ཁློད་ན་སྗེང་

གྗེ་དང༌། །ཆློས་བཟང་མདུན་སར་མིག་སློང་ལྡན་པ་བཞིན། །བདྗེ་གཤྗེགས་འཁློར་ན་

རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཁྱློད། །ཀུན་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་རབ་ཏུ་མཐློང༌། །ས་གསུམ་

དམ་ཆློས་འློད་ཀིས་རབ་འགྗེངས་ཤིང༌། །རྣམ་གྲློལ་འབས་བུ་མ་ལུས་སྨིན་པར་

མཛད། །སྐལ་ལྡན་པདྨློའི་ཚལ་ཀུན་རྒྱས་བྱྗེད་པ། །ཐུབ་དབང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་

ནུབ་ལགས་ན། །དགྗེ་ལྗེགས་ཆ་ཤས་ཡློངས་སུ་རློགས་གྱུར་ཅིང༌། །འཕིན་ལས་

བསིལ་ཟྗེར་ཕྱློགས་བཅུར་རབ་འཕློས་པས། །ཕན་བདྗེ་ཀུ་མུད་ཟྗེའུ་འབྲུ་གསལ་
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མཛད་པ། །རྒྱལ་ཚབ་ཟླ་བ་བཏང་སློམས་མཛད་ལགས་སམ། །མ་ལུས་སྗེམས་ཅན་

བདྗེ་ལ་དགློད་ཕྱིར་དུ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །འློད་ཟྗེར་

ཆྗེན་པློའི་དབང་གིས་མགློན་ཁྱློད་ལ། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སིད་གཏད་པ་དགློངས་པར་

རིགས། །གང་ཚེ་ཁྱློད་ཀི་དབང་བསྐུར་ས་བརྗེས་ཚེ། །གྲངས་མྗེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་

ཡི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉིད་དུ་དབང་བསྐུར་བའི། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

རྣམས་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་མཐར། །སློང་གསུམ་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཡི་རྡུལ་སྗེད་

ཀི། །པདྨློའི་འཁློར་གིས་བསྐློར་བའི་པདྨ་ནི། །རྩ་བ་རིན་ཆྗེན་ལྟྗེ་བ་ཙནྡན་

མཆློག །ཟྗེའུ་འབྲུ་རློ་ཡི་སིང་པློ་ལློ་མ་ནི། །འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསྗེར་ལྟར་ཀུན་ཏུ་

སང༌། །རིན་ཆྗེན་ཀུན་གིས་རབ་སྤས་འདབ་བརྒྱ་འབྱྗེད། །རིན་ཆྗེན་དྲ་བས་ཀུན་ནས་

གཡློགས་པ་ལ། །དྗེ་དང་འཚམ་པར་ཁྱློད་སྐུ་བཞུགས་པ་ནི། །འཁློར་གི་པདྨར་དྗེ་

སྗེད་རྒྱལ་བའི་སས། །ཁྱྗེད་ཀི་ཞལ་དུ་ཕྱློགས་ནས་འཁློད་པ་རྣམས། །འབུམ་ཕག་

བཅུ་ཡི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་རློལ། །དྗེ་ཚེ་ཁྱློད་ཀི་ཞབས་མཐིལ་པུས་མློ་དང༌། །ལྟྗེ་བ་

རྩིབ་ལློགས་ཕྱག་གི་མཐིལ་གཉིས་ནས། །གྲངས་མྗེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཡི་འློད་

ཕྱུངས་ནས། །ངན་སློང་གསུམ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་ལྷ། །གནས་ཀུན་སང་བྱས་སྡུག་

བསྔལ་ཞི་བར་མཛད། །ཕག་པ་རྒྱབ་མགུལ་ཞལ་གི་སློ་རྣམས་ནས། །སྔར་གི་འློད་

ཀིས་ཉན་རང་ས་དགུའི་བར། །བྱང་སྗེམས་གནས་རྣམས་སང་མཛད་རིམ་བཞིན་

དུ། །ཆློས་སང་ཏིང་འཛིན་ཐབས་ཤྗེས་ཚུལ་རྣམས་བསྒྲུབས། །སྔར་བཞིན་མཛོད་སྤུ་

ནས་ཕྱུངས་འློད་ཟྗེར་གིས། །ཕྱློགས་བཅུའི་བདུད་གནས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་མནན་

ནས། །དབང་བསྐུར་བརྗེས་པའི་རྒྱལ་བའི་སས་རྣམས་ཀིས། །སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་
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དག་ཏུ་ནུབ་པར་མཛད། །ཡན་ལག་མཆློག་ལས་སློང་གསུམ་འབུལ་ཕག་བཅུའི། །ཕ་

རབ་རྡུལ་སྗེད་འློད་ཟྗེར་ཕྱུངས་ནས་ཀང༌། །བདྗེ་གཤྗེགས་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་

སང་བྱས་ཏྗེ། །འཇིག་རྟྗེན་ལན་བཅུར་བསྐློར་ནས་བར་སང་ལ། །འློད་ཀི་དྲ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་ཡི། །ཀུན་བཟང་མཆློད་སྦྱིན་རྒྱ་མཚོའི་ཆར་ཕབ་ནས། །འཇིག་

རྟྗེན་ལན་བཅུར་བསྐློར་ནས་རྒྱལ་རྣམས་ཀི། །ཞབས་ཀི་མཐིལ་དུ་ཀུན་ནས་ནུབ་

པར་གྱུར། །དྗེ་ནས་སས་བཅས་རྒྱལ་བས་དཔའ་བློ་ཁྱློད། །དབང་བསྐུར་དུས་ལ་བབ་

པར་གཟིགས་གྱུར་ནས། །དབང་བསྐུར་ཐློབ་པའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི། །རློ་རྗེ་

དཔལ་བྗེའུ་བཀྲ་ཤིས་རི་མློ་ལས། །གྲངས་མྗེད་འབུམ་ཕག་བཅུ་ཡི་འློད་ཟྗེར་

གིས། །འཁློར་བཅས་འློད་ཕྱུངས་ཕྱློགས་ཀུན་སང་བྱས་ཏྗེ། །མུ་མྗེད་ཆློ་འཕྲུལ་བསན་

ནས་ཁྱློད་ཀི་ནི། །རློ་རྗེ་དཔལ་བྗེའུ་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་སུ་ནུབ། །དྗེ་ནས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་

ཁྱློད་ཀི་སློབས། །འབུམ་འགྱུར་ལས་ཀང་ལྷག་པར་འཕྗེལ་བའི་ཚེ། །ཕྱློགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་མཛོད་སྤུ་ནས། །སྔར་བཞིན་འློད་ཀིས་ཞིང་ཀུན་སང་བྱས་

ནས། །འཇིག་རྟྗེན་ལན་བཅུ་བསྐློར་ཏྗེ་ཆློ་འཕྲུལ་བསན། །བྱང་སྗེམས་བྱྗེ་བ་མང་

བསྐུལ་ཞིང་ཀུན་བསྐློད། །ངན་འགྲློ་ཞི་མཛད་བདུད་རྣམས་ཟིལ་མནན་ཏྗེ། །བདྗེ་

གཤྗེགས་རྣམས་ཀི་གདན་ཀུན་རབ་བསན་ནས། །འློད་ཟྗེར་གཙོ་བློ་ཁྱློད་ཀི་སྤྱི་བློ་

དང༌། །འཁློར་གི་འློད་ཟྗེར་འཁློར་གི་སྤྱི་བློར་ནུབ། །དྗེ་ཚེ་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀིས་

སྔློན་མྗེད་པའི། །སློང་ཕག་བཅུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཐློབ་པར་གྱུར། །དྗེ་ལྟར་གླང་པློ་རིན་

ཆྗེན་གསྗེར་ཁི་ཡིས། །བརྒྱན་པའི་སྗེང་དུ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་སས། །རྒྱ་མཚོ་

བཞི་ཡི་ཆུས་བཀང་གསྗེར་བུམ་གིས། །སྤྱི་བློའི་གནས་ནས་རྒྱས་པར་དབང་བསྐུར་
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པ། །དྗེ་བཞིན་ཐུབ་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །མངློན་པར་དབང་བསྐུར་ཁྱློད་ཀིས་

འཁློར་བ་རུ། །ལས་ཀིས་ཀུན་ནས་མནར་བའི་སྗེམས་ཅན་ཀུན། །ཟག་མྗེད་བདྗེ་བའི་

དཔལ་ལ་འགློད་དུ་གསློལ། །ཕུལ་བྱུང་དད་པའི་མཛེས་སྡུག་ལག་པ་ཡིས། །ཡློན་

ཏན་མྗེ་ཏློག་ཚིག་སན་སད་བུ་ལ། །ལྗེགས་པར་བརྒྱུས་པའི་བསློད་པའི་ཕྗེང་བ་

འདི། །ཁྱློད་མཉྗེས་བགིད་པའི་སད་དུ་བདག་གིས་དབུལ། །དྗེ་ཡིས་མཚོན་ནས་

བདག་གིས་དགྗེ་བ་གང༌། །བགིས་དང་བགིད་སྩལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་

བསློམས་པ་འདི་ཡི་ཁྱློད་ཀི་ཞལ། །མྱུར་དུ་མཐློང་ཞིང་ཐྗེ་ཚོམ་ཆློད་པར་ཤློག །བདྗེ་

མྗེད་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཡིས་གཙེས་པ་ཡི། །འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཡིད་ལ་དྲན་

ཙམ་གིས། །ལྕགས་ཁང་འབར་བའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ལྟར། །ཡིད་ལ་འདློད་པ་ཏིལ་ཙམ་

མྗེད་པར་ཤློག །མཛའ་བློས་ཟློལ་གིས་བསླུས་ནས་སློག་འཕློག་ལྟར། །ཕན་ལྟར་

བཅློས་ནས་ཡང་དག་ལམ་འཕློག་པའི། །རང་བདྗེ་འདློད་པ་དུག་བཞིན་སངས་ནས་

སུ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དང་འབལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་རྣམ་པར་

བྱང་བ་ཡི། །མི་འདྲའི་རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བ། །མཐློང་བ་ཙམ་གིས་མཐར་

འཛིན་འཇིག་འགྱུར་པའི། །རྟྗེན་འབྗེལ་ཟབ་མློའི་དྗེ་ཉིད་རྟློགས་པར་ཤློག །རྣློ་ཞིང་ཆྗེ་

ལ་ཞིབ་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས། །སིད་གསུམ་སློན་པས་གྲངས་མྗེད་གདུལ་བྱ་

ཡི། །བསམ་པ་ཇི་བཞིན་གསུངས་པའི་མདློ་རྒྱུད་ཀི། །དྲང་ངྗེས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་

རྟློགས་པར་ཤློག །རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་རྣམ་དག་རིགས་པ་ཡིས། །ཡིད་ཆྗེས་ཅུང་

ཟད་རྗེད་ནས་མང་ཐློས་དློན། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་དབྗེན་པ་བསྗེན་འདློད་

བདག །བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཕ་མཐར་ཕྱིན་གྱུར་ཅིག །དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་སྐྗེ་བ་ཐམས་
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ཅད་དུ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་གཉིས་འཕྗེལ་བའི་རྗེས་མཐུན་པ། །མ་གཏློགས་འཁློར་

དང་རྗེད་བཀུར་གྲགས་པ་སློགས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་

ཅིག །སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད་པའི་མཐུན་པའི་རྐྗེན། །བཤྗེས་གཉྗེན་གནས་དང་

གྲློགས་དང་ཚེ་དང་ནི། །འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་རྒྱལ་བས་གནང་བ་རྣམས། །གཏུགས་པ་

མྗེད་པར་བདྗེ་བག་འགྲུབ་པར་ཤློག །རྨད་བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་

དང༌། །རྟྗེན་འབྗེལ་བསླུ་བ་མྗེད་པའི་བདྗེན་པ་དང༌། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་

མཐུ་སློབས་ཀིས། །རྣམ་དག་སྨློན་པའི་གནས་འདི་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་རྗེ་བཙུན་

བྱམས་པ་མགློན་པློ་ལ་བསློད་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་གསལ་བའི་སྒློན་མྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་

མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། 

གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་

གྗེ་པ་ནི་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་གིས་བགིས་སློ།།  །།

༈ སྭ་སི། གསྗེར་བཟང་བཙོ་མའི་འློད་དཔུང་འཁིགས་པའི་སྐུ། །འདབ་སློང་

འདབ་མ་རིང་དུ་རྒྱས་འདྲའི་སྤྱན། །རབ་མཛེས་ཁི་ལ་བཟང་པློའི་བཞུགས་སངས་

ཅན། །མི་ཕམ་རྒྱལ་བའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དཔག་ཚད་གཅིག་གི་འཕང་དང་

ལྡན། །ཡལ་ག་གྗེལ་པ་ཁློར་ཡུག་ཏུ། །རྒྱང་གྲགས་དྲུག་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཡི། །ཀླུ་ཤིང་ཞྗེས་

གྲགས་བྱང་ཆུབ་ཤིང༌། །དྗེ་དྲུང་བཞུགས་ནས་བདུད་རྩིའི་གློ་འཕང་མཆློག །གང་གི་

མཚན་མློ་རབ་ཏུ་བྱློན་གྱུར་པ། །དྗེ་ཡི་མཚན་མློ་ཉིད་ལ་བརྗེས་གྱུར་པ། །བྱམས་

མགློན་ཐུགས་རྗེའི་གཏྗེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྐུ་ལ་འཕང་དུ་ཁྲུ་ནི་བརྒྱད་ཅུ་
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སྗེ། །ཞྗེང་དུ་ཉི་ཤུ་ཁྲུ་ཡི་ཚད་དང་ལྡན། །ཞལ་གི་དཀིལ་འཁློར་དྗེ་ཡི་ཕྱྗེད་ཀི་

ཚད། །འཁློར་དབུས་སྗེང་གྗེའི་སྒ་སྒློགས་ཁྱློད་ལ་འདུད། །འདི་ཡིས་མཚོན་ནས་

བདག་གཞན་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཤི་འཕློས་གྱུར་པའི་མློད་ལ་དགའ་ལྡན་དུ། །ཆློས་ཀིས་

མཐློ་བའི་ཁང་བཟང་དྗེར་སྐྗེས་ནས། །མི་ཕམ་ཆློས་རྗེའི་སས་ཀི་ཐུ་བློར་ཤློག །ས་

བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཚབ་འཛམ་གླིང་དུ། །སློབས་བཅུ་མངའ་བའི་གློ་འཕང་བརྗེས་

པའི་ཚེ། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐློག་མར་རབ་མངས་ནས། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་མ་

ལུས་མཐར་ཕྱིན་ཤློག །མི་ཕམ་མདུན་ས་རིང་ཇི་དགའ་ལྡན་གླིང༌། །གང་དྗེར་རྒྱལ་

བས་བསྔགས་པའི་ཚངས་སྤྱློད་རྟྗེན། །སྐློན་བལ་ཚུལ་ཁིམས་ལྷུར་ལྗེན་ཤཱཀའི་

སས། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་སློམ་བརྩློན་ཤ་སག་གིས། །ཡློངས་སུ་གང་ཞིང་རབ་

འབྱམས་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཆློས་བརྒྱད་རྣམ་རྟློག་མཚན་མས་མི་གཡློ་བར། །བསན་

དང་སྗེམས་ཅན་ཁུར་ཆྗེན་ཁྱྗེར་བའི་བློས། །མཁས་པའི་བྱ་བ་རྣམ་གསུམ་མཐར་

ཕྱིན་ཤློག།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཟབ་ཡངས་མཁྱྗེན་པ་མཁའ་ལྷར་ཕ་མཐའ་

ཡས། །དམིགས་མྗེད་ཐུགས་རྗེས་འགྲློ་ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན། །སྐློན་བལ་མཛད་པས་

གདུལ་བྱ་བདྗེ་ལ་འགློད། །མི་ཕམ་ཆློས་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཤྗེས་བྱ་

ཀུན་ལ་རྨློངས་པ་ཟད་པ་དང༌། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་མ་ལྟར་བརྩྗེ་བ་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་

རྒྱ་མཚོ་སྐྗེམས་པར་བྱྗེད་པའི་མཐུ། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་

རླློབས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་བསྔགས་པའི་ཡློན་ཏན་གཏྗེར། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་
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རྒྱལ་སིད་ལྗེགས་སྐློང་ཞིང༌། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གི་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་པ། །མི་ཕམ་

ཆློས་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དྗེ་སིད་

དུ། །ལུས་ཅན་ཐར་ལམ་ཚོལ་བའི་མིག་གཅིག་པུ། །ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ལྗེགས་

བཤད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །མ་ལུས་འཛིན་ཅིང་སྗེལ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །བདུད་

བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མི་ཕམ་མགློན། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་མཐར་ཕྱིན་

འཕགས་པའི་མཆློག །ཐུབ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པར་དབང་བསྐུར་བ། །མི་ཕམ་ཆློས་

རྗེའི་ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །བདུད་སྗེ་བྱམས་པའི་དཔུང་གིས་འཇློམས་པ་

དང༌། །ཚོགས་གཉིས་ཐབས་མཁས་ལམ་གིས་རློགས་པ་དང༌། །རྒྱལ་བ་མཉྗེས་པའི་

ཀུན་སྤྱློད་འབའ་ཞིག་གིས། །ཉིན་མཚན་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །བདྗེ་

གཤྗེགས་སྔ་མས་བཏང་སློམས་མཛད་པ་ཡི། །གྲངས་མྗེད་འགྲློ་ལ་བརྩྗེ་བས་མ་

བཟློད་ནས། །ཞིང་འདིར་བྱང་ཆུབ་སིང་པློར་གཤྗེགས་གྱུར་པ། །མི་ཕམ་ཆློས་རྗེའི་

ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་མཆློག་བརྗེས་

ནས། །སྐལ་ལྡན་འགྲློ་ལ་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་ཚེ། །ཐློག་མ་ཁློ་ནར་ཁྱློད་གསུང་

བདུད་རྩིའི་རློས། །ཉློན་མློངས་ནད་ཀུན་སྗེལ་བར་བྱིན་གིས་རླློབས། །དགའ་ལྡན་

གནས་ནས་གྲངས་མྗེ་ལྷ་རྣམས་ལ། །ཐྗེག་མཆློག་གཏམ་གིས་དགའ་བ་བསྐྗེད་

མཛད་ཅིང༌། །ཕུན་ཚོགས་ཆློས་སྐུའི་གློ་འཕང་མཆློག་སྩློལ་བ། །མི་ཕམ་ཆློས་རྗེའི་

ཞབས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་རྩ་རྩྗེའི་ཟིལ་པ་བཞིན། །མི་

རྟག་སིང་པློ་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་དང༌། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཞིག་རྗེད་པའི་དལ་འབྱློར་

འདི། །རྟག་ཏུ་དློན་ལྡན་བྱྗེད་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །འབད་པས་བསྒྲུབས་ཀང་ངྗེས་
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པར་འདློར་དགློས་པའི། །རྗེད་དང་བཀུར་སིའི་ཆློས་ལ་ཡིད་ལློག་སྗེ། །གཏན་གི་བདྗེ་

བ་སྒྲུབ་བྱྗེད་དམ་པའི་ཆློས། །རྩྗེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་བྱིན་གིས་རླློབས། །ཅྗེས་

རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགློན་པློ་ལ་བསློད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ནི། རྒྱལ་

ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་སྐློར་མློ་ལུང་དུ་སྦྱར་བ་

དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རིང་ནས་གློམས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་ཆབ་ཀིས་

རང་བདྗེ་འདློད་བའི་ཡིད་ཀི་མྗེ་དཔུང་བཅིལ། །ཟབ་མློའི་རང་བཞིན་ཇི་བཞིན་

གཟིགས་“པས
1

་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པའི་སྤས་པའི་དྲ་བ་བཅད། །ཉིད་ཀིས་གཟིགས་གང་

འགྲློ་ལ་བསྐྲུན་ཕྱིར་གཞན་ཕན་ཁུར་ཆྗེན་སྐློ་མྗེད་ཐུགས་ཀིས་ཁྱྗེར། །ལྷག་པའི་ལྷ་

དྗེར་ཡིད་གཏད་དད་པའི་རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་བསློད་ཚིག་མྗེ་ཏློག་ལ། །ཉིན་བྱྗེད་

འཆར་ཀའི་མདངས་ཀིས་རབ་འཁྱུད་པའི། །ལྷུན་སྟུག་གསྗེར་གི་རི་བློའི་ངློས་བཞིན་

དུ། །དམར་སྗེར་འློད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྷམ་མྗེ་བ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་ཁྱློད་

ཡུད་ཙམ་དགློངས། །མ་ལུས་ཞིང་དུ་འབད་པས་བཙལ་ན་ཡང༌། །ཁྱློད་ལས་གཞན་

པའི་སྐབས་བཟང་མ་མཆིས་པས། །བདག་ཡིད་ཁྱློད་ཀི་རྗེས་སུ་ཕྱློགས་པ་ནི། །ཉི་

མས་གདུངས་པའི་གླང་ཆྗེན་པད་མཚོར་བཞིན། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་བརློད་ལ་

བདག །ཡིད་ལ་རྗེ་བ་སྐློང་བར་བྱྗེད་པ་ཡི། །གཏློང་བས་མཛེས་པའི་སྦྱིན་བདག་

མཐློང་བ་ན། །འབྱློར་པས་དམན་པའི་སློང་མློ་བ་བཞིན་གྱུར། །ཁྱློད་སྐུ་རི་དབང་ཇི་

1  པའི
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བཞིན་མཐློ་ཞིང་དྲང༌། །ནྱ་གྲློའི་ལློན་པ་རྒྱས་ལྟར་ཆུ་ཞྗེང་གབ། །བཙོ་མའི་གསྗེར་

ལྟར་དག་ཅིང་གསལ་བ་ཡི། །པགས་པའི་མདློག་ནི ་ལྗེགས་ཤིང་སབ་ལ་

འཇམ། །རྒྱལ་མཚན་ཏློག་ལྟར་སྤྱི་གཙུག་གནས་སུ་ནི། །རིང་འཇམ་གནག་ལ་སྣུམ་

པའི་རལ་པ་ཡི། །ཐློར་ཅློག་མཛེས་པར་བཅིང་པའི་ཟར་བུ་ནི། །ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་ཅུང་

ཟད་གཡློན་དུ་འཕྱང༌། །རིན་ཆྗེན་རྩྗེ་ཕན་རྣམས་ཀིས་མཛེས་བྱས་པའི། །དབྱིབས་

ལྗེགས་གདུགས་བཞིན་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་དབུ། །སྐྲ་མཚམས་མཐློ་བ་ལྗེགས་པར་

ཕྱྗེད་པ་ཡི། །དཔལ་བའི་དབྱྗེས་ནི་ཟླ་བ་རྒྱས་པ་བཞིན། །ཀུནྡ་དུང་དང་པདྨའི་རྩ་བ་

ལྟར། །དཀར་གསལ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་ལྗེགས་རི་མློ་ཅན། །དག་པའི་དངུལ་གི་

འབུར་དང་འདྲ་བ་ཡི། །དྲི་མྗེད་མཛོད་སྤུ་སྨིན་མའི་དབུས་ན་མཛེས། །ཁ་དློག་ནག་

ཅིང་ཅུང་ཟད་གུག་པ་ཡི། །འཇམ་སྣུམ་སྤུ་མཉམ་སྨིན་ཚུགས་རིང་པློ་ཅན། །སྟུག་ཅིང་

འཇམ་ལ་མ་འཛིངས་སྒིག་ལྗེགས་པ། །ཁྱུ་མཆློག་བཞིན་དུ་རི་མ་ཡིད་དུ་

འློང༌། །“ཨུཏྤལ
1

་མཐིང་ཁའི་འདབ་མ་ཇི་བཞིན་དུ། །སྤྱན་དཀྱུས་རིང་པློ་ཅུང་ཟད་

ཟུམ་པ་ཡི། །དཀར་ནག་ཆ་རྣམས་མ་འདྲྗེས་མཛེས་པ་ནི། །འདམ་སྐྗེས་འདབ་མ་

ཀུན་ནས་རྗེངས་པ་བཞིན། །རིམ་པར་འཚམ་ཞིང་ཀུན་ཏུ་མཐློ་བའི་ཤངས། །བིམྦ་

ལྟར་དམར་ཡིད་དུ་འློང་བའི་མཆུ། །དཀར་ཞིང་ཚད་མཉམ་ཐགས་བཟང་བཞི་བཅུའི་

ཚེམས། །འགྲམ་པ་ཟླུམ་རྒྱས་རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ་བཞིན། །སབ་མཉྗེན་རློ་མཆློག་མློང་

བའི་ལགས་ཀིས་ནི། །ཞལ་གི་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ཏུ་ཁྗེབས་པར་མཛད། །སན་ཤལ་

བཟང་པློ་རིང་དུ་འཕྱང་བའི་རྩྗེར། །རིན་ཆྗེན་དུ་མས་སྤས་པའི་རྣ་ཆ་གཡློ། །གཟི་འློད་

1  ཨུད་པལ
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འཁྱུག་པའི་རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བའི་རྒྱན། །གང་དུ་འཕྱར་བའི་དྲི་མྗེད་མགྲིན་པ་

ནི། །མཛེས་པའི་གསྗེར་གི་བུམ་པའི་མགྲིན་པ་བཞིན། །རྩ་ཡི་དྲ་བ་མི་མངློན་ཟླུམ་

ཞིང་རྒྱས། །ཕྱག་ཞབས་བློལ་དང་ཕག་གློང་ལྷག་པའི་ཕྱློགས། །ཡློངས་སུ་གང་བས་

མི་མཉམ་མྗེད་པའི་སྐུ། །གདློང་ལྔ་པ་བཞིན་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་སློད། །ལྷུན་པའི་ངློས་

ལྟར་རབ་ཏུ་ཡངས་པའི་བང༌། །དཔུང་བའི་མགློ་ནི་ལྗེགས་པར་ཟླུམ་པའི་ཕྱག །གླང་

པློའི་རྒྱལ་པློའི་ས་ལྟར་རིང་ཞིང་མཛེས། །ཉི་ཤུའི་སློར་མློ་མཛེས་པའི་དྲ་བ་

ཡིས། །ལྗེགས་པར་འབྗེལ་བ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་བཞིན། །མདློག་སྣུམ་དམར་བའི་

མདངས་ཆགས་སྗེན་མློ་ཡི། །ཕྗེང་བས་རབ་ཏུ་དངར་བའི་སློར་མློ་ནི། །དཔག་

བསམ་ཡལ་འདབ་གཞློན་ནུའི་ལྕུག་ཕན་ལྟར། །རིང་ཞིང་རྒྱས་ལ་འཇམ་ཞིང་གཞློན་

ཤ་ཆགས། །གསལ་ཞིང་རློགས་ལ་སློ་སློར་མ་འདྲྗེས་པའི། །རྩིབས་སློང་ལྡན་པའི་

གསྗེར་གི་འཁློར་ལློ་མཆློག །ཕྱག་དང་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ན་བཀྲ་བ་ནི། །རྒྱ་ལས་རྒྱ་

ཡི་འབུར་ནི་གསལ་བ་བཞིན། །དཔུང་རྒྱན་གདུ་བུས་མཛེས་པར་བྱས་པ་

ཡི། །གཡས་པའི་ཕྱག་ན་དངློས་འཛིན་འཁི་ཤིང་གི །ལློན་པ་དྲུངས་ནས་གཅློད་པའི་

རལ་གྲི་ནི། །འབར་བའི་འློད་ཀི་དྲ་བ་འགྗེད་པ་བསམས། །“ཞི
1

་སློ་གཉིས་སུ་”མྗེད་

པ
2

་རྟྗེན་འབྗེལ་ལམ། །མ་ལུས་གསལ་བར་སློན་པའི་གླྗེགས་བམ་མཆློག །ཨུཏྤལ་

སྔློན་པློའི་ལྟྗེ་བར་གནས་པ་ཡི། །སློང་བུ་གཡློན་པའི་ཕྱག་གིས་ཐུགས་ཀར་

འཛིན། །རབ་འབྱམས་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་སབ་ལ་འཇམ། །ས་ཚོགས་དར་གི་སྨད་

གཡློགས་གཡློ་བའི་སྗེང༌། །སིལ་སིལ་སྒ་སྒློགས་གསྗེར་གི་འློག་པག་གིས། །ཡིད་

1  བཞི

2  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་མྗེད་པའི་ཞྗེས་བྱུང་། ༽
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འློང་སྐྗེད་སྐབས་ཀུན་ནས་མཛེས་པར་བསམས། །རྟ་མཆློག་བཞིན་དུ་གསང་གནས་

སྦུབས་སུ་ནུབ། །འཇམ་ཞིང་ཕ་བ་བ་སྤུའི་ཚོགས་རྣམས་ནི། །ཟླ་མྗེད་རྗེ་རྗེར་བྱུང་

ནས་གཡས་ཕྱློགས་སུ། །རིམ་གིས་འཁྱིལ་ནས་སྐུལ་གྗེན་དུ་ཕྱློགས། །བགས་ཀིས་

ཕ་ཞིང་ཟླུམ་པའི་བྱིན་པ་ལྗེགས། །ཞབས་ཀི་མཁིག་མ་ལློང་བུའི་འབུར་གིས་

དབྗེན། །རུས་སལ་ལྟློ་བཞིན་ཞབས་མཐིལ་ཀུན་ནས་མཉམ། །ཞབས་ཀི་བཞི་ཆ་

ཕྱིར་འཕགས་རྟིང་ཡངས། །འདབ་དྲུག་པད་དཀར་དམར་སྗེར་ལྟྗེ་བའི་སྗེང༌། །དཀིལ་

འཁློར་ཡློངས་རློགས་རྒྱུ་སྐར་བདག་པློའི་གདན། །གང་དྗེར་སྒ་ལྡན་གདུ་བུས་མཁིག་

མའི་ཕྱློགས། །མཛེས་པའི་ཞབས་གཉིས་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་མཛད། །བསློད་ནམས་

ཚོགས་རབ་རབ་འབྱམས་རྒྱུ་ལས་འཁྲུངས་པའི་སྐུ་མཆློག་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་ཁྱློད་

ཀི་སྐུ། །ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་གཏུགས་པ་མྗེད་པའི་ཞིང་མཆློག་ཀུན་དུ་དུ་

མའི་འགྲློ་ལ་མིག་འཕྲུལ་བཞིན། །ལ་ལར་བལྟམས་ཞིང་ཞིང་གཞན་དུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་

ཚུལ་སློན་སློན་པ་ཁྱློད་ཀི་སྐུ་ཡི་ནི། །བཀློད་པ་མཆློག་འདི་འདི་དང་གཞན་དུ་མ་ལུས་

འགྲློ་ཀུན་ཀུན་མཁྱྗེན་གྱུར་ཀང་བརློད་མི་ནུས། །ལི་ཁིའི་རྒྱ་མཚོར་རྟ་བདུན་འློད་སློང་

ལྷུང་བ་བཞིན། །ལྟ་བས་མི་ངློམས་འློད་དཔུང་ཕྱློགས་བཅུར་འཕློ་བའི་སྐུ། །གང་དྗེ་

ཅུང་ཟད་བསློད་པའི་བསློད་ནམས་དྗེ་ཡིས་བདག །འཇམ་དབྱངས་སྐུ་མཛེས་མིག་

གི་ལམ་དུ་འབལ་མྗེད་ཤློག །ནམ་ཞིག་ཁྱློད་སྐུ་མཐློང་བར་གྱུར་མ་ཐག །སིད་པར་

རིང་དུ་འཁྱམས་པས་དུབ་པ་བདག །ལློག་པའི་ལམ་དུ་སློང་བའི་མ་རུངས་

ཡིད། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་ཤློག །གཞན་ཡང་གཟུངས་དང་

མངློན་ཤྗེས་རྣམ་ཐར་སློ། །མུ་མཐའ་ཡས་པའི་ཏིང་འཛིན་ཚོགས་ཐློབ་ནས། །ཞིང་
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ཁམས་བྱྗེ་བར་རྒྱལ་རྣམས་བལྟ་བའི་ཕྱིར། །དཔག་མྗེད་ལུས་ཀི་བཀློད་པ་སློན་པར་

ཤློག །དྗེར་ནི་མང་དུ་ཐློས་པའི་མཐར་སློན་ཏྗེ། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་ཆློས་“ཀིས
1

་

ཚིམ་བྱས་ནས། །རིང་པློར་མི་ཐློགས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གཙོ། །ངག་གི་དབང་པློའི་སྐུ་

མཆློག་ཐློབ་པར་ཤློག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསློད་པ་འཇམ་དབྱངས་

མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་བསློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྐུ་ལ་བསློད་པའི་སྐབས་ཏྗེ་དང་

པློའ ློ།།  །།

༈ འློད་སློང་ཟྗེར་གིས་ཕྱྗེ་བའི་གུར་ཀུམ་གཟུགས། །དང་བའི་མྗེ་ལློང་དཀིལ་

ན་སང་བ་བཞིན། །འགིང་ལྗེགས་དབང་པློའི་གཞུ་བཞིན་རབ་བཀྲ་བ། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀིས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྩློལ། །ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ཀུན་ནས་འགྗེངས་

པའི་སྒ་སྐད་སྐད་ཀི་དབྱྗེ་བ་མཐའ་ཡས་པ། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ཡིད་ཡིད་དང་མཐུན་

པར་ཚིམ་བྱྗེད་བྱྗེད་པློའི་གདངས་ཀང་ཟིལ་གནློན་པ། །ཁྱློད་ཀི་གསུང་དབྱངས་

དབྱངས་ཀི་ང་རློའི་དཀིལ་འཁློར་འཁློར་བ་སིད་དུ་རྒྱུན་ཆགས་པའི། །སན་པའི་

གསུང་གང་གང་གི་རྣ་བའི་ལམ་དུ་ལྷུང་ན་ན་རྒ་འཆི་བ་འཕློག་པར་བྱྗེད། །གསུང་

མཉྗེན་འཇམ་ཞིང་ཡིད་འློང་ཡིད་དུ་འཐད། །དག་ཅིང་དྲི་མྗེད་འློད་གསལ་སན་ལ་

འཇྗེབས། །མཉན་པར་འློས་ཤིང་མི་ཚུགས་སན་ཞིང་དུལ། །མི་རྩུབ་མི་བརླང་རབ་

དུལ་རྣ་བར་སན། །ལུས་སྗེམས་སིང་ནི་ཚིམ་བྱྗེད་དགའ་བདྗེ་བསྐྗེད། །གདུང་མྗེད་

ཀུན་ཏུ་ཤྗེས་བྱྗེད་རྣམ་རིག་བྱ། །རྣམ་གསལ་དགའ་བྱྗེད་མངློན་པར་དགའ་བྱྗེད་

1  ཀི
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ཅིང༌། །ཀུན་ཤྗེས་བྱྗེད་ཅིང་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱྗེད། །རིགས་ཤིང་འབྗེལ་ལ་ཟླློས་

པའི་སྐློན་དང་བལ། །སྗེང་གྗེ་གླང་ཆྗེན་འབྲུག་དང་ལག་འགྲློའི་དབང༌། །དྲི་ཟ་ཀ་ལ་

པིངྐ་ཚངས་པ་དང༌། །ཤང་ཤང་ཏྗེའུ་དབང་པློའི་དབྱངས་ལྟར་སན། །རྔ་སྒ་མ་ཁྗེངས་

མི་དམའ་ཀུན་རྗེས་ཞུགས། །ཚིག་ཟུར་ཕྱིན་ཅིང་མ་ཚང་མྗེད་པ་དང༌། །མ་ཞུམ་མི་

ཞན་རབ་དགའ་ཁྱབ་ཅིང་ཆུབ། །རྒྱུན་ཆགས་འབྗེལ་ཞིང་སྒ་ཀུན་རློགས་པར་

བྱྗེད། །དབང་པློ་ཀུན་ཚིམ་མ་སྨད་མི་འགྱུར་ལ། །མ་བརྟགས་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་

ཀུན་ཏུ་གྲག །དུག་གསུམ་སྗེལ་བྱྗེད་བདུད་དཔུང་ཚར་གཅློད་ཅིང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་

མཆློག་དང་ལྡན་པར་འབྱུང༌། །དྗེ་ལྟར་བཞི་ཡིས་ལྷག་པའི་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས། །གསུང་

གཅིག་ཉིད་ལའང་མ་ཚང་མྗེད་པར་ནི། །ཇི་སིད་ནམ་མཁའི་མཐས་ཁྱབ་དྗེ་སིད་

པའི། །སྐལ་ལྡན་རྣ་བའི་ལམ་དུ་བདྗེ་བ་སྗེར། །དྗེ་ཚེ་ཉྗེ་བར་གནས་ལ་ཧ་ཅང་ཆྗེ་བར་

མི་སང་རིང་ན་གནས་ལ་ཆུང་མིན་པར། །ས་ཚོགས་ཚོན་དང་ཕད་པའི་ཤྗེལ་བཞིན་

གྲངས་མྗེད་གདུལ་བྱའི་རང་རང་སྐད་དང་མཐུན་པར་ནི། །སྤྱི་གཙུག་མཛོད་སྤུ་

མགྲིན་པ་ལ་སློགས་ཁྱློད་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཀུན་ནས་འབྱུང་བར་རབ་སློན་ཀང༌། །དྗེ་དག་

ཀུན་ལ་རྟློག་པ་ཉྗེར་ཞི་འདི་ནི་ནམ་མཁས་ཚངས་དབྱངས་སྒློག་ན་མཚོན་པར་

ནུས། །གླློག་དམར་མཛེས་པའི་སྐ་རགས་བཅིངས་པ་ཡི། །ཆར་སྤིན་ནང་གི་འབྲུག་

སྒ་ཟབ་མློ་བཞིན། །འཇམ་དབྱངས་གསུང་བསློད་བསློད་ནམས་འདི་ཡིས་

བདག །ཁྱློད་གསུང་རྣ་བའི་ལམ་དུ་འབལ་མྗེད་ཤློག །གསུང་རྒྱུན་རྣ་བའི་བུ་གར་

ཞུགས་མ་ཐག །སྐལ་ལྡན་རྗེས་འཛིན་ལློག་སྨྲ་ཚར་གཅློད་ཅིང༌། །སྗེབ་ལྗེགས་ཚིག་

གིས་བློ་གསལ་ཡིད་འཕློག་པའི། །འཆད་རྩློད་རྩློམ་པའི་གནས་རྣམས་མཐར་སློན་
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ཤློག །ཐ་དད་འགྲློ་བའི་སྐད་ལ་ཐློགས་མྗེད་པའི། །ངྗེས་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་རིག་པ་

མཆློག །བདྗེ་བག་ཐློབ་ནས་འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཐྗེ་ཚོམ་གཅློད་པའི་མཆློག་ཏུ་

བདག་གྱུར་ཅིག །ཁྱློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་གདམས་པ་ཡི། །གསུང་གི་མཚམས་

ལས་ནམ་ཡང་མི ་འདའ་བར། །གུས་པས་རྩྗེ ་གཅིག་ཉམས་སུ་བངས་པ་

ཡིས། །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤློག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ལ་བསློད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་བསློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུང་

ལ་བསློད་པའི་སྐབས་ཏྗེ་གཉིས་པའློ།།  །།

༈ བྱུ་རུའི་མདངས་དང་འདྲྗེས་པའི་གསྗེར་བཟང་མདློག །མདློག་ལྗེགས་

ཤྗེས་བྱ་མ་ལུས་ལྷང་ངྗེར་མཁྱྗེན། །མཁྱྗེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དབྱངས་འགྲློ་བའི་

སྐབས། །སྐབས་མཆློག་ཁྱློད་ཀིས་རབ་འབྱམས་ཤྗེས་རབ་སྩློལ། །དངློས་འཛིན་

ཆང་གིས་རབ་ཏུ་མློས་པས་བང་དློར་དཔྱློད་པའི་བློ་གྲློས་ཉམས། །ཉློན་མློངས་

གདུག་པའི་ས་ཡི་ལག་པས་དགྗེ་བའི་ལློན་པ་ཀུན་ཏུ་འཇློམས། །སྗེད་པའི་ཞགས་

པས་ཡིད་ནི་དྲངས་པས་རྗེད་བཀུར་གླང་མློའི་ཕྱིར་འབང་བ། །བག་མྗེད་ནགས་ཁློད་

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བའི་གདུལ་དཀའི་ཡིད་ཀི་བང་པློ་ཆྗེ། །དྲན་ཤྗེས་བག་ཡློད་ཐག་པས་དམ་

བཅིངས་ནས། །ཡང་དག་རིགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་རྣློན་པློ་ཡིས། །འཕགས་མཆློག་བྱྗེ་

བས་བགྲློད་ཅིག་བསྔགས་པ་ཡི། །རྟྗེན་འབྗེལ་དམ་པའི་ལམ་བཟང་སློལ་དུ་

བཙུད། །ཚུལ་དྗེ་སྐློ་མྗེད་བརྩློན་པའི་ཤུགས་དྲག་གིས། །དཔག་མྗེད་བསྐལ་པར་

ཡང་དང་ཡང་གློམས་པས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་རློ་རྗེ་ཡིས། །མཐར་འཛིན་རི་
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བློ་མིང་གི་ལྷག་མར་མཛད། །སར་ཡང་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་རྣམས། །རབ་

མཆློག་མཆློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོས་མཉྗེས་བྱས་པས། །དྲི་མྗེད་མགུར་ནས་ཚངས་

དབྱངས་ང་རློ་ཡིས། །དགློངས་པ་གཅིག་གིས་གསུངས་པའི་གདམས་པ་

མཆློག །སིད་པའི་ནད་བརྒྱ་དྲུངས་འབྱིན་བདུད་རྩིའི་ཟས། །རྒྱུན་དུ་བསྗེན་པས་

བགྲློད་པར་ཆྗེས་དཀའ་བའི། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་རླབས་ཆྗེའི་ཕ་རློལ་ཏུ། །བགྲློད་

པའི་བློ་གྲློས་ལུས་སློབས་རྒྱས་པ་ན། །མཐའ་དག་འཛིན་པས་ནམ་ཡང་མི་རི་

ཞིང༌། །མ་ལུས་འཁྲུལ་སང་འཇློམས་ལ་ཐློགས་མྗེད་པའི། །ཏིང་འཛིན་ཀུན་གི་གཙོ་

བློར་གྱུར་པ་གང༌། །རློ་རྗེ་ལྟ་བུར་གྲགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །ཁྱློད་ཀིས་མངློན་དུ་

མཛད་པ་དྗེ་ཡི་མཐུས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་གི་སང་བ་དང༌། །རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་གསལ་

ཞིང་རིག་པའི་བློ། །མློང་སང་མ་ལུས་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་སུ་ཞུགས། །དྗེ་ཕྱིར་རྩ་བ་

ཉམས་པའི་ལློན་པ་བཞིན། །མ་ལུས་འཛིན་པའི་ས་བློན་དྲུངས་ཕྱུང་བས། །སྐློབ་པ་

ཁྱློད་ལ་ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་དུ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ལས་གཡློ་བ་ག་ལ་ཞིག །དྗེ་ལྟར་མགློན་

ཁྱློད་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ལས་ཅུང་ཟད་གཡློ་བ་མྗེད་བཞིན་དུ། །དུ་མའི་ཤྗེས་བྱ་གསལ་

བར་སང་བ་མྗེ་ལློང་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་ནམ། །ནམ་མཁའི་ལམ་ན་འཇའ་ཚོན་

བཞིན་དུ་སློ་སློར་མ་འདྲྗེས་རློགས་པར་མཁྱྗེན། །མཁྱྗེན་བཟང་ཁྱློད་ཀི་མཁྱྗེན་པ་དྗེ་

ཡང་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་དྗེ་ལྟར་ལགས། །སྦྱིན་ལས་འབྱློར་ལྡན་གནས་ཡིན་དབུལ་པློ་

མིན། །སྗེར་སས་དབུལ་པློ་གནས་ཡིན་འབྱློར་ལྡན་མིན། །དྗེ་སློགས་རྟྗེན་འབྗེལ་མི་

བསླུའི་གནས་ཀུན་མཁྱྗེན། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ནི་སྨྲ་བའི་གཙོ་བློ་ལགས། །”ཐློགས་མྗེད་
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1

སིད་པར་སློང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དགྗེ་དང་མི་དགྗེའི་ལས་ཚུལ་འབས་བུར་

བཅས། །གང་དྗེ་ཁྱློད་ཀི་མངློན་དུ་མ་གྱུར་མྗེད། །དྗེ་སད་ཁྱློད་གསུང་འབས་མྗེད་མ་

མཆིས་ལགས། །ཆགས་ལ་གནས་ཤིང་སང་ལ་མློས་པ་དང༌། །དྗེ་ལས་ལྡློག་སློགས་

མློས་པ་ས་ཚོགས་ཚུལ། །མངློན་སུམ་གཟིགས་ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་མཛད་པ་ཀུན། །འགྲློ་ལ་

དློན་དུ་མི་འགྱུར་ཡློད་མ་ལགས། །བཅློ་བརྒྱད་ཁམས་ཀི་རབ་དབྱྗེ་མཐའ་དག་

ལ། །ཁྱློད་ལ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ནི་གདུལ་བྱའི་གནས་

རྣམས་ཀི། །གདུལ་བའི་དུས་ལས་ཅུང་ཟད་འདའ་མ་ལགས། །སིད་པར་རྒྱུ་བ་རྣམས་

ཀི་དད་སློགས་ཀི། །དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་དབང་པློ་མྗེད་པ་ལ། །མཁྱྗེན་པ་ཐློགས་མྗེད་

འཇུག་པ་དྗེ་སད་ཁྱློད། །ཆློས་སློན་ཚུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ལགས། །མངློན་པར་

མཐློ་ཞིང་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་དང༌། །ངན་སློང་གནས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བགྲློད་པའི་

ལམ། །ཀུན་ལ་མཁྱྗེན་པ་སྒིབ་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། །ཁྱློད་ནི་འགྲློ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

བཟང་པློ་ལགས། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་སྗེང་གྗེ་རྣམ་པར་བསྒིངས། །ཐློད་

རྒལ་ལ་སློགས་ཏིང་འཛིན་མཐའ་དག་གིས། །འཇུག་ལྡང་ཀུན་བྱང་ཚུལ་ལ་མ་

རྨློངས་པས། །སློམས་འཇུག་རྣམས་ཀི་ཕ་རློལ་སློན་པ་ལགས། །ཐློག་མྗེད་འཁློར་

བར་ཡློངས་སུ་འདྲིས་བགིས་པའི། །རང་གཞན་ཚེ་རབས་དློན་རྟགས་དང་བཅས་

པར། །སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་ཁློང་དུ་ཆུད་པས་ན། །ཁྱློད་ནི་སྔློན་གི་མཐའ་ལ་མཁས་པ་

ལགས། །འདི་ཙམ་དུས་ན་འདི་ནས་ཤི་འཕློ་ཞིང༌། །ལྗེགས་སྤྱད་ཉྗེས་སྤྱད་ལས་

རྣམས་ཇི་ལྟ་བར། །གང་དུ་སྐྗེ་བའི་གནས་ཀུན་རབ་མཁྱྗེན་པས། །ཁྱློད་ནི་ཕྱི་མའི་

1  ༼འདི་དང་སྐུ་འབུམ་པར་མ་གཉིས་ཆར་ཐློགས་མྗེད་ཅྗེས་བྱུང་ཡང་དག་མིན་ཐྗེ་ཚོམ་མློ།༽
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མཐའ་ལ་མཁས་པ་ལགས། །གང་ཞིག་ཟག་པ་ཟད་པའི་མང་འདས་དང༌། །གང་གིས་

ཟད་བྱྗེད་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀི་ལམ། །དྗེ་དག་ཀུན་ལ་སྒིབ་མྗེད་མངློན་སུམ་

སྤྱན། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱློད་ནི་སྐབས་ཀི་དམ་པ་ལགས། །དྗེ་ལྟར་གནས་དང་གནས་མིན་

ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མློས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ཁམས། །དབང་པློའི་རིམ་པ་ཀུན་འགྲློའི་ལམ་

དང་ཉློན་མློངས་རྣམ་བྱང་སྔློན་གི་གནས། །འཆི་འཕློ་སྐྗེ་དང་ཟག་པ་ཟད་ལ་མཁྱྗེན་པ་

ཐློགས་པ་མྗེད་འཇུག་པ། །གང་ལ་མངའ་བ་ཁྱློད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ཤྗེས་བྱའི་

གནས་དྗེ་གང༌། །སིད་པར་འཁྱམས་པ་རྣམས་ཀི་ཐློག་མྗེད་ནས། །བདག་བདྗེའི་ཕྱིར་

དུ་གཞན་ལ་གནློད་པའི་ལམ། །དྲག་པློའི་རྩློལ་བས་ཀུན་ཏུ་བསྗེན་ན་ཡང༌། །ངལ་བ་

འབས་བུ་མྗེད་པས་གློལ་བ་ལྟར། །གཞན་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་འཚེ་བར། །རང་

ཉིད་ཕྱིར་དུ་ཉིན་མཚན་བར་མྗེད་པར། །བརྒྱ་ཕག་བརྩློན་པས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་དྗེ་

ཡང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པར་གཟིགས། །དྗེ་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་

ལམ་གཅིག་པུ། །ལུས་ཅན་མཐའ་དག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མ། །རྒྱལ་སས་དཔའ་བློ་

གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་གློ །སིང་རྗེའི་ལམ་བཟང་རིང་ནས་གློམས་པར་མཛད། །སྡུག་

བསྔལ་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མི་འདློད་ཅིང༌། །ཕུལ་བྱུང་བདྗེ་ལ་ཆློག་ཤྗེས་མྗེད་པར་

ནི། །འགྲློ་བ་འདི་ཀུན་ཁྱད་པར་ཡློད་མིན་ན། །གཞན་བདྗེ་ཡལ་བར་འདློར་རྣམས་

ཆྗེས་འཁྲུལ་བར། །བརྩྗེ་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་གཟིགས་ནས་བདག་དང་གཞན། །མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་མཐློང་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ཐློག་མ་ཉིད་དུ་གློམས་པར་མཛད་པ་

ཡིས། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁྱློད་ཀིས་བདག་གིར་གཟུང༌། །བདག་བདྗེར་སྗེད་པ་

ཡང་དག་ལམ་ཡི་གྗེགས། །གཞན་ཉིད་གཅྗེས་འཛིན་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གཏྗེར། །དྗེ་
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ཕྱིར་ཁྱློད་ཀིས་བདག་གཞན་བརྗེ་བའི་ཚུལ། །ཡང་ཡང་གློམས་པས་འགྲློ་ཀུན་བདག་

ཏུ་མཛད། །དྗེ་ལྟར་སིང་རྗེའི་མ་ཡིས་ལན་མང་དུ། །ལུས་སློབས་རློགས་པར་

བསྐངས་པའི་བཅློམ་ལྡན་ཁྱློད། །ཕུན་ཚོགས་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཀི་མཐར་ཕྱིན་

ཡང༌། །ཞི་བའི་བདྗེ་བས་འཕློག་པར་ག་ལ་འགྱུར། །འདབ་བཟང་དབང་པློ་ལྷ་ཡི་ལམ་

ཞུགས་པ། །དྗེར་གནས་མ་ཡིན་འཛིན་མར་མི་ལྟུང་ལྟར། །སིད་ཞིར་མི་གནས་ཁྱློད་

ཐུགས་བསློད་པས་བདག །འཇམ་དབྱངས་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་ཡིད་ལ་འབལ་མྗེད་

ཤློག །མཐར་འཛིན་གློ་སྐབས་འཕློག་པའི་ལྟར་བ་དང༌། །འགྲློ་ཀུན་བུ་སྡུག་ལྟར་

མཐློང་སིང་རྗེ་གཉིས། །ཡིད་ལ་བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །ལུས་ཅན་ཐྗེག་པ་

མཆློག་ལ་འཁིད་པར་ཤློག །ཆློས་ཀུན་ཚིག་དློན་མི་བརྗེད་དྲན་པའི་གཟུངས། །དྲི་བ་

ཀུན་གི་ལན་ལྡློན་སློབས་པ་མཆློག །མྱུར་དུ་བསྐྗེད་ནས་ཆློས་ཀི་ཕློངས་རྣམས་

ལ། །ལྗེགས་བཤད་དགའ་སློན་འགྗེད་པར་བདག་གྱུར་ཅིག །ས་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་

བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །མི་རྟློག་བཞིན་དུ་རྗེ་བ་སྐློང་བ་ཡི། །འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་

ཀི་དཔལ་གིས་མྱུར་དུ་བདག །སློན་ཟླས་ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསློད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་བསློད་

སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐུགས་ལ་བསློད་པའི་སྐབས་ཏྗེ་གསུམ་པའློ།།  །།

༈ ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་ན་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་རབ་

བསྔགས་པ། །གང་གི་སན་པས་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་བཀང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞྗེས་

རབ་ཏུ་གྲགས། །གང་དྗེའི་ཡློན་ཏན་ཅུང་ཟད་གུས་པས་བརློད་པའི་བསློད་སྤིན་རྒྱ་
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མཚོ་འདི། །གང་ཞིག་འཛིན་ཅིང་ཀློག་པ་དྗེ་ཡི་ཡིད་ལ་འཇམ་དབྱངས་མྱུར་འཇུག་

ཤློག །ཅྗེས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསློད་པ་འཇམ་དབྱངས་མཉྗེས་པར་

བྱྗེད་པའི་བསློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་

རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་བྷ་དྲ་པཱ་ལའློ།།  །།

༈ ན་མཿཤྲི ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི ་མཁྱྗེན་པའི ་

གཏྗེར། །མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུའི་མདངས་འཛིན་པ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞྗེས་

གྲགས་དྗེ་ཡི། །ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དམར་སྗེར་འློད་དཔུང་ཕྱློགས་

བཅུར་འགྗེད། །དཔལ་ལྡན་ཟུར་ཕུད་ལྔ་དང་ལྡན། །འཛུམ་པའི་ཞལ་གིས་འགྲློ་

དབུགས་འབྱིན། །མཐློང་བས་ཚིམ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མ་རིག་གཅློད་པའི་རལ་

གྲི་དང༌། །སིང་པློའི་དློན་སློན་གླྗེགས་བམ་གིས། །ཕྱག་གཉིས་བརྒྱན་པའི་འགིང་

བག་ཅན། །དཔའ་བློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཁྱློད་ནི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ། །འགྲློ་

ཀུན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་མ། །རྒྱལ་ཚབ་གཞློན་ནུའི་ཚུལ་ཡང་འཛིན། །བསམ་མི་

ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཆལ་ལློ། །ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན། །བལྟ་བས་མི་ངློམས་ཡིད་

འཕློག་བྱྗེད། །གསུང་སན་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པ་ཡིས། །ལྗེགས་འདློམས་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །བརློད་ལས་འདས་པའི་ཞིང་ཀུན་ཏུ། །དུ་མའི་སྐུ་ཡི་རྣམ་རློལ་

གིས། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཀུན་མཛད་པ། །མཐུ་ཆྗེན་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རབ་

འབྱམས་ཞིང་གི་མཆློད་པའི་རས། །དཔལ་ལྡན་ཟག་མྗེད་བདྗེ་སྗེར་བ། །གུས་པའི་
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སྗེམས་ཀིས་རྒྱུན་དུ་དབུལ། །བཅློམ་ལྡན་བརྩྗེ་བས་བཞྗེས་སུ་གསློལ། །དཔག་མྗེད་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་སིག་པ་རྣམས། །བསམ་པ་ཐག་པས་

ཁྱྗེད་ལ་བཤགས། །མྱུར་དུ་མ་ལུས་བྱང་བར་ཤློག །ཕན་དང་བདྗེ་བ་ཀུན་གི་

རྒྱུ། །བསློད་ནམས་དག་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི། །ཚོགས་གཉིས་དགྗེ་བ་གང་དག་

གིས། །བསགས་པ་རྣམས་ལ་བདག་ཡི་རང༌། །མགློན་ཁྱློད་ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་

བར། །མ་ངན་མི་འདའ་རྟག་བཞུགས་ནས། །མ་རིག་མུན་པར་ལྷུང་རྣམས་ལ། །ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་དུ་གསློལ། །བདག་གིས་བགིས་དང་བགིད་འགྱུར་གི། །བསློད་

ནམས་ཕུང་པློ་ཅི་ཡློད་པ། །དྗེ་དག་སྗེམས་ཅན་དློན་ཀུན་ཏུ། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་

ཡློངས་སུ་བསྔློ། །སྐློན་མྗེད་ཡློན་ཏན་ཀུན་རློགས་པ། །ཁྱློད་ཀི་གློ་འཕང་མྱུར་ཐློབ་

ནས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་ཡི། །འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་སྒློལ་བར་ཤློག །དྗེ་མ་

ཐློབ་པའི་ཚེ་རབས་སུ། །བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློས་རྗེས་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བའི་རྗེས་

སུ་སློབ་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉྗེས་བྱྗེད་ཤློག །བསན་ལ་རབ་ཏུ་

འབྱུང་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་དམ་ཆློས་འཛིན་པ་དང༌། །ཐློས་བསམ་སློམ་ལ་འཇུག་པ་

ན། །གྗེགས་ཀི་མཚན་མ་མྗེད་པར་ཤློག །ཚེ་རབས་འདིར་ཡང་སྐབས་གསུམ་

ལ། །དད་པ་བརྟན་པློ་ཐློབ་གྱུར་ཏྗེ། །ཉྗེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་ནས། །ཕུམ་ཚོགས་ཆློས་

བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསློད་པ་འདི་ནི། 

“དཔློན་ཆུང
1

་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་དུ། 

ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་དགའ་བ་གདློང་གི་ཡང་དགློན་དུ་

1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་དབློན་ཆུང་ཞྗེས་བྱུང་།༽



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 267  

སྦྱར་བ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཕུན་ཚོགས་དགྗེ་ལྗེགས་བྱྗེ་བས་བསྐུན་པའི་

སྐུ། །དམར་སྗེར་འློད་ཀི་དྲ་བ་འཁྱུག་པ་ཡིས། །སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀི་མིག་ལ་དཔལ་

སྗེར་བ། །རྒྱལ་སས་གཞློན་ནུས་རྟག་ཏུ་སྐློང་གྱུར་ཅིག །ལྗེགས་པར་སྤྱད་ན་གཏན་

གི་བདྗེ་སྗེར་བའི། །རྗེས་སུ་བསན་པ་མཐུན་པར་མི་འཛིན་པ། །དྗེ་དག་རྣམས་ལའང་

ལྷག་པར་རྗེས་བརྩྗེ་བ། །ཁྱློད་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དྗེ་རྨད་དློ། །མ་རུངས་འགྲློ་བ་སྒློལ་

བའི་ཁུར་གིས་ནི། །གནས་སྐབས་འགར་ཡང་ངལ་བར་མི་མཛད་པ། །ཚུལ་འདི་རིག་

ན་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས། །གཉྗེན་ཁྱློད་མགློན་དུ་མི་བསྗེན་སུ་ཞིག་ཡློད། །གང་

ནས་ཞུས་ཀང་མི་གསན་མྗེད། །འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་བྱམས། །མཆློད་སྦྱིན་

མཛད་པའི་དབང་པློ་སྗེ། །དྗེ་སྒྲུབ་པའང་གཡྗེལ་བ་སངས། །དྗེ་ཕྱིར་ཁྱྗེད་ལ་སྐབས་

བཅས་པའི། །སྐྗེ་བློ་འདི་ཡིས་ད་དུང་ཡང༌། །འདློད་པའི་དློན་འགའ་གསློལ་བགིད་

ན། །ཕློངས་པའི་རྗེ་བ་འབས་ལྡན་མཛོད། །བདྗེ་ལྗེགས་འདློད་ཀང་ཆྗེད་དུ་སངས་པ་

བཞིན། །ཕྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཡི་རླབས་འཕྗེང་གིས། །ཀུན་ནས་གཡློ་བའི་སིད་

པའི་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང༌། །ད་དུང་གཏིང་མཐའ་མ་མཐློང་འཁྱམས་པ་འདི། །དམ་པའི་

བཤྗེས་ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། །དྗེ་ཡི་རྨད་བྱུང་གདམས་པའི་སློད་གྱུར་

པ། །འདི་གཉིས་དང་ནི་བལ་བ་ཁློ་ནས་ནློངས། །དྗེ་ཕྱིར་མགློན་པློ་ཁྱློད་ལ་གསློལ་བ་

ནི། །བདག་ཅག་སིད་ནས་སིད་དུ་རྒྱུ་བ་ན། །རིང་ནས་སྐབས་སུ་བཟུང་བའི་ལྷག་

པའི་ལྷ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱློད་ཀིས་ནམ་ཡང་མི་འབལ་བར། །ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་བཤྗེས་
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གཉྗེན་མཛད་པ་དང༌། །འདི་ན་བྱྗེད་པློ་འགའ་ཡང་མྗེད་པས་ན། །རང་གི་རྟློགས་པ་

གཞན་ལ་སྦྱིན་དུ་མྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་དམ་པའི་མགློན་གིས་བཟུང་བ་ན། །དྗེ་ཡི་གདམས་

པའི་སློད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །བདག་གིས་བགིས་དང་བགིད་འགྱུར་བསློད་ནམས་

གང༌། །མ་ལུས་བསམ་པ་དག་པས་ཡློངས་སུ་བསྔློ། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་

མཆློག་གི་གནས། །འདི་ནི་བདྗེ་བག་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །ཁྱློད་ཀི་སྐུ་ལ་

སྗེམས་པའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །ཉིད་ཀི་གསང་སྔགས་ཚུལ་བཞིན་བགྲང་ལ་

སློགས། །ནང་གི་ཡན་ལག་གུས་པས་རབ་བགྲུབ་མློད། །འློན་ཀང་བདག་ཅག་བསམ་

པའི་སློབས་ཞན་པས། །ཕྱི་ཡི་ཡན་ལག་གཙོ་བློ་མགློན་ཁྱློད་ཀིས། །བདག་ལ་མ་

བསན་ན་ནི་ལམ་གི་སློག །དྲི་མྗེད་རྣམ་དཔྱློད་རྗེད་བར་མི་འགྱུར་བས། །རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་རྗེས་སུ་དགློངས་པར་རིགས། །རྗེ་བཙུན་ཁྱྗེད་ཀིས་བདག་ལ་དགློངས་

པའི་མཐུས། །སྐྗེ་དགུའི་དློན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་ལམ་གི་གནད། །ཇི་བཞིན་རྟློགས་

པའི་ཤྗེས་རབ་འཕྗེལ་བ་དང༌། །དྗེ་དློན་སྒྲུབ་ལ་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་ཤློག །མདློར་ན་

རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་གནད། །གསལ་བར་མཐློང་ཞིང་དྗེ་ཡི་ཚེ། །སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློས་

ཡིད་དྲངས་ནས། །ཀུན་ལའང་དྗེ་ལྟར་འདློམས་པར་ཤློག །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་

བསློད་པའི་གཙོ་བློ་གཉིས། །ཡློངས་སུ་འགྲུབ་པར་གསློལ་བའི་ཚིགས་བཅད་

འདི། །འཇམ་དཀར་ཞྗེས་གྲགས་འཇམ་དཔལ་ཆློས་བཟང་གིས། །གསློལ་བ་བཏབ་

ཕྱིར་བློ་བཟང་གྲགས་པས་སྦྱར།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། སྨྲ་བ་གཞན་ལ་མི་འཇིགས་མཆློག་བརྗེས་པས། 
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ཁྱུ་མཆློག་བཞིན་དུ་ཞལ་གིས་འཆྗེས་པ་མཆློག །འཁློར་མང་དབུས་ན་སྗེང་གྗེའི་སྒ་

ཆྗེན་སྒློགས། །བ་མྗེད་འཁློར་ལློ་ལྗེགས་པར་བསྐློར་ལ་འདུད། །ཁྱློད་ཀིས་དཔག་

ཡས་བསྐལ་པ་རུ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྗེའི་ཆློས་ཀུན་ལ། །ལྗེགས་པར་སྦྱངས་པས་ཤྗེས་

བྱ་ཀུན། །ཇི་བཞིན་མངློན་དུ་བྱས་སློ་ཤྗེས། །རྨད་བྱུང་མཁས་པའི་འཁློར་ནང་

དུ། །ཚངས་པའི་དབྱངས་ཀིས་བསྒློགས་པ་ན། །ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །སློབས་པ་འཕློག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དྗེ་བཞིན་བཅད་དཀའི་འཆིང་བཅད་

ཅིང༌། །འདི་ནི་ལམ་ཡིན་འདི་དག་ནི། །བར་དུ་གཅློད་པའི་ཆློས་ཡིན་ཞྗེས། །ཀུན་ལ་

ཞལ་གིས་འཆྗེས་པ་ན། །དློན་དང་ལྡན་པའི་རྩློད་སྨྲ་བ། །འགའ་ཡང་འདི་ན་མ་

གཟིགས་པས། །གང་གིས་རྗེ་བའི་མཆློག་བརྗེས་པ། །འཇམ་དབྱངས་དྗེ་ལ་གུས་

ཕྱག་འཚལ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དག་དམ་བཅའ་བཞིས། །ཕས་རྒློལ་ཀུན་ལས་ལྗེགས་

རྒྱལ་བར། །བསློད་པས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི། །འཇིགས་པ་མྗེད་པའི་གནས་ཐློབ་

ཤློག །ཅྗེས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསློད་པའི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ནི། 

ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་ཏའུ་ར་ཞྗེས་བྱ་བའི་གནས་

མཆློག་ཏུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ སྭ་སི། མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུའི་མདངས་བཞིན་མཛེས་པའི་སྐུ། །འཆི་

མྗེད་བདག་པློའི་དབྱངས་ལྟར་སན་པའི་གསུང༌། །ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེན་པློའི་ཀློང་བཞིན་

ཟབ་པའི་ཐུགས། །འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རབ་འབྱམས་

བསྐལ་བར་གྲངས་མྗེད་རྒྱལ་བ་ལ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་དུ་དཔག་མྗེད་ལྗེགས་བཤད་
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ཚོགས། །རབ་འབྱམས་བརྩློན་པས་ཐློས་པའི་མཐར་སློན་པའི། །མཚུངས་མྗེད་

མཁྱྗེན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱློད་ལ་འདུད། །འཁློར་བའི་ཐ་མའི་མཚམས་གང་ཇི་སིད་

པ། །དྗེ་སིད་ཉམ་ཐག་འགྲློ་ཀུན་བསྐབ་པའི་ཕྱིར། །སྗེམས་ཅན་ཁུར་ཆྗེན་ཁྱྗེར་བས་

མི་ངལ་བའི། །མཚུངས་མྗེད་སིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱློད་ལ་འདུད། །རྒྱལ་སས་ཐུ་བློའི་

སྐུ་ཡིས་ཞིང་ཀུན་ཏུ། །རྨད་བྱུང་བཀློད་པའི་མཛད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །སྐྲ་རྩྗེས་

བངས་པའི་ཆ་ཤས་ཕ་མློ་ཙམ། །མཁའ་མཉམ་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་འདི་བཀློད་པས། །ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱམས་ཀིས། །ཐྗེག་མཆློག་སློན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

མཛད་པ་དང༌། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཆློར་བྱིང་བའི་དྲིན་ཅན་རྣམས། །མ་ལུས་སྒློལ་ལ་

འཇམ་དབྱངས་འདྲ་བར་ཤློག།  །།

༈ སྭ་སི། འདབ་བརྒྱ་བ་དང་རི་བློང་ཅན་སྗེང་ན། །མཉམ་པའི་སབས་ཀིས་

རབ་བཞུགས་དམར་སྗེར་མདློག །འཇའ་ཚོན་ལྟར་བཀྲའི་སྨད་གཡློགས་ལྗེགས་

བགློས་ཤིང༌། །འཛུམ་པའི་ཞལ་གིས་ཡིད་འཕློག་དྗེ་ལ་འདུད། །རིན་ཆྗེན་རྒྱན་གིས་

ས་ལ་དཔལ་འབར་ཞིང༌། །འཇམ་མཉྗེན་ཟླུམ་ཞིང་ལྗེགས་པའི་ཕྱག་ཟུང་གིས། །འཆི་

མྗེད་རབ་སྗེར་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་མཆློག །ཐུགས་ཀར་བཟུང་བ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །དྲན་པ་ཙམ་གིས་དློན་ཆྗེན་གྲུབ་མཛད་པ། །འཇམ་དབྱངས་དྗེ་ཡི་བཀློད་པ་

བསྒྲུབས་པའི་མཐུས། །མར་གྱུར་སྗེམས་ཅད་ཀུན་གི་དློན་ཕྱིར་དུ། །རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་ཤློག །དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐློབ་

པར། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཚེ་རིང་ནད་མྗེད་བདྗེ་དང་ལྡན་གྱུར་
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ནས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་“ཀིས
1

་རྟག་ཏུ་མཛེས་པར་ཤློག།  །།

༈ སྭ་སི། དང་བའི་མཚོ་སྔློན་སྗེང་ན་རབ་དམར་བའི། །འདབ་བརྒྱའི་པད་སློང་

ཅུང་ཟད་ལྡྗེམ་པ་བཞིན། །སྗེང་སྔློན་སྗེང་ན་གློས་ལང་ལྷབ་ལྷུབ་ཅན། །སྨྲ་བའི་སྗེང་

གྗེས་རྟས་བདག་སྐློངས་ཤིག །ཕག་པའི་ངློས་གཉིས་དག་ཏུ་རབ་རྒྱས་པའི། །ཨཏྤལ་

ལྟྗེ་བར་རལ་གྲི་གླྗེགས་བམ་ནི། །གཡས་གཡློན་ཕྱག་གི་ཆློས་འཁློར་ཕྱག་རྒྱ་

ཡིས། །ཐུགས་ཀར་བཟུང་བ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སྗེང་ལ་

བསློད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པའང་བློ་བཟང་གྲགས་པས་སྨྲས་སློ།།  །།

༈ སྭ་སི། སློན་དུས་དག་པའི་མཁའ་ལ་ཟླ་འློད་བཞིན། །དཀར་བའི་འློད་བརྒྱ་

རྒྱས་པ་དཀྲིགས་པའི་སྐུ། །མཆློག་སྦྱིན་དང་ནི་ཐུགས་ཀར་སློན་པའི་ཕྱག །གླྗེགས་

བམ་རལ་གྲིས་མཚན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཞི་ཞིང་གཡས་སུ་འགིང་ལ་བཞད་པའི་

ཉམས། །མཛེས་ཤིང་ཡིད་འློང་རིན་ཆྗེན་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །བརྟན་ཅིང་མི་གཡློ་རློ་

རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་ཅན། །སྗེག་ཅིང་རློལ་པ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ།།  །།

༈ ཤྲི་བཛྲ་བྷཻ་ར་ཝཱ་ཡ་ན་མཿ ཐལ་ཆྗེན་མདློག་ཅན་མ་ཧྗེའི་སྗེང་ན། །མ་ཧྗེའི་

གདློང་ཅན་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ནི། །འཇིགས་རུང་ཞལ་གདངས་མཆྗེ་བ་གཙིགས་

ཏྗེ། །རྔམ་པའི་སྒ་དབྱངས་སྒློག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མིག་སྨན་ལྟ་བུར་གནག་པའི་སྐུ་

1  ཀི
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ནི། །རབ་ཏུ་ཁློས་པའི་ཁློ་གཉྗེར་དང་ལྡན། །དམར་ལ་ཟླུམ་པའི་སྤྱན་གསུམ་བགྲད་

ནས། །བདུད་དཔུང་ཕྱྗེ་མར་འཐག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཡས་གཡློན་ཕྱག་གིས་འབར་

བའི་གྲི་གུག །བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐློད་པ་འཛིན་ཅིང༌། །བརྐང་བསྐུམ་ཞབས་ཀི་

གར་སབས་བརིད་པས། །ལློག་འདྲྗེན་ཟིལ་གིས་གནློན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཅྗེར་བུ་

རུས་པའི་རྒྱན་གིས་མཛེས་ཤིང༌། །རལ་བ་སྗེར་སྐ་གྗེན་དུ་རབ་འབར། །གླློག་ལྟར་

འཁྱུག་པའི་ལགས་ནི ་བསྐློད་པས། །ས་གསུམ་གཡློ་བར་མཛད་ལ་ཕྱག་

འཚལ། །ཐློད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་དབུ་ལ་ལྗེགས་བརྒྱན། །བརྒྱ་ཕྱྗེད་ཐློད་ཕྗེང་དློ་ཤལ་

འཕྱང་ཞིང༌། །ཉིན་བྱྗེད་འབུམ་ཕག་བསློམས་པའི་མདངས་ལྡན། །ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་དཔུང་

འཕློ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་དབང་པློའི་ཉྗེར་འཚོ། །རབ་ཏུ་མཛེས་

པའི་མཆློད་སྤིན་རྒྱ་མཚོ། །རབ་མཆློག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དུ་མ། །རབ་དང་ཡིད་ཀིས་

མཆློད་པར་འབུལ་ལློ། །མ་རིག་མཐུ་ཡིས་ཐློག་མ་མྗེད་ནས། །མ་བསམས་སློ་ནས་

ཉྗེས་པ་གང་བགིས། །མ་ལུས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་སྤྱན་སྔར། །མ་གསང་འགློད་པའི་

བསམ་པས་བཤགས་སློ། །འཇིག་རྟྗེན་འཇིག་རྟྗེན་འདས་པའི་ལྗེགས་རྒྱུ། །འཕགས་

དང་བྱིས་པའི་སྐྗེ་བློའི་དགྗེ་རྩ། །མ་ལུས་ལུས་པ་མྗེད་པར་ཀུན་ལ། །ལྷག་བསམ་

བསམ་པ་ཐག་པས་ཡི་རང༌། །མཐའ་ཡས་ཡློན་ཏན་ཚོགས་ཀི་གཏྗེར་ཆྗེན། །མ་རིག་

ཐིབས་པློར་ཞུགས་པའི་སྒློན་མྗེ། །སྐྗེ་དགུའི་ལམ་སློན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ། །ཐྗེག་

མཆློག་གསུང་ཕྱིར་གུས་པས་བསྐུལ་ལློ། །གྲངས་མྗེད་འགྲློ་བའི་བློ་དང་འཚམ་

པར། །རང་རང་རྗེས་འཛིན་མཛད་པ་རློགས་ཚེ། །ཞི་བར་གཞློལ་བར་བཞྗེད་པ་

རྣམས་ལ། །སིད་མཐའི་བར་དུ་བཞུགས་པར་གསློལ་ལློ། །དགྗེ་འདིས་མཚོན་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 273  

ལྗེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད། །ཀུན་ནས་བསློམས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །རྒྱལ་བ་

ཀུན་གི་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་གཅིག་བསྡུས། །གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ནི་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ལ་བསློད་པ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ རྗེ་བཙུན་མི་གཡློ་མགློན་པློ་ལ་བསློད་པ་བྱིན་རླབས་ཀི་ཆུ་གཏྗེར་ཞྗེས་བྱ་

བ། གངྒཱའི་བྱྗེ་སྗེད་གྲངས་མཉམ་ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས། །ཡན་ལག་དྲུག་

ཅུའི་དབྱངས་ཀིས་རྟག་ཏུ་མགློན་པློ་ཁྱློད། །མཆློག་ཏུ་བསློད་མློད་འློན་ཀང་བདག་

གིས་གུས་པ་ཡིས། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཁྱློད་བསློད་དློ་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསློལ། །སིད་

པའི་སྐློན་སངས་མཚོ་སྐྗེས་འདབ་མ་བརྒྱད། །ལློག་ལྟའི་མུན་སྗེལ་འློད་སློང་ལྡན་པ་

ཅན། །དྲི་མྗེད་པད་ཉིའི་གདན་ལ་རབ་བརིད་པའི། །བརྐང་བསྐུམ་ཞབས་ཀིས་

བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འཁློར་འདས་ཀུན་གི་གཤིས་ལུགས་སློང་པ་

ཉིད། །རང་བཞིན་འློད་གསལ་དྲི་མྗེད་ཆློས་ཀི་སྐུ། །མི་འགྱུར་འགྱུར་བ་མྗེད་པ་

མཚོན་པའི་ཕྱིར། །ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདློག་ཅན་ཁྱློད་ཕྱག་འཚལ། ཁམ་སྗེར་རལ་བའི་སྐྲ་

ལློ ་གྗེན་དུ་“བརྗེས
1

། །དམར་ཟླུམ་སྤྱན་གསུམ་སང་ཐབས་ཚུལ་གིས་

བགྲད། །འཇིགས་པའི་ཁློ་གཉྗེར་དཔལ་པའི་དབུས་སུ་བསྔུས། །བདུད་དཔུང་བརླག་

པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བགྗེགས་དང་ལློག་འདྲྗེན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་

ཀི། །མགུལ་བ་རྩད་ནས་འབྗེག་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར། །གཡས་པའི་ཕྱག་གིས་འབར་

1  བཛེས
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ཞིང་རབ་འབར་བའི། །རལ་གྲི་འཕྱར་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སིད་ན་དྲྗེགས་

པར་རླློམ་པའི་དྲྗེགས་པ་ཅན། །ཚངས་དང་དབང་པློ་ཁྱད་འཇུག་ལ་སློགས་

ཀང༌། །སིགས་མཛུབ་ཕྱག་གིས་རྗེངས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར། །གཡློན་པས་སིགས་

མཛུབ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བདུད་བཞིའི་འཇིགས་པས་བསྐློད་པར་མི་ནུས་

ཕྱིར། །གཡས་བསྐུམ་ཞབས་ཀི་མཐིལ་གིས་ཉི་གདན་ལ། །ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་ཚུལ་

གི་བཞུགས་གྱུར་པ། །བདུད་འཇློམས་དཔའ་བློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མི་འགྱུར་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་བརྗེས་ཀང༌། །རང་ཉིད་ཞི་བདྗེའི་འདློད་པ་སངས་གྱུར་

ནས། །རྟག་ཏུ་གཞན་གི་དློན་དུ་གཤྗེགས་མཛད་ཕྱིར། །གཡློན་ཞབས་བརྐང་པར་

མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ནང་གི་དུག་གསུམ་རྩད་ནས་བཅད་པའི་མཐུས། །ཕྱི་

རློལ་དབྱིག་དུག་སྦྱར་བའི་དུག་ལ་སློགས། །འགལ་རྐྗེན་ཀུན་གིས་བརི་བར་མི་

ནུས་ཕྱིར། །སྦྲུལ་གདུག་དློ་ཤལ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་དཔུང་

གིས་འཁློར་བའི་གཡུལ་ངློ་བཟླློག །བདག་འཛིན་དགྲ་ཆྗེན་མ་རུངས་ཕམ་པར་

བྱས། །རྒྱལ་དགྲའི་གཡུལ་ལས་ལྗེགས་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྱིར། །དཔའ་བློའི་སག་

ལྤགས་མནབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གང་“གིས
1

་ཁྱློད་བསློམ་སིང་པློ་བཟླས་པ་

དང༌། །རྩྗེ་གཅིག་ཡིད་ཀིས་ཁྱློད་ལ་དད་བྱྗེད་ན། །དྗེ་ལ་གང་འདློད་འབས་བུ་སྩློལ་

བའི་ཕྱིར། །རིན་ཆྗེན་དུ་མས་བརྒྱན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དམར་ནག་རབ་ཏུ་འཁྱུག་

པ་བསྐལ་པའི་མྗེ། །གདློན་བགྗེགས་ཐལ་བར་སྗེག་པའི་ཚ་ཟྗེར་ཅན། །ཤིན་ཏུ་བཟློད་

དཀའ་བལྟ་བར་མི་ནུས་པའི། །མྗེ་དཔུང་དབུས་ན་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ནད་

1  གི
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དང་གདློན་སློགས་ཕྱི་ནང་འཚེ་བ་ནི། །རྣམ་པ་དུ་མས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཐག་ཚེ། །ལྷ་

མཆློག་ཁྱློད་ལ་གུས་པས་སྐབས་བཅློལ་ན། །བར་ཆད་ཞི་མཛད་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །གང་ཚེ་གནས་ལུགས་དློན་ལ་རྨློངས་པ་ཡི། །གཏི་མུག་མུན་པས་བློ་མིག་

ཁྗེབས་པའི་ཚེ། །ཡྗེ་ཤྗེས་སང་བ་བསྐྗེད་པར་གསློལ་བཏབ་ན། །ཤྗེས་རབ་མིག་

སྦྱིན་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གང་ཚེ་ཚེ་ཡི་འཕྗེལ་རྐྗེན་ཟད་པའི་མཐུས། །མི་འདློད་

འཆི་ལྟས་དུ་མ་ཤར་བའི་ཚེ། །“ལློ་
1

མང་བྱྗེ་བ་གནས་ཕྱིར་གསློལ་བཏབ་ན། །ཚེ་

དཔག་མྗེད་སྗེར་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དངློས་སམ་རྨི་ལམ་དུས་སུ་ཚབས་ཆྗེན་

གདློན། །ཤིན་ཏུ་དབལ་དཀས་བཏབ་པའི་ལྟས་བྱུང་ཚེ། །ལྷ་མཆློག་དྲན་ཞིང་རིག་

སྔགས་བགྲངས་གྱུར་ན། །གདློན་གི་འཇིགས་ལས་སྒློལ་མཛད་ཁྱློད་ཕྱག་

འཚལ། །མདློར་ན་མི་འདློད་ས་ཚོགས་ཞི་བ་དང༌། །མཐུན་རྐྗེན་ཚེ་དང་དཔལ་འབྱློར་

རྒྱས་ལ་སློགས། །གང་གང་འདློད་པ་དྗེ་ཀུན་གསློལ་བཏབ་ན། །མ་ལུས་སྩློལ་བར་

མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆློག་བཅློམ་ལྡན་འདས། ཁློ་བློའི་

རྒྱལ་པློ་འཕགས་མཆློག་མི་གཡློ་མགློན། །ཁྱློད་ལ་དང་བའི་ཡིད་ཀིས་བསློད་པའི་

མཐུས། །བདག་གི་བསམ་པའི་དློན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཇི་སིད་ཁྱློད་ཀི་གློ་

འཕང་མ་ཐློབ་པ། །དྗེ་སིད་བདག་ནི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལྷ་མཆློག་ཁྱློད་

བསློམས་རིག་སྔགས་བཟླས་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་གཡྗེལ་བར་མ་གྱུར་

ཅིག །ཟག་བཅས་ལུས་འདི་རྣམ་ཤྗེས་དང་བལ་ཞིང༌། །ཚེ་འདིའི་སང་བ་ནུབ་པར་

གྱུར་མ་ཐག །བཅློམ་ལྡན་ཁྱློད་ཀི་ཞབས་ཀི་དྲུང་དུ་བདག །སྐྗེས་ནས་ཁྱློད་མཉྗེས་ཁློ་

1  ལ
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ན་བགིད་པར་ཤློག །གང་ཞིག་བསློད་པ་འདི་ཡིས་ལྷག་པའི་ལྷ། །ཁློ་རྒྱལ་མི་གཡློ་

མགློན་ལ་བསློད་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ཡི་སིང་ལ་བཅློམ་ལྡན་མི་གཡློ་མགློན། །རྟག་ཏུ་འབལ་

བ་མྗེད་པར་གནས་གྱུར་ཅིག །རིགས་རུས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གིས་རབ་མཐློ་

ཞིང༌། །རྣམ་ཐློས་བུ་ཡི་འབྱློར་བའང་ཟིལ་གནློན་པ། །ལྷག་བསམ་བཟང་པློ་ཅན་དྗེས་

བསྐུལ་བའི་ངློར། །དཀའ་བཞི་སྨྲ་བ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་སྦྱར།།  །།

༈ སྭ་སི། བདག་གིས་ཚོ་རབས་ཀུན་ཏུ་བསྗེན་པ། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆློག་མི་

གཡློ་མགློན་པློ། །ཁྱློད་ཀིས་མཁྱྗེན་པར་མཛད་དུ་གསློལ་གིས། །དྲི་མྗེད་སྨློན་ལམ་

བདག་གིས་གདབ་བློ། །བདག་ནི་གང་དུ་སྐྗེས་པར་གྱུར་ཀང༌། །ལྷ་མཆློག་ཁྱློད་ཀི་

བསློམས་བཟླས་དྲི་མྗེད། །སློ་གསུམ་གུས་པས་ཉམས་སུ་ལྗེན་ལ། །ནམ་ཡང་གཡྗེལ་

བ་མྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །ལྷག་པའི་ལྷ་ཁྱློད་བསྒྲུབས་པའི་མཐུ་ཡིས། །མ་ནློར་ལམ་

སློན་བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློས། །བརྩྗེ་བའི་ཐུགས་ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྗེ། །ཟབ་མློའི་

ལམ་རྣམས་སློན་པར་གྱུར་ཅིག །གང་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཉྗེ་ལམ། །བདག་གིས་

གུས་པས་སྒྲུབ་པ་དྗེ་ཚེ། །ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་མཐུ་ཡིས། །འགལ་བའི་རྐྗེན་

རྣམས་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །བདག་ནི་བདག་འཛིན་ཞགས་པ་དམ་པློས། །འཁློར་བའི་

བཙོན་རར་བསམས་པ་དྗེ་ཚེ། །བུ་གཅིག་པ་ལ་མ་ཡིས་བརྩྗེ་བཞིན། །སྔུག་བསྔལ་

མཚོ་ལས་སྒློལ་བར་གྱུར་ཅིག །ལས་ངན་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་བདས་ཏྗེ། །ངན་

འགྲློའི་གཡང་ལ་ལྷུང་བ་དྗེ་ཚེ། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་ནི་ལྗེགས་པར་བརྐངས་ནས། །ངན་

འགྲློའི་འཇིགས་ལས་སྐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །མདློར་ན་འཕལ་དུ་ནད་གདློན་བར་
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ཆད། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བའི། །སྐུ་བཞིའི་འབས་བུ་དཀའ་བ་མྗེད་

པར། །མྱུར་དུ་བདག་གིས་ཐློབ་བར་གྱུར་ཅིག །བཅློམ་ལྡན་མི་གཡློ་མགློན་པློའི་སློ་

ནས། །སྨློན་ལམ་འདྗེབས་ཚུལ་ཚིགས་བཅད་བདུན་འདི། །མྱུར་བ་མྱུར་བར་རྩློམས་

ཞྗེས་བསྐུལ་ཚེ། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་བདག་གིས་སྦྱར་རློ། །ཞྗེས་པ་འདི་ཡང་དཔློན་དཔལ་

འབྱློར་བཟང་པློས་བསྐུལ་བའི་ཚེ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཇའི་གྲལ་དུ་སྨྲས་པའློ།།  །།

༈ སྭ་སི། གང་གི་མཁྱྗེན་པ་ནམ་མཁའི་མཐར་སློན་པས། །དྲི་མྗེད་མཁྱྗེན་པའི་

གཏྗེར་དུ་རབ་གྲགས་པ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དྗེའི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ཀིས། །ད་

དུང་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐློང་གྱུར་ཅིག །ལུས་ཅན་ཀུན་གི་བ་མྗེད་བསློད་ནམས་

ཞིང༌། །ཕློངས་པའི་རྗེ་བ་ཡིད་བཞིན་སྐློང་བའི་གཏྗེར། །ཐར་འདློད་རྣམས་ཀི་གཙུག་

གི་རྒྱན་གི་མཆློག །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འགྲློ་བའི་

ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ནས་ཉམས་བྱྗེད་པའི། །ནག་པློའི་རྩ་ལག་སྗེ་དང་བཅས་པའི་

དཔུང༌། །མ་ལུས་རྩད་ནས་གཞློམ་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་ཡིས། །གང་སྐུ་རློ་རྗེའི་ལུས་སུ་བྱིན་

བརླབས་པ། །དྗེ་ནི་གནློད་སྦྱིན་རྣམས་ཀི་སྗེ་དཔློན་ཏྗེ། །དཔལ་ལྡན་རྣམ་པར་

འཇློམས་པ་ཞྗེས་སུའང་གྲགས། །འབར་བའི ་རློ ་རྗེ ་ཕྱག་ན་བསམས་པ་

ཡིས། །བགྗེགས་དཔུང་རྣམ་པར་འཇློམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །”སྐལ་བཟང
1

་རྒྱལ་བ་

སློང་གི་བསན་པའི་ཁུར། །གང་ལ་གཏད་ནས་སྲུང་བར་ཞལ་བཞྗེས་ཤིང༌། །རིག་

སྔགས་འཆང་བ་ཀུན་གི་རྗེར་གྱུར་པ། །རློ་རྗེ་གཏུམ་པློ་ཅུང་ཟད་བདག་ལ་

1  ༼འདི་དང་སྐུ་འབུམ་པར་མ་གཉིས་ཀར་སྐལ་བཟང་ཞྗེས་བྱུང་ཡང་བསྐལ་བཟང་ཡིན་ནམ་སམ།༽
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གསློན། །ཉིད་ཀི་ཁུར་དུ་བསམས་པའི་བསན་པ་དྗེ། །རིང་དུ་གནས་པ་བཤད་དང་

སྒྲུབ་པ་ཡིས། །ཇི་བཞིན་འཛིན་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་ན། །འདི་ན་དྗེ་ལྟར་རྗེས་སུ་སློབ་

པ་ལ། །ནག་ཕྱློགས་འབྱུང་པློས་ལྷག་པར་འཚེ་བར་བྱྗེད། །ཚུལ་འདི་ཡལ་བར་དློར་

ན་ཕན་བདྗེའི་གཏྗེར། །བསན་པ་རིན་ཆྗེན་ཕྱློགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །སྲུང་བར་

མཛད་པའང་ཚིག་ཙམ་སིང་པློར་ཟད། །དྗེ་སད་མཐུ་སློབས་བདག་པློས་བརྩྗེར་

དགློངས་ལ། །བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་ཡིད་ལ་རྗེ་བའི་དློན། །མངློན་པར་གསློལ་བ་འདི་

རྣམས་བདྗེ་བག་ཏུ། །མྱུར་དུ་འབས་བུ་མཆིས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །མ་རུངས་

བདུད་སྗེ་འཇློམས་ལ་ཐློགས་མྗེད་ཅིང༌། །ཕས་ཀི་རྒློལ་བས་ཕམ་པར་མི་ནུས་

ལ། །འདློད་དློན་མ་གྲུབ་སྒྲུབ་ཅིང་གྲུབ་པ་རྣམས། །ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱྗེད་པའི་རིག་

སྔགས་མཆློག །ཚུལ་བཞིན་ཟླློས་པས་སིག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ། །ཚེ་དང་བསློད་

ནམས་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་ལ་སློགས། །མདློར་ན་འདློད་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་ནློ་

ཞྗེས། །བཅློམ་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་ལྗེགས་པར་བཀའ་སྩལ་པ། །དྗེ་ལ་ཡིད་ཆྗེས་རྗེ་བ་

ཆྗེར་བཅས་ཏྗེ། །ཁྱློད་སྐུ་དྲན་ནས་གཟུངས་སྔགས་ཟླློས་པ་ལ། །སྐལ་ངན་སྐྗེ་བློའི་

འཕྱས་ཀི་གནས་མྗེད་པར། །ཕན་ཡློན་མངློན་དུ་འགྱུར་བར་མཛད་དུ་གསློལ། །མ་ནི་

ཉམ་ཐག་བུ་ལ་ལྷག་བར་བརྩྗེ། །དྗེ་བཞིན་ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་རྗེ་དམན་ལ་འཇུག །བདུད་

དཔུང་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས། །མི་མཐུན་འཇློམས་པའི་སློབས་ཀི་

ཕུལ་དུ་བྱུང༌། །དྗེ་སད་ཁྱློད་ལ་སྐབས་སུ་བསྗེན་པ་བདག །ཉམ་ཐག་ང་རློས་འབློད་པ་

འདི་གསློན་ལ། །ཐབས་མཁས་སྤྲུལ་པས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཡིས། །ཕྱི་ནང་ཉྗེར་འཚེ་

ཐམས་ཅད་བཟླློག་ཏུ་གསློལ། །གང་གང་མི་བསྲུན་འབྱུང་པློས་གཙེས་གྱུར་པ། །དྗེ་
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དང་དྗེ་ཡི་སྐབས་ནི་ང་ཡིན་ཞྗེས། །གསུང་དྗེ་ཐློས་ནས་མགློན་དུ་ཁྱློད་བསྗེན་

ན། །བདྗེན་པ་གསུང་པ་ཁྱློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་དགློངས། །ཁྱློད་ཀི་ཕྱག་བརན་ཐ་མ་ཞིག་

གིས་ཀང༌། །མང་པློའི་བགྗེགས་ཚོགས་རྡུལ་དུ་བརླག་མཛད་ན། །མཐུ་ཆྗེན་ཁྱློད་ལ་

རྟག་ཏུ་བསྗེན་པ་བདག །ཉམ་ཐག་གྱུར་པ་འདི་ནི་ཀྗེ་མ་མཚར། །ཁྱློད་ནི་མཐུ་སློབས་

བདག་པློར་རྒྱལ་བས་བསྔགས། །ཚུལ་དྗེ་རིག་ནས་རྗེ་བ་འཆའ་བ་འདིའི། །རྨད་བྱུང་

དད་པའི ་མྱུ་གུ་སྗེལ་སད་དུ། །ཉིད ་ཀི ་མཐུ་རྩལ་མངློན་སུམ་བསན་དུ་

གསློལ། །མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་ཡི། །རིན་ཆྗེན་མར་གད་རི་

བློ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་ཆྗེན་འབར་བའི་ཀློང་དཀིལ་ན། ཁློ་འཛུམ་ཉམས་ཀིས་

བརིད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྤློས་བལ་ཆློས་སྐུའི་ངང་ལས་མ་གཡློས་པར། །གྲངས་

མྗེད་སྤྲུལ་པ་ཕྱློགས་བཅུར་སྤློས་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་སྩློལ་

བ། །དཔག་ཡས་རློ་རྗེའི་རིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་འཁློར་དང་བཅས་པའི་

བཅློམ་ལྡན་གིས། །བགྗེགས་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ཉྗེར་འཚེ་དྗེ་ཡི་རྒྱུ། །ལས་ཀི་སྒིབ་པ་

བག་ཆགས་བཅས་པ་ཀུན། །མྱུར་དུ་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །ཚེ་དང་

ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་འཛིན་ཤྗེས་རབ་སློགས། །དཀར་ཕྱློགས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་རྒྱས་

པ་དང༌། །སིང་རྗེས་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕན་སྐྗེད་པ། །དྗེ་དག་དགུག་པའི་ལས་ཀིས་

བསྡུ་བར་མཛོད། །རྗེ་ཞིག་ངྗེས་པའི་ལས་ཀིས་མི་འདུལ་བའི། །མ་རུངས་སྐྗེ་བློ་དྗེ་

ཡང་བསད་བསྐྲད་དང༌། །རྨློངས་རྗེངས་གནློན་པ་ལ་སློགས་ཐབས་མཁས་ཀི། །དྲག་

པློའི་འཕིན་ལས་རྣམས་ཀིས་གཞློམ་པར་མཛོད། །མདློར་ན་གསང་བའི་བདག་པློ་

མགློན་ཁྱློད་ཀིས། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བསན་པ་སྗེལ་བ་དང༌། །འགྲློ་བའི་དློན་ལ་
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མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང༌། །བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཕ་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤློག །རྒྱལ་བའི་བསན་

པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །རིག་སྔགས་འཆང་བའི་བསན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །བདག་

གིས་ཅུང་ཟད་བསློད་པས་བསློད་ནམས་ནི། །གང་ཞིག་སྐྗེད་དྗེས་འགྲློ་བ་ཁྱློད་འདྲར་

ཤློག །ཁྱློད་ཀི་གློ་འཕང་སྩློལ་བའི་ལམ་གི་གཙོ། །བློ་མཆློག་རྣམས་ལ་རྨད་བྱུང་

དགའ་སྐྗེད་པ། །ཐུབ་པའི་ལྗེགས་བཤད་སིང་པློ་གསང་བའི་ལམ། །ཇི་བཞིན་རྟློགས་

ནས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་རློ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇློམས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་རྗེ་

བཙུན་གསང་བའི་བདག་པློ་ལ་ཅུང་ཟད་བསློད་པ་འདི་ནི། སློམ་བརྩློན་ཤྗེས་རབ་

རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་པ་མང་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ངློར། ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་

བརྟྗེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་བྱམས་པ་གླིང་དུ་སྦྱར་བའློ། །འདིས་ཀང་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། མཐུ་ཆྗེན་སློབས་ཀིས་བགྗེགས་དཔུང་མ་

ལུས་འཇློམས། །གྲངས་མྗེད་སྤྲུལ་པས་རྒྱལ་པའི་མཛད་པ་བསྒྲུབ། །བདྗེ་གཤྗེགས་

ཀུན་གི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པ། །གནློད་སྦྱིན་སྗེ་དཔློན་ཆྗེན་པློས་རིང་དུ་

སྐློངས། །ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་རི་བློ་བཞིན་དུ་འབར། །རིན་ཆྗེན་ལྷུན་པློ་ལྟ་བུར་རབ་ཏུ་

བརིད། །འཇིག་དུས་མྗེ་ཡི་དཔུང་བཞིན་འློད་འཕློ་བ། །མཐུ་སློབས་བདག་པློ་ཁྱློད་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ནུབ་རིའི་རྩྗེ་ལ་མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུ་བཞིན། །དམར་སྗེར་རལ་

བའི་ཁུར་འཛིན་དྲག་ཏུ་ཁློས། །ཆར་སྤིན་སྟུག་པློའི་ཁློད་ན་གླློག་ཕྗེང་བཞིན། །སྤྱན་

གསུམ་བགྲད་པའི་ཁློ་གཉྗེར་ཅན་ལ་འདུད། །ཐུང་ཞིང་སློམ་ལ་རགས་ཤིང་གྲིམས་
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པའི་སྐུ། །འབྲུག་གི་སྒ་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་གསུང༌། །ནམ་མཁའི་དབྱིངས་བཞིན་

དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཐུགས། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་མཛད་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །མ་རུངས་སྐྲག་མཛད་འཇིགས་པའི་མཆྗེ་བ་བཞི། །རྣམ་པར་གཙིགས་ནས་

བགྗེགས་ཀི་སློག་ལ་རྔམ། །མི་སྡུག་སྨིན་མ་སྨ་ར་འབར་བ་ལས། །མྗེ་ཡི་ཚ་ཚ་འཕློ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཡིད་འཕློག་རིན་ཆྗེན་རྒྱན་གིས་རབ་ཏུ་སྗེག །གདུག་པའི་ཀླུ་ཡི་

ཚོགས་ཀིས་ཡན་ལག་བརྒྱན། །རབ་ཏུ་འབར་པའི་རྩྗེ་མློ་ཅན་དབུས་ན། །འཇིགས་

རུང་ཉམས་ཀིས་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ནམ་མཁའ་འགྗེངས་པའི་བཞད་པའི་

ང་རློ་དང༌། །ས་གསུམ་གཡློ་བའི་ཞབས་ཀི་གར་སབས་ཀིས། །བདུད་དང་ལློག་

འདྲྗེན་མཐའ་དག་ཚར་གཅློད་པའི། །གསང་བདག་འགྲློ་བའི་སྐབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །རང་བཞིན་སློང་ཉིད་རྣམ་པ་མཆློད་པའི་རས། །དབང་པློའི་ཉྗེར་འཚོ་ཟག་མྗེད་

བདྗེ་སྗེར་བ། །མུ་མྗེད་ཞིང་ན་ཇི་སྗེད་འཆིས་པ་རྣམས། །གུས་པའི་ཡིད་ཀིས་བདག་

གིས་དབུལ་བར་བགི། །རབ་རྨློངས་ཆགས་དང་མི་བཟད་ཞྗེ་སང་གིས། །ཀུན་ནས་

བསང་བའི་ལུས་དང་ངག་ཡིད་ཀིས། །ཉྗེས་སྤྱློད་ཇི་སྗེད་བགིས་པ་དྗེ་དག་

ཀུན། །འགློད་ཅིང་སློམས་པའི་སྗེམས་ཀིས་སློ་སློར་བཤགས། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་

སས་ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་དང༌། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་

ཚོགས། །མ་ལུས་པ་ལ་དབུལ་པློས་གཏྗེར་རྗེད་བཞིན། །བསམ་པ་ཐག་པས་བདག་

ནི་ཡི་རང་ངློ༌། །ཤིང་དབང་དྲུང་དུ་བདུད་རྩིའི་མཆློག་བརྗེས་ནས། །རིང་དུ་མ་ལློན་

རྒྱལ་བ་དྗེ་དག་ལ། །འགྲློ་ལ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སློན་སྩལ་བའི་ཕྱིར། །བ་མྗེད་འཁློར་

ལློ་བསྐློར་བར་བདག་བསྐུལ་ལློ། །ཞིང་ཁམས་གང་ན་འགྲློ་བའི་སྒློན་མྗེ་མཆློག །མ་
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ངན་འདའ་བར་བཞྗེད་པ་དྗེ་དག་ལ། །ལུས་ཅན་བསློད་ནམས་ཞིང་དུ་ཡུན་རིང་

དུ། །སིད་མཐའ་ཇི་སིད་བཞུགས་པར་གསློལ་བ་བདྗེབས། །དྗེ་ལྟར་བདག་གིས་ཐློག་

མྗེད་སིད་པ་ནས། །ཅུང་ཟད་བསགས་པའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས། །བཟློད་དཀའི་

སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་འགྲློ་བའི་ཕྱིར། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་བསྔློ་བར་

བགི། །དྗེས་ནི་རྒྱ་ཆྗེ་ཡློངས་དུ་དག་གྱུར་པ། །ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་གཞློལ་བ་ཤ་སག་

གིས། །ཡློངས་སུ་གང་བའི་ངློ་མཚར་ཞིང་མཆློག་ཏུ། །མྱུར་དུ་བདྗེ་གཤྗེགས་གློ་

འཕང་ཐློབ་གྱུར་ཅིག །སློབས་བཅུའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་མ་བྱས་པའི། །ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་དལ་འབྱློར་རྟྗེན་རྗེད་ནས། །ཐུབ་པའི་རྗེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏྗེ། །ཚངས་

སྤྱློད་ཡློན་ཏན་བཞི་ལྡན་མཐར་ཕྱིན་ཤློག །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་ལམ་ལ་མཁས་གྱུར་

པའི། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པས་བརྩྗེ་བས་རྗེས་འཛིན་ཞིང༌། །ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་ནས་

ལུང་རྟློགས་ཡློན་ཏན་ཀུན། །ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤློག །སྐློན་བལ་

རིགས་མཐློ་ཡིད་འློང་གཟུགས་མཛེས་ཤིང༌། །དབང་ཕྱུག་འབྱློར་བ་ཤྗེས་རབ་ནད་

མྗེད་ཚེ། །མཐློ་རིས་ཡློན་ཏན་མཚུངས་མྗེད་ཐློབ་པ་དང༌། །དྗེ་ཡང་ལམ་བཟང་གྲུབ་

པའི་གྲློགས་སུ་ཤློག །གང་དང་ཕད་ན་གཏན་གི་བདྗེ་འཕློག་པའི། །བཤྗེས་གཉྗེན་

ངན་དང་ལློག་པའི་ཆློས་ལུགས་དང༌། །བདུད་ཀི་ཕློ་ཉ་སིག་པའི་གྲློགས་རྣམས་

དང༌། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ཕད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །སིད་པར་གྱུར་ཚེ་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་

ནི། །ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སྐྗེ་བ་དང༌། །བསམ་དློན་བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་

ལ། །གྗེགས་ཀི་མིང་ཡང་གཏན་ནས་མྗེད་པར་ཤློག །སྐྗེ་བ་འདིར་ཡང་ཇི་ལྟར་འདློད་

པ་བཞིན། །ཡིད་ལ་བསམས་པ་ཆློས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །མི་འདློད་དངློས་པློ་
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མཐའ་དག་ཞི་གྱུར་ནས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཆློས་ཀིས་འདའ་བར་ཤློག །ཚེ་ཡི་འདུ་

བྱྗེད་བཏང་བར་གྱུར་མ་ཐག །ཞིང་གི་མཆློག་གྱུར་བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང༌། །གང་དྗེར་

སྐྗེས་ནས་འདྲྗེན་པ་འློད་དཔག་མྗེད། །དྗེ་ཡི་སས་ཀི་ཐུ་བློར་བདག་གྱུར་ཅིག །རབ་

འབྱམས་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་བྱང་སྗེམས་དང༌། །རང་རྒྱལ་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་བདྗེན་

སློབས་དང༌། །ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མྗེད་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་མཐུས། །བདག་གི་སྨློན་ལམ་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་རྗེ་བཙུན་གསང་བའི་བདག་པློ་ལ་བསློད་པ་བདུན་

རྣམ་དག་སྨློན་ལམ་དང་བཅས་པ་འདི་ནི། ཉྗེ་གནས་ནམ་མཁའ་རློ་རྗེས་ནན་ཆྗེར་

བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་སློང་རི་ཉི་ཤར་གི་དབྗེན་གནས་སུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ རྗེ་བཙུན་གསང་བའི་བདག་པློ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དཔག་མྗེད་

བསྐལ་པའི་སྔློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀང༌། །ཚད་མྗེད་ཐུགས་རྗེས་འཁློར་བ་ཇི་སིད་

བར། །གྲངས་མྗེད་འགྲློ་བ་བསྐབ་ཕྱིར་རྒྱལ་སས་ཀི། །མཐའ་མྗེད་སྤྱློད་པ་མཛད་ལ་

བསློད་པར་བགི། །དམར་སྗེར་པཾ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ། །རཾ་ཡིག་ལས་སྐྗེས་འློད་སློང་

ལྡན་སྗེང༌། །ཧཱུཾ་ལས་འཁྲུངས་པའི་དཔལ་ལྡན་གསང་བདག །ཆར་སྤིན་མདློག་ཅན་

ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མྗེ་ལྟར། །ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་

འབར་བའི་མྗེ་དཔུང༌། །བདུད་དཔུང་བསྗེག་པར་མཛད་པའི་དབུས་ན། །བརྐང་

བསྐུམ་ཞབས་ཀིས་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རལ་པ་ཁམ་སྗེར་གྗེན་དུ་བརྗེས་

ཤིང༌། །སྤྱན་རྩ་དམར་པློ་གླློག་འཕྗེང་ལྟར་འཁྱུག །མཆྗེ་བ་གཙིགས་ཤིང་རྔམ་པའི་སྒ་
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སྒློག །སིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ལློག་འདྲྗེན་བགྗེགས་ཀི་མགློ་བློ་

འགྗེམས་བྱྗེད། །བདུད་སྗེའི་སིང་ལ་བསྣུན་པའི་གནམ་ལྕགས། །རབ་ཏུ་འབར་བའི་རློ་

རྗེ་རྩྗེ་ལྔ། །གཡས་ཀི་ཕྱག་ན་བསམས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གང་གི་མཐུ་ཡིས་བར་ཆད་

འབྱུང་བློ། །འཇིགས་པའི་འློ་དློད་དྲག་པློ་བཏློན་ཏྗེ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་བར་དུ་

བསྐྲློད་ཕྱིར། །གཡློན་པས་སིགས་མཛུབ་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །མཐུ་ཆྗེན་ཁྱློད་

ཀིས་གདུལ་དཀའ་ཐམས་ཅད། །འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིས་ཚར་བཅད་མཛད་

ནས། །བསྡུ་བ་བཞི་ཡིས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཕྱིར། །སག་ལྤགས་ཤམ་ཐབས་མཛད་ལ་

ཕྱག་འཚལ། །ས་འློག་གནས་པའི་ནག་པློའི་ཀླུ་རིགས། །མ་ལུས་པ་རྣམས་འཇིགས་

པར་མཛད་ཕྱིར། །བང་འགྲློའི་རྒྱལ་པློ་དུ་མས་ཁྱློད་ཀི། །ཡན་ལག་ལྔ་ནི་བརྒྱན་ལ་

ཕྱག་འཚལ། །ཉི་མ་བྱྗེ་བའི་འློད་དཔུང་སློམས་བཞིན། །ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་འློད་ཚ་ཟྗེར་

ཕྱློགས་བཅུར། །ཀུན་ནས་འཕློ་བའི་གཟི་བརིད་རྒྱལ་པློས། །ཁྱློད་སྐུ་ཀུན་ནས་བརིད་

ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཧ་ཧའི་གང་རྒྱངས་དྲག་པློས་ས་གསུམ། །མ་ལུས་རྒྱས་པར་

འགྗེངས་པའི་ང་རློ། །ཐློས་པ་ཙམ་གིས་བགྗེགས་རྣམས་གཟིར་བྱྗེད། །འཇིགས་པའི་

གསུང་དབྱངས་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཇི་སྗེད་ཤྗེས་བྱའི་དཀིལ་འཁློར་མ་

ལུས། །སྤིན་བལ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་ན་ཟླ་ལྟར། །མ་འདྲྗེས་གསལ་བར་མཁྱྗེན་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས། །སྒིབ་མྗེད་མངའ་བ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གདུལ་བྱའི་རྗེ་སྐློང་དབང་གི་

རྒྱལ་པློ། །འབད་མྗེད་གཞན་དློན་འབྱུང་བའི་དཔག་བསམ། །མི་ཤྗེས་མུན་ཚོགས་

འཇློམས་པའི་ཉིན་བྱྗེད། །དགྗེ་ལྗེགས་ཕུང་པློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཐ་དད་གདུལ་

བྱའི་འདློད་པ་བཞིན་དུ། །དུ་མའི་མཛད་པས་སྐལ་ལྡན་འགྲློ་ཀུན། །ཀུན་མཁྱྗེན་སར་
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བགྲློད་སིད་པའི་འཇིགས་སྐློབ། །སྐློབ་པ་བ་མྗེད་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཡློ་མྗེད་

བསམ་པས་བཅློམ་ལྡན་ཁྱློད་ལ། །གུས་པས་སྐབས་སུ་སློང་བ་གང་དྗེ། །འདི་དང་ཕྱི་

མ་བར་དློ་ཀུན་ཏུ། །འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐློབ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཁྱློད་སྐུ་གསལ་བའི་

ཏིང་འཛིན་ངང་ནས། །ཁྱློད་གསུང་ཟབ་མློའི་རིག་སྔགས་རྒྱལ་པློ་ལ། །ཁྱློད་ཐུགས་

བསྐུལ་ཕྱིར་དྲན་པ་དྗེ་ལ། །ཁྱློད་ཀི་གློ་འཕང་སྗེར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བསྗེན་པའི་ལྷ་མཆློག །གཏན་གི་སྐབས་མགློན་ཁྱློད་ཀིས་བདག་གི །ཐློག་མྗེད་

བསགས་པའི་སིག་དང་ནད་གདློན། །འགལ་རྐྗེན་མཐའ་དག་ཞི་བར་མཛོད་

ཅིག །དཔལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་ཚེ་དང་བསློད་ནམས། །འཇིག་རྟྗེན་འཇིག་རྟྗེན་འདས་

པའི་བདྗེ་འབྱློར། །མཐའ་དག་ཡར་ངློའི་དུས་ཀི་ཟླ་བཞིན། །གློང་ནས་གློང་དུ་རྒྱས་

པར་མཛོད་ཅིག །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ། །ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མིན་ཀུན་

གི། །མཐུ་དང་ནུས་པ་ཡློན་ཏན་གཟི་བརིད། །མ་ལུས་དབང་དུ་བྱྗེད་པར་གྱུར་

ཅིག །མི་སྡུག་གཟུགས་ཀིས་ཀུན་ལ་ཉྗེར་འཚེ། །བར་དུ་གཅློད་པའི་འབྱུང་པློ་ཐམས་

ཅད། །བསད་བསྐྲད་རྨློངས་རྗེངས་དྲག་པློའི་ལས་ཀིས། །འདུལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་

པར་གྱུར་ཅིག །མདློར་ན་ཡི་དམ་མཆློག་གི་ཐུགས་རྗེས། །ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་

བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པས། །རྗེས་སུ་བཟུང་སྗེ་དལ་འབྱློར་ཐློབ་པ། །རྟག་ཏུ་དློན་ལྡན་

བྱྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་གསང་བདག་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི། །སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་དང་ཡློན་ཏན། །འཕིན་ལས་རྣམས་ལ་བདག་གིས་བསློད་ཅིང༌། །ཞི་རྒྱས་

དབང་དྲག་སློ་ནས་གསློལ་འདྗེབས། །རྗེས་བསྔགས་ཚུལ་གི་ལྗེགས་པར་བསྗེབས་

འདི། །དད་གཏློང་རིགས་གཟུགས་ཡློན་ཏན་ནློར་བུས། །ཀུན་ནས་གཏམས་པའི་རྒྱ་
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མཚོ་ཆྗེ་དྗེའི། །གསུང་གི་རླབས་ཀིས་བསྐུལ་བར་གྱུར་ཚེ། །བསློད་པའི་ཚིག་གི་ཆུ་

ཡི་གཟྗེགས་མ། །མུ་ཏིག་སར་ལ་བརྒྱུས་འདྲ་འདི་ནི། །མང་ཐློས་བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔལ་གིས། །དང་དཀར་ཞྗེས་བྱའི་གནས་མཆློག་དྗེར་སྦྱར། །ཡི་གྗེ་པ་ནི་སྗེ་

སློད་འཛིན་པ་གྲགས་པ་བློ་གྲློས་ཀིས་བགིས་སློ།།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ས་གསུམ་འགྲློ་བའི་རྗེ་སྐློང་དངློས་གྲུབ་

གཏྗེར། །ལྗེགས་བཤད་འློད་སློང་འགྗེད་པའི་ཉིན་མློར་བྱྗེད། །ཡློན་ཏན་ཆ་ཤས་ཀུན་

རློགས་འློད་དཀར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ལུས་ཅན་གཙུག་ན་རྒྱལ། །གང་ལ་བརྟྗེན་

ན་བློ་གྲློས་མཆློག་སྗེར་ཞིང༌། །འཆི་བདག་བྗེ་ཅློན་རི་མློའི་དབྱུག་པ་ལྟར། །གང་གིས་

མཛད་པའི་ལྷ་མློ་འགྲློ་བའི་སྐབས། །གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་བསློད་པར་

བགི། །མིག་བལ་སྐྗེ་བློས་ས་ཚོགས་གཟུགས་ལ་བཞིན། །ཁྱློད་ཀི་ངང་ཚུལ་བདག་

ལ་རིང་དུ་བསྐལ། །འློན་ཀང་དམ་ཆློས་ཡང་དག་སྡུད་པའི་ཕུག །བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཁང་

བཟང་མཆློག་ཉིད་ན། །འཛིན་རྟྗེན་རྣམ་འདྲྗེན་ཚེ་དཔག་མྗེད་མགློན་གིས། །ཁྱློད་ལ་

རྒྱ་ཆྗེར་བསྔགས་པ་ཐློས་པ་ལས། །འཕགས་མའི་ཞབས་ཟུང་རིང་ནས་བསྗེན་པ་

བདག །འདི་སྐད་གླྗེང་བའི་གློ་སྐབས་ཅུང་ཟད་རྗེད། །ཡིད་འཕློག་འློད་ཟྗེར་སློང་གི་དྲ་

བ་ཅན། །ཕུལ་བྱུང་ཆུ་ཞྗེང་གབ་པ་ཁྱློད་ཀི་སྐུ། །འློ་མའི་ཆུ་གཏྗེར་དབུས་ན་གངས་རི་

བཞིན། །པད་ཟླའི་སྗེང་ན་མཛེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཆུ་ཤྗེལ་བཙོ་མའི་གསྗེར་དང་

ཨིནྡྲ་རིལ། །ཡློངས་སུ་དག་པའི་འློད་ལྟར་རབ་གསལ་བའི། །དབུས་དང་གཡས་

གཡློན་ཞལ་བཟང་རྒྱས་པ་ནི། །སྗེག་དང་ཞི་དང་ཁློ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གདུགས་
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མཛེས་ཏློག་ལ་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་བཞིན། །རབ་རྒྱས་དབུ་ལ་རལ་བའི་ཐློར་ཅློག་ཅན། །དྲི་

བལ་མཁའ་ལ་འཁྱློག་པའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །མཐློན་མཐིང་སྤྱན་མཆློག་སྨིན་མ་རིང་

པློས་མཛེས། །དབྱིབས་ལྗེགས་ཤངས་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཡིད་དུ་འློང༌། །མཆུ་སྒློས་མཛེས་

པའི་ཞལ་ནི་བལྟ་ན་སྡུག །མཉྗེན་ལྗེགས་སན་གི་བུག་པར་རིན་ཆྗེན་འཕྱང༌། །རྨད་

བྱུང་ཉམས་ཀིས་ཡིད་འཛིན་ཁྱློད་ལ་འདུད། །སྐར་ཕྗེང་བཀྲ་བའི་མདངས་ལྟར་རབ་

གསལ་བའི། །དློ་ཤལ་མཆློག་གིས་མགྲིན་པར་རབ་ཏུ་འཁྱུད། །འློ་མའི་རྒྱུན་འཛིན་

ནུ་འབུར་ཟུང་གཅིག་གིས། །རབ་ཡངས་བང་ལ་ངང་བས་པད་མཚོར་བཞིན། །རིན་

ཆྗེན་རྒྱན་གིས་མཛེས་པའི་འཇམ་མཉྗེན་ཕྱག །པདྨའི་རྩ་བ་ལྟར་དཀར་ཟུང་བཞི་

ཡི། །དང་པློ་རློ་རྗེ་སིགས་མཛུབ་ཞགས་པ་སྗེ། །གཉིས་པ་འློད་དཔག་མྗེད་དང་མི་

འཇིགས་སྦྱིན། །གསུམ་པས་མདའ་གཞུ་བཞི་པའི་ཕྱག་ཟུང་གིས། །མཆློག་སྦྱིན་

བུམ་པ་བཟུང་ནས་འགྲློ་བ་ལ། །འཆི་མྗེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་སྗེར་བཅློམ་ལྡན་མ། །ཚེ་

དཔག་མྗེད་པ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཡིད་བཞིན་མཚོ་ཡི་ངློགས་ཀི་པད་སློང་

བཞིན། །དྲང་ཞིང་ལྡྗེམ་པའི་སྐྗེད་སྐབས་གསལ་བ་ཅན། །འཇའ་ཚོན་གུར་ཕུབ་ཤྗེལ་

གི་མཆློད་སློང་ལྟར། །དྲི་མྗེད་མཛེས་སྐུ་བཀྲ་བའི་གློས་ཀིས་སྤུད། །མི་ཕྱྗེད་སྐིལ་ཀྲུང་

མཆློག་གིས་ལྗེགས་གནས་ཤིང༌། །བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་དཔལ་འཛིན་རྒྱལ་བའི་

ཡུམ། །མི་འདྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མས་རྣམ་རློལ་བ། །འགྲློ་བའི་ཡིད་བཞིན་འཇུག་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རྔ་ཡབ་དཀར་པློ་བསམས་པའི་རྒྱལ་བའི་སས། །ཕྱག་ན་པདྨ་རློ་རྗེ་

འཛིན་པ་གཉིས། །གཡས་གཡློན་གནས་ནས་ཁྱློད་སྐུར་མངློན་ཕྱློགས་ཏྗེ། །རྟག་ཏུ་

བསྒིམས་ཏྗེ་བལྟས་ཀང་ངློམས་པ་མྗེད། །རལ་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་དབྱུག་པ་རློ་རྗེ་
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གཡས། །གཡློན་པས་མ་རུངས་འདུལ་བའི་སིགས་མཛུབ་ཅན། །མི་གཡློ་འདློད་

རྒྱལ་དབྱུག་སྔློན་སློབས་པློ་ཆྗེ། །ཁྱློད་ཀི་ཕྱློགས་བཞིར་གནས་ནས་བགྗེགས་དཔུང་

འཇློམས། །འཆི་མྗེད་བདུད་རྩིའི་ཆར་གི་རྒྱུན་འབྗེབས་པའི། །གཙང་མའི་གནས་ཀི་

ལྷ་ཡི་བུ་གཉིས་ནི། །སྗེང་གི་ཕྱློགས་ནས་རིན་ཆྗེན་བུམ་པ་ཡིས། །དག་པའི་ཆུ་རྒྱུན་

འབྗེབས་ལ་མངློན་པར་བརྩློན། །མ་ལུས་ཤྗེས་བྱ་མཐའ་དག་མངློན་དུ་གྱུར། །མུ་

མྗེད་འགྲློ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་བརྩྗེ། །མྗེ་མཚོན་དུག་སློགས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་

སྐློབ། །མི་དང་ལྷ་ཡི་རྣམ་འདྲྗེན་ཁྱློད་ལ་འདུད། །ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་རྨློངས་པའི་དྲ་བ་

བཅད། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སློམས་པའི་ཐུགས་དང་ལྡན། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་

ཕན་དང་བདྗེ་སྗེར་བ། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་གི་སྐབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཤིན་ཏུ་བརྟན་

པ་ཞྗེས་བྱ་ལྷ་ཡི་བུས། །ཁྱློད་ཀི་གཟུངས་སྔགས་ཞག་དྲུག་བགྲངས་པས་

ཀང༌། །འཇིགས་པ་ཆྗེ་ལས་ཡློངས་སུ་ཐར་གྱུར་ཏྗེ། །མཆློག་གི་ཚེ་ཐློབ་ངན་འགྲློ་དག་

གྱུར་ན། །འདི་ན་ཁྱློད་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཡིད་ཀིས་ནི། །རྒྱུན་དུ་སྐབས་སུ་བཟུང་ནས་ཏིང་

འཛིན་དང༌། །བཟླས་བརློད་མཆློད་པས་དུས་རྣམས་འདའ་བ་ལ། །ཅི་ལགས་རྗེ་བ་མི་

སྐློང་བཅློམ་ལྡན་མ། །བརྩྗེ་བའི་མ་ཡིས་ཡིད་འློང་བུ་ལ་བཞིན། །ཡིད་ལ་ཁྱློད་སྗེམས་

དད་པའི་བུ་ཡིས་ནི། །ཡང་ཡང་བློས་ཀང་རྗེས་སུ་མི་འཛིན་ན། །བརྩྗེ་བའི་གཏྗེར་དུ་

བདག་གིས་ཅི་ལས་དཔག །ཁྱློད་ནི་འགྲློ་བ་ཀུན་གི་བསམ་པ་མཁྱྗེན། །སྔློན་ཚེ་དྗེ་

དག་དློན་དུ་ཐུགས་ཀང་བསྐྗེད། །ཇི་ལྟར་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས། །སིད་

ཞིའི་རྒུད་པ་སྗེལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན། །དྗེ་ཕྱིར་རྟག་ཏུ་དག་པའི་སྐྗེ་བ་འཛིན། །རྒྱལ་

དང་ཕད་ཅིང་རྒྱལ་སས་རིགས་སུ་འགྱུར། །བློ་རྣློ་ཚེ་རབས་དྲན་ཞིང་ངག་ནི་
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བཙུན། །དྲན་དང་ལྡན་ཞིང་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ། །དཔག་མྗེད་ཚེ་ཐུབ་འབྱུང་པློའི་གནློད་

པ་མྗེད། །དུས་མིན་འཆི་བ་བརྒྱད་དང་ནད་ལས་གྲློལ། །ཀུན་གི་མཆློད་འློས་དགྲ་

ལས་རྒྱལ་བ་དང༌། །རལ་གྲི་རིག་འཛིན་མཁའ་ལ་འགྲློ་བ་སློགས། །རྒྱལ་བས་

གསུངས་པའི་གཟུངས་ཀི་ཕན་ཡློན་ཀུན། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་ཇི་ལྟར་གསློལ་བ་

བཞིན། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གྱུར་འཕགས་མའི་དྲིན་གིས་ནི། །ཡིད་ལ་རྗེ་བ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་མཛོད། །གཟུངས་མཆློག་གང་ལ་གཏད་པའི་ལྷ་དབང་དང༌། །གང་དྗེ་

འཛིན་པའི་སད་བཞིན་འབངས་ནས་ནི། །རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཞལ་གིས་ལྗེགས་

བཞྗེས་པ། །ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་གཤིན་རྗེ་ཆྗེན་པློས་ཀང༌། །སིགས་དུས་སྐྗེ་བློའི་ངང་

ཚུལ་མི་ལྟ་བར། །རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་དམ་བཅས་དགློངས་མཛོད་ལ། །གཟུངས་ཀི་

ཕན་ཡློན་གང་ཡིན་དྗེ་དག་ཀུན། །མྱུར་དུ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་འཕིན་ལས་

མཛོད། །དྗེ་ལྟར་འགྲློ་བའི་སྐབས་གྱུར་རྗེ་བཙུན་མ། །ཅུང་ཟད་བསློད་ལས་བྱུང་བའི་

དགྗེ་བ་དྗེས། །འཕགས་མའི་གློ་འཕང་མཆློག་དྗེ་མྱུར་ཐློབ་ནས། །ཉམ་ཆུང་ལུས་ཅན་

ཀུན་གི་མགློན་བགིད་ཤློག །མི་བསྲུན་ཡིད་ཀི་བན་དུ་གྱུར་བའི་མཐུས། །མི་འདློད་

འབས་བུ་སྗེར་བའི་གནག་པའི་ལས། །མི་ཤྗེས་དབང་གིས་བགིས་པ་གང་ཡིན་

པ། །མ་ལུས་བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་ཞི་གྱུར་ཅིག །མཆློག་གི་ཚེ་དང་རླབས་ཆྗེན་རྣམ་

དཔྱློད་དང༌། །དད་དང་སིང་རྗེ་བརྩློན་འགྲུས་ཏིང་འཛིན་སློགས། །ལུང་དང་རྟློགས་

པའི་ཡློན་ཏན་ཇི་སྗེད་པ། །མཐའ་དག་གློང་ནས་གློང་དུ་རྒྱས་པར་ཤློག །བྱང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་རབ་གཞློལ་བ། །བདྗེ་གཤྗེགས་དགྗེས་པའི་རབ་འབྱམས་དབང་

གི་ལས། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་སྨློན་པ་བཞིན། །འདློད་པ་ཙམ་གི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་
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པར་ཤློག །ཐློས་བསམ་སློམ་པས་བདག་རྒྱུད་འདུལ་བའི་ཚེ། །ཡང་དག་ལམ་གི་

གྗེགས་ལ་མངློན་བརྩློན་པ། །ནག་པློའི་རྩ་ལག་རྣམས་ཀི་སློབས་དང་དཔུང༌། །མངློན་

སྤྱློད་ལས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅློད་ཤློག །མཐློང་ཐློས་དྲན་དང་རྗེག་པ་ཙམ་གིས་

ཀང༌། །འགྲློ་བ་ཀུན་གི་རྗེ་བ་གང་ཡིན་པ། །མཐའ་ཡས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱྗེད་

པ་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནློར་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་བཞིན་ཤློག །མདློར་ན་བཤྗེས་

གཉྗེན་དམ་པ་མཉྗེས་བྱས་ནས། །ཐུབ་པའི་དགློངས་པ་རྗེད་པའི་མང་ཐློས་

ཀིས། །བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་ལྗེགས་པར་མཐར་ཕྱིན་ནས། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཕྱློགས་

བཅུར་རྒྱས་བྱྗེད་ཤློག །བཅློམ་ལྡན་འདས་གཙུག་ཏློར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བསློད་པ་

འཆི་མྗེད་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་

གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། གསལ་རྗེ་གངས་ཀི་དབྗེན་གནས་ཡར་འདྲྗེན་དུ་སྦྱར་

བའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། གང་གི་གསུང་གིས་སྐལ་བཟང་འགྲློ་བའི་

ཚོགས། །ལྗེགས་པར་དབུགས་འབྱིན་མཛད་པ་རྒྱལ་བའི་སས། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཞྗེས་བ་མའི་ཞབས་ཀི་རྡུལ། །བསམ་པ་ཐག་པས་སྤྱི་བློར་བཟུང་བར་

བགི། །མཛེས་ལྡན་པདྨ་དྲི་མྗེད་རི་བློང་ཅན། །དྗེ་སྗེང་སྗེག་པའི་ཉམས་ཀིས་ཡིད་

འཕློག་ཅིང༌། །གཟི་བྱིན་ཉི་མ་འབུམ་ལྟར་རབ་ཏུ་བརིད། །ཕྱག་གི་མཐིལ་ན་ཚེ་དཔག་

མྗེད་བཞུགས་ཤིང༌། །བདུད་དང་ཉློན་མློངས་དགྲ་ལས་ལྗེགས་རྒྱལ་བས། །འཇིག་

རྟྗེན་གསུམ་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ཞྗེས། །གང་གི་སན་པ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་
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ཅན། །བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་དྗེ་ལ་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །དྗེ་ཡི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་

འཕིན་ལས་རྣམས། །དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་སྐློང་བའི་ཕུན་ཚོགས་འཁློར། །རྗེ་བཙུན་

ཐུགས་རྗེའི་གཏྗེར་དང་གསང་བའི་བདག །དཔལ་ལྡན་ཁློ་བློའི་དབང་པློ་བཞི་ལ་

འདུད། །འཆི་བདག་སློབས་འཕློག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབྗེབས་ཤིང༌། །རློ་རྗེའི་ཚེ་ཡི་

དཔལ་རབ་སྗེར་མཛད་པས། །རབ་མཆློག་ལྷ་ཡི་བུ་ནི་ཟུང་གཅིག་ལ། །རྒྱུན་དུ་དང་

བས་བདག་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཕུལ་བྱུང་གཟུགས་མཛེས་ཡིད་འཕློག་རྒྱན་གིས་

སྤུད། །ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་གླུ་དང་གར་ལ་མཁས། །དབང་པློ་དྲུག་ལ་རྨད་བྱུང་བདྗེ་བ་

སྗེར། །ཀུན་གི་དགའ་བསྐྗེད་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ནི། །ཁ་ཅིག་མྗེ་ཏློག་ས་ཚོགས་སྐློན་

བུ་ཐློགས། །གཞན་དག་དྲི་ཞིམ་བདུག་པས་ཕྱློགས་ཀུན་འགྗེངས། །ལ་ལ་སང་

གསལ་དྲི་དང་བདུད་རྩི་འཛིན། །དྗེ་འདྲའི་མཆློད་པའི་སྤིན་གིས་བདག་མཆློད་

ན། །འཁློར་དང་བཅས་པའི་བརྩྗེ་ལྡན་བཅློམ་ལྡན་མས། །བདག་གི་བསློད་ནམས་

སྗེལ་སད་བཤམས་པ་དང༌། །ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་རབ་འབྱམས་མཆློད་པའི་

ཚོགས། །དགྗེས་ཤིང་བཞྗེས་ཏྗེ་མཆློག་རྣམས་སྩལ་དུ་གསློལ། །བདག་ཅག་ཚུ་རློལ་

མཐློང་བའི་བྱིས་པ་སྗེ། །དྗེ་ཕྱི་མ་རིག་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །ཐུབ་པས་བཅས་པའི་

མཚམས་རྣམས་བལ་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་ཉྗེས་སྤྱློད་གཞན་གང་བགིས་པ་དང༌། །ལྷག་

པར་རྗེ་བཙུན་མ་ཁྱློད་འཁློར་བཅས་ཀི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འགལ་བ་སྨད་པའི་

ལས། །ཅུང་ཟད་བགིས་པ་དྗེ་དག་བདག་འཆགས་ཀིས། །བརྩྗེ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་

བཟློད་པ་དམ་པ་མཛོད། །འདི་ན་བྱིས་པ་ཆུང་ངུས་མི་རིགས་པ། །བྱྗེད་པར་མཐློང་

མློད་དྗེ་ལ་མཛངས་པའི་མ། །མི་དགའ་མྗེད་ན་འགྲློ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ། །ཁྱློད་ལ་མི་
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དགྗེས་མྗེད་པ་སྨློས་ཅི་འཚལ། །འློན་ཀང་རང་གི་ནློངས་པ་སྦྱློང་བའི་ཕྱིར། །ཁྱློད་ལ་

བདག་གི་ཉྗེས་པ་གསློལ་བ་ན། །བརྩྗེ་བས་ནློངས་པ་བཤགས་པའི་ཞིང་མཛད་

ནས། །ཉྗེས་སྤྱློད་མ་ལུས་བྱང་བར་མཛད་དུ་གསློལ། །བདག་ཕན་ཐབས་ལ་ལློག་

པར་བསྒྲུབ་པ་ཡི། །བྱིས་པའི་ཉྗེས་སྤྱློད་དུ་མས་མི་སྐློ་བར། །འགྲློ་བ་མ་ལུས་སྒློལ་

བའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བའི། །ཁྱློད་ཀི་རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་ལ་ཡི་རང་ངློ༌། །མཐློ་རིས་ཐར་པའི་

ལམ་ནི་ལྟ་བའི་མིག །རྒྱལ་བའི་ཆློས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བའི་ཕྱིར། །འགྲློ་བ་ཀུན་

ལ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་མ་ལུས་བསྐློར་དུ་གསློལ། །ཁྱློད་མི་

བཞུགས་ན་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་པློ་རྣམས། །དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་མུན་ཁློད་ཆྗེན་པློར་ལྟུང༌། །དྗེ་

ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར། །མ་ངན་མི་འདའ་རྟག་ཏུ་བཞུགས་སུ་

གསློལ། །བདག་ལ་ལྗེགས་པར་སྤྱད་པ་ཇི་སྗེད་ཅིག །མཆིས་པ་དྗེ་ཀུན་ཐུབ་པའི་

བསན་པ་མཆློག །ཉམས་པ་མྗེད་པར་ཆྗེ་ཆྗེར་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུར། །བསམ་པ་ཐག་པས་

ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་བགི། །དྗེས་ནི་ཐློག་མཐའ་བར་དུ་དགྗེ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

ཡློངས་སུ་རློགས། །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་སྐློན་བལ་ལུགས། །ཕྱློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

རྒྱས་པའི་རྟྗེན། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་གང་ཡིན་ཀུན། །འཁློར་བ་སིད་དུ་ཞབས་

བརྟན་ཞིང༌། །དྗེ་ཡི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ནི། །སྐྗེ་བློ་ཀུན་གིས་འཛིན་གྱུར་

ཅིག །བསན་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི། །ཐུབ་པའི་བསན་པའི་གནད་རྣམས་

ཀུན། །ཇི་བཞིན་རྗེད་ནས་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པས་མཉྗེས་བྱྗེད་

ཤློག །རང་གིས་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་བཞིན། །མ་རྟློགས་རྣམས་ལ་བརྩྗེ་བ་ཡིས། །ལྗེགས་

པར་འདློམས་པར་བྱྗེད་པ་ལ། །ནམ་ཡང་སྐློ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །དམ་ཆློས་ཉག་གཅིག་
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འགྲློ་ཀུན་གི། །ཕན་བདྗེའི་གཏྗེར་དུ་ཡིད་ཆྗེས་ནས། །ལུས་དང་སློག་ལ་མི་ལྟ་

བར། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་འཛིན་པར་ཤློག །དྗེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་དང༌། །རང་

རྒྱལ་ཉན་ཐློས་རྣམས་དང་ནི། །དྗེ་བཞིན་མཐུ་ཆྗེན་ཀུན་གིས་ཀང༌། །རྟག་ཏུ་གྲློགས་

ནི་མཛད་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་དང༌། །དྗེ་ཡི་འཕིན་ལས་ཀིས་

བསྐྲུན་པས། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་བཟུང་བའི་ཕྱིར། །ཚུལ་འདི་བློ་བཟང་གྲགས་པས་

སྦྱར།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་བྱྗེ་བ་བདུན་དང་འཕགས་པའི་

འཁློར། །དྲང་སློང་རིག་སྔགས་འཆང་དང་ཚངས་དབང་དང༌། །དྲག་པློ་རི་སས་དང་

བཅས་སྗེད་མྗེད་བུ། །ལྗེགས་ལྡན་ནག་པློ་གདུང་བདུན་བདྗེ་གཤྗེགས་བཅུ། །ཕྱག་

འློས་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་བྱས་ནས། །བདྗེ་གཤྗེགས་གཙུག་ནས་གསང་སྔགས་

ཚིག་ཕྱུང་སྗེ། །གང་གི་བསྔགས་པ་འཁློར་ལ་བཀའ་སྩལ་པའི། །དཔལ་ལྡན་གདུགས་

དཀར་ཅན་ལ་བསློད་པར་བྱ། །འཆི་མྗེད་དབང་པློའི་མདུན་ས་ཆློས་བཟང་དུ། །ཤཱཀའི་

རྒྱལ་པློའི་མཚན་མཆློག་གཙུག་ཏློར་ནས། །ལྗེགས་འཁྲུངས་བདུད་ཀི་རིས་ཀིས་མི་

ཐུབ་ཅིང༌། །ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟླློག་པས། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་ཞྗེས། །ཡློངས་སུ་གྲགས་པས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁྱབ་

པ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ་གཅིག་པུ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ཁྱློད་ལ་

བདག་ཕྱག་འཚལ། །གདློན་དང་རྒྱུ་སྐར་གཟའ་ཡི་གནློད་པ་དང༌། །དུས་མིན་འཆི་

དང་སིག་པའི་རྨི་ལམ་དང༌། །དུག་མཚོན་མྗེ་དང་ཆུ་ཡི་གནློད་པ་སློགས། །མ་ལུས་
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ཞི་མཛད་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་ཁྱློན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡངས། །དུ་

མའི་ཉམས་ཅན་དབུ་ནི་སློང་ཕག་དང༌། །འབར་བའི་ཕྱག་མཚན་ལྡན་པའི་ཕྱག་སློང་

ཅན། །ས་གསུམ་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ལ་དབང་མཛད་མ། །དྲག་ཤུལ་ཆྗེ་སློགས་ཉྗེར་

གཉིས་ཕྱག་རྒྱའི་འཁློར། །གདུག་པ་འདུལ་བའི་ལས་ལ་ཐློགས་མྗེད་པས། །ནག་པློའི་

སྗེ་རྣམས་རྡུལ་དུ་བརླག་མཛད་པའི། །རིག་སྔགས་ལྷ་མློའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་ཀི་འཇིགས་པ་སློགས། །མི་དང་མི་མིན་འབྱུང་པློས་

བསྐྗེད་པ་ཡིས། །འཇིགས་པ་དྲན་ནས་ཁྱློད་ལ་སྐབས་འཆའ་ན། །འཇིགས་པ་ཀུན་

ལས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་དུ་གསློལ། །ལྷ་ཀླུ་ལྷ་མ་ཡིན་ལ་སློགས་པ་ཡི། །གདློན་ཆྗེན་

རྣམས་དང་གཟི་བརིད་མདངས་འཕློག་ཅིང༌། །མངལ་དང་ཤ་ཁག་ལ་སློགས་ཟ་བ་

ཀུན། །ཁྱློད་ཞབས་དྲན་པ་ཙམ་གིས་བཟླློག་ཏུ་གསློལ། །གང་གི་སློ་ནས་མི་བསྲུན་

སྐྗེ་བློ་ཡིས། །བདག་ཅག་བདྗེ་ལྗེགས་འཕློག་པའི་རིག་སྔགས་སློགས། །མ་ལུས་

གཅློད་དང་འབར་བའི་ཕྱུར་བུ་ཡིས། །དྗེ་དག་རྣམས་ལ་གདབ་པའི་འཕིན་ལས་

མཛོད། །ཅྗེས་གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་ཅན་ལ་བསློད་པ་འདི་ནི། བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔལ་གིས་སློམ་བརྩློན་ཤྗེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་པས་བསྐུལ་བའི་ངློར་

སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ སྭསི། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་མཚན་མཆློག་གཙུག་ཏློར་ནས། །ལྗེགས་པར་

འཁྲུངས་པའི་རྨད་བྱུང་ལྷ་མློ་ནི། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་

ཞྗེས། །ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་དྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྤྲུལ་པའི་དབུ་དང་ཕྱག་ནི་སློང་
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མངའ་ཞིང༌། །བྱྗེ་བ་བརྒྱ་སློང་སྤྱན་ལྡན་དཔའ་མློ་གང༌། །ཕས་རྒློལ་འཇློམས་ལ་

ཐློགས་མྗེད་མཐུ་ལྡན་པ། །མི་ཕྱྗེད་འབར་པའི་རྟགས་ཅན་དྗེ་ལ་འདུད། །དུག་དང་

མཚོན་དང་རྒྱལ་པློའི་གནློད་པ་སློགས། །འདི་ཕྱིའི་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་བསལ་

ནས། །ཕུན་ཚོགས་གློ་འཕང་ཐམས་ཅད་སྩློལ་མཛད་པ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ཁྱློད་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འདི་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཆུ་འཛིན་དཀར་པློའི་གླློག་འཕྗེང་དྲ་བ་

ཅན། །མཁའ་ཡི་མཛེས་བྱྗེད་འདྲ་བའི་ཡིད་འཕློག་མ། །དྲི་ཟའི་ན་ཆུང་དབུས་ན་

”འཇློལ་སྗེག་མཁན།
1

 །རིང་ནས་བརྩྗེ་བའི་ལྷ་མློ་ད་ཚུར་བྱློན། །པདྨའི་བཞིན་ལ་གཡློ་

ལྡན་བུང་བའི་མིག །མཐློན་མཐིང་རལ་པའི་རྩྗེ་ན་འློད་དཀར་ཅན། །རློལ་སྗེག་གར་

གིས་འགིང་བའི་དབྱངས་ཅན་མ། །ད་དུང་བདག་ལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྩློལ། །རློལ་

རྩྗེད་གར་གི་ཉམས་ལྡན་རི་དྭགས་མིག །མིག་གིས་ལྟ་བས་མི་ངློམས་ཡིད་འཕློག་

མ། །མ་ལྟར་བརྩྗེ་བ་ཁྱློད་ཀིས་བདག་གི་ངག །ངག་དབང་ལྷ་མློ་ཉིད་དང་མཚུངས་

པར་མཛོད། །སློན་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཔལ་ལས་ལྷག་པར་མཛེས། །ཚངས་དབྱངས་སན་

པའི་གདངས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནློན། །ཟབ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང་ལྟར་དཔག་

དཀའ་བ། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མློའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་འདུད། །ཅྗེས་སྒ་དབྱངས་ལྷ་མློ་

སྤྱན་དྲངས་ནས་བསློད་ཅིང་གསློལ་བ་གདབ་པ་ཡུལ་བྱང་ཕྱློགས་ཀི་སན་དངགས་

མཁན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

1  ༼སྐུ་འབུ་པར་མར་འཇློ་སྗེག་མཁན། ༽
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༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སྒ་དབྱངས་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །མར་གད་ཞུ་བ་འཁྱིལ་འདྲའི་མཚོ་འགྲམ་དུ། །བསིལ་ཟྗེར་བྱྗེད་པའི་སྗེང་

ན་ཀྗེ་ལ་ཤའི། །མདངས་ཀིས་རབ་མཛེས་ཙོག་བུའི་ཚུལ་གིས་འགིང༌། །རྒྱུད་མང་

སྔློན་པློའི་སྒ་ཡིས་རློལ་དྗེར་འདུད། །ཐློར་ཚུགས་མྗེ་ཏློག་དཀར་པློའི་ཕྗེང་བ་

ཡིས། །མཛེས་པར་བྱས་པའི་རྩྗེ་མློར་ཟླ་བས་སྤུད། །མཐློན་མཐིང་དབུ་སྐྲའི་ཟར་

བུས་སྐུ་སློད་ཁྗེབས། །ཚངས་པའི་བུ་མློ་གཞན་ཡིད་འཕློག་མ་ཁྱློད། །ལྷ་ཡི་ལམ་ལ་

རྒྱུ་སྐར་བདག་པློ་འམ། །པདྨློའི་མཚོ་ལ་ངང་མློ་རྩྗེན་པ་བཞིན། །རབ་ཡངས་རློག་

བལ་སྗེམས་ཀི་དགའ་ཚལ་དྗེར། །རིང་དུ་གནས་ཏྗེ་སློབས་པ་མཆློག་སྩློལ་

མཛོད། །ས་འཛིན་དཀར་པློའི་རྩྗེ་ལ་སློན་དུས་ཀི། །སྤིན་བལ་མཚན་མློའི་ཟླ་འློད་ལྷུང་

བ་ལྟར། །གསལ་མཛེས་ཆྗེས་དཀར་ལྟ་བས་མི་ངློམས་པའི། །ཁྱློད་སྐུ་འློ་མའི་རྒྱ་

མཚོ་མཐློང་བའི་ཚེ། །རྣམ་དག་ཚུལ་ཁིམས་སྤུ་སྡུག་གློས་ཀིས་ཀླུབས། །ལུང་དང་

རིགས་པའི་འདབ་གཉིས་བསྐློད་པ་ཡིས། །རྒྱ་ཆྗེན་ཤྗེས་བྱའི་མཁའ་ལ་རྣམ་རློལ་

བ། །བློ་གསལ་“ངང
1

་བའི་ཡིད་དྗེ་དགའ་བས་ཕློགས། །རབ་བརིད་ཏི་སིའི་གངས་

ཀིས་ལྷ་ཡི་ལམ། །རབ་མཛེས་ཐློར་ཅློག་བྱས་ནས་ཟུར་མིག་གིས། །རབ་སན་རྒྱུད་

མང་སྒློག་ལ་ལྟ་བྱྗེད་ན། །རབ་དཀར་ལྷ་མློ་ཁྱློད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །མཉྗེན་

ལྕུག་ཕྱག་གི་འདུ་བྱྗེད་བསྒྱུར་བ་དང༌། །ཨུཏྤལ་སྤྱན་གི་ཟུར་མིག་གཡློ་བ་

གཉིས། །རབ་མཛེས་པི་ཝང་ངློགས་སུ་བཀློད་བྱས་ནས། །གདངས་སན་སྒ་ཡིས་རྣ་

བའི་དགའ་སློན་འགྗེད། །འློད་འབར་གསྗེར་གི་རྣ་ཆས་སན་ཤལ་གཉིས། །འློད་སློང་

1  དང
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ལྡན་པས་པདྨློའི ་ཚལ་ལ་བཞིན། །རྣམ་དག་ཚེམས་ཀི་ཕྗེང་བས་ཞལ་གི་

ངློགས། །རྣམ་བཀྲ་རྒྱུ་སྐར་ཕྗེང་བས་མཁའ་ལ་བཞིན། །དྲི་མྗེད་ཤྗེལ་གི་ས་འཛིན་

ངློས་དག་ལ། །དབང་པློའི་གཞུ་ཡིས་ཀུན་ནས་བཀྲ་བ་བཞིན། །མཛེས་སྡུག་སྐུ་ཡི་ཆ་

ཤས་མ་ལུས་པ། །ཡིད་འཛིན་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་ལྷམ་མྗེར་གྱུར། །ཨིནྡྲ་རིལ་གི་

མདློག་ལྟར་རབ་སྔློ་བའི། །རང་འཐུང་གློས་ཀི་ཕྗེང་བས་གངས་ཀི་རི། །ཀུན་ནས་

མཛེས་པ་ཇི་བཞིན་ཁྱློད་ཀི་སྐུ། །རྒྱུད་མང་སྔློན་པློས་གཡློན་གི་ཕྱློགས་ན་

མཛེས། །དྲུག་ལྷག་བཅུ་ཡི་དབྱངས་ཀི་ཕྗེང་བ་ཅན། །སིང་གི་ཆུ་སྐྗེས་དབུས་ན་ཁྱློད་

ཀི་སྐུ། །མཁའ་གློས་དཀར་གསལ་དཀིལ་ན་མདངས་མཛེས་པའི། །ཡིད་འློང་གླློག་

ཕན་གཞློན་ནུ་འགྱུ་བ་བཞིན། །གང་གསུང་དྲི་བལ་ཆ་ཡི་ཆ་ཤས་ཙམ། །གང་གི་རྣ་

བའི་ལམ་དུ་ལྷུང་ཙམ་གིས། །གང་གི་སྒིབ་པའི་བློ་ཡི་མི་ཤྗེས་པ། །གང་གིས་གཅློད་

མཛད་ཁྱློད་གསུང་ཚངས་པའི་དབྱངས། །ལྷ་ལ་ལྷ་ཡི་ཡློངས་འདུའི་ཤིང་བཞིན་

དུ། །གང་ལ་གང་ཞིག་འདློད་པའི་འབས་སྗེར་ཞིང༌། །སིད་ལ་སིད་པའི་བར་དུ་རབ་

བརྩྗེ་བ། །ཀུན་ལ་ཀུན་ནས་སྒིབ་མྗེད་ཁྱློད་ཀི་ཐུགས། །ཉྗེས་ཟད་སྐུ་ནི་གངས་རི་ལྟ་

བུར་དཀར། །ཡིད་འཕློག་གསུང་ནི་འབྲུག་གི་དབྱངས་ལྟར་བརིད། །སྤློས་བལ་

ཐུགས་ནི་མཁའ་བཞིན་གཡློ་བ་མྗེད། །དགྗེ་ལྗེགས་གཏྗེར་ཆྗེན་ཁྱློད་ཀིས་བདག་

སྐློངས་ཤིག །སྒ་ཚད་ཉི་ཟླའི་འློད་ཀི་གློས་བཟང་བགློས། །སྗེབ་སྦྱློར་བང་རིམ་བཞི་

ཡི་སྐ་རགས་བཅིངས། །སན་དངགས་ནློར་བུའི་ཅློག་གི་ཐློད་ཀིས་མཛེས། །མངློན་

བརློད་གཟི་ལྡན་རི་དབང་ལྷ་མློ་དྗེ། །མཁས་མཆློག་ཀླུ་དབང་སློང་གིས་ཡློངས་བཟུང་

བས། །རྩློམ་འཆད་རྩློད་པའི་རླབས་འཕྗེང་བརྒྱ་གཡློ་བའི། །བདག་ཡིད་རློལ་མཆློའི་
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འཇིང་དྗེའི་དཔལ་བསྐྗེད་ནས། །དང་བའི་ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེ་དྗེར་རིང་དུ་རློལ། །རབ་དང་

ཤུགས་ལྡན་གདུང་བའི་ང་རློ་ཡིས། །བསློད་པའི་མློད་ལ་རྗེ་བ་རློགས་མཛད་མ། །སྒ་

དབྱངས་ལྷ་མློ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །བདག་གི་སིང་ལ་འབལ་བ་མྗེད་གྱུར་

ཅིག །དྗེ་ལྟར་ཉམས་དང་འགྱུར་བའི་རློ་མཆློག་ལྡན། །ངློ་མཚར་རྒྱན་མང་མདངས་

ཀིས་འཛེས་གྱུར་པའི། །བསློད་ཚིག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དྗེ་སན་དངགས་ཀི། །རིང་ནས་

འདྲིས་པ་ཁློ་ནའི་དགའ་སློན་ཡིན། །ཚུལ་ལུགས་འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ནློར་གིས་

འབྱློར། །ངང་ཚུལ་བཟང་པློའི་ངང་ཚད་དབློན་པློ་ཡིས། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ལྷག་

པར་བསྐུལ་བའི་ངློར། །སན་དངགས་གཞུང་བཞིན་སན་པའི་ངག་གིས་སྨྲས། །སྒ་

དབྱངས་ལྷ་མློ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསློད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡུལ་བྱང་ཕྱློགས་

ཀི་སན་དངགས་མཁན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་བྱ་ཡུལ་དུ་ཆློས་བར་ལ་

བྱློན་པའི་ཚེ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱ་ལམ་ཡངས་པའི་

གཞིར། །སྗེབ་ལྗེགས་ཚིག་གི་རྒྱུ་སྐར་འཕྗེང་བཀློད་ནས། །འློད་དཀར་ཅན་ཁྱློད་

བདག་གིས་མཛེས་པར་བྱ། །བདག་བློའི་ཀུ་མུད་ཁྱློད་ཀིས་རྒྱས་པར་མཛོད། །དྲི་

མྗེད་འློད་སློང་ལྡན་བཞིན་གསལ་བའི་ཐུགས། །སྐློན་བལ་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟར་

སན་པའི་གསུང༌། །ལྷུན་སྡུག་གངས་རིའི་རྩྗེ་འདྲའི་སྐུ་མངའ་བ། །ལྷག་པའི་ལྷ་མློ་ཁྱློད་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མ་རིག་མཚན་མློའི་གྲློགས་ཀིས་འགྲློ་རྣམས་ཀི། །བློ་གྲློས་པད་

ཚལ་ཟུམ་པར་བྱས་པའི་ཚེ། །མི་ཤྗེས་ཟླ་འློད་བསྐྗེད་ཕྱིར་ཁྱློད་ཀི་སྐུ། །སྔློན་མྗེད་
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འློད་སློང་ལྡན་འདི་བསན་ནམ་སམ། །འབུམ་ཕག་གླློག་འཕྗེང་འཁྱུག་འདྲའི་སྤྱན་རྩ་

དམར། །གངས་རི་ཚར་དུ་དངར་ལྟའི་མཆྗེ་བ་གཙིགས། །གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ལྟ་

བུའི་འློད་འཕློ་བ། །དཔའ་མློ་ཁྱློད་ཀིས་སིད་གསུམ་གཡློ་བར་མཛད། །རྣམ་པ་དུ་མར་

སང་བའི་ཀུན་རློབ་དང༌། །རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མི་དམིགས་དློན་དམ་སྗེ། །ཆློས་ཀུན་

བདྗེན་པ་གཉིས་སུ་འདློམས་པའི་ཕྱིར། །མཛེས་པའི་སྤྱན་གཉིས་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །བདག་ལྟའི་རྩིག་པ་སྟུག་པློས་ཀུན་ནས་བསྐློར། །མ་རིག་ཐིབས་པློས་བར་

མཚམས་མྗེད་པར་དཀྲིགས། །འཁློར་བའི་ཁང་བཟང་བྱིས་པ་འབིད་པའི་

གནས། །ཀུན་ནས་འཇིག་ཕྱིར་གཡས་ན་རློ་རྗེ་བསམས། །སིད་པའི་བཙོན་རར་འགྲློ་

འདི་ཐར་མྗེད་པའི། །མངློན་ཞྗེན་ལྕགས་སྒློག་དམ་པློས་འཆིང་བྱྗེད་པ། །ཉློན་མློངས་

འདུད་ཀི་མགློ་བློ་སྔློན་མྗེད་པའི། །ཡྗེ་ཤྗེས་མཚོན་གིས་བཅད་ནས་གཡློན་ན་

འཛིན། །རྒལ་དཀའ་སིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒློལ་བའི་གྲུ། །བདྗེ་ཆྗེན་ཐར་པའི་ཐང་ལ་

བགྲློད་པའི་ཐབས། །ཐབས་ཤྗེས་རང་བཞིན་བརྐང་བསྐུམ་ཞབས་གཉིས་ཀིས། །པད་

ཉིའི་སྗེང་དུ་གདུག་པའི་རློ་ལ་བརིས། །ཉྗེས་བལ་ཁྱློད་སྐུ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་ནི། །ཆ་

ཤས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཟླ་རྒྱས་སམ། །ཉི་ཤར་འློད་ཀིས་མཛེས་པའི་གངས་རི་

བཞིན། །རིན་ཆྗེན་དུ་མའི་འློད་ཀིས་ལྷམ་མྗེ་བ། །རིན་ཆྗེན་རུས་པའི་རྒྱན་གིས་

མཛེས་པ་ཁྱློད། །མཁའ་ལ་ཆུ་འཛིན་ཕྗེང་བ་འཁིགས་པའམ། །རྣམ་པ་དུ་མར་བཀྲ་

བའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །མ་འདྲྗེས་གསལ་བར་སང་ཡང་ངློས་གཟུང་བལ། །དཔག་

མྗེད་ཡློན་ཏན་དུ་མའི་དཔལ་གིས་མཐློ། །ལྟ་བས་མི་ངློམས་བརིད་པ་ཁྱློད་ཀི་

སྐུ། །མཐློང་བར་གྱུར་ཚེ་ལྷུན་པློ་ངློ་ཚ་ནས། །གཏིང་ཡངས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཞུགས་
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པ་འདྲ། །འགྲློ་བའི་ཉྗེས་ཚོགས་ལན་ལིན་འཁྲུད་པའི་ཆུ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དཔལ་

མངའ་ཁྱློད་ཀི་གསུང༌། །འདི་ཐློས་གྱུར་ཚེ་གངྒཱ་ཡིད་ཞུམ་ནས། །ངལ་བ་མྗེད་པར་རྒྱ་

མཚོར་སྗེགས་སམ་སམ། །ཇི་སྗེད་ཤྗེས་བྱའི་གནས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །ཇི་བཞིན་

མ་འདྲྗེས་གསལ་བ་ཁྱློད་ཐུགས་ལ། །ཇི་ཙམ་འབད་ཀང་འགྲན་པར་མ་བཟློད་

ནས། །རྟ་ལང་ཅན་དྗེ་ཕྱློགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བློས། །བདག་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་མློ་རྗེ་

བཙུན་མ། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་མ་ལུས་སུས་བརློད་ནུས། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་ལས། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་ཞིག་བངས་ཏྗེ་ཁྱློད་ལ་བསློད། །དྗེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷ་མློ་

ཁྱློད་བསློད་པས། །དློན་མཐློང་བློ་གྲློས་མིག་དང་བལ་བའི་མཐུས། །སིད་པའི་བཙོན་

རང་ལྷུང་བའི་མགློན་མྗེད་བདག །ཐར་པའི་གྲློང་ཁྱྗེར་མཆློག་ཏུ་བཀྲི་བར་མཛོད། །ལྟ་

ངན་དབང་གིས་ཡང་དག་ལམ་སློང་བས། །འཁློར་བའི་གཅློང་རློང་གཏིང་ཟབ་དག་ཏུ་

ལྷུང༌། །ཐར་དཀའི་གནས་འདིར་འཁློད་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས། །སློབས་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་

བརྩྗེ་བས་བསྒལ་དུ་གསློ། །ལས་ཉློན་མི་མཐུན་རླུང་གིས་དྲག་ཏུ་བདས། །སྡུག་

བསྔལ་རྩ་བ་སྐྗེ་བའི་ཆུ་སིན་ཁར། །རང་དབང་མྗེད་པར་འཕྗེན་པའི་མ་རིག་པ། །བརྩྗེ་

ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་རྩད་ནས་བཅད་དུ་གསློལ། །དམིགས་མྗེད་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་གཏྗེར་

ཆྗེན་པློས་བརླན། །འགྲློ་བའི་བདྗེ་ལྗེགས་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གཞི། །བློ་ཡི་རྒུད་པ་

སྗེལ་བའི་ཡིད་བཞིན་ནློར། །ཀུན་ལ་བུ་སྡུག་ལྟར་དགློངས་མ་ཁྱློད་ཀིས། །དམ་པའི་

འབྱློར་བ་ཤྗེས་རབ་ནློར་གིས་དབུལ། །མཁས་པའི་མདུན་སར་བགྲློད་པའི་བདྗེ་བས་

ཕློངས། །མ་རིག་སྦུབས་སུ་ཚུད་པའི་ཉམ་ཐག་ལ། །རབ་འབྱམས་ཡྗེ་ཤྗེས་སང་བ་

བསྐྗེད་དུ་གསློལ། །ཟུག་རྔུ་ཀུན་སྗེལ་སྔློན་མྗེད་སྨན་པ་ཁྱློད། །མ་རིག་ལིང་ཏློག་
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སྟུག་པློས་འགྲློ་རྣམས་ཀི། །བློ་གྲློས་མིག་བསྒིབས་ཡལ་བར་འདློར་གྱུར་ན། །ཁྱློད་

ཐུགས་ཀུན་ལ་བརྩྗེ་བའང་མིང་དུ་ཟད། །འློན་ཏྗེ་གཞན་བློའི་རབ་རིབ་སྗེལ་བའི་

ཐབས། །མི་ཤྗེས་ཤྗེས་ཀང་སྗེལ་བར་མི་ནུས་ན། །ད་ནི་ཁྱློད་ཀིས་མ་ལུས་མཁྱྗེན་པ་

དང༌། །འཕིན་ལས་ནུས་པའི་ཚུལ་དྗེའང་བདག་གིས་འཁུམས། །གང་ཚེ་བུ་སྡུག་ཉམ་

ངའི་ལམ་འགྲློ་བ། །བརྩྗེ་བའི་མ་ཡིས་བཟླློག་བར་མི་བྱྗེད་ན། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ལ་དྗེ་བས་

བརྩྗེ་བའི་མགློན། །གཞན་པ་གང་གིས་དྗེ་ལ་སྐློབ་པར་བྱྗེད། །བློ་ལྡན་གང་གིས་ཁྱློད་

སྐུ་དྲན་བྱྗེད་ཅིང༌། །གདུང་བའི་ཤུགས་ཀི་ཚུལ་འདིས་བསློད་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ཡི་མི་ཤྗེས་

མུན་པ་སྐད་ཅིག་ལ། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀིས་མཐར་བྱྗེད་ཤློག །ཅྗེས་རྗེ་

བཙུན་མ་ཤྗེས་རབ་གསལ་བྱྗེད་མའི་བསློད་པ་འདི་ནི། སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཉི་མ་སྗེང་

གྗེས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་ཡུལ་བྱང་ཕྱློགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བའི་སན་དངགས་མཁན་

ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་བཛྲ་བྷཻར་ཝཱ་ཡ། བརྐང་བསྐུམ་ཞབས་ནི་ཅུང་ཟད་བརབས་པ་

ཙམ་གིས་དཀིལ་འཁློར་བཞིར་བཅས་རི་དབང་ཤིག་ཤིག་པློར་འགྱུར་ཞིང༌། །གཏུམ་

དྲག་མ་ཧྗེའི་ཞལ་ནི་རབ་ཏུ་གདངས་པས་བསྒགས་པའི་གད་རྒྱངས་ཆྗེན་པློས་ས་

གསུམ་ཀུན་འགྗེངས་པ། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས་གང་མ་རུངས་

འདུལ་ཕྱིར་དྲག་པློའི་སྐུར་བསན་བཅློམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད། །གང་དྗེར་གུས་

པས་བཏུད་ནས་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པློ་བསློད་ཀི་ད་ནི་བགྗེགས་རྣམས་བག་ཡློད་དུས་

ལ་བབ། །རི་བློ་རལ་ཞིང་ཆུ་གཏྗེར་འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་འུར་འུར་ཞྗེས་པའི་སྒ་ཆྗེན་
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རྒྱུད་མར་རབ་སྒློག་པ། །དྲག་པློའི་མྗེ་ལྕྗེ་གནག་པའི་དུ་བས་འཁྱུད་པའི་ཚོགས་

རྣམས་འབུམ་ཕག་གླློག་ཕྗེང་ཆར་སྤིན་ནང་འཁྱུག་བཞིན། །ཤིན་ཏུ་བཟློད་དཀའི་རྗེག་

བྱ་ཚ་བའི་ངར་ལྡན་ཁ་དློག་ལྔ་ཡི་ཕྗེང་བས་ཟླུམ་པློར་བསྐློར་བའི་དབུས། །མུན་པ་བྱྗེ་

བས་བྱུགས་ལྟར་གནག་པའི་ཆློས་འབྱུང་ཆལ་ཆིལ་གཡློ་བའི་ཁག་ཞག་རྒྱ་མཚོས་

གང་བའི་སྗེང་། །རྟ་བདུན་བདག་པློའི་གདན་ལ་གནློད་བྱྗེད་ནག་པློ་གན་རྐལ་བསྒྗེལ་

བའི་སྗེང་ན་གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པློ་ནི། །མིག་སྨན་ལྟར་གནག་ཐུང་ལ་སློམ་པའི་ལུས་

ཅན་གཡས་བརྐང་གཡློན་བསྐུམ་ས་ཆྗེན་གཡློ་བའི་གློམ་སབས་ཅན། །སྗེར་སྐའི་

རལ་པ་གྗེན་དུ་འཛིངས་པའི་དབུ་ལ་ཐློད་སྐམ་ལྔས་བརྒྱན་དྲག་པློའི་རློ་རྗེ་སྤྱི་བློར་

འཛིན། ཁག་གིས་སགས་པའི་མགློ་རླློན་འཕྗེང་བ་མགྲིན་པར་འཕྱང་ཞིང་སྤྱན་

གསུམ་བགྲད་པའི་སང་མིག་གཡློ་བ་ཅན། །མཆྗེ་བ་རྣློན་པློ་གཙིགས་པའི་བགྲད་པའི་

ཞལ་ནས་དབུགས་ཕྗེང་གཡློ་བ་གདུག་པའི་སྦྲུལ་གི་ཁ་རླངས་བཞིན། །གཡས་པས་

འབར་བའི་གྲི་གུག་བདུད་དཔུང་ཀད་ལ་འཕྱར་ཞིང་ཁག་ལྡན་ཐློད་པ་གཡློན་གིས་

བཟུང་ལ་རློལ། །སག་ལྤགས་སྨད་གཡློགས་བགློས་པའི་གཏུམ་ཆྗེན་ཁྱློད་ཀིས་

གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད་ལ་ཇི་ལྟར་ཞལ་བཞྗེས་དྗེ་བཞིན་དུ། །མ་གཡྗེལ་མ་གཡྗེལ་མྱུར་

དུ་དྲན་པར་མཛོད་ལ་རྣལ་འབྱློར་བདག་གིས་གང་ཞིག་བསློ་བ་ཐམས་ཅད་

སྒྲུབས། །གཞན་ཡང་ཁྱློད་ཀི་ཕྱློགས་བཞིར་རྭ་དང་རྨིག་པ་རབ་ཏུ་རྣློ་བའི་མ་ཧྗེ་དྲག་

པློའི་གདན་སྗེང་ན། །དཀར་དང་སྗེར་དང་དམར་དང་གནག་པའི་གཤིན་རྗེ་ཆྗེན་པློ་

དྲག་ཏུ་ཁློས་པའི་མ་ཧྗེའི་གདློང་པ་ཅན། །བརྐང་བསྐུམ་སབས་ཀིས་རབ་ཏུ་འགིང་

ཞིང ་དུར ་ཁློད ་ཆས་ཀིས ་ལྗེགས་བརྒྱན་ཞལ་གདངས་མིག ་རྩ ་ཀུན ་ཏུ ་
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དམར། །བགྗེགས་དཔུང་འཇློམས་ལ་རློ་རྗེའི་ཐློག་ལྟར་བསྔགས་པ་དྗེ་དག་གིས་ཀང་

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀུན་སྒྲུབས། །མདློར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་ཡང་དང་ཡང་

བསྔགས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞྗེས་ས་སྗེང་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པ་དྗེའི། །ཕུན་ཚོགས་གློ་

འཕང་མཆློག་དྗེ་མཁའ་མཉམ་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་དུ་ཇི་སིད་བདག་གིས་མ་

མནན་པ། །དྗེ་སིད་གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད་ཀི་བཀའ་ནི་གུས་པས་ལྷུར་ལྗེན་ཆློས་རྒྱལ་

གཤིན་རྗེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཡིས། །ཡང་དག་ལམ་གི་ནློར་མཆློག་འཕློག་ལ་

བརྩློན་པའི་ནག་པློའི་རྩ་ལག་སྗེ་དང་བཅས་པ་གཞློམ་པར་མཛོད། །ཅྗེས་གཤིན་རྗེ་

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་ནང་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་དུ་བསློད་པ་བདུད་དཔུང་རྣམ་པར་འཐག་པ་

ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སློམ་བརྩློན་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་ཞྗེས་པའི་རང་

གི་སློབ་མས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་དུ་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཀི་རྣལ་འབྱློར་པ་མང་དུ་

ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཚོགས་གཉིས་བསགས་

པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་མཆློག་ཁྱློད། །ཐུགས་རྗེ་མཉྗེས་པའི་སྤྱན་གིས་ཕྱློགས་

བཅུར་ཀུན་ནས་གཟིགས། །སིད་པའི་རྟྗེན་གཞི་རྨློངས་རྣམས་རྩད་ནས་དྲུངས་ཕྱུང་

སྗེ། །ཐར་པའི་སློག་ཤིང་ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པློ་འགྲློ་ལ་སྩློལ། །ཀ་ཏ་ར་ཡི་གྲློང་ཁྱྗེར་

དུ། །སྐྗེད་མློས་ཚལ་གི་མྗེ་ཏློག་རྒྱས། །བུང་བ་མང་པློ་དྗེ་ལ་རློལ། །བདུད་རྩི་མཆློག་

ཀང་འཐུང་བར་སང༌། །རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་རྒྱ་སློག་ཕུར། རྗེ་བཙུན་

འཇམ་དབྱངས་ཞལ་གཟིགས་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་བྱུང་དུས་ཉམས་ལྗེན་མདློར་བསྡུས་
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གསུངས་པའི་ཚེ་བསློད་པའློ། །དྗེའི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཉམས་ལྗེན་

མདློར་བསྡུས་གསུངས་པ་ནི་འདི་ལྟར། །གང་ལ་གནས་པ་མྗེད་པར་ནི། །སྗེམས་ཉིད་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་བསློམ། །དྗེ་ཡི་གྲློགས་རྣམས་ཀུན་ལ་འབད། །བསྗེ་རུ་ལྟ་བུར་

གནས་པར་བྱ། །འདུ་འཛི་དག་ཀང་སང་བར་བྱ། །ནང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པར་

བྱ། །བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་མཉྗེས་པར་བྱ། །ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གདློན་མི་ཟ། །ངྗེས་

པར་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསློམ་སྗེ། །དྲན་པའི་མྗེ་ཆྗེན་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་

སར། །ཡུལ་དྲུག་བུད་ཤིང་ངྗེས་པར་འཚིག་པར་འགྱུར། །འཁློར་དང་མ་ངན་འདས་

པའི་ཆློས་རྣམས་ཀུན། །སྔློན་ཆད་གང་གིས་མ་དམིགས་མི་དམིགས་ཕྱིར། །ནམ་

མཁའ་བཞིན་དུ་འདི་ཡི་མཐའ་དང་བལ། །ཡུལ་གི་སང་བ་ནམ་མཁའི་པདྨློ་

བཞིན། །སྗེམས་ཀི་འཛིན་པ་བདྗེ་གཤྗེགས་སུ་ཡིས་རྗེད། །དབྱིངས་རིག་གཅིག་པ་

མློ་གཤམ་བུ་ཡིས་བསྒྲུབས། །དྗེ་འདྲ་གང་ཡིན་དྗེ་དག་རྒྱལ་བའི་ལམ། །ཞྗེས་བྱ་བ་

འདི་ཉིད་དློ། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲློད་པར་བྱྗེད་པའི་ལམ་ལ་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་གཉིས། 

ཐབས་ལ་ཐུན་མློང་བ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་

དངློས་དང༌། བསློམ་པའི་ཚུལ། ཕན་ཡློན་དང་གསུམ། ཤྗེས་རབ་ལ་མདློར་བསན་

རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀི་རྒྱས་བཤད་ལ། གཟུང་བ་དགག །འཛིན་པ་དགག །དབྱིངས་

རིག་གཅིག་པའི་རང་རིག་དགག །ལམ་གི་ཆྗེ་བ་བསན་པ་དང་བཞི། དྗེ་ལྟར་རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཉམས་ལྗེན་མདློར་བསྡུས་ཤླཽ་ཀ་བཞི་

དང༌། རང་པ་གཉིས་ཀི་བསྡུས་དློན་འདི་ནི། རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་

ཉིད་ཀིས་མཛད་པའློ།།  །།
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༈ དཔལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འཕགས་པའི་གཏམ་ལས་

དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་དློན། །རྒྱལ་བས་རྒྱས་བཏབ་ཁློལ་བར་མ་གྱུར་ན། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པའི་གནད་དློན་རྗེད་མི ་འགྱུར། །དྗེ ་ཕྱིར་ཀླུ་སྒྲུབ་གདམས་པ་གཅྗེས་པར་

གཟུང༌། །འདི་ལ་ཆྗེས་དཀའི་གནས་ནི་གཉིས་སུ་མཐློང༌། །ལམ་འདིའི་ཐུན་མློང་མིན་

པའི་ཐློབ་བྱ་དང༌། །ལམ་དྗེ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ནི་ལྟློས་པའློ། །ཇི་སིད་དང་པློ་ངྗེས་པར་མ་

གྱུར་པ། །དྗེ་སིད་དུ་ནི་ལམ་བཟང་རྟློགས་མི་འགྱུར། །གང་ཚེ་དང་པློ་ཚུལ་བཞིན་

ངྗེས་གྱུར་ན། །དྗེ་ཚེ་ལམ་དྗེ་བདྗེ་བག་རྟློགས་པར་འགྱུར། །དྗེ་ནས་རིམ་གཉིས་ལམ་

དུ་འཇུག་པ་ལ། །ཐུན་མློང་མིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་འགྱུར་ཞིང༌། །དྗེ་ལ་རློ་རྗེའི་ཐྗེག་ལ་

གུས་པ་དང༌། །དགའ་དང་སྤློ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་སྐྗེས་པ་ཡི། །བ་མྗེད་ཐྗེག་པའི་རིགས་ཀི་

ནུས་པ་ནི། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡློངས་སུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་བློ་ལྡན་ལམ་འདིར་

གུས་པ་ཁྱྗེད། །རྩ་བ་བློར་ནས་ཡལ་ག་མ་འཚོལ་བར། །ཐུན་མློང་མིན་པའི་“བསྒྲུབ
1

་

བྱ་གུས་པས་ཚོལ། །དྗེ་ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་མིན། །ཕྱག་རྒྱ་མཆློག་

དང་ཀུན་ཏུ་འདུས་གྱུར་ཏྗེ། །རློ་རྗེ་པདྨ་སྦྱློར་བའི་སློམས་འཇུག་གིས། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློའི་རང་བཞིན་མ་བཙལ་ན། །ལམ་བཟང་མྱུར་བའི་མཐར་ཐུག་གང་ལས་ཡིན། །དྗེ་

ཕྱིར་སློང་པ་བཞི་ཡི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །ཕྱག་རྒྱ་བཟང་མློའི་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་པར། །རྣམ་

དག་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་ན། །ཕློ་ཉའི་ལམ་ལ་དགའ་བ་དགའ་བ་

ཙམ། །འདློད་ཡློན་ལམ་བྱྗེད་ལམ་འདིའི་ཁྱད་ཆློས་ཏྗེ། །དྗེ་ཡི་གཙོ་བློ་རྗེག་བྱ་དྗེ་ཡི་

ཡང༌། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཆློས་འབྱུང་རྗེག་བྱ་སྗེ། །དྗེས་བསྐྗེད་བདྗེ་བ་ལམ་བྱྗེད་ལམ་

1  སྒྲུབ
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གི་ཕུལ། །ཚུལ་དྗེ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའི་རྟྗེན་དང་དུས། །ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་མ་

འཚོགས་པར། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་བདྗེ་ལ་གཙོར་འཛིན་པ། །ཀྗེ་མ་ངན་འགྲློའི་མྗེ་

ཆྗེན་བུད་ཤིང་ངློ༌། །གང་ཞིག་ཐུན་མློང་ལམ་གིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། །དབང་གིས་

ལྗེགས་སྨིན་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་དག །དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱློར་མཐར་ཕྱིན་

ཅིང༌། །རློ་རྗེ་གསུམ་གི་ཏིང་འཛིན་རྗེད་པ་དྗེས། །སྒྱུ་མ་འློད་གསལ་བདྗེན་པ་གཉིས་

ཀི་ལམ། །ཆློས་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ནི་མཐློང་ཆློས་ལ། །མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཉྗེར་རྒྱུར་འཇུག་པ་ན། །ཕྱག་རྒྱ་བཟང་ལས་བདྗེ་ཆྗེན་མཚོན་པར་བྱ། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པའི་ཐློབ་པར་བྱ་བ་དང༌། །མྱུར་དུ་འཐློབ་པའི་ཉྗེ་རྒྱུ་ཕྱག་རྒྱའི་གནད། །གང་ཞིག་ངྗེས་

ན་རྒྱུད་ཀི་སིང་པློའི་དློན། །མཐའ་དག་ངྗེས་པའི་དཀའ་གནས་འདིར་གཟུང་ངློ༌། །རྣལ་

འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་གནད་ཐམས་ཅད་ངྗེས་པའི་རྒྱུ། ཐུན་མློང་

མིན་པའི་འབས་བུ་ངྗེས་པར་བྱ་བ་དང༌། དྗེར་བགྲློད་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་འདུས་པ་ལ་

ལྟློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་སློ། །ཞྗེས་དཀའ་བའི་གནས་བསན་པ་རྗེ་

རིན་པློ་ཆྗེ་ཉིད་ཀིས་དགྗེ་ལྡན་དུ་བར་སྐབས་སུ་གསུངས་པའློ།།  །།

༈ དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་

གཏན་ཡན་ལག་གིས། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་སར་སློག་སྡུད་ཤྗེས། །སྒ་གཅན་ལམ་ནས་

རླུང་སྔགས་མི་ཕྱྗེད་པས། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཟབ་མློ་རློར་བཟླས་ཤྗེས། །བུམ་པ་

ཅན་གིས་སློག་དང་ཐུར་སྗེལ་གཉིས། །དབུ་མའི་ནང་དུ་ཁ་སྦྱློར་བྱྗེད་ཚུལ་

ཤྗེས། །འཛིན་པ་ཐིག་ལྗེ་ལ་ནི་སློག་ཞུགས་པས། །དག་པའི་སྐུ་ལས་སྤློ་དང་བསྡུ་བ་
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ཤྗེས། །རྗེས་དྲན་སློང་གཟུགས་ཕྱག་རྒྱའི་ཆུ་སྐྗེས་ཀིས། །མི་འགྱུར་བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློའི་འདྲྗེན་ཚུལ་ཤྗེས། །དྗེ་ཕྱིར་ལུགས་འདི་དུས་འཁློར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །ལུགས་གཞན་

དག་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་སྗེ། །དྗེ་ལྟར་མི་ཤྗེས་དུས་འཁློར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །དྗེ་དག་

ཆུ་ནང་ཤར་བའི་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །ཞྗེས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་

དྲུག་གི་རློ་རྗེའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་གསུངས་པའློ།།  །།

༈ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་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
1

་བཞི་པ་ལ་རྣམ་པ་

ཅན། །ཁི་ཡི་སྗེང་ནས་རྩ་བ་ནི། །གཏད་ནས་འདི་བདག་གིས་ཞྗེས་ཚེ། །སྔགས་རྒྱས་

ལན་གསུམ་བཏྗེག་སྔློན་གི། །“དྗེ་འདིའི
2

་ལྟས་གློ་ལྔ་པ་ལ། །ལྷློ་ཡི་ཐུགས་བཅུད་དམ་

པ་ལ། །འཕིག་ཆུད་དྗེ་ནས་དྲུག་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་

1  གངས

2  ད་འདྲའི ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་དྗེ་འདྲའི་ཞྗེས་དང་འདིར་ད་འདྲའི་ཞྗེས་བྱུང་འདུག་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་རྗེའི་གསུང་ཀ་པའི་ནང་དུའང་

བྱུང་ཞིང་། དྗེར་ཡང་སྐུ་འབུམ་པར་མ་དང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློའི་པར་མ་གཉིས་ཀར་དྗེ་འདྲའི་ཞྗེས་བཀློད་འདུག་མློད་རྗེའི་གསུང་ཀ་པར་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གི་དློན་ལྗེགས་པར་བཀྲལ་འདུག་པ་ལ་བལྟས་ན་པར་མ་གཉིས་ཆར་བཀློད་པ་མ་དག་ཅིང་། འདི་ལ་ངྗེས་པར་དུ་དྗེ་

འདིའི་ཞྗེས་འདློན་དགློས་པ་གསལ་ལློ། །༽
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དུ་བིས་པའློ། །ཞྗེས་པ་གནས་དྗེར་ངློ་མཚར་བའི་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་གཟིགས་པ་

དག་རྗེ་རློ་རྗེ་འཆང་གཉིས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་བརྗེད་བྱང་དུ་མཛད་པའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟྗེན་མཐློ་རིས་བྱང་གྲློལ་ལྟ་བའི་

མིག །སིད་ལམ་འཁྱམས་པས་དུབ་པའི་ངལ་བསློའི་གནས། །བདྗེ་ལྗེགས་རྩ་བ་དྲིན་

ཅན་བ་མ་དང༌། །རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་གི་ཞབས་ལ་འདུད། །འབད་པ་ཆུང་

ངུས་རླབས་ཆྗེན་ཚོགས་སྡུད་ལ། །དགྗེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་མཆློག་ཏུ་གསུངས། །ཁྱད་

པར་རང་གིས་སྔློན་བྱས་དགྗེ་བ་ལ། །རླློམ་སྗེམས་བལ་བས་དགའ་བ་ཆྗེར་བསྐྗེད་

ན། །སྔློན་བྱས་དགྗེ་བ་གློང་དུ་འཕྗེལ་ལློ་ཞྗེས། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་དློན་དྗེ་

བསྒྲུབ་ཕྱིར་དང༌། །དགློས་པ་གཞན་ཡང་མང་དུ་མཐློང་བས་ན། །སྗེམས་ཁྱློད་དགའ་

བ་འདི་ལྟར་བསྐྗེད་ན་ལྗེགས། །དང་པློར་རྒྱ་ཆྗེན་མང་དུ་ཐློས་པ་བཙལ། །བར་དུ་

གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་

བངས། །ཀུན་ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཆྗེད་དུ་བསྔློས། །ཚུལ་འདི་བསམས་ཤིང་

མདུན་མ་ལྗེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར། །བང་

དློར་གནས་ལ་ཀུན་ནས་འཐློམས་པའི་མུན། །ཡང་དག་ཐློས་པའི་སྒློན་མྗེས་མ་

བསལ་བར། །ལམ་མི་ཤྗེས་ན་ཐར་པའི་གྲློང་མཆློག་ཏུ། །འཇུག་པར་འགྱུར་བ་སྨློས་

ཀང་ཅི་ཞིག་དགློས། །དྗེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་མི་ཕམ་ཆློས་རྗེ་དང༌། །འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་

མཆློག་གཉིས་ཞྗེས་གྲགས་པའི། །གཞུང་ལ་ཕྱློགས་རྗེ་བ་དང་རགས་པ་རྗེས། །ཚིམ་

པར་མ་བྱས་ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦྱངས། །ཚུལ་འདི་བསམས་ཤིང་མདུན་མ་ལྗེགས་ནས་
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གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར། །ཁྱད་པར་ཚུ་རློལ་མཐློང་བས་

དངློས་པློ་ཡི། །དྗེ་ཉིད་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་སློ་གཅིག་པུ། །ཡང་དག་རིགས་པའི་

གཞུང་གི་དཀའ་གནས་ལ། །འབད་པ་དུ་མས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྦྱངས། །ཚུལ་འདི་

བསམས་྾། །བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་྾། །མདློ་སྔགས་གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བྱས་

ཀང༌། །ཟབ་དློན་ཉམས་སུ་ལྗེན་དང་སྨྲ་བ་ན། །གང་ཡང་མ་བསབས་ཅི་ཡང་མི་ཤྗེས་

པའི། །ལྟ་བའི་ཚུལ་ལས་རིང་དུ་མ་སློང་བར། །མཐློང་ནས་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་

ལུགས་ཀི། །ཟབ་མློ་འབྱྗེད་པའི་ཕ་བའི་རིགས་ལམ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འདྲྗེན་པའི་

གནད་ཀུན་ལ། །ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ཏྗེ་ཐྗེ་ཚོམ་ཆློད་པར་བྱས། །ཚུལ་འདི྾། །བཀའ་

དྲིན྾། །འདི་ན་རློགས་སངས་རྒྱས་སུ་བགྲློད་པ་ལ། །ཟབ་མློ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་དང་ཕར་

ཕྱིན་ཐྗེག །རྣམ་པ་གཉིས་ཡློད་གསང་སྔགས་ཕར་ཕྱིན་ལས། །ཤིན་ཏུ་ཁྱད་པར་

འཕགས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས། །ཉི་མ་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ཀུན་ཏུ་གྲགས། །ཚིག་དྗེ་བདྗེན་པའི་

ཚིག་ཏུ་འདློད་བཞིན་དུ། །ཟབ་མློའི་ཐྗེག་དྗེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅྗེས། །ཚོལ་བར་མི་བྱྗེད་

མཁས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ། །དྗེ་འདྲ་དྗེ་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཅན་ཡིན་ན། །དྗེ་ལས་གཞན་

པའི་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་གང༌། །ཤིན་ཏུ་ཕད་དཀའ་གློང་ན་མྗེད་པའི་ལམ། །འདི་འདྲ་

ཡལ་བར་འདློར་བ་ཀྗེ་མའློ་མཚར། །དྗེ་ཉིད་ཕྱིར་ན་རྒྱལ་བའི་ཐྗེག་པ་མཆློག །སངས་

རྒྱས་ལས་ཀང་དཀློན་པའི་རློ་རྗེ་ཐྗེག །དངློས་གྲུབ་གཉིས་ཀི་གཏྗེར་གྱུར་ཟབ་མློ་

དྗེར། །ཞུགས་ནས་འབད་པ་མང་པློས་རིང་དུ་སྦྱངས༌། །ཚུལ་འདི྾། །བཀའ་

དྲིན྾། །རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་གི་ལམ་གི་ཚུལ། །མི་ཤྗེས་དྗེ་ཡིས་རྣལ་འབྱློར་བ་

མྗེད་རྒྱུད། །རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་མཆློག་ཏུ་ཐག་བཅད་ཀང༌། །དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་
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ལྗེགས་མཐློང་ནས། །གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པ་དང༌། །དཔུང་བཟང་

གིས་ཞུས་བསམ་ཏན་ཕྱི་མ་སློགས། །བྱ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་

གི །རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས། །ཚུལ་འདི྾། །བཀའ་དྲིན྾། །རྒྱུད་

སྗེ་གཉིས་པ་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི། །གཙོ་བློར་གྱུར་པ་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་

གི །རྒྱུད་ལ་སྦྱངས་པས་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཕྱློགས། །གང་ཡིན་དྗེ་ཡང་ལྗེགས་པར་

ངྗེས་པར་བྱས། །ཚུལ་འདི་྾། །བཀའ་དྲིན྾། །རྒྱུད་སྗེ་གསུམ་པ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་

རྣམས་ཀི། །གཙོ་བློར་དཔལ་ལྡན་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། །བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་

ལ་སློགས་ལ། །སྦྱངས་པས་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་དགའ་སློན་མློང༌། །ཚུལ་འདི་྾། 

བཀའ་དྲིན་྾། །བཞི་པ་རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པ་ལ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་ཉི་ཟླ་ལྟར། །ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་ཕ་རྒྱུད་འདུས་པ་དང༌། །རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་ཀཻ་

རློར་བདྗེ་མཆློག་གི །རྩ་རྒྱུད་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་དང༌། །བསྡུས་རྒྱུད་

གཞན་དང་བཤད་སློལ་མི་འདྲ་བའི། །ཤིང་རྟའི་སློལ་འབྱྗེད་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་

རྒྱུད། །གསལ་བྱྗེད་དྲི་མ་མྗེད་པའི་འློད་ལ་སྦྱངས། །ཚུལ་འདི་྾། བཀའ་དྲིན་྾། །དང་

པློར་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་མང་དུ་ཐློས་པ་བཙལ་བའི་སྐབས་ཏྗེ་དང་པློའ ློ།།  །།

དྗེ་ནས་གདུལ་བྱའི་བློ་མུན་སྗེལ་བའི་མཆློག །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་

ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་རིང་གི །དད་པ་བརྟན་པློས་གཞུང་ལུགས་གདམས་པ་རུ། །འཆར་

ཕྱིར་གསློལ་བཏབ་རྒྱུ་ཚོགས་ཀུན་ལ་འབད། །ཚུལ་འདི་྾། །བཀའ་དྲིན་྾། །དྗེ་ལྟར་

འབད་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མྗེད་ལས། །རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་
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ལ། །ཐུན་མློང་མིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་གྱུར་ནས། །ཟབ་མློའི་གཞུང་མཆློག་ཕར་ཕྱིན་

གདམས་པར་ཤར། །ཚུལ་འདི་྾། བཀའ་དྲིན་྾། །བྱང་ཕྱློགས་འདི་ན་ཚད་མའི་

གཞུང་ལུགས་ལ། །སྦྱངས་དང་མ་སྦྱངས་དུ་མ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །མདློ་དང་སྗེ་བདུན་

ཀུན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །བགྲློད་པའི་ཉམས་ལྗེན་རིམ་པ་ཡློད་མིན་ཟྗེར། །འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀིས་ཕྱློགས་ཀི་“གླང
1

་པློ་ལ། །དངློས་སུ་འདི་རྩློམས་འདི་ནི་མ་འློངས་

དུས། །འགྲློ་བ་ཀུན་གི་མིག་ཏུ་འགྱུར་རློ་ཞྗེས། །གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་བའང་ཚད་

མར་བྱྗེད། །དྗེ་ནི་མི་རིགས་སྨྲ་བའི་ཕུལ་བྱུང་དུ། །མཐློང་ནས་ལྷག་པར་ཚུལ་དྗེར་

དཔྱད་པ་ན། །ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མཆློད་བརློད་དློན། །ཚད་མ་གྲུབ་པར་

ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡློག་གིས། །རྣམ་གྲློལ་དློན་དུ་གཉྗེར་ལ་བཅློམ་ལྡན་

འདས། །ཚད་མར་བསྒྲུབས་ཤིང་དྗེ་ལས་དྗེ་ཡི་ནི། །བསན་པ་ཁློ་ན་ཐར་འདློད་འཇུག་

ངློགས་སུ། །ངྗེས་པ་གཏིང་ནས་རྗེད་པས་ཐྗེག་གཉིས་ཀི། །ལམ་གི་གནད་ཀུན་

འདྲིལ་བར་རིགས་ལམ་ནས། །ལྗེགས་པར་ཐློན་པས་ལྷག་པར་དགའ་བ་རྗེད། །ཚུལ་

འདི་བསམས྾། བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ྾། །དྗེ་ནས་བྱང་ས་མདློ་སྗེའི་རྒྱན་གཉིས་

པློ། །ལྗེགས་པར་སྦྱར་ཏྗེ་ཚུལ་བཞིན་རབ་འབད་པས། །མི་ཕམ་ཆློས་རྗེའི་གཞུང་

དང་རྗེས་འབང་གི །གཞུང་ཀུན་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་གདམས་པར་ཤར། །ཚུལ་འདི་

བསམས་྾། བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་྾། །ལྷག་པར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་གསུང་རབ་

ཚོགས། །བསྒིགས་པའི་གློ་རིམ་ཉིད་ལས་ལམ་གི་གནད། །ཀུན་ལ་ངྗེས་སྗེར་བསབ་

པ་ཀུན་བཏུས་ལ། །བརྟྗེན་ནས་མདློ་སྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་སློགས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་

1  བང
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ཀི་གཞུང་མཆློག་དུ་མའི ་དློན། །ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི ་རིམ་པ་ལྗེགས་པར་

མཐློང༌། །ཚུལ་འདི་བསམས་྾། བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་྾། །དྗེ་ནས་བསམ་གཏན་ཕྱི་མ་

རྣམ་སང་ནི། །མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་ཡིས། །ལྗེགས་པར་བཤད་

པའི་མན་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས། །ལམ་གི་གནད་ཀུན་ལྗེགས་པར་གདམས་པར་

ཤར། །ཚུལ་འདི་བསམས྾། །བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ྾། །དཔལ་ལྡན་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་

ལམ་གི་གནད། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་གིས་བསྡུས་པར་མཐློང་བ་ནི། །ཅུང་ཟད་ས་ཡང་

ལམ་དྗེར་ཟམ་མློའི་དློམ། །སློམ་ཚུལ་རྟློགས་པར་དཀའ་བ་པཎ་ཆྗེན་ནི། །སངས་

རྒྱས་གསང་བས་རྩ་བཤད་ཆ་མཐུན་རྒྱུད། །རྣམ་གསུམ་སྦྱར་ཏྗེ་ཚུལ་བཞིན་བཤད་

པ་དང༌། །རྒྱུད་སྗེ་གསུམ་གི་ཟབ་མློའི་ཉམས་ལྗེན་རྣམས། །སློམ་རིམ་ཇི་བཞིན་

བཤད་པས་བློ་མུན་བསལ། །ཚུལ་འདི་བསམས་྾། །བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་རྗེ་བཙུན་

མཁྱྗེན་྾། །ཐུབ་པའི་ལྗེགས་བཤད་ཀུན་གི་མཐར་ཐུག་པ། །དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབྱློར་

བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད། །དྗེ་ཡི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེས་ཟབ་པ། །དཔལ་ལྡན་གསང་བ་

འདུས་པའི་རྒྱུད་རྒྱལ་ལ། །སྨྲ་བའི་དམ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འདི་སྐད་གསུང༌། །རྩ་བའི་རྒྱུད་དུ་

ལམ་གི་གནད་རྣམས་ནི། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱ་ཡིས་བཏབ་སྗེ་གནས། །དྗེ་

ཕྱིར་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྗེས་འབངས་ནས། །བ་མའི་མན་ངག་ལས་ནི་ཤྗེས་བྱར་

གསུངས། །ཚུལ་དྗེ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་མན་ངག་གི །མཐར་ཐུག་མདློར་བྱས་སྤྱློད་

བསྡུས་རྣམ་གཞག་སློགས། །འདུས་པ་འཕགས་པའི་སྐློར་གི་ཕན་ཀུན་ལ། །རིང་དུ་

“འདྲིས
1

་པར་བྱས་ཏྗེ་རྩ་བའི་རྒྱུད། །སྒློན་མྗེ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ། །བརྟྗེན་

1  འདྲྗེས
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ནས་བཤད་རྒྱུད་ཆྗེན་པློ་ལྔ་དང་ནི། །ལྗེགས་པར་སྦྱར་ལ་འབད་པ་ཆྗེན་པློས་

སྦྱངས། །སྦྱངས་པས་འདུས་པའི་རིམ་གཉིས་སྤྱི་དང་ནི། །ཁྱད་པར་རློགས་པའི་

རིམ་པའི་གནད་ཀུན་རྗེད། །ཚུལ་འདི྾། །བཀའ་དྲི྾། །དྗེ་ཡི་མཐུ་ལས་བདྗེ་དགྗེས་

དུས་འཁློར་སློགས། །རྒྱུད་སྗེ་མང་པློའི་གནད་དློན་གདམས་པར་ཤར། །དྗེ་དག་

བདག་གིས་གཞན་དུ་བཤད་པས་ན། །འདིར་ནི་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་ལ་སློ་ཙམ་

ཞིག །ཚུལ་འདི྾། །བཀའ྾། །བར་དུ་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་

བའི་སྐབས་ཏྗེ་གཉིས་པའློ།།  །།

དྗེ་ལྟར་གདམས་པའི་གཏྗེར་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་

ལམ་དང་ནི། །ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་གཉིས། །གནད་བསྡུས་ཚང་བའི་

ལམ་ལ་འདྲིས་པར་སྦྱངས། །ཚུལ་འདི྾། །བཀའ་དྲིན྾། །རྒྱལ་སས་སྨློན་ལམ་གང་

གཱའི་ཀླུང་རྣམས་ནི། །དམ་ཆློས་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་ནང་འདུས་པར། །གསུངས་

ཕྱིར་དགྗེ་རྩ་ཇི་སྗེད་བསགས་པ་ནི། །ཀུན་ཀང་ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའི་ཆྗེད་དུ་

བསྔློས། །ཚུལ་འདི་བསམས་ཤིང་མདུན་མ་ལྗེགས་ནས་གདའ། །བཀའ་དྲིན་ཆྗེའློ་རྗེ་

བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར། །ཐ་མར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་དང༌། ཀུན་

ཀང་བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཆྗེད་དུ་བསྔློས་པའི་སྐབས་ཏྗེ་གསུམ་པའློ།།  །།

རང་གི་དགྗེ་བ་རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་ཕྱིར་དང༌། །རྣམ་དཔྱློད་ལྡན་པའི་སྐལ་བཟང་

མང་པློ་ལ། །འཇུག་སློ་མ་ནློར་ཚུལ་བཞིན་བསན་པའི་ཕྱིར། །རང་གི་རྟློགས་པ་བརློད་

པ་འདི་བྱས་སློ། །དྗེ་ལས་ཐློབ་པའི་དགྗེ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀི། །རིམ་པ་འདི་ཡིས་
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འགྲློ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བ་ན་མྗེད་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་

དགྗེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་ཤློག །ཅྗེས་རང་གི་རྟློགས་པ་བརློད་པ་མདློ་ཙམ་དུ་

བཤད་པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གིས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་

ནི་དཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆྗེན་དཔལ་ལློ། །འདིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་ཀུན་

ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ཕུན་ཚོགས་དགྗེ་ལྗེགས་བྱྗེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བའི་རྗེ་

བ་སྐློང་བའི་གསུང༌། །མ་ལུས་ཤྗེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །ཤཱཀའི་གཙོ་

བློ་དྗེ་ལ་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །ཟླ་མྗེད་སློན་པ་དྗེ་ཡི་སས་ཀི་མཆློག །རྒྱལ་བའི་

མཛད་པ་ཀུན་གི་ཁུར་བསམས་ནས། །གྲངས་མྗེད་ཞིང་དུ་སྤྲུལ་པས་རྣམ་རློལ་

པ། །མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཤིན་ཏུ་དཔག་པར་དཀའ་བ་

རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །ཇི་བཞིན་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་མཛད་འཛམ་གླིང་རྒྱན། །ཀླུ་སྒྲུབ་

ཐློགས་མྗེད་ཅྗེས་ནི་ས་གསུམ་ན། །ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་བདག་ཕྱག་

འཚལ། །ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ལས་ལྗེགས་བརྒྱུད་པའི། །ཟབ་མློའི་ལྟ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་

སྤྱློད་པའི་ལམ། །མ་ནློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གནད་བསྡུས་པའི། །གདམས་པའི་

མཛོད་འཛིན་མར་མྗེ་མཛད་ལ་འདུད། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་

མིག །སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲློད་པའི་འཇུག་ངློགས་མཆློག །བརྩྗེ་བས་བསྐློད་པའི་

ཐབས་མཁས་མཛད་པའི་ཡིས། །གསལ་མཛད་བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ལ་གུས་ཕྱག་
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འཚལ། །འཛམ་གླིང་མཁས་པ་ཡློངས་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན། །སན་པའི་བ་དན་འགྲློ་ན་

ལྷང་ངྗེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མྗེད་གཉིས་ལས་རིམ་བཞིན་དུ། །ལྗེགས་བརྒྱུད་བྱང་

ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ནི། །སྐྗེ་དགུའི་འདློད་དློན་མ་ལུས་སྐློང་བས་ན། །གདམས་པ་

རིན་ཆྗེན་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་སྗེ། །གཞུང་བཟང་སློང་གི་ཆུ་བློ་འདུ་བའི་ཕྱིར། །དཔལ་

ལྡན་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོའང་ཡིན། །བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མྗེད་

རྟློགས་པ་དང༌། །གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་པར་འཆར་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་

དགློངས་པ་བདྗེ་བག་རྗེད་པ་དང༌། །ཉྗེས་སྤྱློད་ཆྗེན་པློའི་གཡང་ས་ལས་ཀང་

བསྲུངས། །དྗེ་ཕྱིར་རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་སྐྗེ་བློ་ནི། །སྐལ་ལྡན་དུ་མས་བསྗེན་པའི་

གདམས་པ་མཆློག །སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིས། །ཡིད་རབ་མི་འཕློག་

དཔྱློད་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡློད། །གསུང་རབ་ཀུན་གི་སིང་པློ་བསྡུ་བསྡུ་བ། །ཚུལ་འདི་ཐུན་

རྗེ ་སློན་དང་ཉན་པས་ཀང༌། །དམ་ཆློས་འཆད་དང་ཐློས་པའི ་ཕན་ཡློན་

ཚོགས། །རླབས་ཆྗེན་སྡུད་པར་ངྗེས་པས་དྗེ་དློན་བསམ། །དྗེ་ནས་འདི་ཕྱིའི་ལྗེགས་

ཚོགས་ཇི་སྗེད་པའི། །རྟྗེན་འབྗེལ་ལྗེགས་པར་འགྲིག་པའི་རྩ་བ་ནི། །ལམ་སློན་

བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་འབད་པ་ཡིས། །བསམ་དང་སྦྱློར་བས་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པ་

རུ། །མཐློང་ནས་སློག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏློང་བར། །བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་མཆློད་

པས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་ཉམས་ལྗེན་དྗེ་ལྟར་བགིས། །ཐར་

འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་དྗེ་བཞིན་བསྐང་འཚལ་ལློ། །དལ་བའི་རྟྗེན་འདི་ཡིད་བཞིན་ནློར་ལས་

ལྷག །འདི་འདྲ་རྗེད་པ་ད་རྗེས་ཙམ་ཞིག་ཡིན། །རྗེད་དཀའ་འཇིག་ས་ནམ་མཁའི་གླློག་

དང་འདྲ། །ཚུལ་འདི་བསམས་ནས་འཇིག་རྟྗེན་བྱ་བ་ཀུན། །སྦུན་པ་འཕྱར་བ་བཞིན་
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དུ་རྟློགས་གྱུར་ནས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སིང་པློ་ལྗེན་པ་དགློས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་

ཀང་ཉམས་ལྗེན་དྗེ་ལྟར་བགིས། །ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་དྗེ་བཞིན་བསྐང་འཚལ་

ལློ། །ཤི་ནས་ངན་འགྲློར་མི་སྐྗེའི་གདྗེང་མྗེད་ཅིང༌། །དྗེ་ཡི་འཇིགས་སྐློབ་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་དུ་ངྗེས། །དྗེ་ཕྱིར་སྐབས་འགྲློ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང༌། །དྗེ་ཡི་བསབ་བྱ་

ཉམས་པ་མྗེད་པར་བྱ། །དྗེ་ཡང་དཀར་ནག་ལས་འབས་ལྗེགས་བསམས་ནས། །བང་

དློར་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ལ་རག་ལས་སློ། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་

ཀང་྾། ལམ་མཆློག་བསྒྲུབ་ལ་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་རྟྗེན། །མ་རྗེད་བར་དུ་ས་ཆློད་མི་

འློང་བས། །དྗེ་ཡི་མ་ཚང་མྗེད་པའི་རྒྱུ་ལ་བསབ། །སློ་གསུམ་སིག་ལྟུང་དྲི་མས་

སགས་པ་འདི། །ལྷག་པར་ལས་སྒིབ་སྦྱློང་བ་གནད་ཆྗེ་བས། །རྒྱུན་དུ་སློབས་བཞི་

ཚང་བར་བསྗེན་པ་གཅྗེས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད྾། སྡུག་བདྗེན་

ཉྗེས་དམིགས་བསམ་ལ་མ་འབད་ན། །ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་ཇི་བཞིན་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། །ཀུན་

འབྱུང་འཁློར་བའི་འཇུག་རིམ་མ་བསམས་ན། །འཁློར་བའི་རྩ་བ་གཅློད་ཚུལ་མི་

ཤྗེས་པས། །སིད་ལས་ངྗེས་འབྱུང་སྐློ་ཤས་བརྟན་པ་དང༌། །འཁློར་བར་གང་གིས་

བཅིངས་པ་ཤྗེས་པ་གཅྗེས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། 

སྗེམས་བསྐྗེད་ཐྗེག་མཆློག་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་སྗེ། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པ་རྣམས་ཀི་

གཞི་དང་རྟྗེན། །ཚོགས་གཉིས་ཀུན་ལ་གསྗེར་འགྱུར་རྩི་ལྟ་བུ། །རབ་འབྱམས་དགྗེ་

ཚོགས་སྡུད་པའི་བསློད་ནམས་གཏྗེར། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་རྒྱལ་སས་དཔའ་བློ་

རྣམས། །རིན་ཆྗེན་སྗེམས་མཆློག་ཐུགས་དམ་མཐིལ་དུ་འཛིན། །རྣལ་འབྱློར་ངས་

ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། སྦྱིན་པ་འགྲློ་བའི་རྗེ་སྐློང་ཡིད་བཞིན་ནློར། །སྗེར་
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སའི་མདུད་པ་གཅློད་པའི་མཚོན་ཆ་མཆློག །མ་ཞུམ་སིང་སློབས་བསྐྗེད་པའི་རྒྱལ་

སས་སྤྱློད། །སན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱློགས་བཅུར་སྒློག་པའི་གཞི། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་

ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་དགྗེ །ཡློངས་སུ་གཏློང་བའི་ལམ་བཟང་མཁས་པས་

བསྗེན། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། ཚུལ་ཁིམས་ཉྗེས་སྤྱློད་དྲི་

མ་འཁྲུད་པའི་ཆུ། །ཉློན་མློངས་ཚ་གདུང་སྗེལ་བའི་ཟླ་བའི་འློད། །སྐྗེ་དགུའི་དབུས་ན་

ལྷུན་པློ་ལྟ་བུར་བརིད། །སློབས་ཀིས་བསིགས་པ་མྗེད་པར་འགྲློ་ཀུན་འདུད། །དྗེ་ལྟར་

ཤྗེས་ནས་ཡང་དག་བངས་པའི་ཁིམས། །དམ་པ་རྣམས་ཀིས་མིག་བཞིན་བསྲུང་

བར་མཛད། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། བཟློད་པ་སློབས་ལྡན་

རྣམས་ལ་རྒྱན་གི་མཆློག །ཉློན་མློངས་གདུང་བའི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན་གི་ཕུལ། །ཞྗེ་སང་

ལག་འགྲློའི་དགྲ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །ཚིག་རྩུབ་མཚོན་ལ་ས་བའི་གློ་ཆ་ཡིན། །དྗེ་

ལྟར་ཤྗེས་ནས་བཟློད་མཆློག་གློ་ཆ་ལ། །རྣལ་པ་ས་ཚོགས་ཚུལ་གིས་གློམས་པར་

མཛད། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། མི་ལྡློག་བརྟན་པའི་བརྩློན་

འགྲུས་གློ་བགློས་ན། །ལུང་རྟློགས་ཡློན་ཏན་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་འཕྗེལ། །སྤྱློད་ལམ་

ཐམས་ཅད་དློན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །གང་བརྩམས་ལས་ཀི་མཐའ་རྣམས་ཡིད་

བཞིན་འགྲུབ། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་ལྗེ་ལློ་ཀུན་སྗེལ་བའི། །རླབས་ཆྗེན་བརྩློན་འགྲུས་

རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་བརྩམས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། 

བསམ་གཏན་སྗེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་པློ་སྗེ། །བཞག་ན་གཡློ་མྗེད་རི་ཡི་དབང་

པློ་བཞིན། །བཏང་ན་དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་ཀུན་ལ་འཇུག །ལུས་སྗེམས་ལས་སུ་

རུང་བའི་བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་རྣལ་འབྱློར་དབང་པློ་རྣམས། །རྣམ་
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གཡྗེང་དགྲ་འཇློམས་ཏིང་འཛིན་རྒྱུན་དུ་བསྗེན། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་

ཁྱྗེད་ཀང་྾། ཤྗེས་རབ་ཟབ་མློའི་དྗེ་ཉིད་ལྟ་བའི་མིག །སིད་པའི་རྩ་བ་དྲུངས་ནས་

འབྱིན་བའི་ལམ། །གསུང་རབ་ཀུན་ལས་བསྔགས་པའི་ཡློན་ཏན་གཏྗེར། །གཏི་མུག་

མུན་སྗེལ་སྒློན་མྗེའི་མཆློག་ཏུ་གྲགས། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་ཐར་འདློད་མཁས་པ་

ཡིས། །ལམ་དྗེ་འབད་པ་དུ་མས་བསྐྗེད་པར་མཛད། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་

འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། རྩྗེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ཙམ་ལ་འཁློར་བ་ཡི། །རྩ་བ་གཅློད་པའི་

ནུས་པ་མ་མཐློང་ཞིང༌། །ཞི་གནས་ལམ་དང་བལ་བའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས། །ཇི་ཙམ་

དཔྱད་ཀང་ཉློན་མློངས་མི་ལྡློག་པས། །ཡིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆློད་པའི་ཤྗེས་རབ་

དྗེ། །གཡློ་མྗེད་ཞི་གནས་རྟ་ལ་བསྐློན་ནས་ནི། །མཐའ་བལ་དབུ་མའི་རིགས་པའི་

མཚོན་རྣློན་གིས། །མཐར་འཛིན་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་བྱྗེད་པའི། །ཚུལ་

བཞིན་དཔྱློད་པའི་ཡངས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས། །དྗེ་ཉིད་རྟློགས་པའི་བློ་གྲློས་རྒྱས་

པར་མཛད། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། རྩྗེ་གཅིག་གློམས་

པས་ཏིང་འཛིན་འགྲུབ་པ་ནི། །སྨློས་པར་ཅི་འཚལ་ཚུལ་བཞིན་དཔྱློད་པ་ཡི། །སློ་

སློར་རྟློག་པ་ཡིས་ཀང་ཡིན་ལུགས་ལ། །གཡློ་མྗེད་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་གནས་པ་

ཡི། །ཏིང་འཛིན་བསྐྗེད་པར་མཐློང་ནས་ཞི་ལྷག་གཉིས། །ཟུང་འབྗེལ་སྒྲུབ་ལ་བརྩློན་

རྣམས་ཡ་མཚན་ནློ། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། མཉམ་གཞག་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སློང་ཉིད་དང༌། །རྗེས་ཐློབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སློང་པ་གཉིས། །བསློམས་

ནས་ཐབས་ཤྗེས་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བ་ཡིས། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པའི་ཕ་རློལ་འགྲློ་བ་

བསྔགས། །དྗེ་ལྟར་རྟློགས་ནས་ཕྱློགས་རྗེའི་ལམ་གིས་ནི། །ཚིམ་པ་མྗེད་པ་སྐལ་
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བཟང་རྣམས་ཀི་ལུགས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་྾། ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་྾། དྗེ་ལྟར་

རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི། །ལམ་མཆློག་གཉིས་ཀར་དགློས་པའི་ཐུན་མློང་

ལམ། །ཇི་བཞིན་བསྐྗེད་ནས་མཁས་པའི་དྗེད་དཔློན་གི། །མགློན་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱུད་

སྗེའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེར། །ཞུགས་ནས་ཡློངས་རློགས་མན་ངག་བརྟྗེན་པ་དྗེས། །དལ་

འབྱློར་ཐློབ་པ་དློན་དང་ལྡན་པར་བྱས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་ཉམས་ལྗེན་དྗེ་ལྟར་

བགིས། །ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་དྗེ་བཞིན་བསྐང་འཚལ་ལློ། །རང་གི་ཡིད་ལ་གློམས་

པར་བྱ་ཕྱིར་དང༌། །སྐལ་བཟང་གཞན་ལའང་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་

པའི་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལམ། །གློ་སའི་ངག་གིས་བཤད་པའི་དགྗེ་བ་དྗེས། །འགྲློ་

བ་ཀུན་ཀང་རྣམ་དག་ལམ་བཟང་དང༌། །འབལ་མྗེད་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་ནི་སྨློན་ལམ་

འདྗེབས། །རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་སྨློན་ལམ་དྗེ་ལྟར་བཏབ། །ཐར་འདློད་ཁྱྗེད་ཀང་དྗེ་

བཞིན་འདྗེབས་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཉམས་ལྗེན་གི་རྣམ་

གཞག་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་བརྗེད་བྱང་དུ་བྱས་པ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་

སློང་བ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །བ་ན་མྗེད་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་གསུམ་གི་གཏམ་

གི་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞབས་ཀི་པདྨློ་ལ་

གུས་པས་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །རབ་བརྟན་དད་པས་རྒྱལ་བའི་རྗེས་འཇུག་

ཅིང༌། །མངློན་པར་སྦྱློར་བ་མི་དམན་རྣམ་དཔྱློད་ཀིས། །ཐུབ་པའི་གསུང་ལས་སིང་
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པློ་ལྗེན་འདློད་ལ། །རིན་ཆྗེན་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་སྒློག་འདློད་པས། །གང་གི་ཐུགས་

རྗེའི་གཟྗེགས་མའི་ཆ་ཤས་ཙམ། །ཡིད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས་ཀང་རྩློལ་མྗེད་པར། །ཚིག་

གི་མཆློག་སྦྱིན་སྗེར་མཛད་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དྗེ་ལ་འདུད་དློ་རྗེ་བ་འབས་ལྡན་

མཛོད། །སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་གཡློ་བ་གླློག་གི་གར། །ལང་ཚོ་མི་སློད་རྒྱུག་པའི་རི་

གཟར་ཆུ། །དྗེ་ལྟར་རྟློགས་ནས་བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་འགས། །བདག་གིས་རིག་གནས་

གང་ལ་སྦྱངས་སམ་ན། །རིགས་ལམ་ཕ་མློ་ཕྱྗེད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་དང༌། །གཞུང་

ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལྗེན་དང༌། །ཚིག་སྦྱློར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་

ངག་གི་དཔལ། །ས་སྗེང་འདི་ན་རིན་ཆྗེན་རྣམ་གསུམ་སང༌། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀློན་

ཞིང་འདློད་པ་འཇློ། །རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དགའ་བ་རྒྱས་བྱྗེད་པས། །རིན་པློ་ཆྗེ་ཞྗེས་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས། །མཁས་པའི་ཡིད་འཕློག་རིན་ཆྗེན་གཞན་ཡློད་མིན། །སྨྲ་

བའི་ཁྱུ་མཆློག་འཕགས་པ་ཡབ་སས་དང༌། །ལློག་སྨྲ་ཚར་གཅློད་ཕྱློགས་གླང་གྲགས་

པ་ལས། །ལྗེགས་པར་འློངས་པའི་རིགས་ལམ་བདུད་རྩིའི་ཆུས། །བློ་མིག་དྲི་མ་ཡང་

ཡང་མ་བཀྲུས་ན། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་གནས་མཐློང་བ་སྨློས་ཅི་དགློས། །རིགས་པའི་ལུང་

དློན་ལ་ཡང་དཔྱློད་པ་ན། །ཕལ་ཆྗེར་ལློག་པར་རྟློག་པ་འཕྗེལ་འགྱུར་ཞིང༌། །གལ་ཏྗེ་

ཡང་དག་དམ་བཅའ་ཙམ་ཞིག་གིས། །ངྗེས་པ་རྗེད་ཀང་སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་

གི། །ཚད་མའི་སློབས་ཀིས་ཐྗེ་ཚོམ་མ་ཆློད་ཕྱིར། །འདམ་ལ་བཏབ་པའི་ཕུར་པ་

བཞིན་འགྱུར་བས། །ཡང་དག་བག་ཆགས་བརྟན་པློ་འཇློག་མི་ནུས། །འདི་ན་རིགས་

གཞུང་གཉིས་ལ་རབ་སྦྱངས་ཀང༌། །ཤར་དུ་འགྲློ་འདློད་ནུབ་ཏུ་བགྲློད་པ་དང༌། །ཟླ་

འློད་ཕློག་པས་ཡི་དྭགས་བསྗེག་པ་བཞིན། །རིགས་གཞུང་ཉིད་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལློག་
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རྟློག་གིས། །བློ་མིག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསད་པའི་མཐུས། །འདི་ཕྱིའི་དགྗེ་ལྗེགས་ཀུན་

འཇློམས་ཡུན་རིང་དུ། །ཡང་དག་ལྟ་ལས་ཕྱིར་ཕྱློགས་འགྱུར་བའི་རྒྱུ། །ཆྗེས་ཆྗེར་

བརྟན་པློ་སློག་པ་མང་དུ་སང༌། །དྗེ་ཕྱིར་བློ་གྲློས་ཕ་ཞིང་མཛངས་པ་དང༌། །ཀུ་ཤའི་རྩྗེ་

ལྟར་མ་གྱུར་དྗེ་སིད་དུ། །ངློམས་མི་ས་བར་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ། །མཁས་

པའི་བཤྗེས་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས། །དྗེ་ལྟར་བློ་གྲློས་མིག་ནི་”བྱྗེ་བ་

དྗེས
1

། །རྒྱལ་བས་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་ཟབ་མློའི་དློན། །རྣམ་རིག་ཙམ་དང་ངློ་བློ་ཉིད་

མྗེད་ཚུལ། །རྣམ་གཉིས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར། །དྗེ་ནས་མི་ཕམ་

ཆློས་རྗེ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། །ཐློགས་མྗེད་མཆྗེད་ལ་སློགས་པའི་ཤིང་རྟའི་སློལ། །དྲི་མྗེད་

གཞུང་མང་རྣམས་ལ་སྦྱངས་པ་ན། །རྒྱ་ཆྗེའི་གཏམ་གིས་དང་པློའི་ལས་ཅན་

རྣམས། །ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་ས་ཡི་བར། །ལྗེགས་པར་འཁིད་པའི་ཟབ་མློའི་

གདམས་པ་ལ། །ནང་བྱན་ཚུད་པས་བཀའ་དང་དགློངས་འགྲྗེལ་ཀུན། །གདམས་པའི་

མཆློག་ཏུ་ཤར་ལ་མཁས་པ་ཟྗེར། །ལྷག་མ་ནྗེ་ཙོའི་འདློན་པ་ལྟ་བུ་དང༌། །ཆུ་མྗེད་ཁློན་

པ་རི་མློའི་མར་མྗེ་བཞིན། །ཅི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་མཁས་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀིས། །གཞུང་

རྣམས་ཉམས་ལྗེན་ཤྗེས་ཕྱིར་བརྩམས་ཕྱིར་རློ། །ཀྗེ་མའློ་སྐྗེ་དགུའི་དློན་གཉིས་

འགྲུབ་པ་ནི། །རྣམ་དག་གཞུང་ལུགས་དག་ལ་མ་བརྟྗེན་མིན། །དྗེ་ལ་བརྟྗེན་པའང་སྒ་

ཙམ་ལྷུར་ལྗེན་པས། །འདས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་ལས་བསླུས་པ་གང༌། །ཆུས་ཁྱྗེར་

འགའ་ཞིག་སྐློམ་པས་ཤི་བ་བཞིན། །མང་དུ་ཐློས་ཀང་ཆློས་ཀི་ཕློངས་པ་ནི། །གཞུང་

ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བ་མྗེད་པས་ནློངས། །དྗེ་ཕྱིར་གང་བསབས་གདམས་པར་

1  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མ་དང་བཀྲིས་ལྷུན་པར་མ་གཉིས་ཆར་བྱྗེ་བ་དྗེས་ཞྗེས་བཀློད་འདུག་མློད་ཕྱྗེ་ཡིན་སམ།༽
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ཤར་བ་གཅྗེས། །དྗེ་ལྟར་དློན་གི་གནད་རྣམས་མ་འཕྱུགས་ན། །ཚིག་སྦྱློར་དམན་ན་

ཉྗེས་པ་ཆུང་མློད་ཀང༌། །རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་གསུང་རབ་བསྔགས་པ་ན། །དློན་བཟང་བ་

དང་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པློ་ཞྗེས། །གསུངས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་ཁང་བཟང་

ལའང༌། །བསིལ་ཟྗེར་བྱྗེད་པའི་འློད་ཀིས་བྱུགས་པ་བཞིན། །དློན་བཟང་བ་ལའང་

ཡིད་འཕློག་ཚིག་སྦྱློར་གིས། །སྤས་པར་གྱུར་ན་ཆྗེས་ཆྗེར་མཛེས་པར་

འགྱུར། །དམར་སྗེར་ཅན་དང་རྒྱལ་བའི་ལྷས་བཀློད་པ། །བཏྟ་དང་ནི་ཛཱ་ཏི་ཞྗེས་བྱ་

བའི། །སྗེབ་སྦྱློར་ཇི་བཞིན་བློད་སྐད་ལ་མྗེད་ཀང༌། །ཚིགས་བཅད་ལྷུག་པ་གཉིས་ཀ་

སྗེལ་བའི་ལུས། །དློན་དང་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ཡི། །མཛེས་བྱྗེད་རྒྱན་གིས་

སྤུད་པའི་ཚིག་སྦྱློར་ཚུལ། །སན་དངགས་གཞུང་བཞིན་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བ་ན། །བློ་

གསལ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱྗེད། །དྗེ་ལྟར་རིན་ཆྗེན་རྣམ་པ་གསུམ་གའི་

ཡང༌། །རྩ་བ་དམ་པ་ཐྗེག་མཆློག་དགྗེ་བའི་བཤྗེས། །འདིས་མ་ཟིན་ན་སྐྗེ་བ་དུ་མར་

ཡང༌། །ངལ་བརྒྱས་འབད་ཀང་རྟློགས་པར་མི་འགྱུར་བ། །བཤྗེས་དྗེས་ཟིན་ན་ཚེ་

གཅིག་ཉིད་ལ་ཡང༌། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་ངྗེས་པ་སྗེར་བའི་ཕྱིར། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་ཡིས། །རྗེས་སུ་འཛིན་དང་ཟིན་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཐར་

འདློད་བློ་གྲློས་ཅན་གི་འཇུག་ངློགས་མཆློག །རིན་ཆྗེན་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་འདིར་

འབད་ལས། །བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་དྗེ་ཡིས་འགྲློ་བ་ཀུན། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པའི་

མགློན་དང་འབལ་མྗེད་ཤློག །དྗེ་སྗེན་པ་ལས་བློ་མིག་དག་གྱུར་ཏྗེ། །རྒྱལ་བའི་

ལུགས་བཟང་ཇི་བཞིན་རྟློགས་པ་དང༌། །རྟློགས་མ་ཐག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་དང༌། །དྗེ་

ལྟར་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མྗེད་པར་ཤློག །མ་རྟློགས་འགྲློ་ལ་བརྩྗེ་བས་ཐློག་མར་ནི། །ཟང་
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ཟིང་སྦྱློར་བས་དགའ་བར་བྱས་པའི་མཐར། །དློན་བཟང་ཚིག་ལྗེགས་སན་པར་སྨྲ་བ་

ཡིས། །བསྐུལ་བས་བཟང་པློའི་སྤྱློད་ལ་འགློད་པར་ཤློག །ཅྗེས་བ་ན་མྗེད་པའི་རིན་པློ་

ཆྗེ་གསུམ་གི་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་སློང་བ་པ་ཤར་

ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་དཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆྗེན་དཔལ་ལློ། །འདིས་ཀང་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་ཀུན་ནས་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །ཆློས་ཀི་

རྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པས་གདུལ་བྱ་

ཕན་བདྗེ་ལ་སྦྱློར་བའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། དང་པློར་ནི་མངློན་པར་མཐློ་བའི་བདྗེ་

བ་དང༌། ཕྱིས་ནི་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པའི་བདྗེ་བ་ལ་འགློད་པའློ། །འདི་ཙམ་གིས་ནི་

སྐྗེས་བུའི་གནས་སྐབས་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་འདློད་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་

པའི་ཕྱིར། དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྱ་བ་ནི་འདི་དག་ཏུ་ཡློངས་སུ་ཚང་བར་ལྟ་བར་བྱ་སྗེ། 

ལྷག་པ་དང་མ་ཚང་བ་མྗེད་པའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཅི་ཙམ་བཤད་ཀང་རན་པ། གང་ནས་

བཤད་ཀང་འབྗེལ་བ། ཆ་ཤས་ཕ་མློ་རྗེས་ཀང་སྐྗེ་དགུ་རྣམས་ལ་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་

བདྗེ་བ་ཚད་མྗེད་པ་སྗེར་བའི་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསན་པ་ཇི་སྗེད་ཅིག་བཀའ་

སྩལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མངློན་པར་མཐློ་བ་དང་ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་ལས་བརྩམས་

པ་ཤ་སག་སྗེ། དྗེ་ལ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བའི་གཏམ་དང་ཟབ་པའི་གཏམ་

ཞྗེས་ཀང་གྲགས་སློ། །དྗེ་ལ་མངློན་པར་མཐློ་བ་ནི་ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའློ། །ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པའློ། །འདི་གཉིས་བསྒྲུབ་

པའི་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་ཀང་མདློར་ན་གཉིས་ཏྗེ། ལས་དང་འབས་བུ་ལ་ཡིད་
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ཆྗེས་པའི་དད་པ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་རིག་པའི་ཤྗེས་རབ་བློ། །འདི་གཉིས་ལ་

ཡང་སིད་པའི་རྩ་བ་གཅློད་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཤྗེས་རབ་ནི་གཙོ་བློ་དང༌། དད་པ་ནི་

ཕལ་པའློ། །འློན་ཀང་དད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་ཤྗེས་རབ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ཀི། དད་

པ་ནི་སིད་པའི་འབས་བུ་ཅན་ནློ། །ཤྗེས་རབ་ནི་ཐར་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་སམ་དུ་བསམས་ནས་དད་པ་ལ་རྩིས་མྗེད་པར་བྱས་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ནས་འཇུག་

པར་བྱའློ་ཞྗེས་པ་སྐྗེ་བློ་བླུན་པློ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་དམིགས་བུ་དང་བལ་བ། 

མང་དུ་ཐློས་པའི་དློན་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱློད་པའི་རིགས་པའི་ནློར་གིས་དབུལ་བ། 

འགྲློན་པློ་ཕྱློགས་བསད་པ་ལྟར་ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་བློ་ཡི་

ནུས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་སུ་ནི་ནམ་ཡང་འགྲློ་བར་མི་བྱའློ། །འདི་

ལ་གཏན་ཚིགས་བསན་པ། སིད་པ་དུ་མར་གློམས་པ་ལས། །རྗེད་པར་འགྱུར་པའི་

ཐར་པ་ནི། །བདྗེ་འགྲློ་ལས་ཡིན་དྗེ་ཡང་ནི། །ཡང་དག་ལྟ་བས་དྲངས་པ་ཡི། །ལུས་

ངག་ཡིད་ཀི་རྩློམ་པ་རྣམས། །ཁ་ན་མ་ཐློ་དང་བལ་བའི། །ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་ལས་

རྣམས་ལ། །རྟག་ཏུ་འཇུག་ལས་འཐློབ་ཕྱིར་དང༌། །སིད་པར་འགྲློ་བའི་རིམ་པ་

རྣམས། །ཇི་བཞིན་རྟློགས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །ཇི་སིད་ཡིད་སྐློ་མ་གྱུར་པ། །དྗེ་སིད་

“ཞི
1

་གུས་ག་ལ་ཡློད། །འདི་ནི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བློ་སྗེ། །མཁས་པས་འདི་ལ་དཔགས་

ནས་ནི། །རིམ་པ་འདི་ལས་མི་འདའ་བའི། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་ཤྗེས་པར་

བྱ། །ཞྗེས་པ་འདི་ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།    །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། འཇིག་རྟྗེན་མིག་གྱུར་དཔའ་བ་སྨྲ་བའི་

1  ཞ
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མཆློག །རྣམ་གྲློལ་གླིང་སྐྗེས་སྔློན་མྗེད་དྗེད་དཔློན་མཆློག །རྟག་ཏུ་ཕན་པ་ཉིད་གསུང་

བརྩྗེ་བའི་བདག །སློན་པ་བ་མྗེད་དྗེ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །ཐུབ་དབང་མཛད་པ་རྨད་

བྱུང་འགྲློ་ལ་སྒྲུབ། །རྒྱལ་བའི་ཆློས་ཀི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ། །རྒྱལ་ཚབ་མི་ཕམ་

པ་ཞྗེས་གྲགས་པ་དྗེས། །སིད་མཐའི་བར་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །བརྩྗེ་ལྡན་དྗེ་

ཡིས་ལྷ་མིའི་སློན་པ་ལ། །ཡློངས་སུ་ཞུས་པའི་ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བའི་མདློ། །དང་

པློའི་ལས་ཅན་བཀྲི་བའི་གནད་ཀི་གནས། །གསལ་བར་སློན་པའི་ཉམས་སུ་ལྗེན་

ཚུལ་བཤད། །གང་ཞིག་ཉྗེས་པ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི། །ཁྱིམ་ན་གནས་པ་སངས་

ནས་མངློན་བྱུང་བ། །ཤྗེས་རབ་སློབས་ཀིས་ཉློན་མློངས་གཞློམ་འདློད་དྗེས། །ཐློག་མ་

ཉིད་དུ་འདི་ལྟར་བརྟག་པར་བྱ། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ཡློངས་སུ་ཉམས་པའི་རྒྱུ། །རྗེད་

དང་བཀུར་སི་འདུ་འཛི་གཉིད་དང་རྨུགས། །སྨྲ་དང་ལས་དང་སྤློས་ལ་དགའ་བ་

ཡི། །ཉྗེས་དམིགས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ལ་སུན་དབྱུང་བྱ། །འདློད་ཆུང་གཅིག་པུར་

གནས་དང་མི་ཉལ་བརྩློན། །དློན་སྗེམས་ལས་བཟང་བསྒྲུབ་དང་བྱམས་ལ་

གནས། །དྗེ་དག་ཕན་ཡློན་ཐུབ་པས་བསྔགས་པ་ལ། །ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བྱས་ཏྗེ་

སྤློ་བ་བསྐྗེད། །བཀུར་སི་རྗེད་ལ་སྗེད་སློགས་དྗེ་དག་ཀང༌། །སྔློན་བྱས་ལས་ཀི་སྒིབ་

པས་བསྐྗེད་པས་ན། །བཤགས་ཤིང་མི་བྱྗེད་ཡི་དམ་བརྟན་པློ་བྱ། །བདག་ཉིད་མི་

ཉམས་ཐབས་ལ་རབ་ཏུ་འབད། །ཕན་བདྗེའི་རྩ་བ་གཅློད་པའི་མི་བཟད་ལས། །ཆློས་

སྨྲ་ཆློས་ལ་འཁྲུགས་ནས་སུན་འབྱིན་པ། །སློག་གི་ཕྱིར་ཡང་ནམ་ཡང་མི་བྱྗེད་

པའི། །ཡི་དམ་བརྟན་པློ་ལྷག་པར་བསྗེན་པར་བྱ། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཤིན་ཏུ་

ཟབ། །ཚུལ་དྗེར་བློ་ཆུང་བདག་འདྲ་ཡིས། །སློབས་པར་གྱུར་པ་མི་རིགས་མློད། །ཐུབ་
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དབང་ཉིད་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ། །ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཅན། །བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་བློ་ཡིས་ལྗེགས་བརྟགས་ནས། །གདུལ་དཀའི་སྗེམས་གདུལ་བྱ་

ཕྱིར་བཤད་པ་འདིས། །སློན་པའི་ལུགས་བཟང་སློན་པའི་མཆློག་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །གང་ལ་བརྟྗེན་ན་བདྗེ་བག་ཏུ། །ཐར་པའི་གྲློང་དུ་བགྲློད་པའི་ཐབས། །བདྗེ་

གཤྗེགས་བསན་པའི་སིང་པློ་མཆློག །སློ་སློར་ཐར་ཅྗེས་གྲགས་པ་གང༌། །ངློ་བློ་དང་

ནི་རབ་དབྱྗེ་དང༌། །སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན། །གཏློང་བའི་རྒྱུ་དང་ཕན་ཡློན་

ཏྗེ། །རྣམ་པ་དྲུག་གིས་ཇི་བཞིན་བཤད། །ངྗེས་འབྱུང་བསམ་པས་རྒྱུ་བྱས་

ནས། །གཞན་གནློད་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས། །ལྡློག་པ་དྗེ་ཡང་ལུས་ངག་

ལས། །གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཞྗེས་འདློད་པ་དང༌། །སློང་བའི་སྗེམས་པ་རྒྱུན་ཆགས་

པ། །ས་བློན་དང་བཅས་ཡིན་ནློ་ཞྗེས། །འདློད་པའི་ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས། །རང་གི་

སྗེ་པ་གློང་འློག་སྨྲ། །བསྗེན་གནས་དགྗེ་བསྗེན་ཕ་མ་དང༌། །དགྗེ་ཚུལ་ཕ་མ་དགྗེ་སློབ་

མ། །དགྗེ་སློང་མ་དང་དགྗེ་སློང་སྗེ། །སློ་སློར་ཐར་པ་རིགས་བརྒྱད་དློ། །ཁྱིམ་པའི་

སློམ་པ་དང་པློ་གསུམ། །རབ་བྱུང་སློམ་པ་ཐ་མ་ལྔ། །རྩ་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་

བཞི། །བརྒྱད་སློང་བསྗེན་གནས་སློམ་པའློ། །མི་ཚངས་སྤྱློད་དང་མ་བྱིན་ལྗེན། །སློག་

གཅློད་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས། །རྩ་བ་བཞི་ཡིན་མལ་ཆྗེ་མཐློ། །ཆང་འཐུང་གར་སློགས་

ཕྗེང་སློགས་དང༌། །ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་ཡན་ལག་བཞི། །གསློད་རྐུ་སྨྲ་དང་ལློག་པར་

གཡྗེམ། །མློས་འགྱུར་འཐུང་བ་ལྔ་སློང་བ། །དགྗེ་བསྗེན་གི་ནི་སློམ་པའློ། །ས་གཅིག་
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ས་འགའ་ཕལ་ཆྗེར་སྤྱློད། །ཡློངས་རློགས་སྤྱློད་དང་ཚངས་སྤྱློད་དང༌། །སྐབས་འགྲློའི་

དགྗེ་བསྗེན་རྣམ་པ་དྲུག །རྩ་བ་བཞི་ལས་གཅིག་གཉིས་གསུམ། །འདློད་ལློག་མི་

ཚངས་སྤྱློད་སློང་དང༌། །སྐབས་འགྲློ་ཙམ་གི་དགྗེ་བསྗེན་དུ། །ཁས་ལྗེན་རྣམས་དང་

གློ་རིམ་བཞིན། །རྩ་བ་བཞི་དང་ཡན་ལག་དྲུག །བཅུ་སློང་དགྗེ་ཚུལ་སློམ་པའློ། །གར་

སློགས་ཕྗེང་སློགས་རྣམ་གཉིས་དང༌། །གསྗེར་དངུལ་ལྗེན་དང་རྣམ་པ་གསུམ། །ཕྱྗེ་

བས་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །མཁན་པློར་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང༌། །ཁྱིམ་པའི་

རྟགས་ནི་སློང་བ་དང༌། །རབ་བྱུང་རྟགས་ནི་ལྗེན་པ་ལས། །ཉམས་པ་རྣམ་གསུམ་

བསན་པ་ཡིས། །སང་བྱ་བཅུ་གསུམ་དག་ཏུ་འགྱུར། །དགྗེ་ཚུལ་སློམ་པ་ཐློབ་རྗེས་

སུ། །རྩ་བའི་ཆློས་དྲུག་རྗེས་མཐུན་གི། །ཆློས་དྲུག་སློང་བའི་སློམ་པ་ནི། །དགྗེ་སློབ་

མ་ཡི་སློམ་པ་ཡིན། །གཅིག་པུ་ལམ་དུ་འགྲློ་མི་བྱ། །ཆུ་བློའི་ཕ་རློལ་རྐལ་མི་

བྱ། །སྐྗེས་པ་ལ་ནི་རྗེག་མི་བྱ། །སྐྗེས་པ་དང་ནི་འདུག་མི་བྱ། །“སྨན
1

་དུ་འགྱུར་བ་མི་

བྱ་ཞིང༌། །ཁ་ན་མ་ཐློ་འཆབ་མི་བྱ། །དྗེ་དག་རྩ་བའི་ཆློས་དྲུག་སློང༌། །གསྗེར་ལ་

གཟུང་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། །འདློམས་ཀི་སྤུ་ནི་བྗེག་མི་བྱ། །བྱིན་ལྗེན་མ་བྱས་ཟ་མི་

བྱ། །གསློག་འཇློག་བྱས་པ་བཟའ་མི་བྱ། །རྩྭ་སྔློན་མི་གཙང་འདློར་མི་བྱ། །ས་ནི་བརློ་

བར་མི་བྱ་བ། །རྗེས་མཐུན་ཆློས་ནི་རྣམ་དྲུག་སློང༌། །ཕམ་བརྒྱད་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་

དང༌། །སང་བའི་ལྟུང་བྱྗེད་སུམ་ཅུ་གསུམ། །ལྟུང་བྱྗེད་འབའ་ཞིག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། །སློ་

སློར་བཤགས་པ་བཅུ་གཅིག་དང༌། །ཉྗེས་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཏྗེ། །སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་རྣམས། །སློང་བར་བྱྗེད་པ་དགྗེ་སློང་མ། །ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་

1  སྨློན
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ནི། །བཅུ་གསུམ་སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་དང༌། །ལྟུང་བྱྗེད་འབའ་ཞིག་དགུ་བཅུ་དང༌། །སློར་

བཤགས་བཞི་དང་ཉྗེས་བྱས་ནི། །བརྒྱ་རྩ་བཅུ་གཉིས་བསློམས་པ་ཡིས། །ཉིས་བརྒྱ་

ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་རྣམས། །སློང་བར་བྱྗེད་པ་དགྗེ་སློང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་སློ་ཐར་རིས་

བརྒྱད་པློ། །སྒ་མི་སན་པ་མ་གཏློགས་པའི། །གླིང་གསུམ་སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་ཀི། །རྟྗེན་

ལ་སྐྗེ་ཡི་ཟ་མ་དང༌། །མ་ནིང་མཚན་གཉིས་སློགས་ལ་མིན། །སློམ་པ་གཏློང་བའི་རྒྱུ་

ལ་གཉིས། །བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕློས་དང༌། །མཚན་གཉིས་བྱུང་དང་ལན་གསུམ་

གྱུར། །དགྗེ་རྩ་ཆད་རྣམས་ཐུན་མློང་ངློ༌། །ཉི་ཤུ་མ་ལློན་དྗེར་ཤྗེས་དང༌། །བསྗེན་ཕྱིར་

ཁས་བངས་ཉིན་ཞག་འདས། །རིམ་བཞིན་དགྗེ་སློང་དགྗེ་སློབ་མ། །བསྗེན་གནས་

རྣམས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན། །རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང༌། །དམ་པའི་ཆློས་ནི་ནུབ་པ་

ལས། །སློམ་པ་གཏློང་ཞྗེས་འདློད་པའང་ཡློད། །ཁ་ཆྗེ་བྱྗེ་བག་སྨྲ་བ་རྣམས། །སློམ་

ལྡན་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བ་ལ། །བུ་ལློན་ནློར་ལྡན་བཞིན་དུ་འདློད། །སློམ་པ་དྗེ་དག་བསྲུངས་

པ་ལས། །གནས་སྐབས་འབས་བུ་ལྷ་མི་དང༌། །མཐར་ཐུག་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་

གསུམ། །ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། །བརྩློན་ལྡན་རྣམས་ཀི་སློ་སློར་

ཐར། །རྟག་ཏུ་གུས་པས་འབད་དྗེ་བསྲུང༌། །དགྗེ་དྗེས་སྐྗེ་བར་ལུས་ཅན་རྣམས། །རྟག་

ཏུ་ཚངས་སྤྱློད་ལ་གནས་ཤློག །ཅྗེས་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་གཏན་ལ་དབབ་པ་

འདུལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སིང་པློ་བསྡུས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཡུལ་གངས་ཅན་གི་མཐར་

སྐྗེས་པའི་སན་དངགས་མཁན་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་

སྦྱར་བའློ།།  །།
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༈ དྗེ་ཉིད་ལ་རྗེ་རྗེད་མདའ་པའི་གསུང་ལན། དབྗེན་པའི་གཏམ་དང་བཅས་

པའི་ནང་ན་མན་ངག་འདི་པའི་ལུགས་ལ་ངྗེས་འབྱུང་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་འཁིད་

ཚུལ་དང་བློགས་འདློན་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཡློད་པ་འདྲ་སྗེ། ཡི་གྗེར་ཞིབ་ཏུ་བཀློད་

ནས་རྒྱ་བྱས་ཏྗེ། དབུས་ནས་བརྒྱུད་ནས་བསྐུར་བ་བྱུང་ན་ཁྱད་ཆྗེ། གསུང་བ་དྗེ་ཉིད་

ཀི་ལན། ངྗེས་འབྱུང་དང་བྱང་སྗེམས་ལ་དམིགས་རྣམ་ཁྱད་པར་ཅན་བཅར་བའི་

ཚུལ་དང༌། གློ་རིམ་ངྗེས་པ་ཅན་གི་འཁིད་ཚུལ། སར་ཡང་རྗེ་བཙུན་གི་གསུང་གི་

གནང་བ་ནློས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕྱི་མ། སྤྱིར་འདི་ལ་ཡང༌། ཞུ་ཡིག་སྔ་མའི་ལན། རྗེ་རྗེད་

མདའ་པའི་གསུང་ལན་དང་སྦྱར་ན། གློ་ཕན་ཆྗེ་བར་འདུག་པས་གསུང་ལན་ལས་

ངྗེས་འབྱུང་སློགས་ཆློས་གསུམ་པློ་དྗེ་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་སློག་ནས་གཟུང་བའི་

གདམས་པ་ཡིན་ཚུལ་དང༌། ངྗེས་འབྱུང་དྗེ་ཡང༌། གང་ཟག་གསུམ་གི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་

ཚུལ་དང༌། ཆློས་གསུམ་གི་ངློ་བློ་དང༌། དྗེ་ཇི་ལྟར་རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའི་ཚུལ་དང༌། 

སྐྗེས་པའི་ཚད་དང༌། དྗེ་གསུམ་གློ་རིམ་ངྗེས་ཅན་དུ་འཁིད་ཚུལ་དང༌། རང་ཉིད་ཀིས་

དབུ་མའི་ལྟ་བའི་དགློངས་ཚུལ་བཞི་བྱུང་བའི་ཚུལ་རྣམས་ཞུ་ཡིག་སྔ་ཕྱི་བསྒིགས་ན་

ཕན་ནུས་ཆྗེ་བར་ཡློད་པས་འདིར་དྗེའི་ཐློ་ཙམ་བིས་པ་ཡིན།།  །།

༈ དྗེ་ཡང་སྤྱིར་སློང་པས་ཡློད་མཐའ་དང་སང་བས་མྗེད་མཐའ་སྗེལ་བ་འདི་

རྒྱང་པན་གི་བར་ལ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆློས་ལ། སང་བས་

ཡློད་མཐའ་དང་སློང་པས་མྗེད་མཐའ་སྗེལ་ཞིང༌། སློང་ཉིད་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲློ་ཚུལ་

ཤྗེས་དགློས་ལ། འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རྒྱུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་ཞིང་
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མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་རང་ལུགས་སུ་ཁས་ལྗེན་ལ། དྗེ་ཉིད་ཀིས་མཐའ་ཐམས་ཅད་སློང་

བའི་སློང་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སློགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཡློད་ལ། དྗེ་ཡང་གཞན་ངློར་

རྒྱུ་འབས་མི་སླུ་ཞིང༌། རང་ལུགས་ལ་སླུ་མི་སླུའི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་ཁས་མི་ལྗེན་

ཟྗེར་བ་ཡང་མིན། མ་དཔྱད་ན་རྒྱུ་འབས་མི་སླུ་བར་མཐློང་ཞིང༌། དཔྱད་ན་འདི་ཡིན་

མ་རྗེད་ནས། ད་གཟློད་རྒྱུ་འབས་མཐློང་ཙ་ན་དྗེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སྗེང་དུ་སྦྱློར་

བ་ལ་བསམས་ནས། རྟྗེན་འབྗེལ་དང་སློང་པ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱྗེད་པ་ཡང་མིན་པར་རྒྱུ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མི་སླུ་བར་མཐློང་བའི་བློ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་བློ་གཞན་ལ་

ལྟློས་མྗེད་དུ་དམིགས་གཏད་ཞིག་པའི་སློང་པ་ཡང་འློང་བའི་ཚུལ་དང༌། རྒྱུ་འབས་མི་

སླུ་བའི་གཏན་ཚིགས་དྗེ་ཉིད་ཀིས་རྟགས་གཞན་ལ་ལྟློས་མྗེད་དུ་ཡློད་མཐའ་སློགས་

དང་བལ་བའི་སློང་པར་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་རྒྱུ་འབས་མི་སླུ་བ་ལ་གཏིང་ནས་ངྗེས་

ཤྗེས་འདྲློངས་ཤིང༌། དྗེ་ཀ་ནས་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞིག་པའི་ཞྗེན་མྗེད་ཀང་

འློང་པ་ཡིན། དྗེ་ཡང་སྤྱིར་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་མང་ཡང་ཐར་པའི་རྒྱུར་འགྲློ་བ་ནི་

ངྗེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་གློ །ད་ལྟ་འདི་གསུམ་ལ་མློང་བ་ཐློན་

པ་ལྟ་ཞློག །གློ་བ་རྣམ་དག་ཡློད་པ་ཡང་དཀློན། དྗེ་ལ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་གློ་བས་ཐར་

པའི་ས་བློན་འཇློག་མི་ནུས། ཕྱི་མ་སློབས་ཆྗེ་བས་འཇློག་ནུས། དང་པློ་གཉིས་གློ་བ་

ཙམ་ལམ་ལུས་པར་ཡིད་འགྱུར་བའི་མློང་བ་ཐློན་པས་ས་བློན་འཇློག །དྗེ་ཡང་འབད་

པ་དྲག་པློས་དམིགས་རྣམ་ཡིད་ལ་བྱས་པ་ན་གློམས་པའི་མཐུས་ཡིད་འགྱུར་བ་ན། 

རྩློལ་བཅས་ཀི་མློང་བ་ཐློན་པས་དྗེས་ཐར་པའི་ས་བློན་འཇློག་ནུས་ཀང་ལམ་གི་སར་

མ་སྗེབ། སིད་པའི་བདྗེ་འབྱློར་དྲན་ཙམ་དང་སྗེམས་ཅན་དྲན་ཙམ་གིས་ངྗེས་འབྱུང་
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དང་བྱང་སྗེམས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འཇུག་པའི་མློང་བ་ཐློན་ན་ཚོགས་ལས་ཆུང་ངུར་

འཇློག །དྗེ་ཡང་འཁློར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡློན་མཐློང་བའི་དྲན་

ཤྗེས་ན་རྗེ་བསྗེན་ནས་སང་ཤས་ལ་བློ་འགྲློར་མི་སྗེར་བར་སིད་པའི་འཚང་བཅར་

ཞིང༌། ཐར་པའི་ཕན་ཡློན་ལ་སྗེམས་འཛིན་པའི་དམིགས་རྣམ་གློམས་ནས་ངྗེས་

འབྱུང་ལ་མློང་བ་མ་བཏློན་པར་སྦྱིན་པ། ཚུལ་ཁིམས། བཟློད་པ། བརྩློན་འགྲུས། 

བསམ་གཏན་གི་དགྗེ་རྩ་གང་གློམས་ཀང་ཐར་པའི་རྒྱུར་གཏན་ནས་མི་འགྲློ་བས་

ཐར་འདློད་ཀིས་ཐློག་མར་གདམས་ངག་གང་ཟབ་ཟྗེར་བ་གཞན་ཐམས་ཅད་བཞག་

ནས་ངྗེས་འབྱུང་ལ་རྟློག་བསློམ་བྱ་དགློས། ཐྗེག་ཆྗེན་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་དློན་ཡིད་བྱྗེད་

ཀི་སྐློན་དང༌། གཞན་དློན་གི་ཕན་ཡློན་ལ་དྲན་ཤྗེས་ཐུན་རྗེ་བསྗེན་ནས་སྗེམས་

བསྐྗེད་ལ་མློང་བ་འདློན་པའི་དམིགས་རྣམ་ནས་གློམས་པར་མ་བྱས་ན་གཞན་གང་

བྱས་ཀང་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། གཞན་དུ་དགྗེ་རྩ་རྣམས་རང་དློན་ཡིད་བྱྗེད་ཀིས་

དབང་བྱས་ནས་དམན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་

ན་ངྗེས་འབྱུང་ལ་དྲན་ཤྗེས་བསྗེན་པའི་དམིགས་རྣམ་གློམས་པར་མ་བྱས་ན་དགྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་སང་ཤས་ཀིས་དབང་བྱས་ནས་འཁློར་བ་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་བྱྗེད་པ་

བཞིན་ནློ། །

དྗེས་ན་སྔགས་ལ་སློགས་པའི་གདམས་ངག་གང་ཟབ་ཟྗེར་བ་རྣམས་བཞག་

ནས་ཐློག་མར་ངྗེས་འབྱུང་དང་བྱང་སྗེམས་ལ་མློང་བ་ཐློན་པ་རྗེ་ངྗེས་པ་བྱ་དགློས། 

དྗེ་སྐྗེས་པ་དང་དྗེ་ནས་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་རྒྱུར་

དབང་མྗེད་དུ་འགྲློ་བས། དྗེས་ན་འདི་ལ་སློམ་རིན་མི་ཆློག་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ལམ་གི་
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གནད་གཏན་ནས་མ་ཤྗེས་པ་ཡིན་གསུང༌། དྗེ་ལྟར་དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཐློག་མར་རྒྱུད་

སྨིན་པར་བྱས་ནས་གྲློལ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་ཐློག་མར་མི་རྟློག་པ་ལ་དྲན་ཤྗེས་བརྟྗེན་ནས་

གནས་པ་བརྟན་པློ་འློང་བའི་ཞི་གནས་འགྲློ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤྱློད་ལམ་དང་བསྗེ་

ཐུབ་པའི་གནས་པ་བརྟན་པློ་ཞིག་བཙལ་ལ། དྗེ་ནས་ལྷག་མཐློང་བསློམ་དགློས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཀི་གནས་ཆ་ཞིག་མ་རྗེད་པའི་གློང་དུ་ལྷག་མཐློང་བསློམས་ཀང་འཕློ་

དྲགས་པས་མློང་བ་མི་ཐློན། གནས་ཆ་རྗེད་ཀང་ཐློས་པ་རྣམ་ངག་གི་སློབས་ཀིས་

བདག་མྗེད་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་འདྲློངས་ངྗེས་ཤིག་མྗེད་ན་ལྷག་མཐློང་གི་མློང་བ་རྣམ་དག་

སྐྗེ་བའི་སྐབས་མྗེད། དྗེས་ན་གནས་ཆ་ནམ་རྗེད་པ་དང་དྗེ་ནས་ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་

གདློན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་འདི་ལྟར་ཡུལ་སང་གཞན་ལ་ཡང་རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་ནས་བསློམས་ན་ཡང་མློང་བ་ཐློན་པ་འློང་མློད། འློན་ཀང་གནད་དུ་ཆྗེ་བ་ནི་དང་

པློར་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྣམ་པ་བདུན་གིས་བཙལ་ན་བདག་མྗེད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་

ལྗེགས་པར་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་མ་རྗེད་པ་དང་དྗེ་ཀའི་ངང་ལ་དྲན་ཤྗེས་

བསྗེན་ནས་བཞག །ནམ་འཕློ་བ་དང་ཡང་སྔར་བཞིན་རིགས་པས་བཙལ་ནས་མ་རྗེད་

པ་དང་དྗེ་ཀའི་ངང་ལ་བཞག་སྗེ། དཔྱློད་པ་འདི་ཧ་ཅང་མང་དྲགས་ན་འཕློ་ཤས་ཆྗེར་

སློང་ནས་མློང་བ་མི་ཐློན། དྗེས་ན་ད་ལྟའི་གདམས་ངག་པ་རྣམས་འདློད་པ་ལྟར་

སྗེམས་ཅིར་ཡང་མི་རྟློག་པར་བཞག་ནས། དྗེ་ནས་ལྟ་བས་གནས་ལུགས་ཅིར་ཡང་

ཐ་སད་གདགས་ས་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྗེས་ནས་

སྐློང་ལུགས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པར་འཇློག་པ་འདིས་སྗེམས་གནས་ཙམ་མ་

གཏློགས་པ་ལྷག་མཐློང་ལ་མློང་བ་ཐློན་པ་མི་སིད་གསུང་བས་གནས་པ་རྗེད་ནས་
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མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པ་ནས་གསུངས་པའི་དཔྱད་སློམ་མ་བྱས་ན་ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་མི་ཐློན་

པས་དཔྱད་སློམ་བྱ་དགློས། དཔྱད་སློམ་ཡང་སྔར་ལྟར་ཡིན་གི། འགའ་ཞིག་ལྟར་

རྒྱུན་“པར
1

་བསམ་བློ་འབའ་ཞིག་གཏློང་བ་ཡང་མ་ཡིན། གནས་ཆ་གཏན་མ་བཙལ་

བར་ལྟ་བ་སྐློང་བ་ཡང་མ་ཡིན། དྗེས་ན་ད་ལྟའི་སློམ་ཆྗེན་གི་གནས་པ་སྐློང་ལུགས་

འདི་གཏན་ནས་ལམ་ངློ་བློ་མིན་གསུང༌། འདི་རྣམས་རང་རྗེ་དང་མཐུན་ཤས་ཆྗེ་བས་

ཟུར་ཙམ་སྨློས་པ་དང་ངྗེས་ཤྗེས་རྔམ་ཅན་འདྲློངས་མཆི། ངྗེད་ཀི་ཡིད་ལ་ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་ཀིས་སློམ་དང་ལྟ་བ་ཁྱད་མི་སང་བས་རུང་ལ། རང་རྒྱུད་ཕྱིན་ལ་སློམ་

ལུགས་འདི་ལ་ངློ་བློའི་སློམ་ལུགས་སུ་འློང་ས་ཡྗེ་མི་འདུག་སམ་ནས་ཞུས་པས་ཕྱི་

མ་དྗེ་གར་འདུག །ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་བསློམས་ན་

སྗེམས་གནས་སྐློང་བ་རྐང་པར་འགྱུར་གི། ལྷག་མཐློང་ལ་ནི་ངྗེས་པར་དཔྱད་སློམ་

བྱ་དགློས་གསུང༌། མདློར་ན་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་ཅི་ཡང་མིན་པ་དང་བློས་ཀང་

ཅི་ཡང་མི་འཛིན་པ་གཉིས་མཐུན་པར་འདུག་བསམ་པ་དང༌། མདློ་རྒྱུད་རྣམས་

སུའང་ཅི་ཡང་མི་སློམ་པ་གནས་ལུགས་བསློམ་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མང་དུ་བྱུང་བ་

རྣམས་ཀི་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ནས་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་སྒ་རྟློག་བཀག་པའི་སློམ་

ལ་གནས་ལུགས་བསློམ་པར་འཁྲུལ་འདུག་པ་འདི་གཏན་མི་རིགས་ཏྗེ། ཅི་ཡང་མི་

སློམ་པ་གནས་ལུགས་བསློམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེའི་བསྔགས་པ་དཔག་མྗེད་

གསུངས་པ་ནི། སྒ་རྟློག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་མཐའ་དག་དག་ནས་རྣམ་གྲངས་

མ་ཡིན་པའི་དློན་དམ་དང་བློ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སློང་བ་འཕགས་པའི་མཉམ་

1  བར
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གཞག་ལ་དགློངས་ལ། སློ་སྐྗེ་ལ་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དློན་དམ་པ་དང་བློ་གཉིས་རློ་

གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་དློན་མཐུན་པ་གཏན་ནས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སློ་སྐྗེ་ལ་གནས་

ལུགས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པས་སྒ་རྟློག་བཀག་པའི་སློམ་ཙམ་གིས་དྗེ་ཡུལ་དུ་བྱ་མི་ནུས་

པའི་ཕྱིར་དང༌། རྟློག་མྗེད་ཀིས་གནས་ལུགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ན་མངློན་གྱུར་དུ་ཐལ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་རྣམ་གྲངས་མིན་པ་ལ་སློ་སྐྗེའི་རྟློག་མྗེད་ཀིས་ཉམས་ལྗེན་བྱ་མིན་

ནུས་པས་དྗེ་འཕགས་པ་ལ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་རྟྗེན་འབྗེལ་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་སློགས་ལ་གནས་ལུགས་སུ་ཞྗེན་ནས་དཔྱད་སློམ་གིས་ཞུགས་པས་

རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དློན་དམ་དང་རློ་གཅིག་པའི་རྟློག་མྗེད་ཐློབ་པར་འགྱུར་

གསུང༌། དྗེས་ན་སློམ་དུ་མ་ཟད་ལྟ་བས་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ན་ཡང་རྣམ་གྲངས་མ་

ཡིན་པའི་དློན་དམ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ངློ་ལྟར་བྱྗེད་ན། གང་གིས་བཤད་ནས་གང་

གིས་ཉན། སུས་གློ་འློན་ཀང་རྟློག་པས་ལྟ་བའི་གློ་ཡུལ་བཙལ་དགློས། ད་མ་བྱས་ན་

ལྟ་བ་གློ་བ་གར་སིད། དྗེས་མཚོན་ནས་དཔག་ཏུ་མྗེད། དྗེའི་ཕྱིར་ཐལ་འགྱུར་བ་

འཕགས་པ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལ་མཉམ་གཞག་ན་ཁས་ལྗེན་ཐམས་ཅད་ཞིག་པས་

མཉམ་གཞག་དང་ཁྱད་མྗེད། དྗེ་དག་གི་རྗེས་ཐློབ་ན་རྟྗེན་འབྗེལ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་

དགག་ཏུ་མྗེད་པར་འཆར་བས། སློ་སྐྗེ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་

རྟྗེན་འབྗེལ་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ངྗེས་པར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་འདློད་དགློས། དྗེ་

ཁས་བངས་ཀང་རྗེ་ཞིག་ལ་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར། དྗེ་དགག་ཏུ་ཡང་མི་ནུས་པས་ཁས་

བང༌། གཞན་ངློར་ཁས་ལྗེན་པ་ལ་ནི་ཕྱི་རྒློལ་གི་བསམ་པ་ལ་བརྟགས་ནས་དྗེས་
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ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ལ་ལྟློས་ནས་ཁློའི་འདློད་པ་སུན་དབྱུང་དགློས་པས་དྗེ་ལ་ནི་

རྒྱང་པན་ཡར་བཅད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ལྟློས་ནས་ཁས་འདི་ལྗེན་དང་འདི་མི་ལྗེན་

མྗེད། དྗེ་ཡང་ཁློ་གང་འདློད་པའི་ལློག་ཕྱློགས་དྗེ་ཁས་བངས་ནས་མགློ་མཚུངས་

སློགས་བྱས་པས། མཐར་ཁློའི་འདློད་པ་ལ་གནློད་བྱྗེད་མཐློང་བ་དང༌། རང་ལུགས་

བཞག་པ་དྗེ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲའློ་ཞྗེས་བསན་ལ། རང་གིས་དགློས་པའི་དབང་གིས་

ཁས་བངས་པར་བསན་པས་གཉིས་ཀ་མཉམ་པློར་འགྲློ། དྗེ་ཡང་གཞན་ངློར་ཁས་

བངས་ཙམ་ཡིན་གི། ངས་ཁས་མ་བངས་ཟྗེར་དུ་མི་བཏུབ་ཕྱློགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁློས་

སྐློན་མ་མཐློང་གི་བར་དུ་རང་གི་ཞྗེས་འདློད་ཡིན་པ་བཞིན་བྱྗེད་དགློས་གསུང༌། དྗེ་

ལྟར་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་ལ་དཔྱད་སློམ་གིས་མློང་བ་ཐློན་པ་དང༌། དྗེ་ནས་ཆློས་

ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་དམིགས་རྣམ་དུ་མ་ལ་རྩལ་སྦྱང་ངློ༌། །

སྔགས་ཀི་རློགས་རིམ་རྣམས་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་མློང་བ་འདློན་

ལུགས་འདི་མྗེད་པས། དྗེ་རྐང་པ་བྱས་ན་ལྟ་བའི་གློ་ཡུལ་ཙམ་ཡློད་ཀང་ལམ་དུ་

གཏན་མི་འགྲློ། བདྗེ་གསལ་མི་རྟློག་པའི་ཉམས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྗེས་ནས་སྒ་རྟློག་

གཏན་མི་རྒྱུ་བའམ། རྒྱུ་ཡང་གནས་ཆྗེ་སློབས་ཆྗེས་པས་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་

མཚམས་སྦྱློར་མི་ཐུབ་པར་དམིགས་གཏད་ཞིག་པ་སམ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡུལ་སང་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟར་འཆར་བ་ཡང་འློང་ཡང་སྒ་རྟློག་གནས་ཆ་ཆྗེས་པས་ཞི་གནས་

ཀི་མཐུས་བཀག་པའི་དམིགས་གཏད་ཞིག་པ་འདྲ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་གི། གཉིས་

སང་གི་རྟློག་པ་ལས་མ་འདས་པས་འདི་འཇིག་མི་ཐུབ། བསམ་གཏན་བཞི་ཐློབ་ན་

ཡང་འློང༌། ཡུལ་ལྔའི་སང་བ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་ན་བུན་ལྟར་སང་བ་
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འློང༌། དྗེར་མ་ཟད་གཟུགས་མྗེད་ཐློབ་ན་མཉམ་གཞག་གི་ཚེ་སང་བ་འགགས་ནས་

ཀང་འགྲློ་བ་འློང་སྗེ། ལྷག་མཐློང་གི་མཐུ་མིན་གི་ཞི་གནས་ཀི་སློབས་ཀིས་ཡིན་

ནློ། །ཡུལ་སང་དྗེ་ལྟར་སང་ཡང་ནང་གི་མློང་རིག་ལ་བྗེད་(སྐུ་འབུམ་པར་མར་བློད་པ་

ཞྗེས་བྱུང་། )པ་འདློར་མི་ནུས་ཏྗེ་ལྟ་བ་ལ་མློང་བ་མ་ཐློན་པས་སློ། །སྔགས་ཀི་ལམ་

མྱུར་བར་བཤད་པ་ནི་ཞི་གནས་མྱུར་བ་དང༌། ཞི་གནས་སློབས་ལྡན་སྒྲུབ་ལུགས་

མཚན་ཉིད་ལ་མྗེད་པ་རྣམས་ཡློད་ལ། ཞི་གནས་ཅི་ཙམ་སློབས་ཆྗེ་བ་བཞིན་ལྟ་བ་ལ་

མློང་བ་སློབས་ལྡན་འགྲུབ་པ་ཡློད་པས་མྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་

པའི་གནད་གསུམ་གློང་དུ་བསན་པ་རྣམས་ཀང་ཤྗེས། སྔགས་ཀི་ཐབས་་ལམ་གི་

གདམས་ངག་ཀང་ཡློད་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་གྲགས་འདྲ་བ་དྗེ་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པ་རྐང་

པའི་གདུལ་བྱ་ལས་མྱུར་བ་དང་ཆྗེས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་གི། མཚན་ཉིད་ཀི་

ལམ་གི་གནད་མྗེད་པའི་སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་གདུལ་བྱ་དྗེ་མཚན་ཉིད་ཀི་

གདུལ་བྱ་ལས་དམན་ཏྗེ། དྗེས་ལམ་དྗེ་ཁློ་ན་ལ་བརྟྗེན་ནས་གཏན་ནས་སངས་མི་རྒྱ། 

མཚན་ཉིད་ཀི་དྗེས་འཚང་རྒྱ་བས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་དབང་

དུ་བྱས་ན་མཚན་ཉིད་མཆློག་དང༌། སྔགས་ཉློན་མློངས་ཀི་དབང་དུ་སློང་དྲགས་ནས་

རྒྱུད་མ་དག་པའི་གདུལ་བྱ་ལ་མངློན་མཐློའི་ཐབས་ཙམ་དང༌། ཞི་གནས་སློགས་ཙམ་

བསན་པས་དམན་པ་ཡིན་གསུང༌། འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་དགག་སྒྲུབ་དཔག་མྗེད་

བྱས་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པ་དུ་མ་ཡློད་ཀང་བིར་མ་ལང༌། 

འདི་ཐམས་ཅད་རང་རྗེ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་འདྲན་པའི་རྒྱུར་འགྲློ་ངློ་ཤྗེས་སམ་ནས་

བིས་པ་ཡིན། ང་ལ་ནི་ཐྗེ་ཚོམ་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་མྗེད། ཞལ་ཏྗེ་ཞུས་པས། སློབ་དཔློན་
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ཐར་བཟང་གི་ས་ན་ཁློ་རང་གི་ལྟ་ཁིད་དྗེ་ཡློད་ཟྗེར་བས། དྗེ་ལ་ལུང་ཐློབ་ཅིག་མཛད་

ན་སམ་པ་ལགས་ན་ཡང༌། དྗེའི་དཔྗེ་ལ་ཞིབ་མློ་ཡང་མྗེད། ཐར་བཟང་ཁློ་རང་ལ་ཡང་

འདིར་རྒྱག་མྗེད་པས་ཁློང་ཡིད་མ་ཆྗེས། དྗེ་བས་ཁྱྗེད་རང་གིས་རགས་རིམ་ཞིག་

བིས་ནས་བསྐུར་ན་ཕན་ཐློགས་པའང་སིད་གསུང་བར་གདའ་བས། རང་རྗེ་མཇལ་

འཛོམ་བགིད་པ་མ་བྱུང་ན་ཁྱད་ཆྗེ་སམ་ནས་བིས་པ་ལགས། ངྗེས་འབྱུང་སྗེམས་

བསྐྗེད། ལྟ་བའི་མློང་བ་འདློན་ལུགས་འདི་རྣམས་ད་ལྟ་སུ་ལ་ཡང་བསན་རྒྱུ་མི་སང་

བས་ཐུན་མློང་མིན་པར་འདུག །ཁྱད་པར་ལྟ་བའི་མློང་བ་འདློན་ལུགས་འདི་ངྗེས་

པར་ཡིན་ངློ་ཤྗེས་སུ་སང༌། འདི་རློ་རུས་ཐུག་པ་ཡློད་པའི་གདམས་ངག་ད་ལྟ་གཅིག་

ཀང་མི་གདའ། བྱྗེད་ལུགས་འདི་བྱས་ན་རང་རྗེ་བས་ལམ་དྗེ་ཙམ་འཐློབ། གདམས་

ངག་གཞན་སློམས་ཀང་གླགས་མི་ཆྗེ་གསུང༌། འདི་པ་རང་གི་ལུགས་ཀིས་ངྗེས་

འབྱུང་སློགས་གསུམ་ལ་འཁིད་ལུགས་ཞིབ་ཆ་དང་བཅས་པ་གནང་ནས་ཡློད་དྗེ་

རྒྱས་པར་བིར་མ་ལང༌། གྱུ་རུ་ལུགས་བིས་ཀང་འགའ་ཞིག་བ་མས་བསན་པ་ལ་

ལྟློས་པར་སང་བས་བི་ས་མ་བྱུང༌། དྗེ་ལྟར་ན་འདི་ཡི་ཕྱློགས་ལ་བསླུས་འདུག་ན་ངའི་

མིག་ཏུ་སློག་ཆུ་བརྡུངས་པས་ཆློག་པས། ཁྱྗེད་སྒྲུབ་པ་ཞིག་བྱྗེད་ན་ཅིས་ཀང་མཛོད་

མཛོད་མཛོད། མྱུར་དུ་འཇལ་འཛོམ་མ་བྱུང་ན་ཚེ་སྒྲུབ་དྗེ་ཟིན་པ་དང་དྗེ་ནས་སྔློན་ལ་

རྗེ་བཙུན་གི་སྒྲུབ་པ་དྗེ་ལློ་གཅིག་པ་ཅིག་མཛད་ན། དྗེ་ནས་རྗེ་བཙུན་རང་གིས་

དངློས་སུ་ལྗེགས་པར་འདློམས་པར་གདློན་མི་ཟ་བས་རྩློལ་བ་སྐྗེད་པ་ཁྱྗེད་མཁྱྗེན་

མཁྱྗེན་མཁྱྗེན། བློ་ཉྗེས་མ་མཛད་ཅིག །འདི་པའི་ལམ་གི་གནད་འདི་རྣམས་རང་རྗེ་

ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ངྗེས་ཤྗེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསལ་འདྗེབས་སུ་འགྲློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 338  

མཆིས་པས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རྟྗེན་འབྗེལ་གི་དགློས་ལུགས་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་ཁྱྗེད་རང་ལ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གསུང་ཤློག་ཞིབ་ཏུ་མཛོད་ལ་བསྐུར་

མཛོད། མཐུན་མི་མཐུན་ལྟ་བ་ལགས། ངྗེད་ཀི་ཡིད་ལ་ད་ལྟ་འཆད་ཉན་བྱྗེད་པ་

རྣམས་ལ་ཡང༌། ཐར་འདློད་འཁིད་ལུགས་དང་ལམ་གི་གནད་འདི་ལྟ་བུ་ལས་

བརྩམས་ཏྗེ་བིས་ན། ཚིག་ཟྗེར་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་གློ་བ་འདྲ་བ་ཞིག་སང་སྗེ། ཞྗེ་

ཐག་པ་ནས་བློ་གཏད་དྗེ་འཁིད་དུ་བཅུག་ན་ཡིད་བརྟན་དུ་རུང་བ་གཏན་མི་གདའ། 

བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀང་ངྗེས་འབྱུང་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པའི་རྩ་བར་འདུག་པ་ལ། དྗེ་གཉིས་དགློས་ཟྗེར་ཡང་དྗེ་གཉིས་ཀི་གློ་བ་ཙམ་

ལ་མློང་བ་ཐློན་པར་བསམས་ནས། འདི་གཉིས་སྔློན་ལ་མློང་བ་ཐློན་པ་རྗེ་མི་བྱྗེད་

པར་འདི་གཉིས་ལས་རྩ་རླུང་སློགས་ཀི་དམིགས་པ་ཁ་ཅིག་ལ་ཟབ་ཟབ་པློར་འཁྲུལ་

ནས་གཙོ་བློར་མི་བྱྗེད། 

འགའ་ཞིག་གིས་བྱྗེད་ཀང་འདི་གཉིས་ཀི་གནད་ལྗེགས་པར་གློ་བའི་གློ་བ་ཤ་

ཆློད་རུས་ཆློད་མྗེད་པས་དྗེ་གཉིས་ལྟར་སང་རྗེ་མཚན་ཉིད་པར་འཛིན་པར་གདའ། 

ཕལ་ཆྗེར་བྱིན་པློ་དྗེས་ཅིར་ཡང་མི་སྗེམས་པར་སྗེམས་བཟུང་བས་སྒ་རྟློག་ཙམ་

ཁྗེགས་པའི་བདྗེ་གསལ་མི་རྟློག་པའི་ཉམས་མློང༌གློང་མའི་སྗེམས་ཀི་ཞི་གནས་ལྟ་

ཞློག །འདློད་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པའི་ཆར་གཏློགས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞི་གནས་རྗེས་

མཐུན་པ་ཙམ་ལ་གནས་ལུགས་བསློམ་པར་འཁྲུལ་ནས་སང་ལ། དྲག་ཤློས་རྣམས་

ཀིས་དྗེ་རང་དགའ་མས་འཆིང་ཟྗེར་ནས། ལྟ་བའི་གློ་ཡུལ་སྐམ་པློ་ཞིག་དྗེ་ལ་བསྐློན་

པས་མི་ཞྗེན་པར་འདློད་པ་དང་། དྗེའི་ཐློག་མཐར་སྗེམས་བསྐྗེད་དང་སྨློན་ལམ་ཚིག་
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ཙམ་པ་ཁ་ཡར་བྱས་པས་ལམ་དུ་འགྲློ་སམ་ཡང་ངྗེས་འབྱུང་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་གློ་བ་

རྣམ་དག་ལ་དྲན་ཤྗེས་ཀིས་དཔྱད་སློམ་བྱས་ནས་མློང་བ་ཐློན་པ་མྗེད་པས་ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་རྒྱུར་མི་འགྲློ་ལ། སྗེམས་ཙམ། རང་རྒྱུད། ཐལ་འགྱུར་བ་

གང་རུང་གི་ལྟ་བ་ལ་ཕུ་ཐག་ཆློད་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་འདྲློངས་པར་བྱས་ནས། དྗེ་རྗེས་

གནས་ཆ་བཙལ་བ་རྗེད་པ་དང༌། དཔྱད་སློམ་གིས་ལྟ་བའི་དམིགས་རྣམ་ལ་དྲན་

ཤྗེས་བརྟྗེན་ནས་འདྲིས་པར་བྱས་པའི་ལྷག་མཐློང་གི་མློང་བ་མ་ཐློན་པས་ལམ་དུ་

གཏན་མི་འགྲློ་བར་གདའ། དྗེ་བས་ཉན་བཤད་པ་རྣམས་ལ་བདག་མྗེད་ལ་དམིགས་

པའི་གློ་ཡུལ་རགས་པ་རྗེ་འཐད་བྱས་པ་མང་རབ་འློང་བས། ཐར་བའི་རྒྱུར་འགྲློ་བ་

ཉན་བཤད་བག་ཙམ་དྲག་པར་གདའ། འློན་ཀང་བཤད་ཉན་པ་རྣམས་ཀང་བསན་པའི་

སིང་པློ་བདག་མྗེད་པ་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པའི་དབུ་ཚད་ལྟ་བུ་ནས་གསུངས་

པ་ལ་ལྗེགས་པར་བརྒལ་ཞིང་རྟློག་པའི་བློའི་ནུས་པ་མྗེད་པས་གཞན་གི་ཟྗེར་བགྲློས་

ཉློག་ཉློག་མང་པློ་ཞིག་དང་ཐློས་རྒྱ་ཆྗེ་ཞིང་དྲག་པར་སློམ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ཟབ་མློའམ་

ཞིག་ཡིན་ཟྗེར་ནས། དཀའ་ལས་མ་ཤི་བར་དུ་བྱ་དགློས་ལ། གནས་ལུགས་ལ་ངྗེས་

ཤྗེས་ཏིལ་ཙམ་ཡང་འདྲློངས་རྒྱུ་མྗེད་པའི་རྩིས་དང་སློད་བཅུད་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་

བསྐྗེད་རིམ་འཁློར་བཅས་ཀི་ཆློ་གའི་སྤས་སྤློས་དང༌། རྩ་རླུང་སློགས་ཀི་གཏམ་མང་

པློ་ལ་མགློ་མློས་མློས་ཀི་བར་དུ་སྗེམས་པར་གདའ་བས་དློན་ཆུང་“།
1

 བདག་མྗེད་ཀི་

དློན་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་འདྲློངས་པ་རྗེ་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་པ་ལ་མྗེད་མི་རུང་དུ་འདུག །

དྗེའི་སློ་ནས་བཤད་ཉན་བྱས་ན་རང་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཆྗེན་པློ་བྱར་ཡློད་མློད། 

1  - །
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འློན་ཀང་འདིའི་གློ་བ་ཐར་པའི་རྒྱུར་འགྲློ་ཡང༌། འདིས་སང་ཤས་ཟིལ་གིས་གནློན་མི་

ནུས་པས་ཕལ་ཆྗེར་གི་རྒྱུད་ལ་རྗེད་བཀུར་གི་ཕྱིར་མི་དགྗེ་བ་ཚན་ཆྗེན་པློ་

གསློག །བདག་མྗེད་ཀི་གློ་ཡུལ་རྣམ་དག་མ་རྟློགས་པའི་དགྗེ་རྩ་གང་བྱས་ཀང་

འཁློར་བ་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུར་སང་ཤས་ཀིས་དབང་བྱས་ནས་ཐར་པའི་རྒྱུར་འགྲློར་

མི་སྗེར་བས་སྐྗེ་བ་བརྒྱུད་མ་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་བསན་པ་ལ་ཕན་བཏགས་པས་ཆློག་པ་

དྗེ་ད་ལྟའི་བསན་པ་དུམ་ཙམ་པ་འདི་མ་ཉན་འདུག་པས་སམ་པའི་སིང་རྗེ་དང་བསན་

པའི་ཁུར་ལྟར་སང་ཞིག་གིས་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན། དྗེ་རྣམས་བྱིས་པའི་མདུན་མ་

ཡིན། གདུལ་བྱ་ད་ལྟའི་འདི་འདྲར་མ་ཟད་སྗེམས་ཅན་མཐའ་མྗེད་པ་ཞིག་གིས་རྩིས་

བཏང་དགློས། བསན་པ་ད་ལྟའི་འདི་འདྲར་མ་ཟད་བསན་པ་མཐའ་མྗེད་དང༌། དྗེ་

བཞིན་དུ་སྐྗེ་བ་དང་ཡུལ་དང་དུས་ཐམས་ཅད་ཀང་དྗེ་འདྲའི་རྩིས་བཏང་དགློས་མློད། 

དྗེ་བཏང་ན་ད་ལྟའི་འདུ་ཤྗེས་དྗེ་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་དུ་འགྲློ། དྗེས་ན་གཞན་དློན་འདློད་ནའང་

སློབས་མི་གཅིག །རྒྱ་ཆྗེ་ཆུང་མི་གཅིག །ཡུན་རིང་ཐུང་མི་གཅིག་པར་གློ་ལགས། དྗེ་

ལྟར་འདི་རྣམས་ཡིད་ཆྗེས་ཀི་གནས་ལས་འློངས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཅིང༌། རང་རྗེ་ལ་

འདི་རྣམས་ལྷག་པར་ཐུགས་ཡུལ་དུ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་རྨད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་དུ་

འགྱུར་ཞིག་གུ་སམ་དུ་བསམས་ནས་བིས་པ་ལགས་པས། ཐུགས་ཡུལ་དུ་གང་བྱུང་

ཡང་འདི་ལྟར་ཡིན་གི་གཏམ་རྣམས་གཞན་ལ་མི་འཕྗེལ་བའི་ཐབས་ལ་རང་རྗེས་ངྗེད་

མ་བསླུས་པ་ཞིག་མཁྱྗེན་མཁྱྗེན། དློན་དུ་མི་འགྱུར་པ་ཡིན་པ་གདའ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་

རྣམས་ལྗེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་ཡི་གྗེ་འདི་མྗེ་ལ་ཕུལ་མཛོད། 

མདློར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་བསྐལ་པ་ལགས་པས་གྲློས་སུ་ལ་ཡང་མ་
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དྲིས་པར་ཐུགས་ཐག་སད་བཅད་ནས། ཤི་མིན་གསློན་མིན་དུ་མ་སློང་བའི་སྒྲུབ་པའི་

རྒྱལ་མཚན་ཞིག་ཚུགས་དང་སྐྗེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་ལྟ་ཞློག །སྐུ་ཚེ་འདི་ལ་ཡང་གཞན་དློན་

སློབས་ལྡན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཡློན་ཏན་ཟུར་དུ་བིས་པ་འདི་

རྣམས་དང༌། མངློན་ཤྗེས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སློགས་པའང་ཐློབ་པར་གདློན་མི་ཟ་བར་ལུང་

བསན་པ་ལགས་སློ། །དགྗེ་འདིས་མཚོན་ནས་དུས་གསུམ་དང་འབྗེལ་བའི། །བདག་

གཞན་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྗེད་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བ་རུ། །བྱང་ཆུབ་

མཆློག་གི་རྗེས་སུ་མི་མཐུན་པའི། །ཤྗེས་ཀི་ཁྗེ་འདློད་པ་དང་གྲགས་པ་དང༌། །འཁློར་

དང་ལློངས་སྤྱློད་རྗེད་དང་བཀུར་སིའི་རྒྱུར། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ནམ་ཡང་མི་སྨིན་

པར། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་ཁློ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སིང་པློར་

མཆིས་ཀི་བར། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་མི་གཉིས་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་

ཁྱྗེད་ཀི་ཞབས་པདྨློ། །འབལ་མྗེད་བསྗེན་ནས་ཁྱློད་མཉྗེས་བགིད་པར་ཤློག །རྨད་

བྱུང་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་དང༌། །རྟྗེན་འབྗེལ་བསླུ་བ་མྗེད་པའི་བདྗེན་པ་

དང༌། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་མཐུ་སློབས་ཀིས། །རྣམ་དག་སྨློན་པའི་གནས་

འདི་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློས་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་

ཆྗེན་པློ་ས་སྐ་ན་བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་འབུལ་བ་ལ་རྟློག་ལྡན་བྱང་སྗེང་བ་གྲློགས་

མཆྗེད་བཏང་བའི་དུས་ཀི་ཞུ་ཡིག་ངློ་བློ་ལས་སློབ་དཔློན་ཀྲྗེ་བློ་ཐར་བཟང་གིས་ཇི་ལྟ་

བར་བཤུས་པ་ལ་ཕྱི་མློ་བགིས་པའློ། །ད་ལྟ་གཞན་དག་ལ་ཡློད་པ་འདི་ནི་འདི་ནས་

བཏུས་པར་བྱྗེད་པར་འདུག་ཅིང་འདིའི་ཕྱི་མློའི་མགློ་ཤློག་བ་མ་ཐར་བཟང་པའི་དཔྗེ་

ཆའི་ནང་ནས་གཞན་དུ་འཁྱར་བ་འདྲ་ཟྗེར་ནས་མི་འདུག་གློ།  །།
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༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ལྗེགས་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྐུ་ཚེ་དུ་མར་

སྤྱད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བ་ན་མྗེད་པའི་མགློན་གི་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འགྲློ་བ་མང་

པློའི་ཉྗེར་འཚོ་ཆྗེན་པློར་གྱུར་པ་བ་མ་པའི་དྲུང་དུ་སློམས་ལས་པས་ཞུ་བ། སྐུ་ཁམས་

རིན་པློ་ཆྗེ་བསན་པའི་དཔལ་དུ་བརྟན་ཞིང་ཟབ་མློའི་དློན་གི་དགའ་སློན་རྒྱ་ཆྗེར་

འཕྗེལ་བའི་ཐད་ནས་བཀའ་སྩལ་ཡི་གྗེར་བིས་པ་དགྗེ་བཤྗེས་གཉིས་ལ་བསྐུར་བ་

དགྗེ་བཤྗེས་རྒྱལ་འློད་ཀིས་འཕློད་པས་ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་དགའ་བ་དང་སྤློ་བ་རྒྱ་

ཆྗེར་འཕྗེལ། འདིར་ཡང་དགྗེ་ཕྱློགས་ལ་འདུན་པ་མ་དློར་ཙམ་བདློག །སྐབས་ཀི་ཞུ་

བ་ལ། སྤྗེའུ་ལློ་ལ་ཇི་ལྟར་གསུང་གླྗེང་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐག་བཅད་ཅིང་

དབྗེན་པ་བསྗེན། དྗེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བློ་ནུས་གང་ཡློད་ཀི་མཐའ་དག་པར་དཔྱད་

ནས་གཏན་ལ་ཕྗེབས་པའི་གློ་བ་ཞིག་མ་རྗེད་བར་དུ་མློས་མནློ་ཙམ་གི་ཡིད་ཆྗེས་རྗེ་

ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་ལློ་བྱས་ཀང་གནད་དུ་འགྲློ་བ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་

མཐློང་ནས་ཐློག་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་བློ་བརྟན་དུ་འགྲློ་བའི་ཐབས་རྣམས་ཐུབ་པའི་

དགློངས་པ་རྗེད་པའི་ཉྗེར་ལྗེན་གི་རྒྱུ་ལུང་དློན་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱློད་པའི་དབུ་ཚད་

ཀི་རིགས་པའི་སྒློས་ཕ་རགས་རྣམས་ལ་ངྗེས་པར་སྗེམས་པ་“དང་།
1

 དྗེ་དག་གི་ལྷན་

ཅིག་བྱྗེད་པའི་རྐྗེན་ཡི་དམ་གི་སློམ་བཟླས་དང་བསག་སྦྱང་གི་གནད་ཐུབ་པའི་

གསུང་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་ཐུན་དཔྱད་ནས་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་ཤིན་ཏུ་

འགྲུས་པར་བྱས་པ་ན། གསང་སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་སློག་རྣམས་

ཐུན་མློང་དུ་འློང་བ་དང༌། ལྷག་མཐློང་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་ཚུལ་ལ་ས་བློན་ཙམ་གི་གསུང་

1  དག་
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གླྗེང་བྱུང་བ་ཙམ་གིས་ལམ་གི་གནད་ལ་ངྗེས་པ་སྐྗེད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཆྗེ་བར་བྱུང༌། 

སྤྱིར་ད་ལྟ་བློད་ན་གསང་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

སང་ཞིང་དྗེ་རྣམས་ཀང་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་ལ་མ་བརྒྱུད་པ་མི་སང་བས་ཡི་

དམ་རྗེས་གསུངས་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ལས་གཞན་འགློད་རྒྱུ་རྗེད་ན། ཐད་ཀ་ཐད་

ཀའི་བློ་ངློ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སློང་ནས་ལམ་གི་གནད་མ་འཕྱུགས་པ་ཞིག་ལ་ངྗེས་པ་རྣམ་

དག་སྐྗེ་བའི་ཐབས་མི་འདུག །

དྗེས་ན་གཟུ་བློར་གནས་པའི་སློ་ནས་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ལམ་འཕྱུག་

མྗེད་ཅིག་འཚོལ་ན། མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེ་རྩློད་མྗེད་གང་དང་ཡང་མི་འགལ་ཞིང་དྗེ་

དག་ནས་ཟིན་པ་དྗེ་ཡང་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་གཅིག་གི་རིགས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་

དྲང་ངྗེས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ་སྗེ་མཐའ་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་བཏུབ་པར་རིགས་པས་གནློད་

མྗེད་དུ་འགྲུབ་པ་ཞིག་མྗེད་མི་རུང་དུ་སང་བས། གསུང་རབ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་དང་དྗེའི་

དགློངས་པ་འཚོལ་བའི་རིགས་པའི་སློ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་རྩིས་པློ་ཆྗེར་བཟུང་ནས་རྒྱུད་

ལ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་སྔར་མང་དུ་བྱུང་ཡང་དྗེ་ཙམ་ལ་ཆློག་ཤྗེས་མ་བྱས་པར་བསན་པ་

འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ། ཡི་དམ་དང་བ་མ་ཐ་

མི་དད་པར་བྱས་པ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་གསློལ་བ་གདབ། བསག་སྦྱང་གི་སློ་དུ་མ་

ལ་འབད་པས་ད་ལྟ་གསུང་རབ་སྤྱི་དང་དགློངས་འགྲྗེལ་གི་བསན་བཅློས་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་ལ་ཁློལ་བཏློན་རྗེ་ཙམ་མིན་པའི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཉམས་ལྗེན་དུ་འགྲློ་

བའི་ཕྱློགས་སུ་ཤྗེས་པ་ཡློད། ཚུལ་དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྗེར་བར་བྱྗེད་པ་ནི་

བདག་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རློལ་དུ་སློན་ཅིང༌། ནང་རིག་
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པའི་སྗེ་སློད་གསུམ་གི་སིང་པློ་བསབ་པ་གསུམ་གི་གནད་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་ཤྗེས་ནས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་ཉམས་འློག་ཏུ་ཚུད་པར་མཛད་

པ་མཁས་ལ་གྲུབ་པ་བརྗེས་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་མས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་

ལྷག་པའི་ལྷ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་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་གི་རིམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཉིད་

ཡ་མཚན་པར་མཐློང་ནས་སློབ་མ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་རྣམས་དྗེ་ཁློ་ནའི་སྗེང་ནས་བྱྗེད་

ཀིན་ཡློད། གདམས་ངག་དྗེ་ཡང་གསུང་རབ་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་ཆུང་ཆུང་

དུ་མ་ཟད་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་གུང་འགྲིག་ནས་འློང་བར་སང་བས་འཁིད་ཀི་

རྣམ་གྲངས་མང་པློ་སློན་པ་མ་བྱས། ངྗེད་རང་གི་ཡང་ངྗེས་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་དང༌། ལྟ་བའི་འཁིད་རྣམས་ཀི་འཁིད་ཚུལ་དང༌། གསང་སྔགས་དང་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་ལྗེན་དུ་འགྲློ་ཚུལ་

གསུངས་པ་རྣམས་དང་ཐིག་གཅིག་ཏུ་འློང་བར་སང་ཞིང༌། ངྗེད་རང་གི་དྗེ་རྣམས་ས་

བློན་ཙམ་དུ་སང་ལ་ལམ་རིམ་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་ལྟ་བུར་སང་བ་དང༌། ལམ་རིམ་ཀུན་ལ་

རྩློད་མྗེད་དུ་གྲུབ་ཅིང༌། ངྗེད་རང་གི་གདམས་པ་རྣམས་བསན་ན་སྒློ་སྐུར་གི་གཞི་ཆྗེན་

པློར་སློང་ནས་ཕན་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞིང་ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཞིག་འློང་བར་

མཐློང་ནས་ལམ་རིམ་འདྗེབས་པ་མ་གཏློགས་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཁིད་ཟུར་དུ་མ་བགིས་
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ལགས། འདིར་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིན་འཕལ་ནས་གདུལ་བྱའི་རིགས་འགའ་ཞིག་ལ་ཡི་

དམ་གི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སང་བ་བྱུང་བ་ཐྗེ་ཚོམ་ནམ་འདློད་ཀིས་བཅད་པས་ཆློག་པ་

བྱུང་འདུག་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་གཅིག་ལ་ནི་གསུང་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ངྗེས་དློན་དུ་འློང་ཞིང་

མང་པློ་གསུང་བར་སང་ནའང་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་གཞི་གང་

ལ་དཔྱློད་དང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དཔྱློད་དང་དྗེ་ལྟར་དཔྱད་པ་རློགས་མ་རློགས་རྣམས་

འཕྱུག་མྗེད་དུ་འློང་བར་སང་བས་ཆློས་གང་སློན་དང་འཁློར་ཇི་ལྟ་བུ་སྗེན་དང༌། 

གནས་གང་དུ་སློད་ལ་སློགས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་རྣམས་རང་བཟློས་ཞུགས་པ་ཆྗེན་པློ་མ་

བྱས་ལགས། 

སང་བ་དྗེ་དག་གི་གསུང་ལ་ཡང་ངྗེད་ཀིས་བསན་པ་རྣམས་ལ་གསུང་རབ་

དང་བསན་་བཅློས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལ་དཔྱློད་དང་ཕལ་ཆྗེར་མཐུན་པ་ཤ་སག་འློང༌། 

བརྒྱ་ལ་གལ་ཏྗེ་གཞུང་ཆྗེན་མློ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པ་རྗེ་ཙམ་བྱུང་ན་འདློར་བའི་

སྤུས་མན་ངག་ཏུ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་འབབ་ཀི། གསུང་རབ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་འདློར་དུ་མི་རུང་བར་རྩིས་པློ་ཆྗེར་“བཟུང
1

་དགློས་ཞྗེས་གསུང་པ་

མན་ངག་གི་མཆློག་ཏུ་མཐློང་ནས། དྗེ་བཞིན་དུ་ལྗེགས་པར་བསད་པ་འདི་ལ་ཚོད་ཀ་

དང་དཔགས་པའི་ཕན་ཆྗེ་རབ་ཅིག་ཐློགས་པ་འདྲ་བ་འདུག་ཅིང༌། དྗེ་མིན་ནའང་རང་

ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ལམ་རྣམ་པར་དག་པའི་བག་ཆགས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་ཞིག་ལུང་

རིགས་ཀིས་ཕུ་ཐག་ལྗེགས་པར་བཅད་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་གཏིང་ཐུག་པ་ནས་སྐྗེ་བ་

ཞིག་བཞག་པ་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་འདུག་པས་ཅིས་ཀང་མཇལ་བའི་ཐབས་ཤིག་

1  གསུང
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མཛད་པར་ཞུ། ཞྗེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློས་བ་མ་

དབུ་མ་པ་ལ་མདློ་ཁམས་སུ་ཕུལ་བའློ།།  །།

༈ ན་མཿཤྲི་བཛྲ་གུ་རུ་པཱ་ཎི་ཡ། གདློང་བཞི་དགའ་མའི་བདག་པློ་སྤིན་ལ་

ཞློན། །འཕློག་བྱྗེད་སློབས་ལྡན་གསློད་དང་རབ་འཕྱང་གསློད། །གདློང་དྲུག་ཡི་དྭགས་

དབང་པློ་སྔློན་གི་ལྷ། །གདྗེངས་ཅན་དབང་པློ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་རྗེ། །སིད་ན་

དྲྗེགས་པའི་ཁུར་གིས་རབ་བརིད་པའི། །གང་གི་གཙུག་རྒྱན་ནློར་བུས་མཚན་པ་

ལ། །ཡིད་འློང་ཞབས་ཀི་རྡུལ་གིས་རྗེག་གྱུར་པ། །མཐུ་སློབས་བདག་པློས་འགྲློ་ཀུན་

སྐློང་གྱུར་ཅིག །སྐལ་བཟང་བདྗེ་བཤྗེགས་སློང་གི་བསན་པ་ལ། །མཚན་དཔྗེའི་དྲ་

བས་དཀྲིགས་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །མ་ལུས་སྲུང་བའི་དློན་དུ་དབང་བསྐུར་

བ། །རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མུ་མྗེད་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་ཀི། །མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་གནད། །ཀུན་ལ་སྒིབ་པ་མྗེད་

པའི་སྤྱན་མངའ་བ། །གླློག་འཕྗེང་འཁྱུག་པའི་དབུས་ན་ཆར་སྤིན་ཚོགས། །འབྲུག་

སྒའི་གད་མློས་ནམ་མཁའ་འགྗེངས་པ་བཞིན། །མི་བཟད་མྗེ་དཔུང་དབུས་ན་དྲག་

པློའི་སྐུ། །བཞད་པའི་ཉམས་ཀིས་ས་གསུམ་གཡློ་ལ་འདུད། །དཔག་མྗེད་རྒྱལ་ལ་རྒྱ་

ཆྗེན་ཚོགས་གཉིས་བསྐྲུན། །མཐའ་མྗེད་འགྲློ་བའི ་དློན་དུ་སྗེམས་མཆློག་

བསྐྗེད། །ཟད་མྗེད་སྨློན་ལམ་མཐུ་ལས་ལྗེགས་འཁྲུངས་པའི། །མཚུངས་མྗེད་རྒྱལ་

བའི་སས་པློ་རིང་དུ་རྒྱལ། །རྣམ་དག་ལས་ལ་ལྟ་བའི་དམིགས་སུ་བལ། །ཐར་བའི་

ཁང་བཟང་འཁིད་པའི་མགློན་གིས་དློར། །སིད་པའི་གཡང་སར་ཞུགས་པའི་འགྲློ་

རྣམས་ཀི། །དཔུང་གཉྗེན་མཆློག་ཁྱློད་དུས་རིང་ཞབས་བརྟན་མཛོད།།  །།
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དྗེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷ་དང་རྒྱལ་སས་ཆྗེན་པློ་ལ་མཆློད་ཅིང་ཤིས་པ་བརློད་པའི་

ངག་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་སྐབས་ཀི་ཞུ་བ་ནི། སྐུ་ཁམས་རིན་པློ་ཆྗེ་འགྲློ་བའི་དཔལ་དུ་

བརྟན་པའི་ཐད་ནས་གསུང་ཤློག་ས་སྐའི་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་དགྗེ་བཤྗེས་གཞློན་སྗེང་

གིས་འཕློད་པས་ཐུགས་ལ་བཏགས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་

དགློངས་པའི ་གནད་དྲིལ་བའི ་མན་ངག་འཕགས་པ་ལག་ན་རློ ་རྗེའི ་གསང་

ཚིག །ཞུས་ལན་སྨན་མཆློག་བདུད་རྩིའི་ཕྗེང་བ་གསང་བདག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཇི་

ལྟར་གནང་བ་བཞིན་ལྷག་ཆད་ནློར་གསུམ་དང་བལ་བ་ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་གནང་པ་

འཕློད་པ་ན། གསང་བདག་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཡིད་ཀི་རྗེ་བ་རློགས་པར་

བྱས། །ཉློན་མློངས་ནད་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །ལྕང་ལློ་ཅན་དུ་ཕྱིན་པ་སམ། །

སར་ཡང་ཞུ་བ་འགའ་ཞིག་བགིད་པར་སྤློ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དིང་སང་ཐུབ་

པའི་བསན་པ་ནུབ་ཏུ་ནི་ཉྗེ། བསན་པའི་རྩ་ལག་མཆློག་རྣམས་ནི་འདས། སྗེམས་ཅན་

གི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་བི་བའི་སྐབས་སུ་ནི་གྱུར། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་

པའི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའི་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་ཆད། 

དྗེའི་སློབས་ཀིས་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་མཛད་པ་རྣམས་ཀང་སན་བརྒྱུད་ཀི་གདམས་

ངག་གི་གནད་མྗེད་པར་ཚིག་དང་ཡི་གྗེ་ཙམ་མཐློང་བ་དང་ཐློས་པ་ལྷུར་བྱས་ཏྗེ། 

ལྕགས་ཀྱུ་མྗེད་པའི་གླང་པློ་ཆྗེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་ག་ཚོམ་གིས་ཞུགས་

ནས་རག་རང་གི་འདློད་པའི་དབང་གིས་འདི་ནི་བདྗེན་གི་གཞན་ནི་གཏི་མུག་གློ་

ཞྗེས་ཕྱློགས་ཡློངས་སུ་བཟུང་ནས། ཉམས་ལྗེན་ལ་ཆྗེད་ཆྗེར་མི་བྱྗེད་པར་རྩློད་པ་

འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལྗེན་ཏྗེ། དྗེར་མ་ཟད་གཞན་གི་སྐློན་འབའ་ཞིག་རྟློག་པ་ལ་ཞུགས་
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པས་ཕ་རློལ་གི་ཡློན་ཏན་ལྟ་བའི་མིག་ནི་ལློང༌། རང་གི་སྐློན་ལ་རྟློག་པའི་བསམ་པ་

དང་ནི་བལ། རྗེད་པ་དང་བཀུར་སིའི་ཞགས་པས་བཅིངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ལློག་ཏུ་

གྱུར་པའི་གང་ཟག་དམ་པ་རྗེ་རྗེ་ཙམ་ཡློད་ནའང༌། ཕག་དློག་དང་ང་རྒྱལ་གི་མུན་པ་

ཆྗེན ་པློས་བློ ་ཡི ་མིག ་བསྒིབས་པས་མཐློང ་བའི ་ལམ་དུ་གྱུར་བ་ཤིན ་ཏུ ་

“དཀའློ
1

། །བདག་གིས་ཀང་མང་ཕྱློགས་ཀི་བཤད་པ་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་ལློ་སྦྲྗེལ་གི་

བར་དུ་ཐློས་པ་ཅུང་ཟད་བགིས་ཤིང༌། མན་ངག་ཟབ་པར་གྲགས་པ་འགའ་ཡར་ཡང་

ཞུས་པའི་མཐར། རྒྱལ་སས་བཅས་ཀི་དགློངས་པ། ཐློས་པའི་རྗེས་འཇུག་སྒྲུབ་པ་

སིང་པློར་བྱྗེད། །སྐྗེ་བའི་རློང་ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རིག་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་མློས་པ་དྲག་པློ་བྱུང་ནའང༌། །ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་

འཚང་རྒྱ་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་ངག་ཡློད་པ་ཡིན་ཟྗེར་བ་ཤ་སག་འདུག་

པ་ལ། གསུང་རབ་ནས་བཤད་པ་དང་སྦྱར་ན་ལམ་དངློས་སྐྗེས་པ་ལྟ་ཞློག །དྗེ་སྐྗེ་

བའི་སློད་དུ་རུང་བའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་སྐྗེས་པའང་དཀའ་བའི་རིགས་སུ་ཡློད་ཚོད་དུ་

འདུག །ཐྗེག་པ་དམན་པའི་གློ་འཕང་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་འདློད་པ་མྗེད་པ་སྐད་ཟྗེར་

ཞིང༌། རང་བདྗེ་འདློད་པ་ལ་ཏིལ་གི་ཆ་ཙམ་ཡང་མ་གནློད་པར་ཡློད་པ་འདྲ། ལམ་གི་

གནད་དམ་པ་རྣམས་ལ་མློང་བ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་ཁས་འཆྗེ་ཞིང༌། ཆློས་བརྒྱད་ཀི་

གསྗེབ་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་འཕགས་པར་འདུག་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་

ཁྱད་ཆློས་རྒྱུ་འབས་ཁྱད་དུ་མི་གསློད་པ་ཡིན་པ་ལ། དྗེ་ལ་ཡིད་མི་ཆྗེས་པར་ཁྱད་དུ་

གསློད་འདང་པའི་”སྐབས་ལ།
2

 ངྗེད་གསང་སྔགས་པ་ཡིན་ཟྗེར་ནས་བང་དློར་ཡལ་

1  དཀའ་འློ

2  ༼སྐུ་འབུམ་པར་མར་འདློད་པའི་སྐློབས་ལ།༽
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བར་འདློར། དྗེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ་ཐྗེ་ཚོམ་ཀུན་གཅློད་ནུས་པའི་གང་ཟག་

གཞན་མ་རྗེད་པས། ཁྱྗེད་སངས་རྒྱས་ལ་དངློས་སུ་ཞུས་པས་ཆློག་པས། ཞུ་བ་འདི་

རྣམས་དགྗེ་བཤྗེས་འདིས་ཞུ་བར་ཡློད་པས་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ། ཞྗེས་པ་

འདི་ནི་ལྷློ་བག་མཁན་ཆྗེན་ཕྱག་རློར་བ་ལ། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཙོང་ཁ་པས་

ཕུལ་བའློ།།  །།

༈ བྱང་ཆུབ་རྣམ་དག་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་ལ། ལུས་རྟྗེན་དང༌། བསམ་པའི་རྟྗེན་

གཉིས། དང་པློ་ལ། དལ་འབྱློར་གི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་ཚང་བ་ཞིག་ངྗེས་པར་དགློས་ཏྗེ། 

ངན་སློང་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་པར་དཀའ་བས་མནར་བ་དང༌། ལྷ་དང་སྒ་མི་

སན་པ་རྣམས་སྐློ་བ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བདག་གིས་དལ་འབྱློར་རྗེད་

པའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་དགློས་སློ། །གལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ལུས་རྟྗེན་དལ་འབྱློར་ཡིན་

ཀང༌། སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་ཡང་དྗེ་རྗེད་པའི་ཚེ་བསྒྲུབས་པས་ཆློག་སམ་ན། དྗེ་རྗེད་དཀའ་

བར་བསམ་པ་ལ། འབས་བུ་དང༌། རྒྱུའི་སློ་ནས་གཉིས་ཀི། དང་པློ་ལ། འགྲློ་བ་

རིགས་མི་མཐུན་པ་དང༌། མཐུན་པ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་རྗེད་དཀའ་བ་བསམ་པ་གཉིས་

སློ། །དང་པློ་ནི། དུད་འགྲློ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ། མི་ལུས་ཙམ་ཞིག་ཀང་སིད་པ་ཙམ་དུ་སང་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། མི་ཙམ་ལ་ལྟློས་ཏྗེ། དལ་འབྱློར་གི་རྟྗེན་ནི་སིད་པ་ཙམ་མློ། །རྒྱུའི་སློ་

ནས་བསམ་པ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། རྒྱུའི་སྤྱི་དང༌། བྱྗེ་བག་གི་སློ་ནས་བསམ་པའློ། །དང་པློ་

ནི། མི་ལུས་ཙམ་ཞིག་འགྲུབ་པ་ལའང་དགྗེ་བའི་ལས་སློབས་ལྡན་བསག་དགློས་

ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །
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གཉིས་པ་ནི། དལ་འབྱློར་གི་རྒྱུར་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་བསྲུང་བའི་གཞི་མ་

སྦྱིན་སློགས་ཀི་གྲློགས་དང༌། སྨློན་ལམ་རྣམ་དག་གིས་མཚམས་སྦྱར་བ་ཞིག་

དགློས་ན། དྗེའང་ཆྗེས་ཉུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་རྗེད་དཀའ་ཡང་ད་ལྟ་དྗེ་རྗེད་ཟིན་

པས་ད་གཟློད་བསྒྲུབ་ལློང་ཡློད་སམ་ན། མི་རྟག་པ་སྗེམས་པ་ལ་གསུམ། འཆི་ངྗེས་

པ་དང༌། ནམ་འཆི་ཆ་མྗེད་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་བཞིན་མི་སློད་པར་འཆི་བའི་

གནས་སུ་སྗེག་པའློ། །བསམ་པའི་རྟྗེན་ནི། ངྗེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

དང༌། ལྟ་བ་གསུམ་དུ་འདུས་ཏྗེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་དགྗེ་རྩ་རྣམས་དྗེ་

གསུམ་མམ། དྗེས་ཟིན་པ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟློས་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་

པའི་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་སུ་འདུ་ཡང༌། གཉིས་ཀའི་རྒྱུའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུམ་དུ་

བྱས་ལ། དྗེར་བྱྗེད་པ་ཡང་གང་ཞིག་སྐྗེས་པ་ཙམ་གིས་གཞན་གིས་ཟིན་པ་ལ་མི་

ལྟློས་པར་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཆློས་རྣམས་ངློས་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སིད་

པའི་བདྗེ་འབྱློར་ལ་ཟིལ་གིས་གནློན་ནུས་པའི་ཞྗེན་ལློག་མ་སྐྗེས་ན་ཐར་པ་དློན་

གཉྗེར་གི་བློ་མི་སྐྗེ་བས་ངྗེས་འབྱུང་དང༌། བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལ་ཞྗེན་

ལློག་སྐྗེས་ཀང་གཞན་གི་དློན་དུ་མིན་ན་དྗེའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བས། བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་བསློམ་དགློས་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཡིད་

བསྐུལ་ཡང་བདག་འཛིན་གི་འཆིང་བ་བཅད་མི་ནུས་པ་དྗེའི་ཕྱིར་ལྟ་བ་བསློམ་

དགློས་ཤིང༌། དབང་པློའི་རིམ་པ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་པས་གློ་རིམ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་དྗེ་དག་བསློམ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསམས་པའི་འློག་ཏུ་ངྗེས་འབྱུང་བསློམ་

པ་ནི་སང་ཤས་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐློག་མར་བདག་ཉིད་གཞན་གི་ངློར་གྲུབ་
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འདློད་ལ་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སློ་ནས་སྐློན་དུ་བལྟའློ། །དྗེ་ནས་སིད་པ་ལ་ཆགས་པ་

བཟླློག་པའི་ཕྱིར། སྔུག་བསྔལ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བྱྗེ་བག་དང༌། ཐ་མའི་སློ་

ནས་འཁློར་བ་སྤྱིའི་ཉྗེས་དམིགས་རང་རྒྱུད་ཀི་སྗེང་དུ་དཔགས་ཏྗེ་བསློམ་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ནས་དགྗེ་སིག་ལ་འཇུག་ལྡློག་བྱ་བའི་ཕྱིར། སིད་པའི་བདྗེ་སྡུག་གི་རྣམ་

སྨིན་རྣམས་དཀར་ནག་གི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ཅི་འདྲ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་མངློན་སུམ་གི་

སློབས་ཀིས་མི་བསླུ་བར་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཚར་གཅིག་ལ་དཔགས་ཏྗེ་བསམ་པར་

བྱའློ། །ཚུལ་དྗེས་དམིགས་རྣམ་རིང་དུ་སྦྱངས་པས་སིད་པ་ལ་དམིགས་ནས་འབལ་

བར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཞྗེན་ལློག་སྐྗེ་ལ། དྗེ་སྐྗེས་པ་ན་ཐར་པ་ལ་དམིགས་

ནས་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ངྗེས་འབྱུང་དམིགས་རྣམ་སྦྱློང་བ་ལ་མི་

ལྟློས་པར་ངང་གིས་སྐྗེའློ། །ཞྗེས་ལམ་གི་གནད་གསུམ་བསན་པ་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་

པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤི་ཡྗེ། དགྗེ་སྦྱློར་གི་གནད་ཀི་དྲི་བ་སན་བསྐུལ་ལྷག་

བསམ་རབ་དཀར་ཞྗེས་བྱ་བ། ལི་ཁིའི་ཆར་གིས་སགས་པར་གྱུར་བའི་གསྗེར་གི་

ས་འཛིན་གི། །རྩྗེ་མློ་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པློས་དཀྲིགས་པ་ལྟར། །དམར་སྗེར་

སྐུ་ལ་རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་ལྡན་རབ་མཛེས་པའི། །འཇམ་དབྱངས་བ་མ་དྗེ་ཡིས་

རྟག་ཏུ་སྐློང་ཞིང་དགྗེ་ལྗེགས་སྗེལ་བར་མཛོད། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གདམས་

ངག་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །སིང་པློའི་རློ་ལ་རང་ཉིད་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ། །གནས་ཤིང་གཞན་

ཡང་དྗེ་ལ་འགློད་འདློད་པའི། །སློམ་ཆྗེན་རྣམས་ལ་དྲི་བ་འདི་འབུལ་གི། །རྒྱལ་བས་
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ཇི་ལྟར་གསུང་དང་མཐུན་པའི་ལན། །ཐྗེབས་པ་རྣམས་ལ་སྐད་ཅིག་འབལ་མྗེད་

དུ། །སློ་གསུམ་གུས་པའི་སློ་ནས་ཕྱག་བགིད་པས། །གསལ་བར་མྱུར་དུ་བདག་ལ་

སྩལ་དུ་གསློལ། །མི་ཐྗེབས་པ་རྣམས་བདག་ལ་ཕག་དློག་དང༌། །སང་སྗེམས་མི་

འཚལ་སྗེམས་ལ་བཅད་རྒྱུའི་སློམ། །ད་དུང་འཁྲུལ་མྗེད་ལྗེགས་པར་མ་བཙལ་

ན། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་བསླུས་ནས་ལྟུང་ཉྗེན་གདའློ། །བདག་གི་དྲི་བ་ཞུ་བ་ནི་

རྣམས་ནི། རང་མཁས་འདློད་དང༌། གཞན་དམའ་དབབ་འདློད་དང༌། རྗེད་བཀུར་དང་

གྲགས་འདློད་ཀི་ཀུན་ནས་བསང་བ་མ་ཡིན་གི། ཅི་སྗེ་ན་འཇམ་དབྱངས་ཀི་སྤྲུལ་པ་

ས་པཎ་གིས་རིག་གཏྗེར་དུ་གསུངས་པ། རྟག་ཏུ་བརྩློན་པས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས་

ཀང་སངས་རྒྱས་དགྗེས་པའི་ལམ་ལས་གློལ། །སིགས་དུས་སྐྗེ་བློ་ཆློག་ཤྗེས་ཅན་

རྣམས་ལྗེགས་པར་སློམས་ལ་མཁས་པ་བསྗེན། །ཞྗེས་དང༌། སློམ་གསུམ་རབ་དབྱྗེ་

སློགས་སུ་ཡང་མང་དག་གསུངས་འདུག་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱ་བློད་གཉིས་ཅར་དུ་

ལྟ་སློམ་སྤྱློད་གསུམ་ལ་ནློར་བ་མཐའ་ཡས་ཤིག་འདུག་ཅིང༌། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་སློང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་སློམ་ནློར་ན་ཕུང་འགྲློ་བར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གསུངས་ཏྗེ། དབུ་མ་རྩ་བར། སློང་

པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉྗེས་ན། །ཤྗེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་པར་འགྱུར། །དཔྗེར་ན་སྦྲུལ་ལ་

གཟུང་ཉྗེས་དང༌། །རིག་སྔགས་ལློག་པར་བསྒྲུབས་པ་བཞིན། །ཞྗེས་དང༌། གཞན་

ཡང་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་དུ་མའི་གསུངས་ལས། དང་པློར་སློམ་རྒྱུ་རང་མ་ནློར་བ་

རྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ། ཞྗེས་སློགས་མཐའ་ཡས་ཤིག་མཐློང་ཞིང༌། དྗེ་ལྟ་ན་ཚེ་སློད་

ཟད་ལ་འགྲློ་བའི་སློམ་ལ་རང་ཡང་སིང་རུས་སྐྗེད། གཞན་ཡང་འགློད་པ་རྣམས་ལ་ཁློ་

བློས་བརྩྗེ་བས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ་སན་བསྐུལ་དུ་ཞུ་བའི་དྲི་བ་ནི་འདི་ལྟར་
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རློ། །སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གསུངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་འགག་དྲིལ་པའི་དགློངས་པའི་བཏད་ས་དྗེ་གང་ཡིན་ཞྗེས་འདྲི་ན། སྗེམས་

ཅན་རྣམས་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློ་འདི་ལས་ཐར་བར་བྱྗེད་པ་དྗེ་

དང་པློའི་དགློས་པ་ཡིན། དྗེ་ལས་ཐར་རྟིང་ཉན་རང་གི་མང་འདས་སུ་མི་ལྟུང་བར་

བྱྗེད་པ་དྗེ་ཡིན། འདློར་ན་འཁློར་འདས་གཉིས་ལས་རིམ་གིས་བརྒལ་ནས་མཐར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས་ན་འདིའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའི་

གདམས་ངག་ག་ལ་སིད། དྗེས་ན་འདི་རྣམས་ཀི་དངློས་གཞི་དང༌། སྔློན་འགྲློ་ལས་

བརྩམས་པའི་དྲི་བ་བགིད་པ་ནི་གླྗེང་གཞིའློ། །དྗེའི་དློན་ཡང་རང་རང་གི་རྒྱུད་སྗེང་དུ་

འགྗེལ་ན་འདི་ཡིན་ཏྗེ། གནས་དབྗེན་པར་ལུས་དྲང་པློར་བསང་ནས་བློ་ནང་དུ་

ཕྱློགས་ཏྗེ་ལྗེགས་པར་བསམས་པའི་ཚེ། གང་ན་ང་སྔློན་ཆད་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་

འཁློར་བའི་མལ་གཏིང་འདིར་སྡུག་བསྔལ་གི་ཟུག་གཟྗེར་འདི་ཙམ་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་

མློང་བ་རང་རིག་གིས་གྲུབ་པ་འདི་འདྲར་གྱུར་འདུག་པ། ད་འདི་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་

དྗེང་ནས་རང་མི་སྐྗེ་བ་ཞིག་ཅི་ནས་བྱ་དགློས། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ང་སིང་རུལ་སམ་

པའི་མློང་བ་ལྷང་བ་མཁལ་མའི་ཟུག་གཟྗེར་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྗེ་བའི་ཐབས་ལ་དང་

པློར་འབད་དགློས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་བུ་ཤིན་དུ་དཀའ། འདི་ལ་མློང་བ་མ་སྐྗེས་ན་འཁློར་བ་

ལས་ཐར་པའི་ཐབས་ཟབ་མློ་བ་མས་ཅི་ཙམ་བསན་ཅིང་གློ་མློད་ཀང༌། སྔར་ལྟར་

འཁྱག་སྗེང་གི་ཆུ་དང་མཚུངས་པར་འགྲློ་སྗེ། དཔྗེར་ན་ཆུ་འཐུང་འདློད་མྗེད་ན་འཐུང་

བའི་རྩློལ་བ་མི་བྱྗེད་པར་སློད་པ་བཞིན་ནློ། །

དྗེའི་སློམ་ལུགས་ཡང་ད་འཁློར་བ་འདིར་མི་སྐྗེ་བ་བྱྗེད་དགློས་སམ་པའི་
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གདློང་ཚུགས་ཀི་གཏུགས་པློ་དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གྗེགས་ཆྗེ་ཞིང་གཅློད་

ཆུང་བས་སློ། །དྗེས་ན་ཤིང་བཟློ་བ་མཁས་པའི་འདྗེགས་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་གཞན་

མ་གཅིག་གི་གནད་དམ་ས་གཅིག་ནས་བསློམས་ན། བྱིན་གཡློས་ཡློང་ས་ཡློད་པ་དྗེ་

གང་ཡིན། མི་རྟག་པ་སློམ་པ་ལྟ་བུའམ། དཀློན་མཆློག་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་ལྟ་

བུའམ། སིག་པ་བཤགས་སམ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པའམ། ཕྱིན་དྲུག་ལ་སློབ་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཟྗེར་བ་འློང་སིད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་འློང་མློད་

ནའང་དྗེ་ཀའི་ཐད་ཀི་མློང་བ་འདློན་པའི་དམིགས་སྐློར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་རྒྱལ་བས་

གསུངས་ངློ་ཤྗེས་པའི་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་གི་བློ་བཅློས་བུ་མིན་པ་སྐྗེ་བའི་ཐབས་དམ་

པ་ཞིག་ཡློད་སང་བས་དྗེ་དྲིས་པའློ། །མན་ངག་དྗེ་ཐུགས་ཀིས་དགློངས་ན་ད་འློ་ན་

འཁློར་བ་འདི་ལས་རང་རྗེ་རྣམས་ཐར་བར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་དམ་པ་བཅར་བ་རྒྱལ་

བས་གསུངས་པའི་གཅིག་ཆློག་འཆང་ཐུབ་ངློ་ཤྗེས་པ་དྗེ་གང་ཡིན་འདྲིའློ། །དྗེ་ལ་

ཡང་སྔློན་དུ་རང་རྗེ་རྣམས་འཁློར་བ་འདིར་སྐྗེ་བར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་དངློས་

གཞི་མཐར་ཐུག་པ་རང་ཞིག་ངློས་ཟིན་དགློས་པས་དྗེ་ལྟ་བུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དྗེ་

གང་ཡིན། འདིར་བཅར་བ་ངློས་མ་ཟིན་ན་འདི་འཇློམས་པའི་གཉྗེན་པློ་གང་ཡིན་དང་

འཇློམས་ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་བཅར་བ་ཡང་ངློས་མི་ཟིན་པར་ཕློ་ཚོད་ཙམ་ལས་མི་

འློང་སྗེ། དཔྗེར་ན་དགྲ་ངློས་མ་ཟིན་པར་དམག་འདྲྗེན་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་མ་རིག་

པ་ཡིན། དྗེ་ཡང་གཏི་མུག་ཡིན། དྗེ་ཡང་དངློས་འཛིན་ཡིན་ཞྗེས་སློགས་སྨྲ་བ་འློང་

ཀང༌། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཅར་བ་རང་ངློས་མ་ཟིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་རྐུན་མ་གང་ཡིན་

ངློས་འཛིན་བཅུག་པའི་ཚེ་མི་ཡིན། དྗེ་ཡང་བཙུན་པ་ཡིན། དྗེ་ཡང་གཞློན་པ་ཡིན་
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ཞྗེས་ཇི་སྗེད་ཅིག་སྨྲས་ཀང༌། གང་ཟག་གཅིག་ལ་མཛུབ་མློ་མ་ཚུགས་བར་ལ་རྐུན་

མ་ངློས་མི་ཟིན་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་རང་རྒྱུད་ལ་བཀར་ནས་བལྟས་པའི་ཚེ། ང་

འཁློར་བར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་རང་མཐར་ཐུག་པ་འདི་ཡིན་པར་འདུག་སམ་པའི་

མློང་བ་ལྷང་བ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་ཅིང་མློས་མནློས་སུ་མ་སློང་བ་ཅིག་དང་

པློར་སྐྗེ་དགློས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་སྨན་གཏློང་བ་ལ་དང་པློར་ནད་ངློ་ཤྗེས་དགློས་པ་དང་

འདྲ་བས་སློ། །

གཞན་ཡང་རང་རྗེ་རྣམས་འཁློར་བ་འདིར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྗེ་

འཁློར་བའི་འཁློར་ཚུལ་ལ་མློང་བ་ལྷང་བ་མ་སྐྗེས་ན་ནི་འཁློར་བ་ལ་ཞྗེན་ལློག་དང་སྐློ་

ཤས་ངྗེས་འབྱུང་རྣམས་རྣལ་མ་འློང་ས་མྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་འཁློར་བར་འཁྱམས་ཚུལ་

ལ་མློང་བ་ལྷང་བ་སྐྗེ་བ་ནི། རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ཚུལ་སློམ་པ་ལ་རག་

ལས་པས་ན། དྗེའི་འཁློར་ཚུལ་དང༌། རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གྲངས་དང་གློ་རིམ་

ངྗེས་པ་ཅན་དང༌། དྗེ་རྣམས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲློ་ཚུལ་དང༌། དྗེའི་ཁློང་ནས་སྐྗེས་བུ་

གསུམ་གི་ཁིད་འློང་ཚུལ་རྣམས་གང་ཡིན། དྗེ་རྣམས་ངློས་ཟིན་ན་ད་འདི་རྣམས་འདྲི་

སྗེ། ངྗེས་དློན་སློམ་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རློགས་

པའི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རང་གི་རྒྱུ་དྗེ་གང་ཡིན། འཁློར་བ་

ལས་འདློན་པའི་གཙོ་བློ་དྗེ་ཡང་གང་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པའི་དང་པློར་

ཡང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་མར་ཤྗེས་པ་ལ་མློང་བ་ཐློན་དགློས་ཤིང༌། དྗེ་

ཡང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཞློག །སློ་རྩའི་ཁྱི་འདི་ཙམ་ཞིག་ལ་དམིགས་པའི་ཚེ། 

འདི་རང་གི་མ་ཡིན་ངྗེས་སམ་པའི་མློང་བ་ལྷང་བ་ཞིག་དང་པློར་མི་སྐྗེ་ཁ་མྗེད་ཡིན་
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པས་ན། དྗེའི་སློམ་ལུགས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད། ཁྱི་འདི་ངའི་མ་ཡིན་སམ་པའི་མུ་ཐུག་དྗེ་

ཙམ་ཀ་ཡིན་ནམ། འཕྲུལ་འདྗེགས་བཞིན་དམིགས་པ་གཞན་གཅིག་ནས་བྱ་ས་ཡློད། 

ཡློད་ན་དྗེ་གང་ཡིན། ཡང་བདག་གཞན་བརྗེ་བ་སློམ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་བརྗེ་ལུགས་

ཡང་གང་ཡིན། ཚུ་ཁའི་རང་དང་ཕ་ཁའི་གཞན་གཉིས་པློ་བརྗེ་བ་ལ་དམིགས་པ་

གཏློད་པ་ཡིན་ནམ། དྗེ་ལས་གཞན་གཅིག་ཡློད། 

དང་པློ་ཡིན་ན་དྗེའི་དགློངས་པ་གང་ཡིན། གཉིས་པ་ཡིན་ན་གདམས་ངག་དྗེ་

རང་གང་ཡིན། གཞན་ཡང་དམིགས་པ་གང་སློམ་ཡང་དུས་ཚོད་ལ་ཐུན་དངློས་གཞི་

དང་ཐུན་བར་གཉིས་སུ་འབྱྗེད་དགློས་པས་ན་ཐུན་དངློས་གཞིའི་ཚེ་དམིགས་པ་གང་

འདྲ་བ་ཞིག་སློམ་ན། དྗེའི་ཐུན་མཚམས་ལ་དགྗེ་སྦྱློར་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་བྱྗེད་

ལུགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱྗེད་ན་དྗེའི་དངློས་གཞིའི་བློགས་འདློན་དུ་འགྱུར། སྤྱློད་ལམ་

རྣམས་དགྗེ་སྦྱློར་དུ་གཏློང་ལུགས་ཡང་ཇི་ལྟར་བྱྗེད། ཐུན་དངློས་གཞི་ལ་ཡང་གྲངས་

དང༌། ཐུན་ཚོད་ཇི་ཙམ་ལ་བྱྗེད། དྗེ་དུས་ལུས་གནད་སློགས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད། གྲངས་

དུར་བགྲློང༌། སློམ་རྣམས་ཀི་དང་པློའི་མགློ་རྒྱ་གར་སྐད་འདྲ་བ་དྗེ་འདི་ལ་བྱྗེད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ཇི་ལྟར་ཡློད། དིང་སང་གི་སློམ་ཆྗེན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་མཉམ་རྗེས་འདྲྗེས་པའི་

རྟློགས་པ་ཡློད་ཟྗེར་མཁན་འདུག་པ་ཨྗེ་བདྗེན། བདྗེན་ན་འདྲྗེས་ལུགས་ཇི་ལྟར་འློང་

གིན་འདུག །མ་འདྲྗེས་པའི་ཚེ་མཉམ་རྗེས་ཀི་མཚམས་གང་གིས་འབྱྗེད་པ་ཡིན། 

ཡང་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནས་ཀང་བཤྗེས་གཉྗེན་

བསྗེན་ཚུལ་ལ་བསྔགས་པ་ཆྗེ་བར་བརློད་འདུག་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་སློམ་ཆྗེན་པ་

རྣམས་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་རྩལ་དུ་འདློན་པ་ཡིན་ན། བ་མ་བསློམ་པའི་གནས། བ་
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མའི་གྲངས། བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་དངློས་གཞིའི་སློམ་ཁྱྗེར། རྩ་བའི་བ་མ་དང་རློ་རྗེ་

འཆང་ལྟ་བུ་དབྱྗེར་མྗེད་ལུགས། འློད་ཟྗེར་གི་སྤློ་བསྡུ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཀིན་ཡློད་

རྣམས་འདྲིའློ། །གཞན་ཡང་དིང་སང་གི་སློམ་ཆྗེན་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་དལ་འབྱློར་དང་མི་

རྟག་པའི་སློམ་ལ་ས་ཆློས་སུ་བྱྗེད་པར་སང་བས་ན་དྗེ་ལ་འདི་འདྲི་སྗེ། སྤྱིར་གིས་དགྗེ་

སྦྱློར་གང་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ཀི་དགློས་པ་ནི། བློ་ས་བསྟུངས་ནས་འཁློར་བ་ལས་

བརྒལ་ཏྗེ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བྱྗེད་པ་ལས་འློས་མྗེད་ན། འདི་གཉིས་

རང་བསློམ་པའི་ལག་རྗེས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཆྗེན་པློ་རྗེ་རང་རང་ས་ན་ཡློད་པས་

དྗེ་གཉིས་རང་གང་ཡིན། དལ་འབྱློར་སློམ་ན་དལ་ལུགས་དང་འབྱློར་ལུགས་དྗེ་གང་

ཡིན། རྒྱུད་སྗེང་དུ་སློམ་ན་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཀིན་ཡློད། མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་སློམ་ལུགས་

ཡང་ཁ་བཤད་དུ་མ་སློང་བར་བྱས་ཏྗེ་སྗེམས་ལ་སློམ་ན་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཀིན་ཡློད། རྒྱུད་

ལ་འཁུལ་ཆྗེ་བའི་དྗེའི་དམིགས་པ་རྣློ་ཤློས་རྒྱལ་བའི་གསུང་ལས་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་

ཡློད“།
1

 ཡང་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་སློམ་པའི་སློམ་ལ་མློང་བ་གཤའ་མ་ཞིག་མ་

སྐྗེས་ན་སྐབས་འགྲློ་ཡང་དག་པ་ཡློད་མི་སིད་ཅྗེས་སྨྲས་ན། དྗེ་འདྲ་སིད་པར་ཁས་

ལྗེན་ནུས་མཁན་ཇི་ལྟར་ཡློད། མི་སིད་ན་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། སྐབས་འགྲློ་ངག་

ཏུ་བཏློན་ནས་བྱྗེད་པ་འདི་ལས་མ་གཏློགས་པ་ཡིད་ལ་སློམ་ན་སློམ་ལུགས་ཀི་རྒྱག་

ཁྱྗེར་ཇི་ལྟར་གདའ། ཡིད་ལ་སློམ་དུས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་ཇི་འདྲ་ཅིག་ཡིད་

ངློར་བྱྗེད། རང་རྗེ་རྣམས་ཀི་སློ་ལྔའི་ཡུལ་དུ་སང་བའི་དཀློན་མཆློག་གི་རྟྗེན་གསུམ་

འདི་རྣམས་ལས་མ་གཏློགས་པ་ཞིག་ཡིད་ལ་བྱྗེད་དམ། འདི་རྣམས་ཀ་བྱྗེད་པ་ཡིན། 

1  - །  ་ +



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 358  

དང་པློ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིད་ལ་སློམ། དྗེ་བསློམས་པས་འདི་རྣམས་ལ་མློས་

གུས་ཆུང་ངུ་མ་སློང་བ་བྱྗེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡློད། 

གཉིས་པ་ཡིན་ན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློ་དངློས་དྗེ་རང་གང་ཡིན། སྐབས་

འགྲློའི་ངློ་བློ་ཨི་ཐི་པ་དྗེ་གང་ལ་བྱྗེད། འདི་རྣམས་ལ་གློ་བ་མ་རྗེད་པར་སྐབས་སུ་འགྲློ་

བར་ཁས་ལྗེན་པ་ནི། སྗེག་འཚེད་མི་ནུས་པའི་མྗེ་དང་མཚུངས་སློ། །ཡང་སིག་པ་

བཤགས་པ་ལ་གཙོ་ཆྗེ་ཞིང་གལ་ཆྗེ་ངློས་ཤྗེས་པ་རང་ཞིག་ངློས་འཛིན་གང་ལ་བྱྗེད། 

ཡང་དགྗེ་སིག་སློབས་འདྲ་འདྲྗེས་མར་མཉམ་དུ་སྤྱློད་པ་འདི་ཀུན་གི་དགྗེ་བདྗེའི་

མཐུས་སིག་པའི་རྣམ་སྨིན་མི་འབྱིན་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན་ནི་དྗེའི་

སིག་པས་ཀང་དགྗེ་བ་མི་འཇློམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། འློན་ཏྗེ་སིག་པས་ཀང་

དགྗེ་བ་འཇློམས་ཏྗེ། སྤྱློད་འཇུག་ཏུ། བསྐལ་པ་སློང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦྱིན་དང་

བདྗེ་གཤྗེགས་མཆློད་ལ་སློགས། །ལྗེགས་སྤྱད་གང་ཡིན་དྗེ་ཀུན་ཀང༌། །ཁློང་ཁློ་

གཅིག་གིས་འཇློམས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པས་སློ་སམ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེ་འདྲའི་

གང་ཟག་གིས་དགྗེ་བ་གང་བྱས་སིག་པས་བཅློམས་ནས་འབས་བུ་འབྱིན་པ་མི་སིད་

པར་སློང་བས་ན། གང་ཟག་དྗེ་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་འཁྲུལ་པར་ཁས་ལྗེན་ཨྗེ་ནུས། འློན་ཏྗེ་

དགྗེ་སིག་གཉིས་མགློ་བདས་ནས་གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་མི་དབྱིན་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་

སམ་ན། འློ་ན་ཞིང་གཅིག་ལ་ནས་སན་གཉིས་མཉམ་དུ་བཏབ་པའི་ཚེ་ཡང་དྗེ་གཉིས་

མགློ་བདློས་ལ་སློང་ནས་གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ནས་

སློབས་ཆྗེ་བས་སན་མ་བཅློམ་ནས་སན་མའི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་བ་གང་ཁས་ལྗེན་

ནུས་པ། འློན་ཏྗེ་དཔྗེ་དྗེ་ལྟར་ན་གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་སློ་སློར་སྨིན་གི། ཕན་ཚུན་
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གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མི་གནློད་དློ་སམ་ན། དྗེ་ལྟ་ན་དགྗེ་བས་ཀང་སིག་པ་ལ་མི་

གནློད་པས་ན། འློ་ན་དགྗེ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཚམས་མྗེད་ལྔའི་ལས་སྒིབ་མ་ལུས་

པར་འདག་པར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་གང་ཡིན། ལུང་དྗེ་བདྗེན་ན་སྤྱློད་འཇུག་

གི་ལུང་དྗེའི་དགློངས་པ་ཡང་གང་ཡིན་འདྲིའློ། །སྤྱློད་འཇུག་གི་དྗེའི་དློན་ནི། ཁློང་ཁློ་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་བསྐལ་པ་སློང་དུ་བསགས་པའི་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་

འཇློམས་པ་ལ་བྱྗེད་ན། འློ་ན་ཁློང་ཁློ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྗེས་ཡན་གི་དགྗེ་བ་གང་

འབད་དློན་མྗེད་དུ་སློང་པ་ཁས་ལྗེན་ཨྗེ་ནུས། ནུས་ན་ནི་དིང་སང་ཁློང་ཁློ་སྐད་ཅིག་

མ་གཅིག་སྐྗེས་ཤིང༌། སྐྗེ་འགྱུར་ཀ་ཤས་ཆྗེའློ། །གཞན་ཡང་སྔར་སིག་བཤགས་ཀི་

དགྗེ་བ་གང་བྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྱིས་ཀི་ཁློང་ཁློ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་པློ་དྗེས་བཅློམ་

པས་ན་བཤགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སིག་པ་དག་པ་རྣམས་ཀང་སར་ལློག་ནས་འབས་

བུ་སྨིན་དགློས་པ་ཡང་ཁས་ཨྗེ་ལྗེན། འདི་རྣམས་ལ་བློ་རྩྗེ་གཏད་རྒྱུ་མྗེད་ན་ནི། ངྗེད་

ལས་འབས་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ཡང་དད་པ་ཙམ་དུ་བྱས་པས་སློ། །

མདློར་ན་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་སློམ་པ། སྐབས་འགྲློ། ལས་འབས། སིག་

གཤགས་འདི་རྣམས་ལ་ཡང་དིང་སང་གི་ཉམས་ལྗེན་པ་རྣམས་ས་ཆློས་སུ་བྱྗེད་པ་

སང་མློད་ཀང༌། ཁློ་བློ་བློ་དང་རྩློལ་བ་ཞན། ཉམས་དང་རྟློགས་པ་དམའ་བའི་གང་ཟག་

གི་བློ་ངློར་ནི་འདི་རྣམས་ཡང་གལ་ཆྗེ་ཞིང་དཀའ་བར་སང་ལ། འདིས་མཚོན་ནས་

གཞན་ཡང་མང་དག་ཡློད་པ་རྣམས་ནི་མངས་དློགས་ནས་ཡི་གྗེར་མ་བཀློད་པ་ཡིན་

ནློ། །སྤྱིར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་གདམས་ངག་རྣམས་ལྟ་སློམ་སྤྱློད་གསུམ་དུ་མ་

འདུས་པ་མྗེད་པས་ན་ཉམས་ལྗེན་པ་རྣམས་ཀང་ནློར་མ་ནློར་ཐུགས་རྟློག་འཇུག་ན་
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འདི་གསུམ་ལ་འཇུག་རྒྱུར་འདུག་ནས། ཁློ་བློས་ནི་སྔར་ཞུས་རྣམས་སྤྱློད་“ཕྱློགས
1

་

ལས་བརྩམས་པའི་འགག་ཞུས་པའློ། །ད་ནི་ལྟ་སློམ་གཉིས་ལས་བརྩམས་པའི་

འགག་ཞུ་བས་སྐློ་མ་སྔ་བཙན་དློར་ཏྗེ་འདི་དགློངས་འཚལ། སྤྱིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་

ནི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་ཅིང་བརླིང༌། ཁྱད་པར་ལྟ་སློམ་འདིའི་མཚམས་ན་ཕུང་འཚེང་གི་

གཞི་དང་གློལ་ས་དང་ལྟུང་ཉྗེན་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བས་ཐུགས་ཞིབ་དགློས་ཏྗེ། གནས་

སྐབས་ཀི་ལམ་འདི་ཡང་ཉི་མ་གཅིག་ཙམ་ནློར་ནའང་ཇི་འདྲ་ཡིན། འདི་ནི་གཏན་གི་

བྱ་བར་འདུག་པས་ན་གློལ་སའི་མཚམས་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཆ་ཇི་འདྲ་དགློས་པ་འདུག་

གི་ཐུགས་རྟློག་ལྗེགས་པར་མཛད་པར་ཞུ་ཞིག །ད་འློ་ན་སློམ་ཆྗེན་རྣམས་ལྟ་སློམ་ལ་

གཙོ་བློར་འབད་པ་ལགས་ན་ལྟ་བ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་བློ་དྗེ་སློམ་པ་ཞི་གནས་དང་

མ་བལ་བ་ཞིག་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་བྱུང་ན་ལྟ་སློམ་ཟུང་འབྗེལ། ཞི་ལྟག་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྲློ་

བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་དང་པློར་འབྱར་རྩི་དང་འདྲ་བའི་ཞི་གནས་བརྟན་པློ་མྗེད་ན་

སློང་པ་ཉིད་ལ་སྗེམས་བཅར་ཏྗེ་སློད་མི་ནུས་ལ། སློང་ཉིད་ལ་སྗེམས་བཅར་གནས་

པའི་མཉམ་གཞག་བཟང་པློ་མྗེད་ན་རྗེས་ཐློབ་ཏུ་སང་བ་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་

ས་མྗེད་པས་ན། ལྷག་མཐློང་ངམ་དྗེས་དློན་སློམ་པའི་སྔློན་ལ་ཞི་གནས་གལ་ཆྗེ་ཞིང་

དྗེ་ལ་ཡང་དགྲ་གཉིས་ཡློད་བའི་བྱིང་བ་དྗེ་གང་ཡིན། རྨུགས་པ་དང་གཅིག་གམ་མི་

གཅིག །གཅིག་ན་ཐློགས་མྗེད་སློགས་ཀིས་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་ངློས་བཟུང་བ་དྗེ་ཇི་

ལྟར་འགྗེགས། མི་གཅིག་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་འབྱྗེད། ཡང་མཉམ་པར་

བཞག་དུས་བྱིང་བ་ཕ་རགས་སྐྗེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འློང༌། དྗེ་གཉིས་མི་སྐྗེ་བར་བྱྗེད་པའི་

1  ཕྱློག
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གཉྗེན་པློ་གང་དང་གང་ཡློད། ཡང་དྲན་པ་དང་ཤྗེས་བཞིན་གལ་ཆྗེ་ཟྗེར་བ་ཞིག །སློམ་

ཆྗེན་པ་ཀུན་གི་ཞལ་ནས་རླུང་བཞིན་དུ་འློང་གིན་འདུག་པ་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་ངློས་

འཛིན་བཅར་བ་རྗེ་ཇི་ལྟར་ཡློད་འདྲིའློ། །

མ་ཡྗེངས་ཙམ་འདི་ཀ་དྲན་པ་ཡིན། ཡྗེངས་མ་ཡྗེངས་“བྱ་ར་
1

བྱྗེད་པ་དྗེ་ཤྗེས་

བཞིན་ཡིན་ཟྗེར་ན་ཡྗེངས་མ་ཡྗེངས་ཀི་དློན་དྗེ་གང་ཡིན། དམིགས་པ་འདི་འདྲ་

གཅིག་ལས་ཡྗེངས་པ་དང་མ་ཡྗེངས་པ་ཞྗེས་འཇློག་གམ། དམིགས་པ་ལ་མི་རྩི་བར་

ཡིད་འདི་མ་འཕློས་ཙམ་བྱྗེད་པ་ལ་དྲན་པ་དང༌། འཕློས་མ་འཕློས་བྱ་ར་བྱྗེད་པ་ལ་

ཤྗེས་བཞིན་ཡིན་ཞྗེས་འཇློག་པ་ཡིན། ཡང་བདྗེ་གསལ་མི་རྟློག་པ་སློམ་གི་ཡང་རྩྗེ་

ཡིན་ཟྗེར་བ་ཞིག་ཡང་འདུག་པ། འདིའི་གསལ་བ་དང་མི་རྟློག་པ་གཉིས་པློ་ཇི་ལྟར་

ངློས་འཛིན། གསལ་བའི་དློན་དྗེ་ཡང་སྗེམས་འདི་ལ་དམིགས་རྟྗེན་གསལ་བ་ཞིག་

དགློས་པ་ཡིན་ནམ། དམིགས་རྟྗེན་ལ་མི་རྩི་བར་གང་དུ་ཡང་མ་འཕློས་ཙམ་གི་ངང་

ནས་སྗེམས་འདི་ཀ་གསལ་ལྗེ་ཧིག་གྗེ་བའི་“དྭངས
2

་ཆ་ཅན་དྗེ་ཀས་ཆློག་པ་ཡིན། མི་

རྟློག་པའི་དློན་ཡང་དམིགས་རྟྗེན་གཅིག་ལ་གཏད་ནས་དྗེ་ལས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མི་

རྟློག་པ་ཞིག་དགློས་སམ། དམིགས་རྟྗེན་ལ་མི་རྩི་བར་སྗེམས་འདི་ཀ་གང་ལ་ཡང་མི་

རྟློག་པའམ། མི་འཕློ་བར་གནས་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་པ་ཡིན་འདྲིའློ། །དྗེ་ལ་ལན་དང་པློ་

ལྟར་དུ་དྲན་པ་ཡང་དམིགས་རྟྗེན་གཅིག་ལས་མ་ཡྗེངས་པ་ཞིག་ལ་བྱ་དགློས། ཤྗེས་

བཞིན་ཡང་དམིགས་རྟྗེན་གཅིག་པློ་དྗེ་ལས་ཡྗེངས་མ་ཡྗེངས་ཀི་བྱ་ར་བྱྗེད་པ་ཅིག་

དགློས། གསལ་བ་ལ་ཡང་དམིགས་རྟྗེན་གསལ་བ་ཞིག་དགློས། མི་རྟློག་པ་ལ་ཡང་

1  - བྱ་ར་

2  དངས
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དམིགས་རྟྗེན་གཅིག་ལ་གནས་ནས་དྗེ་ལས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མི་རྟློག་པ་ཞིག་

དགློས་ཟྗེར་ན། དྗེ་འདྲའི་དྲན་ཤྗེས་བཞིན་དང་གསལ་ལ་མི་རྟློག་པ་ལྡན་པའི་ཞི་

གནས་དྗེ་ངྗེས་དློན་གི་སྐབས་སུ་མ་ཚང་ན་ནི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་གི་གཅིག་གང་ལ་

བྱྗེད། ཚང་ན་ནི་དྗེ་འདྲའི་ཞི་གནས་དྗེ་ལྷག་མཐློང་དང་སྦྲྗེལ་བའི་ཚེ་ལྷག་མཐློང་དྗེ་

ཡང་དམིགས་རྟྗེན་ལ་གཏད་འདུག་པས་ན་དམིགས་བཅས་སློམ་པར་སློང་གི་

དམིགས་མྗེད་སློམ་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཟྗེར་ན་དྗེ་ལ་ལན་ཇི་ལྟར་འདྗེབས། 

དྗེས་ན་དྗེ་ལ་འགའ་ཞིག་འདི་སམ་དུ་སྗེམས་ཏྗེ། དྗེ་ཐམས་ཅད་དམིགས་རྟྗེན་

ལ་མི་རྩི་བར་སྗེམས་འདི་ཀ་གང་ལ་ཡང་མི་འཇུག་པར་མ་ཡྗེངས། མ་འཕློས་མི་རྟློག་

པར་ཙེན་ནྗེ་གནས་ཤིང་དྗེའི་ངང་ནས་སྗེམས་འདི་ཀ་གསལ་ལྗེ་ཧིག་གྗེ་བའི་

“དྭངས
1

་ཆ་ཅན་དྗེ་ལ་ཡུན་ཇི་ཙམ་སློད་ཐུབ་པའི་ཚེ་ནི། དྗེ་ལ་དྲན་ཤྗེས་བཞིན་དང་

བདྗེ་གསལ་མི་རྟློག་པ་ལྔ་ཆར་ཚང་ཞིང༌། ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་ཡང་འདི་ཀ་ཡིན། 

མདློར་ན་ངྗེས་དློན་སློམ་པ། སློང་ཉིད་སློམ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་དངློས་གཞི་ཡིན། 

སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དང་པློ་སློ་སློར་སྡུད་པ་རྣམས་འདི་ཀ་ཡིན་སམ་པ་ཡང་

འདུག་སྗེ། དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཨྗེ་ཡིན་པ་འདུག་ནི་མདློ་རྒྱུད་དྗེའི་དགློངས་འགྲྗེལ་

རྣམས་ལས་ཤྗེས་དགློས་ལ། རྒྱལ་བའི་གདམས་ངག་རྣམས་ཀི་དགློངས་འགྲྗེལ་ཡང་

རྒྱ་གར་དུ་ཤིང་རྟིའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་གཉིས་སུ་གྲགས་ཏྗེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་

བརྒྱུད་པ་ཚན་གཅིག་དང༌། ཐློགས་མྗེད་སྐུ་མཆྗེད་ཀི་བརྒྱུད་པ་ཚན་གཅིག་སྗེ་འདི་

གཉིས་སུ་ངྗེས་ཤིང༌། དྗེ་གཉིས་ཀིས་གསུངས་པའི་དྲན་ཤྗེས་བཞིན་དང༌། གསལ་

1  དངས
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ལ་མི་རྟློག་པ་རྣམས་དང་ནི་ཁྱློད་ཀི་དྗེ་མི་འགྲིག་པ་འདུག །ཁྱད་པར་དུ་མཁས་པ་

ཆྗེན་པློ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་སློམ་རིམ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་ཡློད་པས་དྗེ་རྣམས་

ལྗེགས་པར་གཟིགས་དང་དྗེ་ཧྭ་ཤང་དང་རྩློད་གཞི་ཅན་དུ་གསུངས་ཡློད་པས་ན། 

མཁས་པ་དྗེ་རྣམས་ནློར་རློ་ཞྗེས་ཁས་ལྗེན་ཨྗེ་ནུས། གཞན་ཡང་སློམ་ལ་དཔྱད་སློམ་

དང་འཇློག་སློམ་གཉིས་འློང་ངམ་མི་འློང༌། མི་འློང་ན་རྒྱ་གར་བའི་ཚད་ལྡན་རྣམས་

ཀིས་གསུངས་པ་འདི་འགློག་གམ། འློང་ན་སློམ་ལ་དྗེ་གཉིས་སུ་འབྱྗེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན། ཡང་དཔྱད་སློམ་སློམ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། མ་ཡིན་ན་རྒྱ་གར་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་སློམ་དུ་གསུངས་འདུག་པ་དྗེ་ནློར་རམ། དྗེ་སློམ་ཡིན་ན་བློ་འཕློ་བ་

སློམ་གི་གྗེགས་ཡིན་པས། འཕློར་མི་བཏུབ་ཟྗེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ཐློས་པ་

སྔློན་དུ་སློང་བའི་མཁས་པ་དང་མ་སློང་བའི་བླུན་པློ་གཉིས་སློམ་པའི་ཚེ་སློམ་བཟང་

ངན་ལ་ཁྱད་མྗེད་ཟྗེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཅི་ཡིན། གཞན་ཡང་འཕློ་བ་སློམ་གི་

གྗེགས་ཡིན་ན་ཐློགས་མྗེད་ཀི་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཐློས་བསམ་ལ་མ་

བརྟྗེན་པར་སློམ་པ་ཡང་དག་མི་ཡློང་བར་བཤད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མཁས་པ་དུ་

མས་ཐློས་བསམ་སློམ་གི་གྲློགས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱིན་ཅི་ལློག་བསན་པ་ཡིན་

ནམ། ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་འཕློ་བ་སློམ་གི་གྗེགས་ཡིན་ཟྗེར་བ། དྗེ་མཐར་ཐུག་གི་ངྗེས་

དློན་སློམ་པའི་དུས་ཡིན་གི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་ན། འློ་ན་ངྗེས་དློན་སློམ་

པའི་ཚེ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་དགློས་སམ་མི་དགློས། དགློས་ན་ནི་

འཕློ་བ་སློམ་གི་གྗེགས་ཡིན་ཟྗེར་བ་འགལ་ལ། མི་དགློས་ན་ནི་དྗེ་འདྲའི་ངྗེས་དློན་དྗེ་

ཀླུ་སྐྲུབ་ལུགས་ཀི་ལྷག་མཐློང་དང་འགལ་བས་ན་དྗེ་མཐུར་ཐུག་གི་སློམ་ཡིན་པ་དློར་
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ཅིག །

ཡང་འགའ་ཞིག་འཕློ་བ་དང་སློམ་གཉིས་མི་འགལ། འཕློ་བ་སློམ་དུ་འགྲློ་བའི་

མན་ངག་ཡློད་སམ་ན་དྗེ་ལ་འདི་འདྲི་སྗེ། རྒློད་པ་དང་འཕློ་བ་གཅིག་གམ་མི་

གཅིག །ཞི་གནས་དང་སློམ་གཉིས་གཅིག་གམ་མི་གཅིག་གཅིག་ན་ཞི་གནས་ཀི་

དགྲ་བྱིང་རྒློད་ཡིན་པས་ན་འཕློ་བ་སློམ་གི་གྗེགས་བྱྗེད་པར་སློང་ལ། མི་གཅིག་ན་

ཁྱད་པར་གང་ཡིན། ཡང་འཇློག་སློམ་བྱྗེད་དུས་སྗེམས་འདི་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་

བཏགས་ནས་འཇློག་གམ་མི་འཇློག །མི་འཇློག་ན་འདི་ལ་འདི་འཇློག་མྗེད་པའི་འཇློག་

སློམ་དྗེ་ཇི་འདྲ་ཅིག་འློང་བ་ཡིན། འློན་ཏྗེ་དམིགས་པ་འདི་ལ་འཇློག་མི་དགློས་ཀི། 

སྗེམས་ཁློ་རང་གང་དུ་ཡང་འཕློ་མི་འཇུག་པར་ཙེན་ནྗེ་འཇློག་པས་ན་འཇློག་སློམ་

ཟྗེར་བ་ཡིན་སམ་ན་ནི། དམིགས་པ་གང་ཡང་སྗེམས་ངློ་ན་འཁྱྗེར་རྒྱུ་མྗེད་པའི་

སྗེམས་ཧད་དྗེ་བ་དྗེ་འདྲ་འཇློག་སློམ་ཡང་དག་ཏུ་གང་ནས་བཤད། འདི་ནི་སན་ནས་

སན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡིན་པས་ན། མདློ་རྒྱུད་ཀི་དཔང་བཞག་ཡང་མི་བྱྗེད། ཐློས་པ་ཡང་

མི་དགློས། འདི་ཀ་རང་བསྐངས་པས་མཐར་ཐུག་འགྲུབ་བློ་སམ་ན་ནི། གང་ཡང་

ཡིད་ལ་མ་བྱས་པར་ཧད་དྗེ་བསད་པ་རང་གིས་དུས་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་མཁྱྗེན་པའི་

ཀུན་མཁྱྗེན་ཐློབ་འློང་ན་ལྗེགས་ཀི། ཁློ་བློས་ནི་དྗེ་ལྟའི་སློམ་དྗེ་ཧྭ་ཤང་གི་སློམ་ལུགས་

ལས་ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མ་ཕྱྗེད་དློ། །འློན་ཏྗེ་ཧྭ་ཤང་གི་ལུགས་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་

ཏུ་ཆྗེ་སྗེ། ཧྭ་ཤང་ནི་སྦྱིན་སློགས་ཀི་དགྗེ་བ་ཀུན་ལ་སྐློན་དུ་ལྟ་ཞིང༌། ངྗེད་ནི་དགྗེ་བ་

ཀུན་ལ་ཡློན་ཏན་དུ་ལྟ་བས་སློ་སམ་ན་དྗེ་ནི་ལྟ་སློམ་ལ་ཁྱད་མི་འདུག་ཅྗེས་སྨྲས་པའི་

ལན་དུ་སྤྱློད་པ་ལ་ཁྱད་ཡློད་དློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ནི། དཔྗེར་ན་གདློང་དཀར་ནག་
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དྲིས་པའི་ཚེ། བཤང་ལམ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ལན་འདྗེབས་པ་དང་འདྲའློ། །འློན་ཀང་ངྗེད་ཀི་

སློམ་འདི་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་མ་ཡིན་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའློ་

སམ་ན། ཁྱྗེད་འདློད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་སློམ་དང་མཐུན་པར་འདུག་

གམ་མི་འདུག་གཟིགས་ལ། མི་མཐུན་པ་དྗེ་ནི་ཁྱི་ལ་སྗེང་གྗེ་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང་ཁྱད་

པར་ཅི་འདུག །མཐུན་ན་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་སློམ་ལ་ནི་དྗེའི་གློལ་ས་རྟག་ཆད་དུ་མ་ཤློར་

བ་ཞིག་དགློས་པ་ཡློད་པས། གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སྗེམས་བཞག་ན་རྟག་ལྟར་འགྲློ། གང་

འདྲ་ཞིག་ལ་བཞག་ན་ཆད་ལྟའི་སློམ་དུ་འགྲློ་བ་ཡིན་ལྗེགས་པར་གསུངས་ཤིག །དྗེ་

འདྲའི་རྣམ་དབྱྗེ་འབྱྗེད་པ་མ་ཤྗེས་ཀི་ངྗེད་རང་གི་འདི་ཀ་ལ་འློང་བ་ཡློད་དློ་སམ་ན་ནི། 

གློལ་སར་ཤློར་བ་དང་མ་ཤློར་བའི་གནས་མ་ཤྗེས་པར་ནི། ཁྱྗེད་རང་གིས་ད་ལྟའི་

སློམ་དྗེ་ཡང་མ་ནློར་བར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟྗེན་པའི་བརྟན་པ་ཐློབ་པ་དྗེར་མ་

སློང་བས། ངྗེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲློངས་ཤིང་བློ་ཐག་ཆློད་པའི་སློམ་དུ་རླློམ་ཡང་དྗེར་

མ་སློང་གི་མློས་མནློས་ཙམ་དུ་སློང་བ་དགློངས་པར་མཛོད་ཅིག །

འློན་ཏྗེ་ཡློད་པ་ལ་བལྟས་ན་རྟག་ལྟར་འགྲློ། མྗེད་པ་ལ་བལྟས་ན་ཆད་ལྟར་

འགྲློ། དྗེ་གཉིས་ཀར་ལྟ་བ་དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་ལྟ་བ་ཡང་མཐར་ལྟར་འགྲློ་བས་ན་

མུ་དྗེ་བཞི་དང་བལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་དྗེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལྟ་སློམ་ཡིན་སམ་ན་ནི། དྗེ་བཞི་དང་

བལ་བའི་ལྟ་ལུགས་དྗེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན། དྗེ་ལྟ་བ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲས་ཀང་གང་ལའང་མ་

ལྟས་པར་སློང་འདུག་པ་དྗེ་མ་དགློངས་སམ། སྔར་སྨྲས་ཟིན་པའི་ཧྭ་ཤང་གི་ཕྱློགས་

སུ་བསན་པའི་ཧད་དྗེ་བ་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་དྗེར་ད་དུང་མ་སློང་འདུག་གམ། 

འློ་ན་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་ཅིང་མི་སློམ་པ་དྗེ་ཀ་སློམ་པའི་མཆློག་ཡིན། གང་ལ་
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ཡང་མི་ལྟ་བ་དྗེ་ཀ་ལྟ་བའི་མཆློག་ཡིན། གང་ལ་ཡང་མི་སྤྱློད་པ་དྗེ་ཀ་སྤྱློད་པའི་

མཆློག་ཡིན་སམ་ན་ནི། དྗེ་འདྲ་སྨྲ་བ་དྗེ་ཉམས་རྟློགས་བཟང་བཟང་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་

སྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་དགྗེ་སྦྱློར་མ་བྱས་པ་དྗེ་ཀ་བྱས་པ་ཡིན། སྒིབ་པ་མ་དག་པ་དྗེ་ཀ་དག་

པར་ཡང་སློང་ཞིང༌། དྗེ་ལྟ་ན་རྐག་གཏད་མི་འདུག་པས་རི་ཕུག་ཏུ་ཞྗེན་ལས་མ་

བཞུགས་པར་ཅི་དྲན་ལག་ལ་བངས་པས་ཆློག་པ་གདའ་བ། དྗེ་འདྲ་བྱས་ཆློག་པའི་

མཚམས་ཞིག་ཀང་ཨྗེ་ཡློད་ན་ཡློད་དྗེ། དྗེར་ད་དུང་མ་སྗེབས་པས་གཟབ་པ་གལ་

ཆྗེའློ། །འློ་ན་ཅི་ཡང་མི་མཐློང་དྗེ་ཀ་མཐློང་བའི་མཆློག་དང༌། གང་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བ་དྗེ་

ཀ་ལྟ་བའི་མཆློག་ཏུ་རྒྱལ་བས་གསུངས་འདུག་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། དྗེའི་དགློངས་པ་

ནི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་ཡློད་པ་དློན་དུ་གཉྗེར་ཞིང་གཟུ་བློར་གནས་ན་སྔར་གི་རྩིང་པློ་དྗེ་

རྣམས་མ་ཡིན་གི། ཕ་བ་མ་མཁས་པའི་མན་ངག་ཁུངས་མ་ཁློ་བློས་འབློགས་པར་

འདློད་དྗེ། རྗེ་ཞིག་དུས་ལ་མ་བབ་སང་བས་ད་དུང་གཞན་རྣམས་ལ་དྲི་བར་

བྱའློ། །གཞན་ཡང་སློང་ཉིད་སློམ་པ་བ་ན་མྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པའི་སློམ་རྒྱུའི་སློང་

ཉིད་དྗེ་གང་ཡིན། གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དྗེ་ཡིན་སམ་ན། གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་

སློམ་པའི་འབས་བུ་ཡང་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལས་འློས་མྗེད་པས་དྗེ་འདྲའི་

སློམ་དྗེ་བ་ན་མྗེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཏྗེ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་དྗེ་ནི། གང་དུ་ཡང་མི་

དམིགས་པ་དྗེ་ཀ་ཡིན་ནློ་སམ་ན། འློ་ན་གང་དུ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་དློན་དྗེ་གང་

ཡིན། གང་ལ་ཡང་རྣམ་རྟློག་མི་འཇུག་པ་དྗེ་ཡིན་སམ་ན། འློ་ན་འཁློར་གསུམ་མི་

དམིགས་པའི་སྦྱིན་པ་གཏློང་ན་ཇི་ལྟར་བྱྗེད། སྦྱིན་པ་པློ་དང༌། སྦྱིན་ཡུལ་དང༌། སྦྱིན་

པའི་ངློ་བློ་གསུམ་ལ་རྣམ་རྟློག་ཞུགས་ན་ནི་དམིགས་བཅས་ཀི་སྦྱིན་པར་འགྲློ་བ་
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འདུག་ལ། དྗེ་གསུམ་ཅར་ལ་རྣམ་རྟློག་མ་ཞུགས་པར་ནི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློས་སྦྱིན་པ་

གཏློང་མི་ཤྗེས་པས་སློ། །འློན་ཏྗེ་གསུམ་ཅར་ལ་བདྗེན་པར་མི་འཛིན་པར་སྦྱིན་པ་

གཏློང་བ་དྗེ་འཁློར་གསུམ་ཡློངས་དག་གི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ནློ་སམ་ན། དྗེ་བདྗེན་པར་མི་

འཛིན་པའི་དློན་དྗེ་གང་ལ་བྱྗེད། སྔར་གི་རྣམ་རྟློག་བཀག་སློད་པ་དྗེ་ཀ་ཡིན་ནམ། 

བདྗེན་པར་མྗེད་སམ་པའི་མུ་རྡུགས་དྗེ་ལ་བྱྗེད། གཞན་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདྗེན་

པར་མྗེད་ཟྗེར་བ་ཞིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞལ་ནས་རླུང་འཕྱློ་བ་བཞིན་དུ་འློང་གིན་འདུག་

པ་ལ་འདི་འདྲི་བར་འདློད་དྗེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རྗེ་ཞིག་གཞློག །

དང་པློར་གང་ཟག་རང་རྗེ་བདྗེན་པར་མྗེད་པའི་དློན་དྗེ་གང་ལ་བྱྗེད། བདྗེན་

པར་གྲུབ་སིད་ན་ཇི་འདྲ་ཞིག་འློང་རྒྱུ་ཡིན། དཔྗེར་ན་ར་བློང་གི་མགློ་ལ་རྭ་མི་སིད་

མློད། བརྒྱ་གལ་ཏྗེ་སིད་ན་འཆགས་ལུགས་འདི་ཙམ་ཞིག་འློང་རྒྱུ་ཡིན་སམ་པ་བློ་ལ་

འཆར་དགློས་པ་བཞིན་དུ་བདྗེན་པར་གྲུབ་པའི་ཆགས་ལུགས་ཀང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་

འློང་རྒྱུ་ཡིན་སམ་པ་དགློས་པ་དྗེ་གང༌། ང་བདྗེན་སམ་དུ་འཛིན་པ་འདི་ཀ་ལ་བྱྗེད་

སམ་ན། འློ་ན་ང་བདྗེན་མྗེད་དུ་སློམ་ལུགས་ཀང་ང་མི་བདྗེན་སམ་པ་འདི་ཀ་ལ་བྱྗེད་

པར་སློང་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཡང་མ་བརྟྗེན་པའི་མློས་མནློས་ཙམ་

ཡིན་ནློ། །འློན་ཏྗེ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དྗེ་བདྗེན་མྗེད་ཀི་དློན་ཡིན་སམ་ན། འློ་ན་དྗེར་

ལྟ་བ་ནི་ཆད་ལྟ་ཡིན་པས་དློར་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་བདྗེན་པར་མི་འཛིན་པ་དང༌། 

བདྗེན་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡློད་དམ་མྗེད། མྗེད་ན་ནི་མི་དགྗེ་བ་མི་

བྱྗེད་པ་དང་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་མྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ལྟ་ན་མི་དགྗེ་བ་མ་ཡིན་པ་

དང༌། དགྗེ་བ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་ཁྱད་མི་འློང་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དགྗེ་མི་དགྗེ་
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གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ལུང་མ་བསན་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ངན་པ་མ་ཡིན་པ་

ཙམ་གིས་བཟང་པློར་འགྱུར་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་བཟང་ངན་འབིང་གསུམ་མི་སིད་

པར་སློང་ངློ༌། །འློན་ཏྗེ་བདྗེན་པར་མི་འཛིན་པ་དང་བདྗེན་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་ཡློད་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་གསུངས་ཤིག །

གཞན་ཡང་འགའ་ཞིག་སྗེམས་འདི་ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་གང་དུ་གྲུབ་འདུག་

ལྗེགས་པར་བལྟས་པའི་ཚེ། དྗེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཐློང་བ་དྗེ་ཀ་

སྗེམས་མཐློང་བ་ཡིན་སམ་པ་འདུག་སྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་རྭ་རྣློ་ལ་རིང་བ་དྗེ་བློང་བུའི་མགློ་ལ་

གྲུབ་བམ་རྟའི་མགློ་ལ་གྲུབ་འདུག་ལྗེགས་པར་བལྟས་པའི་ཚེ། དྗེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་

མ་གྲུབ་པར་མཐློང་བ་དྗེ་ཀ་རྭ་མཐློང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་འགའ་ཞིག་སྗེམས་འདི་ཁ་

དློག་དུ་འདུག་གམ་དབྱིབས་སུ་འདུག་བལྟས་ནས་དྗེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐློང་

བའི་ཚེ་སྗེམས་མ་གྲུབ་བློ་ཞྗེས་ངློ་སྤློད་པ་འདུག་སྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་ཁྱི་འདི་སྗེང་གྗེར་འདུག་

གམ་ཝར་འདུག་ལྗེགས་པར་བལྟས་པས་དྗེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐློང་བའི་ཚེ་ཁྱི་

མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲ་ནུས་སམ། འདི་གཉིས་མཚུངས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཁྱི་དྗེ་སྗེང་གྗེ་

དང་ཝར་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྲློ་བ་བཞིན་དུ་སྗེམས་འདི་ཡང་ཁ་དློག་དང་

དབྱིབས་སུ་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྲློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །ཡང་འགའ་ཞིག་

སྗེམས་འདི་དྗེ་ལྟར་བལྟས་པའི་ཚེ་ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐློང་བ་དྗེ་

སྗེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སམ་ངློ་བློ་མཐློང་བ་ཡིན་ཞྗེས་ངློ་སྤློད་པ་འདུག་སྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་

ཁྱི་དྗེ་སྗེང་གྗེ་དང་ཝར་ཨྗེ་འདུག་བལྟས་པའི་ཚེ། དྗེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་མཐློང་བ་

དྗེ་ཁྱིའི་གནས་ལུགས་སམ་ངློ་བློ་མཐློང་བ་ཡིན་ནམ། འདི་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་
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རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་གསུངས་ཤིག །ཡང་འགའ་ཞིག་འདི་སམ་དུ་སྗེམས་པ་ཡང་

འདུག་སྗེ། ད་ལྟའི་སྗེམས་སྐད་ཅིག་མ་འདི་ཀའི་ངློ་ལ་ཅྗེར་བལྟ་བའི་དྲན་འཛིན་ཐློངས་

ན། དྗེ་ཀའི་མློད་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་དྗེ་ལ་སྗེམས་སློང་པར་རྟློགས་འློང་བས་ན་

རྣམས་པར་རྟློག་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ཤར་ཡང་གང་ཤར་གི་སྐད་ཅིག་མ་དྗེ་ཀའི་ངློ་ལ་

ཅྗེར་ལྟ་བའི་དྲན་པ་འདི་དང་མ་བལ་བ་གལ་ཆྗེ་སྗེ། དྗེ་ལྟའི་དྲན་འཛིན་གིས་སྐློང་ཐུབ་

ན། ཅི་ཐུབ་པའི་བར་ལ་རྣམ་རྟློག་གང་སྐྗེས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བུར་བཞིན་དུ་གང་ཤར་

རང་དག་ཏུ་འགྲློ་བ་རྟློགས་འློང་བས་ན། མདློར་ན་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་རྣམ་པར་རྟློག་

པ་ཡིན་ཀང་དྗེ་འདྲའི་དྲན་པས་བསྐངས་པའི་ཚེ་སྔ་མའི་རྣམ་རྟློག་དྗེ་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པ་ལ་ཆློས་སྐུར་འཆར་བ་ཡིན་པས་ན་རྣམ་པར་རྟློག་པ་བཟང་ངན་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྐྗེས་

ཀང་མི་དགག་ཆློས་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟུར་ནས་མི་འཚོལ་གི་རྣམ་རྟློག་གང་སྐྗེས་ཡྗེ་

ཤྗེས་སུ་གཏློང་བའམ་གང་ཤར་ཆློས་སྐུའི་ཞལ་ལྟ་བ་འདི་མཉམ་རྗེས། འཆི་ཁར་བར་

དློ་སློགས་རྐྗེན་ཆྗེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྱྗེར་བ་ཡིན་འདི་ལས་ཟབ་པ་མྗེད། སློད་

བཅུད་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟློག་ལས་མ་འདས། རྣམ་རྟློག་ཐམས་ཅད་ཆློས་སྐུར་རློ་

སློམས་པས་ན་རློ་སློམས་ཡིན་ཟྗེར་བ་འདུག་པ་ལ་འདི་འདྲི་སྗེ། སྗེམས་ཀི་ངློ་ལ་ལྟ་

ཚུལ་དྗེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག །སངས་རྒྱས་ནས་དམལ་བའི་བར་གི་ཕྱི་ནང་གང་ཤར་

ཀང་དྗེ་ཀའི་ངློ་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ནས་ལྟ་ཚུལ་ཅིག་ཡློད་པ་

དྗེ་ཡིན་ནམ། དྗེ་འདྲ་མི་བྱྗེད་པར་སློམ་འཇློག་ཏུ་ལྟ་བ་དྗེ་ཡིན། 

དང་པློ་ཡིན་ན་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་དཔྱློད་ལུགས་ཇི་འདྲ་ཅིག་

ཡློད། གཉིས་པ་ཡིན་ན་དྗེ་འདྲའི་ལྟ་ཚུལ་གིས་ཆློས་སྐུ་ལྟ་ཞློག །སློང་པ་ཉིད་རྟློགས་
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པ་ཡང་ཤྗེས་བྱ་ལ་མི་སིད་དློ། །ཅི་སྗེ་སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་རྣམ་རྟློག་རམ་ཤར་བྱུང་

དུས་དྗེ་ཀ་ལ་ཅྗེར་བལྟས་པས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་ཚེ་རང་ཡལ་ལ་འགྲློ་བ་འདུག་པ་

དྗེ་ཀ་ལ་ཆློས་སྐུར་ཤར་བ་ཟྗེར་སམ་ན། སྐད་ཅིག་དང་པློ་ལ་ཐློལ་སྐྗེས་པ་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པར་མི་སློད་པར་མཐློང་བ་དྗེ་ནི་མི་རྟག་པར་ལྟ་བའི་ཚུལ་ཡིན་གི། ཀླུ་སྒྲུབ་

ལུགས་ཀི་སློང་པའི་བལྟ་ཚུལ་དང་ཕྱློགས་མི་གཅིག་ལ། གལ་ཏྗེ་སློང་པའི་ལྟ་ཚུལ་

ཡིན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་ཉན་ཐློས་སྗེ་གཉིས་ཀི་སློང་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལས་མ་འཕགས་ཞུས་

ན་ཅི་གསུང༌། སྤྱིར་གིས་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནས་སློང་པ་

དང་ཆློས་སྐུ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསུངས་པའི་བར་ཆད་ལས་འགལ་

བའི་སློང་པ་དང་ཆློས་སྐུ་གཅིག་པའི་བར་ཆད་འདི་སུ་ཡི་རང་བཟློ་ཡིན་དྲིས་ན་ཅི་

ཟྗེར། འློན་ཀང་ཆློས་སྐུར་འགྲློ་རྒྱུའི་གཞི་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་ནས་ཆློས་སྐུ་ཞྗེས་

བར་ཆད་མཛད་ན་ནི་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །གཞན་ཡང་ནང་གི་སྗེམས་འདིར་མ་ཟད་

ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དློན་དམ་དཔྱློད་བྱྗེད་ཀི་རིགས་པ་སློ་

སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ལྟ་ཚུལ་འདི་ལས་གཞན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་བློའི་ངར་དང་

ངྗེས་པ་ཅི་འདྲ་ཅིག་གི་སློ་ནས་བལྟས་ཀང་ཀུན་རློབ་ཀི་ལྟ་ཚུལ་ལས་མ་འདས་པས་

ན། ལྟ་ཚུལ་དྗེས་ཆློས་སྐུ་ལྟ་ཞློག་སློང་པ་ཉིད་རྟློགས་པ་མི་སིད་དློ་ཞྗེས་སྨྲས་ན་ལན་

ཅི་གདའ། དྗེ་ལྟ་ན་དློན་དམ་དཔྱློད་པའི་རིགས་ཤྗེས་དྗེས་བལྟས་ན་རྣམ་རྟློག་གི་

གནས་ལུགས་སམ། ངློ་བློའམ། གཤིས་དྗེ་རྗེད་འློང་ལ། དྗེ་ལྟར་རྗེད་པ་དྗེ་སློང་པ་

ཡིན་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་སིང་པློ་ཡིན་བྱས་ན་ལན་ཅི་གདའ། མདློར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ལུགས་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དང་འགལ་བའི་ལྟ་བ་ནི་ཅི་འདྲ་ཅིག་ཡིན་ཞྗེས་བརྒྱ་ཕག་སྨྲས་སུ་
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ཟིན་ཡང་ལྟ་བ་ནློར་ཞྗེས་སྨྲ་ན་ཅི་ཟྗེར། མདློར་ན་སྔར་ཞུས་འདི་རྣམས་ཀི་མཚམས་

ན་ལྟ་བའི་གནད་དམ་པ་འདུག་པས་རགས་རིམ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་མློད། 

སྤྱིར་ནི་ལྟ་བའི་འཆར་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་འདི་ལྟར་སང་སྗེ། འགའ་ཞིག་ནི་རྟློག་པ་

ཡིན་ཕྱིན་ཆད་བཟང་ངན་གང་འདུག་དགག་རྒྱུ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་ཚན་པ་གཅིག་དང༌། 

ཡང་འགའ་ཞིག་“རྟློག
1

་པ་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་དགག་རྒྱུ་མ་ཡིན་“རྟློག
2

་པ་ཅི་ཙམ་

རྒྱས་པ་ཙམ་གིས་ཉམས་རྟློག་རྒྱས་པ་ཡིན། དཔྗེར་ན་བུད་ཤིང་ཇི་ཙམ་མང་གིན་མྗེ་

ལྕྗེ་རྒྱས་འློང་བ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་ཚན་པ་གཅིག་སྗེ་དྗེ་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤློད་དློ། །

ཡང་འགའ་ཞིག་རྣམ་རྟློག་མ་རིག་ཆྗེན་པློ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་རྣམ་རྟློག་

ནི་མ་རིག་པ་ཡིན་ཐྗེར་བའི་ཚན་པ་གཅིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་རྣམ་རྟློག་ཆློས་སྐུ་

ཡིན་ཟྗེར་བའི་ཚན་པ་གཅིག་སྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀང་ལྟག་སྤློད་དློ། །ཡང་འགའ་ཞིག་ཡིད་

འདི་མ་འཕློས་པར་ཙེན་ནྗེ་གནས་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་སམ་མང་འདས་ཡིན། ཅུང་

ཞིག་འཕློས་པའི་ཚེ་སྗེམས་ཅན་ནམ་འཁློར་བ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་ཚན་གཅིག་དང༌། ཡང་

འགའ་ཞིག་རྣམ་རྟློག་འཕློས་པའི་ཚེ་བརྒྱུད་པ་ཇི་ཙམ་འཕློས་ཀང་དྗེ་རྣམས་ཀི་ངློ་ལ་

ཅྗེར་ཅྗེར་བལྟས་པས་ཆློས་སྐུར་ལམ་ལམ་འཆར་ཟྗེར་བའི་ཚན་གཅིག་སྗེ་དྗེ་གཉིས་

ཀང་འགལ་བའློ། །ཡང་འགའ་ཞིག་མུན་ཁང་དང༌། ལུས་གནད་དང༌། རྣམ་རྟློག་

བཀག་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའི་མཐློང་སང་བན་བུན་དྗེ་ཆློས་སྐུ་ཡིན། རྣམ་ཀུན་མཆློག་

ལྡན་གི་སློང་པ་ཡིན་པས་ན་སློ་སློ་སྐྗེ་བློས་ཀང་ཆློས་སྐུ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བར་ངློ་

སྤློད་པའི་ཚན་པ་གཅིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་ཆློས་སྐུ་ཡློངས་སུ་རློགས་

1  རྟག

2  རྟག
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པ་མཐློང་བ་མིན་གི་ཆློས་སྐུའི་ས་རྩྗེའམ། ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་མཐློང་བ་ཡིན་ཟྗེར་

བའི་ཚན་གཅིག །ཡང་འགའ་ཞིག་དྗེ་ལྟ་བུ་ཆློས་སྐུ་ཡློངས་རློགས་དང་ཆ་ཤས་གང་

ཡང་མཐློང་བ་མིན་གི་སློང་པ་ཙམ་མཐློང་བ་ཡིན། སློང་པ་ལ་ཡང་རང་སློང་དང་

གཞན་སློང་གཉིས་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ཟླ་གྲགས་དང་སྗེང་བཟང་འདློད་པའི་རང་སློང་

ངན་པ་དྗེ་མིན་གི། དབུ་མ་པ་ཆྗེན་པློ་ཐློགས་མྗེད་འདློད་པའི་གཞན་སློང་དྗེ་ཡིན་ཞྗེས་

པའི་ཚན་གཅིག་དང༌། ཡང་གཞན་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་ལ། མཐློང་སང་དྗེ་རང་སློང་

ཡིན་ཞྗེས་པའི་ཚན་གཅིག་སྗེ་དྗེ་གཉིས་ཀང་འགལ་ལློ། །

ཡང་འགའ་ཞིག་སློང་པ་དངློས་མིན་གི་སློང་པའི་གཟུགས་སམ་མདངས་

ཡིན། ཆློས་སྐུ་མ་ཡིན་གི་ཆློས་སྐུའི་རྟགས་ཡིན། དཔྗེར་ན་མྗེ་འློང་བའི་རྟགས་ལ་དུ་

བ་མཐློང་བ་བཞིན་ནློ་ཟྗེར་བའི་ཚན་གཅིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་

ལྟ་བ་དངློས་གཞི་དྗེ་དང་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སློར་སྡུད་གཉིས་གནད་གཅིག་

རང་སློང་ཡིན། དྗེའི་སྗེང་དུ་སྦྱློར་དྲུག་གི་བསམ་གཏན་གི་ལྟ་བ་གཞན་སློང་གི་ལྟ་བ་

འཕར་རྒྱུ་ཡློད། དྗེས་ན་ཕྱག་ཆྗེན་ལས་སྦྱློར་དྲུག་ལྟ་བ་མཐློ་ཟྗེར་བ་སློགས་མཐའ་

ཡས་པ་ཅིག་སང་ཞིང༌། གཞན་ཡང་སློག་རྩློལ་སློགས་སྦྱློར་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་

སྐབས་དང༌། ན་རློ་ཆློས་དྲུག་དང༌། ནི་གུ་ཆློས་དྲུག་གི་སྐབས་རྣམས་སུ་རྩ་རླུང་ཐིག་

ལྗེ་ཁྱད་པར་དུ་གཏུམ་མློའི་སློམ་ཚུལ་སློགས་ཀང་མི་གཅིག་པ་མང་རབ་འདུག་

ནའང་དྗེ་རྣམས་ནི་གསང་སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ལམ་དུ་སང་བས་

གསང་བ་སྒློག་པའི་སྐློན་དུ་འགྲློ་བའང་སིད་ནས་ཡི་གྗེར་མ་བཀློད་དློ། །འློ་ན་སྔ་མའི་

ངྗེས་དློན་ཟབ་མློའི་སྐབས་རྣམས་ཀང་བྱ་ཤློར་དུ་མི་འགྲློའམ་སམ་ན་དྗེ་ཀུན་ལ་ནི་བྱ་
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ལན་བརྒྱ་སློང་དུ་ཤློར་ཡང་དགག་བྱ་མི་འདུག་ཅིང༌། ལྟ་བ་ཟབ་མློ་རྟློགས་པའི་

དགློས་པ་འདུག་སམ་ནས་ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །མདློར་ན་མི་མཐུན་པའི་གྲུབ་

མཐའ་འགལ་འདུ་ཅན་ས་ཚོགས་ཅིག་རང་རང་ས་ནས་སྨྲ་བར་འདུག་ནའང་མདློ་

རྒྱུད་སློགས་དང་མི་བསྟུན་པར་རང་བཟློའི་བར་ཆད་འབའ་ཞིག་བྱྗེད་ན་ནི་གང་ལ་

ཡང་མ་གཏློགས། དྗེ་ལྟ་མིན་པར་མདློ་རྒྱུད་དང་དྗེའི་དགློངས་འགྲྗེལ་ཚད་ལྡན་གི་

བར་ཆད་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏྗེ་རང་རང་གི་རྣམ་དཔྱློད་ཀི་རིགས་པས་ཀང་འཐད་མི་

འཐད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བརྟགས་ནས་སློང་པ་དང་ཆློས་སྐུ་ལ་ཁྱད་ཨྗེ་འདུག་ཆློས་སྐུ་

མཐློང་བའི་མཚམས་ག་ཙམ་ལ་བྱས་འདུག །ཕྱག་ཆྗེན་དང་སྦྱློར་དྲུག་གཉིས་ཀ་

རྒྱུད་སྗེ་ཟབ་མློ་རྣམས་ནས་མཐར་ཐུག་གི་ཁིད་དུ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་ཨྗེ་གསུངས། 

གསུངས་ན་ལྟ་བ་ལ་ཁྱད་འློང་རྒྱུར་འདུག་གམ་མི་འདུག །ཁྱད་པར་དུ་སྗེམས་འདི་

དང་སྗེམས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་ཨྗེ་འདུག །གནས་ལུགས་སློང་པ་ཉིད་

ཀང་འཚོལ་ལུགས་གང་འདྲ་ཅིག་བྱྗེད་དགློས་པར་འདུག་རྣམས། རྒྱལ་བའི་དགློངས་

པ་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་གཞག་བྱྗེད་ན་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་

འདྲིས་ཆྗེ་བའི་དགློངས་འགྲྗེལ་མཁན་པློ་རྣམས་ཀི་གསུང་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་བཙལ་ན་ལྗེགས་པའི་དམིགས་ཕྱྗེད་འློང་ངློ༌། །

ད་ནི་གདམས་ངག་ཟབ་མློ་རྣམས་ལ་ལྷད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདིར་

སང་སྗེ། ཉམས་ལྗེན་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་འདློད་ཁ་ཅིག་ནི་ཐློས་བསམ་ལ་གྗེགས་

སུ་འཛིན་པར་འདུག །ཡང་ཐློས་བསམ་བྱྗེད་འདློད་ལ་ལ་ཡང་ཐློག་མ་ནས་རང་རྒྱུད་

ལ་སློམ་དློན་འཚོལ་བའི་རྩིས་མི་བྱྗེད་པར་གཞན་སྨ་དབབ་འདློད་དང༌། རང་མཁས་
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འདློད་ཀི་གྲགས་སྐམ་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པས་ཁ་ཕྱིར་ལྟས་སུ་ཤློར་ནས་ནང་དུ་མ་

བསློམས་པས་ལན་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་འདི་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་

གསུམ་ཀའི་སློ་ནས་འཛིན་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་ཡིན་ནློ། །ཁློ་བློས་འདི་

ལྟར་དུ་རིགས་པ་དང༌། མི་རིགས་པ་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་ཕྱྗེ་བ་ལ་ཡང་འགའ་ཞིག་ན་

རྗེ། ད་དུང་རྒྱུད་མ་ཐུལ་འདུག་ཟྗེར་བ་ཡང་སང་ཞིང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་འགལ་

འདུའི་གྲུབ་མཐའ་དྗེ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རློ་གཅིག་ཡིན་པས་དྗེ་ཐམས་

ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཟྗེར་བ་ལ་ཡང་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཆློས་པ་རང་ཇློ་བློ་བཟང་

ཞྗེས་དད་པར་གདའ་ནའང༌། ཁློ་བློ་ནི་དྗེ་ལ་ཡང་འདི་འདྲི་སྗེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་

རློ་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་འདྲིའློ། །འཁློར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཡིན་ཟྗེར་ན། 

འློ་ན་སངས་རྒྱས་དང་དམལ་པའང་མཉམ་མམ། དགྗེ་སིག་ཡང་རློ་གཅིག་ཡིན་ནམ། 

ཞྗེས་དྲིས་དུས་སྔ་མའི་རྩ་བ་མནན་ནས་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཉམ་རློ་གཅིག་ཡིན་

ཞྗེས་ཐམས་ཅད་ལ་མཐློ་དམའ་དང་བཟང་ངན་མྗེད་པར་ཁས་ལྗེན་ཞིང༌། བྱམས་

པས། སིད་དང་ཞི་བ་མཉམ་ཉིད་དང༌། །ཞྗེས་པའི་དགློངས་པ་གང་ཡིན་མ་ཤྗེས་པར་

སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཇློ་བཟང་ཡིན་ཞྗེས་མི་སྨྲ་སྗེ། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལུང་རིགས་ཀི་གནློད་

པ་ཆར་བཞིན་འབབ་ཅིང༌། སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་ལྟག་སྤད་པ་དྗེ་རྣམས་མ་རིག་པར་ཐམས་

ཅད་ལྗེགས་པློ་ཡིན་སམ་ནས་དྗེ་སྐད་ཟྗེར་བ་ཡིན་ན་ནི་དྗེ་བླུན་པློ་མ་ཡིན་ནམ། ཡང་

འགལ་བ་སློགས་རིག་ཅིང་དགག་བཞག་བྱྗེད་ཡང་ཤྗེས། བྱས་ན་འགྲློ་དློན་ཡང་འློང་

བ་རིག་བཞིན་དུ་འགལ་འདུ་ལུང་རིགས་ཀི་གནློད་པ་འབབ་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་ཐམས་

ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཟྗེར་ན་ནི་བསན་པ་ལ་གཅྗེས་སྤས་མྗེད་པ་དང༌། སིང་རྗེ་ཆུང་
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བར་ཡང་མི་འགྱུར་རམ། ཡང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ཀང་གདུལ་བྱ་ལ་ཕན་པའི་དགློས་པ་

ཆུང་ཞིང༌། དྗེ་བས་ཀང་ཆྗེ་བའི་དགག་བྱ་ཅིག་འདུག་ན་ཡང་སྐློན་ཅན་དྗེ་རྣམས་ལ་

དྗེ་ཙམ་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཟྗེར་བའི་ཁ་ན་མྗེད་ཀི་བཏང་སློམས་སུ་བཞག་རྒྱུ་

ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཁྱློད་གྲུབ་མཐའ་དགག་བཞག་འདི་ལྟར་བྱྗེད་པ་ལ། དགག་བྱ་ཆུང་

ཞིང་དགློས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་མཐློང་སམ་ན། ཁློ་བློས་ནི་འདི་བསམས་ཏྗེ། 

ལྟ་སློམ་སྤྱློད་གསུམ་གློལ་སར་ཤློར་ཞིང༌། གནད་ཟབ་མློ་དང་བལ་འདུག་ཀང་དྗེ་

རྣམས་ལ་སིང་རུས་དང་དཀའ་དཔྱད་ཀིས་དུས་འདའ་བ་མངས་པ་གཅིག་སློང་ཟད་

ལ་སློང་ན་མི་བཟང་བར་མཐློང་བ་དང༌། ཡང་ཁློ་བློས་ཟུར་ཙམ་གི་དགག་བཞག་

བྱས་པ་འདི་ཙམ་ཡང་མདློ་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་དྲང་ངྗེས་ཀི་སློ་ནས་བངས་ཏྗེ། སྒློ་

འདློགས་མཐའ་དག་པར་བཅད་ནས་གནས་ལུགས་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་

མཛད་པའི་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་གསུམ་ཅར་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཆློས་ཀི་སྤྱན་ལྡན་

རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ན་ཐུགས་དགྗེས་པའི་མཆློད་པ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ་ཡློད་པ་

དང༌། ཡང་འདི་རྣམས་ལ་སྔར་ཐུགས་རྟློག་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་འཇུག་པར་

འགྱུར་བ་དང༌། ཡང་སློམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་དང་པློ་བ་རྣམས་ཀིས་ཟུར་ཙམ་ཐློས་

ན་ཡང་ཐམ་ཐློམ་གིས་མི་འཇུག་པར་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ཏྗེ་ཡློངས་འཛིན་མཁས་

པ་བསྗེན་པ་སློགས་ཀི་དགློས་པ་མང་པློ་འདུག་ཅིང༌། ཡང་རང་ཉིད་སྔན་ཆད་འདི་

རྣམས་ལ་རྣམ་དཔྱློད་མ་ཞུགས་ཤིང༌། ཁློ་བློས་འདི་ལྟར་དགག་བཞག་བྱས་པ་ལ་

ཡང་ཕག་དློག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ། རྗེ་རྗེ་གཉིས་གསུམ་གིས་རྒྱུ་མཚན་མ་

མཐློང་བཞིན་དུ་ཁ་ཙམ་སྨྲ་བའི་དགག་བྱ་ཅུང་ཞིག་འདུག་ནའང་དགག་བྱ་ཕ་མློ་དྗེ་
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ཙམ་ནི། དགློས་པ་སྔ་མ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་སྗེལ་ནུས་པར་འདུག་ནས། ཁློ་བློས་ཅུང་

ཟད་ཙམ་བསྡུས་ཏྗེ་གདམས་ངག་གི་གནད་འགག་ཡི་གྗེར་ཞུས་པ་ལགས་པས། 

མདློར་ན་འདི་གཟིགས་ཏྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བའི་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟ་

སློམ་སྤྱློད་གསུམ་གི་གློལ་ས་རྣམས་རིང་དུ་སངས་ཏྗེ། རྒྱལ་བའི་མན་ངག་འཁྲུལ་

མྗེད་ཟབ་མློའི་སྦྲང་རྩི་ལ། ཉམས་ལྗེན་གི་བུང་བས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་རློལ་བར་མཛད་དུ་

གསློལ། 

རྟག་ཆད་མཐར་ལྟའི་མུན་པ་མ་བསལ་ན། །གནས་ལུགས་འློད་གསལ་རྟ་

བདུན་མི་མཐློང་བས། །ཐློས་བསམ་སློམ་པ་གསུམ་ལ་འདྲིས་པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་

ནློར་འདྲའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མི་འཚོལ་བར། །འབས་བུ་མཐློ་ན་འདུ་ཤྗེས་མྗེད་པའི་

ལྷ། །དམའ་ན་དུད་འགྲློའི་རྒྱུ་ལ་ཉིན་མཚན་དུ། །འབད་པའི་སློམ་ཆྗེན་རྣམས་ལ་མ་

བཟློད་ནས། །ཟུར་ཙམ་ཞུས་མློད་ནློངས་ན་བཟློད་པར་མཛོད། །བདག་གིས་ལྷག་

བསམ་དཀར་བས་ཀུན་བསངས་ཏྗེ། །ལྟ་སློམ་སྤྱློད་པའི་དྲི་བ་ཞུས་པ་ཡི། །དགྗེ་

འདིས་སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་འཁློར་ལློ་ཡི། །བསན་པ་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་དགློངས་པའི་

དློན། །ལློག་པར་རྟློག་པའི་ལྷ་ངན་རང་བཟློ་ཡི། །དྲི་མ་མཐའ་དག་བཀྲུས་ཏྗེ་རྒྱལ་བ་

ཡིས། །ཇི་ལྟར་དགློངས་པའི་ལྟ་སློམ་སྤྱློད་པ་ལ། །བདག་གིས་དྗེང་ནས་ཐམས་ཅད་

འགློད་པར་ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་མདློ་རྒྱུད་མང་དུ་ཐློས་ཏྗེ། དྗེ་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩྗེ་

གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བའི་བསམ་གཏན་པ། འཇམ་དབྱངས་བ་མས་རྗེས་བཟུང་ཞྗེས་

བགི་བས། དབྗེན་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་རི་སུལ་ནས་ཞུས་པ་འདི་ཙམ་

གིས་ཀང་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག།  །།
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༈ ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཕུལ་བྱུང་མཛད་པས་འགྲློ་ལ་མི་ཟད་དཔལ་

སྗེར་ཞིང༌། །ལན་ཅིག་དྲན་པས་འཆི་བདག་འཇིགས་པ་རིང་དུ་འདློར། །རྟག་ཏུ་བརྩྗེ་

བས་འགྲློ་ལ་བུ་བཞིན་དགློངས་གྱུར་པ། །ལྷ་མིའི་སློན་པ་ཚེ་དཔག་མྗེད་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །ཐུབ་པའི་དབང་པློས་ལན་གྲངས་དུ་མ་རུ། །ལྗེགས་པར་ཡློངས་སུ་

བསྔགས་པའི་ཞིང་གི་མཆློག །བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བའི་སྨློན་ལམ་འགའ། །བརྩྗེ་བའི་

དབང་གིས་ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བརློད། །དྗེ་ལ་དྲི་མ་མྗེད་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་

ལས་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་རྣམས་ཀིས་སྔློན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་

ཆྗེ་ལ་སློབ་པ་ན་ཇི་ལྟར་ཐུགས་བསྐྗེད་ཅིང་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་

གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་ཞིང་གི་བཀློད་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ཡློད་མློད། །འློན་ཀང་

བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་འདི་ནི་ཐུབ་པའི་དབང་པློས་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་གི་བཀློད་པ་རྒྱས་

པར་གསུངས་ཤིང༌། ཞིང་གཞན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ནས་ཀང་རང་རང་གི་བདྗེ་བར་

གཤྗེགས་པས་བསྔགས་པ་ལན་གྲངས་དུ་མར་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རྣམས་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་དང༌། ཞིང་

འདིར་ཡང་དྗེའི་དུས་དང་མ་འློངས་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བདྗེ་བ་ཅན་

དུ་འགྲློ་བ་ལ་མློས་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མདློ་

དང་རྟློག་པ་དང་གཟུངས་དུ་མར་ཕན་ཡློན་གི་སྐབས་སུ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བར་

བཀའ་སྩལ་པའི་སློ་ནས་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བའི་ཐབས་མང་དུ་གསུང་ཤིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀང་

ད་ལྟར་གི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་མི་སང་བ་དང༌། གཞན་

ཡང་ཞིང་ཁ་ཅིག་ནི་སིགས་མ་ལྔས་སགས་པས་དྗེར་སྐྗེས་པ་རྣམས་ཉམས་པར་ས་
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ཞིང༌། ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཁློར་ཤ་སག་གིས་གང་བ་ལ་སློགས་པ་

སློད་བཅུད་ཀི་འབྱློར་པ་ཧ་ཅང་ཡང་རླབས་ཆྗེ་བས་སྐྗེ་བར་དཀའ་བ་དང༌། བདྗེ་བ་

ཅན་དུ་སྐྗེས་པ་རྣམས་ནི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀི་ཚོགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་ངྗེས་པའི་ཕྱིར་

དང༌། མདློར་ན་ཞིང་གང་ལ་འདུན་པ་ཤས་ཆྗེ་བ་དྗེ་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བ་མྱུར་ཞིང་འདིའི་

གང་ཟག་རྣམས་བདྗེ་བ་ཅན་ལ་མློས་པ་མང་བའི་ཕྱིར། བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་ནི་གཙོ་བློར་བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་

ལ་དམིགས་ཏྗེ་བགིད་པར་རིགས་སློ། །

རྒྱུ་ཇི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་པས་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བ་ནི། ཞིང་བཀློད་ཀི་མདློ་ལས་འབྱུང་

བ་བཞིན་དུ་ཇི་སྐད་དུ། ཀུན་དགའ་བློ་སྗེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅིག་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དྗེ། རྣམ་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དང༌། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་མང་

པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྐྗེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཡློངས་སུ་བསྔློས་ཏྗེ། 

འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་དྗེར་སྐྗེ་བར་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་དྗེ་དག་འཆི་བའི་དུས་ཉྗེ་

བར་གནས་པ་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མྗེད་དྗེ་དགྗེ་སློང་གི་“ཚོགས
1

་དུ་མས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཞིང་

མདུན་གིས་བལྟས་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་གིས་བཅློམ་ལྡན་འདས་འློད་

དཔག་མྗེད་མཐློང་ནས་རབ་ཏུ་དང་བའི་སྗེམས་ཀིས་ཤི་འཕློས་ཏྗེ་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་བདྗེ་བ་ཅན་ཉིད་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རློ། །ཀུན་དགའ་བློ་རིགས་ཀི་བུའམ། 

རིགས་ཀི་བུ་མློ་གང་ལ་ལ་བདག་གིས་ཚེ་འདི་ལ་འློད་དཔག་མྗེད་མཐློང་ཡང་ཅི་མ་

1  ཆློགས
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རུང་སམ་དུ་སྗེམས་པ་དྗེས་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་སྗེམས་ཡང་དག་པར་བཏང་སྗེ། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང་

ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་བྱའློ། །ཀུན་དགའ་བློ་གང་དག་ཡང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང༌། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་མང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རྒྱུན་དུ་

བསྐྗེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེར་སྗེམས་ཡང་དག་པར་གཏློང་བ་དྗེ་དག་འཆི་བའི་

དུས་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མྗེད་དྗེའི་ཁ་དློག་དང༌། དབྱིབས་དང༌། ཆུ་ཞྗེང་དང༌། 

ཞམ་རིང་བ་དགྗེ་སློང་གི་དགྗེ་འདུན་ཅི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་

དག་མདུན་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེ་དག་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མཐློང་བས་རབ་ཏུ་

དང་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་དང༌། བརྗེད་པ་མྗེད་པའི་དྲན་པས་ཤི་

འཕློས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེ་ཉིད་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་གང་གསུངས་

པའློ། །

དྗེ་ལ་མདློ་དང་པློས་རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མྗེད་ཡང་ཡང་དྲན་པ་དང༌། དགྗེ་རྩ་

སློ་དུ་མ་ནས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསློག་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། 

བསགས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམས་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་དང་བཞི་

བྱས་ན་སྐྗེ་བར་གསུངས་པའི་གསུམ་པ་ནི། ཞིང་དྗེ་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཡློད་

པའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནི་

ཐུན་མློང་གི་དབང་དུ་མཛད་པའློ། །མདློ་གསུམ་པས་ནི་ཞིང་དྗེར་སྗེམས་ཡང་དག་
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པར་གཏློང་བ་ཡང་སྐྗེ་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ནི་སྔ་མ་ལ་ཡང་དགློས་ལ། དྗེའི་དློན་ནི་

ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་གི་བཀློད་པ་ཡང་ཡང་དྲན་པར་བྱས་ནས་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བ་འཛིན་པར་འདློད་པའློ། །མདློ་བར་པས་ནི་ཤི་འཕློས་ནས་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་

བའི་རྒྱུར་བསན་པ་རྣམས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འློད་དཔག་མྗེད་མཐློང་བར་འདློད་པས་

ཀང་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་ཟིན་པར་བྱས་ལ་

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་སློ་དུ་མ་ནས་རྒྱུན་དུ་བསག་ཅིང་དྗེ་དག་ཀང་བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་རིགས་ཅན་ཁློ་ནར་སྐྗེ་བ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་

སྨློན་ལམ་གདབ་ཅིང་རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མྗེད་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱ་བར་གསུངས་པ་

ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། ཞིང་དྗེའི་སློད་བཅུད་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་བཀློད་པ་མདློ་ལས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཡང་ཡང་དྲན་པར་བྱ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པའི་

ཐློག་མར་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་དྲན་ནས་རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མྗེད་འཁློར་དང་

བཅས་པ་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་བརྟན་པློ་དང་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་གི་བཀློད་པ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་དྗེར་སྐྗེ་བའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་དང་སྨློན་པའི་གནས་

རྣམས་གྗེགས་མྗེད་པར་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་དཔང་པློ་མཛད་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་

པའི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་པར་བྱ་བ་ནི་གནད་དུ་ཆྗེའློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་དབང་པློ་དང་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་འཇུག་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་

ན་བདྗེ་ཞིང༌། ཞིང་དུ་སྐྗེ་བའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་དྗེར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུའི་“གཙོ་
1

བློ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡང་ཞིང་གི་“ཡློན
2

་ཏན་ཤྗེས་ནས་ཡང་ཡང་སྗེམས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ན་དྗེའི་

1  གཅློ

2  ཡྗེན
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ཕྱིར་ཐློག་མར་ཞིང་གི་བསྔགས་པ་བརློད་པར་བྱའློ། །མི་མཇྗེད་ཞིང་ནས་ནུབ་ཀི་

ཕྱློགས་ཉིད་དུ། །བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་སངས་རྒྱས་ཀི། །ཞིང་ཁམས་རྣམས་ནི་

འདས་པར་གྱུར་པ་ན། །རྨད་བྱུང་བདྗེ་བ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡློད། །དྗེ་ནི་ས་གཞི་རིན་

ཆྗེན་དུ་མས་སྤས། །ཤིན་ཏུ་ཉམས་དགའ་ལག་མཐིལ་ལྟ་བུར་མཉམ། །རིན་ཆྗེན་

ལས་གྲུབ་རི་བློ་མ་གཏློགས་པ། །ནག་པློའི་རི་རྣམས་ཀུན་གིས་དབྗེན་ཞིང་

གཙང༌། །མཛེས་ཤིང་ཡིད་འློང་རྣམ་དག་ཞིང་གི་མཐའ། །རིན་ཆྗེན་བདུན་གི་ཆུ་ཤིང་

ལློན་པ་དང༌། །རིན་ཆྗེན་ཏ་ལའི་ཤིང་གི་ཕྗེང་བ་ཡིས། །ཡློངས་སུ་བསྐློར་བས་སྐར་

མས་ཟླ་བ་བཞིན། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ས་གཞི་དྗེ་ནི་ཤིང་“ལློན
1

་པ་རྣམ་པ་དུ་མས་མཛེས་

པར་བྱས་པ་སྗེ། ཤིང་ལློན་པ་རྗེ་རྗེ་ལའང་རྩ་བ་དང་སློང་པློ་དང༌། ཡལ་ག་དང༌། ལློ་

མ་དང༌། འདབ་མ་དང༌། མྗེ་ཏློག་དང༌། འབས་བུ་བདུན་བདུན་ཡློད་ལ། དྗེ་ཡང་ཁ་

ཅིག་གི་རྩ་བ་ནི་གསྗེར། སློང་པློ་ནི་དངུལ། ཡལ་ག་ནི་བཻཌཱུརྱ། ལློ་མ་ནི་ཤྗེལ། འདབ་

མ་ནི་སྤུག །མྗེ་ཏློག་ནི་མུ་ཏིག་དམར་པློ། འབས་བུ་ནི་རློའི་སིང་པློ་ལས་བྱས་པ་ཡློད་

ལ། ཁ་ཅིག་ནི་རྩ་བ་ལ་སློགས་པ་བདུན་ཀ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་རྗེ་རྗེ་ལས་བྱས་པ་དང༌། དྗེ་

བཞིན་དུ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་གཉིས་དང༌། གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་དང་དྲུག་ལས་བྱས་པ་

དང༌། རྩ་བ་ལ་སློགས་པ་རྗེ་རྗེ་ཡང་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ཀ་ལས་བྱས་པའང་ཡློད་

དློ། །དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཤིང་ལློན་པ་རྣམས་ལ་ཅློད་པན་དང༌། རྣ་རྒྱན་དང༌། དློ་

ཤལ་དང༌། གདུ་བུ་དང༌། དཔུང་རྒྱན་དང༌། སློར་གདུབ་དང༌། གསྗེར་གི་སྐ་རགས་

དང༌། གསྗེར་གི་དྲ་བ་དང༌། མུ་ཏིག་གི་དྲ་བ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲིལ་བུ་

1  ལྡློན
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གཡྗེར་ཁའི་དྲ་བ་ལ་སློགས་པ་རྒྱན་ཇི་ལྟ་བུ་འདློད་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་རིན་པློ་ཆྗེ་བརྒྱ་

སློང་དུ་མས་སྤས་པ་འཕྱང་བས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེ་ཡློངས་སུ་གང་བ། སྔ་དྲློའི་

དུས་ཀི་ཚེ་ཕྱློགས་བཞི་ནས་རླུང་ལངས་ཏྗེ། རླུང་དྗེས་ལྷའི་སློས་དྲི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པ་ས་

ཚོགས་ཀིས་བསློས་ཤིང་ཁ་དག་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཤིང་ལློན་པ་དྗེ་

དག་བསྐློད་ཅིང་བསྒུལ་བ་ན་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དྲི་བསུང་དང་ལྡན་ཞིང༌། ལྟ་ན་སྡུག་

པའི་མྗེ་ཏློག་རྣམ་པ་མང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ས་གཞི་ཆྗེན་པློ་ལ་བྲུལ་ཏྗེ། མྗེ་ཏློག་དྗེ་དག་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེ་མིའི་བློང་ཚོད་བདུན་ཙམ་དུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏློ། །མྗེ་ཏློག་

དྗེ་དག་ནི་གློས་ཀན་ཙ་ལིནི་ཀ་ལྟར་འཇམ་ཞིང་རྗེག་ན་བདྗེ་བའློ། །

དྗེ་ལ་རང་པ་བཞག་པ་ན་སློར་བཞི་ཙམ་གིས་དམའ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། རང་

པ་བཏྗེག་པ་ན་སློར་བཞི་ཙམ་གིས་མཐློ་བར་འགྱུར་རློ། །སྔ་དྲློའི་དུས་འདས་མ་ཐག་

མྗེ་ཏློག་རིང་བ་དྗེ་དག་མ་ལུས་པ་མྗེད་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་འློག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་

དྗེ་དབྗེན་པ་དང༌། ཉམས་དགའ་བ་དང༌། དག་པར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེ་ནས་ཡང་ཕྱློགས་

བཞི་ནས་རླུང་ལངས་ཏྗེ་སྔར་བཞིན་དུ་མྗེ་ཏློག་སར་པ་དག་འགྲྗེམས་པར་བྱྗེད་

དློ། །སྔ་དྲློའི་དུས་ཇི་ལྟ་བར་ཉིན་གུང་དང༌། ཕྱི་དྲློ་དང་སློད་དང་ནམ་གི་གུང་དང་ཐློ་

རངས་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །གསྗེར་དངུལ་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་ཤྗེལ་དང་སྤུག །མུ་ཏིག་དམར་

པློ་རློ་ཡི་སིང་པློ་སྗེ། །རིན་ཆྗེན་བདུན་ལས་གྲུབ་པའི་ལློན་པ་ལ། །ཡིད་ལ་བསམ་

དགུའི་རྒྱན་བཟང་དཔག་མྗེད་འཕྱང༌། །ཤིང་གི་རྩ་བ་སློང་བུ་ཡལ་ག་སློགས། །འཇམ་

ཞིང་རྗེག་ན་བདྗེ་སྗེར་དྲི་ཞིམ་ལྡན། །དྲི་ཡི་བཞློན་པས་བསྐློད་ཚེ་རྣར་སན་

པའི། །མཉན་པས་ཆློག་མི་ཤྗེས་པའི་སྒ་རྣམས་འབྱུང༌། །ས་བཞི་མཛེས་པར་བྱྗེད་
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པའི་རྒྱན་གི་ཤིང་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་སྐབས་སློ།།  །།

གཞན་ཡང་ས་གཞི་དྗེ་ནི་སློས་མཆློག་གིས་ཡློངས་སུ་བསློས་པའི་ཆུ་ཀླུང་

རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པས་མཛེས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ཀི་ཟབས་སུ་ནི་དཔག་ཚད་བཅུ་

གཉིས་པར་མཚུངས་ལ། ཁ་ཞྗེང་ནི་དཔག་ཚད་གཅིག་དང་བཅུ་དང་ཉི་ཤུ་དང་སུམ་

ཅུ་དང་བཞི་བཅུ་དང་ལྔ་བཅུའི་བར་དང་བརྒྱ་སློང་གི་ཚད་དག་ཀང་ཡློད་དློ། །དྗེ་ཡང་

འབབ་སྗེགས་བདྗེ་བ། འདམ་རབ་མྗེད་པ། གསྗེར་གི་བྱྗེ་མ་བདལ་བ། ལྷའི་མྗེ་ཏློག་

ཨུཏྤ་ལ་དང༌། པདྨ་དང༌། ཀུ་མུ་ཏ་དང༌། པདྨ་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པ། དྲི་རབ་ཏུ་ཞིམ་

པའི་མྗེ་ཏློག་གིས་ཁྗེབས་པ། ཁློལ་ཁློལ་དག་ན་བྱ་ངང་པ་དང༌། བཞད་དང༌། ཁྲུང་ཁྲུང་

དང༌། ངུར་པ་དང༌། ཀ་རན་ད་དང༌། ནྗེ་ཙོ་དང༌། རི་སྐྗེགས་དང༌། ཁུ་བྱུག་དང༌། ཀུ་ན་

ལ་དང༌། ཀ་ལ་པིངྐ་དང༌། རྨ་བྱ་ལ་སློགས་པ་སྒ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འབྱིན་པའི་སྤྲུལ་པའི་

བྱའི་ཚོགས་དུ་མས་བསྗེན་པ། འགྲམ་གཉིས་ནི་རིམ་པློ་ཆྗེའི་སློས་ཀི་ཤིང་ལློན་པས་

གང་བའློ། །དག་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉྗེར་འཚོའི་གཞི། །ཡིད་“འཛིན
1

་ཏ་མ་ལ་

དང་ཨ་ཀ་རུ། །རྒྱ་སློས་“ཙནྡན
2

་སྦྲུལ་སིང་གིས་བསློས་པའི། །ཉལ་འགྲློའི་རྒྱུན་

རྣམས་སྒ་སན་སྒློག་ཅིང་འབབ། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱན་གི་ཆུའི་ཡློན་

ཏན་བརློད་པའི་སྐབས་སློ།།  །།

གཞན་ཡང་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཀང་གསྗེར་གི་དྲ་བས་ཁྗེབས་ཤིང་རིན་པློ་

1  འཇིན

2  ཅནྡན
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ཆྗེ་ས་བདུན་གི་པདྨས་གང་བ་སྗེ། པདྨ་ཁ་ཅིག་ནི་དཔག་ཚད་ཕྱྗེད་ཙམ་ཡློད་ཁ་ཅིག་

ནི་དཔག་ཚད་གཅིག་དང་གཉིས་དང་གསུམ་དང་བཞི་དང་ལྔ་ནས་བཅུའི་བར་གི་

ཚད་ཙམ་ཡློད་དྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་པདྨ་ཐམས་ཅད་ཀང་འློད་ཟྗེར་བྱྗེ་བ་སློང་ཕག་སུམ་ཅུ་

རྩ་དྲུག་དྲུག་འབྱུང་ཞིང་འློད་ཟྗེར་གི་རྩྗེ་མློ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གསྗེར་གི་ཁ་དློག་ཅན་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མངའ་བ་བྱྗེ་བ་

བརྒྱ་སློང་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་དྲུག་བྱུང་ནས་“ཕྱློགས
1

་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་

གྲངས་མྗེད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དག་ཏུ་“གཤྗེགས
2

་ནས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་

སློན་ཏློ། །རབ་འབྱམས་སྨློན་ལམ་སློབས་ལས་འློང་པ་ཡི། །རིན་ཆྗེན་པདྨློས་བསྐུན་

པའི་འློད་ཟྗེར་རྩྗེར། །དམ་ཆློས་སྦྲང་རྩིའི་དགའ་སློན་འགྗེད་པ་ཡི། །སྤྲུལ་སྐུས་གདུལ་

བྱའི་“བུང
3

་བ་ཚིམ་པར་མཛད། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱན་གི་པདྨའི་ཡློན་

ཏན་བརློད་པའི་སྐབས་སློ།།  །།

གཞན་ཡང་ས་གཞི་དྗེ་ནི་ཁང་བཟང་རྣམས་ཀི་མཛེས་པར་བྱས་པ་སྗེ། དྗེ་

ཡང་རིན་པ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་ཀི་བ་གམ་བརྒྱ་སློང་གིས་བརྒྱན་པ། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་ལྷའི་

རས་བཅློས་བུ་ས་ཚོགས་བཏིང་བ་སྔས་ཁ་བློ་བཞག་པ་དང་ལྡན་པའི་གཞལ་མྗེད་

ཁང་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་ས་གཞི་དྗེ་ནི་སློས་དང་ཕྗེང་བ་དང་བྱུག་པ་དང་ཕྱྗེ་མ་དང་

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་སིལ་སན་དང་གློས་ཁ་དློག་བརྒྱ་སློང་དུ་

1  ཕྱགས

2  ད་ཤྗེགས

3  དུད
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མ་ཇི་ལྟ་བུ་འདློད་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་སློས་དང་ཕྗེང་བ་ནས་གློས་ཀི་བར་གིས་ཡློངས་སུ་

ཁྱབ་བློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཞིང་དྗེ་ནི་སློས་ས་ཚོགས་དྲི་རབ་ཏུ་ཞིམ་པའི་ངད་ལྡང་ཞིང་

དུས་དུས་སུ་ལྷའི་སློང་ཆུའི་སྤིན་གི་ཆར་དང༌། ལྷའི་མྗེ་ཏློག་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་

དག་དང༌། ལྷའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་དང༌། ལྷའི་ཙནྡན་གི་ཕྱྗེ་མ་དང༌། ལྷའི་གདུགས་

དང་རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་གི་ཆར་འབབ་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་ལྷའི་བ་བྗེ་དང་

ལྷའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་གདུགས་རྔ་མའི་བསིལ་ཡབ་དང་བཅས་པ་འཛིན་ཞིང༌། ལྷའི་རློལ་

མློའི་སྒ་དབྱངས་དག་ཀང་སྒློགས་ལ། ལྷའི་བུ་མློ་དག་ཀང་གར་བྱྗེད་དློ། །ཡིད་ཀི་རྗེ་

བ་རློགས་བྱྗེད་ལློངས་སྦྱློད་རློགས། །ཕུན་ཚོགས་འབྱློར་པས་ས་དང་བར་སང་

ཀུན། །མི་མཉམ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་དཀྲིགས་པ་ནི། །གསྗེར་གི་གཞི་ལ་ཆུ་གཏྗེར་

ཆྗེན་པློ་བཞིན། །ས་གཞི་མཛེས་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱན་གི་ཁང་པ་དང་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་

ཡློན་ཏན་བརློད་པའི་སྐབས་སློ།།  །།

དྗེ་དག་ནི་བདྗེ་བ་ཅན་གི་སློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཡིད་ལ་བྱ་བའི་ཚུལ་མདློར་

བསྡུས་པའློ། །གཞན་ཡང་དྗེ་ན་ངན་སློང་གསུམ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གི་རིས་མྗེད་ཅིང་

དྗེར་སྐྗེས་ནས་འགྲློ་བ་དྗེ་བཞིར་སར་ལྡློག་པ་ཡང་མྗེད། མི་ཁློམ་པ་ལྷག་མ་རྣམས་

ཀང་མྗེད། མ་ངྗེས་པ་དང་ལློག་པ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་མྗེད་ཅིང༌། ཡང་དག་

པ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པ་ཤ་སག་ཡིན་ལ། སྨློན་ལམ་གི་དབང་མ་གཏློགས་པ་དུས་མ་ཡིན་

པར་འཆི་བ་མྗེད། དྗེར་སྐྗེས་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའི་པདྨ་ལས་

བརྫུས་ཏྗེ་སྐྗེས་པ་ཤ་སག་ཡིན་ཞིང་འགྲློ་བ་ནི་ལྷ་དང་མི་གཉིས་སུ་ངྗེས་ལ་དྗེ་ཡང་ལྷ་
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མིའི་ཐ་སད་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་མཚུངས་ཏྗེ། ལློངས་སྤྱློད་ནི་གཞན་འཕྲུལ་“དབང
1

་

བྱྗེ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ལུས་ལ་མཚན་སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ་དང༌། སྗེམས་ཀིས་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་འདས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤྗེས་དང༌། བསྐལ་པ་

བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་“སློང
2

་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྔློན་གི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མངློན་

ཤྗེས་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་མཐློང་བའི་ལྷའི་མིག་གི་

མངློན་ཤྗེས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་ཅིག་ཅར་དུ་ཆློས་

ཉན་པའི་ལྷའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤྗེས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་

སློང་དུ་“གཏློགས
3

་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྗེམས་ཤྗེས་པའི་ཕ་རློལ་གི་སྗེམས་

ཤྗེས་པའི་མངློན་ཤྗེས་ཏྗེ་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་ཚང་བ་ཐློབ་པ་དང༌། སྔ་དྲློ་བཞིན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གཞན་དག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་སངས་རྒྱས་བརྒྱ་ཕག་མང་པློ་ནས་

སངས་རྒྱས་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་ཕག་མང་པློ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་མཆློད་

པའི་རས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྗེད་བཀུར་བའི་ནུས་པ་སྗེ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟློས་པའི་ལས་ཀི་

དབང་གིས་པདྨའི་སྦུབས་ན་རིང་དུ་གནས་དགློས་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ནི་

“མངློན
4

་ཤྗེས་ཚང་བ་དང༌། ཞིང་གཞན་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་མཆློད་དུ་

འགྲློ་བའི་ནུས་པ་དང་མི་ལྡན་ནློ། །གཞན་ཡང་སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་ཁམས་ཀི་ཟས་

རགས་པ་ནི་མི་ཟ་མློད། འློན་ཀང་ཁ་ཟས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་འདློད་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཁ་ཟས་

1  དབར

2  སྗེང

3  གཏྗེགས

4  མངྗེན
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དང༌། སྔར་བཤད་པའི་གློས་དང་རྒྱན་གི་བྱྗེ་བག་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་དྗེ་རྣམས་བསམས་

མ་ཐག་ཏུ་རྗེད་ནས་ལུས་ཚིམ་པ་དང༌། ལུས་ལ་བགློས་པ་དང༌། ལུས་བརྒྱན་པར་

འགྱུར་ཞིང་ཆུ་ཀླུང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལས་ལྷའི་གླུ་དབྱངས་ཡན་ལག་བྱྗེ་བ་བརྒྱ་སློང་

དང་ལྡན་པའི་སིལ་སན་མཁན་མཁས་རྣམས་ཀིས་བྱས་པ་བས་ཀང་ལྷག་པའི་སྒ་

སན་ཅིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་མཉན་པས་ཆློག་མི་ཤྗེས་པ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཀི་

རྣམ་གྲངས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་སློན་ཅིང་སྤྲུལ་

པའི་བྱའི་ཚོགས་ཀིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེ་ཐམས་ཅད་སྒས་གློ་བར་བྱྗེད་ཅིང་

དྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་མི་འབལ་བར་

འགྱུར་རློ། །

སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་གཞལ་མྗེད་ཁང་ཇི་ལྟ་བུ་འདློད་པ་

དྗེ་ལྟ་བུའི་གཞལ་མྗེད་ཁང་མདུན་དུ་བྱུང་སྗེ། དྗེ་རྣམས་དྗེའི་ནང་ན་ལྷའི་བུ་མློ་བདུན་

སློང་བདུན་སློང་གིས་བསྐློར་ཅིང་རྩྗེ་དགའ་ཞིང་དགའ་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བཅུད་

ཀི་ཡློན་ཏན་གི་སྐབས་སུ་སྔློན་ཞིང་བཟུང་བའི་དུས་ཀི་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་

པའི་སྨློན་ལམ་ཅི་རིགས་སུ་སང་བའི་ནང་ནས་ཡློན་ཏན་འགའ་ཞིག་བཀློད་པ་ནི་ཞིང་

དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་པློའི་རྒྱུར་བཀློད་དློ། །དག་པའི་སྗེམས་ཅན་

ལས་བཟང་གིས་སྤྲུལ་པ། །མཚན་དཔྗེའི་རྒྱན་གིས་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་མཛེས། །ཡློན་

ཏན་དུ་མས་རྒྱུད་ནི་ལྗེགས་པར་གཏམས། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཆློས་ཀི་དགའ་

བས་འཚོ། །གླློག་བཞིན་འཁྱུག་པའི་ཐློགས་མྗེད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། །ཞིང་མང་བགྲློད་

ནས་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །རབ་འབྱམས་ཚོགས་གཉིས་བསྐྲུན་ནས་སར་ཡང་
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ནི། །རང་གི་ཞིང་དུ་དགའ་བདྗེས་རློལ་བར་མཛད། །བཅུད་ཀི་ཞིང་མཛེས་པར་བྱྗེད་

པའི་རྒྱན་གི་ཡློན་ཏན་ཐུན་མློང་བ་བརློད་པའི་སྐབས་སློ།།  །།

གཞན་ཡང་ཞིང་དྗེའི་རྒྱལ་བའི་འཁློར་ནི་གཉིས་ཏྗེ། ཉན་ཐློས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་འློ། །དྗེ་ཡང་ཉན་ཐློས་ཀི་འཁློར་འདུས་པ་དང་པློ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་འདློད་ན་

སློང་གསུམ་གི་སྐར་མ་ཐམས་ཅད་ཉིན་ཞག་གཅིག་གིས་བརྩི་བར་ནུས་པ། རྫུ་

འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་མླཽ་གལ་གི་བུ་ལྟ་བུ་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་

གིས་“ལློ་
1

བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་ལས་གཞན་མི་བྱྗེད་པར་བརྩིས་ཀང་ཆ་ཤས་

ཙམ་ཡང་གྲངས་ཆློད་པར་མི་འགྱུར་ན། འདུས་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་

ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཉན་ཐློས་ཀི་འཁློར་གྲངས་མྗེད་པ་ཡློད་ལ། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀང་འློད་

“འདློམ
2

་གང་པ་ཤ་སག་གློ །ཉན་ཐློས་ཀི་འཁློར་གི་ཡློན་ཏན་བརློད་པའློ། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་འཁློར་ནི། གྲངས་དཔག་ཏུ་མྗེད་ཅིང་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མུ་མྗེད་

པ་དང་ལྡན་པ་ཤ་སག་སྗེ། དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པའི་སྗེམས་དང་

ཕན་པའི་སྗེམས་དང་བྱམས་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ། སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་སྒྱུ་མའི་རང་

བཞིན་ལ་བློ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ཤྗེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློ་དང་མཉམ་པ་བློ་རི་རབ་

དང་མཚུངས་པ། ཡློན་ཏན་དུ་མ་བསགས་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མངློན་པར་འཕགས་པས་

རི་རབ་དང་མཚུངས་པ། འཁྲུག་པ་མྗེད་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློ་དང་འདྲ་བ། སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་བཟློད་པས་ས་དང་མཚུངས་པ། ཉློན་

1  ལྗེ

2  འདམ
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མློངས་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་པས་འབབ་ཆུ་དང་འདྲ་བ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་རླློམ་སྗེམས་

སུ་བྱྗེད་པ་དང་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་བསྗེག་པར་བྱྗེད་པས་མྗེའི་རྒྱལ་པློ་དང་

མཚུངས་པ། འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རླུང་དང་འདྲ་བ། ཆློས་

ཐམས་ཅད་ངྗེས་པར་ཕིགས་པ་དང་ཅི་ལ་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་དང་

མཚུངས་པ། འཇིག་རྟྗེན་གི་སྐློན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་གློས་པའི་ཕྱིར་པདྨ་དང་འདྲ་བ། 

ཆློས་དང་ཆློས་མ་ཡིན་པ་མངློན་པར་སྒློགས་པས་དུས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བའི་འབྲུག་

ཆྗེན་པློ་དང་མཚུངས་པ། ཆློས་ཀི་ཆུ་ཡི་ཆར་མངློན་པར་འབྗེབས་པས་སྤིན་ཆྗེན་པློ་

དང་འདྲ་བ། ཚོགས་ཆྗེན་པློ་ཟིལ་གིས་གནློན་པས་ཁྱུ་མཆློག་དང་མཚུངས་པ། 

སྗེམས་མཆློག་ཏུ་དུལ་བས་གླང་པློ་ཆྗེ་དང་འདྲ་བ། ཤིན་ཏུ་དུལ་བས་རྟ་ཅང་ཤྗེས་

བཟང་པློ་དང་འདྲ་བ། རྩལ་དང་མི་འཇིགས་པས་སྐྲག་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རི་དྭགས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་སྗེང་གྗེ་དང་འདྲ་བ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྐློབ་པས་ཤིང་གི་

རྒྱལ་པློ་ནྱ་གྲློ་ཏ་དང་མཚུངས་པ། ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་གཡློ་བས་

རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་དང་འདྲ་བ། བྱམས་པ་ཚད་མྗེད་པ་བསློམས་པས་ནམ་མཁའ་

དང་འདྲ་བ། དགྗེ་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བྱ་བའི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཚངས་

པ་ཆྗེན་པློ་དང་འདྲ་བ། གནས་སུ་གསློག་པ་མྗེད་པས་བྱ་དང་མཚུངས་པ། ཕས་ཀི་

རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཇློམས་པས་བྱའི་རྒྱལ་པློ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་འདྲ་བ། 

འཇིག་རྟྗེན་ན་འབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཨུ་དུམ་ཝཱ་ར་དང་མཚུངས་པ། ཆློས་ཀི་རྔ་

ཆྗེན་པློ་བརྡུང་བ། ཆློས་ཀི་དུང་ཆྗེན་པློ་འབུད་པ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཆྗེན་པློ་

བསྒྗེང་བ། ཆློས་ཀི་བ་དན་ཆྗེན་པློ་འཛིན་པ། ཆློས་ཀི་སྒློན་མྗེ་ཆྗེན་པློ་རབ་ཏུ་འབར་
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བར་བྱྗེད་པ། སངས་རྒྱས་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་ཕག་མང་པློ་ལ་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་

མང་པློ་བསྐྗེད་པ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བསྔགས་པ། སྐློན་མྗེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྷུར་

ལྗེན་པས་སྗེམས་ཀི་རྒྱུད་བ་ཻཌཱུརྱ་ལྟར་རྣམ་པར་དག་པ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློས་པ་

རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ། རྒྱལ་སས་རྗེ་རྗེ་ཡང་དཔག་ཚད་བྱྗེ་བ་བརྒྱ་སློང་གི་འློད་

དང་ལྡན་པ། སས་ཀི་ཐུ་བློ་གཉིས་ཀི་འློད་ཀིས་ནི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་དྗེ་ཁློར་ཡུག་

ཏུ་སང་བས་ཁྱབ་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་མཐུ་ཆྗེན་ཐློབ་བློ། །

ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་སྗེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱིར། །སིང་སློབས་རྒྱ་མཚོས་མ་

ཞུམ་གློ་བགློས་ཤིང༌། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་ཐུགས་བསྐྗེད་ནས། །ཐློས་པ་རྒྱ་

མཚོ་ཚོལ་བས་ངློམས་པ་མྗེད། །མ་ལུས་ཆློས་ཚོལ་ཚུལ་ལ་རབ་ཏུ་མཁས། །འཇིག་

རྟྗེན་འདས་པའི་གཏམ་གི་སིང་པློ་རྟློགས། །ཆློས་ཀི་གཏམ་ལ་ནམ་ཡང་འཇིགས་པ་

མྗེད། །རྟག་ཏུ་སྗེམས་ཅན་གྲློལ་བར་བྱྗེད་ལ་བརྩློན། །དྗེ་ནི་འདྲྗེན་པའི་གཙོ་བློ་འློད་

དཔག་མྗེད། །ཐུབ་མཆློག་དྗེ་ཡི་རིགས་སུ་སྐྗེས་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་

གྲགས་ལྡན་དཔའ་བློ་ཆྗེ། །དག་པའི་ཞིང་གི་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཡིན་ནློ། །བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་འཁློར་གི་ཡློན་ཏན་ཕྱློགས་ཙམ་བརློད་པའློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སློད་བཅུད་ཀི་

ཡློན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་པ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་གི་མཆློག་དྗེའི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་

ཤིང་གི་དབང་པློ་ཆྗེན་པློ་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་སློང་དྲུག་བརྒྱ་ཡློད་པ། ཡལ་ག་དང་

ལློ་མ་དང་འདབ་མ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་དུ་འཕྱང་བ། རྩ་བའི་སློམས་

དང་ཁྲུན་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ། ལློ་མ་དང་མྗེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་
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འཕྱང་བ། ཁ་དློག་ཐ་དད་པ་བརྒྱ་སློང་དུ་མ་ཡློད་པ། ལློ་མ་དང་མྗེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་

ཐ་དད་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། ཟླ་བ་ལྟར་སང་བའི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེས་ཡློངས་སུ་

གསལ་བ། བརྒྱ་བྱིན་གིས་ཐློགས་པའི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེས་རྣམ་པར་སྤས་པ། ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེས་གང་བ། རྒྱ་མཚོའི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེས་མཆློག་གིས་

སྤས་པ། གསྗེར་གི་སྐུད་པ་དང་སྗེ་མློ་ངློས་མཛེས་པ་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཆུན་པློ་དང་དློ་

ཤལ་ཚིག་རྐང་དང་མུ་ཏིག་སྔློན་པློ་དང་མུ་ཏིག་དམར་པློའི་རྒྱན་ཕྗེང་དང་སྗེང་གྗེའི་

ཁ་ནས་འཕྱང་བའི་སྐ་རགས་ཀི་ཚོགས་ཡློད་པ། རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲ་བ་དང་

དྲིལ་བུ་གཡྗེར་ཁའི་དྲ་བས་བ་བྗེར་བྗེས་པ། ཆུ་སིན་དང་བཀྲ་ཤིས་དང་གཡུང་དྲུང་

འཁྱིལ་པ་དང་ཟླ་གམ་ལྟ་བུས་ལྗེགས་པར་བརྒྱན་པ་སྗེ། མདློར་ན་སྗེམས་ཅན་གི་

བསམ་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་

ཤིང་དྗེ་རླུང་གིས་བསྐློད་པ་ན་སྒ་དབྱངས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་ཚད་མྗེད་པ་གློ་བར་བྱྗེད་དློ། །ཤིང་དྗེའི་སྒ་ཐློས་པ་དང་མཐློང་བ་དང་དྗེའི་དྲི་

ཚོར་བ་དང་དྗེའི་འབས་བུའི་རློ་མློང་བ་དང་དྗེའི་འློད་ཀིས་རྗེག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བྱང་

ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་རྣ་བ་དང་མིག་དང་ས་དང་ལྕྗེ་དང་ལུས་ལ་ནད་ཀིས་བཏབ་པ་

མི་འབྱུང་ངློ༌། །ཤིང་དྗེ་ཡིད་ལ་སྗེམས་པ་དྗེ་དག་ཀང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་

སྗེམས་གཡྗེང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་གི་དབང་པློ་དྗེའི་དྲུང་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་རྡུལ་མྗེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞུགས་ཞིང་འཚོ་ཞིང་གཞྗེས་ལ་འཁློར་རྒྱ་
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མཚོ་ལྟ་བུའི་དབུས་ན་ཆློས་སློན་པར་མཛད་དློ། །དྗེ་ཡང་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕག་ནས་

བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་ཕག་གི་བར་འདི་སྗེད་ཅིག་ཐུབ་བློ་ཞྗེས་སྐུ་ཚེའི་

ཚད་རྟློགས་པར་མི་ནུས་ཏྗེ་དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་དྗེ་ནི་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཅྗེས་བྱའློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་ཕྱློགས་བཅུ་རྗེ་རྗེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་བྱྗེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་

གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མའི་གྲངས་ཇི་སྗེད་པ་དྗེའི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པར་གནས་ཏྗེ་དྗེའི་ཕྱིར་

རྒྱལ་བ་དྗེ་ནི་འློད་དཔག་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། འློན་ཀང་སྨློན་ལམ་གི་དབང་གིས་འློད་

འདློམ་གང་བ་སློགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་གཏློགས་སློ། །འློད་དྗེ་ནི་ཤྗེལ་གློང་ལྟར་དྲི་

མ་མྗེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། ལུས་ལ་བདྗེ་བ་སྐྗེད་པ། སྗེམས་དགའ་

བར་བྱྗེད་པ། གང་ལ་རྗེག་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བར་བྱྗེད་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་འློད་ཟྗེར་གི་ཕུང་པློ་ཆྗེན་པློ་མཐའ་ཡས་པས་རློལ་མཚོས་གསྗེར་གི་

རི་རྣམས་ལ་འཁྱུད་པ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་དྲང་སློང་ཆྗེན་པློ་འློད་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པའི་སྐུའི་གཟི་བརིད་ཀི་ཉན་ཐློས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཁློར་གི་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མངློན་པར་འཕགས་ཏྗེ་ལྷམ་མྗེ་ལྷང་ངྗེར་ལྷན་ནྗེར་

ཕྱློགས་ཀུན་དུ་གསལ་བར་སང་བར་སང་བ་ནི་རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་རི་ཐམས་ཅད་ཀི་

དབུས་ན་མངློན་བར་མཐློ་བ་བཞིན་ནློ། །ཐུབ་པའི་མཆློག་ཆྗེན་པློ་དྗེ་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་

ཡིད་ཚིམ་པར་བྱྗེད་པའི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང༌། དཔྗེ་བྱད་

བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་བསྒྲུབས་པའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་དུ་མའི་

རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཅིང་གསལ་ལ་མཛེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

རྣམས་ཀིས་སྐུའི་ཁྱློན་ཐམས་ཅད་མཛེས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་པ། 
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སློན་གི་དུས་ཀི་མཚན་མློ་སྤིན་དང་བལ་བའི་ནམ་མཁའི་དཀིལ་དུ་ཆ་ཤས་ཐམས་

ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཤར་བ་མུ་ཏིག་གི་འབྲུམ་བུ་ལྟ་བུའི་

རྒྱུ་སྐར་བྱྗེ་བའི་དཀིལ་ན་མཛེས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་དང་དབང་པློ་དང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་

ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆྗེ་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཁློར་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་རབ་ཏུ་བརིད་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དལ་

བའི་འགྲློས་ཀིས་མཛེས་པའི་ཁྱུ་མཆློག་བ་ལང་བརྒྱ་སློང་གི་རྗེས་སུ་འབང་བ་དང་

བཅས་ནས་འགྲློ་བ་བཞིན་དུ་སྤྱན་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་དུ་མས་བརྩྗེ་

བའི་དགྲ་བཅློམ་པའི་འཁློར་གི་མདུན་དུ་བདར་བ། ཤྗེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་

དང་ཐློགས་པ་མྗེད་པའི་མཁྱྗེན་པ་དང༌། འཁློར་བ་ཇི་སིད་དུ་ཇི་ལྟར་འཚམ་པར་ཆློས་

སློན་པ་ཟད་མི་ཤྗེས་པའི་སློབས་པ་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་འབའ་

ཞིག་ལྷུར་མཛད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དཔའ་ཞིང་ཡང་རྩལ་ཆྗེ་བའི་

རི་“དྭགས
1

་ཀི་རྒྱལ་པློ་སྗེང་གྗེ་རི་“དྭགས
2

་དུ་མའི་ཚོགས་ཀི་འཁློར་གི་ནང་ན་བག་

ཚ་བ་མྗེད་པར་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་སྗེང་གྗེའི་སྒ་སྒློགས་པ་ལྟར་གྲངས་མྗེད་པའི་འཁློར་གི་

དབུས་ན་ཕས་ཀི་རྒློལ་བའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་

བའི་སྗེང་གྗེའི་སྒ་ཆྗེན་པློ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་སྒློགས་པའློ། །

བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ན་འགྲློ་བའི་སྐབས། །ལློན་པའི་དབང་པློའི་དྲུང་ན་འློད་

དཔག་མྗེད། །རྒྱ་ཆྗེན་འཁློར་གི་དབུས་ན་བརིད་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་“བསློད
3

་

1  དགས

2  དྲགས

3  བསྗེད
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ནམས་ཕུང་པློ་ཁྱློད་ལ་འདུད། །འདྲྗེན་པ་ཁྱློད་ཀི་འློད་ཀི་ཚོགས། །འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་

སུ་ཤློང་གྱུར་པ། །ཀྗེ་མ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་གི་ནི། །རྒྱ་ཁྱློན་ཁློངས་དག་ཤིན་ཏུ་

ཡངས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས། ཁྱློད་ཉིད་གཅིག་པུས་བདག་གིར་མཛད་

པས་ན། །མི་མཇྗེད་ཞིང་གི་སྗེམས་ཅན་འདི་དག་རྣམས། །སིགས་མ་ལྔ་ཡི་ཉྗེས་པས་

“སགས
1

་སམ་སམ། །རབ་མཐློ་རི་ཡི་དབང་པློ་སྗེ། །རབ་རྒྱས་ཟླ་བའི་བཞིན་ལྡན་

ཞིང༌། །རབ་མཛེས་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་མིག །རབ་ཏུ་ལྡན་ན་ཁྱློད་དང་མཚུངས། །མཁྱྗེན་

བརྩྗེའི་ཡློན་ཏན་དུ་མའི་དཔལ་འབར་ཞིང༌། །འཁློར་ཚོགས་དབུས་སུ་ལྗེགས་བཤད་

དགའ་སློན་འགྗེད། །སིད་མཐའི་བར་དུ་གཞན་གི་དློན་བཞུགས་པ། །གནས་སྐབས་

ཀུན་ཏུ་ཁྱློད་ཀིས་འགྲློ་ཀུན་སྐློངས། །ཞིང་གི་གཙོ་བློའི་ཡློན་ཏན་ཕྱློགས་ཙམ་བརློད་

པའློ། །དྗེ་དག་ནི་བཅུད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཡིད་ལ་བྱ་བའི་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་པ་སྗེ། རྒྱས་

པར་ཕྱྗེ་ན་རྒྱལ་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པློའི་སྤྱན་སྔར་

ཞིང་འདི་སྨློན་ལམ་ཇི་ལྟ་བུས་བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་

རླབས་པློ་ཆྗེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རློགས་པར་སྤྱད་པ་དང༌། མཐར་སྨློན་པའི་གནས་འགྲུབ་

པའི་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཞིང་བཀློད་ཀི་མདློར་གསུངས་

པས་དྗེར་བལྟ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་འདུན་པའི་ཡུལ་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་མདློར་བསྡུས་

པ་དྗེ་རྣམས་དམིགས་ཕྱྗེད་པར་བྱས་ནས་ཞིང་དྗེར་སྐྗེ་བ་ལ་འདུན་པ་ཡང་ཡང་

སྦྱངས་ནས་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་

ཡློན་ནི། ཞིང་བཀློད་ཀི་མདློ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། གང་གི་ཕ་རབ་རྡུལ་སྗེད་འཇིག་རྟྗེན་

1  སགས
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ཁམས། །བཤིག་ཅིང་གཤགས་ཏྗེ་རྡུལ་དུ་བྱས་གྱུར་པ། །དྗེ་བས་མང་བའི་འཇིག་

རྟྗེན་ཁམས་ཀི་རྣམས། །རིན་ཆྗེན་བཀང་སྗེ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པས་ནི། །གང་གིས་དཔག་

ཏུ་མྗེད་པའི་འློད་མཚན་དང༌། །བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་རྣམས། །ཐློས་

ནས་དགའ་སྗེ་ཐལ་མློ་སྦྱློར་བྱྗེད་པ། །བསློད་ནམས་འདི་ཡི་ཆར་ཡང་འགྱུར་མ་

ཡིན། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་དྗེ་ཡི། །ཡློན་ཏན་ཐློས་ནས་འགུ་དང་དད་

སྐྗེད་ལ། །བདྗེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་མཆློག་ཏུ། །འགྲློ་བར་བྱ་ཕྱིར་མློས་པ་

དྲག་པློ་སྐྗེད། །གང་གིས་བདྗེ་བ་ཅན་གི་འཇིག་རྟྗེན་གི། །མིང་ཐློས་པ་ཡི་བསློད་

ནམས་དྗེ་ལ་ནི། །ཞིང་མཆློག་ཐ་གྲུ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་དག་ཀུན། །ཆ་དང་དཔྗེར་ཡང་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་དག་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཤྗེས་རབ་ཅན། །དྗེ་དག་དྗེ་བས་

བསློད་ནམས་མང་དུ་འགྱུར། །དློན་དམ་ཐློབ་ཕྱིར་དད་པ་རྩ་བ་སྗེ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་ཐློས་

ནས་ཡིད་གཉིས་སློལ། །ཞྗེས་གང་གསུངས་པའློ། །

དྗེའི་ཕྱིར་ཐུབ་པའི་དབང་པློས་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་གི་བཀློད་པ་གསུངས་པ་

དང་རྒྱུ་འདི་ལྟ་བུ་བསྒྲུབས་ན་དྗེར་སྐྗེ་བློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ། ཐྗེ་ཚོམ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ཟ་བར་ཡིད་ཆྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་

སྗེ། ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་དྗེར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ནི་ཞིང་དྗེར་སྐྗེས་ཀང་

པདྨའི་སྦུབས་ནས་ཐློགས་མྗེད་དུ་འབྱུང་མི་ནུས་པར་པདྨའི་མངལ་ན་ལློ་ལྔ་བརྒྱར་

སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་དང་ཆློས་ཉན་པ་སློགས་བྱར་མྗེད་པར་གནས་དགློས་པའི་

ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདུན་པའི་ཡུལ་དུ་ཞིང་གི་

ཡློན་ཏན་སྔར་གི་དྗེ་ཙམ་ཞིག་སྨློས་པ་དྗེ་ནི། མགློ་སྨློས་པས་གློ་བའི་དབང་པློ་རྣློན་པློ་
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རྣམས་ལ་དྗེ་ཙམ་མི་དགློས་མློད། འློན་ཀང་བདག་ལྟ་བུའི་དབང་པློ་རྟུལ་པློ་རྣམས་ལ་

དྗེ་བཞིན་དུ་མ་སྨློས་ན་སྐྗེ་བར་འདློད་པའི་འདུན་པའི་ཡུལ་དམིགས་མི་ཕྱྗེད་ཅིང༌། 

དམིགས་མ་ཕྱྗེད་ན་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བས་རྒྱུ་བྱས་པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་མི་སྐྗེ་

བར་སང་བས་ཅུང་ཟད་སྤློས་ཏྗེ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྒྱལ་

བ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལ་སྨློན་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་དཔང་

པློ་མཛད་དུ་གསློལ་བ་ནི།

བང་དློར་གནས་རྣམས་མ་རིག་འཐུག་པློས་བསྒིབས། །ཁློང་ཁློའི་མཚོན་

གིས་མཐློ་རིས་སིག་འཕློག་ཅིང༌། །འདློད་སྗེད་ཞགས་པས་འཁློར་བའི་བཙོན་རང་

བཅིངས། །ལས་ཀི་ཆུ་བློས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོར་ཁྱྗེར། །ན་རྒའི་སྡུག་བསྔལ་རྦ་རླབས་

མང་པློས་གཡྗེངས། །མི་བཟད་འཆི་བདག་ཆུ་སིན་ཁར་ཆུད་པས། །མི་འདློད་སྡུག་

བསྔལ་ཁུར་གིས་ནློན་གྱུར་པ། །མགློན་མྗེད་བདག་གི་ཉམ་ཐག་ང་རློ་ཡི། །ཡིད་ལ་

སྨློན་པ་འགྲུབ་པའི་དཔང་པློ་རུ། །ཕློངས་པའི་གཉྗེན་གཅིག་འདྲྗེན་པ་འློད་དཔག་

མྗེད། །སྤྱན་རས་གཟིགས་“དབང
1

་རྒྱལ་སས་མཐུ་ཆྗེན་ཐློབ། །འཁློར་དང་བཅས་ལ་

གུས་པས་གསློལ་འདྗེབས་ན། །དཔག་མྗེད་བསྐལ་པར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་

ཕྱིར། །ཐུགས་མཆློག་སྐྗེད་པའི་དམ་བཅའ་མ་བསྗེལ་བར། །འདབ་བཟང་གཙོ་བློ་ལྷ་

ཡི་ལམ་ལ་བཞིན། །རྫུ་འཕྲུལ་སློབས་ཀིས་བརྩྗེ་བས་འདིར་གཤྗེགས་ཤིག །བདག་

དང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དང་འབྗེལ་བའི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ཕྱློགས་

གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདག་འཆི་བའི་དུས་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ན་

1  དཔང
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འདྲྗེན་པ་འློད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སས་ཀི་ཐུ་བློ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་འཁློར་གིས་

བསྐློར་བ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་རྒྱལ་བ་འཁློར་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་

རབ་ཏུ་དད་པ་དྲག་པློ་སྐྗེས་ཏྗེ། གནད་གཅློད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མྗེད་པ་དང༌། དད་པ་

ཡུལ་དང་བཅས་པ་མ་“བརྗེད
1

་པའི་དྲན་པས་ཤི་འཕློས་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་སས་པློ་

བརྒྱད་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ལྷགས་ནས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་འགྲློ་བའི་ལམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

བསན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་པདྨ་ལས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློའི་རིགས་ཅན་དབང་པློ་རྣློན་པློ་ཤ་སག་ཏུ་སྐྗེ་བར་གྱུར་ཅིག །སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་

གཟུངས་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། དམིགས་པ་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང༌། 

ཟད་མི་ཤྗེས་པའི་སློབས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཐློབ་

པ་དང༌། སློན་པ་བན་མྗེད་པ་འློད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་

བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཉྗེས་པར་བྱས་ནས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་བཀའ་ལུང་

ཡང་དག་པར་ནློད་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་

ནས་སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རབ་འབྱམས་སུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཐློགས་

མྗེད་དུ་བགྲློད་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་བྱྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྗེས་ནས་ཀང་བརྩྗེ་བ་ཤུགས་

དྲག་པློས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཐློགས་པ་མྗེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་གཙོ་བློར་མ་དག་

པའི་ཞིང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་རང་གི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་ཆློས་བསན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་

1  བརློད
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འགློད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །སྤྱློད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དྗེ་དག་མྱུར་དུ་རློགས་པར་བྱས་

པའི་སློ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་རྒྱལ་པའི་གློ་འཕང་བདྗེ་བག་ཏུ་ཐློབ་

པར་གྱུར་ཅིག །

ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་འདུ་བྱྗེད་གཏློང་བ་ན། །འཁློར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐློར་བའི་

འློད་དཔག་མྗེད། །མིག་གི་ལམ་དུ་གསལ་བར་མཐློང་གྱུར་ཏྗེ། །དད་སློགས་སིང་

རྗེས་བདག་རྒྱུད་གང་བར་ཤློག །བར་དློའི་སང་བ་ཤར་བ་གྱུར་མ་ཐག །རྒྱལ་སས་

བརྒྱད་ཀིས་མ་ནློར་ལམ་བསན་ཏྗེ། །བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེས་ནས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །མ་དག་

ཞིང་གི་འགྲློ་བ་འདྲྗེན་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟ་བུའི་གློ་འཕང་མཆློག་མ་ཐློབ་བའི་སྐྗེ་བ་ཐམས་

ཅད་དུ་འང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལུང་དང་རྟློགས་པ་ལ་ཐློས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སློམ་

པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་ཤ་སག་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །རྟྗེན་དྗེ་ཡང་མཐློ་རིས་

ཀི་ཡློན་ཏན་བདུན་གི་རྒྱན་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྐབས་

ཐམས་ཅད་དུ་འང་སྔློན་གི་གནས་ཇི་ལྟ་བ་དྲན་པའི་ཚེ་རབས་དྲན་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཅིག །སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་སིད་པ་མཐའ་དག་སིང་པློ་མྗེད་པར་མཐློང་ཞིང༌། ཐར་པའི་

ཡློན་ཏན་གིས་ཡིད་ཕློགས་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསང་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བྱྗེད་པར་གྱུར་

ཅིག །རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་ཉྗེས་ལྟུང་ཕ་མློས་ཀང་མ་གློས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་

ཕུང་པློ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པའི་སློ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་བརྗེས་པ་དགྗེ་སློང་མི་

འཁྲུགས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་དང༌། རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་མཐར་ཕྱིན་པའི་
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ཡན་ལག་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚིག་དང་དློན་མ་ལུས་པ་མི་བརྗེད་པར་འཛིན་པའི་

གཟུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །རང་ཉིད་ཀིས་གཟུང་བ་བཞིན་དུ་

གཞན་ལ་སློན་པ་ལ་ཐློགས་པ་མྗེད་པའི་སློབས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔའ་བར་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་སློ་རྣམས་དང༌། ཤའི་མིག་ལ་སློགས་པའི་སྤྱན་རྣམས་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གི་

ཡུལ་ཤྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཐློབ་པ་དང་མི་འབལ་བར་

གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ཐམས་དུ་བང་དློར་གི་གནས་རྣམས་རང་སློབས་ཀིས་

འབྱྗེད་ནུས་པའི་ཤྗེས་རབ་རླབས་ཆྗེ་“བ
1

་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་

པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆ་ཤས་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་འདྲྗེས་

པར་འབྱྗེད་ནུས་པའི་ཤྗེས་རབ་གསལ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །མ་རྟློགས་པ་དང་

ལློག་པར་རྟློག་པ་དང་ཐྗེ་ཚོམ་གི་བསམ་པ་སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་མ་ལུས་པར་འགློག་ནུས་

པའི་ཤྗེས་རབ་མྱུར་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཀིས་ཚད་གཟུང་མི་ནུས་པར་

གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དློན་ལ་གཏུགས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཟབ་པ་ཐློབ་

པར་གྱུར་ཅིག །མདློར་ན་“འཆལ
2

་བའི་ཤྗེས་རབ་ཀི་སྐློན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་

ཤྗེས་རབ་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དློན་འབྱྗེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ཤྗེས་རབ་

ཀི་སློ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སློན་པ་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་རབ་ཆྗེ་བ་གསལ་བ་མྱུར་བ་

ཟབ་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེད་ནས་སྐལ་ལྡན་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང་ལློག་སྨྲ་ཚར་གཅློད་པ་

1  པ

2  འཚལ
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དང༌། མཁས་པ་མགུ་བ་སྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་

དམིགས་པའི་འཆད་པ་དང་རྩློད་པ་དང་རྩློམ་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་

གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་གི་དློན་གཙོ་བློར་འཛིན་པའི་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་ལ་སྒིད་ལུག་ཅིང་ཞུམ་

པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས། གཞན་གི་དློན་ལྷུར་ལྗེན་ཅིང་སིང་སློབས་

མཆློག་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་སློ་ནས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སློན་པ་རྗེ་བཙུན་སྤྱན་རས་

གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་དང་

གཞན་གི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ན་བདུད་དང་མུ་སྗེགས་དང་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་

འཇློམས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ནུས་པའི་སློ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྤྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སློན་པ་རྗེ་བཙུན་གསང་བའི་བདག་པློ་ལྟ་བུར་

གྱུར་ཅིག །སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལྗེ་ལློ་སངས་པའི་བརྩློན་འགྲུས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྤྱློད་

པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་དང་པློ་ཐུགས་བསྐྗེད་པ་ནས་སྐད་ཅིག་ཀང་

གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་རླབས་པློ་ཆྗེའི་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློ་བརྗེས་པ་

མཉམ་མྗེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའི་བར་ཆད་ལུས་དང་སྗེམས་ཀི་“ནད
1

་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པ་ལ་མཚན་ནས་

སྨློས་པ་ཙམ་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཟུག་རྔུ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱྗེད་ནུས་

པ་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་

1  ནད
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ཐམས་ཅད་དུ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་མཚན་ནས་སྨློས་པ་ཙམ་

གིས་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་ནུས་པ་རྒྱལ་བ་“ཚེ་
1

དཔག་

ཏུ་མྗེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །“ཚེའི
2

་བར་ཆད་འབྱུང་དུ་ཉྗེ་བ་ན་སྐློབ་པ་“ཚེ
3

་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པས་འཕིན་ལས་བཞི་གང་གིས་འདུལ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྐུའི་སང་བ་

རབ་ཏུ་བསན་པ་མཐློང་ཞིང༌། མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་ཚེའི་བར་དུ་གཅློད་པ་མ་ལུས་པ་ཉྗེ་

བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །གང་གིས་འདུལ་བ་དང་འཚམ་པའི་སྐུའི་སང་བ་བསན་པ་དྗེ་

ཡང་མགློན་པློ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཡིན་པར་ངློ་ཤྗེས་ནས་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་

དད་པ་བརྟན་པློ་སྐྗེས་ཤིང་དྗེའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བ་ཚེ་

དཔག་མྗེད་ཀིས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དངློས་སུ་མཛད་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་

ཅིག །གཞན་ཡང་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པས་མཉྗེས་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚེ་

ན་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་མི་ཕྱྗེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པློ་ཐློབ་སྗེ་སློ་ཐམས་ཅད་

ནས་མཉྗེས་པ་ཁློ་ན་བྱྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །མི་མཉྗེས་པ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྒྲུབ་

པར་གྱུར་ཅིག །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་གདམས་པ་དང༌། རྗེས་སུ་བསན་པ་མ་

ཚང་བ་མྗེད་པ་འདློམས་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེའི་དློན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁློང་

དུ་ཆུད་ནས་སྒྲུབ་པས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །མི་དགྗེ་བའི་

1  ཆ

2  ཆྗེའི

3  ཚ
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བཤྗེས་གཉྗེན་དང་སིག་པའི་གྲློགས་པློའི་དབང་དུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འགྲློ་བར་

གྱུར་ཅིག །སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་དད་པ་དང༌། ངྗེས་

འབྱུང་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང༌། ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མཐའ་དག་པ་ཁློང་དུ་

ཆུད་ནས་རྩློལ་བ་མྗེད་པའི་མློང་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །སྐྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་སློ་ནས་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཇི་སྗེད་ཅིག་བྱས་པ་

ཐམས་ཅད་གཞན་དློན་དང་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁློ་ནའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཇི་སིད་ཐུབ་མཆློག་གློ་འཕང་དམ་པ་དྗེ། །བདག་གིས་མངློན་དུ་མ་བྱས་དྗེ་

སིད་དུ། །རྣམ་དག་ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་རྗེད་ཅིང༌། །རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་ཚེ་རབ་

དྲན་པར་ཤློག །གཟུངས་སློབས་ཏིང་འཛིན་མངློན་ཤྗེས་རྫུ་འཕྲུལ་སློགས། །མཐའ་

ཡས་ཡློན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད་འཛིན་ཅིང༌། །མཁྱྗེན་བརྩྗེ་ནུས་པ་ཟླ་དང་བལ་ཐློབ་

ནས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་ཤློག །དུས་མིན་འཆི་བའི་མཚན་མ་

མཐློང་བ་ན། །དྗེ་ཡི་མློད་ལ་ཚེ་དཔག་མྗེད་མགློན་སྐུ། །གསལ་བར་མཐློང་ནས་འཆི་

བདག་དཔའ་བཅློམ་སྗེ། །འཆི་མྗེད་རིག་“འཛིན
1

་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་ཤློག །ཚེ་རབས་

ཀུན་ཏུ་“ཚེ
2

་དཔག་མྗེད་པ་ཡིས། །ཐྗེག་མཆློག་བཤྗེས་གཉྗེན་དངློས་སུ་མཛད་པའི་

མཐུས། །རྒྱལ་བས་བསྔགས་པའི་ལམ་བཟང་དྗེ་ཉིད་ལས། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་

ལྡློག་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

དྗེ་ལྟར་བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པ་ལས་བརྩམས་པའི་སྨློན་ལམ་

རྣམ་པར་དག་པ་བཏབ་པའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་མཚོན་ནས། ཐྗེག་པ་དང་བཅས་པ་

1  འཇིན

2  ཆྗེ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 403  

དང་ཟག་པ་མྗེད་པའི་དགྗེ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པའི་མཐུ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་བདག་གིས་ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཁྱབ་པའི་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆྗེད་དུ་ཀུན་མཁྱྗེན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གློ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཅིག །བདག་མ་འློངས་པ་ན་གང་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དྗེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་འཇམ་དཔལ་

གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་ཞྗེས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་ཕྱི་རིན་པློ་ཆྗེས་བསྐློར་བའི་མཐློ་ཁྱད་སིད་པའི་རྩྗེ་མློ་ཙམ་དུ་མཐློ་བ། རིན་པློ་

ཆྗེ་རྗེ་རྗེའི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ལ་ཡང་ལློ་བྱྗེ་བའི་བར་དུ་བརློད་དགློས་པ་དྗེ་ལྟ་བུས་

ཞིང་དྗེ་ཡློངས་སུ་གང་བ། ས་གཞི་ནི་གང་ཟག་དྗེར་སྐྗེས་པ་རྣམས་ཀིས་རིན་པློ་ཆྗེ་

ས་བདུན་ལ་སློགས་པ་གང་འདློད་ཀི་ཁ་དློག་དུ་མར་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་མཐློང་བ་ལ་

སློགས་པའི་སློད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་སློང་གསུམ་བཅུའི་ཚད་དང་མཉམ་པའི་བྱང་ཆུབ་

ཀི་ཤིང་གི་དྲུང་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་སྐུ་ཐ་མལ་པ་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་

བཞི་སློང་ཙམ་ཡློད་པ་བཞུགས་ནས་ཕྱློགས་བཅུ་གྲངས་མྗེད་པ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་པ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འགྗེད་པའློ། །འཁློར་རྣམས་ནི་ལུས་ཐ་མལ་པ་དཔག་ཚད་བཞི་ཁི་

ཉིས་སློང་ཙམ་པ། ཞིང་དྗེར་ཚེའི་འདུ་བྱྗེད་མི་གཏློང་བ། ཡློན་ཏན་གི་“མཐུ
1

་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཤ་སག་སྗེ། ཉན་

རང་ལ་སློགས་པ་སྗེམས་ཅན་གཞན་མྗེད་ཅིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་

གཟིགས་ཡིད་ལ་བསམ་མ་ཐག །དྗེ་དག་གི་མདུན་ཉིད་ན་བཞུགས་པར་མཐློང་ནས་

1  མཐ
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ཆློས་བསན་མི་དགློས་པར་ཐྗེ་ཚོམ་གཅློད་ནུས་པ་ལ་སློགས་པ་བཅུད་ཀི་ཡློན་ཏན་

གི་བཀློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སློ་ནས། “དག
1

་པའི་ཞིང་གཞན་དུ་མ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཞིང་དྗེ་བས་ཀང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཐ་གྲུ་ཆྗེ་བ། ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ། 

ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ག་ནློམ་པ། ཞིང་དྗེས་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་པར་མི་ནུས་པའི་ཞིང་

དྗེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཞིང་དྗེར་སྐྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ཐམས་ཅད་

ཀང་སྤྱན་དང་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་མཐའ་ཡས་པས་འཇིག་རྟྗེན་ལ་གཟིགས་པ་ན་མ་

དག་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། ལས་

དང༌། དྗེའི་འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

མཐློང་བར་གྱུར་ཅིག །མཐློང་བའི་མློད་ལ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

དམིགས་པའི་བརྩྗེ་བའི་འགྱུར་བ་དྲག་པློས་ཡིད་རང་དབང་མྗེད་པར་གཞན་གི་དློན་

ལ་བསྐུལ་བ། ཡིད་དང་སིང་དུ་གཅགས་པའི་བུ་གཅིག་པ་མྗེའི་ཁློད་དུ་ལྷུང་བ་མཐློང་

བའི་མ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་མནློག་ཆུང་ཞིག་

ཤིན་ཏུ་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་བའི་རྗེད་བཀུར་གིས་དབྱྗེན་སྤྱློས་ནས། ཉློན་མློངས་པའི་

དབང་དུ་འགྲློ་བར་མཐློང་བ་ན། མི་བཟང་པའི་དུག་དང་འདྲྗེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་པློ་

ཟ་བའི་སྡུག་པའི་བུ་མཐློང་བའི་མ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སྗེམས་

ཅན་རྣམས་སིག་པའི་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་སློགས་ལྷུར་བངས་ནས། ངན་འགྲློར་ལྟུར་

བར་འགྱུར་བ་མཐློང་བ་ན། ཕན་པ་དང་གནློད་པ་ངློ་མི་ཤྗེས་པའི་བུ་ཆུང་ངུ་དཔག་

ཚད་དུ་མའི་འཕང་དང་ལྡན་པའི་གཡང་ཁར་རབ་ཏུ་འགྲློ་བ་མཐློང་བའི་མ་བཞིན་དུ་

1  དྲག
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གྱུར་ཅིག །

མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སྗེམས་ཅན་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་འཆིང་བ་དམ་

པློས་བཅིངས་པ་མཐློང་བ་ན། བརྩྗེ་བ་མྗེད་ཅིང་གཏུམ་ལ་ཤ་འཁློན་ཆྗེན་པློ་དང་

བཅས་ཤིང༌། སློབས་དང་ལྡན་པའི་དགྲ་བློས་ཐར་དཀའ་བའི་བཙོན་རར་ལྕགས་སྒློག་

གིས་བཅིངས་ནས་ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་གནློད་པ་དུ་མས་ཉྗེ་བར་འཚེ་བའི་བུ་མཐློང་བའི་

མ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མ་དག་པའི་ཞིང་གི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཤུགས་དྲག་པློའི་ཉློན་

མློངས་ཀི་ནད་ཀིས་གཟིར་ནས་འཕལ་དང༌། ཕུགས་ཀི་བདྗེ་བ་རྣམས་དང་བལ་བར་

མཐློང་བ་ན། འཆི་ངྗེས་པའི་ལྟས་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྷའི་བུ་གཞློན་ནུས་རང་ཉིད་མཐློ་

རིས་ཀི་དགའ་ཚལ་དང༌། ལྷའི་བུ་མློ་རྣམས་དང་འབལ་བར་མཐློང་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་

ཅིག །དྗེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་སྐྗེས་ནས་ཀང་དག་པའི་ཞིང་གི་བདྗེ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་

ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ཆགས་པར་དམན་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་

རིགས་དང་མཐུན་པར་ཐབས་མཁས་པའི་སྨློན་ལམ་དང༌། བརྩྗེ་བའི་དབང་གིས་སྐྗེ་

བ་འཛིན་པར་འདློད་པ། ཤིན་ཏུ་སྐློམ་པ་ལ་ཆུའི་གཏམ་གླྗེང་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་

ཅིག །སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་འགྱུར་བར་མཐློང་ན་ནི་མནར་མྗེད་པའི་

དམལ་བའི་གནས་སུ་ཡང་ཚམ་ཚོམ་མྗེད་པར་འཇུག་པ། པདྨའི་ཚལ་གིས་ལྗེགས་

པར་བརྒྱན་པའི་ཤིན་ཏུ་དང་བའི་མཚོ་ཆྗེན་པློར་“ངང
1

་པའི་རྒྱལ་པློ་འཇུག་པ་བཞིན་

དུ་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མའི་ནང་ནས་འདློན་

པའི་སྦྱློར་བ་ལ་མ་ཞུམ་པའི་སློ་ནས་འཇུག་པ། བུ་གཅྗེས་པ་གཡུལ་དུ་ལུས་པའི་

1  དང
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ཕྱིར་དུ་ཕ་དཔའ་བློ་གཡུལ་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་

ཀི་དློན་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་རང་ལ་དགའ་བ་དང༌། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་

བ་དབུལ་པློས་གཏྗེར་རྗེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅད་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་

པའི་ཚ་གདུང་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོར་སྤློ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་

སློས་ཀའི་དུས་ཀི་ཚ་བས་གདུངས་པའི་གླང་པློ་ཆྗེ་ཉི་མའི་གུང་ལ་བབ་པ་ན་ཆུའི་

དབུས་སུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །མདློར་ན་བདག་མ་འློངས་པ་ན་མངློན་པར་

རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་བ་དྗེའི་མཚན་ཅུང་ཟད་བརློད་པ་དང་ཡིད་ལ་

དྲན་པ་ཙམ་གི་དྗེ་དག་གི་མདུན་དུ་འློད་ཟྗེར་གི་ཕུང་པློ་ཆྗེན་པློའི་ཡློན་ཏན་དུ་མས་

སྤས་པའི་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་ལྷམ་མྗེ་ལྷན་ནྗེ་ལྷང་ངྗེར་བཞུགས་པ་ལ་འཁློར་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཉན་ཐློས་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཚུལ་བཟུང་ནས་ནམ་

མཁའ་ལ་འགྲློ་བ་དང༌། འགྲྗེང་བ་དང༌། འདུག་པ་དང༌། ཉལ་བ་དང༌། བདུད་འདུལ་བ་

ལ་སློགས་པ་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པ་སློན་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་དང༌། ཀླུ་

དང༌། གནློད་སྦྱིན་དང༌། སིན་པློ་དང༌། དྲི་ཟ་དང༌། མི་འམ་ཅི་དང༌། ལྟློ་འཕྱྗེ་ཆྗེན་པློ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པའི་ཁྱད་པར་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཐློགས་ནས་མཆློད་

པར་བྱྗེད་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བར་གྱུར་ཅིག །མཐློང་བའི་མློད་ལ་དྗེ་དག་གི་རྒྱུད་

ཀི་སིད་པ་དང་ཞི་བ་ལ་གཞློལ་བའི་སྐློན་ཐམས་ཅད་དྲུངས་ཕྱུང་ནས་བ་ན་མྗེད་པ་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འབའ་ཞིག་ལ་སྦྱློར་བར་གྱུར་ཅིག །

དག་པའི་ཞིང་མང་ནང་ན་ཕུལ་བྱུང་ཞིང༌། །ཀུན་གཟིགས་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་

ཇི་སྗེད་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཞིང་ལ་འདུས་ནས་ཀང༌། །དྗེ་བས་ཆྗེས་ལྷག་ཞིང་
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མཆློག་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབས་དཀའི་ཞིང་དྗེ་སྦྱློང་ཕྱིར་དུ། །ཕ་རབ་རྡུལ་

དྗེའི་སྗེང་དུའང་མ་ལུས་པའི། །རྡུལ་གི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ཞིང་ཡློད་ལ། །དྗེ་དག་

ཀུན་ཀང་སས་བཅས་རྒྱལ་བས་གང༌། །དྗེ་ལྟའི་རྒྱལ་བ་རྗེ་རྗེའི ་སྤྱན་སྔར་

ཡང༌། །ཆློས་ཚུལ་ཀུན་འཛིན་མཐའ་མྗེད་མཆློད་རས་ཀིས། །མཆློད་པའི་ལས་ཚུལ་

མ་ལུས་བསྒྲུབས་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྐློ་བ་མྗེད་གྱུར་ཅིག །མཆློག་ཏུ་གྱུར་

བའི་ཞིང་དྗེ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར། །ཐློག་མ་མྗེད་ནས་སིད་པའི་ཐ་མ་ཡི། །བསྐལ་པ་ཇི་

སྗེད་ཡློད་པ་དྗེ་སྗེད་ཀི། །བསྐལ་པར་འཇུག་ལ་ཞུམ་པ་མྗེད་པར་ཤློག །ནམ་མཁའ་

ཇི་སིད་ཁྱབ་པར་དྗེ་སིད་ཀི། །ལུས་ཅན་ཀུན་གིས་ཀུན་མཁྱྗེན་མ་ཐློབ་བར། །ད་དུང་

རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་སློབ་དགློས་ཀང༌། །གློ་འཕང་མཆློག་ཕྱིར་བརྩློན་པ་ཉམས་མ་

གྱུར། །སྗེམས་ཅན་ཡལ་བར་དློར་ནས་རང་དློན་ལ། །རྗེ་བའི་བློ་ནི་ནམ་ཡང་མི་སྐྗེ་

ཞིང༌། །གཞན་དློན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་མ་རྨློངས་པའི། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་གཞན་

དློན་ལྷུར་ལྗེན་ཤློག །བདག་གི་ཞིང་གི་རྒྱན་གྱུར་རྒྱལ་སས་ཀུན། །མ་དག་ཞིང་གི་

སྗེམས་ཅན་མཐློང་བ་ན། །བཟློད་གླགས་མྗེད་པའི་སིང་རྗེས་རབ་བསྐློད་ནས། །ཐབས་

མཁས་སྤྱློད་པས་འགྲློ་བའི་མགློན་བགིད་ཤློག །བདག་གི་མིང་ཙམ་བརློད་དང་དྲན་

པས་ཀང༌། །སིག་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་མནར་བ་ཀུན། །ཕུན་ཚོགས་བདྗེ་བའི་

དཔལ་རབ་འབྱློར་གྱུར་ནས། །ཐྗེག་མཆློག་བགྲློད་པའི་ཐྗེམ་སྐས་“འཛེག
1

་གྱུར་

ཅིག །རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་རྣམ་ཐར་ཕྱློགས་ཙམ་ཞིག །མཚོན་པར་བྱས་པས་རྒྱལ་

སས་སྤྱློད་པའི་གྗེགས། །མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མཐུན་པའི་ཚོགས་“ཆས
2

་ཀུན། །ཡིད་ལ་

1  འཇྗེག

2  ཆྗེས
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བསམས་པ་ཙམ་གིས་ཐློབ་པར་ཤློག །ཤཱཀའི་དབང་པློ་འདྲྗེན་པ་འློད་དཔག་

མྗེད། །མི་ཕམ་འཇམ་དབྱངས་གསང་བདག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །བདྗེ་གཤྗེགས་

འཁློར་བཅས་རྟྗེན་འབྗེལ་མི་བསླུ་བའི། །བདྗེན་པས་སྨློན་ལམ་འདི་དག་མྱུར་འགྲུབ་

ཤློག །བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་ཞིང་མཆློག་སློ་འབྱྗེད་ཅྗེས་

བྱ་བ་འདི་ནི་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་རིང་ཕྱིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་

བའི་ཡི་གྗེ་”པ
1

་ནི་བཟང་སྐློང་གིས་བགིས་སློ།།  །།

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་

རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟོགས་པ་བརོད་པའི་སྙན་དངགས་

དཔག་བསམ་གི་ལོན་པ་ཞེས་བྱ་བ། 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །གང་ཞིག་རྟློགས་ན་མཐའ་དག་སྤློས་པའི་ཚོགས། །འདབ་བརྒྱའི་གཉྗེན་གིས་

རྗེག་པའི་བ་མློ་བཞིན། །མ་ལུས་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པ་ཟབ་མློའི་ལམ། །བརྒྱ་ཕག་

དཀའ་བས་བསྒྲུབ་ལ་བརྩློན་རྣམས་རྒྱལ། །སྔློན་ཚེ་སྔློན་གི་རྒྱལ་བ་དུ་མ་ལ། །ལྷག་

བསམ་ལྷག་པར་བསྐྲུན་པའི་མཐུ་རྟས་པ། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་སས་དམ་པ་རྟག་ཏུ་

ངུས། །ཆློས་ཕྱིར་ཆློས་འཕགས་བསྗེན་ཚུལ་འདིར་བཤད་བྱ། །གང་ཡང་ལུས་དང་

སློག་ལ་མི་ལྟ་བའི་བརྩློན་འགྲུས་ཀི་སློབས་བསྐྗེད་ན། བགྲང་བ་ལས་འདས་པའི་

བསྐལ་པར་མིང་ཙམ་ཡང་ཐློས་པར་དཀའ་བའི་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀང་རྗེད་

1  བ
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པར་མི་དཀའ་ན། མངློན་པར་མཐློ་བའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེའི་ཕྱིར་

སིད་པའི་བདྗེ་བ་དབང་པློའི་གཞུ་ལྟར་གཡློ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་རྟློགས་པའི་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་གཏན་གི་བདྗེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བརྩློན་འགྲུས་ཀི་སློབས་བསྐྗེད་པ་

ལ་འབད་པར་རིགས་སློ། །དྗེ་ཡང་འདི་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

དགྲ་བཅློམ་བ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྒ་དབྱངས་མི་ཟད་པར་

སྒློགས་པའི་སས་ཀི་ཐུ་བློར་གྱུར་པ། རྒྱལ་བ་དུ་མ་ལ་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རླབས་པློ་ཆྗེ་

བསྐྲུན་པས་རྒྱུད་དང་དབང་པློ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ། བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་བགློས་པ། ནག་པློའི་རྩ་ལག་སྗེ་

དང་བཅས་པ་གཞློམ་པ་ལ་ཞུམ་པ་མྗེད་པའི་བློ་དང་ལྡན་པའི་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེས་སྔློན་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་ལ་སྤྱློད་པ་ན། རྗེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་ངློར་མི་བལྟ་ཞིང་། ལུས་དང་སློག་ལ་གནློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་

དག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལས་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་

བསློན་པ་བཙལ་ཞྗེས་ཐློས་སློ། །དཔག་མྗེད་བསྐལ་པར་གཞན་དབང་གྱུར་བའི་སིང་

རྗེ་ཤུགས་དྲག་གློམས་པའི་མཐུས། །འགྲློ་བའི་དློན་ལ་རབ་ཏུ་བརྩློན་པའི་ཁུར་ཆྗེན་

ཁྱྗེར་བར་གྱུར་པ་ཡི། །སྗེམས་དཔའ་མཆློག་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་ལས་ཕྱིར་ཕྱློགས་

གྱུར་པའི་སྐབས་མྗེད་དྗེ། །རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་གངྒཱའི་རྒྱུན་ནི་སུ་ཞིག་གིས་ནི་

བཟླློག་པར་ནུས། །

དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་དྗེས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཙལ་བའི་
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སད་དུ་དབྗེན་པའི་ས་ཕྱློགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། གཟུགས་མི་མངློན་པར་སང་བར་

སྒ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐློས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀིས་ལུས་ངལ་བ་དང༌། གཉིད་དང་

རྨུགས་པ་དང༌། བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་དང༌། ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་དང༌། ཚ་བ་དང་

གྲང་བ་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་ཅིང༌། ཕྱློགས་དང་ཕྱློགས་མཚམས་སུ་མ་བལྟ་བར་འདི་ནས་

ཤར་ཕྱློགས་སུ་སློང་ཞིག་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐློས་པར་འགྱུར་

རློ། །གཞན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་སིད་པའི་བདྗེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང༌། །ཀུན་ཏུ་རྟློག་པའི་ལས་

གཞན་དློར་གིས་ལ། །རྣམ་པར་མི་རྟློག་རྩྗེ་གཅིག་ལམ་བཟང་ལ། །ལྗེགས་པར་

ཞུགས་ན་འདློད་པའི་དློན་འགྲུབ་འགྱུར། །གང་ཞིག་མངློན་ཞྗེན་དྲ་བར་“ཚུད
1

་པ་

ན། །ཐར་བ་རིང་དུ་གྱུར་ཅིང་སིད་པར་འཆིང༌། །དྗེ་སད་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པའི་མུན་པ་

ཀུན། །མི་རྟློག་སྒློན་མྗེས་བསལ་ནས་བགྲློད་པར་རིགས། །དྗེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་

པློ་དྗེས། །མགྲིན་པའི་སྦུབས་དང་མི་ལྡན་ལ། །སློ་དང་རན་ལས་བྱུང་མིན་ཞིང༌། །རློ་

འཛིན་བསྐློད་པ་མྗེད་ན་ཡང༌། །ལྗེགས་ལམ་ལྗེགས་པར་སློན་པའི་ངག །སྒ་སན་སྒ་

འདྲ་དྗེ་ཐློས་ནས། །ཇི་བཞིན་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་ཚུལ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཡི་རྗེས་སུ་

ཞུགས། །འདི་ཡི་བརྩློན་པའི་སློབས་ཀིས་ཟབ་མློའི་ཚུལ། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་

ཚོལ་བར་མཐློང་བའི་ཚེ། །རང་གི་ཕ་མཐའ་མཐློང་བར་དློགས་གྱུར་ནས། །མཁའ་

ཡིས་འདི་ལ་ལམ་རྒྱུས་བསད་པ་སམ། །ཡང་སྒ་དྗེ་ལས་འདི་སྐད་ཅྗེས་ཀང་ཐློས་

སློ། །མཚན་མློའི་བློ་དང་སིག་པའི་གྲློགས་པློ་རིང་དུ་བློར། །སློང་པ་ཉིད་དང་དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་ལ་ཉྗེ་བར་བསྗེན། །འདློད་ཡློན་རྣམས་དང་མྗེ་ཏློག་མདའ་ཅན་བཅློམ་བྱས་

1  ཚུང
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ན། །ཕ་རློལ་ཕྱིན་དང་དྗེ་སློན་ཆློས་སྨྲ་མཐློང་བར་འགྱུར། །སྒྱུ་མའི་ན་ཆུང་ལུས་ལ་

རློལ་བ་ལྟར། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་འདློད་ཡློན་བསྗེན་པ་ཡི། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་ལ་

མ་དད་སང་བྱ་སྗེ། །ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་སྗེམས་ཀིས་བསྗེན་པའི་རིགས། །མཁའ་ལ་ཆུ་

འཛིན་ལང་ལིང་གཡློ་བའི་ནང༌། །གསལ་ཞིང་བརིད་པའི་འབྲུག་གི་སྒ་དབྱངས་

ལྟར། །སིང་ལ་བབ་པའི་གཏམ་བཟང་སན་པའི་སྒ། །ངློ་མཚར་གདམས་དང་བདུད་

རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དྗེ། །ཐློས་པའི་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། །ཡིད་ནི་གདུང་བའི་

རིམས་ནད་དག་ལས་གྲློལ། །དྗེ་ནས་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེས། །དངློས་འཛིན་

གདློན་གི་ས་བཀློང་ཕྱིར། །སློང་ཉིད་རིག་སྔགས་ཚོལ་བ་ལ། །དགློན་པའི་ལམ་དུ་

ཞུགས་པར་གྱུར། །དྗེ་དྗེ་ལྟར་སྒ་དྗེ་ལས་རྗེས་སུ་བསན་པ་བངས་ནས་ཤར་ཕྱློགས་

ག་ལ་བ་དྗེར་སློང་བ་དང༌། རིང་པློར་མ་ལློན་པར་འདི་སམ་དུ། ཀྗེ་མ་བདག་གིས་སྒ་

དྗེ་ལ་ཇི་སིད་དུ་འགྲློ་བར་བྱ་བ་མ་དྲིས་སློ་སམ་དུ་ངུ་ཞིང་མ་ངན་བྱྗེད་དྗེ་ཕྱློགས་དྗེ་

ཉིད་དུ་འདུག་གློ །ཡིད་ལ་བུད་ཤིང་མྗེད་ན་ཡང༌། །སྡུག་བསྔལ་མྗེ་ཆྗེན་རབ་འབར་

ཞིང༌། །མིག་གི་མཁའ་ལ་སྤིན་མྗེད་ཀང༌། །མཆི་མའི་ཆར་རྒྱུན་འབབ་པར་གྱུར། །

དྗེ་ལྟར་ཚུལ་དྗེས་དགུང་བདུན་གི་བར་དུ་ཇི་ལྟར་བུ་གཅིག་པ་འཆི་བའི་དུས་

བྱྗེད་པ་ན། མ་དྗེ་ལ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་གཞན་མི་འབྱུང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཤྗེས་

རབ་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐློས་པར་ནམ་ཞིག་འགྱུར་སམ་པ་མ་གཏློགས་པ་ཡིད་ལ་

བྱྗེད་པ་གཞན་མྗེད་པར་ས་ཕྱློགས་དྗེ་ཉིད་ན་འཁློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཞག་བདུན་འདས་པ་

དང༌། དྗེའི་མདུན་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་བལྟ་ན་

སྡུག་པ། མཐློང་བ་ཙམ་གི་ཡིད་འཕློག་པ་ཞིག་བཞུགས་པ་མཐློང་ངློ༌། །ཉློན་མློངས་དྲི་
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མ་དང་བལ་བའི། །དྗེ་ཡི་ཡིད་ཀི་མྗེ་ལློང་ལ། །རྒྱལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟུགས་བརན་

ནི། །སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་མངློན་སུམ་སང༌། །དྗེ་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་

དྗེས།
1

 དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ། །འདི་

ལྟར་ཁྱློད་ཡི་དམ་བརྟན་པས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་གདམས་ངག་འཚོལ་བ་

ལྟར། སྔློན་གི་དྗེ་བཞིན་བཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཡློངས་སུ་བཙལ་ཏློ། །རིགས་

ཀི་བུ་ཤར་ཕྱློགས་སུ་སློང་ཤིག་དང༌། འདི་ནས་དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ན་གྲློང་ཁྱྗེར་

སློས་ལྡན་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

ཆློས་འཕགས་ཞྗེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཡུན་རིང་པློ་ནས་ཁྱློད་ཀི་དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ཡིན་ནློ། །རིགས་ཀི་བུ་དྗེས་ཀང་ད་ལྟ་ཁྱློད་ཀིས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་བཙལ་བ་ལྟར་སྔློན་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡློངས་སུ་བཙལ་

ལློ། །དྗེ་བས་ན་ཁྱློད་ཀིས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་རྒྱུན་མ་བཅད་པར་སློང་ཞིག་དང༌། རིང་

པློར་མི་ཐློགས་པར་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་སྐད་

ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་དགའ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་

བས་ལུས་སྗེམས་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཇི་ལྟར་མདའ་དུག་ཅན་གིས་གནད་དུ་ཕློག་

པའི་མི་དག །བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་བར་བྱྗེད་པའི་ཟུག་རྔུ་འབྱིན་པའི་

སྨན་པ་ནམ་ཞིག་རྗེད་པར་འགྱུར་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་གཞན་མི་སྐྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་

དུ། འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བའི་རྩིག་པ་སྟུག་པློ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པར་བྱྗེད་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་རློ་རྗེ། དམིགས་པའི་ཚང་ཚིང་མ་ལུས་པ་སྗེག་བར་བྱྗེད་པའི་དུས་མཐའ་

1  + །
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ཉིན་བྱྗེད། བློ་གྲློས་ཀི་མིག་ལྡློངས་པ་རྣམས་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་

པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་དྗེ་

བདག་གིས་ནམ་ཞིག་ན་མཐློང་བར་འགྱུར་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་ས་

ཕྱློགས་དྗེར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནས་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གི་སློ་དུ་མ་ལ་དབང་འབྱློར་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ཡི་ཡིད་ཀི་མཁའ། །མཐའ་དབུས་

སྤློས་པ་ཀུན་གིས་དབྗེན། །ཀུན་རྟློག་གཡློ་བའི་ཆུ་འཛིན་ཞི། །ལྷག་མཐློང་སང་བས་

ལྷམ་མྗེར་གྱུར། །དྗེ་ཡིད་ཏིང་འཛིན་ཆུ་གཏྗེར་ལ། །ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བའི་གཟུགས་

ཀི་སྐུ། །རྒྱུ་སྐར་ཕྗེང་བ་ཤར་ལྟར་སང༌། །ཀུན་ཀང་ཟབ་མློའི་དྗེ་ཉིད་སློན། །

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་གིས་ཀང་དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་དྗེ། ངྗེད་

ཀང་སྔློན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱློད་པ་ན་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ཚོལ་བ་ན་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཙལ་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཡང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འདི་དག་ཐློབ་སྗེ། 

གང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པར་བྱ་བ་དང༌། གང་གིས་མཉམ་པར་བཞག་པར་བྱ་བ་

དང༌། གང་མཉམ་པར་བཞག་པར་བྱ་བའི་ཆློས་དྗེ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐློང་

ངློ༌། །འདི་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ངྗེད་ཀིས་ཀང་འདི་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ལུས་གསྗེར་གི་ཁ་དློག་ལྟ་བུ་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་ཀི་བརྒྱན་པ་དང༌། འློད་

འདློམ་གང་བ་དང༌། སློབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང༌། སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

དང་གཟུངས་དང༌། སློབས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་དུ་མ་མངློན་དུ་གྱུར་

ཏློ། །དྗེ་བས་ན་ཁྱློད་ཀིས་ཀང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཡང་དག་པར་བསྗེན་བཀུར་
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ནས། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དློན་དུ་གཉྗེར་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་བ་

ཐློས་ནས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་འདི་སྐད་ཅྗེས་གསློལ་ཏློ། །ཇི་ལྟར་

རབ་དང་མཚོ་ལ་ཟླ་གཟུགས་ལྟར། །དཔག་ཡས་ཤྗེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ལྷམ་མྗེ་

བ། །གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་སིད་པ་མཐར་བྱྗེད་པ། །བདག་གི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་སུ་སུ་

ཞིག་འློས། །དྗེ་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་གིས་ཀང་འདི་སྐད་ཅྗེས་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །བསྐལ་པ་བསྐལ་པར་འབད་པས་བསྗེན་བཀུར་བའི། །ཆློས་འཕགས་ཆློས་

སྨྲའི་མཆློག་དྗེ་ཉིད་དང་མཚན། །རྟག་ཏུ་རྟག་ཏུ་ངུ་ཡིས་བསྗེན་ནས་སུ། །ཡང་དང་

ཡང་དུ་མཆློད་པས་མཆློད་པར་གིས། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་གིས་

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་དྗེ་དབུགས་ཕྱུང་ནས་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ཡང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལངས་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་དྗེ་དག་གང་ནས་བྱློན་པ་དང་གང་དུ་བཞུད་པ་མ་འཚལ་ཏྗེ། དྗེ་དག་མ་མཐློང་བས་

ཡིད་རབ་ཏུ་གདུང་ཞིང་མི་དགའ་བར་འཁློད་དློ། །

དྗེ་ཡིད་ནུབ་ཀི་ས་འཛིན་རྩྗེ། །རྒྱལ་བ་ཉིན་མློར་བྱྗེད་པས་བློར། །དགའ་བ་

ཉམས་པའི་ཟླ་ཟྗེར་དང༌། །གདུང་བའི་ཀུན་མུད་མཉམ་དུ་གཡློས། །འློན་ཀང་ཐྗེ་ཚོམ་

གནས་དྗེ་དག །མཐའ་ཡས་ཡློན་ཏན་གཏྗེར་གྱུར་པ། །ཆློས་འཕགས་སྨྲ་བའི་དབང་

པློ་ལ། །སད་ནས་བདག་གིས་དྲི་བར་བྱ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་འདི་སམ་དུ་སྗེམས་ཏྗེ། བདག་ནི་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བར་གྱུར་པས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆློས་འཕགས་ལ་གློས་རིན་པློ་ཆྗེ་འམ། གསྗེར་དང་དངུལ་དང་

མུ་ཏིག་དང༌། བྱུ་རུ་དང་། མུ་མྗེན་དང༌། བཻཌཱུརྱ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་སམ། སློས་
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དང༌། མྗེ་ཏློག་དང༌། ཕྗེང་བ་དང༌། བྱུག་བ་དང༌། བདུག་པ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་དག་

གིས་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཆས་ནི་བདག་ལ་མྗེད་ན། བདག་འདི་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆློས་འཕགས་ཀི་དྲུང་དུ་སློང་ན་ནི། བདག་གིས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་བྱས་

པར་གྱུར་ཏ་རྗེ་སམ་དུ་བསམས་སློ། །དྗེ་དྗེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང་བ་མ་ལ་གུས་པ་ཉྗེ་

བར་བཞག་ནས་མཐར་གི་གྲློང་ཁྱྗེར་ཞིག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། དྗེའི་གྲློང་བར་གི་དབུས་

སུ་འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་ཞིག་སྐྗེས་པར་གྱུར་ཏློ། །

བདག་ལྟའི་གཞི་རྩ་ཆྗེས་ཆྗེར་རབ་བརྟན་གསྗེར་གི་གཞིར། །མ་རིག་ཆུ་

གཏྗེར་ལས་ཀི་མགློགས་འགྲློས་བསྲུབས་ལས་བྱུང༌། །སྡུག་བསྔལ་ལྷུན་པློ་སྐྗེ་ཤིའི་

བང་རིམ་ཁྱུད་མློས་བསམས། །སིད་མཚོར་ཡུན་རིང་དློན་མྗེད་འདའ་བ་དྗེ་མཐློང་

ནས། །ཕངས་པ་མྗེད་པར་བདག་གི་ལུས། །བཙོངས་ཏྗེ་དྗེ་ཡི་རིན་ཐང་གིས། །དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་ལ་བསྗེན་བཀུར་བར། །འདློད་ནས་གྲློང་དུ་ཞུགས་པར་གྱུར། །སློད་སྨད་

ལུས་འདི་མཛོད་ཀི་སློ་གསལ་ཏྗེ། །མཆིལ་མ་སབས་དང་བཤང་བ་གཅི་ལ་

སློགས། །དྲི་ང་རྒྱུན་དུ་འབབ་པར་སློན་པ་འདི། །མི་གཙང་རུལ་པའི་བང་མཛོད་དག་

ལ་ནི། །ཡིད་འློང་དངློས་པློ་ཅུང་ཟད་ཡློད་རྗེ་ཞྗེས། །འདི་ཡིས་མནའ་ནི་དློར་ཕྱིར་

བཀློད་ལྟ་ཡི། །ལུས་ཀི་ངང་ཚུལ་འདི་འདྲ་རིག་ནས་ནི། །སྗེམས་ལྡན་སུ་ཞིག་འདི་ལ་

སྗེད་པར་བྱྗེད། །དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ལུས་བཙོང་བའི་ཕྱིར་གྲློང་བར་དུ་

འདུག་ནས། སུ་དག་ཁློ་བློའི་ལུས་འདློད་ཅྗེས་ཡང་ཡང་སྒློགས་པས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་ལ་ཞུགས་པ་དྗེ་བདུད་སིག་ཅན་དྗེས་རིག་ནས་

འདི་སམ་དུ་སྗེམས་སློ། །འདི་ཡིས་སྤྱློད་པའི་ཡང་ཚོ་རློགས་པ་ན། །ཐབས་ལ་
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མཁས་པའི་དྗེད་དཔློན་མཆློག་གྱུར་ནས། །འགྲློ་འདི་སྐུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་

ངློགས་སུ། །ལམ་བཟང་བདག་མྗེད་གྲུ་ཡིས་ལྗེགས་བསྒལ་ནས། །རྣམ་གྲློལ་ནློར་

བུའི་གླིང་དུ་ཁིད་པའི་ཚེ། །བདག་རིས་སྗེ་དང་བཅས་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་ལས། །ཤིན་ཏུ་

འདས་ཤིང་ཅི་བགིར་མ་མཆིས་པས། །དྗེ་ཕྱིར་དྗེང་ནས་བར་ཆད་བརྩམ་པར་

བྱ། །ཉམ་ཆུང་སྒློན་མྗེ་མྱུར་དུ་འཇིག་ས་ཡི། །སློབས་ཆྗེན་ནགས་ཀི་མྗེ་ལ་དྗེ་ལྟ་

མིན། །དྗེ་ལྟར་བསམ་ནས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློའི་ཚིག །གཞན་གིས་ཐློས་པའི་ལམ་

ལས་བསྐལ་བར་བྱས། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བདག་ཉློ་བ་མ་

རྗེད་པ་དྗེའི་ཚེ། རང་གི་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་མ་གྲུབ་པས། ཀྗེ་མ་བདག་ནི་

སྐལ་བ་དམན་པ་ཞིག་གློ་སམ་དུ་སྗེམས་ཤིང་མཆི་མ་བགས་ནས་འདུག་གློ །ལྷ་ཡི་

ལམ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང༌། །ཆུ་འཛིན་གློས་དང་བལ་ན་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་གདློང་ལ་མཆི་མ་

ཡི། །ཆར་རྒྱུན་རྟག་ཏུ་འབབ་པ་འདི། །འཇིག་རྟྗེན་ཆར་གི་རྒྱུན་དག་གི །ཡ་མཚན་

གཞློམ་སད་བྱས་པ་འདྲ། །དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་བཞུགས་པ་མཐློང་ནས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་

བྱིན་གིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བརྟག་པའི་ཆྗེད་

དུ། བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུའི་ཆ་བྱད་དུ་སྤྲུལ་ནས་དྗེའི་མདུན་དུ་འདུག་སྗེ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་

སློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཅིའི་ཕྱིར་དུ་ཡིད་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་མིག་ནས་མཆི་མ་འབབ། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྨྲས་པ། བདག་གི་ལུས་བཙོངས་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་བཀུར་སི་བྱ་སམ་

ན་བདག་གི་ལུས་ཉློ་བ་སུ་ཡང་མ་རྗེད་པས་དྗེའི་སད་དུའློ། །དྗེ་ནས་བལ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུ་

དྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །
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བདག་གི་རིག་བྱྗེད་ལས་འབྱུང་བའི། །མཆློད་སྦྱིན་སྦྱིན་སྗེག་སྒྲུབ་པའི་

རས། །མི་ཡི་ཤ་དང་སིང་དང་ཁག །རང་དང་རུས་པ་ཚོལ་བར་བྱྗེད། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་

དག་གཏློང་ནུས་ན། །ཇི་ལྟར་འདློད་པ་རིན་དུ་སྦྱིན། །དྗེ་དུས་སྐྗེས་བུ་མཆློག་དྗེ་

ཡི། །སིང་སློབས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེར་འཕྗེལ་ཏྗེ། །གཏམ་སན་ཆུ་བློས་གང་བ་བཞིན། །ཡིད་

ནི་ཀུན་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

“དྗེས
1

་ཚམ་ཚོམ་མྗེད་པར་རང་གི་ལུས་ཀི་བརླ་གཡས་པའི་ཤ་བཏློགས་ནས་

མཚོན་རྣློན་པློས་ལུས་ཕུག་སྗེ། ཁག་ཟག་ཅིང་རུས་པ་གཅློག་ཏུ་རྩིག་པའི་དྲུང་དུ་

ཕྱིན་ནློ། །དྗེའི་ཚེ་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ཞིག་སྔློན་གི་རྒྱལ་བ་དུ་མ་ལ་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་

བསྐྲུན་པ་ན་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ། མིག་

ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་ལྟ་བུ་སྐྲ་མཐློན་མཐིང་དུ་འདུག་ཅིང་ནུ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། དགའ་

ཚལ་གི་ལྷའི་བུ་མློ་ལྟ་བུ་ཡློད་པ་དྗེ། རང་གི་ཕའི་ཁང་པའི་ཡང་ཐློག་གི་སྗེང་ན་བུ་

མློའི་འཁློར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏྗེ་ཕ་ལ་རློལ་མློ་བྱྗེད་ཅིང་གནས་

སློ། །

སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་སྦྱངས་པའི་བསློད་ནམས་མཐུས། །དྗེ་ཡི་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་

མཛེས་གྱུར་ཏྗེ། །འཆི་མྗེད་བུ་མློ་མངློན་སུམ་སང་བ་བཞིན། །ཆགས་ལྡན་སྐྗེ་བློའི་

མིག་གི་བདུད་རྩིར་གྱུར། །དྗེ་ཡི་བཞིན་རས་ཆུ་གཏྗེར་མཛེས་བྱྗེད་པ། །མིག་གི་

ཨུཏྤལ་ཟུང་དག་འགྲན་པ་བཞིན། །བང་གི་དཀིལ་འཁློར་ནུ་མའི་ཁུར་གིས་

སྗེག །“རློ་
2

སྨད་རྒྱས་ཤིང་སྐབས་ཕྱྗེད་ཡན་ལག་མཛེས། །དུལ་ཞིང་ཡིད་གཞུངས་

1  དས

2  ར
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དབང་པློ་ཉྗེར་ཞི་བ། །དྗེ་ནི་ན་ཆུང་ཚོགས་ཀིས་ཡློངས་བསྐློར་ནས། །དྲི་ཟའི་གླུ་

དབྱངས་ལྟ་བུར་སན་པ་ཡི། །པི་ཝང་སྒ་ཡིས་དགའ་བར་རློལ་ཞིང་འཁློད། །དྗེ་སྔློན་

གི་དགྗེ་བའི་རྩ་བའི་མཐུས་བསྐུལ་ནས་ཁང་པའི་བ་གམ་ཞིག་ནས་བལྟས་པས། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བམ་ཟྗེའི་ཁྱྗེའུ་ལ་རང་གི་ཤ་དང་ཁག་གཏློང་བ་

ལ་ཞུགས་པ་མཐློང་ནས་མྱུར་བར་བབས་ཏྗེ་འློངས་པའི་ཚེ། དྗེ་རང་གི་ལུས་དུར་

ཁློད་ཀི་རློ་ལ་བྱ་བ་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་མྗེད་པར་མཐློང་ངློ༌། །བདག་གི་ལུས་ལའང་

ཆགས་མྗེད་པར། །བམ་ཟྗེ་ཤ་ཁག་འདློད་པ་ལ། །གཏློང་བར་ཞུགས་པ་དྗེ་མཐློང་

ནས། །བཟང་མློ་དྗེ་ཡི་ལུས་དང་སྗེམས། །“ཤིན
1

་ཏུ་འདར་བར་གྱུར་པ་ནི། །གཡློ་

བའི་མཚོ་ནང་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །དྗེ་ནས་བུ་མློ་དྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བྱ་

དཀའ་བ་སྤྱློད་པ་དྗེ་མཐློང་ནས་ལུས་ཤིན་ཏུ་གཡློ་བའི་རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་ཤིང་

ལྟར་འདར་ཞིང་མིག་མཆི་མས་གང་བཞིན་དུ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །གང་ཞིག་

ལང་ཚོ་གསར་པའི་མྗེ་ཏློག་གིས་བཀྲ་ཞིང༌། །མཐློ་རིས་ཡལ་གའི་ཁྱློན་ཡངས་ཤིན་

ཏུ་མཛེས། །དལ་འབྱློར་ཡློངས་སུ་མཛེས་པའི་ལུས་འདི་ཅི་སད་དུ། །བརྩྗེ་བལ་བམ་

ཟྗེ་འདི་ལ་དྗེ་རིང་གཏློང་བར་བྱྗེད། །དྗེ་སྐད་སྨྲས་ཚེ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེ། །རབ་རྒྱས་

ཞལ་གི་ཆུ་སྐྗེས་མཆློག །གྗེ་སར་སློ་ཕྗེང་གསལ་ལྡན་པས། །བཟང་མློ་ལ་ནི་འདི་སྐད་

སྨྲས། །སིང་མློ་བདག་ནི་བཀྲྗེན་པ་སྗེ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་དང་གདམས་ངག་དག །དློན་

དུ་གཉྗེར་ལ་མཆློད་པའི་རས། །སྒྲུབ་སད་ལུས་འདི་འདི་ལ་གཏློང༌། །དྗེ་སྐད་ཅྗེས་

སྨྲས་པ་དང༌། བུ་མློ་དྗེས་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། ཁྱློད་ཀིས་དྗེ་ལ་བསྗེན་བཀུར་བས་

1  ཤན
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ཡློན་ཏན་གི་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་འཐློབ། 

གདློང་བཞི་པའམ་མིག་སློང་ལྡན་པའམ། །དྲག་པློའམ་དཔལ་མློའི་གཉྗེན་ནམ་

མདའ་ལྔ་པ། །རྣམ་ཐློས་བུའམ་ཉི་མའམ་ཟླ་བའམ། །འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རམ་གང་

ཞིག་ཐློབ་པར་འདློད། །ཅྗེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྨྲས་པ། སྐྗེ་དགུ་

གླིང་བཞིའི་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། །གཏིང་ཟབ་སློང་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་གསལ་བའི་

ཕྱིར། །ཉིན་མཚན་སློད་པ་བཅློམ་པའི་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས། །རྣམ་གྲློལ་པད་ཚལ་

འབྱྗེད་པའི་ཉིན་བྱྗེད་འདིས། །གཞན་ལ་ལམ་སློན་འགྱུར་བ་ལྟ་ཞློག་གི །རང་གི་ལུས་

ཀང་གསལ་བར་མི་ནུས་པའི། །མྗེ་ཁྱྗེར་འློད་ལ་སྨློན་པར་བྱྗེད་པ་ནི། །འཇིག་རྟྗེན་

འདི་ན་འགའ་ཙམ་མཐློང་ངམ་ཅི། །“དྗེ
1

་ལྟར་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེས་བཞིན་གི་

མདངས་རབ་ཏུ་གསལ་བས་དློན་དུ་“གཉྗེར
2

་བར་བྱ་བའི་གནས་ཟབ་མློ་བསན་པ་དྗེ་

ཐློས་ནས་བུ་མློ་དྗེའི་སྔློན་གི་དགྗེ་བའི་རྩ་བའི་མཐུ་རྟས་པར་གྱུར་ཅིང༌། བྱ་དཀའ་

བའི་གནས་གཞན་དུ་བདག་གི་ལུས་ལའང་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་གཏློང་བ་“དྗེ
3

་མཐློང་

ནས་འདི་སམ་དུ་བསམས་སློ། །ཀྗེ་མ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་ཆློས་ཀི་ཕྱིར་བདག་

གི་ལུས་ཀང་རྩ་ལྟར་འདློར་བར་བྱྗེད་ན་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་ལ་སུ་ཞིག་ཆགས་

པར་བྱྗེད། དྗེ་བས་ན་འདི་ལ་དགློས་པའི་“ཡློ་
4

བྱད་ནློར་བུ་དང༌། མུ་ཏིག་དང༌། 

གསྗེར་དང༌། དངུལ་དང༌། སྤུག་དང༌། རློའི་སིང་པློ་དང༌། མན་ཤྗེལ་དང༌། བྱུ་རུ་དང༌། 

མུ་མྗེན་དང༌། བཻ་ཌཱུརྱ་དང༌། གཞན་ཡང་གློས་དང༌། རྒྱན་དང༌། བཟའ་བ་དང༌། བཅའ་

1  ད

2  གཉར

3  ད

4  ཡྗེ
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བ་དང༌། མང་བ་དང༌། བལྡག་པར་བྱ་བ་རྣམས་དང༌། མྗེ་ཏློག་དང༌། བདུག་པ་དང༌། དྲི་

དང་ཕྱྗེ་མ་དང༌། རློལ་མློ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གི་ཕ་ཚོང་དཔློན་གི་ཁྱིམ་

ནས་བངས་ནས་བྱིན་ལ་བདག་ཀང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དྗེ་བལྟ་བ་དང༌། བསྗེན་

བཀུར་བའི་སད་དུ་འདིའི་ཕྱི་བཞིན་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་ངྗེས་པར་གྱུར་

ཏློ། །

སིང་སློབས་ཚ་ཟྗེར་རབ་འབར་ཞིང༌། །ཆགས་མྗེད་འློད་སློང་འཕློ་བ་

ཅན། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་འདབ་བརྒྱའི་གཉྗེན། །མཐློང་བས་བཟང་མློ་དྗེ་ཡི་

ཡིད། །འབྱུང་བའི་མུན་པ་རབ་བཏང་སྗེ། །གཏློང་བའི་སང་བས་གསལ་གྱུར་

ཅིང༌། །དང་བའི་པད་ཚལ་ཆྗེར་རྒྱས་ནས། །སྗེམས་དཔའ་ཆྗེ་ལ་འདི་སྐད་སྨྲས། །གང་

གིས་བདག་ཉིད་གདུང་བྱྗེད་པའི། །བྱ་བ་འདི་ལས་ཁྱྗེད་ཐུགས་ལྡློག །མཆློད་པའི་ཡློ་

བྱད་མཁློ་དགུ་དག །ཁློ་མློས་ཁྱློད་ལ་སྦྱིན་གིས་ལློང༌། །བདག་ཀང་ཁྱློད་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ནི། །སྗེམས་དཔའ་མཆློག་དྗེ་མཐློང་བར་འདློད། །དྗེ་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་ཀང་ཁས་བངས་སློ། །དྗེ་ནས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གཡློ་མྗེད་པར་མཁྱྗེན་ནས། སྤྲུལ་པའི་

ལུས་མི་སང་བར་བྱས་ཏྗེ། རང་གི་གཟུགས་ཀིས་དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་

སློ། །རིགས་ཀི་བུ་ང་ལ་སིང་དང་ཁག་དང་རང་དང་ཤ་དག་གིས་དགློས་པ་མྗེད་དྗེ་

ངས་ཁྱློད་ཉམས་སད་པའི་ཕྱིར་དུ་འློངས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་

སློ། །ཁྱློད་ཀི་བརྩློན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་དློན་གཉྗེར་བ་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ནི་ལྗེགས་

སློ། །སྔློན་གི་རྣམ་འདྲྗེན་རྒྱལ་བ་དྗེ་དག་ཀང༌། །སྤྱློད་ཚུལ་ཟབ་མློའི་ལམ་བཟང་འདི་
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ནས་གཤྗེགས། །དྗེ་དག་གཤྗེགས་པའི་ལམ་བཟང་དམ་པ་ནས། །རིང་པློར་མི་

ཐློགས་ཁྱློད་ཀང་འགྲློ་“བར
1

་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་བདག་ལ་“དག་པ་གསློལ
2

་

ཅིག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྨྲས་པ། བརྒྱ་བྱིན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་བ་ན་མྗེད་པ་

སྩློལ་ཅིག །བརྒྱ་བྱིན་གིས་སྨྲས་པ། གང་ཞིག་སིད་ལས་རྒལ་བ་ཡི། །སློབ་མ་དང་ནི་

བསྗེ་རུས་ཀང༌། །མློང་བར་མ་གྱུར་གནས་དྗེ་ནི། །བདག་གི་སྤྱློད་ཡུལ་མ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་མཆློག་གཞན་སྩློལ་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔས་སྨྲས་པ། བདག་

ལུས་ཉམས་པའི་རྨ་འདི་ཡིས། །ཁྱློད་ཡིད་གདུང་བར་བྱ་མི་དགློས། །བདྗེན་ཚིག་

རིག་སྔགས་ཟབ་མློའི་མཐུ། །མངློན་སུམ་ཉིད་དུ་བསན་པར་བྱ། །ལྷའི་དབང་པློ་

བདྗེན་པ་གང་གིས་བདག་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པར་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ལུང་

བསན་ཅིང་བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གཡློ་མྗེད་པར་མཁྱྗེན་ཅྗེ་ན། བདྗེན་པ་དྗེ་ཡི་

མཐུས་བདག་གི་ལུས་སྔློན་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །

དྗེ་སྐད་བདྗེན་ཚིག་བརློད་མ་ཐག །དྗེ་ལུས་སྒ་གཅན་ལས་གྲློལ་བའི། །ཉ་

རྒྱས་ཟླ་ལྟར་མཛེས་མཐློང་ནས། །གྲློང་འཇློམས་མི་སྨྲའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན། །དྗེ་

ནས་བརྒྱ་བྱིན་སློབས་པ་མྗེད་ཅིང་དྗེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །ལང་ཚོའི་མྗེ་ཏློག་

མཛེས་པས་རབ་ཏུ་སྤུད་པའི་ལུས་ཀི་རིང་དག་ལ། ཁག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ནས་འཁྱིལ་

ཞིང་རུས་པའི་ཀུ་མུད་གསལ་བ་འདི། །རྒྱལ་སས་ངང་པའི་སིང་གི་དགའ་བ་ལྷག་

པར་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ་འམ། །རང་གི་བདྗེན་ཚིག་ནུས་པ་བསན་པས་ལྷ་དབང་སྐྗེངས་

1  པར

2  དམ་པ་སྩློལ ༼པར་གཞན་དུ་འདི་ལྟར་འབྱུང་།༽
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ཕྱིར་བཀློད་པ་སམ། །དྗེ་ནས་“ཚོང
1

་དཔློན་གི་བུ་མློ་དྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཚུར་ཤློག་ཁློ་མློའི་ཁྱིམ་དུ་འདློང་

ངློ༌། ཁློ་མློའི་ཕ་མ་ལ་ནློར་བངས་ཏྗེ་དྗེས་ཆློས་དང་ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་བཀུར་སི་གིས་ཤིག་

ཅྗེས་སྨྲས་ནས། དྗེ་གཉིས་འགྲློགས་ནས་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློའི་ཁྱིམ་ག་ལ་བ་དྗེར་

སློང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་དྗེས་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་ལ་འདི་

སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །ཡབ་ཡུམ་བདག་ལ་གསྗེར་དང་དངུལ་དང༌། ནློར་བུ་དང་མུ་

ཏིག་དང༌། བྱུ་རུ་དང་མན་ཤྗེལ་དང༌། སྤུག་དང་རློའི་སིང་པློ་དང༌། བཻ་ཌཱུརྱ་དང་མུ་

མྗེན་དང༌། གཞན་ཡང་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང༌། ཕྱྗེ་མའི་ཕུར་མ་

དང་གློས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། སློས་དང་མྗེ་ཏློག་དང་བྱུག་པ་དང༌། ཞལ་ཟས་དང༌། རློལ་

མློའི་ཚོགས་ཆྗེས་མང་བ་དག་སྩློལ་ཅིག །ཕ་མས་སྨྲས་པ། དྗེས་ཁྱློད་ལ་ཅི་ཞིག་བྱ། 

བུ་མློས་སྨྲས་པ། གང་གིས་བྱ་བ་ཆུང་ངུ་ཡང༌། །རྣམ་སྨིན་འབས་བུ་ཆྗེར་སྐྗེད་

པའི། །དམ་པའི་ཞིང་མཆློག་དག་ལ་ནི། །བདག་གིས་བསློད་ནམས་བྱ་བར་

འདློད། །ཕ་མས་སྨྲས་པ། བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དྗེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག །བུ་མློས་སྨྲས་པ། 

བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མར་ཡང༌། །མཚན་ཙམ་ཐློས་པའང་རྗེད་དཀའ་བ། །སྗེམས་

དཔའ་མཆློག་གཅིག་བདག་གིས་ནི། །བསློད་ནམས་མཐུ་ཡིས་དྗེ་རིང་མཐློང༌། །བྱང་

ཆུབ་སྤྱློད་པའི་“ཀློང
2

་འཁློར་ཟབ་ཡངས་ལྡན། །སིང་སློབས་ནློར་བུ་དུ་མས་ཀུན་ནས་

གཏམས། །བརྩློན་འགྲུས་རྦ་རླབས་ལྡློག་པར་ས་མིན་པ། །ཡློན་ཏན་མཆློག་གི་རྒྱ་

མཚོ་ཆྗེན་པློ་ཞིག །མིག་སློང་སྒྱུ་མའི་སྦྱློར་བ་སློན་པ་ལ། །རང་གི་ལུས་ཀང་སློག་

1  ཆློང

2  གླློང
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མའི་ཕུང་པློ་ལྟར། །ཆགས་མྗེད་གཏློང་ལ་ཞུམ་པ་མ་མཆིས་ཤིང༌། །བདྗེན་ཚིག་གྲུབ་

པས་ལྷ་དབང་སློབས་པ་བཅློམ། །དྗེ་ལྟར་བུ་མློ་དྗེས་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་ཕ་མ་ལ་

“རྒྱས
1

་པར་བསད་དློ། །དྗེ་ནས་བུ་མློ་དྗེའི་ཕ་མས་བུ་མློ་དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་

སློ། །རིགས་ཀི་བུ་མློ།
2

 དྗེ་ད་ལྟ་གང་ན་འདུག །སྨྲས་པ། ད་ལྟ་འློ་སྐློལ་གི་སློ་དྲུང་ན་

མཆིས་སློ། །ཕ་མས་སྨྲས་པ་དྗེ་ལྟ་ན་ཁྱློད་ཀི་སྐབས་ཕྱྗེ་ཞིག་དང་བདག་ཅག་ཀང་

ཁྱློད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲློའ ློ། །དྗེ་ནས་བུ་མློ་དྗེས་སྐབས་ཕྱྗེ་ནས་བུ་མློ་དྗེའི་གཡློག་

མློ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཏྗེ། ཤིང་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་“ལྗེགས
3

་པར་བརྒྱན་པར་

བཀློད། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་དུ་ངུ་ཡང་ཚོང་“དཔློན
4

་གི་བུ་མློ་དྗེ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་དུ་མས་སྤས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་གསྗེར་གི་དྲ་བས་

གཡློགས་པའི་གླང་པློ་ཆྗེའི་མཆློག་གངས་ཀི་དུམ་བུ་འགྲློ་ཤྗེས་པ་ལྟ་བུས་དྲངས་

པའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏྗེ་བུ་མློ་“དྗེའི
5

་ཕ་མ་དང་བཅས་པ་འཁློར་བརྒྱ་སློང་ཕག་དུ་མས་

ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་ཤར་ཕྱློགས་ལློགས་སུ་གྲློང་ཁྱྗེར་ཆྗེན་པློ་སློས་ལྡན་གི་ལམ་

ག་ལ་བ་དྗེར་ཞུགས་སློ། །

སྔློན་སྤྱད་མ་དྲློས་“མཚོ་
6

ལས་ལྗེགས་འློངས་ཤིང༌། །ངློ་མཚར་སྤྱློད་པའི་

རླབས་ཆྗེན་ཆལ་ཆིལ་གཡློ། །བརྩློན་པའི་རྦ་རླབས་ཕྗེང་བ་དྲག་ཏུ་འཁྲུགས། །ལྷག་

1  རྐས

2  + །

3  ལགས

4  དབྗེན

5  དའི

6  མཆློ
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བསམ་ཁུར་ཅན་རྒྱལ་སས་གངྒཱའི་རྒྱུན། །འཇམ་པའི་ལུས་མཛེས་དལ་བའི་འགྲློས་

དང་ལྡན། །སན་པའི་སྒ་སྒློགས་མཛེས་མའི་ཆུ་ཕན་འཁློར། །ལྔ་བརྒྱར་བཅས་ཏྗེ་ཤར་

གི་ཕྱློགས་ཉིད་དུ། །སློས་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་“ངློགས
1

་སུ་ཞུགས་པར་གྱུར། །དྗེ་ལྟར་

མཐར་གིས་སློང་སློང་བ་དང༌། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་དྗེས་རྒྱང་རིང་པློ་ཞིག་ནས་གྲློང་

ཁྱྗེར་སློས་ལྡན་དང་དྗེའི་དབུས་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

ཆློས་འཕགས་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་བརྒྱ་སློང་དུ་མ་ལ་ལྗེགས་པར་འདློམས་པ་མཐློང་བར་

གྱུར་ཏློ། །རྒྱུ་སྐར་ཁློད་ན་ཀུ་མུད་གཉྗེན་ལྟར་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་གདུང་བ་སྗེལ། །རི་

“དྭགས
2

་ཁློད་ན་སྗེང་གྗེ་ལྟ་བུར་འཁློར་དུ་འཇིགས་པ་ཀུན་དང་བལ། །གླིང་བཞིའི་

དབུས་ན་ལྷུན་པློ་ཇི་བཞིན་དགྗེ་མཚན་དུ་མས་ཀུན་ནས་བརིད། །རིང་མློ་ཞིག་ནས་

ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་ཆློས་འཕགས་དྗེ་ཡིས་མཐློང༌། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ཡི་ཡིད་ཀི་

མཚོ། །དགའ་བའི་རླབས་ཀིས་བསྐློད་པ་ནི། །ཡང་དག་འཇློག་གི་བསམ་གཏན་

གི། །བདྗེ་བས་དཔྗེར་ཡང་མི་བཟློད་དློ། །དྗེ་ནས་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ཤིང་རྟའི་

ནང་དུ་ཞུགས་བཞིན་དུ་བདག་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་དྲུང་དུ་འགྲློ་བ་ནི་ཚུལ་དང་

མཐུན་པ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་བསམས་ནས་རང་གི་ཤིང་རྟ་ལས་བབས་སློ། །དྗེ་

བབས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་ཡང་ཤིང་རྟ་ལས་བབས་སློ། །དྗེ་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐློར་ཅིང་

མདུན་ནས་བདར་ཏྗེ། བཀློད་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པས་གྲློང་ཁྱྗེར་“སློས
3

་

1  དློགས

2  དགས

3  སྔློས
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ལྡན་ག་ལ་བ་དྗེར་སློང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་རིམ་གིས་སློང་བ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་

ལས་བྱས་པའི་གྲློང་ཁྱྗེར་ཆུ་དང་ཞྗེང་དུ་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པ། 

འབྱློར་པ་རྒྱས་པ་བདྗེ་བ་ལློ་ལྗེགས་པ་སྐྗེ་བློ་མང་པློས་གང་བ། རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་

ལས་བྱས་པའི་ར་བ་རིམ་པ་བདུན་དང་འློབས་རིམ་པ་བདུན་དང༌། རྟ་བབས་རིམ་པ་

བདུན་གིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ། མཉམ་པའི་སང་བར་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་དག་གིས་རི་

མློར་བིས་པ་བཞིན་དུ་“གཏམས
1

་ཤིང༌། བར་བར་དུ་ཟམ་པ་བཏགས་པ། གྲློང་ཁྱྗེར་

གི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ལས་བྱས་པའི་ལྕགས་རིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ། 

དྗེའི་མདའ་ཡབ་རྣམས་ནི་འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསྗེར་ལས་བྱས་པ། མཐློ་ཞིང་ཚད་དང་

ལྡན་པ་མདའ་ཡབ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩྗེ་མློ་ལས་ཀང་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་གི་ཤིང་རིན་

པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་ཀི་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་དུད་པ་སྐྗེས་ཤིང༌། དྗེ་ཐམས་ཅད་ལས་

ཀང་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཐི་གུ་བྱུང་བས་ཤིང་གཉིས་པ་གཞན་དང་འབྗེལ་བར་གྱུར་པ། གྲློང་

ཁྱྗེར་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་གསྗེར་གི་དྲིལ་བུ་གཡྗེར་ཁའི་དྲ་བས་ཁྗེབས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་རླུང་

གིས་བཏབ་པའི་ཚེ་འཇམ་ཞིང་སན་པའི་སྒ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལས་སློང་པ་ཉིད་དང་

མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་སྨློན་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཆློས་ཀི་

རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བྱུང་བས་སྗེམས་ཅད་དྗེ་དག་གི་ཡིད་འཁློར་བ་ལས་ཕྱིར་ཕྱློགས་

པར་བྱྗེད་ཅིང༌། སློང་བ་ཉིད་ཀི་ས་བློན་ཀུན་ནས་རྟས་པར་བྱྗེད་ལ། སྗེམས་ཅན་དྗེ་

རྣམས་རྩྗེ་དགའ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱྗེད་པས་དགའ་མགུར་སྤྱློད་དློ། །གཞན་ཡང་

གྲློང་ཁྱྗེར་དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆུས་ཡློངས་སུ་གང་བའི་

1  གཏམ་།
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འློབས་ཡློད་པ། ཆུ་དྗེ་དག་ལས་ཀང་མྗེ་ཏློག་ཨུཏྤལ་དང་ཀུ་མུ་ད་དང་པདྨ་དཀར་པློ་

གཟུགས་མཛེས་ཤིང་དྲི་ཞིམ་པ་དུ་མས་ཡློངས་སུ་ཁྗེབས་པར་གཡློགས་པ་སློང་

གསུམ་གི་འཇིག་རྟྗེན་ན་ཡློད་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་རིགས་དག་ལ་དྗེ་ན་མྗེད་པ་གང་ཡང་

མྗེད་དློ། །ཆུ་དྗེ་ལ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྔློན་གི་བསློད་ནམས་ལས་བྱུང་བའི་

རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གྲུ་དག་ཡློད་དློ། །སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་དྗེར་

ཞུགས་ནས་རྩྗེ་དགའ་བས་ཀུན་ཏུ་རློལ་བར་བྱྗེད་དློ། །

འློག་གཞི་ནློར་བུའི་ཕུང་པློ་བདལ་བ་བཞིན། །ལློགས་རྣམས་སློན་ཀའི་འཇའ་

ཚོན་བཀྲ་བ་བཞིན། །བ་གམ་སྤིན་དཀར་ཐློར་ཅློག་བཅིངས་པ་བཞིན། །ཀུན་གི་

མཛེས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན། །འདི་ཡི་ངློ་ཚར་རྨད་བྱུང་ཡློན་ཏན་

ཚོགས། །མཐློང་བ་གྱུར་ཚེ་ཆྗེས་ཆྗེར་ཡིད་གཡློ་བའི། །བཻ་ཌཱུར་སྔློན་པློ་བཞུ་བ་

འབབ་འདྲ་ཡི། །རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློས་ལུས་ཀི་རླབས་བསྐློད་དྗེ། །གང་གི་གྲློང་ཁྱྗེར་

མཛེས་པ་སྐྗེད་པའི་རྒྱན། །གཟུགས་མཛེས་ཡིད་འློང་དྲི་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ས་ཚོགས་

མྗེ་ཏློག་གློས་བཟང་གློན་ནས་སུ། །ལྷུན་པློ་དློར་ཏྗེ་འདི་རུ་འློངས་སམ་སམ། །སྔློ་

སངས་ལུས་མཛེས་རློག་པའི་དྲི་མ་བལ། །བཞིན་གི་ཆུ་སྐྗེས་འཛུམ་པའི་ཟྗེའུ་འབྲུ་

ཅན། །གནག་ཅིང་སྣུམ་པའི་བུང་བའི་མིག་དཀྱུས་རིང༌། །རིན་ཆྗེན་གྲུ་ཡི་ནུ་མའི་

འབུར་དང་ལྡན། །རླབས་ཕྗེང་དློ་ཤལ་ཐློགས་པ་ཡི། །དགའ་བས་འདི་རྣམས་རང་གི་

ལུས། །རིན་ཆྗེན་འློབས་ཀི་ཁང་བཟང་དུ། །བསྐློད་པའི་ཟླློས་གར་མཐློང་བའི་

ཚེ། །ལང་ཚོའི་ལྷུན་སྟུག་གསལ་བའི་མདངས་ཀིས་བཀྲ། །ཐློར་ཙུགས་འབས་བུའི་
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ཁུར་གིས་“ལྷག
1

་པར་བརིད། །རིན་ཆྗེན་གཡྗེར་ཁའི་འཕྗེང་བས་མགུལ་བརྒྱན་

པའི། །མདའ་ཡབ་གསྗེར་ཁིའི་སྗེང་གི་གཞློན་ནུ་འགའ། །འློབས་ཀི་ཁང་བཟང་

ཕྱློགས་སུ་མངློན་ཕྱློགས་ནས། །མཉྗེན་ལྕུག་ཡལ་གའི་ལག་པའི་རྩྗེ་མློ་རྣམས། །ཕན་

ཚུན་སྦྲྗེལ་ཏྗེ་སན་པའི་གླུ་ལྗེན་ཅིང༌། །འདློད་པ་བསྗེན་ཕྱིར་ལག་པ་གཡློབ་པ་འདྲ། །དྗེ་

ལྟ་བུའི་གྲློང་ཁྱྗེར་དྗེ་མཐློང་ནས་བུ་མློ་དྗེ་དག་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བར་གྱུར་ཏྗེ། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །སྔློན་

ཆད་འདི་ཡི་མིང་ཙམ་ཡང༌། །ཐློས་པའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ། །མཛེས་པའི་རིན་ཆྗེན་ཕློ་

བང་འདི། །སུ་ཡི་ལགས་པ་བསན་དུ་གསློལ། །དྗེ་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་བུ་མློ་དྗེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །བུ་མློ་

འདི་ནི་བདག་ཅན་རྣམས་གང་གི་མཐུས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་མུ་མྗེད་པ་ལས་

སྒློལ་བའི་མཉན་པ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་བཞུགས་པའི་གྲློང་ཁྱྗེར་“ཏྗེ
2

། 

ད་ནི་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་རིགས་ཀི་བུ་དྗེས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདློམས་པར་འགྱུར་བས་དགའ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བར་གིས་ཤིག་

ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་

འཁློར་དང་བཅས་པ་གྲློང་ཁྱྗེར་དྗེའི་སློ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ་དློང་བ་དང༌། དྗེའི་ནང་དུ་རིན་

པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་སྐྗེད་མློས་ཚལ་དབྱིབས་མཛེས་ལ་རྣམ་པར་བཀྲ་

ཞིང་བལྟ་ན་སྡུག་པ་ནྗེ་ཙོའི་གཤློག་པ་ལྟར་ལང་ཞིང་མཉྗེན་པའི་ལློ་འདབ་ཀིས་

ཀླུབས་ཤིང༌། མྗེ་ཏློག་དང་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་དུད་པའི་ཚལ་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ་དྗེ་

1  ལྟག

2  ཏློ
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དག་གིས་མཐློང་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་ཚལ་དྗེ་འདི་འདྲ་པ་ཞིག་གློ་སམ་

ནས་བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། 

མརྒད་ལློ་མའི་གློས་གློན་ཅིང༌། །མྗེ་ཏློག་སར་པའི་ཐློད་བཅིངས་ཏྗེ། །བསིར་

བུས་དལ་གིས་བསྐློད་པ་ན། །མགྲིན་པ་ཅུད་ཟད་བཀུག་ནས་ནི། །ཤུབ་བུའི་སྒ་ཡིས་

སྔགས་ཟླློ་བ། །འདི་དག་སྔློན་མྗེད་རིག་སྔགས་མཁན། །དྗེ་ནས་ཡང་དློང་བ་དང༌། 

སྐྗེད་མློས་ཚལ་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ན་ཡང་ཤྗེས་རབ་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མློས་པའི་

སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་གི་སྔློན་གི་ལྗེགས་པར་སྤྱད་པ་ལས་གྲུབ་པའི་རིང་བུ་ཁློར་ཡུག་

ཏུ་རྒྱང་གྲགས་ཀི་ཚད་ཙམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཡློད་པ། དྗེ་ལ་ཡང་མྗེ་ཏློག་ཁ་དློག་

སྔློན་པློ་དང་སྗེར་པློ་དང་དམར་པློ་དང་དཀར་པློ་རྣམས་ཚད་ཤིང་རྟའི་འཕང་ལློ་ཙམ་

ས་ཚོགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཀབ་ནས་མཛེས་པར་བྱས་པ། ངང་པ་དང་ངུར་པ་དང་

ཁྲུང་ཁྲུང་དང་ཀ་རན་ཏ་ག་དང་ས་ར་ས་ལ་སྒ་སན་ཅིང་སྤུའི་མདློག་སྡུག་པའི་བྱ་དུ་མ་

སྐད་སན་པ་འབྱིན་པ། སྐྗེད་མློས་ཚལ་དང་རིང་དྗེ་དག་ཀང་བདག་གི་བའི་རིས་སུ་

“ཆད
1

་པ་མྗེད་པ་ལ་སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་དགའ་མགུར་སྤྱློད་པ་མཐློང་བར་གྱུར་

ཏློ། །དྗེ་ལྟར་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་བུ་མློ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་རིང་གི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་ཏྗེ་སྨྲས་

པ། “ངློགས
2

་རྣམས་མཛེས་པའི་ལློན་ཤིང་དུ་མས་དཀྲིགས། །སྗེང་དུ་སྤུ་སྡུག་བྱ་

རྣམས་དགའ་བས་རྩྗེ། །འགྲམ་ན་ལྡྗེམ་ལྡྗེམ་གཡློ་བའི་པདྨློའི་ཚོགས། །རིང་གི་ཡློན་

ཏན་མཐློང་ཚེ་རྒློད་པ་བཞིན། །འབད་པས་བསྒྲུབས་པ་མྗེད་ན་ཡང༌། །འདློད་དགུའི་

རིན་ཆྗེན་ལློན་པ་ལ། །བདག་གིར་བཟུང་བ་མྗེད་པར་སྤྱློད། །ལྷུན་པློའི་༼བྱང་༽དུ་

1  ཚད

2  དགས
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ཕྱིན་པ་འདྲ། །དྗེ་ནས་ཡང་མཐར་གིས་དློང་པ་དང༌།
1

 གྲློང་ཁྱྗེར་དྗེའི་དབུས་ཀི་བཞི་

མདློ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀི་ཁང་པ། རིན་

པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ལས་བྱས་པ།
2

  ཁློར་ཡུག་ཏུ་དཔག་ཚད་ཀི་ཚད་ཙམ་རྣམ་པར་བཀྲ་

ཞིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་ར་བ་རིམ་པ་བདུན་དང༌། ཤིང་ཏ་ལའི་ཕྗེང་བ་རིམ་པ་བདུན་གིས་

ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ། ཁང་པ་དྗེ་ན་ཁང་པའི་ལློངས་སྤྱློད་དུ་གྱུར་བའི་སྐྗེད་མློས་ཚལ་

བཞི་ཡློད་ཅིང༌། སྐྗེད་མློས་ཚལ་རྗེ་རྗེ་ལའང་རིན་པློ་ཆྗེ་དུ་མ་ལས་གྲུབ་པའི་རིང་བུ་

བརྒྱད་བརྒྱད་ཡློད་པ། གྲློང་ཁྱྗེར་ཆྗེན་པློ་ལྟ་ན་སྡུག་པ་འཕློས་པའམ། སྒྱུ་མ་མཁན་

མཁས་པ་ཞིག་གིས་སྤྲུལ་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་དྗེ་མཐློང་ནས་བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །

གང་གི་བཀློད་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །དབང་པློའི་གཉིས་འཐུང་འཛིན་བྱྗེད་

པ། །ཉམས་དགའི་རིན་ཆྗེན་ཕློ་བང་འདི། །འཆི་མྗེད་དབང་པློའི་ཕློ་བང་ངམ། །འློན་ཏྗེ་

སུ་ཡི་སྒྱུ་མའི་མཐུས། །བདག་ཅག་མིག་ལམ་སང་བར་གྱུར། །རྟག་ཏུ་ངུས་སྨྲས་པ། 

གང་གིས་རང་གཞན་དློན་གཉིས་ཐྗེག་པའི་ས་སྲུངས་མཆློག་ལ་ལྗེགས་གནས་ཤིང༌། 

བདག་མྗེད་རློ་རྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བའི་ལྷ་མིན་འཇློམས། །ཆློས་

རྣམས་མ་ལུས་སློང་པར་གཟིགས་པའི་སྤྱན་སློང་རབ་ཏུ་གསལ་ལྡན་པ། །བཤྗེས་

གཉྗེན་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་གང་དྗེའི་ཕློ་བང་མཆློག་དྗེ་འདི་ཡིན་ནློ། །རྟྗེན་འབྗེལ་སྒྱུ་མ་

ཐུགས་ཆུད་ནས། །ཆློས་ཀུན་སྒྱུ་མ་སློན་མཛད་པ། །རྒྱལ་སས་སྒྱུ་མ་མཁན་དྗེ་

ཡིས། །ལྗེགས་སྤྱད་སྒྱུ་མ་ལས་བྱུང་བའི། །བཀློད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་འདི། །གདུལ་བྱ་སྒྱུ་

1  + །

2  + །
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མའི་སྗེམས་ཅན་ལ། །རྣམ་འཕྲུལ་སྒྱུ་མའི་ཚུལ་བསན་པ། །བདག་གིས་སྒྱུ་མའི་

གཟུགས་སུ་མཐློང༌། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེས་

ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱའི་འཁློར་དང་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀི་སྐྗེད་མློས་ཚལ་དང་རིད་བུ་དྗེ་

དག་ལྟ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ན། རྟག་ཏུ་དགའ་བ་དང༌། མ་ངན་མྗེད་པ་དང༌། མ་ངན་དང་

བལ་བ་དང༌། མྗེ་ཏློག་ས་ཚོགས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་སྐྗེད་མློས་ཚལ་བཞི་ཡློད་དྗེ། སྐྗེད་

མློས་ཚལ་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ན་ཡང༌། བཟང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། བཟང་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་བ་

དང༌། དགའ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། དགའ་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་བ་དང༌། བདྗེ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་

དང༌། བདྗེ་ལྡན་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། ངྗེས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། མི་འབབ་ཅྗེས་བྱ་བའི་རིང་

བུ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡློད་པ་མཐློང་ངློ༌། །རིང་བུའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་གསྗེར་དང༌། 

དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་ཤྗེལ་ལས་གྲུབ་པ་ངློས་བཞི་བཞི་དང་ལྡན་པ། ནང་གི་ས་

གཞི་ཀྗེ་ཀྗེ་རུ་ལས་བྱས་པ་གསྗེར་གི་བྱྗེ་མ་བདལ་བ། རིང་བུ་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་

ཕྱློགས་དང་མཚམས་རྣམས་སུ་ཐྗེམ་སྐས་བརྒྱད་བརྒྱད་བཙུགས་ཤིང༌། དྗེ་དག་གི་

བར་བར་ན་མཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསྗེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཤིང་སྐྗེས་པས་མཛེས་པ། རིང་

གི་ཆུ་རྣམས་ཀང་མྗེ་ཏློག་གི་ཤིང་གིས་གཏམས་པ་དྗེ་དག་རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་ཚེ་

མྗེ་ཏློག་རྣམས་རིད་བུའི་ནང་དུ་ལྷུང་བས། རིད་བུའི་ཆུ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆུ་ཡང་

ཙན་དན་གི་དྲི་དང་ལྡན་པར་བྱྗེད་པ། གྲློང་ཁྱྗེར་དྗེ་ན་ཡློད་པའི་སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་

རྣམས་ཀང་སྐྗེད་མློས་ཚལ་དང་རིང་དྗེར་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པས་རྩྗེ་

དགའ་ཞིང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀང༌། 
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བཙུན་མློ་དྲུག་ཁི་དང་བཅས་པ་སྐྗེད་མློས་ཚལ་དྗེར་དུས་དུས་སུ་འདློད་པའི་ཡློན་

ཏན་ལྔས་དགའ་མགུར་ལློངས་སྤྱློད་པར་བྱྗེད་དློ། །

འགྲློ་འདློད་ཡིད་ཀི་རླབས་འཁྲུག་དྲག་པློ་ཡིས། །གཞློན་ནུའི་ཆུ་གཏྗེར་མཐའ་

རུ་བསྐློད་པའི་ཚེ། །རིང་གི་ལྷུན་པློའི་ན་ཆུང་མཛེས་མ་དྗེས། །འདི་ཡིས་བདག་ལ་

འཁྱུད་པ་འདློར་སམ་ནས། ཁ་དློག་བཞི་ཡིས་བཀྲ་བའི་གཞློན་ནུའི་མཚོ། །བངས་

ནས་རང་གི་སྗེང་དུ་འཁློད་པ་འདྲ། །དྭངས་ཤིང་དྲི ་མ་མྗེད་པའི་ཆུ་གཏྗེར་

སྗེང༌། །གངས་རིའི་ཏློག་ལྟར་དཀར་བའི་“ངང
1

་པའི་ཚོགས། །གཤློག་པ་ཟུང་གི་

འདབ་མ་བགྲད་བྱས་ནས། །ཚར་དུ་དངར་བས་ཁྗེབས་པར་སང་བ་འདི། །སློན་དུས་

ལྷ་ཡི་ལམ་ནི་མཛེས་བྱྗེད་པའི། །སྤིན་དཀར་ཕྗེང་བ་འཁིགས་ལ་འགྲན་པ་

བཞིན། །འཚེ་བ་བལ་ཞིང་པདྨའི་རྩ་བ་ཟ། །གུར་ཀུམ་མདློག་གི་འདབ་མའི་ཤུགས་

བསྐློད་ནས། །མཛེས་པ་འགྲན་འདྲའི་རིང་གི་གནས་རྣམས་སུ། །དགའ་བས་ཕན་

ཚུན་འཕུར་བའི་ངུར་པ་འདི། །རིང་ནས་དབང་པློ་ཐུལ་བའི་དྲང་སློང་འགའ། །ནགས་

ཚལ་མྗེ་ཏློག་ལྡན་པའི་བསི་གནས་སུ། །ཏིང་འཛིན་མཐུ་ཡིས་བསྒྲུབས་པའི་རྫུ་

འཕྲུལ་གིས། །རང་གི་ལུས་ལ་དུ་མར་སློན་པ་ལྟ། །དྗེ་ལྟར་ཡློན་ཏན་གི་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་

བུ་དང་ལྡན་པའི་སྐྗེད་མློས་ཚལ་དང༌། རིང་དྗེ་དག་མཐློང་བས་བུ་མློ་དྗེ་དག་ཆྗེས་ཡ་

མཚན་དུ་གྱུར་ནས་མིག་བགྲད་དྗེ་ཨ་ལ་ལ་ཞྗེས་སྒློག་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་

བཀློད་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་གྲློང་ཁྱྗེར་གི་དབུས་ཀི་བཞི་མདློ་ན། གྲློང་ཁྱྗེར་སློས་

ལྡན་ན་འཁློད་པ་དྗེ་དག་གིས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་

1  དང
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འཕགས་ཆློས་སློན་པའི་ཁི། གསྗེར་དང་དངུལ་དང་ཤྗེལ་དང་བཻ་ཌཱུརྱ་ལས་གྲུབ་པའི་

རང་པ་བཞི་བཙུགས་པ། དྗེའི་སྗེང་དུ་སན་ནང་ཚངས་ཅན་བཏིང་བ། སྗེང་སིང་པློ་

ཅན་དུ་བྱས་པ་འཕང་དུ་རྒྱང་གྲགས་ཕྱྗེད་ཡློད་པ་བཤམས་ཏྗེ། སྗེང་གི་བར་སང་ལ་

ཀ་ཤི་ཀའི་རས་ཀི་བ་བྗེ་ལ་མྗེ་ཏློག་གི་ཆུན་པློ་འཕྱང་བས་བརྒྱན་པ་བྗེས་ཤིང༌། ས་

ཕྱློགས་དྗེའི་ཁློར་ཡུག་ཐམས་ཅད་ཀང་རིན་པློ་ཆྗེའི་མྗེ་ཏློག་དུ་མ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པ་

སློས་ཀི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་ཅིང༌། བདུག་“སློས
1

་ཀི་སློད་དུ་མ་ནས་ཀང་སློས་ཀི་

དྲི་ཞིམ་པ་དུ་མའི་དུད་པ་འཐུལ་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཁི་དྗེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་བཞུགས་ནས་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་དུ་མ་ལ་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སློན་ཏློ། །སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ཀང་ལ་ལ་ནི་ལུང་ནློད། 

ལ་ལ་ནི་ཁ་ཏློན་བྱྗེད། ལ་ལ་ནི་ཡི་གྗེར་འདྲི། ལ་ལ་ནི་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་

པས་སློ་སློར་རྟློག་པར་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་དག་ཀང་འཇིག་“ཚོགས
2

་ལ་ལྟ་བ་རིང་དུ་དློར་བ། 

བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པ་ཤ་སག་གློ །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀི་ཕློ་བང་དྗེ་དང༌། ཧ་ཅང་ཡང་ཐག་མི་

རིང་བ་ཞིག་ན་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གླྗེགས་བམ་བཞུགས་པའི་ཁང་པ་

བརྩྗེགས་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ལས་བྱས་པ། ཙན་དན་དམར་པློའི་ཀ་བ་དུ་མས་

སྤས་ཤིང་མུ་ཏིག་གི་དྲ་བ་གཡློགས་པ། ཁང་བུ་བརྩྗེགས་པ་དྗེའི་ནང་གི་གྲྭ་བཞིར་

རིན་པློ་ཆྗེ་འློད་འབར་བ་བཞི་སྒློན་མྗེའི་བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་ཆྗེད་དུ་བཀློད་པ། ཕྱློགས་

བཞིར་དངུལ་ལས་བྱས་པའི་བདུག་སློས་ཀི་སློད་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པ་

1  སྗེས

2  ཆྗེགས
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བཞིའི་ནང་ན་ཨ་ཀ་རུ་ནག་པློ་འབའ་ཞིག་གི་དུ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འཐུལ་བ། དྗེའི་

དབུས་ན་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་གི་སྗེང་གྗེའི་ཁི་ཆྗེན་པློ་བཞི་“བཙུགས
1

་པ། ལྷ་རས་ཀི་

གློས་ཁ་དློག་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་དུ་མས་མཛེས་པར་ཀླུབས་པའི་སྗེང་དུ། རིན་པློ་ཆྗེའི་

དུ་མའི་འཆིང་བ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྒློམ་ཆྗེན་པློ་བཞི་བཞག་པ་མཐློང་

ངློ༌། །

ཀ་བ་དུ་མས་ལྗེགས་དཀྲིགས་ཀ་གཞུ་ནློར་བུའི་ཕ་ཡིས་སྤས། །ཁ་ཁྱྗེར་ཁྱུང་

བརྩྗེགས་ལྗེགས་བསྐློར་ཁ་བད་པུ་ཤུ་ས་ཞིང་མཐློ། །པ་ཏ་འཁྱིལ་བས་ཀུན་ནས་

ལྗེགས་བརྒྱན་པ་ལ་ཤ་ལྟར་ཡིད་འློང་བརིད། །བ་གམ་མང་པློས་ཀུན་ནས་ལྗེགས་

སྤས་བ་མློའི་མདངས་ལྟར་ཆྗེས་དཀར་གསལ། །དྗེ་ཡི་བཀློད་པའི་ཡ་མཚན་

ལ། །སྐྲག་བས་མིག་སློང་ལྡན་པའི་གྲློང༌། །ལྷ་ཡི་ལམ་ནས་རབ་འཕགས་ཏྗེ། །ལྷུན་

པློའི་སྗེང་དུ་བློས་པ་ལྟ། །དྗེ་ལྟར་ཁང་པ་བརྩྗེགས་པ་དྗེ་ལ་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་

ཡང་ལྷའི་བུ་སློང་ཕག་དུ་མ་དང་བཅས་ཏྗེ་ལྷ་རས་ཀི་མྗེ་ཏློག་མནྡ་ར་བ་དང་མནྡ་ར་བ་

ཆྗེན་པློ་དང༌། ལྷའི་ཙན་དན་གི་ཕྱྗེ་མ་དང༌། གསྗེར་དང་དངུལ་གི་མྗེ་ཏློག་འཐློར། ལྷ་

རས་ཀི་སིལ་སན་དུ་མའི་སྒ་ཡིད་དུ་འློང་བ་བརྡུང་ཞིང་ཁང་བ་བརྩྗེགས་པ་དྗེ་ལ་

བཀུར་སི་ཆྗེན་པློ་སྒྲུབ་པ་མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་མཐློང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །གང་

གི་ལྷ་བརྒྱའི་ཡན་ལག་མཆློག་དང་ལག་པའི་པདྨ་མཛེས་བྱྗེད་པའི། །རྣ་རྒྱན་མཆློག་

དང་གདུབ་སྐློར་འཁལ་བའང་མྱུར་དུ་ས་ལ་ལྟུང་བྱྗེད་ཅིང༌། །རློལ་མློའི་སྒ་དང་མྗེ་ཏློག་

1  བཅུགས
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འཐློར་ལ་ཁྱློད་ཀང་མངློན་པར་བརྩློན་བྱྗེད་ན། །ཁང་བཟང་ཡིད་འློང་མཛེས་པ་མཆློག་

འདིར་ཚངས་པའི་དབང་པློ་བཞུགས་སམ་ཅི། །བརྒྱ་བྱིན་གིས་སྨྲས་པ། གང་གིས་

ཚངས་དཔའ་མཆློག་གི་ཡང༌། །ཅློད་པན་ས་ལ་ལྟུང་བྱྗེད་པ། །སིད་པ་གསུམ་གི་

མཆློད་པའི་གནས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡུམ་བཞུགས་སློ། །སྐུ་གསུམ་དཀིལ་འཁློར་

རབ་རྒྱས་པ། །དུག་གསུམ་མུན་པའི་ཚོགས་འཇློམས་ཤིང༌། །ཐྗེག་གསུམ་པདྨློའི་

ཚལ་སྐློང་བ། །མཁྱྗེན་གསུམ་ཉིན་མློའི་དབང་ཕྱུག་བཞུགས། །བདྗེན་བཞི་རྟློགས་

པའི་འློད་དཀར་ཅན། །སྐུ་བཞི་རྒྱ་“མཚོ་
1

འཕྗེལ་བྱྗེད་ཅིང༌། །གླིང་བཞི་འགྲློ་བའི་

གདུང་སྗེལ་བ། །སྦྱློར་བཞི་རྒྱུ་སྐར་རྒྱལ་པློའང་བཞུགས། །འགྲློ་བའི་སྐབས་གཅིག་

དློན་དམ་སྐུ། །ཀུན་“མཁྱྗེན
2

་ཉག་གཅིག་ཁློ་ནའི་ཡུམ། །ཆློས་སྐུ་རློ་གཅིག་སྤློས་བལ་

དབྱིངས། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་ཆློས་སྐུ་བཞུགས། །སྤློས་བལ་དབུ་མའི་མཁའ་ལ་

ལྗེགས་གནས་ཤིང༌། །མཐའ་བརྒྱད་མུན་པའི་དམག་དཔུང་ཉམས་བྱྗེད་པ། །རྒྱལ་

ཡུམ་ཉིན་མློའི་དཔལ་འདི་མཐློང་བའི་ཚེ། །པདྨློའི་གཉྗེན་འདིའང་སྐྲག་ནས་བློས་པ་

འདྲ། །སློང་ཉིད་སྤློས་དང་བལ་བའི་དབྱིངས་འདི་ཡིས། །ལྷ་ཡི་ལམ་གིས་ཁྱབ་པའི་

གློ་ཕློགས་ཤིང༌། །ཀུན་ལ་རང་ཉིད་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་ན། །མཁའ་འདིའང་བསྐྲད་པས་

མིག་ལམ་མི་སང་གྱུར། །

རིགས་ཀི་བུ་འདིའི་ནང་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགྲློད་པ་

གཅིགཔའི་ལམ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སློན་པར་བྱྗེད་བའི་གླྗེགས་བམ་

བཞུགས་སློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་

1  མཆྗེ

2  མཁྱན
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ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །ཀློའུ་ཤི་ཀ་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དྗེ་བདག་ལ་སློན་ཅིག །བརྒྱ་བྱིན་གིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀི་བུ་ཟབ་མློའི་གནས་དྗེ་

ནི་སྨྲ་བ་དང་བསམ་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ཤིང་སྤློས་པའི་མཚན་མ་

ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློང་པ་ཉིད་དང༌། 

མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་སྨློན་པ་མྗེད་པའི་རྒྱས་བཏབ་པ་མཚན་མའི་བློ་ཐམས་ཅད་དང་

མ་བལ་བ་རྣམས་ཀིས་བལྟ་བ་དང་བརྟག་བའི་གནས་མ་ཡིན་པ། ཐམས་ཅད་

“མཁྱྗེན
1

་པ་ཁློ་ནའི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་“ངྗེད
2

་ཀིས་ཁྱློད་ལ་མིང་ཙམ་ཡང་སློན་པར་

ནུས་རྗེ་སྐན། རྟག་ཏུ་ངུས་སྨྲས་པ། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

གླྗེགས་བམ་བདག་ལ་སློན་ཅིག །བརྒྱ་བྱིན་གི་སྨྲས་པ། རིགས་ཀི་བུ་དྗེ་ཡང་གསྗེར་

གི་གླྗེགས་བམ་ལ་བཻ་ཌཱུརྱ་བཞུ་བས་བིས་པ་རྗེད་པར་དཀའ་ཞིང་དློན་ཆྗེ་བ་ཉིད་ཀི་

ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀིས་སྐུ་རགས་བདུན་བདུན་

གིས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བཅིངས་ནས་མདུད་པའི་གནས་བདུན་ལ་རང་མིང་གི་རྒྱ་

རིམ་པ་བདུན་གིས་བཏབ་ནས་བཞག་པས། ངྗེད་ཀིས་ཁྱློད་ལ་ཤིན་ཏུ་བསན་པར་

དཀའློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང༌། ཚོང་

དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མྗེ་ཏློག་གི་

ཕྗེང་བའི་ཆུན་པློ་དང༌། གློས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་མུ་ཏིག་གི་དློ་ཤལ་དང༌། མྗེ་ཏློག་དང་

བདུག་པ་དང་ཕྱྗེ་མ་དང་གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་ཙན་དན་གི་ཕྱྗེ་

1  མཁྱན

2  དྗེང
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མ་དང༌། གསྗེར་དང་དངུལ་གི་མྗེ་ཏློག་ཁང་པ་བརྩྗེགས་པ་དྗེ་ལ་གཏློར་ཞིང་། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་མཆློད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

ཆ་ཤས་ཀིས་ཀང་བཞག་གློ །

མ་ལུས་སས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །མི་གནས་མང་འདས་སློན་དྗེ་ལ། །མུ་

ཏིག་དློ་ཤལ་རྒྱན་རྣམས་དང༌། །མྗེ་ཏློག་སིལ་མས་མངློན་པར་གཏློར། །དྗེ་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་འཁློར་དང་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ག་ལ་བ་དྗེར་ཕྱིན་ནས། ཆློས་ལ་

མཆློད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་

ལ་མྗེ་ཏློག་དང༌། བདུག་པ་དང་སློས་དང་ཕྗེང་བ་དང་བྱུག་པ་དང་ཕྱྗེ་མ་དང༌། ཆློས་

གློས་དང་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དང་“ཙན
1

་དན་གི་ཕྱྗེ་མ་དང༌། 

གསྗེར་དང་དངུལ་གི་ཕྱྗེ་མ་དང༌། མྗེ་ཏློག་དག་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཏློར་རློ། །དྗེ་

ནས་མྗེ་ཏློག་དྗེ་དག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀི་

སྤྱི་བློའི་སྗེང་ན་མྗེ་ཏློག་གི་ཁང་བུ་བརྩྗེགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏློ། །གསྗེར་དང་དངུལ་

གི་མྗེ་ཏློག་དག་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་གཞལ་མྗེད་ཁང་འདྲ་བར་འདུག་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཆློས་གློས་དང་གློས་རིན་པློ་ཆྗེ་དྗེ་དག་ཀང་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་ཀི་སྤིན་གི་

དཀིལ་འཁློར་འདྲ་བར་འདུག་པར་གྱུར་ཏློ། །འདི་ཡིས་ཆློས་འཕགས་བསྗེན་བཀུར་

ཕྱིར། །ཕངས་པ་མྗེད་པར་གཏློར་བ་རྣམས། །མཁའ་ཡིས་རང་ལ་བྱིན་སམ་

ནས། །ལག་པས་དམ་དུ་བཟུང་བ་འདྲ། །གཞན་གི་འབྱློར་པ་དུ་མ་རྣམས། །མ་བྱིན་

1  ཅན
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པར་ཡང་བདག་གིར་བྱྗེད། །རས་ལ་སྗེད་པའི་བརྣབ་སྗེམས་ཅན། །ཁྱློད་ལས་ཁྗེལ་

བ་གཞན་སུ་ཞིག །ཡང་ན་མཆློད་རས་མཆློག་འདི་མཐློང་བའི་ཚེ། །ཤིན་ཏུ་ཡ་

མཚན་ལྡན་པའི་བློ་སྐྗེས་ནས། །འདི་ལ་ས་ཡིས་གློས་ན་མི་རུང་ཞྗེས། །མཁའ་ཡིས་

བར་སང་དབྱིངས་འདིར་བཀློད་པ་བཞིན། །དྗེ་མཐློང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

རྟག་ཏུ་ངུ་དང༌། ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དྗེ་དག་གིས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་

དྗེ་དག་མཐློང་ནས་འདི་སམ་དུ་སྗེམས་སློ། །ཀྗེ་མ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་འདི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱློད་པ་ན་

ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་ཆློ་འཕྲུལ་དང༌། རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མདའ་ན། བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་

པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ན། འདི་ལས་

ཀང་ཆྗེས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ཅི་འདྲ་བ་དག་འབྱུང་སམ་དུ་ངློ་

མཚར་སྐྗེས་ནས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་དྲག་པློས་བསྐློད་པའི་སྨློན་ལམ་

གི་རླབས་ཆྗེན་པློ་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱློགས་སུ་གཞློལ་བ་ལྡློག་ཏུ་མྗེད་པས་

འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་བདག་ཅག་རྣམས་མ་འློངས་པའི་དུས་

ན་སློབས་དང་མི་འཇིགས་པ་དང༌། མ་འདྲྗེས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སློན་པར་གྱུར་ཅིག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་

སྤྱློད་པ་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཇི་ལྟ་བ་

དྗེ་ལྟར་བདག་ཅག་རྣམས་ཀང་ཆློས་ཟབ་མློ་སློན་པ་ལ་སློབས་པ་འཇུག་ཅིང༌། ཤྗེས་
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རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་བཀུར་སི་བྱྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

སྨྲས་ནས་དྗེ་དག་གིས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་བཀུར་སི་བྱས་ཏྗེ་ལློགས་ཤིག་ཏུ་འཁློད་དློ། །

གང་གིས་རྒྱལ་བའི་སས་པློ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་པ་ཟབ་མློའི་ཚུལ། །སྔློན་

མྗེད་རྣམ་འཕྲུལ་འདི་མཐློང་ཚེ། །དྗེ་དག་དགའ་བ་རྒྱས་པར་གྱུར། དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང༌། ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་

བརྒྱ་པློ་དྗེ་དག་གིས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་ཡང་མཆློད་པ་དང་བཀུར་སི་བྱས་ནས། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀི་ཞབས་ལ་མགློ་བློས་

གཏུགས་པའི་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་འཁློད་དློ། །ཕྱློགས་

གཅིག་ཏུ་འཁློད་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་པ་སྔར་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་བསད་ཅིང་ཁྱད་

པར་དུ་དློན་འདི་དྲིས་སློ། །འཕགས་པ་བདག་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚོལ་བ་

ལ་ཞུགས་པའི་ཚེ་དབྗེན་པའི་ཕྱློགས་ཤིག་ཏུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སློ་དུ་མ་མངློན་དུ་

གྱུར་པ་ན་བདག་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་མཐློང་

ཞིང༌། །དྗེ་དག་གིས་བདག་དབུགས་དབྱུང་བ་མཛད་དློ། །ལྗེགས་པར་བསན་ནས་མི་

སང་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་བདག་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལངས་ནས་འདི་སམ་དུ་ཀྗེ་

མ་བདག་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་གང་ནས་བྱློན་པ་དང༌། གང་དུ་བཞུད་

པ་མ་དྲིས་སློ་སམ་དུ་ཡིད་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་ཡང་བདག་འདི་སམ་དུ་
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དློན་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་“པློ་
1

ཆློས་འཕགས་ལ་དྲི་བ་

གློར་མ་ཆག་སམ་ན། འཕགས་པ་བདག་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་གང་ནས་

བྱློན་པ་དང་བཞུད་པའི་དློན་བཤད་དུ་གསློལ། དྗེ་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་འདི་སམ་དུ་སྗེམས་ཏྗེ་སྐྗེས་བུ་

མཁས་པ་རྣམས་ནི་དཔྗེའི་སློ་ནས་དློན་ཟབ་མློ་བདྗེ་བག་ཏུ་རྟློགས་པར་འགྱུར་བས། 

བདག་གིས་དཔྗེ་དུ་མའི་སློ་ནས་དློན་དྗེ་བསད་པར་བྱའློ་སམ་ནས། ཐློག་མར་སྨིག་

རྒྱུའི་དཔྗེས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་བྱློན་པ་དང་བཞུད་པ་མྗེད་པར་བསན་པ་

བཞྗེད་ནས། ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་བཞིན་འཛུམ་མུལ་ཏྗེ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །

ཉལ་འགྲློའི་རྒྱུན་རྣམས་སྒློག་གི་རྒྱ་ལས་གྲློལ། །ལློན་ཤིང་ལློ་འདབ་གསར་

པའི་གློས་ལང་བགློས། །བཀྲ་བའི་མྗེ་ཏློག་དུ་མའི་རྒྱན་གིས་སྤུད། །ཁྱུ་བྱུག་མློས་པའི་

ཅ་ཅློ་སྒློགས་པ་ན། །མཁའ་ཡང་ཆུ་འཛིན་གློས་ཀིས་དློར། །པདྨློའི་གཉྗེན་ཡང་གུང་

ལ་བབ། །དྗེ་ཚེ་གཡློ་བའི་སྨིག་རྒྱུ་བ། །མཐློང་བའི་མི་མཁས་སྐྗེས་བུ་འགས། །གང་

ལ་ཞྗེན་པས་དག་ཉིད་ངལ་བའི་རྒྱུ། །ཀུན་རྟློག་ཡིད་ཀིས་མྗེད་པའི་ཆུར་བཏགས་

པ། །དྗེ་ནི་དང་པློར་འཇུག་ངློགས་གང་ནས་འློངས། །མཐར་ཡང་ས་ཕྱློགས་གང་དུ་

གཞློལ་བར་འགྱུར། །དྗེ་ཕྱིར་འགྲློ་དང་འློང་བའི་ཚུལ་བརྟགས་ན། །ཤྗེས་ལྡན་སུ་ཡིས་

དྗེ་ཡི་འགྲློ་འློང་རྗེད། །ཡང་རྟློགས་པར་དཀའ་བའི་དློན་ཟབ་མློ་དྗེ་ཉིད་སྒྱུ་མའི་དཔྗེས་

ཀང་སློན་པར་བཞྗེད་ནས། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་དྗེས་སྐད་ཀི་གདངས་གསལ་བར་འདི་

སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །གང་ཡང་འདི་ན་སྒྱུ་མ་མཁས་པ་འགས། །རལ་པ་གྗེན་དུ་བསྒྗེང་

1  ཕློ
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ཞིང་མིག་རྩ་དམར། །འཁྱུག་ཅིང་དམར་བའི་གླློ་ལྟར་ལྕྗེ་གཡློ་ཞིང་། །རྔམ་པའི་

ཤུགས་འབྱིན་རྣློ་བའི་མཚོན་བཟུང་བའི། །འཇིགས་རུང་གཤིན་རྗེའི་སྐྗེས་བུ་མང་

སྤྲུལ་ནས། །དྗེ་ཡིས་སྐྗེ་བློ་འགའ་ཡི་ལྟློ་དྲལ་ཏྗེ། །སྒྱུ་མའི་ཞགས་པས་རང་གི་མགུལ་

ལ་བརྒྱན། །ལུས་ནི་ཁག་གིས་ཀུན་ནས་གློས་པར་བྱས། །ལག་པས་མགློ་བློ་བཟུང་

ནས་ཀད་པ་ལྡག །འདི་དག་མཐློང་ཚེ་བྱིས་པ་རྨློངས་པ་འགའ། །མཆི་མས་གདློང་

གཡློགས་བྱིན་པ་སྒློག་ཏུ་བཅུག །སིང་ཡང་ལློག་མར་སྗེབ་པ་ལྟར་གྱུར་ནས། །སྔར་

བའི་འཇིགས་སྐྲག་སྐྗེས་ནས་འབློས་མློད་ཀང༌། །དྗེ་ཡི་ངང་ཚུལ་རིག་པའི་མཁས་པ་

དག །འདི་ལ་འཇིགས་པ་སྐྗེ་བ་ག་ལ་ཞིག །འཇིགས་པའི་གནས་དྗེ་ཉིད་ཀང་

དམིགས་པ་མྗེད། །དྗེ་ནས་གནས་ཟབ་མློ་འདི་རྨི་ལམ་གི་དཔྗེས་ཀང་བསད་པར་

འདློད་ནས་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆློག་དྗེས་ཡང་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །

དབང་པློའི་གྲློང་ཁྱྗེར་ཡུལ་ལྔ་གསལ་བའི་ཉིན་བྱྗེད་ནུབ། །མིག་གི་ཟྗེ་འབྲུ་ཆུ་

སྐྗེས་འདབ་མའི་པགས་པས་བཀབ། །ཡིད་ཀི་སྐྗེས་བུ་ཡུལ་ལ་རྒྱུ་བའི་གློ་སྐབས་

བཅློམ། །ཡིད་ཀི་ས་འཛིན་གཉིད་ཀི་མུན་པས་ནློན་པ་འགས། །ངློ་མཚར་རྒྱལ་བའི་

ཚོགས་མཐློང་ནས། །སད་“ཚེ
1

་དྗེ་དག་མི་སང་འགྱུར། །འློན་ཀང་རྨི་ལམ་རྒྱལ་བ་

རྣམས། །“ངློ་བློ་
2

ཉིད་ཀིས་རབ་ཞི་ན། །དྗེ་ཡི་ཁྱད་པར་སྐྗེ་དང་འགག །སུ་ཞིག་གིས་

ནི་དམིགས་པར་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་རིགས་ཀི་བུ་དཔྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་བྱློན་པ་དང་བཞུད་པ་མྗེད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་

སྒྱུ་མའི་སྐྗེས་བུ་གཤིན་རྗེ་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ། །རྨི་ལམ་རྒྱལ་བ་ཇི་འདྲ་དྗེ་འདྲ་བར། །ཆློས་

1  ཆློ

2  ང་བ
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ཀུན་རྟྗེན་དང་བལ་བར་རྟློགས་པ་དྗེས། །ཐུབ་རྣམས་བྱློན་དང་བཞུད་པར་མི་འཛིན་

ནློ། །བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་ཇི་ལྟར་བཟུང་བས་སློང༌། །སློང་ཉིད་ཡིན་ཕྱིར་སྐྗེ་དང་

འགག་པ་མྗེད། །མྗེད་པ་སང་བ་འཁྲུལ་པའི་འཛིན་སངས་སུ། །སུ་ཡིས་རྟློགས་པ་དྗེ་

ཡི་དམིགས་པ་ཞི། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་ཤྗེགས་པ་དྗེ་དག་གདློད་མ་ནས་སྐྗེ་བ་དང་

འགག་པས་དབྗེན་ཡང་། །བློ་གྲློས་ཀི་མིག་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏློག་གིས་ལྡློངས་ཤིང་། 

སློང་པ་ཉིད་རྟློགས་པའི་མིག་སྨན་དང་བལ་བའི་མངློན་ཞྗེན་ཅན་གི་ངློར། །སྐྗེ་བ་དང་

འགག་པར་སང་བའི་ཚུལ་པི་ཝང་གི་སྒ་ཡི་དཔྗེས་བསད་པའི་ཕྱིར་འདི་སྐད་ཅྗེས་

སྨྲས་སློ། །རིན་ཆྗེན་དུ་མའི་ཕ་ཡིས་མཛེས་པ་ཡི། །ཡིད་འློང་བཻཌཱུར་ལས་གྲུབ་ཁློག་

པ་ནི། །ཁ་དློག་བཀྲ་བའི་རྒྱུད་ཀིས་སྤས་པ་ལ། །ཆགས་པའི་མིག་གིས་ཀུན་ཏུ་ལྟ་

བྱྗེད་ཅིང་། །གདུ་བུ་འཁློལ་བའི་ལག་པས་གཞུ་བཟུང་བའི། །དྲི་ཟའི་ན་ཆུང་རྣམས་

ཀིས་སྤྗེངས་པ་ན། །སྗེད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཡིད་ཀི་དགའ་སྐྗེད་པའི། །པི་ཝང་སྒ་དབྱངས་

སན་པ་འབྱུང་མློད་ཀང་། །མཁས་པས་ཁློག་པ་རྒྱུད་དང་ལག་པ་གཞུ། །འདི་དག་

གང་ལས་འློངས་ཞྗེས་བརྟགས་པ་ན། །རྗེ་རྗེ་ལས་མིན་ཚོགས་ལའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། །སྒ་

འདི་གང་ལའང་མི་གནས་ངློ་བློས་སློང༌། །འདི་ཡི་རྒྱུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཙལ་བ་ན། །དྗེ་

ཡང་མིང་ཙམ་བར་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ། །ནམ་ཡང་སྨིག་རྒྱུའི་རིང་གི་ཆུ། །ནམ་

མཁའི་པདྨློའི་རྒྱུ་མིན་ལྟར། །རྫུན་པའི་རྒྱུ་ུཡིས་བདྗེན་པ་ཡི། །འབས་བུ་འགའ་ཡང་

སྐྗེད་རྗེ་སྐན། །འློན་ཀང་དམིགས་པ་ཅན་གི་ངློར། །བཏགས་པའི་རྐྗེན་རྣམས་ཡློད་པ་

དང༌། །མྗེད་པ་ཉིད་དུ་སང་བ་ན། །པི་ཝང་སྒ་ཡང་སྐྗེ་དང་འགག །དྗེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་དག་

གི་སྐུ་རྣམས་ཀང༌། །རྟྗེན་འབྗེལ་རྐྗེན་རྣམས་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ན། །སྐྗེ་བར་སང་ཞིང་
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དྗེ་དག་མྗེད་པའི་ཚེ། །འགག་པ་ལྟ་བུར་དམིགས་པ་ཅན་ལ་སང་། །ལློན་ཤིང་རྒྱས་

པའི་རྩ་བ་ཆད་པ་ན། །ཡལ་ག་ལློ་མ་འཕྗེལ་བའི་གནས་མྗེད་ལྟར། །གང་གིས་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་མ་དམིགས་པ། །དྗེ་ཡིས་སྤློས་ཀུན་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་སུ་ཞི། །

དྗེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀིས་

ཆློས་ཐམས་ཅད་འགྲློ་བ་དང་འློང་བ་བལ་བའི་དློན་འདི་བསན་པའི་ཚེ།
1

 ས་ཆྗེན་པློ་

འདི་ཡང་རྣམས་པ་དྲུག་ཏུ་གཡློས། བདུད་ཀི་གནས་ཐམས་ཅད་སྐྲག་ཅིང་ས་བཀློང་

བར་གྱུར་ཏློ། །སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་རྩྭ་དང་ཤིང་

གྗེལ་པ་དང་ནགས་ཚལ་ཇི་སྗེད་ཡློད་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་མགློ་རབ་ཏུ་བཏུད་དྗེ་སྗེང་གི་བར་སང་

ལ་དུས་མ་ཡིན་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་བབ་བར་གྱུར་ཏློ། །གང་གི་ལྗེགས་བཤད་འཆི་

མྗེད་རྔ་ཡི་སྒས། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སློབས་ལྡན་ས་བཀློང་ནས། །མཐའ་ཡས་སྐྗེ་དགུ་

ལྷུན་པློར་གནས་པའི་ཚོགས། །སིད་པ་ལྷ་མིན་འཇིགས་ལས་བསྒལ་བའི་ཚེ། །ལུས་

ཅན་འདི་དག་སིད་འདིར་མི་གནས་ན། །བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་སྐློ་བར་གྱུར་མཐློང་

ནས། །རྒྱ་མཚོའི་གློས་ཅན་འདི་ཡང་ལུས་བསྐློད་དྗེ། །ཕློ་ཉར་མངགས་པའི་རྩྭ་དང་

ནགས་ཚལ་རྣམས། །ཆློས་འཕགས་འགྲློ་བ་སྒློལ་བའི་དྗེད་དཔློན་ལ། །མགློ་བློ་བཏུད་

ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་ལྟ། །དྗེ་ནས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་དང་འཇིག་རྟྗེན་སྐློང་

བ་བཞིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་ལྷའི་ཙན་དན་གི་ཕྱྗེ་མ་དང༌། ལྷའི་མྗེ་

ཏློག་གིས་གཏློར་ནས་འདི་སྐད་ཅྗེས། རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀི་དྲིན་གིས་དྗེང་བདག་

1  + །
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ཅག་གིས་ཀང་“དློན
1

་དམ་པའི་གཏམ་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པ་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་བསན་པ་ཐློས་སློ་ཞྗེས་“འཛེར་ཏློ།
2

 །དྗེ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་

པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་ས་གཡློ་བའི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་དྲིས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་འདི་

ནི་ཁྱློད་ཀིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་བྱློན་པ་དང་བཞུད་པ་མྗེད་པའི་དློན་དྲིས་

ཏྗེ་བཤད་པ་ན། སློག་ཆགས་བརྒྱ་སློང་གིས་མི་སྐྗེ་བའི་ཆློས་ལ་བཟློད་པ་ཐློབ། སློག་

ཆགས་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་གིས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད། སློག་

ཆགས་དྲུག་ཁི་བཞི་སློང་གིས་ཆློས་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་མིག་རྡུལ་མྗེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་

བལ་བ་ཐློབ་པའི་མཐུ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་ཐློས་པ་ན། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་འདི་སམ་དུ་བདག་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་བྱློན་པ་དང་

བཞུད་པ་མྗེད་པའི་དློན་དྲིས་པས་སྗེམས་ཅན་འདི་སྗེད་ཅིག་གི་དློན་བྱས་པ་ནི་

བདག་གིས་རྗེད་པ་ལྗེགས་པར་རྗེད་དློ། །བདག་གི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ད་ནི་བདག་

བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་གདློན་མི་ཟ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ་སམ་ནས་དགའ་

བ་དང་བདྗེ་བས་ཤིན་ཏུ་རངས་པར་གྱུར་ཏློ། །

སིད་པའི་འདམ་དུ་བྱིང་བའི་སྗེམས་ཅན་ཚོགས། །གྲངས་མྗེད་སིད་ལས་

རྒལ་བར་མཐློང་བའི་ཚེ། །རྒྱལ་སས་མཆློག་དྗེའི་ཡིད་ཀི་བྱ་ལམ་དྗེར། །དགའ་བའི་

དྲི་བཞློན་ཆྗེས་ཆྗེར་གཡློས་པར་གྱུར། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་

1  དྗེན

2  པར་གཞི་གཞན་དུ་འཛེར་རློ་སང་།
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དགའ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པས་ཤིང་ཏ་ལ་བདུན་སིད་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་

འཕགས་ཏྗེ་བདག་ནམ་མཁའ་ལ་འདུག་ནས།
1

 བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་བཀུར་སྗེ་བྱའློ་སམ་པ་དང༌། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་

དྗེའི་བསམ་པ་རྟློགས་ནས་ལྷའི་མྗེ་ཏློག་མན་ད་ར་བ་དུ་མ་བྱིན་ཏྗེ་འདི་སྐད་ཅྗེས། མྗེ་

ཏློག་འདིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་བཀུར་

སི་གིས་ཤིག །རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀི་མཐུས་སློག་ཆགས་བརྒྱ་སློང་མང་པློའི་དློན་

བྱས་ཏྗེ། རིགས་ཀི་བུ་ཇི་ལྟར་ཁྱློད་གཞན་དློན་ལ་སྤློ་བར་བྱྗེད་པ་འདི་ལྟ་བུས་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕྱིར་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པ་སྤློ་བར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་དྗེ་

དག་ནི་རྗེད་པར་དཀའློ་ཞྗེས་སྨྲས་སློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་མྗེ་ཏློག་དྗེ་དག་བངས་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་གཏློར་རབ་ཏུ་གཏློར།
2

 མངློན་པར་རབ་ཏུ་

གཏློར་རློ། །མངློན་པར་རབ་ཏུ་གཏློར་རློ། །རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་ལྷ་ཡི་ལམ་ནས་

རྒྱུ། །གདུལ་བྱའི་གླིང་བཞི་ཀུན་ལ་སློམས་པ་ཅན། །ཤུགས་དྲག་བརྩློན་འགྲུས་རྟ་

ལང་ལློན་པ་ཞིག །ཆུ་སྐྗེས་དུ་མའི་འློད་སློང་ཐློགས་ནས་སུ། །གདུལ་བྱ་གསྗེར་རིའི་

དབུས་ན་ལྷམ་མྗེ་བ། །ཆློས་འཕགས་ལྷུན་པློའི་ངློས་ལ་འཐློར་བར་བྱྗེད། །དྗེ་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་རང་གི་ལུས་ཀིས་མངློན་པར་བཀབ་ནས་

འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །འཕགས་པ་དྗེང་སན་ཆད་ཁྱློད་ཀི་ཞམས་འབིང་བགི་བའི་

1  + །

2  + །
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སད་དུ་བདག་གི་ལུས་ཁྱློད་ལ་འབུལ་ལློ་ཞྗེས་རང་གི་ལུས་ཕུལ་ནས་དྗེའི་མདུན་དུ་

ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ་འདུག་གློ། །

དྗེ་ནས་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་དང་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དྗེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་བདག་ཅག་ཀང་

ཁྱློད་ལ་ལུས་འབུལ་གི། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་ཁྱློད་དང་ལྷན་ཅིག་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཀུར་སི་བྱྗེད་ཅིང་ཆློས་ཟབ་མློ་འདི་ལྟ་བུ་ཐློས་

པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་བུ་མློ་དྗེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །བུ་མློ་ཁྱྗེད་ཅག་གིས་

བདག་ལ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་གནས་པར་བྱྗེད་ན་ལུས་བདག་ལ་བྱིན་ཅིག་དང༌། 

བདག་གིས་དགློས་པ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ་བང་བར་བྱའློ། །བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། 

བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་ཁྱྗེད་ཀི་རྗེས་སུ་སློབ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྦྱིན། དྗེ་བས་

ཇི་ལྟར་དགློས་པ་དག་མཛོད། དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་བུ་མློ་དྗེ་

དག་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་

ལ་ཕུལ་ལློ། །ཟབ་མློ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་འདི་ཐློས་ཚེ། །རབ་དང་རབ་ཏུ་གཡློས་

པའི་གཏློང་སྗེམས་ཀིས། །མཛེས་མ་མཛེས་མའི་ཤིང་རྟ་དྗེ་དག་དང༌། །བདག་ཉིད་

བདག་ཏུ་བཟུང་བ་མྗེད་པར་བཏང༌། །དྗེ་ལྟ་བུའི་གཏློང་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཞུགས་པ་དྗེ་

མཐློང་ནས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་གིས་ཆྗེད་ཏུ་བརློད་པ་དུ་མས་ཆྗེད་དུ་བརློད་ནས་འདི་

སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་རིགས་ཀི་བུ་སྔློན་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཀང་བདློག་པ་
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ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་བཏང་ནས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ཏྗེ། ཐབས་

མཁས་པ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡློངས་སུ་བཙལ་ལློ། །རིགས་ཀི་བུ་

ཁྱློད་ཀིས་ཀང་བདློག་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་བཏང་བར་བྱའློ། །གཏློང་བ་འདི་ལྟ་

བུས་ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་མཆློད་པ་བྱས་ན་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཐབས་

མཁས་པ་མཉན་པར་ནུས་ཤིང་། མྱུར་དུ་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀིས་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དྗེ་

དག་དང་ཤིང་རྟ་ལྔ་བརྒྱ་“པློ་
1

དྗེ་དག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུའི་དགྗེ་བའི་རྩ་

བ་ཡློངས་སུ་བསྐང་བའི་ཕྱིར་བངས་ཏྗེ་བངས་ནས་རིགས་ཀི་བུ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་བྱིན་

ཏློ། །

དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་སན་

ལས་ལངས་ཏྗེ་བདག་གི་ཁྱིན་དུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཉི་མ་ནུབ་པར་གྱུར་ཏློ། ཁྱིམ་དྗེ་

ཉིད་ཀི་ནང་དུ་ལློ་བདུན་གི་བར་དུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཅིག་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པར་

གྱུར་ཏློ། །ཆློས་འཕགས་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་ཡིས། །འགྲློ་བློའི་པད་ཚལ་རྒྱས་བྱས་

ནས། །བསམ་གཏན་ཁང་བཟང་ནུབ་རིའི་རྩྗེར། །སྤློས་པའི་སང་བ་ཞི་བར་གྱུར། །དྗེ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་བདག་ཆློས་ཀི་ཕྱིར་དུ་

འློངས་ནས་འདུག་པ་དང་ཉལ་བ་ནི་ཚུལ་མ་ཡིན་ནློ་སམ་ནས་ལློ་བདུན་གི་བར་དུ་

འདློད་པ་དང་གནློད་སྗེམས་དང་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་རྟློག་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྗེད་

1  པྗེ
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ཅིང་རློ་ལ་བརམ་པ་མ་སྐྗེས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་བདག་ཅག་ལ་ཆློས་ནམ་སློན་

སམ་པ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་གནས་ཏྗེ། འགྲྗེང་བ་དང་འཆག་པའི་སྤྱློད་ལམ་

གཉིས་ཀིས་དུས་འདའ་བར་བྱྗེད་དློ། །ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་

བརྒྱ་པློ་དྗེ་དག་ཀང་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་དང་སྤྱློད་ལམ་དྗེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ཏློ། །

ན་ཆུང་རྒྱུ་དཀར་ཚོགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསྐློར། །བརྩློན་འགྲུས་འློད་དཀར་

ལྷག་པར་གསལ་བ་ཅན། །གཉིད་ཀི་མུན་པ་དློར་བའི་ཟླ་བ་ཞིག །ཉིན་དང་མཚན་དུ་

སློད་པ་སངས་པར་གྱུར། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམམ་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

ཆློས་འཕགས་ད་སྗེ་ཞག་བདུན་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལངས་ཏྗེ་གྲློང་ཁྱྗེར་གི་

དབུས་སུ་ཆློས་སློན་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་བར་སང་ལ་ལྷས་བསྒགས་པའི་སྐད་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་ཐློས་པ་དང༌། ཡིད་རབ་ཏུ་

དགའ་བ་དང་མགུ་བས་ཁྗེངས་ནས་ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་

དང་བཅས་པས། ས་ཕྱློགས་དྗེ་བྱི་དློར་བྱས་ནས། རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤས་

པའི་ཁི་བཤམས་པའི་སྗེང་དུ་བུ་མློ་དྗེ་དག་གིས་རང་གི་བ་གློས་ཕུད་དྗེ། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་བཞུགས་པའི་གདན་དུ་བཏིང་

ངློ་། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་ས་ཕྱློགས་དྗེར་ཆག་ཆག་བཏབ་

པར་འདློད་ནས་ཕྱིན་པ་དང༌། བདུད་སིག་ཅན་གིས་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ནུབ་པར་འགྱུར་

བ་དང༌། བཀློད་པ་དྗེ་ཡང་མི་མཛེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༌། ཆུ་ཐམས་ཅད་མི་སང་བར་
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བྱས་པས་ཀུན་ཏུ་ཆུ་བཙལ་ཡང་མ་རྗེད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་

ངུ་འདི་སམ་དུ་ས་ཕྱློགས་འདི་ནི་རྡུལ་ཆྗེ་ཏྗེ། རྡུལ་འདི་དག་གིས་འཕགས་པ་ཆློས་

འཕགས་ཀི་ལུས་ལ་ཕློག་ན་མི་རུང་ན། བདག་གི་ལུས་གདློན་མི་ཟ་བར་འཇིག་པ་

འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། ལུས་འདི་ལན་གྲངས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་ཞིག་ཀང་དློན་མྗེད་པ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་སློང་ཞིང་འདི་ལྟ་བུའི་བྱ་བས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བདག་གི་ལུས་

ཕུག་ལ་ཁག་གིས་ས་ཕྱློགས་འདིར་ཆག་ཆག་གདབ་བློ་སམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་བསམས་

ནས་མཚོན་རྣློན་པློས་རང་གི་ལུས་ཕུག་དྲལ་ཏྗེ་ཁག་གིས་ས་ཕྱློགས་དྗེ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་

ཆག་ཆག་བཏབ་བློ། །ཚོང་དཔློན་གི་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་བུ་མློ་ལྔ་བརྒྱ་པློ་དྗེ་དག་

གིས་ཀང༌། ཚོན་རྣློན་པློས་རང་རང་གི་ལུས་ལས་བྱུང་བའི་ཁག་གིས་ས་ཕྱློགས་དྗེར་

ཆག་ཆག་བཏབ་བློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ངུ་དང༌། བུ་མློ་

དྗེ་དག་སྗེམས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། བདུད་སིག་ཅན་གིས་དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་ཀི་

བར་ཆད་བྱ་བའི་གླགས་མི་རྗེད་པར་གནས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ཁག་གི་ཆག་ཆག་གིས། །ས་གཞི་ཀུན་ནས་བསར་བ་འདི། །ཐུན་

མཚམས་སྤིན་གི་འློད་དག་གིས། །ནམ་མཁའི་ངློས་འདི་ཁྗེབས་པ་བཞིན། །གང་

གིས་འབད་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡིས། །དཔག་ཡས་བར་ཆད་རྩློམ་ལ་གཞློལ་གྱུར་

ཀང༌། །ཡར་ངློའི་ཟླ་བ་འཕྗེལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །འདི་ཡི་སིང་སློབས་ཆྗེས་ཆྗེར་འཕྗེལ་

བའི་ཚེ། །བདུད་དཔུང་མ་ལུས་མང་ངན་གྱུར་ནས་སུ། །ཕྱློགས་འདིར་རང་རང་

མགུལ་པ་བྗེགས་པ་བཞིན། །དྗེ་ནས་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་འདི་སམ་དུ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་འདི་ཅི་ཙམ་དུ་ཆློས་འདློད་པ་དང༌། ཅི་ཙམ་དུ་ཡི་དམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 449  

ལ་བརྟན་པ་དང༌། ཅི་ཙམ་དུ་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་བགློས་པ་དང༌། ལུས་དང་སློག་དང་

ལློངས་སྤྱློད་ལ་མི་ལྟ་བར་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་

རྒྱས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལས་

ཐར་བར་བྱའློ་སམ་དུ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཞུགས་པ་ནི་ངློ་མཚར་ཏློ་སམ་དུ་

བསམས་ནས་ཁག་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ས་ཕྱློགས་དྗེའི་ཁློར་ཡུག་དཔག་ཚད་བརྒྱར་

དྲི་ལྡང་པའི་ལྷའི་ཙནྡན་གི་ཆུར་བྱིན་གིས་བརླབས་སློ། །

ཆློས་སྨྲ་བསྗེན་ཕྱིར་ཆློས་ལ་བརྩློན་ཚུལ་འདི། །མིག་སློང་ལྡན་བའི་མིག་

གིས་མཐློང་བའི་ཚེ། །ཁག་གི་ཆག་ཆག་མ་ལ་ཡ་ཡི་རིའི། ཙནྡན་དྲི་ཡིས་ཀུན་ནས་

ཁྱབ་པར་བྱས། །དྗེ་ལྟར་ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྟག་

ཏུ་ངུ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་

དང༌། བརྩློན་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང༌། ཆློས་འདློད་པ་འདི་ལྟ་བུས་སྔློན་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ནི་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་སྨྲས་སློ། །དྗེ་ནས་བྱང་སྗེམས་

དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་འདི་སམ་དུ། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་བཞུགས་པའི་ཁི་བཤམས་ཤིང་ས་ཕྱློགས་འདིར་ཆག་ཆག་ནི་

བཏབ༌ན། ས་ཕྱློགས་འདིར་དགྲམ་པར་བྱ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་ཡང་མངློན་པར་གཏློར་བའི་མྗེ་ཏློག་དྗེ་དག་གང་ནས་

རྗེད་པར་འགྱུར་སམ་པ་དང༌། ལྷའི་དབང་པློ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་མྗེ་ཏློག་མནྡ་ར་བ་ཁལ་སློང་བྱིན་ནས། རིགས་ཀི་

བུ་མྗེ་ཏློག་འདི་དག་གིས་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་སྒྲུབ་ཤིག་ཅྗེས་སྨྲས་སློ། །དྗེ་
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ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས། མྗེ་ཏློག་དྗེ་དག་

ལས་ཁ་ཅིག་ནི་ས་ཕྱློགས་དྗེར་བཀྲམ། ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ལ་གཏློར་བའི་ཕྱིར་བཞག་གློ །

མནྡ་ར་བ་དུ་མས་མཛེས་པ་ཡི། །ཆློས་ཚུལ་ཟབ་མློ་སྒློག་པའི་མདུན་ས་

དྗེ། །འློད་འབར་རྒྱུ་སྐར་དུ་མས་བཀྲ་བ་ཡི། །སྤིན་བལ་མཚན་མློའི་མཁའ་བཞིན་སང་

བར་གྱུར། །དྗེ་ནས་ལློ་བདུན་འདས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལངས་ནས། འཁློར་བརྒྱ་སློང་ཕག་དུ་

མས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཞིང་མདུན་ནས་བལྟས་ཏྗེ། རང་གི་སྗེང་གྗེའི་ཁི་ག་ལ་བ་དྗེར་

བཞུགས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས་མཐློང་

བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་

ཏུ་ངུ་དཔྗེར་ན་དགྗེ་སློང་བསམ་གཏན་དང་པློ་ཐློག་པའི་དགའ་བ་དང་བདྗེ་བ་དྗེ་ལྟ་བུ་

ཐློབ་ནས་དགའ་བས་ཡིད་རངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་ཆློས་འཕགས་ཀིས་འཁློར་རྣམས་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་སློན་པར་མཛད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་པས་ཤྗེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཁྗེངས་པ་མྗེད་པ་ཉིད་

པས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྗེངས་པ་མྗེད་པ་ཉིད་དློ། །ཆློས་ཐམས་ཅད་རློ་

གཅིག་པ་ཉིད་པས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རློ་གཅིག་པ་ཉིད་དློ། །ཆློས་

ཐམས་ཅད་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པ་མྗེད་པ་ཉིད་པས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྐྗེ་

བ་དང་འགག་པ་མྗེད་པ་ཉིད་དློ། །ནམ་མཁའ་མུ་མྗེད་པ་ཉིད་པས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་
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རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མུ་མྗེད་པ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་གིས་སྤློས་པའི་

མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ལྗེགས་པར་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

སིད་ཞིའི་ཆློས་ཀུན་གདློད་ནས་མཉམ་པ་ཉིད། །སྐྗེ་འགག་སྤློས་པ་མཐའ་

དག་ཉི་བར་ཞི། །མཚན་མའི་བློ་ཡིས་ཇི་ལྟར་གཟུང་བས་དབྗེན། །ནམ་མཁའི་རང་

བཞིན་ཅི་འདྲ་མུ་མཐའ་བལ། །རྟྗེན་འབྗེལ་རྐྗེན་རྣམས་བློ་ཡིས་བཏགས་པ་ཙམ། །བློ་

དྗེ ་ཉིད་ཀང་རང་གི་ངློ ་བློས་སློང༌། །དྗེ ་ལྟར་རྟྗེན་དང་བལ་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་

གིས། །འཁློར་དང་མ་ངན་འདས་པ་རབ་ཏུ་འབྱྗེད། །ཇི་ཙམ་བློ་ཡིས་བཏགས་པའི་

སང་བ་ལས། །གུད་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་འགའ་དམིགས་པ་མྗེད། །ཡློད་མྗེད་རྟག་ཆད་

སྐྗེ་འགག་བང་དློར་སློགས། །ཇི་སྗེད་དམིགས་པ་འདི་ཡང་བློ་ཡི་ཆློས། །ཀུན་ནས་

ཉློན་མློངས་རྣམས་པར་བྱང་བ་ཡང༌། །རང་བཞིན་ཉིད་ནས་རང་གི་ངློ་བློས་

དབྗེན། །དྗེ་ཕྱིར་སང་བྱ་རྣམ་པར་ཟད་པ་དང༌། །གཉྗེན་པློ་རྣམ་པར་འཕྗེལ་བ་ཅི་ཞིག་

དམིགས། །གང་གིས་གདློད་ནས་སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་བཞིན་དུ། །ཆློས་རྣམས་རྡུལ་ཙམ་

དམིགས་པ་མྗེད་ན་ཡང༌། །མངློན་པར་ཞྗེན་རྣམས་སྐྲག་པ་སང་བྱའི་ཕྱིར། །གཞན་

ངློར་རྟྗེན་འབྗེལ་ཙམ་ཞིག་ཁས་ལྗེན་ལ། །དངློས་པློ་ཁས་ལྗེན་བལ་བ་དྗེ་དག་

ལ། །རྟག་དང་ཆད་པའི་ཆློས་རྣམས་རྒྱང་རིང་སྗེ། །ཇི་ལྟར་མློ་གཤམ་བུ་ནི་མ་

དམིགས་ན། །དྗེ་ཡི་སྐྗེ་འཆི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བཞིན། །སང་བཞིན་མྗེད་ཕྱིར་

སང་བས་སློང་། །སློང་པ་སང་ཕྱིར་མྗེད་བཞིན་སང༌། །ལམ་ཟབ་ཆྗེས་དཀའ་རྟློགས་

པས་མཁས། །མཁས་པས་རྟློགས་དཀའ་ཆྗེས་ཟབ་ལམ། །མཁས་པས་རྟློགས་ཉིད་དྗེ་

བཞིན་གནས། །གནས་བཞིན་དྗེ་ཉིད་རྟློགས་པས་མཁས། །རྨློངས་རྣམས་མཐློང་བ་
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ལློག་པས་འཁྲུལ། །འཁྲུལ་པས་ལློག་པ་མཐློང་རྣམས་རྨློངས། །འདི་ན་ཞྗེན་པས་ཞྗེན་

ན་འདི། །འཁློར་བར་མྱུར་བ་མྱུར་བར་འཁློར། །

དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུས། ཆློས་

ཟབ་མློ་དྗེ་དག་ཐློས་མ་ཐག་ཏུ་ས་ཕྱློགས་དྗེ་ཉིད་ལས་མ་གཡློས་བཞིན་དུ། ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སློགས་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སློ་བརྒྱ་སློང་ཕག་དྲུག་ཅུ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཐློབ་མ་ཐག་ཏུ་

སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློ་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་འདི་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དགྗེ་སློང་གི་དགྗེ་འདུན་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་དགྗེ་འདུན་གིས་བལྟས་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སློན་པ་བཞིན་དུ་

མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་

པློ་རྟག་ཏུ་ངུ་དྗེ་མང་དུ་ཐློས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དང་ནི་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིང་། སྐྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་དང་མི་འབལ་ཞིང་ཐ་ན་རྨི་ལམ་ན་ཡང་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་དང་བལ་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་གཤློག་

པའི་ཤུགས་བསྐློད་པས།
1

 སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་ཚོ་ཀུན་ནས་མཐར་བྱྗེད་ཅིང་། །གཏློང་དང་

བརྩློན་པའི་མཆུ་སྗེར་རབ་བགྲད་ནས། །རྒྱ་ཆྗེན་སྤྱློད་པའི་མཁའ་ལ་བརྩློན་པ་

ཡི། །རྒྱལ་སས་མཁའ་ལྡིང་དབང་པློ་ཁྱློད་མཐློང་ཚེ། །བདུད་དཔུང་ཀླུ་ཡི་ཚོགས་

རྣམས་ས་བཀློང་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་བས་ན་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི། མཐའ་ཡས་པའི་

འགྲློ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་མུ་མྗེད་པ་ལས་སྒློལ་བའི་ཁུར་ཁྱྗེར་ནས། 

1  + །
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བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པ་དུ་མར་ཡང་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་གདུང་བའི་གནློད་པས་

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་སྐློ་བ་མྗེད་པར་སློང་གསུམ་གི་སློང་ཆྗེན་པློའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་མྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་གང་བའི་ནང་ནས་ཀང་བཤྗེས་གཉྗེན་ལས་གདམས་

ངག་དང་རྗེས་སུ་བསན་པ་ཚོལ་བའི་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་མློ། །ཞྗེས་བརྩློན་འགྲུས་ཀི་

བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བྱའློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་རང་གི་

ལུས་དང་སློག་ལ་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་ཡང་ཤ་དང་ཁག་དང་རང་གིས་ཀང་ཆློས་དང་

ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་ན། ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་གཏློང་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས། 

ཞྗེས་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློན་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལའང་བཀུར་སི་སྒྲུབ་པ་དང་

སྦྱིན་པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བྱའློ། །བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

གློ་བགློས་པའི་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས་ཇི་སིད་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སིང་པློ་ལ་འདུག་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དྗེ་སིད་དུ་ཉན་ཐློས་དང༌། རང་

རྒྱལ་གི་རྣམ་པར་གྲློལ་བ་ལ་སྨློན་པའི་བློ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་སྐྗེ་བར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སློམ་པ་ལ་གནས་ན། ལྷ་དང་མིའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཡིད་ཆགས་པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་

ཅི་སྨློས་ཞྗེས་བ་ན་མྗེདཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་

བྱའློ། །བདག་ལས་གཞན་གཅྗེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི། །གཞན་

གི་དློན་དུ་འཁློར་བའི་མཐའི་བར་དུ་སྗེམས་ཅན་དམལ་བར་གནས་པ་ལ་སྤློ་ན། རང་

གི་ལུས་དང་སྗེམས་ལ་གནློད་པ་ཕ་མློ་རྣམས་པ་བཟློད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་བཟློད་

པའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བྱའློ། །གང་གིས་ཉན་ཐློས་དང་རང་

རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་མིང་ཙམ་ཡང་མི་ཤྗེས་པའི་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་ཏིང་
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ངྗེ་འཛིན་གྲངས་མྗེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡང་བར་ཡང་ནུས་ན་འཇིག་རྟྗེན་པའི་

བསམ་གཏན་གཟུགས་མྗེད་རྣམས་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བསམ་གཏན་གི་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བྱའློ། །སློང་

པ་ཉིད་ཟབ་མློ་ལ་མློས་པ་རྟས་པ་རྣམས་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་མིང་ཙམ་དུ་བསན་

པ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པར་མི་འཛིན་ན། གཡློ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་སིད་པ་རང་གི་ངློ་

བློས་དབྗེན་པར་རྟློགས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཞྗེས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཆྗེ་བ་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་

བརློད་པར་བྱའློ། །བྱིས་པ་འགའ་ཞིག་རང་ཉིད་གནས་སྐབས་ཀི་མངློན་པར་མཐློ་བ་

ཙམ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་ལུས་གདུང་བར་བྱྗེད་པ་ཡང་

དཀའ་བ་སྤྱློད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་སྐྗེ་བློ་རྣམས་ངློ་འཚར་དུ་འཛིན་པར་བྱྗེད་ན། གང་

གིས་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲློ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློ་ལས་བསྒལ་ཏྗེ། 

མི་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་པར་འདློད་པས། བདག་ཉིད་ཀི་

བདྗེ་བ་དང་ལུས་དང་སློག་ལ་ཡང་མ་ཆགས་པར་གཏློང་བ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལ་སུ་ཞིག་གུས་པར་མི་བྱྗེད་ཅྗེས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་ལ་ཡང་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དཀའ་བ་དུ་མས་

བསྒྲུབས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་དང་ཕད་པར་དཀའ་བ་ཡང་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ནས་

རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་ལ་སྐློ་བ་སངས་ཏྗེ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་གུས་པ་ཆྗེན་པློ་ཉྗེ་བར་བཞག་ནས། ཐློས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སློམ་པ་ལ་

ཡང་འབད་པར་བྱའློ། །

གང་གི་ངལ་བརྒྱས་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པའི་ཚུལ། །ཚུལ་བཞིན་རྒྱལ་བས་
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གསལ་བར་བསན་པ་འདི། །འདི་ཡི་དགློངས་པ་མ་ནློར་ཇི་བཞིན་དུ། །དུ་མའི་རྒྱན་

ལྡན་སྗེབས་ལྗེགས་ཚིག་གིས་སྗེལ། །ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལྷུན་པློའི་ཁྱློན་ལས་

འཁྲུངས། །སྒ་དློན་རྒྱན་གི་མྗེ་ཏློག་རྣམ་པར་བཀྲ། །མངློན་མརློད་ཡལ་གའི་རྣམ་

གྲངས་དུ་མས་ཕྱུག །རྟློགས་བརློད་སན་དངགས་དཔག་བསམ་ལློན་པ་འདི། །ཐུབ་

དབང་མིག་སློང་ལྡན་པའི་རྗེས་ཞུགས་ནས། །ཐར་མཆློག་ལྟ་ན་སྡུག་ཏུ་འཇུག་པ་

ཡི། །སྐལ་ལྡན་འདློད་ལྷའི་རྗེ་བ་བསྐང་ཕྱིར་བརྩམས། །འགྲན་འདློད་སྗེག་ཟའི་བུད་

ཤིང་ཆྗེད་དུ་མིན། །“སྨྲ
1

་བའི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བློ་ཡིས། །སྔློན་དུས་

རྒྱལ་བ་ཁློ་ནའི་མཛད་པ་རྣམས། །ལྗེགས་པར་བསྔགས་ནས་རྒྱལ་སས་མཆློག་འདི་

ཡི། །རྟློགས་བརློད་རྗེ་ཞིག་བཏང་སློམས་བཞག་པ་ན། །སན་དངགས་རྒྱ་མཚོར་ཡང་

ཡང་སློན་པའི་མཁས་པའི་དྗེད་དཔློན་བལ་བ་རྣམས། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པ་ཟབ་དང་

རྒྱ་ཆྗེའི་ཆུ་གཏྗེར་ངམ་ནག་འདི་མཐློང་ཚེ། །ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ནས་ཡུན་རིང་དློར་བ་

འདི་ཡི་བློ་ཡིས་མ་བཟློད་ནས། །དཔའ་བློ་ཞྗེས་གྲགས་དྗེད་དཔློན་མཆློག་དྗེ་སར་

ཡང་ཚུལ་འདིར་ཞུགས་པར་གྱུར། །རྒྱལ་སས་རྒྱལ་བའི་རྨད་བྱུང་རྣམ་ཐར་ལ། །རྒྱ་

བློད་སན་དངགས་ཚུལ་ལ་སྦྱངས་རྣམས་ཀིས། །བློ་གྲློས་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་འཇུག་

པ་བརྫུན། །བདྗེན་ན་འདི་ཡི་རྟློགས་བརློད་མྗེད་པ་ཅི། །རྒྱ་ཆྗེན་ཤྗེས་བྱའི་གནས་

རྣམས་ཀུན་ནས་གསལ། །མཁས་པའི་ལྗེགས་བཤད་པདྨའི་ཚལ་བརྒྱ་འབྱྗེད། །ཐུབ་

བསན་བྱ་ལམ་མཛེས་པའི་རྒྱན་གཅིག་པུ། །ཁློ་བློའི་བློ་གྲློས་ཉིན་བྱྗེད་ཤར་བ་

ན། །བླུན་རྨློངས་རྒྱུ་སྐར་ཁློད་ན་འློད་གསལ་ཞིང་། །ཕག་དློག་རི་དྭགས་མཚན་མས་

1  སྨ
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སྤུད་པ་ཡི། །མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གིས་ཟླ་བ་དང༌། །ངན་རྟློག་འབྱུང་པློའི་བྱ་

ཡིས་བཟློད་པར་དཀའ། །འདི་ལ་འབད་པས་བསློད་ནམས་གངས་རིའི་གློས། །བྱམས་

བརྩྗེའི་ཚ་ཟྗེར་འློད་ཀིས་བཞུ་བའི་རྒྱུན། །སྐྗེ་དགུའི་ཡིད་ཀི་རིང་བུར་ཞུགས་གྱུར་

ནས། །ཐར་ལམ་པད་ཚལ་ཀུན་ནས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀང་སིད་པར་ལྗེ་ལློ་

བཅློམ་པའི་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས། །ལུས་ཀང་བཏང་ནས་ལམ་བཟང་ཟབ་མློ་སློང་པ་

ཉིད། །འགས་ཀང་སྔློན་ཆད་འཁློར་བར་མ་མློང་གནས་འདི་ལ། །ཀུན་ཀང་བཀློད་

ནས་རྒྱལ་བའི་ཆློས་ཚུལ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་མ་ལུས་

པ། །སིད་ནས་སིད་དུ་སྤྱད་པས་མི་ངློམས་ཤིང༌། །ཀུན་ལ་ཀུན་ནས་བརྩྗེ་བའི་རྟག་ཏུ་

ངུས། །ཇི་ལྟར་ཇི་ལྟར་སྤྱད་ལྟར་བདག་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་ལྗེགས་བཤད་ཉིན་མློའི་

དཔལ་འདི་ཡང༌། །མཐའ་ཡས་གདུལ་བྱའི་མིག་ཏུ་གནས་གྱུར་ཏྗེ། །ལློག་རྟློག་བདུད་

དཔུང་ཀུ་མུད་ཟུམ་བྱས་ནས། །བསན་པའི་ལྷུན་པློ་རིང་དུ་གསལ་བྱྗེད་ཤློག །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟློགས་པ་བརློད་པ་

སན་དངགས་དཔག་བསམ་གི་ལློན་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དལ་འབྱློར་གི་ལྷུན་པློ་

བསབ་གསུམ་ནློར་བུའི་ཡློན་ཏན་དུ་མས་བརིད་ཅིང༌། ལུང་དང་རིགས་པ་བསན་པ་

རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལས་འཁྲུངས་པ། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བྱང་ཆུབ་བ་མས་བསྐུལ་

ནས། མཐློ་རིས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐློས་པའི་རྒྱན་

གིས་མཛེས་པ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་འཇམ་དཔལ་གིས་མཐུན་རྐྗེན་ཉྗེ་བར་སྦྱར་

ཏྗེ། མི་འཕློགས་པའི་མཁྱྗེན་རབ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདག་ཉིད་

དློན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་སྨློས་ཏྗེ། ཆློས་ཀི་རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་གི་ཞབས་ཀི་
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རྡུལ་སྤྱི་བློས་ལྗེན་ཅིང༌། སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་པློ་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་པ་གཞློན་ནུ་བློ་གྲློས་ཀི་དྲིན་ལས། སན་

དངགས་དང་ཚིག་རྒྱན་གི་བསན་བཅློས་ལས་བློའི་སང་བ་ཐློབ་པ། ཤར་ཙོང་ཁ་པ་

བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་

ནི་བློ་གྲློས་ཀི་བང་མཛོད་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་དུ་མའི་ནློར་བུས་གཏམས་པའི་

སན་དངགས་མཁན་ཚྭ་ཁློ་བ་ངག་དབང་གྲགས་པའློ།།  །།

༈  ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །བྱང་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་སན་དངགས་བྱིན་

རླབས་ཀི་ལྷུན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཕིན་ལས་

རླབས་ཕྗེང་ཕྱློགས་བཅུར་གཡློ། །དམིགས་མྗེད་སིང་རྗེས་ཀུན་ནས་བརླན། །ཡློན་

ཏན་རིན་ཆྗེན་དུ་མའི་གཏྗེར། །ཐུབ་དབང་གངས་ཅན་མཚོ་དྗེ་རྒྱལ། །དགྗེ་ལྗེགས་

ཤར་རིའི་རྩྗེ་ནས་མངློན་བྱུང་ཀུན་ཏའི་མཛེས་པ་རབ་ཏུ་འཛིན། །མཚན་དཔྗེའི་འློད་

དཀར་དྲ་བ་འཁྱུག་ཅིང་མི་ཤྗེས་མུན་པའི་གློ་སྐབས་འཕློག །ཐུགས་རྗེའི་བསིལ་ཟྗེར་

ཀུན་ལ་སློམས་ཤིང་ཕན་བདྗེའི་རི་བློང་རྟགས་ཀིས་མཚན། །བདུད་རྩིའི་འློད་གཏྗེར་

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མློས་བདག་བློའི་ཀུ་མུད་རིང་དུ་སྐློང༌། །གང་གི་གྲགས་པའི་པད་

རིང་དུ། །བདག་ཡིད་གཉིས་འཐུང་སློང་གྱུར་པས། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀི་གཏྗེར་གྱུར་

དྗེའི། །བསྔགས་པ་བརློད་ལ་སྤློ་བར་གྱུར། །འདབ་བཟང་འདབ་མའི་ཤུགས་ནི་

བསྐློད་པ་ཡིས། །མཁའ་ལ་མཁའ་ཡི་མཐའ་ནི་འཚོ་བ་ལྟར། །བདག་གིས་བདག་ཉིད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 458  

ཆྗེན་པློའི་ཡློན་ཏན་རྣམས། །བརློད་ཀང་བརློད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་མློད་

ཀང༌། །རབ་བརྟན་དང་བའི་གསྗེར་གི་གཞིར། །ཕུལ་བྱུང་ཚིག་དློན་རྒྱན་གིས་

མཐློ། །བྱིན་རླབས་གཟི་འློད་ལྷམ་མྗེ་བ། །རྟློགས་བརློད་ལྷུན་པློ་བསྐྲུན་པར་བྱ། །གང་

ཞིག་མཐློང་ན་དད་ལྡན་དང་བའི་སྤུ་ལློང་གཡློ། །རླློམ་པས་ཁྗེངས་རྣམས་གདློང་ནི་ས་

ལ་དུང་པར་བྱྗེད། །ཕག་དློག་ཅན་རྣམས་ཡིད་ནི་“ཚེར
1

་མའི་མལ་ན་ཉལ། །གཟུར་

གནས་རྣམས་ཀིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱློགས་བཅུར་བསྒྗེང༌། །དྗེ་དག་མཁས་

པའི་དགའ་སློན་མཆློག །སན་དངགས་༼དག་༽གི་ཡློན་ཏན་ཡིན། །དྗེ་ཕྱིར་སན་

དངགས་སྦྲང་རྩིའི་རློས། །བློ་གསལ་བུང་བའི་དགའ་སློན་བྱ། །

གང་ཡང་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་དགྗེ་ལྗེགས་ཀི་ནློར་བུ་

ལ་དབང་འབྱློར་པ་ནི། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་དྗེད་དཔློན་གིས་ཡློངས་སུ་ཟིན་པ་

རྣམས་འབའ་ཞིག་ལ་ཡིན་པས། དྗེའི་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བཤྗེས་གཉྗེན་

བཟང་པློ་བཙལ་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ཡང་མློས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་

འདིར་རྣམ་པར་དག་པའི་མཁྱྗེན་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས། དམིགས་པ་མྗེད་

པའི་ཐུགས་རྗེ་ནི་ཆུ་བློ་ལྟར་རྒྱུན་ཆད་མྗེད། དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་བ་མ་ནི་ཅློད་

པན་ལྟར་“གཙུག
2

་ཏུ་འཁུར། སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་མཐའ་དག་ལ་ནི་རྒྱུ་མྗེད་པར་མཉྗེས་

བཞིན་པའི་ཆློས་ཀི་རྗེ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་ཞི་བ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འབའ་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་ཆྗེ་ལློང་ཙམ་ཞིག་བརློད་

པར་བྱའློ། །དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པའི་འདབ་བརྒྱ་དང༌། །འབས་བུས་དུད་པའི་རང་འཐུང་

1  ཆྗེར

2  གཅུག
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དང༌། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་མཛད་པ་ཡིས། །ཡིད་རབ་དད་པར་མི་འགྱུར་སུ། །དྗེ་ལ་

བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིའི་རིགས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཞི་བ་འཚོ་ཞྗེས་ཉི་ཟླ་ལྟར་

གྲགས་པ་དྗེ་ལ། ཆློས་སྐློང་བའི་རྒྱལ་པློ་ཁི་སློང་ལྡྗེ་བཙན་གི་བློན་པློ་སད་མི་མི་

བདུན་ལ་སློགས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མཛད་པའི་ནང་ནས། གླངས་ཁམས་པ་གློ་ཅ་ཞྗེས་

བྱ་བའི་ལློ་ཙཱ་བ་དྗེའི་རིགས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལ་ཁམས་གསུམ་

ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ། རྒྱལ་བ་རིན་པློ་ཆྗེ། བཅུ་གཉིས་རིན་པློ་ཆྗེ། 

སྤྱན་སྔ་གྲགས་ཡྗེ་བ། སྤྱན་སྔ་གྲགས་རིན་པའློ། །སྤྱན་སྔ་གྲགས་ཡྗེ་བའི་གཅུང་པློ་

དཔློན་རིན་ཆྗེན་སྐབས་པའི་སས། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ། སྤྱན་སྔ་གྲགས་

ཤྗེ་བ། ཏའི་སི་ཏུ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་པ། དཔློན་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་བ་དང་

བཞི་ལས་དཔློན་བསློད་ནམས་བཟང་པློའི་སས་གུ་ཤི་ཆྗེན་པློ་འཇམ་དབྱངས་པ། 

དྲུང་ཤཱཀ་རིན་ཆྗེན་པ། དཔློན་རིན་རློར་བ་དང་གསུམ་མློ། །

དྗེ་ལ་དཔློན་རིན་རློར་བ་ནི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ཡི་ཡབ་དང༌། ཡུམ་ནི་

ཟིན་ཟ་བཀྲ་ཤིས་སྐིད་ཅྗེས་པའློ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀའང་ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་ཡློད་ཀི་

གློས་ནི་དཀྲིས། རང་བཞིན་གི་དབང་པློ་རྣམས་ནི་དུལ། དད་པ་དང་གཏློང་བའི་

“ནློར
1

་གིས་ནི་འབྱློར། ཡ་རབས་ཀི་སྤྱློད་ཚུལ་གི་མཚམས་ལས་ནི་མི་འདའ་བ་ཞིག་

གློ །ཡབ་ཡུམ་དྗེ་གཉིས་ལས་བལྟམས་པའི་ཚུལ་ནི། ལུག་གི་ལློ་ལ་ལྷུམས་སུ་

ཞུགས་ཤིང་དྗེའི་ཚེ་ཡུམ་ལའང་ཉི་མ་ཤར་བ་ལན་མང་དུ་རྨིས་པ་དང༌། མངལ་

བཟུང་བའི་ཚེ་ནའང་བདྗེ་བ་ལ་རྗེག་པར་གནས་པ་ཤ་སག་བྱུང་ངློ༌། །ཚངས་པ་

1  ནློད
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གསྗེར་གི་སློ་བཞི་དང༌། །གཞློན་ནུ་ཡིས་ནི་ཨུ་མ་དང༌། །དློན་གྲུབ་ཀི་ནི་སྒྱུ་འཕྲུལ་

བཞིན། །ཡུམ་ནི་མངལ་གི་ཁུར་གིས་མཛེས། །དྗེ་ནི་མངལ་ན་གནས་ན་ཡང་། །དྗེ་

ཡིས་ཉྗེས་པའི་སྐབས་མྗེད་དློ། །འདམ་གི་དབུས་ན་འདབ་སློང་ཅན། །དག་ཅིང་དྲི་མ་

བལ་བ་བཞིན། །བརྩྗེ་བས་དྲངས་པའི་རབ་དཀར་སྨློན་ལམ་གིས། །སིད་པར་སྐྗེས་

ཀང་སིད་ལ་མི་གནས་པའི། །ཐབས་ནི་ཁློ་བློ་གཅིག་པུ་ལ་ཡློད་ཅྗེས། །“ཁྗེངས
1

་པར་

མི་“རིགས
2

་རྒྱལ་སས་ཀུན་གི་ཡིན། །དྗེ་ལྟར་ཟླ་བའི་གྲངས་རློགས་པ་ན་མྗེ་ཕློ་

སྤྗེའུའི་ལློ་ཧློར་ཟླ་བཞི་པའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་ཤར་མ་

ཐག །དཔལ་ཁ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེན་པློ་དང་འདབ་ཆགས་པ་དགློན་

གསར་དུ། ཁྱྗེའུ་གཟུགས་མཛེས་ཤིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་མགློ་གདུགས་ལྟར་རྒྱས་པ། 

དཔལ་བའི་དབྱྗེས་ཆྗེ་བ་ཞིག་བཙས་“པར
3

་གྱུར་ཏློ། །

དྲི་ཡི་གཞློན་པས་གློ་སྐབས་ཕྱྗེ་བ་ཡི། །སྤིན་རུམ་ནས་འཐློན་རྒྱུ་སྐར་བདག་

པློ་བཞིན། །མངལ་གི་ཁློད་ནས་རབ་མཛེས་གཞློན་ནུའི་སྐུ། །མཚན་བཟང་ཆ་ཤས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འཁྲུངས། །ཟླ་ཞལ་ཨུཏྤལ་མིག་ལྡན་པའི། །གསྗེར་གི་ས་

འཛིན་ལྷུན་པློ་ཞིག །གལ་ཏྗེ་འཇིག་རྟྗེན་འདིར་རྗེད་ན། །དྗེ་དང་ཁྱློད་ནི་མཚུངས་པར་

འགྱུར། །བྱམས་པ་ཡིད་ལ་རྟག་ཏུ་ཉལ་བ་དང༌། །མཁྱྗེན་པ་ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་འཕློ་བ་

གཉིས། །སྐབས་གསུམ་ས་འཛིན་ལ་ནི་མ་མཆིས་པས། །སིད་ཀང་ཁྱློད་ཀི་དཔྗེ་རུ་

རུང་མ་ཡིན། །དྗེ་ལྟར་བཙས་ནས་གདུགས་བཅུ་གཉིས་འདས་པ་ན། གདན་གཅིག་

1  ཁངས

2  རགས

3  བར
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གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པའི་ཚོགས་ཆྗེན་པློའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས། དགློན་གསར་

དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པློ་དང༌། རྗེ་བཙུན་མ་སྒློལ་

མ་ལ་ཞག་བདུན་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ། མཁན་ཆྗེན་བསློད་དབང་པས་ཡུམ་གི་

པང་པ་ན་ཁྱྗེའུ་ཞིག་འདུག་པ་ལ་འློད་དཀར་པློ་སུམ་བསྒིལ་ཅིག་ཟུག་འདུག་པ་ནུབ་

གསུམ་དུ་རྨིས་པ་ན་ཁྱྗེའུ་འདི་ལ་ངློ་མཚར་བ་ཅི་འློང་བར་འདུག་ཅྗེས་གསུངས་

སློ། །དྗེ་ལྟར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་ན་ལྟས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་བྱུང་ཞིང༌། མཚན་ཡང་བྱང་

ཆུབ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བཏགས་སློ། །དྗེ་ནས་དགུང་ལློ་བཞི་སློང་བ་དང༌། ཀློག་ཡིག་ལ་

སྦྱངས་པས་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་སྦྱངས་པའི་གནས་དྗེ་

རྣམས་མཐར་སློན་པར་གྱུར་ཏློ། །སིང་རྗེ་ཆྗེ་ལ་རིང་ནས་གློམས་པའི་ཡིད། །སིང་པློ་

མྗེད་པའི་ཡུལ་ལ་དགའ་མི་འགྱུར། །མང་ཐློས་བག་ཆགས་སྗེམས་ལ་གློམས་རྣམས་

ཀིས། །མང་པློའི་ཤྗེས་བྱ་ཤྗེས་པར་དཀའ་བ་མིན། །ཆུ་སིན་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུར་

ཟབ་པའི་ཐུགས། །གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་ལ་པད་འདབ་བཞིན་དུ་མཉྗེན། །འགྲློ་བའི་མིག་

གི་བདུད་རྩིའི་ཟླ་བ་སྗེ། །གཞློན་ནུ་འཁྲུངས་པས་འགྲློ་ནི་མགློན་དང་བཅས། །དྗེ་ནས་

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པ་རྩ་འགྲྗེལ་གི་ཚིག་ཐུགས་ལ་བཟུང་ཞིང༌། 

ཉིད་ཀི་གཅྗེན་པློ་རྒྱལ་སས་གྲགས་རིན་པའི་དྲུང་དུ་གསན་སྦྱློང་མཛད་པས། རྒྱུད་

དློན་རྣམས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་མཛད་དློ། །

དགུང་ལློ་བཅུ་གཉིས་བཞྗེས་པ་ན། སྤྱན་སྔ་བསློད་གྲགས་པ་དང་ཐབས་ཅིག་

ཏུ་བྱློན་ནས། ལུག་ལློ་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ཡར་ཚེས་བདུན་ལ། སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་

གྲགས་པ་ཤྗེས་རབ་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏྗེ་དགྗེ་བསྗེན་གི་སློམ་པ་མནློས་མཚན་
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ཡང་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཅྗེས་བཏགས་ཤིང༌། སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་

མཚན་པས་ཕག་མློ་བར་བཞིའི་སློ་ནས་རྒྱུད་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་དློ། །ཉི་མ་དྗེ་

ཉིད་ནས་ཆློས་དྲུག་གི་ཁིད་ཀི་དབུ་བཙུགས་ཤིང་། “ཚེས
1

་དགུའི་ཉིན་འདུས་པ་རྒྱ་

མཚོའི་དབུས་སུ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་འཆད་པའི་དགའ་སློན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ནས། 

ཟླ་བ་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གི་བར་དུ་སྐལ་བར་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་ཆློས་དང༌། ཟང་ཟིང་གི་དགའ་སློན་གིས་ཚིམ་པར་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་ལློ་དྗེའི་

ཟླ་བ་ལྔ་པ་ལ་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་རྩྗེས་ཐང་དུ་བྱློན་ནས་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་མང་པློ་

ཞིག་སར་ཡང་། དཔལ་བརྟག་པ་གཉིས་པ་གསུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཚིམ་

ཞིང་དད་པའི་ས་བློན་ཀུན་ནས་རྟས་པར་གྱུར་ཏློ། །གང་གི་མཁྱྗེན་པའི་བྱ་ལམ་

དུ། །རྒྱུད་དློན་འློད་སློང་ལྷང་ངྗེར་གསལ། །གདངས་སན་གསུང་གི་ཚ་ཟྗེར་

གིས། །འགྲློ་བའི་ཉྗེས་ཚོགས་ཚང་ཚིང་སྗེག །“རིགས
2

་ཀིས་མཐློ་ཡང་ཁྗེངས་དང་

བལ། །ལང་ཚོ་ལྡན་ཡང་དུལ་བར་གནས། །གཞློན་ཡང་རྒན་པློའི་བློ་གྲློས་ཅན། །དྗེ་

ཡིས་གཞན་ཡིད་ཅིས་མི་འཕློག །ལྗེགས་ཚོགས་བདུད་རྩིའི་གཏྗེར་ཆྗེན་ལས་

འཁྲུངས་པའི། །ཁྱློད་སྐུ་མཚན་མློའི་མགློན་འདི་མཐློང་བ་ན། །དྲི་མས་གློས་ཤིང་

སྗེམས་ཀི་གཏློང་བ་ཡི། །རི་བློང་ཅན་ལ་བལྟ་བའི་གློ་སྐབས་བཅློམ། །ནམ་ཡང་བི་བ་

མ་མཆིས་པའི། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་དཀིལ་འཁློར་ལ། །ནག་ཕྱློགས་ལ་ནི་ཟད་འགྱུར་

བའི། །ཟླ་བས་ཇི་ལྟར་འགྲན་པར་ནུས། །དྗེ་ནས་གུ་ཤི་ཆྗེན་པློས་དགློན་གསར་དུ་

རིགས་བསྐྲུན་པའི་ཞལ་ཏ་མཛད་པ་ན། གཞློན་ནུ་འདི་སྐྗེ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་

1  ཆྗེས

2  རྗེགས
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ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་ལ་གློམས་ཤིང་། ཁྱིམ་འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་

རྣམ་པར་མཐློང་བས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མ་བདྗེ་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེའི་ཚེ་གལ་གིས་འཆུས་

ཀང་འདློད་པའི་དློན་མ་གནང་བས་ལན་ཅིག་དང་གཉིས་སུ་འབྱློན་དགློས་པ་བྱུང་

ཡང་འདློད་པའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་སྐྗེས་ཏྗེ། །གཞན་དུ་ན་ཁྱིམ་ནས་

ཁྱིམ་མྗེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནམ་ཞིག་ན་རྗེད་པར་འགྱུར་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཅིང་། 

ངློ་ཚ་ཤྗེས་པ་དང་“ཁྗེལ
1

་ཡློད་པའི་ཁིམས་གྲློགས་དང་བཅས་པ་ཁློ་ནར་གནས་པ་

མཛད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་གཞློན་ནུ་འདི་ཡི་ཡིད་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་རྣམས་སྐྗེས་པར་

སྗེམས་སློ། །

སིང་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་ཡིད་ཀི་བཞིན་རས་ཀི། །ཞྗེ་སང་དྲི་མ་དག་པར་མ་བྱས་

ན། །གསྗེར་གི་བུམ་པར་བླུགས་པའི་དྲིས་བསློས་ཆུས། །གདློང་གི་དྲི་མ་དག་ལ་

དགློས་པ་ཅི། །བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ངློ་ཚའི་གློས། །ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་གི་དུ་གུ་ལ་

ཡིས་མིན། །མགྲིན་རྒྱན་ལྗེགས་བཤད་ཡིན་གིས་དློ་ཤལ་མིན། །གཙུག་རྒྱན་བ་མ་

ཡིན་གི་ནློར་བུས་མིན། །འཚོ་བའི་སློག་ནི་སྤིན་ལྟར་མི་གཡློ་ཞིང་། །འབྱློར་ཚོགས་

རྒུད་པའི་ཉྗེས་པས་མི་རི་ལ། །དབང་ཕྱུག་མཁའ་བཞིན་རྟག་ཏུ་མི་འགྱུར་ན། །འདློད་

པ་སྤྱློད་ལ་དགའ་བར་སུ་མི་འགྱུར། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་སིད་པའི་དཔལ། །གླློག་ཕྗེང་

གཞློན་ནུའི་བློ་གར་བཞིན། །གཡློ་བར་མཐློང་ནས་དྗེ་ཡི་ཡིད། །འདློད་ལ་ཆགས་དང་

བལ་བར་གྱུར། །དྗེ་ནས་ཞི་བའི་ཕན་ཡློན་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགའ།
2

 འཁློར་བའི་སྐློན་ལ་

1  ཁིལ

2  + །
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ནི་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས།
1

 ཁྱིམ་གི་གཏམ་ལ་ནི་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ལྡན༌།
2

  

དབྗེན་པའི་བསྔགས་པ་ལ་ནི་ཡིད་རབ་ཏུ་རངས་པར་གྱུར་པའི་“གཞློན
3

་ནུ་དྗེ་“ཡི
4

་

དམ་བརྟན་པ་ལ་གནས་པར་རིག་ནས་སྤྱན་སྔ་གྲགས་ཤྗེ་བ་དང༌། འཇམ་དབྱངས་གུ་

ཤི་བ་དང༌། སྐུ་ཞང་རིང་ཕྱི་བ་རྣམས་བཀའ་བགྲློ་བ་མཛད་ནས་གཞློན་ནུ་དྗེ་གངས་

རིའི་ཁློད་ཀི་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀི་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་ན་

མངློན་པར་མཐློ་ཞིང་མཐའ་ཡས་པའི་ཡློན་ཏན་དུ་མའི་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་འགྲློ་བའི་

མགློན་པློ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་ཞྗེས་ཡློགས་སུ་གྲགས་པ་དྗེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དམིགས་ཏྗེ་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པློའི་ནགས་ཁློད་དཔལ་མཐའ་རྩའི་དབྗེན་གནས་སུ་བཏང་བར་གྱུར་ཏློ། །

སློང་ལ་དཔག་བསམ་ལློན་པ་ཚ་བས་གདུངས་ལ་བསིལ་གྲིབ་དང༌། །ལམ་

གློལ་རྣམས་ལ་ལམ་སློན་རབ་རིབ་ཅན་ལ་མིག་སྨན་ལྟར། །སིད་པའི་དགློན་པར་

འཁྱམས་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་གཅིག་དམ་ཆློས་སུ། །ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱས་པ་“དྗེ
5

་

ནི་ཞི་བའི་ནགས་སུ་གཤྗེགས། །རིང་ནས་སྨློན་པའི་རང་གི་འདློད་པའི་དློན། །འགྲུབ་

པར་མཐློང་ཚེ་གཞློན་ནུའི་བཞིན་གི་མདངས། །ཟླ་ཟྗེར་འཐུངས་པའི་ཀུན་ཏའི་ཚལ་

བཞིན་དུ། །འཛུམ་དཀ་འློད་ཀིས་ལྷམ་མྗེར་བྱས་པར་གྱུར། །ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་སློད་

གཡློགས་མཛེས། །མརྒད་འཁྱུག་པའི་རང་སྗེགས་ཅན། །གྲུབ་པ་དུ་མས་བསྗེན་པ་

ཡི། །ས་འཛིན་ངློར་དྗེར་གཤྗེགས་པའི་ཚེ། །དྲི་ཡི་བཞློན་པས་དལ་གིས་བསྐློད་པ་

1  + །

2  + །

3  གཞིན

4  ཡ

5  ད
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ཡི། །གཡུ་ལློའི་ངློས་ཅན་རང་འཐུང་ཕྗེང་བ་རྣམས། །ལག་པའི་ཡལ་འདབ་མཛེས་

པར་གཡློབ་པ་ཡིས། །ཕན་ཚུན་དུ་ནི་སྦྲློན་པར་བྱྗེད་པ་འདྲ། །འཇིགས་བལ་བག་ནི་

ཕབ་པ་ཡི། །དུལ་བའི་རི་“དྭགས
1

་ཕྲུག་གུ་རྣམས། །དཀྱུས་རིང་ཨུཏྤལ་མིག་གིས་

ནི། །མགྲིན་པ་ཀློགས་ནས་ཡང་ཡང་བལྟ། །འབས་བཟང་ཁུར་གི་ལྕིད་ཀིས་ནློན་པ་

ཡི། །ལློན་པའི་གསྗེབ་ནས་སྤུ་ཡི་མདློག་སྡུག་པའི། །འདབ་བཟང་རྣམས་ཀི་སྒ་སན་

སྒློགས་པ་ནི། །གཞློན་ནུ་འློངས་ལ་ལྗེགས་ཞྗེས་བརློད་པ་བཞིན། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་རྟློགས་པ་བརློད་

པའི་སན་དངགས་བྱིན་རླབས་ཀི་ལྷུན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་དུས་ཀི་

རྟློགས་པ་བརློད་པའི་བང་རིམ་སྗེ་དང་པློའ ློ།།  །།

པདྨློའི་བཞིན་ལ་གཡློ་ལྡན་བུང་བའི་སྤྱན། །མཐློན་མཐིང་རལ་པའི་རྩྗེ་ན་འློད་

དཀར་ཅན། །རློལ་སྗེག་གཟུགས་ཀིས་འགིང་པའི་དབྱངས་ཅན་མས། །ད་དུང་

བདག་ལ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྩློལ། །དྗེ་ནས་དགུང་ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་བབ་པ་ན། གདན་

ས་རིན་པློ་ཆྗེར་ལྕགས་ཕློ་ཁྱི་ལློ་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཡར་ཚེས་བཅུ་གསུམ་གི་ཉིན། བདྗེ་

བར་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁྱྗེན་བརྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་བདག་ཉིད་གངས་

རིའི་ཁློད་ཀི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་མགློན་གཅིག་པུ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་

སིགས་མའི་དུས་ཀི་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་ཆྗེད་དུ་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་པ་མཚན་བརློད་པར་

དཀའ་བ་ཆློས་རྗེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློས་མཁན་པློ་དང༌། 

མཁན་ཆྗེན་གཞློན་ནུ་དབང་ཕྱུག་པས་སློབ་དཔློན་དང༌། སློབ་དཔློན་ཆློས་སློ་བ་ཚུལ་

1  དགས
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ཁིམས་བཟང་པློས་དུས་གློ་བ་མཛད་ཅིང་། སྤྱན་སྔ་གྲགས་པ་ཤྗེས་རབ་པས་ཐློག་

དྲངས་པའི་དགྗེ་འདུན་བཅུ་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་དགྗེ་ཚུལ་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་

དག་པར་བངས་ཏྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆློས་འདུལ་

བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ངློ༌། །ཡིད་ཀི་“ཤྗེས
1

་ནི་སློང་སྗེམས་ཚོན་གིས་བསྒྱུར། །ལག་པའི་

པདྨ་ལྷུང་བཟྗེད་བུང་བས་མཛེས། །སྐུ་ཡི་གསྗེར་རི ་དམར་སྗེར་བ་གློས་

ཀི། །མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུས་ཡློངས་སུ་ཁྗེབས་པར་གྱུར། །སྗེམས་ཀི་གཉིས་

འཐུང་མི་སྲུན་པ། །དྲན་དང་ཤྗེས་བཞིན་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །དབང་དུ་གྱུར་ཏྗེ་མཁས་

རྣམས་ཀིས། །སྨད་པའི་ལམ་དུ་ག་ལ་འཇུག །ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་གི་སིང་པློ་

མཆློག །སྐལ་ལྡན་འགྲློ་བའི་རྗེ་བ་སྐློང་བའི་དཔལ། །དམ་པ་ལག་འགྲློའི་དབང་པློའི་

གཙུག་གི་རྒྱན། །ཚུལ་ཁིམས་འཕགས་པའི་ནློར་གིས་འབྱློར་པར་གྱུར། །

དྗེ་ནས་དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་བཞྗེས་པ་ན་གདན་སར་བྱློན་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནས་

ཕག་ལློ་ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་ལྔ་ལ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསློལ། འདུས་པ་རྒྱ་

མཚོའི་ཚོགས་ལ་སྨློན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྗེད་པའི་ཆློས་གསུངས་

པས་ས་གཡློ་པ་དང༌། ཤར་ཕྱློགས་ནས་སྒ་ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྟས་

ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་བྱུང་ཞིང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་བ་ན་མྗེད་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཏུ་རིགས་ངྗེས་པར་མཛད་དློ། །ལློག་སྨྲའི་ཝ་སྐྗེས་ཟིལ་གནློན་གདློང་ལྔའི་

ཁི། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་ཆློས་སྒ་སྒློག་པའི་གཞི། །ནློར་བུའི་འློད་ཚོགས་འདྲྗེས་པའི་

གཟི་བརིད་ཀིས། །ཉིན་བྱྗེད་དབང་པློར་འཁྲུལ་པ་སྐྗེད་བྱྗེད་པ། །ལྷ་ཡི་རི་བློ་བཞིན་དུ་

1  ཤྗེ་་་་  པར་གཞི་གཞན་དུ་“ཤྗེལ་”ཞྗེས་པའང་འདུག
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བྱིན་ཆགས་ཤིང་། །དུལ་བའི་སྤྱློད་པས་ཡིད་འཕློག་དྗེ་འཛེགས་ཏྗེ། །དུང་ལྟར་དཀར་

བའི་ཚེམས་ཀི་སྤིན་གསྗེབས་ནས། །གསལ་བརིད་འབྲུག་གི་སྒ་ཡིས་ལྗེགས་བཤད་

བསན། །དྗེ་ཚེ་ལྷ་ཡི་རློལ་མློའི་སྒས། །ཕྱློགས་རྣམས་ཁྗེབས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །དབང་

པློ་གཞུ་ཡིས་འཆི་མྗེད་ལམ། །གློ་སྐབས་མྗེད་པར་བཀྲ་བར་བྱས། །སིད་ན་བ་ན་

མྗེད་པའི་ཡློན་གནས་དྗེ། །མཆློད་པར་བྱྗེད་ལ་སྗེམས་ལྡན་སྨློས་ཅི་དགློས། །སྗེམས་

མྗེད་རྣམས་ཀང་འློས་པ་ལྟ་བུར་ནི། །མཆློད་པར་བྱྗེད་ལ་བརྩློན་པ་དྗེ་རྨད་དློ། །དྗེ་

ནས་གླང་ལློ་དཔྱིད་ཟླ་ར་བའི་ཡར་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་སྗེ་གདློང་དུ་སིགས་དུས་ཀི་

ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་མཁྱྗེན་བརྩྗེའི་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པས་

མཁན་པློ་དང༌། མཁན་ཆྗེན་གཞློན་ནུ་དབང་ཕྱུག་པས་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་དང༌། 

སློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་པས་གསང་སྗེ་སློན་པ་དང༌། ཚིག་དློན་གི་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་ཚོགས་ཆྗེན་པའི་མཁན་པློ་བཀྲ་ཤིས་ཚུལ་ཁིམས་པས་

དུས་གློ་བ་མཛད་ཅིང༌། དད་པའི་དགྗེ་འདུན་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་གི་དབུས་སུ་བསྗེན་

པར་རློགས་པ་དགྗེ་སློང་གི་དངློས་པློ་ཐློབ་པས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སིང་

པློ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་མཐའ་དག་གི་མཛོད་དུ་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ཆློས་ཀི་རྗེ་པའི་ཞལ་ཏ་ནན་ཅན་དང༌། བཀའ་བགྲློ་བ་ལ་དབང་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང༌། བ་དཔློན་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་མཛད་པའི་ཞུ་བ་ནན་ཆྗེར་ཕུལ་བ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། སྤྱན་སྔ་བསློད་ནམས་གྲགས་པ་ལང་ཚོ་མ་སློན་གི་བར་དུ་རྗེ་ཞིག་ཞལ་

གིས་བཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ནས་རྒྱལ་སིད་བསྐངས་པའི་དུས་སུ་

ཡང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་སྐྗེ་བ་དུ་མར་བཞྗེས་པ་ལ་གློམས་པ་དང་རླབས་པློ་ཆྗེའི་
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བསློད་ནམས་སྐྲུན་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆློས་ཁློ་ནས་རྒྱལ་སིང་བསྐངས་པ་དང༌། རློང་

གློང་འློག་ཐམས་ཅད་དུའང༌། ཆློས་འཕྲུལ་གི་ཟླ་བ་ལ་སློག་གཅློད་སློང་བ་ལ་སློགས་

པ་མཛད་པའི་མཐུས་མངའ་རིས་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྲུག་པ་དང༌། མུ་གྗེ་དང༌། ཡམས་

ཀི་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་སློང༌། ལྷས་དུས་དུས་སུ་ཆར་

འབྗེབས་པ་དང༌། ལློ་ཏློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་རྣམས་བདྗེ་བ་ལ་

རྗེག་པར་གནས་པ་ནི་རློགས་ལྡན་གི་དུས་བཞིན་དུ་གྱུར། བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པས་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆྗེས་ཆྗེར་སྗེལ་བའི་ཤཱཀའི་སས་རྣམས་ནི་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་

ཡློན་ཏན་རྣམས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་འཕྗེལ་ཏྗེ། མདློར་ན་རྒྱལ་པློ་བྱམས་པའི་

སློབས་ཀིས། རྒྱལ་སིད་བསྐངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་ནློ། །

རློ་རྗེ་ལྟ་བུར་བརྟན་པའི་ཐུགས་མངའ་ཞིང་། །རྨློངས་པའི་རབ་རིབ་བཅློམ་

པའི་བློ་གྲློས་ཅན། །ཕྱག་གི་པདྨ་གཏློང་བའི་མདངས་ཀིས་མཛེས། །ཀུན་ལ་ཁློ་བ་

བལ་བའི་སིང་རྗེའི་གཏྗེར། །དྗེ་ཡིས་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀིས་ས་འཛིན་འདི། །འཚེ་

བ་བལ་བར་བསྐངས་པའི་གྲགས་པའི་ཚོགས། །སྐློན་བལ་ཡིད་བབ་བདུད་རྩིའི་ཟྗེར་

འདྲ་དྗེ། །ལུས་ཅན་ཀུན་གི་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བྱས། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་དམ་པ་དྗེ། །དབྗེན་

པའི་གནས་ལ་ཡི་རང་བས། །འདུ་འཛིས་ཟིལ་གིས་ནློན་པ་ཡི། །གནས་དྗེ་ལ་ནི་

དགའ་མ་གྱུར། །དྗེའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་རིང་མློ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་མློས་པ་

བརྟན་པར་མཛད་པ་དང༌།
1

 འདུ་འཛིའི་གཡྗེང་བས་ཐུགས་ཕྱུང་བ་དང༌། རྒྱལ་སིད་ལ་

སིང་པློ་མྗེད་པར་དགློངས་ནས་གྲུབ་པའི་སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློ་དྭགས་པློ་རིན་པློ་ཆྗེས་

1  + །
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བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་དབྗེན་གནས་དམ་པ་སམ་པློར་གཤྗེགས་པར་བྱའློ། །སམ་

དུ་དགློངས་ནས་གདན་ས་རིན་པློ་ཆྗེར་བྱློན་ཏྗེ། ཐུགས་དམ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་

རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ་ལན་ཅིག་གི་གཟིགས་སང་ལ་དགྗེ་

སློང་ངུར་སྨྲིག་གི་རྟགས་ཅན་ཞིག་སྔློན་ལ་བྱུང་ཞིང་དྗེའི་རྗེས་ལ་བུད་མྗེད་རྒྱན་

བཟང་པློས་བརྒྱན་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་ད་ནི་གཞན་དུ་འགྲློ་མི་དགློས་པར་འདློད་དློན་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང༌། ཐུགས་ལ་དགའ་བདྗེའི་ཉམས་ཁྱད་

པར་ཅན་སྐྗེས་ཤིང༌། ད་ནི་བདག་ཐྗེལ་རང་དུ་བསད་པས་ཆློག་པར་འདུག་སམ་པ་

བྱུང་“སྗེ
1

། འབྱློན་བཞུད་ཀི་ཐུགས་ཐག་བཅད་པས་རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར་སྗེ་

གདློང་དུ་བཞུགས་པའི་ཁུར་དང་བལ་བར་གྱུར་ཏློ། །གུར་ཀུམ་གཞློན་ནུའི་དཔལ་

འཛིན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །ཐུགས་རྗེས་སིད་ལས་སྒློལ་བའི་རྗེ་བཙུན་མ། །རབ་

མཛེས་སྐུ་ཡིས་མིག་གི་དགའ་སློན་སྒྲུབས། །རྣར་སན་གསུང་གིས་སྗེམས་ཀི་ཐྗེ་

ཚོམ་བཅད། །ཞི་བའི་གནས་སུ་མི་རྟློག་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །འཕྗེལ་བར་འགྱུར་བའི་

མཚན་མ་མཐློང་བ་ན། །བདག་ཉིད་ཆྗེ་དྗེ་སྐད་ཅིག་དྗེ་ཉིད་ལ། །ཐུགས་ཀི་ཆུ་གཏྗེར་

དགའ་བདྗེའི་རླབས་ཀིས་སྐློད། །གང་གི་མཐུ་ཡིས་རྒྱལ་བའི་སྐུ། །ཡིད་ཀི་མྗེ་ལློང་

ལ་གསལ་བ། །ཀྗེ་མ་དང་བའི་དད་པ་ཡི། །རྨད་བྱུང་མཐུ་འདི་བསམ་མི་ཁྱབ། །དྗེ་ལྟ་

ན་ཡང་དྲི་མྗེད་ཡིད་ལ་ནི། །དག་པའི་རང་གཟུགས་འཆར་ལ་ངློ་མཚར་ཅི། །རློག་

བལ་དང་བའི་ཆུ་ཡི་སློད་དག་ཏུ། །སྤིན་བལ་ཟླ་གཟུགས་སང་བ་ངང་ཚུལ་ཡིན། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་

1  ས
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རྟློགས་པ་བརློད་པའི་སན་དངགས་བྱིན་རླབས་ཀི་ལྷུན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞིང་བསྗེན་པར་རློགས་ནས་རྒྱལ་སིད་ཆློས་ཀིས་བསྐངས་པའི་རྟློགས་པ་

བརློད་པའི་བང་རིམ་སྗེ་གཉིས་པའློ།།  །།

ཆུ་གཏྗེར་འགྲམ་དུ་ཆུ་སྐྗེས་དཀར་པློའི་གདན་སྗེང་ན། །ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་

ལང་ལིང་གཡློ་བའི་རྒྱན་གིས་སྤུད། །ངག་གི་ལྷ་མློ་ངག་ལ་སློབས་པ་སྩློལ་དྗེ་

ལ། །སིང་ནས་འདུད་དློ་སིང་གི་ཆུ་སྐྗེས་དབུས་སུ་རློལ། །གཞན་ཡང་བདག་ཉིད་

ཆྗེན་པློ་འདིས་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྣམས་ཀི་དྲུང་དུ་མང་དུ་གསན་པའི་ཐློས་

བསམ་གིས་ཤྗེས་བྱའི་གནས་རྣམས་ལ་མ་རྟློགས་པ་དང་ལློག་པར་རྟློག་པ་དང་ཐྗེ་

ཚོམ་གི་དྲ་བ་རྣམས་བསལ་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ཡང་འདི་ལྟར། གསྗེར་ཞུན་བརྩྗེགས་

པ་ཇི་བཞིན་མཛེས་པའི་སྐུ། །ཙན་དན་ཡལ་འདབ་ལྟ་བུར་མཉྗེན་པའི་ཕྱག །བཅློ་

ལྔའི་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པའི་ཞལ། །འགྲློ་མང་དབུས་ན་ལྷུན་པློ་ལྟ་བུར་མཐློ། །མཁྱྗེན་

པས་ནམ་མཁའི་མཚམས་ལས་བརྒལ། །བརྩྗེ་བས་སིད་གསུམ་ཡློངས་ལ་

སློམས། །གྲགས་པས་འཛིན་མའི་ཁྱློན་ཀུན་འགྗེངས། །མཛད་པས་འགྲློ་ཀུན་དགྗེ་ལ་

སྦྱློར། །རྩློད་དུས་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ས་སྐ་པ། །ལུས་ཅན་བསློད་ནམས་དཔལ་དུ་

བྱློན་གྱུར་ནས། །མི་ནུབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་མཆློག །སིད་ཞིའི་

དཔལ་མགློན་ཡློངས་འཛིན་བཟང་པློ་ཞྗེས། ཁློར་ཡུག་ས་འཛིན་པར་དག་གི །སྐྗེ་བློ་

ཀུན་གིས་བསྔགས་པ་ཡི། །ཡ་མཚན་གཏམ་གི་གཞིར་གྱུར་དྗེའི། །ཞབས་རྡུལ་ཟློལ་

མྗེད་སྤྱི་བློས་ལྗེན། །མང་ཐློས་འདབ་གཤློག་རྒྱས་པའི་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །ཕྱི་རྒློལ་

གདྗེངས་ཅན་འཇློམས་པའི་མཆྗེ་སྔར་ཅན། །ནག་ཕྱློགས་ལག་འགྲློའི་གཟི་བྱིན་
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འཕློག་བྱྗེད་པ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་འདབ་བཟང་དབང་པློར་འདུད། །བདྗེ་གཤྗེགས་

གཅིག་གི་བསན་པ་ལ། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་མྗེད་པ་བརྫུན། །བདྗེན་ན་རྒྱལ་བའི་

དབང་པློ་ཁྱློད། བསན་པ་འདི་ལ་ག་ལ་འབྱློན། །དྗེ་ལྟར་བརློད་མ་ཐག་པས་མཚོན་

པའི་བགྲང་བ་ལས་འདས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ནི་ལྡན། མ་དག་པའི་སྐློན་ཐམས་ཅད་ནི་

ཟད། །དུལ་བ་ལ་གནས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ནི་སློན། མཐློང་བ་དང་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ནི་

ཡིད་ཐར་པ་ལ་གཡློ་བར་ནུས་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱ་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེ་ཆློས་ཀི་དབང་

ཕྱུག །ཤཱཀྱཱའི་ཏློག་ཆྗེན་པློ་དྗེའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་རྣ་བའི་ལམ་དུ་འློངས་པའི་རིགས་

པའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ། སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པའི་ཚིགས་སྔ་པྱི་གཉིས་ཀི་མཁན་

པློ་ཞུས་ཤིང་། །སྨློན་པ་དང་འཇུག་པའི་སྗེམས་རིན་པློ་ཆྗེ་བསྐྗེད་པའི་སློ་ནས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་མནློས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློ་ནས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་

ལ། བདྗེ་མཆློག་འཁློར་ལློ་དང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་སྗེ་

བཞི་དང་འབྗེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། རྗེས་སུ་གནང་བ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་དང༌། གྲློལ་

བར་བྱྗེད་པའི་ལམ་ལའང་ལམ་འབས་སྦྱློར་དྲུག་ཆློས་དྲུག་དམར་ཁིད་བདྗེ་མཆློག་

རིམ་ལྔ་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་དང༌། བཤད་པ་ལ་བརྟག་པ་གཉིས་པ་རློ་རྗེ་གུར་སམྦུ་ཊི་

རྒྱུད་བ་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གསན་ནློ། །གཞན་ཡང་འགྲློ་བ་དུ་མའི་དཔལ་མགློན་

དམ་པ། སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་ཤྗེས་རབ་པ་དང༌། འཕགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་

དབང་ཕྱུག་སིགས་དུས་ཀི་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་བྱློན་པའི་རྒྱལ་སས་ཐློགས་མྗེད་བཟང་

པློ་དཔལ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བུ་སློན་ཞབས་ཀི་ཐུགས་སས་མཁན་ཆྗེན་དྷརྨ་

ཤྲི་བྷ་དྲ་དང༌། འཇམ་དབྱང་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་དང༌། རྒྱལ་བའི་སས་
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པློ་གྲགས་པ་རིན་ཆྗེན་པ་དང༌། གླན་གི་མཁན་བརྒྱུད་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་

མཁན་ཆྗེན་གཞློན་ནུ་དབང་ཕྱག་པ་དང༌། མང་དུ་ཐློས་པ་དང་བསློམས་པའི་ཉམས་

རྟློགས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ནློར་བུས་ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་བལྟམས་པར་གྱུར་པ་སློབ་

དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་པ་དང༌། ལྷག་བསམ་དག་པའི་ཐུགས་ཀིས་

འགྲློ་བ་དུ་མའི་ཐར་པའི་གློ་སྐབས་འབྱྗེད་པར་མཛད་པ། སློབ་དཔློན་ཆློས་སློ་བ་ཚུལ་

ཁིམས་བཟང་པློ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརྟན་པས་མཐུ་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་མངའ་བ་བ་མ་འབི་ཕྱུག་པ་རིན་ཆྗེན་འབུམ་པ་རྣམས་གུས་པས་བསྗེན་ནས་

དབང་རྗེས་གནང་བཤད་པ་ལུང་གང་བཞུགས་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་ཞུས་སློ། །

ཁྱད་པར་འགྲློ་མགློན་ཆློས་ཀི་རྗེ་ཞི་བའི་དབྱིངས་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་

ལ་ཉྗེ་བའི་ཚེ། །དྗེད་ལ་མ་ཐློབ་པའི་བཀའ་ལུང་རྩད་གཅློད་དགློས་རྣམས་མཁན་ཆྗེན་

བྱང་ཆུབ་རྩྗེ་མློ་ལ་ཞུས་གསུངས་པའི་ཞལ་ཆྗེམས་གུལ་པའི་སྤྱི་བློས་མནློས་ནས། 

རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་ནི་མཁས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན༌། བདག་པས་གཞན་གཅྗེས་

པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཐུགས་ནི་འབྱློངས་པར་གྱུར། བདྗེ་བ་དང་སློང་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ནི་མངའ་བརྗེས། ཕྱི་ནང་གི་རྟྗེན་འབྗེལ་བསྒིག་པ་ལ་ནི་མཐུ་

ཐློགས་པ་མྗེད་པ་དང་ལྡན། ཆློས་བརྒྱད་ཀི་སང་བའི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ནི་ཉྗེ་བར་

ཞི་བར་གྱུར་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་ལློ་རྩཱ་བ་ཆྗེན་པློ་བྱང་ཆུབ་རྩྗེ་མློ་སྤྱན་དྲངས་

ནས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའིརྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་པ་དང་

བཅས་པ། གསང་འདུས་བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་གདན་བཞི་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་དང༌། 

སྦྱློར་དྲུག་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་བསྗེན་བསྒྲུབ་ནྗེ་གུ་ཆློས་དྲུག་ལ་སློགས་པའི་ཁིད་
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དང༌། དཔལ་མཆློག །རྩྗེ་མློ། རིགས་བསྡུས་ལ་སློགས་པའི་དབང་དང་དཔག་ཏུ་མྗེད་

པའི་ལུང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས་

བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་དྗེ་རྣམས་ལ། །རྒྱ་གར་ནས་བློད་དུ་འགྱུར་བའི་སྔགས་དང་

མཚན་ཉིད་ཀི་དབང་བཤད་པ་ལུང་མན་ངག་ཕལ་ཆྗེར་མ་གསན་པ་མ་སང་ཞིང༌། 

བློད་ཀི་རྗེ་ས་སྐ་པ་ཡབ་སས་ཐམས་ཅད་ཀི་བཀའ་འབུམ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་མགློན་

པློ་དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་དང༌། ཆློས་རྗེ་འབི་ཁུང་པ་དང༌། རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡབ་

སས་ཀི་བཀའ་འབུམ་ལ་སློགས་པ་གྲགས་ཆྗེ་བ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་གསན་པ་མཛད་པ་

ནི། འདིར་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་ནས་མ་བིས་ཏྗེ། རྒྱས་པར་དྗེ་ཉིད་ཀི་གསན་ཡིག་

ཏུ་བལྟས་པས་ངློ་མཚར་བའི་སང་བ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དློ། །གཅིག་གིས་ལྷག་པའི་

ཡློངས་འཛིན་བཅུ་ཕག་གཅིག །གཅིག་པུ་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་གཏན་གི ་

སྐབས། །སྐབས་གསུམ་ངློ་བློ་རྩ་བའི་འདྲྗེན་པ་མཆློག །མཆློག་གི་བ་མ་གསུམ་དང་

བཅས་པ་ཡི། །མཛེས་མཛེས་བསྡུས་འདྲའི་ཞལ་གི་བུམ་པ་ནས། །མཁས་མཁས་

གསུང་གི་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཡང་ཡང་རྣ་བའི་ལམ་དུ་འློངས་པ་

ན། །བཤད་བཤད་དློན་ལ་མཐའ་ཡས་མཁྱྗེན་པ་རྒྱས། །དཔག་མྗེད་མདློ་དང་རྒྱུད་

སྗེའི་ཐློས་པ་འཛིན། །བ་མྗེད་བ་མའི་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་ངློམས། །གྲངས་མྗེད་འགྲློ་

ལ་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་བསན། །མཚུངས་མྗེད་ཁྱློད་ནི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་བཞིན། །རྒྱ་

ཆྗེན་ལུང་གི་ཐློས་པས་སྒློ་འདློགས་བཅད། །སྐློན་བལ་སློམ་པ་གསུམ་གིས་རང་རྒྱུད་

བཏུལ། །ལུང་རྟློགས་འཁློར་ལློ་གཉིས་ཀིས་བསན་པ་སྗེལ། །མཉམ་མྗེད་ཁྱློད་ནི་

བསན་འཛིན་གཙུག་གི་རྒྱན། །རབ་རིབ་བལ་བའི་བློ་མིག་དང༌། །ཐློས་ལ་དགའ་བའི་
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འདུན་པ་དང༌། །མཁས་ལ་འདུད་པའི་སྤྱི་གཙུག་དང༌། །ལྗེ་ལློ་དློར་བའི་བརྩློན་འགྲུས་

ཅན། །དྗེ་དག་གཞུང་ལུགས་ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེར། །རྣམ་དཔྱློད་གྲུ་ཡིས་ལྗེགས་ཞུགས་

ནས། །རག་གཞན་གྲུབ་མཐའི་རྒྱ་མཚི་ཡི། །ཕ་རློལ་ཏུ་ནི་ཅིས་མི་སློན། །

གཞན་ཡང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས་རྟློགས་པའི་མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་བརྗེས་

པའི་ཚུལ་ཡང་འདི་ལྟ་སྗེ། །དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚེ་བདྗེ་མཆློག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་

སློམ་བཟླས་ལ་བཞུགས་པའི་དུས་གཅིག་ན་བསྐྗེད་བཟླས་ལའང་མུན་ཁང་བྱས་ན་

དགའ་བའི་རིགས་སུ་འདུག་གསུང་ནས་མུན་ཁང་དུ་ཐུགས་དམ་མཛད་པའི་སྔ་དྲློ་

ཞིག་ལྷའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པའི་ཚེ། རློལ་མློའི་སྒ་སིལ་སིལ་ཞིག་གསན་པས་

ལུས་ཀི་སྤུ་ལློང་གཡློ་བཞིན་པའི་ངང་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་བདྗེ་མཆློག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་

རྣམ་པ་མང་པློ་བྱློན་ནས་ལུས་ལ་ཐིམ་པ་སམ་བྱྗེད་པ་བྱུང་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་རྗེ་ལློ་ཙཱ་

བ་ཆྗེན་པློའི་དྲུང་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱློར་ཞུས་པའི་ཚེ་སློར་སྡུད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གིས་མཐའ་ཡས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་རྣམས་གསལ་བར་གཟིགས་

ཤིང་། གཞན་རྒྱུད་ཀི་སྗེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཕ་མློའང་མཁྱྗེན་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། མཐློང་

སྨློན་དུ་བཞུགས་དུས་ཞིག་གི་ཚེ། ཐིག་ལྗེ་ཁ་དློག་རྣམ་པ་ལྔ་དབུས་སུ། །དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་སྐུ་མཚན་དཔྗེས་སྤས་པ་དུ་མ་གཟིགས་ཤིང་། །གཞན་ཡང་སློང་

གཟུགས་ཀི་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་བདྗེ་མཆློག་རིམ་པ་ལྔ་པ་གསན་པ་དང༌། མཉམ་གཞག་

ལ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་རྩ་རྣམས་ཀིགནས་ཚུལ། །རླུང་གི་ཁ་དློག་དང་རྒྱུ་བའི་

ཚུལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཟིགས་པ་དང༌། ཆློས་རྗེ་ལློ་ཙཱ་བ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་གདུང་

གིས་ཕྱག་ཕྗེབས་པ་ལ་བསྒྲུབ་མཆློད་དང་གསློལ་འདྗེབས་མཛད་པའི་རྗེས་སུ་སྒ་
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སྒྱུར་ཆྗེན་པློའི་ཐུགས་རྗེ་དང༌། རང་ཉིད་ཀི་རླབས་པློ་ཆྗེའི་དད་པ་དང༌། དམ་ཚིག་

དག་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཐུས་ཟླ་ཕྱྗེད་ཙམ་གི་བར་དུ་བསམ་གཏན་གི་བདྗེ་

པའི་རློ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུན་དུ་བྱུང་བས་ཟས་ཀི་སྗེད་པ་དག་བལ་ཞིང་ཕྱི་ནང་གང་དུ་

བཞུགས་ཀང་རྣམས་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སློང་གཟུགས་འགག་མྗེད་དུ་འཆར་བ་

དང་། སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་རྩློལ་མྗེད་དུ་སྐྗེ་བ་དང༌། མནལ་ལམ་དུ་ཆློས་རྗེ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཆློས་

མང་པློ་གསན་པ་དང༌། དག་པའི་ཞིང་མང་པློར་བགྲློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་

རྟློགས་ཁྱྗེད་པར་ཅན་རྣམས་འཁྲུངས་སློ། །

རློ་རྗེའི་ལུས་ལ་རློ་རྗེའི་རྣལ་འབྱློར་གིས། །གནད་དུ་བསྣུན་པས་གནད་དློན་

ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེ། །དམིགས་བཅས་སློང་ཉིད་དམིགས་མྗེད་སིང་རྗེས་འཁྱུད༌། །ཟུང་དུ་

འབྗེལ་བ་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ། ཀུན་རྟློག་རློག་པའི་དྲི་མས་དག ། མི་རྟློག་ཡན་

ལག་དྲུག་གི་མཚོར༌། །འདབ་སློང་སློང་གཟུགས་རློགས་པ་ལ། །མི་འགྱུར་འགྱུར་

མྗེད་བུང་བས་རྩྗེན། །ཟླ་ཉིའི་བགྲློད་པ་ཟླ་བའི་དགྲ་ཡིས་ཟློས། །འཕློ་བའི་དྲི་མ་འཕློ་

མྗེད་ཆུ་ཡིས་བཀྲུས། །སློག་འཛིན་ཐུར་སྗེལ་སྗེག་རྩློལ་ལམ་གིས་བསྗེས༌། །མི་

འགྱུར་བདྗེ་བ་མི་མཆློག་ཁྱློད་ཀིས་བརྗེས། །གཞན་ཡང་གདན་ས་རིན་པློ་ཆྗེར་

བཞུགས་པའི་ཚེ། །བ་མ་རློར་འཇིན་པ་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་འཕློ་ཅིག་ལ་ཡུན་རིང་མློ་

ཞིག་ཙོག་བུའི་ངང་ནས་གཉིད་དུ་སློང་བའི་སང་གི་སྔ་དྲློ་དང་པློ་”ཤློག
1

་གསུང་བའི་

ཞལ་ཏས་སྐུ་མདུན་དུ་འློངས་པ་ན། །ཁློང་གི་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་ལད་མློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

མཛད་ནས་བསན་པ་མཐློང་བ་དང་། །བ་མ་རིན་པློ་ཆྗེ་བདག་གིས་དྗེ་འདྲ་ཅིག་

1  ཤྗེག
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བགིས་ལགས་ཟྗེར་ནས་དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་མིག་འཆི་མས་གང་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་ཁིད་གཉྗེར་བ་དགྗེ་བཤྗེས་ཀུན་ཡྗེས་ཀིས་མཚམས་ལ་སློད་པའི་ཞུ་བ་

ཕུལ་ནས་ཞག་བཅུ་སློང་བ་དང༌། སློབ་དཔློན་གྲགས་ལྗེགས་པ་ལ་ཁིད་གཉྗེར་བ་ཇ་

བཏུང་བར་འདློད་ནས་ཁང་སར་ཐློག་ན་ཡློད་མཆི་བ་ཁིད་ཤློག་གསུངས་པས། ཁློང་

མཚམས་ལ་སློད་པར་ཞུས་ནས་ཞག་མང་མི་འགྲློ་བས་མྗེད་མཆི་ཞུས་པ་ན། ཡློད་

མཆི་བས་ད་ལྟ་བློས་ཤློག་གསུང་བ་ལྟར་ཕྱིན་པས། ཇི་ལྟར་གསུང་བ་བཞིན་འདུག་

པ་ལ། ཞལ་ཏ་བསྒྱུར་བས༌། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་ཐུགས་མཁྱྗེན་མངའ་བར་འདུག །དྗེ་

བཞིན་དུ་བསམས་ནས་འློངས་པ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲས་ནས་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནློ། །ཡང་སློབ་

དཔློན་གྲགས་ལྗེགས་པ་རླུང་སྦྱློར་བསློམ་ཞིང་མཚམས་ལ་ཡློད་པ་ན། སྗེམས་མི་

བདྗེ་ཞིང་ལུས་ཀི་སློད་གཟྗེར་བ་ཞིག་བྱུང་བའི་ཚེ། །སྐུ་མདུན་དུ་མྱུར་པློར་ཤློག་

གསུང་བའི་ཞལ་ཏ་བྱུང་བས་མཚམས་གྲློལ་ཏྗེ་མཇལ་ནས་ཕྱག་ཕུལ་བ་ན། རླུང་

སྦྱློར་བསློམ་ཞིང་ཡློད་དམ་གསུང༌། ཆྗེར་མྗེད་ལགས་ཞུས་པས། རྫུན་མི་དགློས་

སློམ་པར་ཡློད་འདུག་པས། དྗེ་ལ་གྗེགས་ཡློད་པ་ཡིན། ཞག་པ་འདིར་སློད་ལ་འཕལ་

གི་བྱ་བ་ལ་བརྩློན་པར་གིས་གསུང་བ་བཞིན་བསྒྲུབས་པས། །སློད་ཀི་སྒྲུབ་མཆློད་

ཅིག་གི་དུས་སུ། ཁྱློད་ལ་རླུང་སྦྱློར་གི་ཡློན་ཏན་ཅིག་སྐྗེ་འདློད་པའི་དུས་སུ་བར་ཆད་

ཅིག་འློང་བར་འདུག་པས་གྗེགས་སྗེལ་ཐབས་བྱས་པ་ཡིན། །ད་སློང་ལ་བསློམ་

ལུགས་འདི་ལྟར་གིས་ལ་སློམས་ཤིག་གསུང་བ་དང་ལྷག་པར་ཡང་དད་དློ། །གཞན་

ཡང་བྱི་བ་ལློ་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་གཅིག་གི་ཉིན་ཡབ་ལ་བསྗེན་པར་རློགས་པ་བྱྗེད་

པ་ལ་ཤློག་གསུང་བའི་ཞལ་ཏ་བསྐུར་བ་ན། རྗེ་ཤིག་མི་འློང་བའི་ཞུ་བ་བྱུང་བས། 
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ཁྱྗེད་གྲློངས་ནས་བསྗེན་རློགས་བྱྗེད་པ་མིན་མཆི། དྗེ་ལྟ་མིན་ན་མྱུར་པློར་ཤློག་

གསུང་བའི་ཞལ་ཏ་བསྐུར་ནས་དྗེ་མ་ཐག་བསྗེན་རློགས་མཛད། དྗེ་ནས་ཟླ་བ་དྗེའི་

ཉྗེར་ལྔ་ལ་ཡབ་ཞི་བར་གཤྗེགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་

དཔགས་ན། ཤིན་ཏུ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཡང་མངློན་དུ་གྱུར་བའི་མཁྱྗེན་

པ་འདུག་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་དློ། །

དུས་གསུམ་ཤྗེས་བྱའི་གཟུགས་བརན་མ་ལུས་པ། །ཏིང་འཛིན་མྗེ་ལློང་ནང་

དུ་ལྷང་ངྗེ་བ། །གཞན་ལ་ལློག་ཏུ་གྱུར་བའི་གཞན་གི་སྗེམས། །གསལ་སློང་ཐུགས་ཀི་

ཡུལ་དུ་གསལ་བར་གྱུར། ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་སྒིབ་མྗེད་སྤྱན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་

འཇམ་པའི་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་གསང་བའི་བདག་པློ་ཀུན། །ཀུན་མཁྱྗེན་ཁྱློད་དང་

དབྱྗེར་མ་མཆིས། །རློ་རྗེའི་ལུས་ཀི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལྗེའི་གནད། །མ་ལུས་མངློན་དུ་གྱུར་

པས་གདུལ་བྱ་ཡི། །ནང་གི་རྟྗེན་འབྗེལ་སྒིག་ལ་མངའ་བརྗེས་པ། །རྣལ་འབྱློར་དབང་

ཕྱུག་ཁྱློད་ནི་གྲུབ་པའི་མཆློག །གཞན་ཡང་ཟྗེ་སྔློན་གི་རིའི་སྗེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་ཅིག་ཞལ་རྣམ་པ་གསལ་པློ་ཅིག་བྱློན་ནས་ང་ལ་ཡི་དམ་

བྱྗེད་ན་སྨྱུང་གནས་གིས་གསུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །ཟླ་བ་བྱུང་ངློ་ཅིག་གི་བཅློ་ལྔ་

ལ། །སྨྱུང་གནས་མ་ཆག་པར་མཛད་པ་དང༌། མནལ་ལམ་དུ་འཇིག་རྟྗེན་གི་མགློན་པློ་

རིན་པློ་ཆྗེ་དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་བ་བྱློན་པ་ལ་ཆློས་གསན་པ་དང༌། ལྷ་སར་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཀི་དྲི་གཙང་ཁང་གི་ནང་དུ་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བའི་དྲི་ཕུན་ཚོགས་པ་རྒྱུན་

མི་ཆད་དུ་ཚོར་བ་དང༌། མན་ལ་ལམ་དུ་ལྷ་སའི་སྐློར་ས་ཐམས་ཅད་འཇའ་འློད་ཀིས་

གང་བའི་གསྗེབ་ན་དགྗེ་སློང་བ་གློས་དང་སམ་སྦྱར་སྦྲགས་པ་ཞིག་གི་ཕྱག་ན་དར་
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དཀར་པློ་བཟུང་བ་ཅིག་གིས་དར་འདི་ལ་འཇུས་ན་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་འགྲློ་ཞྗེས་གསུང་

བ་ལ། འདིར་ཕྱག་མཆློད་བྱྗེད་པ་དང༌། རྗེ་ཞིག་ལ་མི་འགྲློ་གསུང་བའི་སང་བ་བྱུང་བ་

དང༌། མུན་ཁང་དུ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རྣལ་འབྱློར་དང་བདྗེ་མཆློག་གི་བསྐྗེད་

རིམ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མཛད་པའི་ཚེ། སྐུ་དང་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་གི་འློད་སྤྱན་གིས་

ལྟ་མི་བཟློད་པ་སམ་པ་བྱུང་བ་དང་། དག་པའི་སང་བ་ཅན་གི་གང་ཟག་གཞན་གིས་

ཀང་ངློ་མཚར་བའི་གནས་སུ་མཐློང་བའི་རིམ་པ་ནི། །ཡར་ཀླུངས་འཕྱློས་སུ་ཐུགས་

བསྐྗེད་གསུངས་པའི་དུས་སུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྩ་ལག་མཁས་པའི་དབང་པློ་སྗེ་

ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་སྗེང་གྗེས། དབུའི་སྗེང་ན་རྗེ་མཙུན་མི་ཕམ་པ་བྱམས་བཞུགས་

མཛད་པ་གསྗེར་བཙོ་མའི་མདློག་ཅན་ལམ་པ་ཅིག་གཟིགས་པ་དང༌། རྟློགས་ལྡན་

ཚུལ་རྒྱལ་བས་སྐུ་མདུན་དུ་དགྗེ་བ་ལ་སྦྱློར་འདློད་པའི་དུས་གཅིག་ན་སྤྱན་རས་

གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པར་མཐློང་ནས། དྗེ་ལ་སྗེམས་ཟིན་པ་རིང་རབ་ཅིག་

བྱུང་བས་ལློ་མང་པློ་ཞིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་བྱས་པ་བས་བློགས་ཆྗེ་བ་བྱུང་བ་དང༌། ཀ་

བཞིའི་སྗེང་ན་སྐློར་བ་མཛད་པའི་ཚེ་ཤློད་ནས་ཆློས་ཁང་བ་མཆློག་ཀིས་ཕྱག་བཙལ་

ནས་བལྟས་པ་ན། །སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་མཐློང་བ་ལ་སློགས་པ་ངློ་མཚར་བའི་རྣམ་

པར་ཐར་པ་ནི་མཐའ་ཡས་སློ། །

“ངུར
1

་སྨྲིག་རྟགས་ཀིས་མཚན་པའི་འློད་དཔག་མྗེད། །བརྩྗེ་བའི་གཏྗེར་ལས་

འཁྲུང་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས༌། སྤྱི་གཙུགས་རྒྱན་དུ་མཛེས་པའི་མི་ཕམ་

མགློན། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སས་ཀིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཁྱློད་དང་འཇིག་རྟྗེན་དབང་

1  དུར
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ཕྱུག་ལ། །ཡན་ལག་རྒྱན་གིས་སློང་པ་དང༌། །རལ་པའི་ཁུར་ནི་དློར་བ་ཡི། །ཁྱད་པར་

འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད། །ཡང་ན་སིང་རྗེའི་གཞན་དབང་གྱུར་པ་དང༌། །འགྲློ་བའི་སྡུག་

བསྔལ་བདག་གིར་མཛད་ནས་སུ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་འཕིན་ལས་སྒྲུབ་པས་

ན། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་ངྗེས། །གཞན་ཡང་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་

བསྗེན་པར་རློགས་ནས་དགྗེ་སློང་གི་རྟགས་དང་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་

རྣམས་དང༌། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་ཆློས་ཀི་རྗེ་དང༌། སྤྱན་སྔ་རིནཔློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་ཤྗེས་

རབ་པ་དང༌། སྒ་སྒྱུར་ཆྗེན་པློ་རྩྗེ་མློའི་ཞབས་དང་གསུམ་གི་སྐུ་དང་འབལ་མྗེད་དུ་

མཛད་པ་དང༌། །སྤྱིར་རང་གི་བ་མ་གང་ཡིན་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་མཆློག་གི་བ་མ་

གསུམ་གི་མཚན་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་བ་སྤུ་འཁྲུག་ཕྱག་ཐལ་མློ་སྦྱར། ཟླ་མཆློད་མ་

ཆག་པར་མཛད་པ་དང༌། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་དུ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་གསན་ནའང་དབུལ་

པློས་གཏྗེར་རྗེད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་བསློམ་པ་དང༌། ཡི་རང་མཛད་ཅིང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རྟྗེན་དང༌། སྐྗེད་བུ་དམ་པ་རྣམས་འཁྲུངས་པ་དང༌། ཆློས་གསུངས་པ་དང༌། 

ཉམས་ལྗེན་མཛད་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུའང་ཆིབས་པ་གཞློལ་ནས་ཕྱག་མཆློད་

མཛད་ཅིང་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་དང༌། ཡུལ་ཕྱློགས་སུ་འཁྲུག་པ་དང༌། ཡམས་ལ་

སློགས་པས་ཉྗེ ་བར་གཙེས་པ་གསན་པ་ན་སྤྱན་ཆབ་འདློན་སིང་རྗེ ་ཆྗེན་པློ ་

སྐྗེ། །སྦྱློར་བས་དྗེ་དག་ཞི་བའི་ཐབས་ལ་རྩློལ་བ་ལྷུར་ལྗེན་ཅིང་བསམ་པས་ལྷག་པའི་

ལྷ་ལ་གནློད་པ་དྗེ་དག་ཞི་བའི་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་མཛད་

དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལུང་དང་རྟློགས་པས་གཞན་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་ཡང་རྒྱ་ནག་

ཡན་ཆད། ཁ་ཆྗེ་ཕྱིན་ཆད་ཀི་བགྲང་ལས་འདས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་
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སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་ཡིད་ཐར་བའི་ལམ་གི་སློད་དུ་འཛིན་པའི་གསལ་བའི་དབྱྗེ་བ་

ནི་བརློད་པར་མི་ནུས་ཤིང༌། །རགས་པ་ཙམ་ནི། འཇམ་དབྱངས་ཆྗེན་པློ་ཤཱཀ་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པློས། །ཆློས་རྗེ་འཇམ་པའི་དབྱངས་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

གིས་གཙོ་མཛད་པའི་དབུས་ཕྱློགས་ཀི་ཡློངས་ཀི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དགྗེ་

འདུན་ཁི་ཕག་གསུམ་ལྷག་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་

བའི་དུས་སུ། །གསང་བདྗེ། ཟུལ་སྐློར༌། རྩྗེ་ཐང་གུང་ཐང་ལ་སློགས་པའི་འདུས་པ་རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་རྒྱུད་བ་མ་གསུངས་པས། གཞུང་ལུགས་རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུ་ལ་རིང་ནས་སྦྱངས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་ཐུགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཚིམ་

ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ཀང་དད་པའི་སྤུ་ལློང་གཡློ་བར་མཛད་པ་དང༌། གདན་ས་རིན་པློ་

ཆྗེར་རི་པ་བདུན་བརྒྱ་ཙམ་དབྱར་དགུན་ཟླ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་མཚམས་བཅད་

ནས་ཐུགས་དམ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་ཞལ་ཏ་གནང་ནས། །དྗེ་དག་གི་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་

མཐུན་རྐྗེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་ཅིང༌། ཁིད་བཏབ་པའི་ཚེ་ཡང་དྗེ་དག་གི་

ལུས་ཀི་རྩ་གནས་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐློང་བ་དང༌། སྐིལ་ཀྲུང་མ་ཞིག་

པར་རྩིག་པ་ལ་འགྲློ་ནུས་པ་བྱུང་ཞིང༌། དྗེ་དག་སྐུ་མདུན་དུ་མཇལ་བ་ནའང་། ལ་

ལས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་མཐློང་བ་དང༌། ལ་ལས་ལྷ་གཞན་དུ་མཐློང་བ་ལ་སློགས་

པའི་ངློ་མཚར་བའི་ལྟས་ཀིས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དད་པ་ཐློབ་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་

མགློན་པློ་ཡབ་སས་ཀི་བཀའ་འབུམ་གསུངས་པ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་ཆྗེན་མློ་

མཛད་རྗེས་ཀིས་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་རྩློད་མྗེད་དུ་བབ་པ་དང༌། ཆློས་ཁང་སློ་མ་རབ་ཏུ་

གནས་པ་མཛད་པའི་ཚེ། མྗེ་ཏློག་དློར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་རྟྗེན་མྗེད་དུ་ཆགས་པ་ཀུན་
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གིས་མཐློང་བས་དད་པར་གྱུར་པ་དང༌། དྲུང་དུ་བསད་པ་ཀུན་ཀང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དྲི་

གཙང་མས་ཡིད་འཕློག་པར་བྱྗེད་དློ། །

མཁའ་གློས་གླློག་གི་ཕྗེང་བས་གཏམས་པ་ལྟར། །ཕྱི་ཡི་ཀུན་སྤྱློད་སློ་སློར་

ཐར་པས་མཛེས། །ལྷུན་པློ་ཉི་ཟླའི་སྐ་རགས་བཅིངས་པ་བཞིན། །ནང་གི་ཐུགས་ནི་

རིམ་གཉིས་ཟབ་མློས་བསར། །བརྩྗེ་དང་མཁྱྗེན་པ་ཐུགས་ལ་བསྡུས། །ཁློ་དང་རྨློངས་

པ་རིང་དུ་བསྐྲད། ལྷ་དང་བ་བའི་ཏིང་འཛིན་ལ། །དྲན་དང་ཤྗེས་བཞིན་འབལ་བ་

མྗེད། །མཁས་མང་དབུས་ན་ཡློན་ཏན་གཏྗེར་ཆྗེན་ཁྱློད། །རབ་བརིད་སྗེང་གྗེའི་ཁི་ལ་

སྗེང་གྗེ་བཞིན། །ཞུམ་མྗེད་ཐུགས་དང་ཚངས་དབྱངས་ང་རློ་ཡིས། །ཁི་ཕག་འཁློར་

ལ་འཁློར་ལློ་གསུམ་པ་བསྐློར། །སར་ཡང་ཀུན་བཟང་ནགས་ཁློད་དུ། །རྒྱུད་སྗེ་པདྨློ་

ལས་འློངས་པའི༌། །རློགས་རིམ་ཟབ་མློའི་སྦྲང་རྩིའི་རློས། །སྐལ་ལྡན་བུང་བ་ཚིམ་

པར་མཛད། །ཉིན་བྱྗེད་འཆར་ཀའི་མདངས་ལས་ཆྗེས་ལྷག་པའི། །སྐུ་ཡི་དཀིལ་

འཁློར་མཐློང་བར་གྱུར་མ་ཐག །མིག་གི་འབས་བུར་མཆི་མའི་ཆུ་ཐིགས་གཡློ། །ལག་

པའི་ཐལ་མློ་སིང་ཁར་ཟུམ་པར་བྱྗེད། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་སན་དངགས་བྱིན་

རླབས་ཀི་ལྷུན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། ལུང་དང་རྟློགས་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་

བའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་བང་རིམ་སྗེ་གསུམ་པའློ། རློལ་རྩད་གར་གི་ཉམས་ལྡན་རི་

”དྭགས
1

་མིག །མིག་གིས་བལྟ་བས་མི་དློམས་དབྱངས་ཅན་མ། །མ་ལྟར་བརྩྗེ་བ་ཁྱློད་

ཀིས་བག་གི་ངག །ངག་དབང་ལྷ་མློ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་མཛོད། དྗེ་ལྟ་བུའི་བདག་

1  དགས
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ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་

པའི་མཐར། །གླང་ལློ་ནས་སྐུ་བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསན་ཅིང༌། །དྗེའི་ཚེའང་ཐྗེལ་ཤློད་ཀི་

ནང་སློ་གཉིས་ཀིས་ཐློག་དྲངས་ནས་ངུ་སློབ་སྤྱི་བྱྗེ་བག་དང་བཅས་པས་བ་མ་དང་

དཀློན་མཆློག་ལ་ནི་བཅས་མ་མ་ཡིན་པའི་གསློལ་བ་བཏབ། དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་དགྗེ་

འདུན་ལ་ནི་ག་ནློམ་པའི་བསྗེན་བཀུར་གིས་མཆློད། །བསན་སྐློང་གི་ཚོགས་རྣམས་

ལ་ནི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་འཕིན་ལས་གཞློལ་བའི་ཆྗེད་དུ་

ཉིན་མཚན་བར་མ་ཆད་དུ་འབད་པའི་ཤུགས་དྲག་པློ་བསྐྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་

གསློལ་བ་མི་ཐྗེབས་པའི་སྔ་ལྟས་སུ་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀི་མནལ་ལམ་དུ། ཟྗེ་

སྔློན་གི་རི་ཉིལ་བ་དང༌། ཐྗེལ་གི་གླིང་རྣམས་ཕག་གྲུའི་རློངས་སུ་ལྷུང་བ་དང༌། 

གསྗེར་འབྲུ་སྗེང་དུ་ཁྱྗེའུ་དང་བུ་མློ་གློས་བཟང་པློ་བགློས་ཤིང་མྗེ་ཏློག་གི་ཐློད་དང་

ཕྗེང་བ་བཅིངས་པ་མང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་འློད་འབར་བ་གཅིག་བཏྗེག་ནས་འདུག་པ་

ལ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་བ་གློས་ངུར་སྨྲིག་ཅིག་གསློལ་ནས། ཁི་དྗེའི་སྗེང་དུ་བྱློན་པ་

དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་གཤྗེགས་སློ། །དྗེའི་ཚེ་བདག་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསློལ་ཞྗེས་

གསློལ་བ་བཏབ་པ་ན་ཕྱིར་ལ་ཞལ་ཕྱློགས་ནས་ཕྱག་བརྐང་བའི་སང་བ་བྱུང་ཞིང༌། 

དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞུ་བར་བྱའློ་སམ་དུ་གཉིད་ལས་སད་པ་དང༌། ཡང་ཨ་ཙ་

ར་རས་དཀར་པློའི་གློས་གློན་ཞིང་དུང་ལློང་གིས་རྣ་བ་བརྒྱན་པ་ཞིག་གིས་སྗེང་གྗེ་

གཅིག་ཁིད་ནས་བྱུང་བ་ལ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས་ཕྱག་གཡས་རློ་རྗེ་དང༌། གཡློན་

པས་བུད་མྗེད་གཅིག་གི་ཕག་པ་ལ་བརྟྗེན་པ་ལྷློ་ནུབ་མཚམས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་

གཤྗེགས་པ་དང༌། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཤར་མ་ཐག་ནུབ་པ་ལ་སློགས་
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པའི་མཚན་མ་རྣམས་བྱུང་ངློ་། །

ཟྗེ་སྔློན་ཟྗེ་བའི་ཏློག་ནི་ཉིལ་བ་དང༌། །གླིང་རྣམས་གླིང་གི་འློག་ཏུ་ལྷུང་བ་

ཡི། །རྨི་ལམ་རྨི་བའི་མཚན་མ་མཐློང་བ་ན། །ཡིད་ལ་ཡིན་མི་བདྗེ་བའི་ཟུ་རྔུས་

ཁྱབ། །གསྗེར་མདློག་ཆུ་འཛིན་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་བཞིན། །ལྷ་ཡི་ལམ་ནས་འློངས་པའི་

རིན་ཆྗེན་ཁི། གངས་རི་བར་སང་དབྱིངས་སུ་གཡློ་འདྲ་ཡི། །རི་དགས་རྒྱལ་པློའི་

བཞློན་པ་སང་བ་ནི། །མ་ཕམ་རྒྱལ་བའི་ཕློ་ཉ་བ། །མྗེ་ཏློག་ཐློད་ཀི་མཛེས་རྣམས་

ཀིས། །མུ་མཐའ་བལ་བའི་ལུས་ཅན་སྐབས། མི་ཡི་ཡུལ་ནས་སྤྱན་འདྲྗེན་ལྟས། །དྗེ་

ཚེ་མི་རུང་འཇིགས་པ་སར་བྱྗེད་པའི། །མི་དགྗེའི་མཚན་མ་མཐློང་ཞིང་ཐློས་པ་

ཀུན། །བཞིན་ལ་འཛུམ་བལ་སྒ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཞན། །མིག་གི་ལྟ་སངས་དམའ་ཞིང་

ཤུགས་རིངས་འདློན། །དྗེ་ལྟ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས། །གདན་ས་རིན་པློ་ཆྗེར་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་སིད་ལློ་བཅུ་དྲུག་གི་བར་དུ་བསྐངས་ནས། གླང་ལློའི་དགུན་ཚོགས་ཁིད་

གསུང་བ་ལ་བྱློན་ཏྗེ། །འཁློར་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པར་སྲུང་བ་དང༌། བདག་

གཞན་བརྗེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་མི་འབལ་བར་བྱྗེད་པ་དང༌། རང་

རྗེའི་བརྒྱུད་པ་འདི་བཀའ་ཕྱག་གཉིས་སུ་མྗེད་པ་བྱ་བ་ཡིན་པས། །ཕྱིའི་ཀུན་སྤྱློད་

ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་ནང་དུ་རྒྱུད་སྗེ་རིན་པློ་

ཆྗེའི་དགློངས་པའི་བཅུད་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་ལ། །བརྩློན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆྗེ་བ་དང༌། ཕྱློགས་རིས་ནས་འདུས་པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་བློ་དང་མཚམ་

པའི་ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་དང་སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་གི་འཁློར་ལློ་གཉིས་ལ་འབད་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 484  

ཐློན་ལ། །མདློར་ན་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་བལྟས་ནས་སློ་

གསུམ་གི་ཀུན་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་དྗེ་དག་གི་རྗེས་སུ་བསབ་དགློས་པ་དང༌། །སྤྱན་སྔ་

རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་གྲགས་པ་ལ་ཡང༌། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སར་བཞུགས་ལ་བསན་

པ་རིན་པློ་ཆའི་ཁུར་བསློམས། །བརྒྱུད་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་མས་པར་ཐར་པ་ཟུང་ཞྗེས་པ་

དང༌། མིའི་དབང་པློ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་པ་དང༌། སྐུ་ཞང་གྲགས་

པ་རིན་ཆྗེན་པལའང་སྗེ་སིད་ཆློས་ཀིས་སྐློང་དགློས་པ་དང༌། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་

ཞབས་ཏློག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དགློས་པའི་ཞལ་ཏ་རྣམས་མཛད་དློ། །

བརྩྗེ་བའི་ལྟ་བསངས་དག་གིས་འཁློར་ལ་གཟིགས། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་

གསུང་གི་ཐ་མས་བསན༌། ཀུན་ཀང་ཐློག་མཐའ་བར་དུ་དགྗེ་ལ་བཀློད། །ཁྱློད་ཀི་

མཛད་པ་མཐའ་དག་སྐློན་དང་བལ། །པད་དཀར་ཕྗེང་བས་བརྒྱན་པའི་མཚོ། །རྒྱང་

ནས་མཐློང་བའི་ངང་པ་བཞིན། །གཞན་ཕན་ཁློ་ན་དགློངས་པ་ཁྱློད། །གཞན་གི་དློན་

ལ་སྐློ་བ་བལ། །ཐློས་པའི་མློད་ལ་མཆི་མ་ལྷུང་བྱྗེད་པའི། །གསུང་གི་ཐ་མ་ཐློས་ཚེ་

གདུལ་བྱ་རྣམས། །བློ་དང་འཚམ་པའི་གཏམ་གིས་རངས་པ་དང༌། །མ་ངན་ཁུར་

གིས་ནློན་པ་མཉམ་དུ་བྱུང༌། །

དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་སྐུ་བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསན་པའི་ཚེ་མུན་ཁང་དུ་

སློས་ཀི་དྲི་ཞིམ་པློ་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་ལྡང་བ་དང༌། མཚན་མློ་ལྷའི་རློལ་མློ་སྒ་སན་

པློས་བར་སང་གང་བ་དྲུང་དུ་ཉྗེ་བར་གནས་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེས་ཐློས་ཤིང་། །སག་ལློ་ཟླ་

བ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན། །བདྗེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་བཀློད་ཆློས་རྗེ་རྣམ་པའི་སྐུ་འདྲ་

ཤློམས་གསུང་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་མཆློད་སྤིན་གིས་མཆློད། །ཐུགས་ཐག་པ་
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ནས་གསློལ་བ་བཏབ། །དྲི་མ་མྗེད་པའི་སྨློན་ལམ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཛད་ནས། །དྗེའི་ཕྱི་

དྲློའི་ཚེ་ནད་འདློན་པ་རང་ལ་འདི་ལྟར་བྱས་ཀང་ཆློག་སྗེ། །འློན་ཀང་ད་རང་དུས་ཚོད་

དང་བྱས་པས་ཞྗེས་གསུང་ནས་འཁྲུལ་འཁློར་མཛད་ནས་ལན་ལིན་དང་བཅས་པའི་

ཁ་དློག་ནག་པློ་ཇ་སུན་ཙམ་ཁ་ཡར་སྐུ་ནས་འཐློན་པ་མཛད་ཅིང༌། ཆློས་ལྔའི་སྔ་དྲློ་

དང་པློའི་ཚེ། །སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་མཚན་པ་གདན་དྲློངས་གསུང་

ནས་སྤྱན་དྲངས༌། དྗེ་ཉིན་ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་ཐུགས་དམ་སྔ་ཕྱིར་མཛད་

དགློས་རྣམས་སྔློན་ལ་མཛད་པ་ན། སྤྱན་སྔ་ན་འཁློད་པ་རྣམས་ཀིས། སྐུ་ཤྗེད་ཚུངས་

པས་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་སྔར་བཞིན་མཛད་པ་བྱུང་ན་ཞུས་པས། དྗེ་རིང་

སྔློན་ལ་བྱྗེད་སང་ནས་དྗེ་བཞིན་བྱྗེད་དློ་གསུང༌། དྗེ་ནས་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་

ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དང༌། ད་ནི་ལྗེགས་པ་ཡིན། ཡིད་བདྗེ་བར་གིས་ཤིག་གསུངས་

ཏྗེ། །དྗེའང་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཐུགས་དམ་ལ། ཐློ་རངས་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ཚར་

གསུམ་ཁུག་པ། ན་རློ་མཁའ་སྤྱློད་མའི་བསྐྗེད་རིམ་གསལ་བའི་ངང་ནས་ༀ་གསུམ་

མ་བརྒྱ་རྩ་རྗེ། ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སློམ་བཟླས་དང༌། ནམ་ལངས་མ་ཐག་སྐུ་ཁྲུས་མཛད་

ནས་དཀློན་མཆློག་གི་དྲུང་དུ་བརྒྱ་ཕྱག་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་བཅས་པ་རྗེ། །དྗེ་

ནས་སྗེམས་བསྐྗེད་རང་གིས་བང་བའི་ཆློ་ག་ཚར་རྗེ་ཆ་གློང་དུ་དཀར་གཏློར་ཆ་

བཞི། ཐུན་གཏློར༌། ཛམ་ལྷ་སྗེར་ནག་གི་ཆུ་སྦྱིན། ཟ་བྱྗེད་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་སྦྱིན་

སྗེག་དང༌། དྲློ་རྗེས་ལ་ཚ་ཚ་བདུན་ནམ་བཅུ་གཅིག་གང་རུང་རྗེ། བརྒྱ་རྩ། དབྱུ་གུ། 

མི་གཡློ་བ་སྒློལ་མ་འློད་ཟྗེར་ཅན། རྣམ་འཇློམས་ཀི་གཟུངས། གཏློར་མ་ཆ་གསུམ་ཆ་

བཅུ། དུས་འཁློར་གི་ཐུན་མཚམས་ཀི་གཏློར་མ། ཡུམ་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིག་དྲུག་སློང་། 
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སྨན་བའི་གཟུངས་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ། འཇམ་དབྱངས་ཀི་བསློད་པ་གཉིས་དང་འཇིག་

རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་གི་པློ་བསློད་དང༌། ཕྱག་འཚལ་ཉྗེར་གཅིག་རྣམས་ཚར་བདུན་རྗེ། 

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུགས་རིང་ཐུང་དང༌། ཡི་གྗེ་བཅུ་པ་དང༌། ཏཱ་རྗེ་བརྒྱ་ཕག་

རྗེ། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་གང་གྲུབ་ཀི་ཀློག་ཐུན་རྗེ། སློད་ཐུན་ལ་བདྗེ་མཆློག་དང༌། 

དཔལ་ཀྗེ་རློ་རྗེ་གང་རུང་རྗེའི་སྒྲུམཆློད་རྒྱས་པ་རྗེ་དང༌། དྗེ་ནས་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་

དང༌། བསྐྗེད་རིམ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་སློ་ནས། །མཚན་མློའི་ཆ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་

པློའི་དློན་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་དང༌། ཉིན་མློའང་སྔར་བཤད་པའི་

སྐབས་སུ་མཚན་མྗེད་ཀི་ཐུགས་དམ་ལ་གཙོ་བློར་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་འདི་

ནི་གདན་སར་བཞུགས་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཉིན་མློ་ཡན་ཆད་ལ་ཅུང་ཟད་

ཙམ་ཡང་ཆག་པ་མྗེད་པར་མཛད་པས་ཆློས་བརྒྱད་ཀི་མཚན་མའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་

རྒྱུ་བའི་སྐབས་མི་རྗེད་དློ། །

དྗེ་ནས་སྤྱན་ཅུང་ཟད་ཟུམ་པའི་ལྟ་སངས་བཅས་པ་ལས། །ཞལ་འཛུམ་མཛད་

ནས། །ད་ལྟ་བུད་མྗེད་རྒྱན་གིས་མཛེས་པ་གཉིས་བྱུང་བའི་གཅིག་གིས་འློ་མ་དཀར་

ཡློལ་འབྲུག་རྒྱབ་གང་བཟུང་ནས་འདྲྗེན་པའི་རྣམ་པ་བྱྗེད། གཅིག་གིས་དར་ཡུག་

དཀར་པློ་ས་བརྐངས་ཏྗེ་འདིའི་སྗེང་ནས་འབྱློན་པར་ཞུ་ཟར་གད་མློ་བློ་གསུང་བ་དང་། 

གཟིགས་སང་གཞན་ཅི་འདྲ་གདའ་ལགས་ཞུས་པས་ཁར་སིང་ནས་མང་པློ་བྱུང་སྗེ་

ཁྱྗེད་རྣམས་མཆི་མ་འདློན་པ་གདའ་བ་གསུང༌། དྗེ་རྟིང་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་བ་ལ་

འདའ་ཁ་མ་བསྡུས་པ་དྗེ་གསུང་བར་ཞུ་དང་གསུང་བ་ན། དྗེ་མི་དགློས་པར་གདའ་

ལགས་ཞུས་པས། །ཁར་སང་ནས་རྟགས་འདྲ་བ་བྱུང༌། ད་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་
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འཆར་ཞིང་འདུག །ད་ལྟ་གསུང་བར་ཞུ་གསུང༌། དྗེ་ནས་ཡུད་ཅིག་ན་ད་ནི་གང་བྱས་

ཀང་བདྗེ་བའི་རིགས་ཅིག་གདའློ་གསུང་ངློ་། །དྗེའི་རྗེས་ལ་སྤྱན་བཙུམས་ནས་ཡུད་

ཙམ་ཞིག་བཞུགས་ཤིང་ཞལ་གི་སྒློས་ཅུང་ཟད་ཡ་ཙམ་མཛད་པ་ན། ཕྱག་འཚལ་བ་

ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཅྗེས་གསུང་ལྷང་པ་ཅིག་བྱློན་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་ཧིག་གྗེ་

གཟིགས་ཏྗེ་རྗེ་བཙུན་མ་རྗེ་བཙུན་མ་གསུང་ཞིང་དབུ་དུད་དུད་མཛད་པས། སྐུ་

མདུན་པ་རྣམས་འཇིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བྱུང་བ་ལ་ཁྱྗེད་རྣམས་མ་འཚུབ་སྗེམས་

ལས་མི་དགློས་ཡི་དམ་གི་ལྷ་འདྲ་བ་བྱློན་པ་ཡིན། །ཆློས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་

ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན་མློད་གསུང༌། དྗེ་དུས་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་བས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་

ཐུགས་དམ་གི་གསལ་འདྗེབས་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་འགྲིབ་པའི་

མཐར་ནི་སློན། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསློད་ནམས་ཀི་དཔལ་ནི་འགྲིབས། དཀར་

ཕྱློགས་ཀི་ཉིན་བྱྗེད་ནུབ་རིའི་རྩྗེ་ནི་ལྷུང༌། ནག་ཕྱློགས་ཀི་བདུད་རིས་མུན་པའི་

སློབས་ནི་འཕྗེལ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །སག་ལློ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཡར་ཚེས་ལྔའི་ཉི་མའི་

དཀིལ་འཁློར་ནུབ་ཏུ་ཉྗེ་བའི་མཚམས་སུ་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཡིས་གང་ནས་

བྱློན་པ་དྗེ་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིས་གཤྗེགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ལྷག་བསམ་རྩ་བ་བརྟན་

ཅིང་བརྩྗེ་བའི་ཡལ་འདབ་ཀུན་ཏུ་གཡློ། །ཚུལ་ཁིམས་དྲི་བསུང་རྒྱས་ཤིང་གཞན་

ཕན་བསིལ་གྲིབ་ཕྱློགས་བཅུར་འབབ། །རྣམ་གྲློལ་འབས་བུས་བརིད་ཅིང་སྐལ་ལྡན་

འདློད་ལྷའི་དགའ་སློན་དུ། །ལྗེགསས་པར་འཁྲུངས་པའི་དཔག་བསམ་ལློན་པ་གླློ་

བུར་ཉིད་དུ་ལྷུང༌། །

ཀི་ཧུད་བསིལ་ཟྗེར་ཅན་གི་སྤུན༌། །འདྲྗེན་མཆློག་ཡློངས་འདུའི་ལློན་པ་
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འགྗེལ། འདློད་ལྷ་གཉིས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཡིད་ཀི་རྗེ་བ་འབས་མྗེད་

བྱས། །རླབས་ཆྗེན་སྨློན་ལམ་རྟ་ལང་སློབས་ཀིས་དྲངས། །ཕུན་ཚོགས་དགྗེ་མཚན་

བྱ་ཡི་ལམ་ན་མཛེས། །ལྷུན་གྲུབ་འཕིན་ལས་འློད་སློང་དྲ་བ་ཅན། །འདྲྗེན་མཆློག་བ་

མའི་ཉིན་བྱྗེད་དཀིལ་འཁློར་ནུབ། །ཀི་ཧུད་ཐུབ་བསན་མཁའ་ཡི་རྒྱན། །ལུས་ཅན་

པདྨློའི་གཉྗེན་གཅིག་མྗེད། །འགྲློ་བའི་རང་དྲུག་ལྡན་པ་ཡི། །དམ་ཆློས་སྦྲང་རྩིའི་

དགའ་སློན་ཉམས། བསབ་གསུམ་འཛིན་མའི་ཁྱློན་དུ་དུ་མའི་འགྲློ་ལ་དམིགས་པ་

ཡི། །ཤུགས་དྲག་སིང་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་འབབ། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་

རྣམ་ཐར་ཐར་འདློད་བུང་བའི་ཡིད་འཕློག་པ། །སྤྱློད་ཚུལ་བཟང་པློའི་འདབ་བརྒྱ་བརྒྱ་

སློང་གིས་མཛེས་རིང་བུ་སྐམ། །ཀི་ཧུད་དགྗེ་ལྗེགས་པདྨློའི་ཚལ། །བསྐྲུན་པའི་

ཡློངས་འཛིན་རིང་བུ་མྗེད། །གདུལ་བྱ་ངང་པའི་ཉྗེར་འཚོའི་གཞི། །སྒ་ཡི་ལྷག་མ་ཙམ་

དུ་ཟད། །དྗེ་ལྟར་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་པ་དང༌། འཇའ་

ཚོན་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པའི་ཕུང་པློ་དང༌། གླིང་བྱིན་པློར་སློས་ཀི་དྲི་ཞིམ་པློ་དང༌།  

ནམ་མཁའ་ལ་རློལ་མློའི་སྒདང༌།  འློད་ཟྗེར་དཀར་སྔློན་རྗེང་བུའི་དུ་བ་ཙམ་གཟིམས་

ཁང་གི་ནང་དང༌། སྗེང་དུ་ཁྱུག་ཁྱུག་འགྲློ་བ་བྱུང༌། ཞག་བཅུ་བཞིའི་བར་དུ་སྐུའི་

མདངས་ལྷག་པར་གསལ་བ་དང༌། དྗེ་ཉྗེ་བར་བསྡུས་པའི་ཚེའང་བྱང་སྗེམས་དཀར་

པློ་གྗེན་དུ་དང༌། དམར་པློ་འློག་ཏུ་གཤྗེགས་པ་རྒྱུད་སྗེ་ནས་བཤད་པའི་རྟགས་ཁྱད་

པར་ཅན་བྱུང་ཞིང༌། དྗེའི་དུས་ན་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་དངློས་ཀི་

འདུ་ཤྗེས་དང་ལྡན་ཞིང་དམ་ཚིག་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་སློབ་མ་འགའ་ཞིག་

གིས་གསློལ་བ་དྲག་པློ་བཏབ། རྗེས་ཀི་རྨི་ལམ་དུ་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་སང་བ་
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འདུག་པའི་ངང་ནས། སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་བྱམས་མགློན་གི་དྲུང་དུ་བཞུད་ཅྗེས་དག་ཏུ་

གསློལ་བ་འདྗེབས་ཤིང༌། ལུས་ཉམས་བབས་པ་སམ་བྱྗེད་ནས་འཁབས་པའི་ཚེ་སྐུ་

གདུང་གི་དྲུང་དུ་འགྲློ་སམ་ནས་ཕྱིན་པ་ན། བུད་མྗེད་གསུམ་གིས་གདུང་གཉྗེར་བྱྗེད་

ཅིང་སློས་འབུལ་བར་འདུག་པའི་བཞུགས་གདན་གི་རྩན་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་ཟུར་

གསུམ་པ་ཡར་མར་གི་འཕྱང་ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕ་འློད་འཕློ་བས་བརྒྱན་པ་ཞིག་འདུག་

པ། དགའ་ལྡན་དུ་གདན་འདྲྗེན་པའི་ཁི་ཡིན་ཟྗེར་བ་རྨིས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་བདག་

ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་འདི་ནས་ཤར་ཕྱློགས་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཆློས་གྲགས་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ཀི་དྲུང་དུ་འབྱློན། དྗེ་ནས་སྐྗེ་བ་གསུམ་

པ་ལ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་ལྷློ་ནུབ་ཀི་ཕྱློགས་སུ་འབྱློར་ལྡན་ཅིག་ཏུ་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་ཏྗེ། 

ས་ལམ་ཕལ་ཆྗེར་བགྲློད་དྗེ། དྗེའི་སྐྗེ་བ་ཕྱི་མ་ལ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་སྒ་གྲགས་པ་རྨི་ལམ་དུ་བྱུང་ཞིང་གཞན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་

པའི་ཡབ་ཡུམ་མཚན་འཁློར་སྐུ་ཚེའི་ཚད་སྐྗེ་བ་གཉིས་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་གསལ་

བར་རྨིས་ཀང་སད་པ་དང་དྲན་ལམ་ན་གསལ་བར་མ་གྱུར་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། དྗེ་ནས་

བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་ཟླ་བ་དྗེའི་ཉྗེར་གཉིས་ཀི་ནུབ་མློ་སྐུ་གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་

ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་གླིང་གི་སྤྱིལ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྗེང་དུ་སློ་སློ་ནས་མར་མྗེའི་ཕྗེང་བ་

ཚར་དུ་དངར་བ་ཕུལ་བའི་འློད་ཀིས་མུན་པའི་གློ་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཕློགས་ཤིང་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་ས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕགས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏློ། །

དྗེའི་ཚེའང་འདབ་མའི་གྲངས་དང་ཁ་དློག་གཅིག་ཏུ་མ་ངྗེས་པའི་མྗེ་ཏློག་

རྣམས་ནི་བར་མཚམས་མྗེད་པར་བབ། སྔློ་སྗེར་དཀར་དམར་གི་ཁ་དློག་བཀྲ་བའི་
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འཇའ་ཚོན་རྣམས་ནི་གུར་ཕུབ་པ་དང་བ་རྗེས་བྗེས་པ་བཞིན་དུ་སང༌། དད་པའི་

གདུང་ཤུགས་ཀིས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་ཚེ་དྗེའི་སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་ས་གཞི་

ཐམས་ཅད་བྗེར་བྗེར་པློར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀི་གཙུག་ན་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏློག་ལྟར་མཐློ་བ། ཏ་དབྗེན་བཞི་ཐློག་པ་ཀུན་

དགའ་རིན་ཆྗེན་པས་གཙོ་མཛད་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་མས་གདན་ས་རིན་

པློ་ཆྗེར་ཕྱི་ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྒྲུབ་མཆློད་མཛད་ཅིང་གསློལ་

བ་འདྗེབས་པ་དང༌། སྗེ་གདློང་དང་གློང་དཀར་དུའང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དགྗེ་

འདུན་དང་བཅས་པ་དུ་མས་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ་སྒྲུབ་མཆློད་གསློལ་འདྗེབས་

མཛད་དློ། ཟླ་བ་དྗེའི་ཉྗེར་བརྒྱད་ཀི་ཉིན་ཏ་དབྗེན་བཞི་ཐློག་པས་གཙོ་མཛད་པའི་

དགྗེ་འདུན་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཁི་ཕག་མང་པློ་ལ་ཐྗེལ་ཤློད་ཀི་ནང་སློ་

གཉིས་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བསྗེན་བཀུར་གིས་མཆློད་ཅིང༌། ར་བ་རློགས་པའི་

སྦྱིན་གཏློང་གིས་ཚིམ་པར་མཛད་པས་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བྱས་སློ། །དྗེ་ནས་གནམ་སློང་གི་ཉིན་སྐུ་གདུང་གི་ཕློ་བང་ཞལ་ཕྱྗེ་བའི་དུས་སུ་རིང་

བསྗེལ་གིས་བྱུར་བུར་གཏམས་པར་གྱུར་ཅིང༌། འཇའ་འློད་དང་མྗེ་ཏློག་གིས་བཀྲ་

བར་བྱས་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ངློ་མཚར་བའི་སང་བ་བསྐྗེད་པར་མཛད་དློ། དྗེ་ནས་

འཆི་མྗེད་བུ་མློའི་ལག་པ་ཡིས། གཏློར་བར་གྱུར་པདྨློ་གཞློན་ནུ་རྣམས༌། མཁའ་ལས་

འློངས་པས་ལ་འཁིགས་པ་ནི༌། རབ་གསལ་གངས་རིའི་སློད་གཡློགས་ཉིལ་བ་

བཞིན། །ཚིག་མདའི་དབང་པློས་སྒྲུབས་པའི་དབང་པློའི་གཞུས། །ནམ་མཁའ་ཟ་འློག་

གློས་ཀི་སྦུབས་སུ་བཙུད། །སྒློན་མའི་འློད་ཚོགས་འདུས་པའི་འློད་ཀི་མཐུས། །ས་
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གཞི་ཟླ་བའི་འློད་ཀིས་བྱུགས་བཞིན་བྱས། །རབ་མཆློག་དྲི་ཡི་བསུང་གིས་གླིང་

རྣམས་ཀུན། །མ་ལ་ཡ་ཡི་རི་བློ་བཞིན་དུ་གྱུར། །འཛིན་མ་བཅུད་ཀིས་སངས་པར་

མཐློང་བ་ན། །ཡིད་ཀི་དགའ་བ་འཁྲུགས་པས་རིང་ཞིག་འདར། །དྗེ་ཚེ་མཆིལ་མས་

འགགས་པའི་མགྲིན་པ་ནས། །འཛེར་འཛེར་སྒ་ཡི་ཆློ་དྗེ་དྲག་པློ་བཏློན། །ཁ་ཅིག་ས་

ལ་འགྗེལ་ཞིང་སྨྲྗེ་སྔགས་འདློན། །གཞན་དག་དྲན་པ་ཉམས་ཏྗེ་གཡློ་བ་མྗེད། །ཐམས་

ཅད་མ་ངན་ཁང་བུར་བཙུད། །སྗེམས་ཀི་བདྗེ་བའི་གློ་སྐབས་བཅློམ། །བརྩྗེ་ཆྗེན་ཁྱློད་

ཀི་བརྩྗེ་བ་ཡང༌། །བདག་ཅག་རྣམས་ལ་མིང་དུ་སློང༌། །མ་ངན་རི་བློས་སྗེམས་ལ་

ནློན་པ་ཡི། །ཉམ་ཐག་གྱུར་བའི་གནས་སྐབས་དྗེ་མཐློང་ནས། །སྐབས་གསུམ་པ་

ཡིས་མ་ངན་བསལ་བའི་ཕྱིར། །ངློ་མཚར་མིག་གི་དགའ་སློན་བསྒྲུབས་པ་འདྲ། །བརྩྗེ་

མྗེད་ལྷ་ཡི་དབང་པློ་ཡིས། །མི་ཡི་འདྲྗེན་པ་སྦྱན་དྲངས་ནས། །མྗེ་ཏློག་འཇའ་ཚོན་

སྒྱུས་བིད་ཀང༌། །བདག་ཅག་དགའ་བར་ག་ལ་འགྱུར། །ཡང་ན་འདྲྗེན་མཆློག་བ་མས་

བདག་ཅག་རྣམས། །ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་བཏང་ནས་དགའ་ལྡན་དུ། །མི་ཕམ་ཆློས་

རྗེའི་དྲུང་དུ་གཤྗེགས་པ་ཡི། །འགློད་འདལ་ཁྱློད་ལ་བྱས་ན་བཞད་གད་རྒྱུ། །དྗེ་ནས་

སྔར་གི་ཞལ་ཆྗེམས་ཀི་ལུགས་བཞིན། ཏ་དབྗེན་བཞི་ཐློག་པ་དང༌། བདག་པློ་གྲགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་པ་དབློན་ཞང་དང༌། མཁན་སློབ་ཀིས་ཐློག་དྲངས་པའི་ཆྗེ་བགྲྗེས་

རྣམས་ཀིས་ཞུ་བ་ཕུལ་ནས། སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་གྲགས་པ་ཟླ་བ་

གསུམ་པའི་ཚིས་བཞི་ལ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསློལ་ཞིང༌། དཔག་ཏུ་མྗེད་

པའི་ལུས་ཅན་གི་མགློན་སྐབས་སུ་དབང་སྐུར་རློ། །

དྗེ་ཉིན་ནས་གཟིམས་མལ་གསྗེར་སྐུ་དང༌། ཚོགས་དང་གཟིམས་སྤྱིལ་གི་
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དར་སྐུ་བཞྗེངས་བའི་འགློ་བཙུགས་ཤིང༌། གཟིམས་མལ་གསྗེར་སྐུའི་ལུགས་བཏང་

བའི་ཉིན་བཟློའི་གྲྭར་འཇའ་ཚོན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་བ་ཟུག་པ་དང༌། མྗེ་ཏློག་ཁ་དློག་དཀར་

པློ་དང་སྗེར་པློ་དང་ཅུང་ཟད་སྔློ་བ་འདབ་མ་བཞི་པ་དང༌། ལྔ་པ་ཡུ་བ་ཅན་མང་དུ་བབ་

ཅིང༌། བཟློའི་གནས་རྣམས་མྱུར་དུ་གྲུབ་ནས་ཟླ་བ་བཞི་བའི་ཡར་ཚེས་བརྒྱད་ལ་

ཡང་དགློན་དུ་གདན་དྲངས། དབུ་ཐློད་རིལ་པློར་བྱློན་པ་གཟིམས་མལ་གསྗེར་སྐུའི་

ཐུགས་ཀར་བཞུགས་སུ་གསློལ་ཏྗེ་རབ་ཏུ་གནས་པ་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་སྤྱན་སྔ་རིན་

པློ་ཆྗེ་དང༌། བདག་པློ་བའི་ཞལ་ཏའི་ལུགས་བཞིན་སྐུ་ཞང་གྲགས་པ་རིན་ཆྗེན་པ་

དང༌། སློབ་དཔློན་གྲགས་ལྗེགས་པས་རྩློལ་བ་ཆྗེན་པློ་དང༌། བ་མ་སྗེང་གྗེ་རྒྱལ་

མཚན་པས་ཞལ་བཅློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །གསྗེར་གི་སློ་

མངས་མཐློ་ཞིང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཟློའི་ཞིབ་ཆ་རྣམས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དགས་

སུ་ཐློན་པ་སྔློན་མྗེད་པ་ཞིག་མྱུར་པློར་གྲུབ་པའི་སྐུའི་རྟྗེན་དང༌། གློང་དཀར་དུའང་

གསུང་གི་རྟྗེན་དུ་དམིགས་ནས་བསན་བཅློས་འགྱུར་རློ་ཅློག་དགས་སུ་ཐློན་པ་

བཞྗེངས་བ་དང༌། ཐུགས་ཀི་རྟྗེན་མངློན་པར་རློགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་གསྗེར་གི་

འབུམ་པ་ཆྗེན་པློ་དང་བཅས་པས་ཆློས་ཀི་རྗེ་སྤྱན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཐུགས་ཀི་

དགློངས་པ་རྣམས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་མཛད་དློ། །

གཟི་བརིད་རབ་གསལ་གཟི་འློད་འཁྱུག་པ་ཡི། །ཕྱློགས་ཀུན་འགྗེངས་པའི་

ཕྱློགས་ཀི་བང་རིམ་ཀུན། །ཀུན་ནས་མཛེས་སྐུ་ཀུན་གིུས་བསྐློར་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་

འློད་འབར་བཀྲ་ཤིས་སློ་མངས་འདི། །མཐློང་བའི་ཡིད་རབ་འཕློག་ལ་རྒྱལ་བ་

བཞིན། །བྱིན་རླབས་རླབས་ཆྗེན་གཡློ་ལ་རྒྱ་མཚོ་བཞིན། །ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་གིས་
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བརིད་ལ་རི་དབང་བཞིན། །བྱྗེད་པློས་མཛེས་མཛེས་གཅིག་ཏུ་བསྒིགས་པ་

བཞིན། །པད་ཚལ་གིས་ནི་བུང་བ་དང༌། །འློད་དཀར་གིས་ནི་རི་བློང་དང༌། །སྨིན་

ལྗེགས་གཟུགས་ལ་ཡིད་སྲུབས་བཞིན། །འདི་ནི་འགྲློ་བའི་ཡིད་རྣམས་འཛིན། །འཆི་

མྗེད་ལམ་གི་སྐྗེད་ཚལ་དུ། །རྒྱུ་སྐར་ཕྗེང་བས་ཟླ་བ་བཞིན། །ངློ་མཚར་རྟྗེན་གི་ཕྗེང་

བ་ཡི། །དབུས་ན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་གྱུར། །མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀི་མཛད་པ་ལ། །ལ་

ལས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དུ་མའི་བློ་ཡིས་བརྟགས་པ་ཀུན། ཀུན་མཁྱྗེན་

དངློས་ཀི་འདུ་ཤྗེས་ཐློབ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་སྐལ་ངན་ལ། །རང་གི་ཉྗེས་པས་གཞན་དུ་

སང༌། །རློག་པའི་ཚུལ་སློན་ཟླའི་གཟུགས། །མྗེད་ཀད་ཟླ་བའི་སྐློན་མ་ཡིན། །འདྲྗེན་

མཆློག་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སིད་པའི་དཔལ། །དཔལ་གྲགས་གྲགས་པའི་གཏྗེར་དུ་

གྱུར་པ་གང༌། །གད་དྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཞིང་གཞན་གཤྗེགས། །གཤྗེགས་

ཤུལ་ཤུལ་བཟང་ལམ་དྗེར་ཀུན་གིས་བསྔགས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་

ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་བཟང་པློའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་སན་དངགས་

བྱིན་རླབས་ཀི་ལྷུན་་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཚུལ་བསན་པ་

དང༌། །དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཛད་པའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་བང་རིང་

སྗེ་བཞི་པའློ།།      །།

ཡིད་འཕློག་ཉམས་དང་འགྱུར་བའི་རློ་ལྡན་པའི། །སྗེལ་ལྗེགས་ལྗེའུའི་བང་

རིམ་མཛེས་པའི་ནང༌། །དློན་བཟང་རིན་ཆྗེན་བཞི་ཡི་བརློད་བྱའི་ལུས། །དབྱངས་

ཅན་པིར་གིས་བིས་པའི་མཛེས་སྡུག་སྐུ། །ཡློངས་སུ་གང་བའི་རྟློགས་བརློད་ལྷུན་པློ་

ཆྗེ། །བྱིན་རླབས་གཟི་འློད་འབར་བའི་གཙུག་ལག་ཁང༌། །གཏིང་ཟབ་ཕ་མཐའ་བལ་
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བའི་རྣམ་དཔྱློད་ཀི། །བློ་གྲློས་ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེ་དྗེར་ཁློ་བློས་བཞྗེངས། །གང་དྗེ་འཛིན་

མའི་ཁྱློན་ཡངས་ཡངས་པའི་རྒྱལ་སིད་སིད་ལ་རབ་བརྩྗེ་བྱམས་པའི་ཐུག་ནི་དུལ་བ་

ཡིས། །གང་གིས་བསྐངས་པའི་གྲགས་དཀར་དཀར་བའི་འཕིན་ལས་ལས་ཀིས་

བཅིངས་པ་རྣམས་ལ་རབ་མཆློག་བདྗེ་བ་སྗེར། །གང་གི་མཐུ་ཡིས་ཐུབ་བསན་

བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་མཚན་མློ་རྒྱུ་འདྲའི་ནག་ཕྱློགས་རྣམས་ཀིས་མི་བཟློད་

པ། །གང་དུ་གུས་པས་རབ་འཛིན་འཛིན་མའི་དཀིལ་འཁློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་ཞིང་

སྐློང་བའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་དང༌། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་

ཡི། །གྲགས་པ་བཟང་པློས་ཕྱློགས་རྣམས་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང༌། །བདྗེ་ལྗེགས་ཡིད་ལ་སྨློན་

བཞིན་གྲུབ་པ་དྗེས། །ཕུན་ཚོགས་མཐུན་རྐྗེན་སྦྱར་བའི་མཐུ་ལས་ཡིན། །གྲགས་

པའི་མཚན་ཅན་ཡློངས་འཛིན་གི། །འཁློར་ལློས་མཚན་པའི་ཞབས་ཀི་རྔུལ། །གང་

གི་སྤྱི་གཙུག་ལ་འཕློས་པ། །དཔལ་ལྡན་དཔའ་བློ་གཉིས་པ་ཡིས། །འདྲྗེན་པ་དྗེ་ཡི་

ཆློས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་ནི། །འབའ་ཞིག་སན་དངགས་ལམ་དུ་མཚོན་པར་བྱས། །དམ་པ་

རྣམས་ཀིས་མཐློང་ན་ཁྗེལ་བའི་གཞི། ཟང་ཟིང་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་འདིར་མ་

བཀློད། །ལྗེགས་བཤད་དགའ་སློན་མློང་བའི་གྗེགས། །ཁྗེངས་པ་དློར་ནས་མཁས་པ་

བསྗེན། །རབ་འབྱམས་གསང་རབ་དློན་ལ་སྦྱངས། །ཚིག་རྒྱན་གཞུང་ལ་འདྲིས་པར་

བྱས། །དྗེ་ཕྱིར་སན་དངགས་གཞུང་དང་མི་འགལ་ཞིང༌། །སན་དངགས་ཆྗེ་ལ་རིང་

ནས་སྦྱངས་རྣམས་ཀི། །རྣབའི་ལམ་དུ་བདྗེ་བ་སྗེར་བྱྗེད་པའི། །རྟློགས་བརློད་ལྷུན་པློ་

འདི་འདྲ་བདག་གིས་རྗེད། །ཕག་དློག་ཟུག་རྔུའི་རབ་རིབ་ཀིས། །བློ་མིག་ཁྗེབས་པ་

དྗེ་ཡིས་ནི། །ལྗེགས་བཤད་འགྲན་ཟླ་བལ་འདི་ཡི། །ཕུན་ཚོགས་ཇི་ལྟར་བཟློད་པར་
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ནུས། །དྗེ་ལྟ་ནའང་ལྗེགས་བཤད་འཇིག་རྟྗེན་དུ། །བྱུང་ན་མཁས་རྣམས་དགའ་ཞིང་

ཕག་དློག་ཅན། །ཡིད་མི་བདྗེ་བ་འཕྗེལ་བ་ངང་ཚུལ་ཡིན། །དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ལ་བདག་གིས་

ཅི་བྱར་ཡློད། །རྒྱལ་སས་བ་མ་བལྟམས་པ་ནས། །ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་ཞུགས་ཀི་

བར། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་རྨད་བྱུང་ཚུལ། །སན་དངགས་རྒྱན་གིས་སལ་བ་

འདི། །འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་སྨྲ་བའི་དབང་པློ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་དཔའི་བློ་རྒྱ་གར་

ནས་གཤྗེགས་པ། །གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སན་དངགས་མཁན་གཅིག་པུ། །བློ་བཟང་

གྲགས་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་པས་སྦྱར། །ཚུལ་འདིར་ཞུགས་ལས་ལས་དཀར་གང་

ཞིག་བསགས་པ་དྗེས། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་མ་ལུས་འགྲློ་བའི་སྐབས་གྱུར་དྗེའི། །དྲི་

མྗེད་ཐུགས་དགློངས་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་རློགས་པ་དང༌། །ལུས་ཅན་མཐའ་དག་

དག་པའི་ས་ལ་གནས་པར་ཤློག །རྟློགས་བརློད་ལྷུན་པློ་ལྷུན་པློ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་

བར། །བློ་གསལ་གཞློན་ནུ་གཞློན་ནུའི་དུས་ནས་སྦྱངས་རྣམས་ཀིས། །དགྗེ་ལྗེགས་

དཔག་མྗེད་དཔག་མྗེད་འགྲློ་ལ་སྩློལ་བ་དང༌། །བློ་གྲློས་མཐའ་མྗེད་མཐའ་མྗེད་ཤྗེས་

བྱ་ལ་རྒྱས་ཤློག །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་དཔལ་

བཟང་པློའི་རྟློགས་པ་བརློད་པའི་སན་དངགས་བྱིན་རླབས་ཀི་ལྷུན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་

ནི། མིའི་དབང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློའི་བཀས་བསྐུལ་

ཞིང༌། ཆློས་ཀི་རྗེ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་གུས་པས་སྤྱི་བློས་ལྗེན་པ་སློབ་དཔློན་སློམ་

པ་གྲགས་པ་ལྗེགས་གྲུབ་ཀིས་མཐུན་རྐྗེན་ཕུན་ཚོགས་པ་བསྒྲུབས་པ་ལ་བརྟྗེན་

ནས། བདག་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་ཀང་ཁྗེངས་པ་
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བལ་ཞིང་།  ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ལྗེགས་པར་གནས་པ། ཡུལ་གངས་ཅན་གི་

མཐར་སྐྗེས་པའི་སན་དངགས་མཁན་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ནགས་ཁློད་དུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་མདློ་སློད་

དུ་སྐྗེད་པའི་བཙུན་པ་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་བློ་གྲློས་སློ།།  །།

༈  སྭསི། བྱང་ཆུབ་མཆློག་གི་ཐུགས་ནི་རབ་བརྟན་པས། །བདྗེ་བར་

གཤྗེགས་པའི་གདུང་འཚོབ་རྒྱལ་བའི་སས། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་དབང་པློ་དམ་པ་

ཁྱློད། མི་མཐུན་ཕྱློགས་ལས་རིང་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་མི་

ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་གངས་ཁློད་ཀི་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་རིན་

པློ་ཆྗེ་སྤྱན་སྔར་ཞུ་བ། །སྐུ་ཁམས་རིན་པློ་ཆྗེ་འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་བརྟན་

ཞིང་བསན་པ་རྒྱས་པའི་འཕིན་ལས་ཕྱློགས་བཅུར་རྒྱས་པའི་ཐད་ནས་བཀའ་སྩལ་

སྨན་མཆློག་ལྔ་བཅུའི་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་བཀུར་བ་འཕློད་པས་ཤིན་ཏུ་ཡི་རངས་པར་

གྱུར་ལགས། སློ་སྐྗེའི་གདམས་ངག་གི་ཉམས་ཡློད་པ་ཅིག་གིས་བསློམས་པ་ན་

གསལ་ལ་མི་རྟློག་པའི་ངང་ལ་གནས་པའི་ཚེ། གནས་ཆ་ལ་ཞི་གནས་གསལ་ཆ་ལྷག་

མཐློང་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་ནི། མདློ་སྗེ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་ས་སྗེ་སློགས་ཀི་གཞུང་

མང་པློ་ནས་ལུས་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་ཐློབ་གློང་གི་དགྗེ་བའི་སྗེམས་རྩྗེ་

གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམས་ཞི་གནས་རྗེས་མཐུན་པ་དང༌། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱྗེད་ཀི་ཤྗེས་རབ་བསློམས་པ་རྣམས་ལྷག་མཐློང་རྗེས་མཐུན་པར་གསུངས་པས་

ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པར་འཇློག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཐློབ་དགློས་ཤིང༌། རྗེས་
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མཐུན་པ་དང་མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་ཡང་མདློ་སྗེ་རྒྱན་ནས་གསུངས་

པ་བཞིན་དུ་ཞི་གནས་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་འཇློག་ཅིང༌། ལྷག་

མཐློང་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་ཤྗེས་རབ་ལ་བྱ་དགློས་ལ། །ལྷག་མཐློང་ལ་ཇི་སྗེད་

པ་དང་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕྱི་མ་ལ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་དློན་

རྟློགས་པའི་གསལ་ཆ་དགློས་ཀི་བདག་མྗེད་ཀི་དློན་འབྱྗེད་མི་ནུས་པའི་གསལ་ཆས་

མི་ཆློག་ལ། རྒྱུད་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་བའི་རྒྱུ་རྒྱུད་སྗེམས་ཀི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དྲི་མ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་ཞིང་ཟག་མྗེད་ཀི་ཡློན་ཏན། རློགས་པ་ལ་འབས་རྒྱུད་དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་

ཀི་སྐུ་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་དྗེ་ལྟར་ལགས། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱྗེན་པ་

དང་ཇི་སྗེད་པ་མཁྱྗེན་པའི་རྗེས་ཐློབ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་

ངློ་བློ་གཅིག་ལ་ཐ་སད་སློ་སློར་འདློགས་པ་བདྗེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་རྣམས་

ཡྗེ་ཤྗེས་མཐར་ཐུག་གདུལ་བྱ་ལ་གཟུགས་སྐུར་སང་བ་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་ཡང་དྗེ་

ལྟར་དུ་གློ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས་འློད་གསལ་བསློམ་པ་དང༌། རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ལས་ཟུང་

འཇུག་བསློམ་པར་གསུངས་པ་དྗེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སངས་པ་མཐར་ཐུག་དང་རྟློགས་

པ་མཐར་ཐུག་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་ནི། གསང་འདུས་ནས་ཚུལ་བཞིའི་སྐབས་

སུ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གཉིས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། བློད་ཀི་བ་མ་གློང་

མ་རྣམས་དྗེ་གཉིས་གང་གི་མཐར་ཐུག་ཡིན་དཔྱློད་པ་ན་དྗེ་གཉིས་སངས་པ་དང་

རྟློགས་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཆད་པར་སང་ཡང༌། རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་པའི་དགློངས་པ་

སྗེམས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཐར་ཐུག་ལ་འློད་གསལ་གི་མཐར་ཐུག་དང༌། ལུས་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡི་མཐར་སྗེབ་པ་དང༌། སྗེམས་ཀང་སྔར་ལྟར་མཐར་ཐུག་པའི་བདྗེན་
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གཉིས་ཀི་རློགས་རིམ་གཉིས་རྗེས་འཇློག་མྗེད་པར་ཟུང་འཇུག་གི་མཐར་ཐུག་ཏུ་གློ་

ལགས། སྗེམས་གསལ་སློང་དུ་ཤར་བ་ལ། ཁམས་རང་བཞིན་རྣམས་དག་དང༌། བདྗེ་

གཤྗེགས་སིང་པློར་བྱྗེད་དམ་གསུང་བ་ནི། གསལ་སློང་གི་ཆློས་ཉིད་སློང་པ་ལ་དྗེ་

ལྟར་ཐ་སད་འདློགས་པ་ལྗེགས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་སྗེད་པ་མཁྱྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

ངློར་སང་བ་ནི་རྣམས་པ་འགག་གམ་ས
྄
ང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་འཆར་གསུང་བ་ནི་

ཕྱི་མ་ལགས། འློད་གསལ་གི་ངང་ནས་སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉྗེན་པ་རྣམས་

ལ་སིང་རྗེ་ལྷང་སྐྗེ་བ་ལ་སློང་ཉིད་རྗེའི་སིང་པློ་ཅན་ཟྗེར་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་གསུང་བ་ནི་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློ་སྤྱི་སྐད་ཀི་སློང་ཉིད་སིང་རྗེའི་སིང་པློ་ཅན་ཞྗེས་པ་ད་ལྟའི་རྣལ་འབྱློར་པས་

སྤྱློད་ན། སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བའི་ཉམས་མློང་བརྟན་པའི་རྩི་མི་ཞིག་པར། སྗེམས་ཅན་ལ་

སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་བ་ལ་བྱ་དགློས་ལ། གསང་སྔགས་བ་མྗེད་ནས་སློང་པ་སིང་རྗེ་

དབྱྗེར་མྗེད་བཤད་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ཁམས་གཉིས་ཀི་ཞུ་བདྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཀི་རྟློགས་པའི་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ལ་བཀྲལ་བ་མང་བས་འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་

འཚལ་བ་ལགས། དྲི་བའི་ལན་ཚིག་ཉུང་ལ་གློ་བདྗེ་བ་གིས་གསུང་བ་གདའ་བས། 

རང་རའི་ག་ཚོད་མདློ་ཙམ་གསློལ་བ་མ་གཏློགས། ལུག་རིགས་ཀི་ཤྗེས་བྱྗེད་མང་པློ་

མ་བཀློད་པ་ལགས། བཀའ་ཤློགས་ཁར་སང་སྔ་རབ་ནས་མཛད་འདུག་ཀང་། འདིར་

དགུན་ཞུགས་ཁ་མིན་པ་མ་འཕློད། དྗེ་ནས་བྗེལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་འགངས་པས། 

ད་བར་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཆྗེད་ཆུང་བགིས་པ་མ་ལགས་པས་ཐུགས་ཀི་མི་བས་པར་ཞུ། 

སྐྗེ་དགུའི་ཕན་བདྗེ་བསན་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། བསན་པ་རིང་དུ་གནས་པ་ལ་ཉིད་

ལྟ་བུའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་ན་རིང་དུ་ཞབས་བརྟན་པ་ལ་རག་
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ལས་པས། སྐུ་ཁམས་ཡུན་རིང་དུ་བཟང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་སློ་དུ་མ་ནས་ཞུ། སད་ནས་

ཀང་སྐུ་ཁམས་རིན་པློ་ཆྗེ་འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་ཞབས་བརྟན་པའི་ཐད་

ནས་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་འཕྗེལ་བའི་གཏམ་གི་དགའ་སློང་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པར་

སྨློན་ལགས། འདི་རིན་པློ་ཆྗེ་རྒྱལ་དབང་བ་ལ་མཛད་པའློ།།      །།

༈ ཟབ་མློ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ལ་བློ་གྲློས་ཀི་སང་བ་རྒྱས་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་ལ་སྒྲུབ་པ་སིང་པློ་

མཛད་པ་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་བྱང་ཆུབ་བ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞིང་འགྲློ་དློན་འཕྗེལ་

བའི་ཐད་ནས་དློན་དང་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་གསུང་ཤློག་དར་ཡུག་དཀར་སྗེར་བཞི་

རྟྗེན་ཁྗེབས་ལྗེགས་པ་གཅིག་གི་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་སྐུར་བ་དགྗེ་བཤྗེས་གྲློགས་

མཆྗེད་ཀིས་འཕློད་པས་ཡིད་སྤློ། །འདིར་ཡང་ཁམས་སློམས་སིང་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་

གང་ནུས་བགིད་ཅིང་བདློག །སྐབས་ཀི་དློན་ད་དུང་སྔར་བཞིན་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་

སྦྱང་བའི་དློན་མཐུན་ལ་གནས་པའི་ཐད་ནས་སྦྱིན་པས་བསྡུས་པའི་འགྲློ་བ་ལ་སན་

པར་སྨྲ་བའི་གཏམ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་དློན་སྦྱློད་པ་ལ་བཀློད་དྗེ། བསན་པའི་བྱ་བ་

བགིད་པ་ཞྗེས་པའི་མིང་ཅན་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆློས་ཡུན་རིང་དུ་འཛིན་

པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་སློ་དུ་མ་ནས་བསྒིག་པར་ཞུ། ཁྱྗེད་ཀིས་སྗེམས་བསྐྗེད་ཕྱིན་དྲུག་

སྔློན་འགྲློའི་ཚུལ། །ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་གང་ལ་ཡང༌། ལྟློས་མྗེད་གཏློང་བ་སྦྱིན་པ་

སྗེ། འཚེ་བ་མྗེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། དྗེ་ལ་མི་སྐྲག་བཟློ་པ་སྗེ། མི་ཞུམ་མི་འགློད་

བརྩློན་འགྲུས་དང༌། གཡྗེང་མྗེད་རྩྗེ་གཅིག་བསམ་གཏན་ཏྗེ། ལྔ་པློ་དྗེ་ལ་འཁློར་

གསུམ་གི། །དྲི་མས་དབྗེན་ཞིང་རང་བཞིན་གིས། །སློང་པ་ཉིད་དུ་ཐག་ཆློད་ན། །ཐུན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 500  

མློང་ཕྱིན་དྲུག་ཚང་ལགས་སམ། །ཞྗེས་དང༌། གཏློང་ཐློབ་ཕན་ཡློན་ཉྗེས་དམིགས་

རྣམས། །ཚུལ་བཞིན་རྒྱ་ཆྗེ་མི་ཤྗེས་ཀང༌། །སྗེམས་སྲུང་ངློ་བློ་ཙམ་ཤྗེས་ན། །ནློར་

བའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་སྗེམས། །དློན་དྗེ་འདི་ཡིན་བཀའ་སྩལ་གསློལ། །ཞྗེས་དྲིས་

པའི་སྔ་མའི་ལན་ནི། དྗེ་ལ་མི་སྐྲག་ཅྗེས་པ་ཆློས་ཟབ་མློ་ལ་མི་སྐྲག་པ་ཡིན་མཆི་བས་

དྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་དྲུག་པློ་དྗེ་ཚང་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་བའི་ཕྱིན་

དྲུག་ཙམ་ཞིག་ཚང་བར་བཞག་དགློས་མློད། འློན་ཀང་ཁྱྗེད་གསུང་བ་དྗེ་ཐུན་མློང་

བའི་ཕར་ཕྱིན་གི་ཆ་རྗེ་ཡིན་གི། །ཕྱིན་དྲུག་གི་སབ་བྱ་ཐུན་མློང་བ་ཐམས་ཅད་མི་

འདུ་བས་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལ་བསབས་པས་ཐུན་མློང་བའི་ཕྱིན་དྲུག་གི་བསབ་བྱ་ཚང་བ་

ལ་བསབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དྲི་བ་ཕྱི་མ་གཏློང་ཐློབ་སློགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མི་ཤྗེས་ཀང་

སྔར་དྲིས་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱིན་དྲུག་གི་ངློ་བློ་ཙམ་བསྲུང་ཤྗེས་ན་བསྲུང་ན་ནློར་བའི་ལམ་

ཡིན་མིན་གསུང་བ་ནི་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ཤྗེས་ནས་གཏློང་སྗེམས་སྦྱློང་བ་དང་གཞན་ལ་

གནློད་འཚེ་སློམ་པ་སློགས་བྱྗེད་པ་མ་ནློར་བའི་ལམ་ཡིན་མློད་ཀང་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལ་

བསབས་ནས་བསབ་བྱ་གཞན་ལ་མ་བསབས་ཀང་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འདློད་པ་ནློར་མ་ནློར་

ཞྗེས་འདྲི་ནི་དྗེ་ལྟར་སློབ་པའི་གང་ཟག་དྗེ་ལ་དཔྱད་དགློས་ཏྗེ། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་

པ་མ་བངས་པར་སྨློན་སྗེམས་ཙམ་སྦྱློད་བ་ཡིན་ན་ནི་བསབ་གཞི་ས་རྗེ་དང་དུས་ཀང་

ཉི་མ་རྗེ་ལ་རྩྗེག་ཅི་ནུས་པའི་སློབས་དང་སྦྱར་བས་ཆློག་སྗེ། 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་སྗེ། ཞྗེས་དང་དུས་ཇི་སིད་དུ་ནུས་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཡང་དགྗེ་བ་

ཡང་དག་པར་བངས་ཏྗེ་གནས་པར་བྱ་སྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །རྟྗེན་དྗེ་རྒྱལ་
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སས་ཀི་སློམ་པ་ཆློ་གས་བཟུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལ་

བསབས་པས་ཆློག་པར་འདློད་ན་ནློར་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་ལྡན་

ལས་དང་པློ་བས་སར་ཆུང་ལྟ་བུས་ནུས་ཀི་གཞན་གིས་མི་ནུས་པ་གློམས་པར་མི་

རུང་བ་དང༌། ལས་དང་པློ་པས་ལུས་སློག་གཏློང་བ་བཀག་པ་ལྟ་བུ་མདློ་སྗེ་དམིགས་

གསལ་མཛད་ནས་བཀག་པ་གཉིས་མ་གཏློགས་པ་གཞན་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་བྱ་

ལ་སློབ་དགློས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་སྐད་དུ་ཡང་བསབ་བཏུས་ལས། གང་དག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤྱིར་བསན་པ་དྗེ་ཡང་གློམས་པར་བྱར་མི་རུང་བའམ་དགག་

པའི་རིགས་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་ཤིང༌། མདློ་སྗེ་

ལས་བསབ་བྱ་རྒྱ་ཆྗེར་གསུངས་པ་རྣམས་བློ་རྣམས་བློ་ཞན་པས་ཤྗེས་པར་དཀའ་

བས་ཇི་ལྟ་བྱ་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། གང་གིས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི། །གནད་ཀི་

གནས་རྣམས་འདིས་རིག་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། གནད་ཀི་གནས་ཀང༌། བདག་གི་

ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་དང༌། །དགྗེ་བ་དུས་གསུམ་སྐྗེས་པ་རྣམས། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་

ལ་བཏང་བ་དང༌། །དྗེ་སྲུངས་དག་པ་སྗེལ་བའློ། །ཞྗེས་བཏང་སྲུངས་དག་པ་སྗེལ་བཞི་

གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བསྲུང་མཚམས་བསབ་བཏུས་ལྟ་བུའི་སློ་ནས་ཟིན་པར་བྱས་

ནས་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བར་བྱ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློན་ཀང་བྱང་སྗེམས་ཀི་བསབ་

པ་གཅིག་བསྲུང་བ་ན་གཞན་བསྲུང་བར་མ་ནུས་ན་ཉྗེས་མྗེད་དུ་འགྲློ་བའི་སྐབས་ཀང་

གསུངས་ཏྗེ་རྩ་ལྟུང་ལ་དྗེ་སྦྱར་དུ་མི་རུང་ངློ་། །དྗེས་ན་ལྗེགས་པློར་ཤྗེས་དགློས་ཞྗེས་
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ཁློ་བློ་ཅག་སྨྲ་བ་ནི་དྗེ་འདྲ་ལ་ཟྗེར་བ་ལགས། འདི་དག་རྒྱས་པར་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་

རྣམ་བཤད་དང༌། ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་མ་སྤློས་སློ། །ཡང་དབང་

བཞི་རློགས་པར་ཞུས་པའི་གང་ཟག་གིས། །སྲུང་བྱའི་གཙོ་བློ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་

པློ། །རྗེ་རྗེ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །རློ་རྗེ་དམལ་བ་སློགས་སུ་ལྟུང་འགྱུར་

ཞྗེས། །རྒྱུད་དང་རྗེས་འཇུག་བསན་བཅློས་བ་མ་ལས། །འློངས་པའི་གདམས་ངག་

སློགས་སུ་གསལ་བཤད་ཀང༌། །དྗེ་ཡང་སྐབས་འགྲློ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་ཤིང༌། །མི་

དགྗེ་ས་རྗེ་ཙམ་ཡང་མི་སློང་བའི། །སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་དང༌། །ཟབ་

མློའི་གདམས་པ་ལྷུག་པར་སློན་བྱྗེད་པ། །འདི་ཡི་དགློངས་པ་གང་ལགས་ཚུལ་ཅི་

འདྲ་ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་ནི། དམ་ཚིག་སྲུང་སློམ་མི་ནུས་ཤིང་སྔགས་ཀི་བག་ཆགས་

བཞག་དགློས་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཞུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ལས་ཕྱི་

མ་མི་རུང་ཞིང་སྔ་མ་ཙམ་ཞིག་བྱྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་དང་དྗེའི་བཤད་

རྒྱུད་རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློའི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་དྗེ་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སིང་པློས་

གསལ་བར་བཤད་པས་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལ་ཁུགས་གསལ་པློ་ཡློད། སྤྱློད་རྒྱུད་རྣམ་

སང་མངློན་བྱང་གི་དགློངས་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་གསང་བས་དྗེ་ལྟར་དུ་རྣམ་སང་

མངློན་བྱང་གི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པས་ཁློང་ལྟར་ན་བྱ་རྒྱུད་ལའང་དྗེ་བཏུབ། རྣལ་

འབྱློར་བ་མྗེད་ལའང་དྗེ་རུང་བའི་ཁུངས་གསལ་པློ་ཚད་ལྡན་གི་མཛད་པ་གཞན་མ་

མཐློང་ཡང༌། སློབ་དཔློན་ཤཱཎི་པས་དགྲ་ནག་གི་འགྲྗེལ་པར་སློག་གཅློག་ལས་ལྔག་

པ་ཁས་ལྗེན་པ་ལ་རུང་བར་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་ཙམ་འཛིན་

ལ། རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་བསྲུང་མི་ནུས་པ་ལ་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་བསྐུར་ལ་སློབ་
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དཔློན་གི་དབང་མི་བསྐུར་བ་དང༌། སློམ་པ་གཉིས་ཀ་བསྲུང་ནུས་ན་བུམ་དབང་

རློགས་པར་བསྐུར་བར་སློདཔློན་ལྭ་བ་པ་དང༌། ཤཱཎྟི་པ་སློགས་མང་པློས་བཤད་

པས་དབང་བསྐུར་ལུགས་དྗེ་འདྲ་ཞིག་དགློས་ལ། དྗེའི་སློ་ནས་སྔགས་ཀི་གདམས་

ངག་སློན་ལུགས་ཀང་ཤྗེས་པར་བྱ། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པས་སློ་ཐར་ལ་གཟུགས་བརན་

འདུག་སྔགས་ལ་གཟུགས་བརན་ཅི་ཡང་མི་འདུག་ཅྗེས་གསུང་བ་ཡང༌། །དྗེ་འདྲའི་

རིགས་ལ་དགློངས་པར་སང༌། 

འདི་དག་གི་རྣམ་གཞག་ཀང་རྒྱས་པར་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་

བདག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་འདིར་མདློ་ཙམ་སྨློས་པ་ལགས་ཀང༌། ཐིག་ལྗེ་

ཉམས་པས་ལྔ་པའི་རྩ་ལྟུང་དུ་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་དང་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་སློགས། །མཁས་གྲུབ་

རྣམས་ཀིས་ལྗེགས་པར་གསུངས་པ་ལ། བཟའ་མི་ཟུང་ལྡན་ཐ་མལ་སྔགས་ཞུགས་

དང༌། །ཁྱིམ་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཕལ་ཆྗེར་རྣམས༌། བྱང་སྗེམས་འཆིང་བའི་ནུས་པ་

མ་མཆིས་ཤིང༌། །འདློད་ལ་གཡྗེམ་པའི་འདློད་ལྡན་སྐྗེ་བློ་ལ། །བྱང་སྗེམས་ཉམས་

པའི་རྩ་ལྟུང་འབྱུང་ལགས་སམ། །མི་འབྱུང་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་

ཅི། །འབྱུང་ན་སློབ་དཔློན་ལ་ཡང་ཉྗེས་མཆིས་སམ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ལན་

ནི། །ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའི་བྱང་སྗེམས་བཏང་བའི་རྩ་ལྟུང་བསྐྗེད་པ་ནི་དུས་འཁློར་འགྲྗེལ་

ཆྗེན་དུ་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་བདྗེ་བས་སངས་རྒྱས་འདློད་པ་ཅིག་ལ་བཤད་ལ། 

དགྗེ་སློང་དཱ་རི་ཀ་པས་མི་འགྱུར་བའི་བདྗེ་བའི་རང་བཞིན་ཤྗེས་པ་དང༌། འགྱུར་བའི་

བདྗེ་བ་ཙམ་དང་དུ་བང་པའི་བསམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཡན་ལག་ཏུ་

དགློས་པར་བཤད་པ་ན། ཁྱིམ་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཁམས་འཆིང་བའི་ནུས་པ་མ་
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ཐློབ་པའི་བྱང་སྗེམས་ཉམས་པ་ལ་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་བདྗེ་བ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཐབས་སུ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་མི་འགྲློ་ལ། ཀུན་སློང་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་

སློགས་པའི་ཡན་ལག་ཚང་ན་རྩ་ལྟུང་དུ་འགྱུར་རློ། །ཡང་ཕྱི་དང་ནང་དུ་སང་བའི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཀུན། །སང་བཞིན་རྟྗེན་འབྗེལ་རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མྗེད་ན་ཡང༌། གདློད་ནས་ངློ་

བློ ་ཉིད་ཀིས་དབྗེན་པའི ་ཕྱིར། །མཐའ་བཞི་ལ་སློགས་སྤློས་པ་ཀུན་ལས་

གྲློལ། །དངློས་པློའི་གཤིས་ལུགས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་ཞྗེས། །རྟློག་པའི་ཡུལ་མིན་

ཚིག་གིས་བརློད་མི་ནུས། །གཏན་ཚིགས་དཔྗེ་ཡིས་མཚོན་པར་མི་ནུས་པ། །བློ་

མཐའ་ཞིག་པའི་དབྱིངས་སུ་གློ་ལགས་ན། །གློ་ཡུལ་དློན་མཐུན་ཡིན་མིན་དགློངས་

མཛད་ནས། །རྗེས་བཟུང་ཚར་བཅད་བཀའ་སྩལ་མཛད་དུ་གསློལ། །ཞྗེས་དྲིས་པའི་

ལན་ནི་དབུ་ཚད་ཀི་རིགས་པ་ཕ་མློའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་མཐའ་མ་ཆློད་པར་ཕ་བའི་

གནས་ལ་ཁ་མཚོན་རྦད་ཚོད་བྱྗེད་པའི་གངས་ཅན་པ་མང་པློས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་མྗེད་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཡློད་ན་བདྗེན་པར་ཡློད་དགློས་ཞྗེས་ཁ་མཐུན་བྱས་ནས་སྗེ་ཚན་གཅིག་ན་རྗེ་དྗེ་རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ཡིན་པས་ལས་དཀར་ནག་ལས་བདྗེ་སྡུག་འབྱུང་བ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་

འབས་དང༌། བཅིངས་གྲློལ་སློགས་གང་ཡང་དབུ་མ་ལ་མི་རུང་ཞྗེས་སྨྲ་ལ། །སྗེ་ཚན་

གཞན་དག་ན་རྗེ་ཀུན་རློབ་པ་རྣམས་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ལ་དྗེ་ལས་གཞན་པ་ནི་བདྗེན་པར་

གྲུབ་པློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ཏྗེ། །སློང་པ་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་འཆར་བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཕྱིར་དང༌། གློ་རིམ་བཞིན་དུ་ཆད་པའི་མཐའ་དང་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀའི་གཡང་དུ་ལྷུང་
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བའི་ཕྱིར་རློ། །ཁྱད་པར་དུ་ལུགས་ཕྱི་མ་ལྟར་ན་བདྗེན་པ་སྒྲུབ་མཁན་གི་གང་ཟག་

དང༌། །སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀི་ལུང་རིགས་རྣམས་ཀང་ཀུན་རློབ་པ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་མྗེད་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་དག་གི་བདྗེན་པ་སྒྲུབ་པར་འདློད་པ་འགལ་བའི་

ཁུར་རློ། །

དྗེས་ན་རྩ་ཤྗེ་ལས༌། གང་ལ་སློང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། གལ་ཏྗེ་འདི་ཀུན་མི་སློང་ན། །འབྱུང་བ་མྗེད་ཅིང་འཇིག་པ་

མྗེད། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པློ་རྣམས། །ཁྱློད་ལ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། །རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སློང་པ་གང་གི་ལུགས་ལ་རུང་

བའི་དབུ་མ་པ་དྗེ་ལ་འཁློར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་དུ་འགྲློ་བ་ཅིག་

དགློས་ལ། རང་བཞིན་གིས་མི་སློང་ན་སྐྗེ་འགག་བཅིངས་གྲློལ་སློགས་མི་འཐད་

པས་སྐྗེ་འགག་དང་བཅིངས་གྲློལ་སློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བྱྗེད་པས་རང་བཞིན་མྗེད་

པ་འདློད་དགློས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་གློ་བར་བྱ་ཡི། རང་བཞིན་མྗེད་ན་སྐྗེ་འགག་

མི་རུང་ངློ་ཞྗེས་རུང་ངློ་ཞྗེས་ལྡློག་ནས་མ་སྨྲ་ཞིག དྗེ་འདྲ་ཞིག་ཤྗེས་ན་བྱང་སྗེམས་

འགྲྗེལ་ལས། ཆློས་རྣམས་སློང་པར་ཤྗེས་ནས་ལས་འབས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ངློ་

མཚར་བས་ཀང་འདི་ངློ་མཚར་ལ། རྨད་བྱུང་བས་ཀང་འདི་རྨད་དུ་བྱུང་བར་

གསུངས་པའི་ལྟ་བ་རྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྟྗེན་འབྱུང་རྒྱུ་འབས་མི་བསླུ་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་

པས་ཆད་ལྟ་འགློག་ཅིང་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སློང་ཉིད་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པས། རྟག་མཐའ་ལས་གྲློལ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སློང་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འབས་མི་བསླུ་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་
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པའི་ལྟ་བ་ནི་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀའི་གློལ་ས་ཆློད་པ་ཡིན་པས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གྗེ་བ་

ཡིན་ནློ། །ཐློག་མར་ལྟ་བ་བཙལ་བའི་དགློས་པ་ཡང་ངྗེས་པའི་དློན་སློམ་པའི་དློན་དུ་

ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་བདག་འཛིན་ལྡློག་པའི་ཆྗེད་ཡིན་པས་སློམ་པའི་དུས་སུ་ཡང་བདག་

ཏུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ལྗེགས་པར་དཔྱད་

པ་བདག་གཉིས་ཀི་མཚན་མ་ཅི་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པའི་ཚེ་ལྟ་ཐློག་དྗེར་

བཞག་ནས་ངྗེས་པའི་རྒྱུན་སྐློང་དགློས་ཀི་ལྟ་བའི་ངྗེས་པ་དློར་བའི་ཞི་གནས་ཙམ་

བསྐངས་ཀང་འཁློར་བའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནློད་དློ། །དློན་གི་དབང་

འདི་གཟིགས་ནས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། །འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྗེད་པར་

ནི། །དྗེ་སློང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞྗེས་དང་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། ཡུལ་ལ་བདག་

མྗེད་མཐློང་ན་ནི། །སིད་པའི་ས་བློན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས་ཀང༌། གལ་ཏྗེ་ཆློས་ལ་བདག་མྗེད་སློ་སློར་རྟློག །སློ་སློར་དྗེ་རྟློག་

གལ་ཏྗེ་སློམ་པ་ནི། འབས་བུ་མ་ངན་འདས་ཐློབ་རྒྱུ་དྗེ་ཡིན། །རྒྱུ་གཞན་གང་ཡིན་

དྗེས་ནི་ཞིར་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་གཉིས་ཀ་ངྗེས་པའི་སློ་ནས་བདག་

མྗེད་པའི་དློན་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཐར་པའི་སློ་དམ་པར་གསུངས་

སློ། །གནས་ལུགས་སྒ་དང་རྟློག་པའི་ཡུལ་མིན་པར་གསུངས་པ་དཔྗེར་ན་བུ་རམ་གི་

རློ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཡློད་ཅྗེས་བཤད་ཀང་ལྕྗེས་མློང་བ་ཇི་བཞིན་པ་ཚིག་ལ་བརྟྗེན་ནས་

གྗེ་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཇི་བཞིན་

པ་སློང་ཉིད་སློན་པའི་ཚིག་མཚོན་མི་ནུས་པ་ལ་བཞྗེང་མཆི་བས་དྗེ་ལྟ་ན་ལྗེགས་

སློ། །འློན་ཀང་སྒ་རྟློག་གི་ཡུལ་དུ་གཏན་མི་རུང་བར་བྱར་མི་རུང་སྗེ། །གཞན་དུ་ན་
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ཚོགས་སྦྱློར་བས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློན་སྤྱིའི་སློ་ནས་རྟློགས་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་

པར་འགྱུར་ཞིང་གློ་བར་མི་ནུས་པའི་དློན་ལ་འདིའི་དློན་ཡིན་ཞྗེས་རྟློགས་ལྡན་སློབ་

མ་ལ་འཆད་པར་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། ཅི་ཙམ་བཤད་ཀང་གློ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཡང་ཁྱྗེད་ཀིས་བཅློམ་གཞིག་ལྟ་བུའི་ཆད་པའི་སློང་ཉིད་དང༌། སང་བ་སློང་པར་

རྟློགས་པའི་ཉམས་དང་ནི། རྟྗེན་འབྗེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟློགས་ཚུལ་དང༌། །བཏགས་

ཡློད་མིང་རྐང་ཙམ་དུ་དགློངས་ཚུལ་རྣམས། །རིམ་བཞིན་སྔ་མ་སྔ་མ་དམན་པ་

དང༌། །ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་བཟང་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས། ཚུལ་བཞིན་ལྗེགས་པར་བཀློད་

པ་བདག་གིས་མཐློང༌། ཞྗེས་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པའི་འཕིན་ཡིག་ལས་སློང་པའི་

དགློངས་ཚུལ་བཞི་བྱང་བར་གསུངས་པ་ལ། དང་པློ་དྗེ་ལྟ་ཡིན་མློད་ཀང་ཕྱི་མའི་སང་

བ་གཟུང་བྱ་ཁློ་ན་ལ་བྱྗེད་མི་དགློས་ཏྗེ། །ཤྗེས་པ་ཡང་མྗེད་བཞིན་དུ་སང་ཞིང་ཡུལ་

གི་དབང་གིས་ཡུལ་ཅན་དང་ཡུལ་ཅན་གི་དབང་གིས་ཡུལ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་

གཉིས་ཀ་ལའང་སང་བའི་ཐ་སད་འཐད་ལ་སང་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟགས་པ་

དང༌། རྟྗེན་འབྱུང་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པ་དང༌། རྟྗེན་འབྱུང་བར་ཙམ་དུ་རྟློགས་པ་

གཉིས་ཀ་ཆློས་རྣམས་གཞི་མྗེད་རྩ་བལ་དུ་རྟློགས་པར་མཚུངས་པ་ལ། 

སང་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་ན་ཡང་། །འཛིན་པའི་ཞྗེན་པ་མི་སློང་ཇི་

ལྟར་ལགས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བ་གང་དྗེ་ལ། །མློང་རིག་སང་གཉྗེན་སྒྱུ་མ་ཙམ་ཉིད་

དུ། །བདྗེན་པར་ཁས་ལྗེན་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་མཆིས། གལ་ཏྗེ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་

སྒྱུ་འཛིན་གི་ཞྗེན་པ་ཡློད་པས་སམ་ན། །དྗེ་ལྟ་ན་མིང་རྐང་ཙམ་དུ་རྟློགས་པ་ལའང་

མིང་འཛིན་ཡློད་པས་མཚུངས་སློ། །དྗེས་ན་བ་མའི་བཞྗེད་པ་དྗེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེས་
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དྲིས་པའི་ལན་ནི། སྤྱིར་སང་བའི་ཐ་སད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་མློད་

ཀང༌། གང་ཟག་གི་བརློད་འདློད་ཀི་དབང་གིས་སྤྱི་མིང་བྱྗེ་བག་པ་གཅིག་ལ་ཞུགས་

པ་བསན་བཅློས་དང་འཇིག་རྟྗེན་གི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བ་མའི་

ཞལ་སྔ་ནས་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སང་དུས་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་

ནས་ཕྱི་གཟུང་བྱ་ལ་བདྗེན་འཛིན་ལྡློག་ཀང་མློང་རིག་ལ་ཞྗེན་པ་མི་འདློར་ཞྗེས་

གསུང་བ་མི་འགལ་ཏྗེ། སང་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་གསུང་བའི་ཐུགས་རྩྗེ་

གཏད་ས་ཕྱི་རློལ་གཟུང་བ་ལ་བཞྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕྱི་རློལ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

རྟློགས་ཀང་ནང་གི་སྗེམས་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་མི་འདློར་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དགློངས་

ཚུལ་གསུམ་པ་ནང་མློང་རིག་དང་ཕྱི་སང་བ་གཉིས་ཀའང་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་རག་ལས་པས་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཀུན་རློབ་ཏུ་སང་བ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པར་

རྟློགས་ཏྗེ། འདི་ལའང་མཐར་འཛིན་གི་ཞྗེན་པ་ཅི་ཡང་མྗེད་ཀང་རྟྗེན་འབྗེལ་སྒ་རྟློག་ལ་

མི་ལྟློས་པའི་དློན་ཆློས་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་ཡློད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི །ཆློས་རྣམས་

སྒྱུ་མ་ལྟར་རྟློག་པ་གང་ཡིན་ལམ་ཡིན་གི་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྗེན་པས་དློན་དམ་པར་རང་བཞིན་ཁྗེགས་ཀང་ཀུན་རློབ་ཏུ་

རྟློག་པས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་མཚན་འདློད་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེའི་ལུགས་ཀིས་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བའི་དློན་དྗེ་ལ་ཀུན་རློབ་ཏུ་རྟློག་པས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་དློན་ཆློས་

འདློད་དློ། །ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དློན་ཆློས་བདྗེན་པ་

གཉིས་ཆར་དུ་མི་བཞྗེད་པས་རྟྗེན་འབྗེལ་བཏགས་ཡློད་མིང་རྐང་དུ་གློ་བ་དྗེའི་

ལུགས་སུ་བཞྗེད་པས་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །དྗེས་ན་ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡང་སང་བ་ཙམ་ལས་
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གཞན་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཙམ་མིན་གི་དློན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ཡིན་

ལ། །མཐར་འཛིན་གི་ཞྗེན་པ་ཅི་ཡང་མྗེད་ཅྗེས་གསུང་བའི་མཐར་འཛིན་ཡང་དབུ་མ་

པ་སྤྱིའི་ལུགས་ཀི་མཐར་འཛིན་ཡིན་ཏྗེ། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་དྗེ་ལ་ད་དུང་མཐར་

འཛིན་དགག་རྒྱུ་ུཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་དློན་རྟློག་

པའི་ལྟ་བ་ལས་བཟང་པའི་ལྟ་ཡང་ཅྗེས་ལྟ་བ་ཡང་ཅྗེས་ག་ན་སྨྲ། ཆློས་རྣམས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལྟར་སང་བ་དྗེ་མྗེད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་གློ་བ་དང༌། སང་བ་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་དང༌། རྟྗེན་འབྗེལ་བཏགས་ཡློད་ཙམ་

རྟློགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ལྟ་བ་མཐློ་དམན་དུ་གཞག་ཏུ་མྗེད་དློ། །དབུ་མའི་བསན་བཅློས་

ཀི་དློན་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་དང་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཕིན་ལས་འཆར་ཚུལ་ཚིག་

ཉུང་ལ་དློན་འདྲིལ་བ་ཅིག་དགློས་གསུང་བ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། མཁས་པའི་

གཞུང་ལ་གཞི་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཏྗེ། །

ལུང་དང་རིགས་པས་སྒློ་འདློགས་གཅློད་གཞི་དང༌། །དྲི་མ་སྦྱློང་བའི་བྱྗེད་པ་

འཇུག་པའི་གཞི། །དང་པློ་ལྟར་ན་བདྗེན་པ་གཉིས་ཡིན་ཏྗེ། །དློན་དམ་སྤློས་དང་བལ་

བས་ཡློད་མཐའ་དགག །ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མས་མྗེད་པའི་མཐའ་སངས་ཏྗེ། །སྒློ་སྐུར་རྟག་

ཆད་ལ་སློགས་མཐའ་གཉིས་ཀི། །ལྟ་བ་ངན་པའི་གདློན་ལས་གྲློལ་བར་བྱ། ཕྱི་མ་

ལྟར་ན་དྲི་བཅས་སྗེམས་ཀི་དབྱིངས། རང་བཞིན་གདློད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། 

དྲི་མ་འབལ་དུ་རུང་བའི་གླློ་བུར་བར། །ཤྗེས་ནས་ཁམས་སྦྱང་ཕྱིར་དུ་བརྩློན་པར་

བྱ། །དྲི་མ་དག་བྱྗེད་དངློས་ནི་སློང་པའི་ལན། །འློན་ཀང་ལམ་འདིས་དྲི་མ་བག་ཆགས་
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དང༌། །བཅས་པ་མ་ལུས་དག་པར་བྱྗེད་པ་ནི། །མཐའ་ཡས་བསློད་ནམས་ཚོགས་ལ་

རག་ལས་པས། །སྗེམས་མཆློག་གཉིས་སློགས་རྒྱ་ཆྗེན་སྤྱློད་པ་ནི། །ངློམས་མི་ཤྗེས་

པར་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ལྟར་སྤྱད། །དྗེ་ནི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དགྗེད་པའི་ལམ། །ཕྱློགས་

རྗེར་འཆྗེལ་པ་བྱིས་པ་དགའ་སྐྗེད་ཙམ། །ཟབ་མློ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚོགས་ལས་ཆློས་སྐུ་དང༌། 

རྒྱ་ཆྗེན་བསློད་ནམས་ཚོགས་ལས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས། །གྲུབ་པ་འདི་ནི་འབས་བུའི་

མཐར་ཐུག་སྗེ། །རིམ་བཞིན་རང་གཞན་དློན་གཉིས་མཆློག་གི་གཞི། །ཇི་ལྟར་རྒྱུ་

ཚོགས་གཅིག་ལ་རག་ལས་པའི། །རློ་གཟུགས་འབལ་བ་མྗེད་པ་ཇི་ལྟ་བ། །དྗེ་བཞིན་

ཚོགས་གཉིས་ཀི་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཚོགས། །གཅིག་ལ་རག་ལས་སྐུ་གཉིས་འབལ་མི་རུང༌། 

ཇི་ལྟ་ཇི་སྗེད་མཁྱྗེན་པའི་ཐུགས་མྗེད་པའི༌། སངས་རྒྱས་སྐུ་མྗེད་གཟུགས་ཀི་སྐུ་

ཡིས་སློང༌། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་ཡློད་མིན་དྗེ་ཡི་ཕྱིར། །རྒྱ་བའི་ས་ན་དྗེ་དག་ཟུང་དུ་

འཇུག །དྗེ་ལས་འབད་རྩློལ་བལ་བའི་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། འཁློར་བ་སིད་དུ་བཞུགས་པའི་

རྒྱུན་མི་འཆད། །ཁྱད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཕིན་ལས་ཀིས། །སྐལ་ལྡན་འགྲློ་ལ་

དློན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་སྩློལ། །སིང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་རབ་གཞློལ་བའི། །ཡློན་

ཏན་ཁུར་གིས་ལྕི་བའི་བ་མ་དྗེས། །ཉུང་ངུའི་ལན་གིས་དྲིས་དློན་སྤིངས་ཤིག་

ཅྗེས། །གསུང་བ་ཇི་བཞིན་འདིར་ནི་མདློ་ཙམ་བཀློད། །ཕ་ལ་རྟློགས་དཀའ་དྲང་སློང་

ཆྗེན་པློའི་ལམ། ཟབ་མློ་དབུ་མའི་ལམ་འདི་དཔག་དཀའ་བས། །རྣམ་དཔྱད་ཅན་ཁྱློད་

ཚིམ་པར་མ་ས་བར། །བ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གསློལ་བཏབ་སྗེ། བསག་སྦྱང་མང་པློས་

རྒྱུད་ནི་སྨིན་བྱས་ནས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པར་དཔྱློད་ཅིག་དང༌། །གློང་ནས་གློང་

དུ་བློ་གྲློས་ཁྱད་ཞུགས་ནས། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་གནས་ཀང་ཕྱྗེད་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་
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པའི་ཕིན་ཡིག་སྐྗེས་ཀི་བརའ་མཚོན་པར། །རྟག་ཏུ་ངུའི་རྟློགས་པ་བརློད་པ་དང༌། 

ངྗེད་རང་གི་གློན་འཕློའི་རིང་འགག་ཅིག་ལ་ཐྗེའུ་ཚེ་འདི་འབྱར་བ་འབུལ།།  །།

༈ ངྗེད་ཀིས་བྱས་པའི་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ། །ཁྱྗེད་ཀིས་

དགག་པ་བཞི་བྱས་འདུག་པའི་ཞལ་གི་སྐབས་སུ། སློབ་དཔློན་ལ་ལི་ཏའི་རློ་ལངས་

བརྒྱད་བསྐློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། གཡས་ཀི་རྭ་ཡི་ཞལ་གསུམ་ནི། །དང་པློ་མཐིང་ཀ་

གཡས་དམར་པློ། །གཡློན་སྗེར་ཤིན་ཏུ་ཁློས་པའློ། །དྗེ་བཞིན་གཡློན་གི་རྩ་བའི་ཞལ། 

དཀར་པློ་དུད་ཁ་དྗེ་བཞིན་དུ། །ནག་པློ་ཤིན་ཏུ་ཁློས་པའློ། །ཞྗེས་པའི་རྭ་གཡས་པའི་

དབུས་མ་དང༌། །གཡློན་པའི་དབུས་མ་ལའང་རྩ་ཞལ་དུ་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་དག་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྔློན་པློ་དང༌། དཀར་པློར་འཆད་ཅིང་དྗེ་དག་ལ་ཞལ་དང་པློར་གསུངས་

མློད། འློན་མ་ཀང་ལ་ལི་ཏའི་ཞྗེ་དགུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། །རྭ་རྩ་ན་ནི་ཞལ་གསུམ་སྗེ། 

གཡས་ཀི་དང་པློའི་ཞལ་ནི་སྔློ། །དྗེ་ཡི་གཡས་དམར་སྗེར་པློ་དང༌། །གཡློན་པའི་རྭ་

རྩའི་ཞལ་གསུམ་ནི། །དཀར་དང་དུད་ཁ་ནག་པློའ ློ། །ཞྗེས་པ་འདིས་སྔ་མ་ལ་གནློད་

དློ། །གཡས་དམར་ཞྗེས་པའི་གཡས་ཐློག་མའི་གསལ་བྱྗེད་ཡིན་པས། དྗེའི་གཡས་

སུ་སྗེར་པློ་འློང་བར་བཤད་པ་དང༌། འདི་དག་ཏུ་དཀར་དང་དུད་ཁ་ནག་པློ་ཞྗེས་རིམ་

པ་བཞིན་བཤད་པས་སློ། །རློ་ལངས་བརྒྱད་བསྐློར་འདི་མ་གཏློགས་གཞན་རྒྱུད་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་གང་དུའང་གཡས་གཡློན་གི་བར་མ་ལ་རྩ་ཞལ་བྱས་པའི་ཐ་སད་ཡྗེ་མ་

བྱུང་ཞིང་། གལ་ཏྗེ་སློབ་དཔློན་འདི་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་ན་འདི་ཨུ་རྒྱན་གི་ཡུལ་ནས་རྒྱུད་

ལྗེན་པ་པློ་དངློས་ཡིན་པས་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཚུལ་འདི་ལྟར་འཆད་པའི་རྗེས་འབང་
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མང་དུ་འློང་རིགས་པ་ལས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བས་འདི་ནི་ཆྗེས་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་སང་

ངློ་། །

འློ་ན་གཡློན་སྗེར་ཤིན་ཏུ་ཁློས་པའློ། །དྗེ་བཞིན་གཡློན་གི་རྩ་བའི་ཞལ། ཞྗེས་

སློགས་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅྗེ་ན། སྔ་མ་ནི་འགྱུར་འཕྱུགས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཡི་གྗེ་

ཉམས་པ་སྗེ། དྗེ་ཡང་སཱ་བྱ་ཏ་ཞྗེས་པ་གཡློན་དང་ཅིག་ཤློས་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་

འདི་ཅིག་ཤློས་ཏྗེ། །དང་པློ་མཐིང་ཁ་དང་གཡས་དམར་པློ་དངློས་སུ་སྨློན་པས། ཅིག་

ཤློས་སྗེར་པློ་ལས་འློས་མྗེད་པས་སློ། །དྗེས་ན་ཅློག་གྲུབ་ཤྗེས་རབ་བ་མའི་འགྱུར་

སྐློན་ཏྗེ། དང་པློ་མཐིང་ཁ་གཡས་དམར་པློ། །ཅིག་ཤློས་སྗེར་ཞིང་ཁློ་བའློ། །ཞྗེས་

གདློན་ན། གཉིས་པ་ནི་རྭ་རྩའི་ཞལ་རྩ་ཞལ་དུ་ཤློར་བ་སྗེ། །ཞྗེ་དགུ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་

སུ། །རྭ་རྩ་ན་ནི་ཞལ་གསུམ་སྗེ། །གཡས་ཀི་དང་པློའི་ཞལ་ནི་སྔློ། །ཞྗེས་དང་ཡློན་

པའི་རྭ་རྩ་ཞལ་གསུམ་ནི། །ཞྗེས་སློགས་འབྱུང་བས། འདི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་དློ། མཁས་

པའི་ལྗེགས་བཤད་ནློར་བུའི་ཚོགས་ནང་དུ། སྐློན་གི་མཆིང་བུ་ཅུང་ཟད་སིད་པ་

སྗེ། །ཅྗེས་དཔྗེ་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབས་འདུག་པ་འདི་ལ་ལན་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་

ཡི་གཡས་དམར་སྗེར་པློ་དང༌། ཞྗེས་པའི་གཡས་ཐློག་མའི་གསལ་བྱྗེད་ཡིན་པས་

སྗེར་པློ་གཡས་སུ་འློང་བས། དྗེས་གཡློན་སྗེར་པློར་བཤད་པ་ལ་གནློད་ཅྗེས་པ་དང༌། 

སཱ་བྱ་ཏའི་སྐད་དློད་གཡློན་དང་ཅིག་ཤློས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

དང་པློ་མཐིང་ཁ་གཡས་དམར་པློ་ཅིག་ཤློས་སྗེར་ཞིང་ཁློ་བའློ། །ཞྗེས་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་

པས། དང་པློ་མཐིང་ཁ་གཡས་དམར་པློ་དངློས་སུ་སྨློན་པས་ཅིག་ཤློས། སྗེར་པློ་

ལས་འློས་མྗེད་པའློ། །ཞྗེས་པ་དྲི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། །ཅིག་ཤློས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་
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དུ་ཆུག་ཀང༌། དང་པློ་མཐིང་ཁ་གཡས་དམར་པློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་སློར་འཇློག་པར་

ཡང་སང་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱ་ཡང་དགློས་པས་དྗེའི་ཚེ། །ཅིག་ཤློས་ཞྗེས་པ་གཡས་པའི་

ཅིག་ཤློས་ཡིན་པས་གཡློན་པ་ཡིན་གི། །མཐིང་ཁ་དང་དམར་པློའི་ཅིག་ཤློས་སྗེར་

པློའ ློ། །ཞྗེས་འཆད་པ་ནི་ཆྗེར་མ་འབྗེལ་ཏྗེ། དཔྗེན་ན་རྐྗེན་ལས་སྐྗེས་དང་ཅིག་ཤློས་

དང༌། ཞྗེས་པའི་ཅིག་ཤློས་རྐྗེན་ལས་མ་སྐྗེས་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་གྲགས་

པའིསྔ་མའི་ལྡློག་ཟླ་ལ་ཅིག་ཤློས་སུ་འཆད་པ་གཞུང་ལུགས་པ་སྤྱིའི་ལུགས་སློ། །དྗེ་

ཡི་གཡས་དམར་སྗེར་པློ་དང༌། ཞྗེས་ཞལ་དམར་པློ་ལ་དྗེའི་གཡས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་

དམར་པློའི་འློག་ཏུ་བྱུང་བའི་སྗེར་པློ་ལ་ཡང༌། གཡས་ཞྗེས་པ་སྦྱར་དགློས་པའི་ངྗེས་

པ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་འདྲའི་རིགས་ལ་ཐློག་མའི་གསལ་བྱྗེད་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་ཡློད་པའི་

ཕྱིར་དང༌། འདིར་སྨློས་པ་ཐློག་མའི་གསལ་བྱྗེད་ཡིན་པ་ད་དུང་བསྒྲུབ་དགློས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བའི་ཞྗེ་དགུ་མའི་ལུང༌། དྗེ་ཡི་གཡས་དམར་སྗེར་པློ་

དང༌། ཞྗེས་པའི་སྗེར་པློ་ཞྗེས་པའི་ལུང་གིས། གཡློན་སྗེར་ཞྗེས་པ་འགློག་ན། གཡློན་

པ་སྗེར་པློར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པ་ཁུངས་སུ་བྱས་ནས། ཞྗེ་དགུ་མའི་འགྱུར་

མ་དག་པར་བསྒྲུབས་ན་ལན་ཅི་ཡློད། དྗེས་ན་དྗེ་གཉིས་འགྱུར་ལ་ཁག་འཇློག་མི་

དགློས་ཏྗེ་ཞྗེ་དགུ་མའི་སྗེར་པློ་ཞྗེས་པ། གཡློན་སྗེར་ཞྗེས་པ་དང་མཐུན་པར་

བཤདཔ་ལ་གནློད་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ཡང་དཀར་དང་དུདན་ཁ་ནག་པློ་ཞྗེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པས་གནློད་

པར་སྨྲ་བ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དཔྗེར་ན་མདློར་བྱས་ལས། རྣམ་སང་གི་ཞལ་གསུམ་

འཆད་པ་ན། དཀར་དང་གནག་དང་དམར་བའི་ཞལ། ཞྗེས་དང་པློ་དཀར་པློ་དང༌། 
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གཉིས་པ་ནག་པློ་དང༌། གསུམ་པ་དམར་པློར་རིམ་བཞིན་དུ་བཤད་ཀང༌། དྗེ་གསུམ་

དཀར་པློ་ནས་བཟུང་སྗེ་གཡས་གཡློན་གང་རུང་གཅིག་ལ་མཐར་ཆགས་སུ་སྒིག་མི་

དགློས་ཤིང༌། དང་པློ་ཞལ་དབུས་མ་དང༌། གཉིས་པ་གཡས་ཞལ་དང༌། གསུམ་པ་

གཡློན་ཞལ་ལ་བྱ་དགློས་པ་བཞིན་ཏྗེ། སྒྲུབ་ཐབས་དྗེར་དྗེ་འདྲ་བ་མང་ངློ་། དྗེ་བཞིན་

དུ་ལ་ལི་ཏའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བ་ལས། དབུས་དང་ཤར་དང་ལྷློ་དང་ནུབ། དྗེ་བཞིན་

སྗེང་གི་ཁློ་བློ་རྣམས། མཐིང་དང་དཀར་པློ་དམར་པློ་དང༌། དྗེ་ལྟར་སྔློན་པློ་དཀར་དང་

དམར༌། ཞྗེས་རིམ་པ་བཞིན་བཤད་ཀང་དྗེ་རྣམས་དབུས་དང་གཡས་དང་གཡློན་གི་

ཞལ་གི་རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་རྟློག་བདུན་ལས་དང་པློ་སྔློན་པློ། །གཉིས་པ་དམར་

པློ། །གསུམ་པ་སྗེར་པློ་ཞྗེས་པ་དང༌། དང་པློ་དཀར་པློ། གཉིས་པ་དུད་ཁ། གསུམ་པ་

ནག་པློ་ཞྗེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དབུས་དང་

གཡས་གཡློན་གི་ཞལ་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་གནློད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དློ། །ངྗེད་ཀིས་རྭ་

གཉིས་ཀི་རྩ་བའི་ཞལ་གསུམ་ཚན་གཉིས། དབུས་དང་གཡས་གཡློན་གི་ཞལ་དུ་

བྱྗེད་པ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བའི་ལུང་དྲངས་པ་ནི། བློད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་དང་པློ་གཉིས་

པ་གསུམ་པའི་གྲངས་ལ་འཁྲུལ་ནས་མདུན་ནས་རྒྱབ་ཕྱློགས་སུ་གསུམ་གསུམ་

མཐར་ཆགས་སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་མ་ཧྗེའི་ཞལ་གི་སྗེང་དུ་ཞལ་གཞན་

གཉིས་བརྩྗེགས་པ་ལ་དཔགས་ནས། གཡས་གཡློན་གི་ཞལ་གསུམ་གསུམ་ཡང༌། 

རྭ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་བརྩྗེགས་ནས་བྱྗེད་པ་ནློར་བར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། ངྗེད་ཀི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་དབུས་མ་གཉིས་རྩ་ཞལ་དུ་བྱྗེད་པ་དང་འབྱྗེད་པ་གང་གི་ཡང་བཤད་

པ་མ་བྱས་པས། ཁྱྗེད་ཀིས་ཞལ་སྔློན་པློ་དང་དཀར་པློ་རྩ་ཞལ་ཡིན་པ་ཁྗེགས་སུ་
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ཆུག་ཀང་ངྗེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ནི་ཅི་ཡང་མི་གནློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུད་ལས་དང་པློ་

སྔློན་པློ་སློགས་སུ་བཤད་པ་ལ་དློགས་པའི་གནས་ཡློད་པ། གསལ་བར་ལ་ལི་ཏས་

དབུས་དང་གཡས་གཡློན་གི་ཞལ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ཁྱྗེད་རང་གི་དཔྱད་པ་དྗེ་

ལྟར་བྱྗེད་པའི་ལུགས་ལའང་དྗེ་བཞིན་གཡློན་པའི་རྩ་བའི་ཞལ། དང་པློ་དཀར་པློ་

ཞྗེས་པའི་དློན། རྭའི་རྩ་བའི་ཞལ་དུ་བྱ་དགློས་པའི་ཁུངས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཆྗེ་བ་དྲངས་

ན་མཛེས་ཀི་ཡི་གྗེ་ཉམས་པར་འཆད་པ་དང༌། གཞུང་ཆུང་བས་རྩ་ཞལ་དུ་བསན་པར་

འཆད་པ་ལྗེགས་པར་མ་མཐློང་ངློ༌། །དབུས་མའི་ཞལ་གཅིག་ལ་གཡས་གཡློན་གི་

ཞལ་གཉིས་གཉིས་བྱུང་བས་དབུས་ཞལ་ལ་རྩ་ཞལ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ཞྗེས་འཆད་

པའི་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ན་ཡང་ཁྱྗེད་གསུང་བ་ལྟར་གཞུང་དྗེའི་འདློན་

སྒྲུབ་ཐབས་ཚེ་བ་དང་བསྒིགས་ནས། རྭའི་རྩ་བའི་ཞལ་དུ་བྱས་ན་འགྲིག་ཚབས་

ཆྗེའློ། །ལྷ་གཅིག་ལ་ཡང་དྗེ་འདྲ་བའི་དབུས་ཞལ་མང་པློ་བྱུང་ཡང་མི་འགལ་ཏྗེ། ཞལ་

བཅུ་གཅིག་པ་བཞིན་ནློ། །

རློ་ལངས་བརྒྱད་བསྐློར་འདི་མ་གཏློགས་པ་གཡས་གཡློན་གི་བར་མ་ལ་རྩ་

ཞལ་དུ་བྱས་པ་མ་བྱུང་ཞིང༌། སློབ་དཔློན་འདི་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་ན་འདི་རྒྱུད་གདན་

འདྲྗེན་མཁན་ཡིན་པས། དྗེ་ལྟར་འཆད་པའི་རྗེས་འབང་མང་དུ་འློང་དགློས་པ་ལས། 

གང་ཡང་མ་བྱུང་བས་འདི་ནི་ཆྗེས་ཐྗེ་ཚོམ་མློ། །ཞྗེས་པའི་ཐྗེ་ཚོམ་མློ། །ཞྗེས་པ་ལ་

སྒྲུབ་ཐབས་ནི་སློབ་དཔློན་དྗེས་མཛད་པར་ཁྱྗེད་རང་གིས་ཀང་མཛད་འདུག་པས་དྗེ་

ལ་ཟྗེར་ས་མྗེད་ལ། དང་པློ་གཉིས་རྩ་ཞལ་ཡིན་པ་འགྗེགས་པར་སང་བས། དྗེ་ལའང་

ཁྱྗེད་རང་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཆྗེན་པློ་ཡློད་པའི་ལུགས་མིན་མཆི། ཞལ་གི་འགྲློས་དྗེ་ལྟར་
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བཞྗེད་ན་འདིའི་རྗེས་འབངས་མང་དུ་འློང་རིགས་པ་ལས་མི་སང་ཞྗེས་པ། བློད་ན་

འདུག་པའི་འདི་རྒྱ་གཞུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་མཛད་དགློས་པས། དྗེ་ལ་ཡང་རྟགས་དྗེ་

མ་ངྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལ་ལྭི་ཏའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཇི་བཞིན་དུ་ལྷ་ཞྗེ་དགུ་མ་

དང༌། ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱློགས་འདིའི་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ལ་མི་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། 

ཞྗེ་དགུ་མར་འཇམ་དབྱངས་སུ་བསྐྗེད་ནས་བགྗེགས་གཞློམ་པར་གསུངས་པ་ཇི་

བཞིན་པ་དང༌། རློ་ལངས་བརྒྱད་བསྐློར་གི་བཤད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཁློ་བཅུ་བསློམ་པ་

ཕྱློགས་འདིའི་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ལ་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་

དཔྱད་པ་བྱས་པའི་ལན་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཕྱག་མཚན་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་ལ་ལི་ཏའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀི་གླང་ལྤགས་འཛིན་པར་བཤད་ལ། དྗེའི་

རྗེས་སུ་འབངས་ཏྗེ། ཤིབྷ་དྲ་དང་མཉྫུ་ཛྙཱ་ནས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད། དཔལ་འཛིན་

གིས་ཕྱག་དང་པློ་བཞི་པས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པར་བཤད། དྗེ་བཞིན་དུ་སློ་ན་ཤྲི་

དང་རློ་རྗེ་གྲུབ་པའི་འགྲྗེལ་བར་ཡང་བཤད་པ་རྣམས་ལས། འདིར་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་

པ་ནི་ཕྱག་སློ་བཞིའི་དང་པློས་གྲི་གུག་འཛིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྟློག་པ་དང་པློར་དཀིལ་

འཁློར་གི་ལྷ་སམ་ལ་ཕྱག་མཚན་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་འགློད་པའི་འགློ་གྲི་གུག་ནས་

བརྩམས་པས་སློ། །རྭ་སྐློ་ཞག་གསུམ་མལ་ལློ་ཅཱ་བ་སྗེ། བློད་ཡུལ་དུ་མཐློང་བ་བརྒྱུད་

པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་པཎི་ཏ་མཁས་པ་ལ་ལགས་པར་གཏུགས་པའི་བཀའ་སློལ་

བཞི་ཆར་གིས་ཀང་ཕྱློགས་བཞིའི་དང་པློར་གྲི་གུག་བཀློད་པས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་དང་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཚིག་ཟིན་ཙམ་ལ་དྗེས་པ་མི་སང་སྗེ། ཞི་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་གཡས་

ཞལ་གསུམ་རྭ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང༌། ཛྙཱ་ན་ཀ་རས་སག་ལྤགས་ཅན་དུ་བཤད་ཀང༌། 
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ཞལ་དང་པློ་མ་ཧྗེ་ཞྗེས་དང༌། གཅྗེར་བུ་མདློག་ནག་པློ་ཞྗེས་སློགས་རྟློག་བདུན་དང་

ཁ་སྦྱློར་གི་རྒྱུད་དང་འགལ་བ་ལྟ་བུའློ། །ཞྗེས་ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་གླང་ལྤགས་

འཛིན་པ་འགློག་པ་ལ་ལན་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། ལ་ལི་ཏས་ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀི་གླང་

ལྤགས་འཛིན་པར་བཤད་པ་ཡང་དྲངས་ཤིང༌།  སློབ་དཔློན་འདི་ཨློན་ནས་རྒྱུད་

ལྗེན་པ་པློ་དངློས་ཡིན་པས་ཕྱློགས་འདི་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པར་བྱྗེད་བཞིན་དུ། ཕྱག་

དང་པློ་གཉིས་ཀི་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་མིན་ཞྗེས་འགློག་པ་འདི། དྗེའི་དགློངས་པ་

འདི་ཡིན་ཞྗེས་ཀང་མ་བཞག་འདུག་པས། དགློངས་པ་གཞན་མྗེད་ན་ནི་ཁས་བངས་

པ་དང་འགལ་ལ། དགློངས་པ་གཞན་ཡློད་ནའང་བཤད་དགློས་ཏྗེ་རྗེད་པར་མི་ནུས་

སློ། །

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་སམ་ལ་ཕྱག་མཚན་འགློད་པའི་འགློ་གྲི་གུག་ནས་

བརྩམས་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའི་རྟགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མ་ངྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་དཀིལ་

འཁློར་ལ་ཕྱག་མཚན་འགློད་པའི་དང་པློ་ཤར་དུ་མགློ་བློ་ཞྗེས་རྒྱུད་དང་ཞྗེ་དགུ་མ་

གཉིས་ཀར་གསུངས་པས་ཕྱག་དང་པློས་མགློ་བློ་འཛིན་དགློས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། 

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་སམ་ལ་ཕྱག་མཚན་བཀློད་པ་དང༌། ཕྱག་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་

མཚན་འཛིན་པའི་གློ་རིམ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་འདུག་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཁྱད་པར་གླང་

ལྤགས་འཕན་རྩྗེ་གསུམ་པའི་འློག་རློ་རྗེ་ཐློ་བའི་སྔ་རློལ་དུ་བཀློད་པའང་མི་འཐློད་པར་

འགྱུར་ལ། ལྷ་སམ་ལ་ཕྱག་མཚན་ཐ་མར་མྗེ་ཐབ་བཀློད་པས་དྗེ་ཕྱག་ཐ་མས་འཛིན་

དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །བློད་ཀི་བ་མས་རྒྱ་གར་བ་ལ་མཉན་པའི་འགའ་ཡར་ཞལ་

མཐུན་དུ་བྱུང་བས། ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཁྱྗེད་རང་གིས་ཀང་
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མི་བཞྗེད་དགློས་པས་དྗེ་རྟགས་སུ་བཀློད་ནས་དློན་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་སྒྲུབ་པའང་མ་ངྗེས་

ལ་ཁྱད་པར་དུ་པཎི་ཏ་ཞི་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཛྙཱ་ན་ཀ་ར་ལ་ནློར་པ་བཟུང་བས་ནི་པཎི་

ཏ་ལ་དངློས་སུ་མཉམ་པའི་ཁ་མཐུན་གི་རྟགས་མ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པློར་སློང་ལ། པཎི་ཏ་

མཁས་པ་ཞྗེས་པས་ཀང་བློད་ཀི་རྭ་ལ་སློགས་པས་མཉན་པའི་པཎི་ཏི་རྣམས། པཎི་

ཏ་མཁས་པ་དྗེ་དག་ལས་མཁས་པར་ན་འཇློག་མི་ནུས་སློ། །ཁློ་བློ་ཅག་གིས་ནི་རང་

གིས་ཕྱག་དང་པློ་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བ་དང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་རྒྱ་གར་བ་གཞན་ཡང་

ཡློད་ཅྗེས་པའི་དློན་ཡིན་གི། དྗེ་དག་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཅྗེས་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མ་སྨྲི་

བས་མི་གནློད་དློ། །དྗེས་ན་རྟློག་བདུན་དང་།སམྦྷུ་ཊིར། ཕྱག་གཡས་གཡློན་གི་དང་

པློ་གཉིས་ཀིས་གྲི་ཐློད་འཛིན་པ་དང༌། གཡས་གཡློན་གི་ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པ་གཉིས་

ཀིས་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་རློགས་པར་བཤད་པའི་མཇུག་ཏུ། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་

གླང་པློ་ཆྗེའི་པགས་པ་རླློན་པ་འཛིན་པའློ། །ཞྗེས་པ་མ་གཏློགས་པ་ཕྱག་དྗེ་གཉིས་

དང་པློ་དང་ཐ་མ་གང་ཡིན་མ་བཤད་དློ། །འདི་ལ་ཞྗེ་དགུ་མར་ཕྱག་ནི་སུམ་ཅུ་རྩྗེ་བཞི་

སྗེ། །གཉིས་ཀིས་གླང་པློའི་པགས་རླློན་འཛིན། གཡས་ཀི་དང་པློ་གྲི་གུག་འཆང་

ཞྗེས་རྒྱུད་ན་འློག་ན་ཡློད་པ་དང་པློར་བཏློན་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཆུང་བར་ཡང༌། གཡས་

གཡློན་དང་པློའི་ཕྱག་གཉིས་ཀིས། གླང་ཆྗེན་ལྤགས་པ་རླློན་པ་བསམས། །གྲི་གུག་

བྷི་དྷི་པཱ་ལ་དང༌། ཞྗེས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པ་གཉིས་དང་པློར་འདློན་པ་སྔར་བཞིན་

བཤད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་འཛིན་པར་བཤད་དྗེ། འློ་ན་འདི་ཞྗེ་དགུ་

མར་ཕྱག་གཡས་གཡློན་གི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་གྲི་ཐློད་འཛིན་པར་བཤད་པ། རྒྱུད་

གཉིས་ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པ་མི་འགལ་བ་ནི་དགློས་པས་དྗེའི་བཤད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 519  

ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་སམ་ན་འགལ་བ་མྗེད་དྗེ། གླང་ལྤགས་གཡས་གཡློན་གི་དང་པློ་

གཉིས་ཀིས་པར་བཤད་པའི་དང་པློ་ནི། སུམ་ཅུ་སློ་བཞིའི་དང་པློ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེ་དགུ་མ་

སྔར་དྲངས་པ་ལས་ཤྗེས་ལ། གྲི་ཐློད་གཡས་གཡློན་གི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་འཛིན་

པར་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་ནི། སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ལ་དགློངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། དཔལ་འཛིན་གིས་དྗེ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བར་བཤདཀང་འདིར་ནི་ལ་ལི་

ཏའི་ལུགས་གཙོ་བློར་བཟུང་བའི་ལུགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་གཅིག་ཁློ་ན་བཟུང་

ནས་གཞན་འགློག་མི་ཉན་ཏྗེ། །གཉིས་ཀའང་གྲུབ་ཆྗེན་གི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གྲུབ་ཆྗེན་ལཱུ་ཨི་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆྗེ་བ་ཕྱག་དང་པློ་

གཉིས་ཀི་འློག་མ་གཉིས་ཀིས་གླང་ལྤགས་འཛིན་པར་བཤད་ལ། དཔའ་བློ་གཅིག་

པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གཡས་གཡློན་གི་དྲུག་པ་གཉིས་ཀིས་གླང་པློ་ཆྗེའི་པགས་པ་

འཛིན་པ་ཞྗེས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་ཞབས་འློག་གི་སློག་ཆགས་རྣམས་ལའང༌། 

གཞུང་ཁུང་ཐུབ་རྣམས་སུ་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པས། གླང་ལྤགས་

འཛིན་ཚུལ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་དློ། །ཕྱག་མཚན་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་ལན་བཤད་ཟིན་

ཏློ། །བསྲུང་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་ཁྱྗེད་ཀི་ཡིག་བྱུང་ལས། དཔལ་འཛིན་ལ་ལི་ཏའི་ཞྗེ་

དགུ་མ། །ཞི་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློགས་ཀིས། ཐུན་མློང་གི་བསྲུང་འཁློར་ཡང་མི་སློམ་པར་

རྒྱུའི་འཇམ་དབྱངས་གླྗེགས་བམ་རལ་གྲི་ཅན་བསྐྗེད་ལ། ལ་ལི་ཏས་རལ་གྲི་དང་

སིགས་མཛུབ་ཅན་དང༌། ཨ་བྷཱ་ཡས་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་སྐྗེད་དློ། །ཤྲི་བྷ་དྲ་ཛྙཱ་ན་

ཀ་ར་སློགས་ཀིས་ཐུན་མློང་གི་བསྲུང་འཁློར་ཙམ་ཞིག་བཤད་ལ། རློག་མྗེད་ལྷ་དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 520  

ལ་ལི་ཏའི་རློ་ལངས་བརྒྱད་བསྐློར་དུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསྲུང་འཁློར་ཁློ་བློ་ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཕྱག་མཚན་རྣམས་མི་གསལ་ཞིང་། ཁགས་འཁྲུགས་སུ་གྱུར་

པའི་བསྲུང་འཁློར་རྒྱུད་གཞན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕུར་བུ་བདྗེབས་པ་སློགས་མྗེད་པའི་

འློལ་སྤྱི་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་ཡང༌། རྒྱུད་འདིར་སྲུང་འཁློར་གི་དློན་ལྷ་གཙོ་བློ་ཉིད་

བསློམས་པས་འགྲུབ་པ་ལ་དགློངས་ནས། རྒྱལ་བློད་ཀི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་བསྲུང་

འཁློར་མྗེད་པ་དང༌། ཐུན་མློང་གི་བསྲུང་འཁློར་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། དྗེ་ཡང་སློབ་

དཔློན་མི་བསྐློད་པའི་འགྲྗེལ་པར། རྒྱུད་འདིར་ནི་མངློན་སྤྱློད་གཙོ་བློར་བྱས་པ་ཡིན་

པས། གདུག་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་མཐློར་བར་བྱྗེད་ཅྗེས་དང༌། ཕ་ཁློག་བསང་གི་འགྲྗེལ་

པར། ཁློ་བློ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྒྱུད་དྲངས་པར། །ཁློ་བློ་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་

མཐློང་ནས། ཁློ་བློ་གཞན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལག་ཆ་

ཤློར། །ཅྗེས་པས་འདིར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསྲུང་འཁློར་གལ་མི་ཆྗེའློ། །ཞྗེས་

འབྱུང་བའི་ལན་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། རྒྱུད་འདིར་ལྷ་གཙོ་བློ་ཉིད་བསློམས་པས་བསྲུང་

འཁློར་གི་དགློས་པ་འགྲུབ་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསྲུང་འཁློར་གལ་མི་ཆྗེ་ཞྗེས་

པ་ལྟར་ཡིན་ན། །ལ་ལི་ཏའི་ལུགས་ལའང་དྗེ་ལྟར་འགྱུར་བས། དྗེའི་གཞུང་ལས་སྔློན་

དུ་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སློམ་པར་བཤད་པ་མི་དགློས་བཞིན་དུ་བཤད་

པར་འགྱུར་བས་གཞུང་རྩློམ་པ་ལ་མི་མཁས་པར་འགྱུར་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་གཞན་

གིས་ཀང་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མ་ཡིན་པ་སློམ་པར་ལ་ལི་ཏས་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་

འབང་དགློས་པ་ལས། མ་འབངས་པ་དྗེ་དག་གི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བར་འདློད་དགློས་ཏྗེ། 

སྔར་ཕྱག་མཚན་ལ་དཔྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱྗེད་རང་གིས་མཛད་པ་བཞིན་ནློ། །ལྷ་
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གཙོ་བློའི་གནད་ཀིས་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་མ་བསློམས་ཀང་ཆློག་ཅྗེས་

པ་ནི། གཙོ་བློ་ལ་དྲག་པློའི་ཉམས་རློགས་པར་ཡློད་པ་ལས་མི་འདའ་ལ། དྗེ་ལ་ནི་

སྔློན་དུ་བསྲུང་འཁློར་བསློམ་པ་དུ་མ་ཞིག་འདུག་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ནི་བསྲུང་འཁློར་

ཐུན་མློང་བ་ལའང་མཆུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ལྟ་བུ་

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། ཁློ་བློ་བཅུ་བསློམས་པ་ལ་ཡང་སྔློན་དུ་ཁློ་བློ་

བཅུའི་བསྲུང་འཁློར་བསློམས་པར་གསུངས་པ་ལ་ཕྱི་མས་ཆློག་པས་སྔ་མ་མི་དགློས་

སློ་ཞྗེས་པར་འགྱུར་བས་མ་ངྗེས་སློ། །དྗེས་ན་ཀཻ་རློར་དང་གུར་ལྟ་བུའི་རྩ་བཤད་

སྦྱར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ཡང་གུར་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའང་བསློམ་པ་དང༌། ཐུན་མློང་བ་ཙམ་བསློམ་པ་གཉིས་ཀ་མ་གསུངས་པས། 

དཀིལ་འཁློར་དྗེའི་གཙོ་བློ་ལ་དྲག་ཉམས་རློགས་མ་རློགས་ཀི་སློ་ནས་མིན་གི། གང་

ཟག་གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པས། གལ་ཆྗེ་མི་ཆྗེ་ཡང་གཙོ་བློའི་ལྷ་དྲག་

མི་དྲག་མི་གཙོའི་སློམ་པ་པློའི་གང་ཟག་གི་དབང་གིས་འཇློག་པར་སང་ངློ་། །བསྲུང་

འཁློར་ལ་དཔྱད་པའི་ལན་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

རྒྱན་ལ་དཔྱད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱྗེད་ཀི་ཡིག་ཆུང་ལས། །འདིའི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་

སྒྲུབ་ཐབས་གང་དུ་ཡང་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ཡྗེ་མི་གསལ་ཏྗེ་སྤྱིར་སྦྲུལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་

རུས་རྒྱན་མི་འློང་བར་མངློན་ཏྗེ། གང་སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་བྱུང་བ་ལ་རུས་པའི་

རྒྱན་ཡྗེ་མི་འབྱུང་བས་ཁྱབ། དཔྗེར་ན་འཁློར་ཆྗེན་བཞིན། །དགྲ་འཇིགས་གཤྗེད་

དམར་སློགས་ལའང་སྦྲུལ་རྒྱན་བྱུང་ངློ་། །ཞྗེས་བྱ་བ་འགལ་བ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་སློ། །ཞྗེས་པ་འདི་ནི་བདག་གི་བསམ་པའློ། །མགློན་པློའི་སྐུ་འགའ་ལ་གཉིས་
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ཀ་བྱུང་བ་མི་བློད་དག་གིས་བྱས་ལ། མཚོ་སྐྗེས་ཀི་ལ་ལར་བྱུང་བ་ཡི་གྗེ་ཉམས་

པའློ། །འློན་ཀང་རྭ་སྐྗེ་སློགས་བློད་ཀི་མཁས་པ་དུ་མས་མཛད་པའི་སན་བརྒྱུད་ཡློད་

པའང་སིད་དློ་ཞྗེས་པའི་ལན་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་བྱུང་བ་ལ་

རུས་རྒྱན་མི་འློང་བས་ཁྱབ། །དཔྗེར་ན་འཁློར་ཆྗེན་བཞིན་དགྲ་འཇིགས་གཤྗེད་

དམར་སློགས་ལའང་སྦྲུལ་རྒྱན་བྱུང་ངློ་། །ཞྗེས་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལ། མ་གྲུབ་

པའི་རྟགས་མིན་པ་དང༌། མཐུན་ཕྱློགས་ལ་མཐློང་བས་འགལ་རྟག་མིན་མློད་ཀི། 

རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་སྒྲུབ་པའི་གལ་ཆྗེ་ཤློས་ནི་མ་ངྗེས་པ་སློང་བ་

ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་བྱུང་བ་དང༌། རུས་རྒྱན་ཡློད་པ་གཉིས་གཞི་

མཐུན་སིད་པ་ལ་གནློད་པ་སློན་དགློས་པ་ལ་འདིར་དྗེ་མ་བསན་ཅིང་སློན་པར་མི་

ནུས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་བཤད་པའི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་དུ་མ་ཞིག་མཐློང་བའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་མངློན་བརློད་ཀི་ཁློ་བཅུའི་སྐབས་ལས། ཐམས་ཅད་ཞལ་གསུམ་

ཕྱག་དྲུག་པ། ན་རའི་རུས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན། །ཞྗེས་དང་སག་གི་པགས་པ་གློས་

སུ་མནབས། སྦྲུལ་གི་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞྗེས་ཁློ་བློ་རྣམས་ལ་རུས་རྒྱན་

དང་སྦྲུལ་རྒྱན་གསལ་བར་བཤད་དློ། མངློན་བརློད་འབློག་མི་དང་ལློ་ཆུང་གིས་

བསྒྱུར་བ་ལས། །རུས་རྒྱན་ནི་གསལ་ལ། ཕྱི་མའི་སྐབས་སུ་འཇིགས་པའི་ཕྗེང་བའི་

རྒྱན་ཅན་ཏྗེ། དྗེས་ནི་བདག་ཉིད་རྒྱན་དུ་བྱས། ཞྗེས་འཇིགས་པའི་ཕྗེང་བའི་རྒྱུན་

ཞྗེས་པ་ནི་སྦྲུལ་རྒྱན་ཡིན་ཏྗེ། །མི་ཐུབ་ཟླ་བས་མངློན་མརློད་བཞིན་དུ་ཁློ་བཅུ་བཤད་

པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩི་འཛག་པ་ལས། སག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་མནབས། 

སྦྲུལ་གི་རྒྱན་གིས་འཇིགས་མཛད་པའློ། །ཞྗེས་བཤད་ལ། རུས་རྒྱན་ནི་དྗེར་ཡང་
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གསལ་བ་བཤད་དློ། །ལྭ་བ་པའི་བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པར། མངློན་བརློད་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ཁློ་བཅུ་བཤད་པའི་སྐབས་ལས་ཀང༌། ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐྲ་ཁམ་པ་

གྗེན་དུ་འབར་ཞིང་། སྨིན་མ་གཉྗེར་བའི་ཁློ་གཉྗེར་རྣམ་པར་གཙིགས་པའི་ཞལ་ཅན། 

ཐུང་ཞིང་གསུས་པ་འཕྱང་བ། སྤྱན་གསུམ་པ་དམར་ཞིང་ཟླུམ་པ། མགློ་བློའི་ཕྗེང་

བས་དློ་ཤལ་བྱས་ཤིང་། མི་རུས་ཀི་རྒྱན་གིས་ཀླུབས་པ། མཐའ་ཡས་སྔློན་པློའི་

རྒྱན་གིས་སྤྱི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་བྱས་ཤིང་། འཇློག་པློ་དམར་པློའི་འློད་འགིང་བས་རྣ་

ཆའློ། །པདྨ་ཆྗེན་པློ་དཀར་པློས་དློ་ཤལ་བྱས་པས་བརྒྱན་ཅིང་། སློབས་ཀི་རྒྱུ་ལག་

ཁུས་ནི་མཆློད་ཕྱིར་ཐློགས་བྱས་པའློ། །དུང་སྐློང་སྗེར་པློས་ནི་ལག་གདུབ་བྱས་

པའློ། །རིགས་ལྡན་ས་ཚོགས་ཀི་མདློག་གིས་དཔུང་རྒྱན་དུ་ཡང་དག་པར་བཏགས་

པའློ། །པདྨ་དཀར་པློས་ནི་སྐ་རགས་སུ་བྱས་པའློ། །ནློར་རྒྱས་ཀི་བུ་མདློག་པདྨའི་རྩ་

བ་འདྲ་བས་རང་གདུབ་བྱས་པའློ། །ཞྗེས་སྦྲུལ་རྒྱན་བརྒྱད་དང་རུས་རྒྱན་གཉིས་ཀ་

གསལ་བར་གསུངས་ལ། ལྷ་སས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ལྭ་བ་པ་

དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བས། རུས་པ་དང་སྦྲུལ་གི་རྒྱན་གཉིས་ཀས་ལྷ་གཅིག་ལ་

བརྒྱན་པ་ལ་འགལ་བ་གཏན་མྗེད་པས། དྗེ་གཉིས་བྱུང་བ་ལ་ཡི་གྗེ་ཉམས་པ་དང་

རྟློག་བཟློ་ཡིན་སམ་དུ་མི་བཟུང་ངློ་། །གཞན་ཡང་གཙུག་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་པློ་

སྦྲུལ་ལ་བྱས་ན། རྣ་རྒྱན་སློགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གཉིས་མི་དགློས་པས་སྦྲུལ་

རྒྱན་ཚང་བར་བྱུང་བ་ལ་རུས་རྒྱན་མི་དགློས་སམ་སམ་པའི་དློགས་པ་འབྱུང་ས་

ཡློད་པས་དྗེའི་དློགས་པ་བཅད་དགློས་མློད་ཀང་འཇིགས་བྱྗེད་ལ་ནི་དྗེའི་དློགས་པ་

ཡང་མྗེད་དློ། །མི་གཡློ་བའི་རྟློག་པའི་རྒྱལ་པློ་ལས། ཁློ་བློ་མི་གཡློ་བ་ལ་རུས་པ་དང་
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རིན་པློ་ཆྗེ་དང་སྦྲུལ་རྒྱན་གསུམ་ག་བཤད་པའང་སང་མློད་ཀང་མ་བིས་སློ། །

དིང་སང་བསན་པ་འགྲིབ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བར་སློང་བས་སྔློན་གི་དམ་པ་

རྣམས་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་རྗེས་མི་ཚིམ་པར་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་འདྲིས་པར་བྱྗེད་

ཅིང་། དྗེ་ཡང་རང་རང་གི་གློང་འློག་བསྒློགས་པའི་དཔྱད་པ་དག་པློ་བྱྗེད་མཁན་ཤིན་

ཏུ་དཀློན་པ་དང༌། །ཁྱད་པར་སགས་ཕྱློགས་ལ་དྗེ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པར་སློང་

འདུག་པས། ཕྱློགས་མཐློང་ཙམ་དང༌། དྗེ་ཡང་གུང་བསྒིགས་པའི་དཔྱད་པ་མ་དག་

པར་ཁ་མཚོན་གཅློད་པ་སྐློན་པར་གདའ་ནའང༌། དམ་པ་ཁྱྗེད་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་

སྦྱློང་ཞིང་། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དཔྱད་པ་མཛད་པར་ཡློད་གདའ་བ་ལ། ཁྱྗེད་

ཀིས་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་གཞི་བདག་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཀློད་པ་རྣས་ལའང་འདི་

ལྟ་བུའི་ཁུངས་དང་དཔྱད་པ་བྱས་ཡློད་དློ་ཞྗེས་སྨྲ་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན། སློབ་

དཔློན་རྒྱལ་པློ་སས་གྲགས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས། དློན་དཀའ་བ་ལ་བདག་འདྲིའི་

བློ། །འཁྲུལ་མི་སིད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཅི་སྗེ་མིན་ན་གཞན་དུ་གིས། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡིན་པས། བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་དཀྲིགས་དམ་པའི་འཛིན་པ་དློར་

ཏྗེ། ལྗེགས་པར་དཔྱད་ནས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བྱའློ། །འདི་ནི་

ས་བཟང་བ་ལློ་ཙཱ་བ་ངག་དབང་གིས་བརྒལ་བརྟག་གི་ཡི་གྗེ་ཕུལ་བའི་ལན་དུ། རྗེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་ཞལ་སྔ་ནས་གནང་བའློ།། །།

རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་དུས་སུ་ཡུམ་གི་པདྨའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་བཅུག་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་འློག་ཏུ་དྗེ་རྣམས་ཀི་མིག་སློགས་ཞུ་ནས་ཐིག་

ལྗེར་གྱུར་པ་སློགས་ལས་ས་སིང་སློགས་བསྐྗེད་པ་དྗེ། ཀིཾ་ལས་སློགས་པ་ཕྱུང་ནས་
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མཁའ་དཀིལ་གི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་མིག་ཏུ་བཀློད་པ་ནས་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལྷ་སློ་

སློལ་ཐིམ་པ་ཡིན་ནམ་ཞྗེས་པ་ནི། །སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེའི་མིག་སློགས་ཉྗེར་གཅིག་ཞུ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ་ཡློད་པ་དྗེ། སྔགས་ཀིས་པདྨ་ནས་ཕྱུང་ནས་རང་

རང་གི་ཞིང་དུ་གཤྗེགས་པར་བྱྗེད་པ་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་པའི་བཞྗེད་པ་

ཡིན་པས། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་དགློས་ཏྗེ་གཞན་དག་གིས་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ་མི་འདློད་

དློ། །མིག་སློགས་ཞུ་བ་ལས་ལྷ་བསྐྗེད་པའི་སྐབས་འདིར་ཁློ་བློ་བསྐྗེད་པ་མི་དགློས། 

སྒིབ་སྗེལ་གི་ཞུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་རྣམ་སང་སྒྱུ་དྲར། ཕྱག་གཡློན་པ་ས་ལ་བརྐངས་

ནས། ཕྱག་གཡས་པའི་མཛུབ་མློ་དང་མཐྗེ་བློང་སྤད་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

འདིར་གཡས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཆློག །ཡབ་བསྐྗེད་པའི་སྐློར་རྣམས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ། 

ཡུམ་མངློན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐྗེད་པ་སློགས་སྗེམས་ཅན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་མ་

གཏློགས་པ་སྔར་བཞིན་བྱ། ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་ཀུན་བཟང་ལས། ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་

སྐབས་སུ་དྗེ་བཞིན་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན། སྨན་ཞབས་ཀིས་ཡབ་ཀི་སྐབས་སུ་

བཤད་པ་བཞིན། སར་ཡང་རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བསྐྗེད་པ་ནས་ཞུ་བ་

གླུས་བསྐུལ་ནས་ཡབ་ཡུམ་སྐྗེད་པར་བཤད་དློ། །ཤཱནི་པའི་བཞྗེད་པ་ཡང་དྗེ་ཡིན་

པས་རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་སྐྗེད་ཐབས་གཉིས་བྱྗེད་པ་ཡིན། ཐ་ག་ནའི་བཞྗེད་

པས་སྔར་རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བའི་དུས་སུ་ཐིག་ལྗེ་ཆ་གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་

ཆ་གཅིག་ལས་ཡུམ་བསྐྗེད་པ་ཡིན། བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་དྗེ་

སྔ་མ་ལྟ་ཡིན། སྤྱིར་ལུགས་འདི་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ཀི་རྗེས་འབང་རྒྱལ་གར་བ་ཁ་

ཅིག །སྔར་འབས་བུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བསྐྗེད་པའི་དུས་སུ་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རིག་མ་
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ལ་འཁྱུད་པར་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སྔར་འབས་བུ་རློ་འཛིན་གི་ཡབ་

སྐྗེད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བསྐྗེད་པའི་འློག་ཏུ་གསལ་འདྗེབས་པར་འདློད་པ་ཡང་

ཡློད། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་འློག་ཏུ་གསར་དུ་སྐྗེད་པར་འདློད་པ་ཡང་ཡློད་པས་སློ་

སློར་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྦྱང་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི། སློབ་

དཔློན་རཏྣརཀི་ཏས་ཕ་མའི་དློད་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འདློད་པ་ཡིན། ཞུ་

བ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་སྨིན་གི་ཆ་དང་སྦྱར་དུ་རུང་ངམ་ཞྗེས་པ་ནི། བར་སིད་མཚོན་

པའི་ཡི་གྗེ་རྣམས་ཡབ་ཀི་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཞུགས་ནས་ཞུ་བའི་

སྐབས་དྗེ་མའི་མངལ་དུ་སྐྗེ་སིད་ཀིས་ཉི་མཚམས་སྦྱར་བའི་དློད་ཡིན་པས། ཀུན་

གཞི་ཁས་ལྗེན་པའི་ལུགས་ལ་དྗེ་དང་སྦྱློར་ན་སྦྱར་བས་ཆློག །ཡབ་ཡུབ་གཉིས་ཞུ་

བའི་ཐིག་ལྗེ་དང་སྦྱློར་ན་ནི་འགྲིག་གློ །དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྐབས་སུ་ཡུམ་

གི་པདྨར་ལྷ་བསྐྗེད་ཚུལ་ནི་ཐིག་ལྗེ་དང་ས་བློན་སློགས་ལས་སློ་སློར་སྔློན་ལ་སྐྗེད། 

དྗེ་ནས་འབྱིན་སྔགས་ཀིས་འབྱིན་པ་ཡིན། སྤྲུལ་པ་སྤློས་པ་རྣམས་པའི་རྩ་བའི་ལྷ་ལ་

བསྡུས་ནས་དྗེ་ལྷ་སློ་སློ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིན་རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལུགས་ཀི་

མཁའ་ནང་དུ་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་རྣམས་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པ་

ཅིག་གསལ་གདབ་དགློས་ཤིང་། ཕྱུང་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་གནས་སློ་སློར་བཀློད་

པའི་འློག་ཏུ་ཡང་སྐྗེ་མཆྗེད་སློགས་ཀི་ལྷ་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པར་བསློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

འགྲྗེལ་པ་གཅིག་ནས་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད། ཐ་ག་ན་དང༌། སྨན་ཞབས་ཀི་ལུགས་ཀི་

ཕྱུང་བའི་ལྷ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་གི་གནས་སློ་སློར་བཀློད་པ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་

པའི་འློག་ཏུ་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་མིན་པ་མཁའ་ནང་
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དུ་མི་མཛད་དྗེ་ཀུན་བཟང་དང་མཐུན་པར་ཡློད། །

སྐབས་འདི་དང་སྐབས་གློང་མ་གཉིས་ཀར་བདུད་རྩི་མང་བར་བྱ་ཞྗེས་པ་ལ་

ནང་མཆློད་བྱིན་གི་བརླབས་ནས་ཡི་གྗེ་གསུམ་བརློད་དྗེ་བདུད་རྩི་མངས་པས་ཨྗེ་

ཆློག་ཅྗེས་པ་ནི། རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལུགས་ཀི་གློང་མ་ལ་ཡིད་ཀིས་

བསློམས་པར་ཆློག་པར་མངློན། འློག་མ་ལ་ཡིན་ན་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ལ་ཕུལ་བའི་

ལུགས་ལྟར་དགློས། འློན་ཀང་མཁའ་ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་

བདུད་རྩི་མང་བ་མི་བྱྗེད་པ་འགྲྗེལ་པ་གཞན་གི་ལུགས་གཞུང་དང་མཐུན་དམ་ཚིག་

པ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་པ་ན་མྗེ་ལློང་གི་གཟུགས་བརན་ལྟར་མ་འདྲྗེས་པ་ཡློད་དམ། 

འློ་ཆུ་འདྲྗེལ་པ་བཞིན་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི། ཕྱི་མ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་

འདྲྗེན་པ་ལ་རློ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱར་ཨྗེ་རུང་ཞྗེས་པ་ནི། ལུགས་འདི་ལ་ལག་པའི་

བཤད་པ་ཁུངས་ཐུབ་ཀིས་མ་བཤད་པས་མི་དགློས། དབང་ལྷ་རྣམས་ལྷ་ལ་བཅུག་

པས་ཆུ་ལུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིགས་བདག་གི་རྒྱས་འདྗེབས་བྱས་པས་ཨྗེ་ཆློག་

ཅྗེས་པ་ནི། ཆུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆུ་ལུང་པ་ལས་རིགས་བདག་བྱུང་བའི་རྒྱས་

འདྗེབས་འདི་ལ་བཤད། དབང་ལྷ་བསིམ་པར་བཤད་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཡང་

རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་བཏབ་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་དབང་ལྷ་བསིམ་པར་བཤད་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ་བྱ་དགློས། དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་ཐུགས་འཆང་བ། ཞྗེས་སློགས་བཞི། སྤྲུལ་པའི་

ཐུགས་རློ་རྗེ་རྣམས་ལ་གསློབ་བ་གདབ་པ་དང༌། ཕྱློགས་བཅུར་བཞུགས་ཞྗེས་པས་

སྤྲུལ་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་ཐུགས་རློ་རྗེ་ཐམས་ཅད་སིང་ཁའི་ཐུགས་རློ་རྗེ་ལ་ཐིམ་པ་

ཨ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི། ཚིགས་བཅད་སྔ་མས་སིང་ཁའི་ཐུགས་རློ་རྗེ་ལ་གསློལ་བ་
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འདྗེབས་པ་དང༌། ཕྱི་མས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཐུགས་རློ་རྗེ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པར་

སྨན་ཞབས་དང༌། ཤཱནི་པས་བཤད་པ་ལྟར་བྱྗེད་དགློས་ཀི་དྲིས་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། གཙོ་

བློ་ལ་དངློས་དང་འཁློར་ལ་རང་སང་གི་ཡུམ་གི་ཁྱད་པར་གང་ཞྗེས་པ་ནི། རང་སང་

གི་ཡུམ་ནི་རང་འདྲའི་ཡུམ་ཡིན་ལ། གཙོ་བློ་ལ་དྗེ་དང་འདྲ་བས་ཁྱད་པར་དྗེ་མི་

དགློས། རྗེས་ཀི་ལྡང་ཚུལ་ལ་བསྲུང་འཁློར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་སྡུད་པའི་གསལ་ཁ་

མི་སང་ཡང་ཐུན་གཞན་གི་ཆློ་ག་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྗེད་པའི་

ལུགས་སུ་སང་བས་བསྡུས་པས་ཆློག །གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བསྲུང་འཁློར་གཉིས་

ལ་སྡུད་མི་སྡུད་ཀི་ཁྱད་པར་པར་མྗེད། ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་དང༌། ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་པ་གང་དུ་ལངས་ཀང་འདྲ། ཡུམ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲ་ཞིང་ཡུམ་བཅས་སུ་

ལྡང་བ་ལྗེགས། འདིའི་འདས་གཏློར་འབུལ་ཚུལ་ནི་མི་བསྐློད་པའི་གཏློར་ཆློག་གི་

འདློན་པ་བསྒྱུར་ནས་ལྷ་སློ་སློའི་མཚན་སྔགས་ཀི་མཐར་སརྦ་དུཤི་སློགས་སྦྱར་

བས་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཆློག་སྗེ། ཨ་བྷྱ་ཀ་རིའི་དགློངས་པ་ཡིན། བསློད་པ་ལྷ་སློ་སློའི་སློས་

བསློད་ཚང་བའམ། མྗེད་ན་མི་བསྐློད་རློ་རྗེ་བྱས་ན་ལྗེགས། འདུད་ཉི་ཤུ་འཇམ་

དབྱངས་ཀི་བསློད་པ་ཡིན་མློད་ཀང་སྐབས་སུ་བབ་རྒྱུ་མྗེད། སྦྱིན་སྗེག་བྱྗེད་ན་བཞི་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་རྩ་འགྲྗེལ་ལ་གཞི་བྱས༌། འློད་སིས་ཀ་བསྐངས་ན་ལྗེགས། མི་བསྐློད་

པའི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཚོགས་བྱྗེད་ན་ཐབ་འབིས་ལ་སྒློ་སློ་སློའི་གཡས་གཡློན་གི་ངྗེས་

པ་མི་དགློས། གཞན་སྤྱི་ཁློག་འདྲ་བ་ཡིན། དཀིལ་ཆློག་ལས་བུམ་པ་བཅུར་བཤད་

པ་གཉིས་སུ་བདུར་ཨྗེ་རུང་ཞྗེས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་ཡང་རུང་སྗེ་ཨ་བྷྱས་ཀང་བཤད་

དློ། །བདག་འཇུག་ཚར་གཅིག་ཟིན་ནས་ཉིན་རྗེ་ཞིང་བུམ་པ་བསྒྲུབ་པ་མ་གྲུབ་ན་ཆློ་
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ག་ཆད་པའི་ཉྗེད་པར་ཨྗེ་འགྱུར་ཞྗེས་པ་ནི། ཨབྷྱས་ཉི་མ་གཞན་ལའང་བུམ་པ་རྣམས་

ལ་བཟླས་པ་དང་མཆློད་པ་སློགས་ཐུན་གསུམ་མམ། གཅིག་ཏུ་བྱའློ་ཞྗེས་གསུངས་

ཤིང་གཞན་ཁུངས་མང་པློ་ཡང་ཡློད་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བཞྗེད་ལུགས་དྗེ་

ལྗེགས་པར་སྗེམས་སློ། །

ཡྗེ་ཐིག་གི་སྐབས་སུ་ནམ་མཁར་ཐིག་འདྗེབས་པ་དང་ས་ལ་འདྗེབས་པ་

གཉིས་བཤད་དྗེ་ཡྗེ་ཐིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན། ནམ་མཁར་བཏབ་པའི་དགློས་པ་

ཕྱློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཐིག་སྐུད་ལ་བསིམས་ལ། དྗེ་ནས་དྗེས་

ས་ལ་བཏབ་པའི་ཐིག་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ཡིན། ནམ་མཁའ་ལ་ཐིག་འདྗེབས་པ་ན། བི་

འགྱུར་གི་དཀིལ་འཁློར་ནམ་མཁའ་ལ་བྱུང་བར་བསློམ་པ་འདི། བློད་ཀི་བ་མ་འགའ་

ཞིག་བཞྗེད་པར་གདའ་ཡང་། བ་མྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་དཀིལ་ཆློག་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་

ལས་སྔ་མ་ལྟར་བཤད་ཀི་ཕྱི་མ་ལྟར་མ་བཤད། སྤྱློད་རྒྱུད་རྣམ་སང་མངློན་བྱང་གི་

འགྲྗེལ་བར་དྗེའང་གཅིག་བཤད་པ་ཡློད་དྗེ། འགྲྗེལ་བ་དྗེར་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཉིད་ཀིས་

དཀིལ་འཁློར་གཞན་དུ་ལློངས་སྤྱད་ཟིན་པས། ཐིག་སྐུད་དྗེས་ས་ལ་གདབ་ཏུ་མི་རུང་

བར་བཤད་ནས་ས་ལ་འདྗེབས་པའི་ཚོན་ས་ལྔའི་ཐིག་སྐུད་གཉིས་པ་གཅིག་མཛད་

དྗེ། རྒྱུད་དྲ་ལས་ཚོན་ས་ལྔའི་ཐིག་སྐུད་གཉིས་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་བས་གཤྗེར་ཐིག་

མ་བཤད་ཀང་གློ་ནུས་གསུང་ནས་སྤྱི་ཐིག་སྐུད་ཆ་གསུམ་མཛད་དྗེ་འདིའི་རིགས་པ་

བ་མྗེད་ལ་སྦྱློར་དུ་མི་རུང་ངློ་། །ཐིག་གི་སྐབས་འདི་རྣམས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གནས་

མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། སྐབས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། འདིར་ད་རྗེས་ཉུང་

བར་བྱས་བས་མ་སྤློས་སློ་བུམ་པ་འབུལ་ལུགས་འདྲི་བ་ནི་གང་བུམ་ལ་ཟྗེར་བ་ཡིན་
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མཆི་བས་གང་བུམ་ལྷ་ལ་འབུལ་ལུགས་ལ་ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལ་བུམ་པ་རྗེ་རྗེ་ཕུལ་བ་དང༌། 

ཐུན་མློང་དུ་འབུལ་བ་གཉིས་ཀའི་བཤད་པ་ཡློད་ལ། འབུལ་བ་ཡང་མཆློད་པའི་དློན་

དུ་འབུལ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཡིད་ཀིས་ལྷ་སློ་སློ་ལ་བསྔློས་པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་དང༌། 

མཆློད་པ་གཞན་འབུལ་བ་བཞིན་དངློས་སུ་ཚིག་གིས་འབུལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་

སློ། །སློབ་དཔློན་གི་སློམ་པ་འཛིན་ནུས་པས་བདག་འཇུག་སྦྲྗེལ་ནས་བྱྗེད་ན། སློམ་

པ་བསྒགས་པ་ནས་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང༌། དམ་ཚིག་གསུམ་གི་བར་རྣམས་བསྐར་

ནས་བྱ་ཨྗེ་དགློས་ཞྗེས་པ་ནི། སློམ་བསྒག་ཐམས་ཅད་ལ་འློང་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་པས་

སྐབས་དང་བསྟུན། །སློམ་པ་བཟུང་བ་དང་རིག་པའི་དབང་ལྔ་སྔར་ཐློབ་ཀང་བརྟན་

པར་བྱྗེད་པའི་དློན་དུ་སར་ཡང་ལྗེན་པ་ཡིན། དམ་ཚིག་གསུམ་བཟུང་བ་ལ་དམ་

ཚིག་གཞན་གཉིས་འཁློར་དུ་བྱས་ནས་གཙོ་བློ་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སློབ་དཔློན་གི་དབང་དངློས་གཞི་བསྐུར་བ་ཁུངས་ཐུབ་དུ་མའི་བཞྗེད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་

གསུམ་སར་ཡང་ལྗེན་པ་ཤིན་དུའང་དགློས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེའི་བསྒྲུབ་དཀིལ་གི་དྲིས་ལན་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློས་གནང་བའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཐབས་བཟང་དུ་མས་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྗེའི་

ཚུལ། །རིང་ནས་གློམས་པས་ཕ་བའི་གནས་རྣམས་ལའང་། །དྲི་མྗེད་མཁྱྗེན་པ་

ཐློགས་པ་མི་མངའ་བ། །ཟླ་མྗེད་སྨྲ་བའི་མཆློག་དྗེས་རྟག་ཏུ་སྐློངས། །དང་པློར་གསུང་

རབ་མང་དུ་ཐློས་པ་བཙལ། །དྗེ་ནས་ལྗེགས་པར་བཤད་པས་བསན་པ་སྗེལ༌། །ཐ་
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མར་སྒྲུབ་ལ་རིང་དུ་བརྩློན་མཛད་པའི། །བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་ཁྱློད་ཡུལ་རིན་ཞབས་

བརྟན་ཅིག །མ་འདྲིས་མཛའ་བཤྗེས་དྗེ་ཡིས་གཙུགས་པའི་ཐུགས། །བདག་ལ་

མངློན་དུ་ཕྱློགས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །ཕིན་ཡིག་སན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལློན་པ་

ཡི། །འབས་བུ་བཟང་པློའི་སྐྗེས་བཅས་སྤིངས་པ་འཕློད། །སྤིན་ཆྗེན་ཆུ་ཡིས་རྒྱ་

མཚོར་ཇི་བཞིན་དུ། །ལྗེགས་བཤད་གཏམ་གིས་ངློམས་པར་མ་གྱུར་པས། །ད་དུང་

རིམ་པ་གཉིས་ལ་སྦྱློར་བའི་ཚུལ། །ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་སྤིངས་ཞྗེས་བཀའ་སྩལ་

བྱུང༌། །འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་གིས་རིང་བུ་ཆུང་ངུ་བཞིན། །བློ་གྲློས་ཆུང་ངུ་”ཐློས
1

་པས་

དགང་ས་མློད། །བློ་གྲློས་རྒྱ་ཆྗེ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད། །ངློ་མཚར་གཏམ་གིས་ཚིམ་

པ་མྗེད་པ་མཚར། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཐློས་པ་ཉུང༌། །བློ་གྲློས་ཆུང་ཞིང་སྦྱློར་བ་

དམན༌། །ཚིག་འགའ་ཡློད་ཀང་དྗེ་ཡི་དློན། །སྒྲུབ་ལ་ཤིན་ཏུ་”ལྷློད
2

་གྱུར་པ། །བདག་

འདྲས་དམ་པ་ཁྱྗེད་ཀི་ཐུགས། །རངས་པར་བགིད་པའི་རྔློ་མི་ཐློག །འློན་ཀང་རླུང་

གིས་བསྐུར་བ་ན། །རང་ལ་མཐུ་ནི་ཡློད་མིན་པའི། །ཤིང་བལ་རྣམས་ཀང་འདབ་

བཟང་ལ། །འགྲན་པ་བཞིན་དུ་འགྲློད་པ་ལྟར། །དམ་པའི་གསུང་གིས་ལྗེགས་བསྐུར་

བས། །བདག་གིས་མདློ་ཙམ་གསློལ་བར་བྱ། །དྗེ་ལ་འློ་སྐློལ་དལ་བའི་རྟྗེན་བཟང་པློ་

ནི་རྗེད། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་ནི་མཇལ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

བཟང་པློས་ནི་བཟུང༌། །བང་དློར་ལ་དཔྱློད་པའི་བློ་ཡི་མཐུ་ཡློད་པའི་སྐབས་འདིར། 

རྟྗེན་བཟང་པློ་འདི་ལ་སིང་པློ་ཞིག་ངྗེས་པར་བང་འཚལ། །དྗེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་

འཇུག་པ་ཁློ་ན་ལ་རག་ལས་ཀང༌། བསམ་པ་བཟང་བ་ཙམ་གིས་ཞུགས་པས་མི་

1  ཐས

2  ལྷྗེད
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ཆློག་བསན་པ་ལ་འཇུག་བའི་རིམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པ་ཤྗེས་པའམ། ཤྗེས་པ་ཅིག་

གིས་ཁིད་པ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟློས་པ་ཡིན། །དྗེ་ཡང་ལམ་གི་ངློ་བློ་ལ་མཁས་པ། གྲངས་

ངྗེས་ལ་མཁས་པ། གློ་རིམ་ལ་མཁས་པ་ཅིག་དགློས་ཏྗེ་འདི་ལྟར། ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་

ཡིན་པ་དང་། ཡིན་པ་ལམ་ཡིན་པར་འཁྲུལ་ན་སྨན་ལློག་པར་སྦྱར་བ་ལྟར་དྗེས་

བསན་པའི་ལམ་བསྒྲུབ་ཀང་དློན་དུ་མི་འགྱུར་བས་གནློད་པ་བྱིན་པ་ལས་གཞན་དུ་

ཕན་བཏགས་པ་མྗེད། ལམ་གི་ངློ་བློ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ཀང་ལྷག་པ་མི་དགློས་པ་

དང༌། མཚང་བས་མི་ནུས་པའི་གྲངས་ངྗེས་མི་ཤྗེས་ན་དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་དགློས་ངློ་

ཤྗེས་པ་རྣམས་ཆད་ནས་འགྲློ་ཞིང་། མི་དགློས་པ་རྣམས་ཀང་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་པ་ཅིག་

འློང་བས་གནད་དུ་མི་འགྲློ། ངློ་བློ་དང་གྲངས་ཀི་ངྗེས་པ་ཤྗེས་ཀང་དང་པློ་དང༌། བར་

དང་ཐ་མར་གང་ནས་འཁིད་པའི་བློའི་རིམ་པ་དང་སྦྱློར་མི་ཤྗེས་ན་སྨན་ཡིན་སམ་པ་

དང༌། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་སྨན་བཟང་པློ་ཡིན་པས་ན་བའི་ཕྱིར་ནང་བ་འདི་ལ་བཏང་དུ་

རུང་སམ་ནས་བཏང་བ་ན་སྨན་ཆྗེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་བས་ཕན་མི་ཐློགས་པར་མ་ཟད་

སློག་འཕློག་པའི་གནློད་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེར་བ་ལྟར། འདི་དམ་པའི་ཆློས་ཡིན་པས་སམ་

པ་དང༌། ཆློས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་ཆྗེས་ཟབ་པ་ཡིན་པས་འདི་བསན་པ་ལ་ཉྗེས་པ་ཅི་

ཡློད་སམ་ནས་དྗེས་ཁིད་པ་ན། གློ་རིམ་ལ་བབ་ན་ཡློན་ཏན་ཁློ་ན་སྗེར་ཡང་། གློ་རིམ་

ལ་མ་བབ་ན་ཡློན་ཏན་མི་སྗེར་བ་མ་ཟད་བདྗེ་འགྲློ་དང་ཐར་པའི་སློག་འཕློག་པའི་

རྒྱུར་འགྲློ་བས་ན། ཁྱད་པར་དུའང་གློ་རིམ་ལ་མཁས་དགློས་པ་ལགས། དྗེ་ལྟ་བུའི་

ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ལ་མཁས་པ་ཡང༌། སྐྗེས་བུ་དམ་པ་ཅིག་གིས་འཕིག་བསྐུར་

ཞིང་ཁིད་པས། རྩློམ་པ་པློ་ཚད་ལྡན་གིས་བརྩམས་པའི་གཞུང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལའང་
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ཁློལ་འདློན་ཙམ་རྗེར་མ་སློང་བའི་ལུས་ཡློང་སུ་རློགས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་ངྗེས་

པ་རྗེད་པ་ཅིག་ལ་འློང་བ་ཡིན། དྗེས་འཁིད་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་མན་ངག་མདློར་

བསྡུས་པ་རྣམས་ནི། གཞུང་ཆྗེན་མློ་རྣམས་ནས་བཏུས་པ་ཤཱ་སག་ཡིན་ལ། མན་ངག་

གི་དློན་ཡང་གཞུང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་དང༌། དྗེའི་དློན་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བ་དང༌། དགློས་

པའི་དབང་གིས་གློ་རིམ་དཀྲུགས་ནས་བསན་པ་རྣས་ལ་ངྗེས་པ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྗེར་བ་

ཅིག་ལ་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར། གཞུང་ཆྗེན་མློ་རྣམས་བཤད་ཆློས་དང༌། མན་ངག་ཆུང་ཆུང་

རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཆློས་སུ་བྱས་ནས་དྗེ་གཉིས་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ནི། བསན་པའི་

གནད་ཡྗེ་མ་གློ་བ་ཡིན་ཏྗེ། །འདི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ནི། ཐློས་རྩློད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ། ཞྗེས་འདློན་པ་ལྟར། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་

ལྗེན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་ལ་འབབ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞློལ་བ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་ཕྱིརློ། །

དྗེ་ལྟ་ན་བཤྗེས་པའི་སྤིང་ཡིག་ལས། བསྗེངས་དང་བལ་ལ་མང་དུ་གསློལ་ཅི་

འཚོལ། །ཕན་པའི་གདམས་ངག་དློན་པློ་འདི་ལགས་ཏྗེ། །ཁྱློད་ཀི་ཐུགས་དུལ་མཛོད་

ཅིག་བཅློམ་ལྡན་གིས༌། །སྗེམས་ནི་ཆློས་ཀི་རྩ་བ་ལགས་པར་གསུང་ཞྗེས་དང༌། 

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས་སྗེམས་མ་གཏློགས་པར་འགྲློ་སློགས་ལ། །གང་ཕྱིར་བསློད་ནམས་

ལ་སློགས་པ། །མ་མཐློང་དྗེ་ཕྱི་ལས་ཀུན་ལ། །ཡིད་ནི་དང་པློར་བརློད་པར་བྱ། །ཞྗེས་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར། །ལྗེགས་ཉྗེས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ནི་

ཡིད་ཁློ་ན་ཡིན་ཏྗེ། ཉྗེས་པར་སྤྱད་པ་དང་ལྗེགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་ནི་གསུམ་དུ་

ངྗེས་ལ། ལུས་ངག་ནི་ཡིད་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ངྗེས་ན་ཐློག་མར་

ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་སློང་བར་འཆློས་པ་ཅིག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་
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ལགས་དྗེ་འཆློས་པའི་རིམ་པ་ལ་མང་དུ་བཤད་ཀང་བློ་རབ་འབིང་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐུན་མློང་དུ་ཕན་ཆྗེ་བ་ནི། དང་པློར་འཇིག་རྟྗེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་འཆི་བ་རྗེས་

སུ་དྲན་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་དང་

བཅས་པ་མང་དུ་བསློམས་པས་ཚེ་འདི་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལས་བློ་ལྡློག་ནས། འཇིག་

རྟྗེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་བདྗེ་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་བློ་ཅིག་ཅི་བྱ་དགློས། དྗེ་ནས་སིད་

པ་མཐའ་དག་གི་སྐློན་དང༌། ཞི་བའི་ཕན་ཡློན་སྗེམས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་བྱས་

པས་འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལས་བློ་ལྡློག་ནས་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་

གི་བློ་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ཅིག་བསྐྗེད་དགློས་པ་ཡིན། དྗེ་ནས་རང་ཉིད་ལ་

བདྗེ་སྡུག་གིས་ཕན་གནློད་བྱྗེད་པ་ཅི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཡིན་པར་མཐློང་ནས། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གསུམ་ལ་

ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་གློམས་པར་བྱས་ན། སྗེམས་ཅན་གི་བདྗེ་སྡུག་སྒྲུབ་པ་དང་སྗེལ་བ་ལ་

ཇི་མི་སམ་པར་རང་གི་དློན་ཙམ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་བསམ་པ་ལྗེགས་པར་ལྡློག་ནས། 

གཞན་གི་དློན་ཉིད་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་དུ་མཐློང་ཞིང་། དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་

མཆློག་ཀང་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་ནས་དྗེའི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་

འདློད་པའི་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་ཅི་སྐྗེད་པ་ལགས། འདི་དག་ལ་ཚིག་སྒིགས་

ཀི་གློ་བ་ཙམ་རྗེ་ཡློད་པའི་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ནས། ཐློས་བསམ་སློམ་པ་ལ་འཇུག་པ་

ན། ཁློ་བློ་ནི་འདི་དག་འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མའི་ཆྗེད་དུ་བྱྗེད་དློ་ཞྗེ་འམ། ཐར་པའི་ཕྱིར་དུ་

བྱྗེད་དློ་ཞྗེ་འམ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་དློ་བྱྗེད་ཞྗེས་པའི་ཚིག་སན་སན་མང་དུ་བརློད་

ཀང༌། བློའི་འགྲློ་ཚོད་ནི་ཚེ་འདི་འམ། དློན་འཁློར་བའི་བདྗེ་འབས་འགའ་ཞིག་ལ་མིང་
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ཐར་པར་བཏགས་པ་ཞིག་གམ། རང་གི་དློན་ཉི་ཚེའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས་པ་ཅིག་ལས་

གཞན་ཡློད་མི་བསམ། དྗེས་ན་བསམ་པ་འདི་དག་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པར་སྐྗེ་བ་ལ་གློ་

བ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་སློམ་དགློས་ལ། བསློམ་པའི་ཚུལ་ཡང་འདི་འདྲའི་རིགས་

རྣམས་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་དུ་མར་དཔྱད་ཀིན་སློམ་པའི་དཔྱད་

བསློམ་ཉིད་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པས་བསྒྲུབ་དགློས་པ་ལགས། དྗེ་ལ་དྗེ་དག་གི་

དམིགས་རྣམ་སྐློང་བ་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ཡིན་མློད་ཀང་དྗེ་ཙམ་གི་མི་ཆློག་པར་ཐུན་

མཚམས་སུ་དྗེ་དག་ལས་བརྩམ་པའི་བཀའ་དང་བསན་བཅློས་དྲི་མ་མྗེད་པ་མན་ངག་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བལྟས་ནས་ངྗེས་པ་བརྟན་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། བསམ་པ་དྗེ་

དག་གི་འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་བ་དང༌། མཐུན་རྐྗེན་སྒྲུབ་པའི་བསག་སྦྱང་མང་པློ་གནད་དུ་

གཏློང་དགློས། དྗེ་ལྟར་རྒྱུ་ཕྱློགས་རྗེ་བ་རྗེ་མིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་རྗེ་བྱས་ནས་

སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཞིབ་པར་སྐློན་ཡློན་ལྗེགས་པར་དཔྱད་ཅིང་བསློམས་

པ་ན་འདིའི་དམིགས་པ་ནི་འདི་ལྟ་བུ། རྣམ་པ་ནི་འདི་འདྲ་བ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི་འདི་

ལྟར་བྱས་པས། ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལག་རྗེས་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་འདུག་

སམ་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་ལའང་གདྗེང་

རྗེད་འློང་བ་ཡིན། 

དྗེའི་ཚེ་ཡློན་ཏན་གི་ཕྱློགས་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྐློན་གི་ཕྱློགས་འགློག་པའི་རང་

རང་གི་བྱྗེད་ལས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཤྗེས་ཏྗེ། སློང་ལྗེན་གང་ལའང་འདི་ནི་

ངྗེས་པར་དགློས་ཏྗེ། འདི་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཆློག་གློ་སམ་ནས་དམ་པའི་ཆློས་གང་

ཡང་མི་སློང་བ་ཅིག་འློང་བ་ལགས་བསམ་པ་དྗེ་དག་ཀང་དང་པློར་བསྐྗེད་དགློས། 
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བསྐྗེད་པ་ཙམ་གི་མི་ཆློག་པར་རྒྱུན་བརྟན་པ་དང༌། དྗེར་ཡང་མ་ཟད་གློང་ནས་གློང་

དུ་ཅི་འཕྗེལ་བྱ་འཚལ་བས། འདི་དག་ནི་སྔློན་འགྲློའི་ཆློས་ཡིན་པས་གློམས་པ་སིད་

མི་དགློས་པ་དང༌། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་ཉམས་པར་བྱ་མི་དགློས་ཀི་ལན་ཅིག་སྔློན་

དུ་བཏང་བས་ཆློག །གཞན་ཡང་འདི་རྣམས་ནི་སྦུན་པ་དང་ཕྱི་ཤུན་ལྟ་བུའི་རྣལ་

འབྱློར་ཡིན་པས་བཞག་ཀང་ཆློག་སམ་ནས་འདི་དག་ལ་རྩིས་མྗེད་པར་བྱས་ཏྗེ། 

དངློས་གཞི་ཉིད་ལ་འདྲིས་པར་བྱའློ་སམ་པ་ནི་ལམ་གི་གནད་གཏན་ནས་མ་གློ་མ་

ཡིན་ཏྗེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་སྔར་

བཤད་པ་འདྲ་བ་ཞིག་དང་བལ་ན། ཆློས་བྱས་པར་སློམ་པ་རྣམས་ཆློས་ལྟར་སང་དུ་

འགྲློ་ཞིང་། སློང་པ་ཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་བསློམས་ཀང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློར་གཏན་མི་རུང་བར་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཐུན་

འགློར་བྱག་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསློམ་པ་དང༌། ཐུན་གཤམ་དུ་སྨློན་ལམ་རླབ་པློ་ཆྗེས་

ཁ་བསྒྱུར་བ་ནི། ཐུན་གི་དངློས་གཞི་ལ་བསྐངས་པའི་དགྗེ་བ་དྗེ་ཉིད་གནད་དུ་གཏློང་

བ་དང་མི་ཟད་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་མཁས་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པས་གང་བྱུང་རྗེས་མི་ཆློག་

པར་རྒྱུར་དང་འདྲྗེས་ངྗེས་པ་བྱྗེད་དགློས་པ་ལགས། དྗེ་ལྟར་དྗེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་

བསྐྗེད་པ་དྗེ་ལ་གཅྗེས་པར་བཟུང་སྗེ། མི་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་སྗེང་

ནས་གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལྗེན་ན་སྤྱིར་ཐྗེག་པ་གང་གི་

སློར་འཇུག་ཀང་རང་རང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་གཞིར་འཇློག་དགློས་ལ་

ཁྱད་པར་དུ་གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ལ་སྔར་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་དྗེ་བརྟན་པ་ཤིན་ཏུ་
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གལ་ཆྗེ་ཞིང་དྗེས་ན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལས་རྣམ་པར་

དག་པའི་དབང་བངས་པའི་ཚོན་ཐློབ་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་གཏློང་རྒྱུས་མ་

བཏང་ཞིང༌། ཉམས་པའི་རྒྱུས་མ་ཉམས་པ་ཡློད་ན་ལྗེགས། གཞན་དུ་ན་དབང་བངས་

ཏྗེ་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་གསློས་ལ། ཉྗེས་ལྟུང་སྔ་མ་འདག་ངྗེས་སུ་སྦྱང༌། རྩ་བ་དང་

ཡན་ལག་གི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ངློས་ཟིན་པར་བྱས་ལ། ཕྱིན་ཆད་འཕློ་ཆློད་

ངྗེས་སུ་བསམ། དྗེ་ཡང་རྩ་བའི་ལྟུང་བས་ཡྗེ་མ་གློས་པ་ལ་འབད་ཅིང༌། ཉྗེས་པ་ལྷག་

མ་རྣམས་བྱུང་ན་ངློས་ཟིན་པར་བྱས་ནས་ལྗེགས་པར་ཕྱིར་བཅློས་པར་བྱ༌། ཁློ་བློའི་

ལྟར་ན་འདི་ནི་རིམ་གཉིས་བསློམ་པའི་གཞིར་མྗེད་མི་རུང་དུ་འཇློག་དགློས་ཤིང་། 

རིམ་གཉིས་མི་བསློམ་ཡང་དབང་ཐློབ་ན་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་པས་འདི་ལ་ངྗེས་པ་

ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་འཚལ་ཏྗེ། དབང་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་ན་རིམ་

པ་གཉིས་ཚེ་འདིར་མ་བསློམས་ཀང༌། སྐྗེ་བ་བདུན་དང་བཅུ་དྲུག་ལ་སློགས་པར་

མཆློག་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། རིམ་གཉིས་སློམ་པ་ལྟར་བྱས་ཀང་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པ་ཁས་བངས་པ་ཡིན་པར་བཏང་ན་ངན་འགྲློར་ལྟུང་ནས་མི་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་ཁྱིམ་པ་ཡིན་ན་གཏན་

ཁིམས་ལྔ་ལ་གནས་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སློམ་པ་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་

གནས་ནས་སྒྲུབ་དགློས་པར་གསུངས་པས། རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ལ་དགྗེ་སློང་མཆློག་

དང༌། དགྗེ་ཚུལ་འབིང་དང་ཁྱིམ་པ་ཐ་མར་གསུངས་པ་ཡང་། སློམ་པ་བསྲུང་བ་མང་

ཉུང་གིས་གཞག་གི་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སློ་ཐར་དང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་གཉིས་ལ་གནས་པས་སྔགས་སྒྲུབ་ན་ཆྗེས་མྱུར་དུ་
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འགྲུབ་པར་དྗེ་ཉིད་སང་བ་ལས་གསུངས་པ་ཡང་། རབ་ཏུ་བྱང་བ་དག་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་གཉིས་སྲུང་བས་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་བངས་ནས་བསྒྲུབས་ན། 

སྔགས་རང་གི་སློམ་པ་ཙམ་ཞིག་བསྲུངས་ནས་བསྒྲུབས་པ་ལས་ཆྗེས་མྱུང་བར་

བཞྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་། 

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་གནས་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལས་འདུལ་བ་ལ་

རབ་ཏུ་བྱུང་སྗེ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡང་བངས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཆློག་ཡིན་

པ་ལ་དགློངས་ནས། མདློ་སྗེ་དུ་མར་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་མཉམ་པློ་ལའང་

ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཉིས་ཕྱི་མ་ལ་བསྔགས་པ་ཆྗེ་བ་གསུངས་སློ། འདི་དག་

གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལའང་བཤད་པའི་ཚིག་སྒིགས་རྗེ་ཙམ་ཟྗེར་བ་མང་བར་སང་ན་

ཡང༌། ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་སྦྱློར་བའི་ཚེ་བྱྗེད་པ་ཆྗེས་ཉུང་བར་སང་བས་ལྗེགས་པར་

གློ་དཀའ་བའི་རིགས་སུ་འདུག་ལགས་དྗེ་ནས་བསྐྗེད་པའི་རིམ་ལ་ལྗེགས་གནས་

ཤིང་། 

རློགས་པའི་རིམ་པ་འདློད་རྣམས་ལ། །ཐབས་འདི་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀིས། །སྐས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞྗེས་སྐས་ཀི་རིམ་པ་གློང་མར་ཕྱིན་པ་

འློག་མ་རྣམས་སུ་འཇློག་པ་ལ་ལྟློས་པ་ལྟར། །བསྐྗེད་རློགས་རྣམས་རིམ་པ་ཅན་དུ་

བསློམས་པས་བགྲློད་པར་བྱ་བ་ཡིན་གི། །གློ་རིམ་གང་བྱུང་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་

བཞག་ཀང་ཆློག་པ་ནི་མིན་པར་གསུངས་པས་ཐློག་མར་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་བསློམ་

པར་བྱའློ། །འདིའང་གནས་སྐབས་ཀི་མི་འདློད་པ་ཞི་བ་དང༌། འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་

ཕ་མློ་འགྲུབ་པ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་ཀང༌། བ་མ་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བསྐྗེད་པའི་
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རིམ་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་ཁུངས་མ་ནས་ལྗེགས་པར་ཟིན་པ་དང༌། མཁས་པ་ཚད་ལྡན་གིས་

ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་ཞིག་ལ་བྱ་འཚལ། དྗེ་ལ་

ཡང་སྦྱློར་བ་ཚོགས་བསག་པ་དང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་དག་པ་དྲན་པར་བྱ་བ་དང༌། 

བཟླས་པ་དང་མཆློད་གཏློར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་ཚིག་དློན་པ་བྱྗེད་པ་ཙམ་དུ་མ་

སློང་བའི་དྗེ་དང་དྗེའི་དློན་ལྗེགས་པར་དྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་རྒྱུད་ཐློག་ཏུ་ཁྗེལ་བ་

རྗེ་བྱ་དགློས་ཏྗེ་སྤློ་མི་འཚལ། དྗེ་ནས་དངློས་གཞི་ལྷའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམ་པའི་

ཚུལ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བས་དྗེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརློད་ན། བསྐྗེད་

རིམ་བསློམས་པས་གློམས་པའི་མཐར་ཇི་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞིག་བསྐྗེད་པར་

འདློད་པ་དྗེ་ཤྗེས་ན། དྗེ་སློམ་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་ངྗེས་པ་སྐྗེ་ས་བས་དྗེའི་ཕྱིར་ཅི་ཞིག་

བསྐྗེད་པར་འདློད་ཅྗེ་ན། ད་ལྟ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་བཅས་པའི་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་

རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཏྗེ། མདློར་ན་ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་ཀི་རྣམ་པ་བསློམ་པ་དྗེ་རྣམས་

མཐར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་གསལ་བར་སང་བ་

ཅིག་སྒྲུབ་པར་འདློད་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་དང་པློར་དམིགས་པའི་གཞི་

གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་སྦྱློང་དགློས་ཤིང་། དྗེའང་གཙོ་བློ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ནས་

སྦྱློང་ན་ཇི་ལྟར་སྦྱློང་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་སྐུའི་ཆ་ཕ་ཤློས་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་གསལ་

སང་སྒྲུབ་པའི་ཕ་རིམ་ནས་སྦྱློང་བ་ཅིག་དང༌། སྐུ་དྗེའི་རགས་རིམ་ནས་སྦྱློང་བའི་

ལུགས་གཉིས་སང་བའི་སྔ་མ་ནི། གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་འཚམ་སིད་

ཀང་༌། ཐུན་མློང་དུ་ཕན་ཆྗེ་བ་ནི་ཕྱི་མ་ཡིན་ཏྗེ། སྐྗེ་ས་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་གཙོ་བློ་

ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཕ་རགས་གཉིས་ལས། རགས་ཤློགས་ཀི་དབུ་ནས་ཞབས་ཀི་བར་གི་
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རྣམ་པ་ཚང་བ་ཙམ་ཞིག་གསལ་གདབ་ལ། ནམ་སང་བ་དང་དྗེ་ཉིད་ལ་སྗེམས་མི་

གཡློ་བར་བཟུང་ངློ་། །སྐུའི་སྤྱི་གསལ་ན་དྗེ་ལ་བཟུང་ཞིང་། སྤྱི་མི་གསལ་བར་ཆ་

འགའ་ཞིག་གསལ་ན་གང་གསལ་བ་ལ་བཟུང༌། དྗེ་ཡལ་ན་ཡང་སྤྱི་གསལ་གདབ་ལ་

གཟུང་ངློ་། །བསློམས་པ་དང་ཡྗེ་མི་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བྱུང་ན་དྗེའི་རྗེས་སུ་མི་

འབང་བར་རྩ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་བཟུང་ངློ་། །

འདི་དག་ལས་དང་པློ་པས་ཐུན་རིང་ན་གནད་ལ་ཡྗེ་མི་འགྲློ་བར་གསུངས་

ཤིང་། དྗེ་ལྟར་དུ་སང་བས་ཤིན་ཏུ་ཐུང་བ། གྲངས་ཇྗེ་མངལ་བཏང་ཞིང་བསློམས་ན་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐློན་མྗེད་སྐྗེ་བ་ཡིན། དྗེ་ཡང་དང་པློར་རྟློགས་པ་སྤྱང་པློ་བྱས་ནས་

བསྒིམས་ཏྗེ། བྱིང་བ་དང་རྒློད་པའི་དབང་དུ་སློང་མ་སློང་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ཞིང་

བསློམ་པ་མ་བྱས་ན་ཉློག་ཉློག་པློ་ཅིག་གིས་ཡུན་རིང་པློ་འདའ་བ་ལ་རྟློག་པ་རྩིང་པློས་

བསློམ་དུ་བཟུང་ཞིང་བསློམས་པས་ཚེ་རིལ་པློར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འདློད་འདྲ་མི་སྐྗེ་

བས། ལྗེགས་པར་བརྟག་འཚལ་ལློ་གཙོ་བློ་ལྟ་བུའི་རིགས་པའི་སྤྱི་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་རྩློལ་བ་དྲག་ཞན་གཉིས་ཀ་ལ་སང་ནུས་པ་དང༌། དྗེས་ཀང་ཐུན་

བསྐང་ཐུབ་པ་དང༌། དྗེའི་བར་དུ་བྱིང་རྒློད་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་མི་འགྲློ་བ་དང་ལུས་

སྗེམས་ལ་དགའ་བདས་རྗེག་ཅིང་ཞི་གནས་ཀི་ཕྱློགས་དང་མཐུན་པར་སློང་བ་དང༌། 

དྗེ་ནས་དྗེ་བརྟན་པར་བྱས་ཤིང་ཕ་མི་རྣམས་ལའང་སྗེམས་བཟུང་ལ། །དྗེ་ནས་ལྷ་

གཞན་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་འཕློ་བ་ན་སྔར་གི་ལྷ་དྗེའི་དམིགས་པ་མ་བཏང་བའི་

སང་ནས་སྦྲྗེལ་བ་ཡིན་གི། དྗེ་དློར་ནས་ཕྱི་མ་ལ་དམིགས་པ་བཟུང་ན་ལྷ་དྗེ་རྣམས་

དུས་གཅིག་ཏུ་སང་བ་ག་ལ་འློང༌། དྗེ་ལྟར་ན་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་
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རྣམས་ཀི་བརློད་བྱ་ལ་མྗེད་མི་རུང་དང༌། ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བར་བྱུང་ཞིང་བསྔགས་པ་

ཡང་ཆྗེ་པར་འབྱུང་ལ་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་འགངས་ལགས་པས་སྒློམ་པར་བྱྗེད་པ་

གནད་དུ་ཆྗེ་བ་ཡིན། རློགས་པའི་རིམ་པ་ལ་མི་ཟབ་པའི་རློགས་པའི་རིམ་པ་དང༌། 

ཟབ་མློ་རློགས་པའི་རིམ་པ་ཞྗེས་གཉིས་སུ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་གྲགས་པའི་དང་པློ་ནི། རྩ་

རླུང་ཐིག་ལྗེ་སློགས་སློམ་པ་ལ་བྱྗེད་པར་སང་བས་སློ་སློའི་གདམས་ངག་ལས་

བཙལ་བར་བྱའློ། །ཕྱི་མ་ནི་སློང་པ་ཉིད་བསློམ་པ་ལ་བྱྗེད་པར་སང་ངློ་། །དྗེ་གཉིས་

རློགས་རིམ་དུ་འགྲློ་མི་འགྲློའི་དཔྱད་པ་བྱ་དགློས་ཅི་རིགས་སུ་སང་ཡང་རློགས་རིམ་

གི་སྐབས་སུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་ནི་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ནི་

སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཉིས་འདྲ་བར་ཡང་གསུངས་ཤིང་། མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་བཀྲལ་བ་དྗེའི་ཕྱིར། དྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་ལ་མ་གྲགས་པ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པར་མང་བ་དང༌། ས་བ་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡློད་

ཀང་དང་པློར་དྗེའི་གློ་བ་འཚོལ་ལུགས་ལ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་ཡང་

མྗེད་ཅིང་། ལུང་དང་རིགས་པ་མདློ་སྗེའི་ཕྱློགས་གསལ་བས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐློས་བསམ་གིས་

གཏན་ལ་དབབ་དགློས་པ་ལགས། དྗེ་ལ་གང་ལ་ཐློས་བསམ་བྱ་བའི་གཞི་ནི་ཟབ་

མའི་དློན་སློན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་དང༌། དྗེའི་དློན་གཞན་དུ་འདྲྗེན་པ་ལ་མཐའ་

གཞན་དུ་དློགས་པ་ཐམས་ཅད་བཅད་ནས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་རུང་བར་དྗེ་ཁློ་

ན་ལྟར་ངྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་རིགས་པའི་བསན་བཅློས་རིགས་ཚོགས་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་སྔློན་ཡློངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་
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འགའ་ཞིག་ལ་ཚེ་འདིར་རིང་དུ་མ་སྦྱངས་ཀང་ཟབ་མློའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་སིད་

ཀང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་དྗེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀིས་གཅིག་དང་

དུ་བལ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་པས་འཚོལ་བ་ལ། སྤློས་པ་སྤྱི་ཆློད་དུ་མིང་བཏགས་

ནས་བདྗེ་བག་ཏུ་འཇུག་པའི་སློ་གཞན་ཁས་འཆྗེས་ཀང༌། བློ་གྲློས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་

དགའ་བ་བསྐྗེད་པར་མི་ནུས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ལུང་རིགས་ལ་སྦྱངས་ཏྗེ་བཙལ་བས་གློལ་བ་དང་མ་གློལ་བའི་གློ་བ་

སྐྗེ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི་ཆློས་རྣམས་ཀི་སྐྗེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་

རིགས་པའི་སློ་དུ་མ་ནས་དཔྱད་པ་ན། ཀུན་རློབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཞིག་

ནས་གང་ལའང་འདིའློ་སམ་དུ་འཛིན་པ་མ་རྗེད་པས། བཅིངས་གྲློལ་ཐམས་ཅད་ནི་མློ་

གཤམ་གི་བུའི་བཅིངས་གྲློལ་ཐམས་ཅད་དང་འདྲ་བར་སློང༌། དགྗེ་མི་དགྗེ་ལས་བདྗེ་

སྡུག་འབྱུང་བ་ནི་རི་བློང་གི་མགློ་ལས་རྭ་སྐྗེ་བ་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་སློང་ནས་ཀུན་

རློབ་ཐམས་ཅད་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་དང༌། རྟློག་པ་ཐམས་ཅད་ཞྗེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་

པའི་ལློག་ཤྗེས་སུ་གློ་བ་ཅིག་འློང་། དྗེ་ལྟར་དབུ་མའི་དློན་དྗེར་མཐློང་བ་ལ་གཉིས་

ལས་གཅིག་གིས་ནི། དྗེ་ལྟར་ཡིན་ན་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་རུང་བས་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་ནི། ཆད་ལྟ་ཡིན་གི་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་མིན་

ནློ། །ཞྗེས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སངས་པས་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་གཞན་ཤིན་ཏུ་

མི་བཟད་ལའང་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དག་པར་བྱར་ཡློད་ཀང་འདི་ལ་ནི། 

སངས་ནས་སྐབས་མྗེད་གྱུར་པ་དྗེ་ནི་མནར་མྗེད་འགྲློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་

དང་རྟྗེན་གཞན་མྗེད་པས་མནར་མྗེད་པར་ཆྗེས་རིང་བར་གནས་དགློས་པར་སྗེམས་
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ཅན་དམལ་བའི་ལྗེའུ་ལས་གསུངས་སློ། །གཅིག་གིས་ནི་བློས་སློང་པའི་ཕྱློགས་

བཟུང་ཞིང་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྦྱློང་བ་དང༌། བསྐྗེད་པའི་

རིམ་པ་བསློམ་པ་ལ་སློགས་པ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཕྱློགས་ལ་བློ་སྦྱློང་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

ཐློས་པ་དང་བསམ་པ་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་རྟློག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ་རྟློག་པ་

ཐམས་ཅད་འཁློར་བར་འཆིང་བྱྗེད་དུ་མཐློང་ནས་བཟང་པློའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་

ཞིང་ཡལ་བར་དློར་བས་ངན་འགྲློའི་སློ་འབྱྗེད་པ་འབའ་ཞིག་གློ །འདི་གཉིས་ཀས་

མངློནཔའི་ང་རྒྱལ་མ་གཏློགས་པ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་པར་འདྲ་མློད་

ཀང༌། སྔ་མ་ནི་སློང་པ་ཉིད་ལ་མློས་པའི་རྒྱུ་དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་མློས་པའི་

རྒྱུ་བཟུང་བའློ། །

དྗེ་ལྟར་སློང་པ་ཉིད་ཀི་དློན་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་བཟུང་ན་མློས་པ་ཡང་སྗེག་པར་

འགྱུར་ན་ལློག་པར་བཟུང་ནས་སང་བ་ལ་སྨློན་སུ་མྗེད་པར་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྗེང་བ་ལས། 

དད་པ་ཅན་ནི་བཟུང་ཉྗེས་པས། །ཅིག་ཤློས་སང་ཕྱིར་ཁློས་པ་ཡིས། །དད་པ་ཅན་

ཡང་སྗེག་བཤད་ན། །སང་བས་ཕྱིར་ཕྱློགས་སྨིན་ཅི་དགློས་ཞྗེས་དང༌། །ཆློས་འདི་

ལློག་པར་ཤྗེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུང་ཀང་འཇའ། །འདི་ལྟར་མྗེད་པར་ལྟ་

བ་ཡི། །མི་གཙང་དྗེར་ནི་བྱིང་བར་འགྱུར། །གཞན་ཡང་འདི་ནི་ལློག་བཟུང་ན། བླུན་

པློ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། །སློང་བས་མ་རུངས་བདག་ཉིད་ཅན། མནར་མྗེད་པར་

ནི་སྤྱིའུ་ཚུགས་འགྲློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་གློ་བ་སྐྗེ་ཚུལ་ནི 

།བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་ལས། ཆློས་རྣམས་སློང་པ་འདི་ཤྗེས་ནས། ལས་དང་འབས་

བུ་སློན་པ་གང༌། །འདི་ནི་ངློ་མཚར་བས་ངློ་མཚར། །རྨད་བྱུང་བས་ཀང་རྨད་དུ་
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བྱུང༌། །ཞྗེས་དང༌། བསྔགས་པར་འློས་པ་བསྔགས་པའི་བསློད་པ་ལས། ཆློས་ཉིད་

འདློར་བར་མི་མཛད་ལ། །ཀུན་རློབ་དང་ཡང་རྗེས་སུ་མཐུན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བདྗེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་བཟུང་ཡང༌། །ཞྗེན་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་

མྗེད་པར་མཐློང་བ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ཀིས་རྐྗེན་བྱས་ནས། བཅིངས་གྲློལ་དང་ལས་འབས་

ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ལས་འདི་འབྱུང་གི་ངྗེས་པ་གཏིང་ནས་རྗེད་པ་

གཉིས་ལ། དང་པློ་རང་གི་འཐད་ཕྱློགས་སུ་བྱས་པ་ན། །ཕྱི་མ་རང་ལུགས་ལ་མི་བདྗེ་

བར་གཞན་ངློ་འམ། འཁྲུལ་ངློར་བསྐལ་མི་དགློས་པར་རང་གི་ལུགས་ལ་གཉིས་ཀ་

འཐད་པ་དྗེ་མཐློང་བ་ཅིག་བྱུང་ན་ངློ་མཚར་བ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡན་ཏྗེ། སྐྗེ་བློ་ཕལ་

མློ་ཆྗེ་ལ་འགལ་བར་སང་བ་མི་འགལ་བར་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་མཁས་ཐློབ་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སློང་པ་རྟློགས་པས་འཁློར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་འགྲློ་

དགློས་ཀི། དྗེ་མ་རྟློགས་བར་དུ་འཐད་པ་ལ། རྟློགས་ནས་རྣམ་གཞག་རྣམས་བྱས་

མྗེད་པར་སློང་ན། དངློས་པློར་སྨྲ་བའི་གློ་ལུགས་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་པས། སློང་པ་ཡྗེ་

མ་རྟློགས་པར་རིག་པར་བྱ་སྗེ། 

དབུ་མའི་རྩ་བ་ལས། གལ་ཏྗེ་འདི་དག་ཀུན་སློང་ན། འབྱུང་བ་མྗེད་ཅིང་འཇིག་

པ་མྗེད། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པློ་རྣམས། ཁྱློད་ལ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། 

ཞྗེས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་ན་འཁློར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་རུང་བར་

བརྩད་པའི་ལན་དུ། གལ་ཏྗེ་འདི་ཀུན་མི་སློང་ན། །འབྱུང་བ་མྗེད་ཅིང་འཇིག་པ་

མྗེད། །འཕགས་པའི་བདྗེན་པ་བཞི་པློ་རྣམས། ཁྱློད་ལ་མྗེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མི་སློང་བའི་ཕྱློགས་ལ་དྗེ་དག་མི་རུང་གི །སློང་པའི་
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ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། གང་ལ་སློང་པ་

ཉིད་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། གང་ལ་སློང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དྗེ་ལ་

ཐམས་ཅད་རུང་མི་འགྱུར༌། ཞྗེས་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་གི་སློ་ནས་གསལ་བར་གསུངས་

སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དངློས་པློ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ཆྗེས་བསིལ་ན་གང་དུའང་གཟུང་

ས་མི་འདུག་སམ་པའི་གློ་བ་སྐྗེས་པ་ཙམ་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྗེད་པར་འཇློག་ན། 

སྦྱང་བ་ཙམ་མ་བྱས་པའི་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་བརྟུལ་བས་ཀང་རྟློགས་པར་ནུས་པས་

དཀའ་བའི་དློན་མྗེད་ཀང༌། དྗེ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གི །དློན་དམ་པར་དམིགས་གཏད་

ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བ་དང༌། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་འཁློར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ཁས་བང་པས་ཆློག་པའི་གཉིས་ཚོགས་དྗེ་དཀའ་བས་སློང་པ་ཉིད་རྟློགས་

པར་དཀའ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀ་དགློས་པས་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབྱྗེ་མ་

ཤྗེས་ན། བསན་པའི་དྗེ་ཉིད་མི་ཤྗེས་པ་དང༌། ཤྗེས་ན་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ལ་མི་

རྨློངས་པ་དང༌། དློན་དམ་པ་དང་ཀུན་རློབ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚོགས་གཉིས་བསགས་

ནས་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྲློ་བར་གསུངས་ཏྗེ། རྩ་བ་ལས། གང་དག་བདྗེན་པ་

རྣམ་གཉིས་ཀི། །རྣམ་དབྱྗེ་རྣམ་པར་མི་ཤྗེས་པ༌། དྗེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ནི། 

ཟབ་མློའི་དྗེ་ཉིད་རྣམ་མི་ཤྗེས། །ཞྗེས་དང༌། བདྗེན་གཉིས་ལས། །བདྗེན་གཉིས་རྣམ་

དབྱྗེ་ཤྗེས་པ་དག༌། ཐུབ་པའི་བཀའ་ལ་མི་རྨློངས་ཏྗེ། །དྗེ་དག་མ་ལུས་ཚོགས་

བསགས་ནས། ཕུན་ཚོགས་ཕ་རློལ་འགྲློ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདི་ནི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའི་དུས་ཀི་འཁློར་ནའང་རྟློགས་དཀའ་བར་གསུངས་

ཏྗེ༌། ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆྗེ་སྡུད་པ་ལས། འདྲྗེན་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་འདི་ཟབ་སྗེ་མཐློང་
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བར་དཀའ། །སུས་ཀང་རྟློགས་པ་མྗེད་ཅིང་ཐློབ་པར་འགྱུར་མྗེད་པ། །དྗེ་ཕྱིར་ཕན་

མཛད་བརྩྗེ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་བརྗེས་ནས་ནི། །སྗེམས་ཅན་ཚོགས་སུས་ཤྗེས་སམ་

ཐུགས་ཁལ་ཆུང་བར་མཛད། །ཅྗེས་གསུངས་ཤིང་སློང་པ་ཉིད་ལ་སྗེམས་བདྗེ་བག་

ཏུ་འཇུག་པར་མི་ནུས་པ་དཔྗེ་དང་བཅས་པ་དང༌། 

མདློ་དྗེའི་དློན་ཡང་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྗེང་བ་ལས། རྗེ་ཞིག་ལུས་ནི་མི་གཙང་

ཉིད། །རགས་ཤིང་མངློན་སུམ་སྤྱློད་ཡུལ་བ། །རྟག་ཏུ་སང་བའང་གང་གི་ཚེ། །སྗེམས་

ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། དྗེ་ཚེ་དམ་ཆློས་གནས་མྗེད་པ། །ཕ་རབ་མངློན་སུམ་མ་ཡིན་

པ། །ཟབ་མློ་དྗེ་ཀློ་ཇི་ལྟར་བུར། །སྗེམས་ལ་བདྗེ་གླག་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཆློས་འདི་

ཟབ་ཕྱིར་སྐྗེ་བློ་ཡིས། །ཤྗེས་པར་དཀའ་བར་ཐུགས་ཆུད་དྗེ། །དྗེས་ན་ཐུབ་པ་སངས་

རྒྱས་ནས། །ཆློས་བསན་པ་ལས་ལློག་པར་གྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་སྤྱིར་

འདི་སློན་པ་དང༌། ཉན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འདིའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་པའི་

སློན་པ་པློ་དང༌། ཉན་པ་པློ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་རྗེད་པར་དཀའ་བས་ན་གང་བྱུང་བྱུང་ལ་

བྱས་པས་མི་འློང་ངམ་སམ། །དྗེ་ལྟར་དྲི་མ་མྗེད་པའི་ཐློས་བསམ་གིས། །སློང་པ་ཉིད་

ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་རྗེད་པ་ནི། །སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྗེད་པ་

ལ་མྗེད་མི་རུང་དུ་དགློས་ཏྗེ། གཞན་དུ་དངློས་པློའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་ན་ཅི་

ལ་དམིགས་ནས་སྐྗེ། དྗེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྒྲུབ་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཞི་

གནས་དངློས་སམ། ཡང་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་གི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཞི་གནས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཅིག་ངྗེས་པར་བཙལ་དགློས་སློ། དྗེ་གཉིས་

ཚགས་སུ་ཚུད་པ་དང༌། སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་དློན་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་
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ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སྗེ། །སྔར་བཤད་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་ན་

རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་བྱུང་ཡང་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་དློན་ལ་གནས་པ་མིན་པས་ཞི་

གནས་སུ་ཟད་ཀི་ལྷག་མཐློང་གི་དློན་མྗེད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ལྟ་

བའི་གློ་བ་རྗེད་ཀང་ཞི་གནས་བརྟན་པློ་མྗེད་ན་སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་ཧ་ཅང་གཡློ་

བས་སློ་སློར་རྟློག་པས་ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་མི་འབྗེལ་བས་གཉིས་ཀ་

དགློས་པར་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཕལ་ཆྗེ་བ་ནས་གསུངས་པའི་དློན་དྗེ་ལྟར་ལགས། །ཕྱིན་

ཅི་ལློག་གི་གློལ་ས་བཅད་ནས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ལྟ་བ་སྐྗེད་པའི་ལུགས་ལ་མདློ་

ཙམ་བཀློད་ན་འདློད་པ་མི་རློགས་པར་སང་ཞིང༌། །རྒྱས་པར་བྱས་ན་ཚིག་གི་ཁུར་ཧ་

ཅང་ཡང་ཆྗེས་ནས་འགྲློ་བར་སང་བས་ད་རྗེས་ལ་ཡི་གྗེར་མ་བཀློད། །སྤྱིར་འདི་ལྟ་

བུའི་ལམ་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བྱས་ཀང་ཕན་ཐློགས་པའི་རིགས་སུ་མི་སང་བས་

གིས་ཟྗེར་བས་བསྐུལ་མཁན་ཆྗེ་ཆུང་ཅི་རིགས་སུ་བྱུང་ཡང་སྔར་མ་བྱས། དམ་པ་

ཁྱྗེད་གཞན་དང་མི་འདྲ་ཞིང༌། གསུང་ཤློག་བཀའ་ནན་ཆྗེར་གནང་བ་དང༌། གསུང་

འཕིན་ལའང་ནན་ཆྗེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་སང་བས་ལུང་དང་སྦྱློར་བ་དང༌། 

རིགས་པས་མཐའ་གཅློག་པའི་སྤློས་པ་རྣམས་དློར་ནས་མདློ་ཙམ་ཕུལ་བ་ལགས་

པས། ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་དྗེ་རིགས་པ་ལྟ་ན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྗེས་པ་ཞུ། 

དཔག་མྗེད་དཀའ་བས་འཕགས་པའི་ཡུལ་བགྲློད་ཅིང༌། མཁས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དུ་

མ་བསན་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གནད། །ཇི་བཞིན་

རྗེད་ནས་མི་ཤྗེས་མུན་གླིང་འདི། །གང་གི་རྨད་བྱུང་མཛད་པས་གསལ་མཛད་

པ། །སྒ་སྒྱུར་དབང་པློ་བློ་ལྡན་ཤྗེས་རབ་ཅྗེས། །ལྷར་བཅས་འགྲློ་ན་སན་པའི་བ་དན་
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གཡློ། །བདག་པས་གཞན་ལ་བརྩྗེ་བའི་ཐུགས་མངའ་བ། །འཇིག་རྟྗེན་མིག་དྗེའི་རྒྱལ་

ཚབ་གློ་འཕང་བརྗེས། །སློམ་བརྩློན་མཁས་པ་བློ་གྲློས་རྒྱ་ཆྗེ་བ། །དཀློན་མཆློག་ལ་

གུས་ཚུལ་ཁིམས་བཟང་པློ་ཅན། །དྗེ་ཡི་དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་བསྐང་བའི་ཕྱིར། །དྲི་

མྗེད་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐློས་པའི་དློན། །ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་མཁས་པའི་རྗེས་

འཇུག་པ། །བས་མཐའི་གནས་ལ་དགའ་བའི་སློང་བ་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཚུལ་

འདིར་ངལ་བ་བྱས། །དྗེ་ལས་ཐློབ་པའི་དགྗེ་བའི་མཐུ་བཟང་གིས། །ས་གསུམ་བ་

མས་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་གཞུང༌། །འགྲློ་བ་ཀུན་གིས་ཇི་བཞིན་རྟློགས་གྱུར་

ཏྗེ། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་དགའ་སློན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །པང་ནས་སྐྗེས་དང་ཉྗེ་རྒྱལ་ཇི་

བཞིན་དུ། །དགྗེ་ཞིང་དྗེས་པའི་ཐུགས་མངའ་ཁྱྗེད་དང་བདག །སུ་ཡིས་ཐློག་མར་

བདུད་རྩི་ཐློབ་པ་དྗེས། །ཅིག་ཤློས་ལ་ནི་བགློ་བཤའ་བགིད་པར་སྨློན། །ཨྗེ་མ་ཧློ་དལ་

ཐློབ་སྐལ་བ་བཟང༌། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་མཇལ་བ་ལྗེགས། །ད་ནི་དློན་ཆྗེན་འགྲུབ་

པའི་ལུས། །ཉིན་མཚན་དློན་ཡློད་བྱ་བའི་རིགས། །ཉི་ཚེ་བ་ལ་ཉི་ཚེ་དང༌། །མཐའ་

དག་པ་ལ་མཐའ་དག་པའི། །འབས་བུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། །ཤྗེས་ལྡན་སུ་

ཞིག་ཕྱློགས་རྗེས་ཚིམ། །མི་རྟག་སིན་པློས་མ་ཟློས་པའི། །སྗེམས་ཅན་དྗེ་ནི་འགའ་མ་

བྱུང༌། །ད་དུང་དྗེ་བཞིན་ཁློ་ནར་བས། །སྗེམས་ཁྱློད་དལ་བར་ཇི་ལྟར་སློད། །དྗེ་ཕྱིར་

འབད་ཀང་འདློར་དགློས་པའི། །སིང་པློ་མྗེད་པའི་བྱ་བ་ཐློང་། །གང་དུ་ཕྱིན་ཀང་རྗེས་

འབང་བའི། །ལས་གཉིས་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་སློམས། །དྗེ་ལྟར་བསམས་ནས་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་

ཡློད་དང༌། །དྲན་དང་ཤྗེས་བཞིན་བག་ཡློད་བརྟན་པ་ཡིས། །གདུལ་བར་དཀའ་བའི་

སྗེམས་ནི་ལྗེགས་བཏུལ་ནས། །འཆི་ཚེ་ཡིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བྱློས། །བདྗེ་
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ལྗེགས་གཞིར་གྱུར་བསན་པ་གནས་པར་ཤློག །དམ་ཆློས་སྤྱློད་ལ་འཚེ་བ་མྗེད་པར་

ཤློག །འགྲློ་བའི་རྗེ་བ་ཆློས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་ཡིད་དང་

མི་འབལ་ཤློག །ཅྗེས་ལམ་གི་རིམ་པ་མདློ་ཙམ་དུ་བསན་པ་འདི་ནི། །མང་དུ་ཐློས་

པའི་དློན་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སློང་བ་པ་ཆྗེན་པློ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྩ་ལག་

དམ་པ་འགྲློ་བ་དུ་མའི་འདྲྗེན་པར་གྱུར་པ། དཀློན་མཆློག་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཞལ་སྔ་

ནས་བཀའ་སྩལ་སྤིངས་པའི་ལན་དུ། ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་ཨྗེའི་ས་ཕྱློགས་ཏྗེའུ་ར་དགློན་པར་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈  ན་མཿཤྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། མཁྱྗེན་པ་ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ཏུ་སློང་ཀང་འགྲློ་

བས་དཔག་པར་མི་ནུས་ཤིང་། །བརྩྗེ་བ་ཐུགས་ཀི་གཏྗེར་དུ་སས་ཀང་སིད་ན་ཉི་

བཞིན་ལྷང་ངྗེར་གསལ། །མཛད་པ་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་སློམ་ཀང་བདུད་སྗེའི་སིང་ལ་

འཇིགས་པ་སྐྗེད། །ཕུན་ཚོགས་ཡློན་ཏན་དཔལ་གིས་མཐློ་བའི་འཇམ་དབྱངས་དྗེ་

ཡིས་འགྲློ་ཀུན་སྐློངས། །དྗེ་ལྟར་འདློད་པའི་ལྷ་ལ་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་

ཅན་གི་ཤིས་པ་བརློད་ནས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མྗེད་པར་མཉྗེས་གཤིན་

པའི་སློ་ནས། འཇིག་རྟྗེན་ན་མགློན་དང་སྐབས་མ་མཆིས་ཤིང་། མ་རིག་པ་འཐུག་

པློས་བློ་མིག་རབ་ཏུ་གཡློགས་པ་སིད་པའི་ཆུ་བློ་ཆྗེན་པློས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་

གཏིང་མཐའ་མྗེད་པར་ཁྱྗེར་བ་རྣམས་འདློན་བཞྗེད་ཅིང་ཕན་པ་བཞྗེད་པ། ཉིད་ཀིས་

བརྗེས་པའི་བདུད་རྩིའི་རློ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཚིམ་པར་བཞྗེད་པའི་སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་གཤྗེགས་པའི་ལམ་གང་ན་བ་དྗེར་འདུག་
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པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརློད་པར་འདློད་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པས་ཞི་ཞིང་

དུལ། །གསུང་རབ་མང་དུ་ཐློས་པས་དྗེ་ཉིད་རིག །དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན་པས་དགྗེ་ལ་

འདུན། །དམ་པའི་སྐྗེ་བློས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་འློ། །དྗེ་ལ་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་འཇིག་

རྟྗེན་དུ་བྱློན་པ་དང༌། དྗེའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་མཇལ་བ་དང༌། དགློས་པ་ཆྗེན་པློ་

སྒྲུབ་ནུས་པའི་དལ་འབྱློར་གི་རྟྗེན་རྗེད་པའློ། །ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་རྩ་བ་དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་མཆློག་དང་ཕད་པ་ལ་སློགས་པ་བརྒྱ་ལམ་ན་སིད་མཐའ་ཙམ་དུ་རྒྱལ་

བ་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་དློན་ལ། 

ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་པས་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་གཏིང་ནས་

འདྲློངས་པས་རྐྗེན་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལྗེགས་པར་

གསུངས་པའི་ཆློས་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་དློན་ལ་མ་

རྟློགས་པ་དང་ལློག་པར་རྟློག་པ་དང༌། ཐྗེ་ཚོམ་གི་དྲི་མ་མཐའ་དག་འཁྲུད་པའི་ཆུ་རྒྱུན་

དམ་པ་ཐློས་པ་དང་བསམ་པས་ཤྗེས་རབ་ཡློངས་སུ་དག་པར་བྱས་ཏྗེ། གང་གི་དློན་

དུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྗེག་པ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཀི་རྗེ་ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་

ཡང་དག་པར་བངས་པའི་དགློས་པ་མཆློག་ཐར་པའམ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉག་

གཅིག་ཏུ་མཐློང་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་མང་དུ་ཐློས་པའི་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་སིང་པློར་

བྱྗེད་པའི་རྩ་བ་ཅན་དུ་རིག་ནས། འདུ་འཛིའི་གནས་ཐམས་ཅད་བཙན་ཆློས་དུ་སངས་

ཏྗེ། གསུང་རབ་ལས་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བསྔགས་པའི་དབྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་

རླུང་གིས་ཤིང་བལ་གི་འདབ་མ་ལ་བྱ་བ་བཞིན་དུ་རང་དབང་མྗེད་པར་ཡིད་དྲངས་

ཏྗེ། དབྗེན་པའི་གནས་སུ་སློང་ནས་ཇི་ལྟར་ཐློས་པའི་དློན་རྣམས་ལ་འབད་རྩློལ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 551  

བསྒིམས་པས་གློམས་པ་མཆློག་ཐློབ་སྗེ་དགའ་བདྗེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་ནམ་ཡང་

ཉམས་པ་མྗེད་པར་ལློངས་སྤྱློད་པ་ནི། སྐྗེས་བུ་དམ་པ་སྔར་བྱློན་པ་རྣམས་ཀི་ཀུན་ཏུ་

སྤྱློད་པའློ། །

དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སིད་པའི་སྐློན་དང་ཞི་བའི་ཕན་ཡློན་

རྣམས། །སློ་སློར་འབྱྗེད་ལ་རིང་ནས་གློམས་པ་དྗེས། །ཉྗེས་པ་དུ་མས་སགས་པའི་

འདུ་འཛིའི་གནས། །དུག་དང་བཅས་པའི་ཟས་བཞིན་རིང་དུ་འདློར། །ཉིན་བྱྗེད་འློད་

ཀིས་ལྗེགས་པར་ཁ་ཕྱྗེ་ཞིང༌། །དྲི་ཞིམ་བསུང་དང་ལྡན་པའི་འདབ་བརྒྱ་པ། །མི་

གཙང་འདམ་གི་དབུས་སུ་ལྗེགས་འཁྲུགས་ཀང༌། །མི་སྡུག་དྲི་ཡིས་སགས་པར་ག་

ལ་ནུས། །སྤུ་གྲིའི་སློར་ཆགས་སྦྲང་རྩི་ལྡག་པ་བཞིན། །གནློག་ཆུང་སྡུག་བསྔལ་

བཟློད་དཀའ་སྐྗེད་པའི་གཞི། །འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཆྗེད་དུ་ཡིད་སློང་རྣམས། །ཞི་

བའི་གཏམ་གིས་བསྐུལ་བར་ག་ལ་ནུས། །པདྨའི་མཚོ་ཆྗེན་དབུས་ན་བདྗེར་གནས་

པའི། །ངང་པའི་ཀུན་སྤྱློད་ཡང་ཡང་བསྒགས་གྱུར་ཀང༌། །ངན་སྐྱུགས་ཁློད་ན་རླློམ་

པས་མཐློ་བ་ཡི། །བྱ་རློག་དག་གི་སིང་ལ་འབབ་མི་འགྱུར། །དྗེ་ལྟར་ན་སིད་པ་དང་ཞི་

བའི་སྐློན་རྣམས་ནི་རིག །མང་དུ་ཐློས་པ་དང་ནི་ལྡན། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་

དད་པ་ནི་ཡློད། འདུ་འཛིའི་ཉྗེས་དམིགས་ནི་མཐློང༌། དབྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་ཤྗེས། 

སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་མཐུན་རྐྗེན་ཚང་བ་ཁྱློད་ལ། རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་ལ་བརྟྗེན་པའི་

ལམ་གློལ་བ། ལམ་ངན་པ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་མ་ཡིན་པས་བསན་པའི་ལམ་དློར་ནས། 

རབ་ཏུ་དབྗེན་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ལམ་མ་ནློར་བ་ལམ་བཟང་པློ་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་

ཀིས་བསན་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བསྐུལ་ཅི་ཞིག་འཚལ། འློན་ཀང་ཡིད་ལ་འབབ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 552  

ཅིང་རྣར་སན་པའི། །གདམས་པ་འགའ་ཞིག་སྨྲས་ན་ཅིས་མི་མཛེས། །རབ་མཐློ་

གངས་རིའི་ཏློག་ཀང་སློན་དུས་ཀི། །ཟླ་འློད་ལྷུང་ན་ཆྗེས་དཀར་མི་འགྱུར་རམ། །དྗེ་

ལ་བློ་གྲློས་ངན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྒྱལ་པློ་ལ་དུས་དུས་སུ་ངྗེས་པར་“འཇལ
1

་དགློས་

པའི་དུས་ཀི་དཔྱ་སྐབས་ལ་བབ་པ་ན་མི་འབུལ་བར། རྒྱལ་པློས་ཆད་པ་བཅད་པ་ན་

འབུལ་བ་བཞིན་དུ་གཉྗེན་གྲློགས་ལློངས་སྤྱློད་གྲགས་པ་རྗེད་བཀུར་རྣམས་དང་ངྗེས་

པར་འབལ་དགློས་པར་ཤྗེས་བཞིན་དུ་རང་ལ་དབང་ཡློད་པ་ན་དྗེ་དག་དློར་ནས་

དབྗེན་པ་བསྗེན་ཏྗེ་གཏན་བདྗེ་མི་སྒྲུབ་པར་འདུ་འཛི་ལྷུར་ལྗེན་པའི་ཚེ་འཆི་བདག་གི་

ཆད་པས་བཅད་ནས། གཉྗེན་ལ་སློགས་པ་དང་མི་འདློད་བཞིན་དུ་འབལ་བར་བྱྗེད་

མློད། ཤྗེས་རབ་ཅན་རྣམས་ནི་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་པའི་ལས་ཆད་པ་མ་ཕློག་པའི་

གློང་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་བྱྗེད་ཀི་ཆད་པས་གཅློད་པ་ལ་སྒུག་པར་ག་ལ་འགྱུར། གལ་

ཏྗེ་འཆི་བདག་གི་ཆད་པས་མི་འདློད་བཞིན་དུ་འབལ་དགློས་པའི་ཕྱིར། ནགས་སུ་

འགྲློ་བར་བྱ་བ་ནི་རིགས་མློད། དྗེ་ལྟ་ནའང་ཚེ་འདིའི་འཚོ་བའི་ཆས་སྒྲུབ་དགློས་

འགའ་ཞིག་ཡློད་པས། དྗེ་ཟིན་ནས་བས་མཐའི་ནགས་སུ་འཇུག་པར་བྱའློ་སམ་ན་དྗེ་

ནི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་སྔློན་དློན་མཐུན་མང་པློ་ཞིག་བྱྗེས་སུ་

བགྲློད་ནས་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་གནས་ཅིག་ཏུ་འགྲློ་བ་ན་དྗེའི་ནང་ནས་ཚོང་

པ་གཅིག་ལམ་ན་གནས་པའི་རློ་གཅིག་གི་སར་སད་ནས་བདར་ཡིན་འདུག་པ་དང༌། 

གྲློགས་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ་དྗེ་བདར་ནས་ཅི་བྱྗེད། དྗེས་སྨྲས་པ་གྲུ་བཞི་བྱྗེད་དློ། །

གྲློགས་རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ་དྗེ་བྱས་ནས་ཅི་བྱྗེད་དྗེ་ན་རྗེ་དྗེ་ཟིན་ནས་དྗེ་ཉིད་

1  མཇལ
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དུ་འདློར་ཞྗེས་སྨྲས་པ་ན་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་

མློད་ལ་འདློར་དགློས་པའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ལ་

རུང་གི། ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ལ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འཆི་

བདག་གི་ཆད་པ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་། ཆད་པ་དྗེ་ཡང་ནམ་འློང་བའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་

ངྗེས་པ་མི་འདུག་པ་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་གློམས་པར་བྱས་ནས། རིངས་པ་རིངས་པར་

དལ་འབྱློར་གི་ལུས་དགློས་པ་ཆྗེན་པློ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་དློན་ཆྗེ་བ་དང༌། གཉའ་ཤིང་གི་

བུ་གར་རུས་སལ་གི་མགྲིན་པ་ཆུད་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྗེད་པར་དཀའ་སྗེ། ཁྱད་པར་

གཉིས་དང་ལྡན་པ་འདི་ལ་འབད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་དལ་འབྱློར་རྗེད་དཀའ་བ་རྗེད་པ་

དློན་ཆྗེ་བ། དྗེའང་མྱུར་དུ་འཇིག་པའི་ཚུལ་ཆྗེས་ཆྗེར་བསམས་པ་ནི། དང་པློ་སྒྲུབ་

པའི་བསྐུལ་མ། བར་དུ་སྒྲུབ་པ་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ། ཐ་མ་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་

པས་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཡིན། དྗེ་ལྟར་མྱུར་དུ་འཆི་བར་ནི་ངྗེས། ཤི་བའི་རྗེས་སུ་

བསློད་ནམས་དང་བསློད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གཉིས་ལུས་ཀི་རྗེས་སུ་གྲིབ་མ་

བཞིན་དུ་འབང་། དགྗེ་སིག་གི་ལས་ངློ་བློ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ཞིང་བསགས་ནས་དུས་

བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སློང་ཡང་ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན་འབས་བུ་རྒྱ་

ཆྗེན་པློ་ནི་འབྱིན། དྗེ་ལ་སྗེམས་ཅན་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་མི་དགྗེ་བའི་

ཕྱློགས་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་བར་མ་ཆད་པར་ཤུགས་དྲག་པར་གློམས་པའི་ཆ་ཕ་མློ་ཙམ་

ཡང་དགྗེ་བའི་ཕྱློགས་ལ་དྗེ་ལྟ་མིན་པས་ཕལ་ཆྗེར་མི་དགྗེ་བའི་ལས་བྱྗེད་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ངན་སློང་གསུམ་དུ་སྐྗེ་ལ་དྗེའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་དྲག་ལ་རྩུབ་པ། མི་བཟད་

པ་ཡིན་པས་སན་ཐབས་མྗེད་ལ། བདྗེ་འགྲློ་ནའང་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་
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སྤྱློད་པ་ཕལ་ཆྗེ་ཞིང༌། རྗེ་ཞིག་བདྗེ་བ་ལྟར་ཡང་ངན་འགྲློའི་གཡང་སར་ལྷུང་བའི་རྩ་

བ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་གློ་ཟིན་པས་བརློད་མི་དགློས་མློད། དྗེ་ལྟ་ནའང་འདི་

རྣམས་འགྲློ་བ་གཞན་ཁློ་ནར་བཤད་ཅིང་སྗེམས་པ་བས། རང་ཉིད་ལ་མློང་བར་མི་

འགྱུར་བའི་གདྗེང་མྗེད་ཅིང་དྗེ་དག་མློང་བའི་རྒྱུ་ཆར་ལྟར་འབབ་ཀིན་ཡློད་པས་

འབས་བུ་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་རང་ལ་སྨིན་ན་ཅི་འདྲ་བར་འགྱུར་སམ་དུ་རང་ལ་

དཔགས་ནས་སློམ་པ་ནི་ཟབ་སྗེ། འདི་གློམས་པའི་མཐར་སིད་པ་མཐའ་དག་ལ་

གཤྗེད་མ་དང་འདྲ་བར་མི་མཐུན་པར་མཐློང་བའི་ཚེ། ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་གི་བློ་

བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཅིག་སྐྗེ་ཞིང༌། དྗེ་མ་བྱུང་བར་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་དྗེ་ཡང་དྗེ་དང་

ཆ་མཚུངས་པ་ཞིག་ལས་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་རྗེད་བཀུར་ངང་གིས་འདུ་

ཞིང་འཁློར་མང་ལློངས་སྤྱློད་ཆྗེ། སན་གྲགས་རྒྱས་པའི་གཙོ་བློའི་གནས་ཐློབ་པ་

ལའང་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སང་ཤས་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་བྱྗེད་པའི་ངྗེས་འབྱུང་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས། ལྟ་བའི་མློང་བ་ཤིན་ཏུ་སློབས་དང་ལྡན་པ་ཡློད་ན་ལམ་གི་གྲློགས་

སུ་འགྲློ་ནའང་དྗེ་དཀློན་པས་ན་ཆློས་ཀི་གློ་ཡུལ་ཙམ་ཡློད་ཀང་དྗེས་སང་ཤས་ཀི་

འཇུག་པ་མི་ཁྗེགས་པས་སྤྱིར་འཁློར་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ངན་སློང་གི་རྒྱུ་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་མ་ཚོར་བཞིན་དུ་སློག །སྔློན་བསློད་ནམས་རྗེ་འགའ་བསགས་པའི་འབས་བུ་

རྣམས་ནི་འདིར་སྤྱློད་པས་ཟད་པའི་ཕྱིར། ནློར་ཡྗེ་མི་སྗེལ་བར་བུ་ལློན་ལྗེན་པ་འབའ་

ཞིག་བྱས་ནས་དགའ་དགའ་ལྟར་སང་བ་དང་འདྲ་བར་མངློན་ནློ། །དློན་གི་དབང་འདི་

གཟིགས་ནས་ཀང་སའི་སིང་པློའི་མདློ་ལས་ཀང་བཟློད་པ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་དགྗེ་

སྦྱློང་གཙོ་བློ་དང༌། མཁན་པློ་གཙོ་བློའི་གནས་སུ་མ་གྱུར་ཅིག་ཅྗེས་གསུངས་པ་
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ཡིན། དྗེས་ན་སང་ཤས་འདི་ལ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་ཡློད་པའི་ནག་པློ་རིག་ས་ཡང་

གཞན་གཉིས་པློ་འདི་ལ་འཁྲུལ་ས་ཆྗེན་པློ་འདུག་པས་བག་ཡློད་པར་མཛོད་ཅིག །

དྗེའི་འློག་ཏུ་རང་ཉིད་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དྗེ་དང་མཚུངས་པས་དྗེ་དག་གི་དློན་དུ་བྱང་

ཆུབ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་བློ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེའི་རྩ་བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

སློམ་པ་འབའ་ཞིག་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གློམས་པར་བྱས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་རྩ་བ་ཐྗེག་དམན་ལས་འབྱྗེད་པའི་ཁྱད་ཆློས་རྒྱལ་སས་

རྣམས་ཀི་སྤྱློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ། ཚོགས་གཉིས་རབ་འབྱམས་སྡུད་

པའི་ལག་པ་སིག་པ་དང་ལྟུང་བ་སྗེག་པའི་དུས་མཐའི་མྗེ་ཆྗེན་པློ་ནི། རིན་པློ་ཆྗེའི་

སྗེམས་ཉིད་འདི་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིས་མ་ཟིན་ན་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་པར་མི་རུང་ཞིང་། ཟིན་པའི་ཚད་ཀང་གློ་བ་རྐང་པར་མ་

སློང་བའི་མློང་བ་ལ་ལྟློས་དགློས་མློད། འློན་ཀང་གཟུགས་བརན་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་

ཡང་དགྗེ་རྩ་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདིས་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་སྨློན་ལམ་གིས་ཁ་བསྒྱུར་

ན་ཕན་ཡློན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འབྱུང་བས་འདི་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་འདྲློངས་པར་མཛོད། 

དྗེའི་འློག་ཏུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཐའ་བཞི་དང་བལ་ཞིང་རང་རང་གི་བྱ་བ་ལ་མི་སླུ་

བའི་བྱྗེད་པ་དང་ལྡན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་མཐློང་བའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ངྗེས་འབྱུང་དང༌། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་སློགས་པ་ཀུན་རློབ་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བའི་སྤྱློད་པ་

རྣམས་ཀི་དམིགས་པར་ལྟ་བའི་དུག་ཕྱུང་ནས་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་གཤློག་པའི་

རྩལ་གིས། རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་གཤྗེགས་པའི་བྱ་ལམ་ཡངས་པར་བགྲློད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 556  

པར་བྱའློ། །རིམ་པ་དྗེ་དག་གི་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པར་ནི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཡུན་རིང་པློར་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་ལས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་

བྱའློ། །གཞན་དུ་ན་སློབ་མའི་བློ་ཡི་རིམ་པ་མི་ཤྗེས་ཤིང་། མངློན་པར་རྟློགས་པའི་

རིམ་པ་རྣམས་མཚམས་འདི་དང་འདིར་སྐྗེ་ཞྗེས་པའི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ལ་མི་

མཁས་པ་དང་ཕད་ནས་འདི་སློམ་པ་ལས་ཆྗེ་གྗེ་མློ་སློམ་པ་ཕན་ཡློན་ཆྗེའློ་ཞྗེས་

དམིགས་པའི་གློ་རིམ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་ཁིད་ནས་དློན་མ་ཡིན་པ་ལ་སྦྱློར་བས། དགྗེ་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལྗེགས་པར་བརྟགས་ནས་བཀའ་དྲིན་ནློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་

སྔར་བཤད་པའི་ཡློན་ཏན་མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་སྐྗེ་ས་བ་དང༌། སྐྗེས་པ་རྣམས་ལམ་དུ་

འགྲློ་ཞིང་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱྗེད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ལ་སློན་པའི་འདུ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པློ་དང༌། སྐབས་ཀི་དམ་པ་

གསུམ་ལ་དམིགས་རྣམ་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་པའི་སློ་ནས། སིང་ཐག་པ་ནས་ངྗེས་ཤྗེས་

འདྲློངས་པ་གནད་དུ་ཆྗེ་བས། ཆློས་ལྡན་གི་བྱ་བ་གང་སྒྲུབ་ཀང་འདི་གཉིས་ཀི་སློ་

ནས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ་ཅིང་སྨློན་ལམ་ཤུགས་དྲག་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། མང་དུ་ཐློས་པ་གྲུབ་པ་ལྷུན་ལྗེན་ཉུང་། །སྒྲུབ་ལ་

བརྩློན་པ་ཐློས་དང་ལྡན་པ་ཉུང༌། །ཐློས་ལྡན་ཉམས་ལྗེན་གནད་ལ་མཁས་པ་ཉུང༌། །དྗེ་

ཕྱིར་སིད་པའི་ཕ་རློལ་འགྲློ་བ་ཉུང་། །མང་དུ་ཐློས་པས་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་རྗེད། 

བརྩློན་པ་ཆྗེན་པློས་སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད། །བག་ཡློད་གློམས་པས་དམ་པའི་རྗེས་སུ་

འཇུག །སྐལ་བཟང་དྗེ་ཡིས་བྱང་ཆུབ་རྗེད་མི་དཀའ། །འདི་དག་ནི་ཐྗེག་པ་མཆློག་

གཉིས་པློ་གང་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཀང་མྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 557  

ཉྗེ་བར་མཁློ་བ་རྣམས་ཀི་མིང་ཙམ་བིས་པ་ཡིན། འདི་གཞིར་བྱས་པའི་སྗེང་ན་

སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་གི་སློན་པ་གདབ་དགློས་པ་རྣམས་ནི་འདིར་མ་

སྤློས་ཏྗེ་སློ་སློའི་གདམས་ངག་ལས་བཙལ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ཡིས་བསྐྲུན་པའི་བསློད་

ནམས་འདི་ཡི་མཐུས། །སིད་པའི་ལམ་རིང་བགྲློད་པའི་འགྲློ་བ་ཀུན། །རྒྱལ་བའི་

བསན་པའི་སིང་པློ་སྒྲུབ་པ་ལ། །རྣམ་དག་ལུང་རིགས་སློབས་ཀིས་ཡིད་ཆྗེས་

ནས། །དམ་པ་རྣམས་ཀིས་དངློས་གྲུབ་བརྗེས་པའི་གནས། །དབྗེན་པ་བསྗེན་ནས་

མང་དུ་ཐློས་པའི་དློན། །ཚུལ་བཞིན་བརྩློན་པས་ཉམས་སུ་བངས་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་

འཇམ་དབྱངས་མཉྗེས་པར་བགིད་པར་ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་དཀའ་བཞི་འཛིན་པ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་པའི་ཐབས་ཤིག་ཞུ་ཞྗེས་

བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་གངས་ཅན་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དུ་སྦྱར་

བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་བཟང་སྐློང་ངློ་།།   །།

༈  རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རབ་

འབྱམས་གཞུང་ལ་དྲི་མྗེད་ཤྗེས་རབ་རྒྱས། །ཚོགས་གཉིས་དཔལ་གིས་བསན་

འཛིན་ཁློད་ན་མཐློ། །བཟང་པློའི་མཛད་པས་ཐུབ་བསན་རྒྱས་མཛད་པ། །བཤྗེས་

གཉྗེན་དྗེ་ཡིས་བདག་ལ་འདི་སྐད་དུ། །ཁྱློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བངས་པའི་

ཚུལ། །ཉུང་འདུས་ཡི་གྗེར་བིས་ལ་བསྐུར་གསུང་བ། །བདག་འདྲའི་རྟློགས་པ་བརློད་

པས་མཁས་པ་ཁྱློད། །རངས་པར་དཀའ་མློད་འློན་ཀང་ཁྱློད་ཀི་གསུང་། །བཅག་པར་

མ་ནུས་རང་གིས་གློ་བའི་ཚུལ། །སྒྲུབ་བྱྗེད་རྒྱལ་པ་དློར་ནས་མདློར་བསྡུས་
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ཏྗེ། །གསློལ་བ་འདི་ལ་རྨད་བྱུང་མཁྱྗེན་པ་ཅན། །ཉིད་ཀིས་ཞིབ་པའི་ཐུགས་ཀིས་

བརྟག་པར་མཛོད། །དྗེ་ལ་ལམ་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་དང༌། 

ད་ལྟ་ལློག་པར་རྟློག་པ་ཡང་མཐའ་ཡས་པ་སང་བས། ལུང་རིགས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་

དྗེ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་དབབ་དགློས་པར་སང་ན་ཡང༌། ཉུང་འདུས་ཤིག་བསྐུར་

གསུང་པ་འདུག་པས། རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཚུལ་འགའ་ཞིག་བརློད་

པར་བྱའློ། །འདི་ན་ད་ལྟ་ཆློས་ཀི་རྗེ་སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ལ་

འདློད་ཡློན་ལམ་དུ་བྱྗེད་མི་བྱྗེད་ལ་སློགས་པའི་གནང་བཀག་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་

གསུངས་པ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་འཁྲུལ་ནས། ལམ་དྗེ་གཉིས་ཚ་གྲང་བཞིན་དུ་མི་མཐུན་

པར་བཟུང་ནས། བྱང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་དློ། །རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་པ་

བཟུང་ནས་སྦྱློད་པ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སྤྱིའི་

གཞུང་ཤིང༌། སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཉིས་ཀ་ནས་ལན་དུ་མར་མཐུན་པར་

གསུངས་པ་གསུང་རབ་ཀི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་པ་ལ་ཆློས་ཀི་སྤྱན་དུ་གྱུར་པའི་མ་

ཕམ་པ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མྗེད་ཀིས་རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་

ལམ་དུ་ལྗེགས་པར་བཀྲལ་བ་ལ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་པར། ལམ་

གཞན་རྣམས་ལ་རྩིས་ཅི་ཡང་མྗེད་པར་བྱས་ནས་དློར་ཏྗེ། ལམ་གི་ཆ་ཤས་ཕ་མློ་

འགའ་ཞིག་ལ་གདམས་པའི་མཆློག་ཏུ་བྱྗེད་པར་སང་མློད། ཁློ་བློ་ནི་སྔར་སྨློས་པའི་

ལམ་གི་ཚུལ་དྗེ་སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་གང་དུ་

འཇུག་ཀང་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་དུ་འདློད་པས་དྗེ་ལ་མྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཉམས་ལྗེན་

དུ་བྱྗེད་དློ། །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡང་གདམས་ངག་གི་སྔློན་འགྲློ་ཙམ་དུ་
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བྱས་ཏྗེ། གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བྱས་ནས་མི་སྦྱློང་བར་སང་མློད། འདི་ཡང་གཏན་

མ་ཡིན་ཏྗེ་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་མ་དང་འདྲ་བར་སས་བཞི་ཀའི་ཐུན་

མློང་གི་སྐྲུན་བྱྗེད་ཡིན་པས་ཡུམ་ཞྗེས་གསུངས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་སངས་

རྒྱལ་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་ཕ་ཡི་ས་བློན་དང་འདྲ་བར་ལན་ཅིག་མ་

ཡིན་པར་གསུངས་པས་ན། ཐྗེག་པ་དམན་པར་ལྟུང་བ་འགློག་བྱྗེད་གང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་

པ་ན་གང་ཟག་དྗེ་ལ་རྒྱལ་བའི་སས་ཞྗེས་ཐ་སད་འཐློབ་པའི་གཞི་ནི། རིན་པློ་ཆྗེའི་

སྗེམས་འདི་ཉིད་ཡིན་པས་འདི་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེ་བ་དང༌། སྐྗེས་པ་གནས་པ་དང༌། 

གནས་པ་འཕྗེལ་བ་ལ་སྐྗེས་བུའི་རྩལ་ཅི་ཡློད་ཀིས་འབད་ནས། ཉམས་ལྗེན་གི་

མཐིལ་དུ་གཟུང་དགློས་ཏྗེ། འདི་ཚིག་ཙམ་དུ་སློང་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཡང་ཚིག་ཙམ་

ཏུ་འགྲློ་ལ་འདི་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཅིག་ཡློད་ན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཡང་བཅློས་མ་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་རློ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་སྗེམས་དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་ཡང་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་པའི་སིང་

རྗེ་སྐྗེ་དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་སྤྱློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་ཉིད་ལ་

སྔློན། །རང་གི་དློན་དུ་འདི་འདྲའི་སྗེམས། །རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མ་རྨིས་ན། །གཞན་གི་

དློན་དུ་ག་ལ་སྐྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་འཁློར་བར་འཁྱམས་པའི་ཚུལ་

བསམས་པ་ན་བ་སྤུ་གཡློ་འགུལ་མྗེད་པ་ཅིག་ལ། གཞན་འཁློར་བར་འཁྱམས་པ་མི་

བཟློད་པའང་འློང་ས་མྗེད་པས་ཐློག་མར་རང་སིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བསམས་ནས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ལ་སྐློ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བ་སྐྗེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་

མློང་བའི་བསམ་པ་སྐྗེད་དགློས། དྗེ་ནས་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་མར་གྱུར་
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པའི་འགྲློ་བ་ཀུན་ཀང་རང་དང་འདྲ་བར་སིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ལ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་

ཆྗེན་པློའི་དབང་གིས་སིད་པའི་སྐློན་མཐའ་ཡས་པ་མཐློང་ནས། ཐྗེག་དམན་ལས་

འབུལ་འགྱུར་གིས་སྐློ་བ་ཡློད་ཀང་རང་དློན་དུ་ཞི་བ་ཙམ་ལ་ཐློབ་འདློད་མྗེད་པ་དྗེ་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་གི། སིད་པའི་སྐློན་མཐློང་བའི་སྐློ་བ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མྗེད་པར་ཁློ་བློ་ཅག་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་འཁློར་བར་སློད་དློ་བྱས་ཀང་ཚིག་

ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །དྗེ་ལྟར་རང་ཉིད་སིད་པ་ལ་སྐློ་བ་སྐྗེད་པ་ལ་ཡང་ངན་འགྲློར་ལྟུང་

བའི་ཚུལ་བསམས་པ་ན་སྐློ་བ་མི་སྐྗེ་བ་ཅིག་ལ་མཐློ་རིས་སུ་འཁློར་བའི་ཚུལ་

བསམས་པའི་སྐློ་བ་སྐྗེ་ས་མྗེད་པས་སྔློན་ལ་རང་ངན་འགྲློར་ལྷུང་ན་ཇི་འདྲ་བ་འགྱུར་

སམ་དུ་ངན་འགྲློའི་ཉྗེས་དམིགས་སློམ་དགློས་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་མྱུར་དུ་འཆི་བ་དང་ཤི་

བའི་རྗེས་སུ་ལས་གཉིས་ལུས་ལ་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འབངས་ནས་འབས་བུ་བདྗེ་སྡུག་

སྐྗེད་པའི་ལས་འབས་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་སྐྗེད་དགློས་པས་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་

མློང་བའི་བསམ་པ་སྦྱང་འཚལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་རིམ་པ་དྗེས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རྣལ་

མ་སྐྗེས་ཀང་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་མ་བསབས་ན་སངས་མི་རྒྱ་བར་རིག་ནས་

རྒྱལ་སས་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་སློབ་པར་ཁས་ལྗེན་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་

བ་དང༌། ཁས་བངས་པའི་དློན་ལ་ཁས་བངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་མྗེད་ན་ཁས་ལྗེན་ལ་

དཔའ་བ་ཙམ་ནི་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་འགྱུར་བར་མཐློང་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་

བསབ་བྱ་ཕྱིན་དྲུག་གམ་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་སློབ་དགློས་དྗེ་གསུམ་ལ་སློབ་པ་ལ་

ཡང་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བྱང་སར་སློ་ཐར་རིས་བདུན་ལ་གསུངས་ཤིང༌། ཐློག་

མར་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་མ་བསམས་ན་ཚུལ་ཁིམས་གཞན་གཉིས་དག་པར་
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མི་འགྱུར་བར་བྱང་སའི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་པས་

གང་ཁས་བངས་པའི་སློ་སློར་ཐར་པ་ལ་འབད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་

པ་ལ་སློབ་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཐློག་མའི་གལ་ཆྗེ་ཤློས་སློ། །

དྗེ་ལྟ་བུའི་ལམ་དྗེ་གཞིར་བཞག་ནས་ཚོགས་གཉིས་བདྗེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་

འདློད་པས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་ལམ་དུའཇུག་

དགློས་པས། དབང་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

སྗེམས་མཐའ་ཡས་པ་བ་མ་དང་བཅལ་པ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཁས་བངས་ཤིང་

དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་འགྲུབ་པའི་གཞི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུང་བ་ལ་ནན་

ཏན་ཆྗེན་པློ་དགློས་ཏྗེ་འདི་མྗེད་ན་འགྲམ་རྩ་ཟད་པའི་ཁང་རུལ་དང་འདྲ་བས་སྔགས་

ཀི་ལམ་ལ་འབད་བློ་བྱས་ཀང༌། རྗེ་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ལྟ་

ཞློག་གི །མིའི་སྐྗེ་བའང་རྗེད་པར་དཀའ་ཞྗེས་ས་ར་ཧས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྱུར་ལ། 

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུངས་ནི་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་གི་ལམ་བསློམ་པ་ཙམ་མ་

བྱུང་ཡང་། མ་བསློམས་གྱུར་ཀང་ལྟུང་མྗེད་ན། །སྐྗེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་ན་འགྲུབ་ཅྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བསབ་བྱ་མཐའ་ཡས་ཤིང་བསན་པའི་

ཡང་སིགས་སུ་སློང་བས། ཐམས་ཅད་སྲུང་དཀའ་ནའང་སློམ་པ་གཅློད་པའི་རྩ་ལྟུང་

བསྲུང་བ་ལ་འབད་པ་དྲག་པློ་བསྗེན་དགློས་པར་གློ །དྗེ་ལྟར་རྒྱུད་སྨིན་ནས་ལམ་

བསློམ་པའི་ཚེ་ཐློག་མར་ལུས་དང་གནས་དང་ལློངས་སྤྱློད་དུ་སང་བ་ལ་ཐ་མལ་དུ་

འཛིན་པ་བཀག་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བས་ཉྗེས་སྤྱློད་རྣམས་དགག་པར་ས་

ཞིང་ཚོགས་རྣམས་རློགས་པར་ཤིན་ཏུ་ས་བའི་ལམ་སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་
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ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་ནན་ཏན་དུ་མས་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བཀའ་སྩལ་བའི་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་བསློམ་པ་ནི་ཟབ་པར་འདློད་པའི་གདམས་ངག་

གཞན་དུ་མ་ཞིག་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་ལམ་གི་རྩ་

བ་ལྟ་བུར་གློ །དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློགས་པའི་རིམ་པ་བསློམ་པ་ན་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ནས་

མང་དུ་གསུངས་ཀང་སློག་ལྟ་བུ་ནི། སྔགས་ཀི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པར་

བྱས་ནས་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་ལྟ་བ་སྐློང་བ་སྗེ། དྗེ་ནི་མཐར་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བའི་དབུ་མའི་དློན་ལ་རྟག་ཆད་དང་བལ་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ཁློ་ན་ལ་རག་ལས་པས་

སློང་ཉིད་ལ་ལྟ་བས་ཕུ་ཐག་ཆློད་ནས་དྗེའི་དློན་ལ་བཞག་ས་མྗེད་པར་སྗེམས་གནས་

པ་ཙམ་སློམ་པ་ནི་ཟབ་མློའི་དློན་སློམ་པ་ཡིན་སམ་པ་མྗེད། དྗེ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་ལ་ལ་ན་

བཞུགས། ལ་ལ་ན་ས་བློན་ཙམ་སང་བས་གང་དང་གང་དུ་མི་རྒྱས་པ་དྗེ་དང་དྗེར་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནས་བང་དགློས་ཀི། ཐད་ཀ་རྗེའི་དློན་ཙམ་བཟུང་བས་མི་ཆློག་

གློ །ཟབ་མློ་སྤློས་པ་དང་བལ་བའི་དློན་ལ་ནི་སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་

མཁས་པ་གློང་མ་རྣམས་བཞྗེད་པ་ལྗེགས་པར་མཐློང་བས་ཟབ་དློན་གི་གློ་བ་ནི་དབུ་

མའི་བསན་བཅློས་ལས་བཙལ་ན་སྔགས་ལས་རྟློགས་པ་ས་བར་མཐློང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་

སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གནད་

དྗེ་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་ནས་རགས་རིམ་ཆ་ཚང་རྗེ་ལ་ཉམས་ལྗེན་ཅུང་ཟད་བགིས་

ཤིང་དངློས་སུ་འཇུག་པར་མི་ནུས་པ་རྣམས་སྨློན་ལམ་གི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏྗེ་ཡང་ཡང་

འདུན་པ་སྦྱང་། དྗེ་ལྟ་བུའི་བསན་པ་སྤྱིའི་ཁློག་སྒིག་མ་ཤྗེས་ན་ལམ་གི་ལུས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་མཐློང་བའི་སློ་ནས་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ཟིན་པ་ཡང་མྗེད། འདི་དག་
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ལ་བསན་པ་སྤྱིའི་རྒྱུས་ཡློད་པ་རྣམ་དཔྱློད་དང་ལྡན་པ་གཟུ་བློར་གནས་པ་ཁྱད་པར་

དུ། ཉམས་ལྗེན་ལ་བསྐློར་ནས་རིགས་པ་ཕ་མློས་ལུང་གི་དློན་དཔྱློད་ནུས་པ་ཅིག་

ངྗེས་པར་དགློས་པར་མཐློང་བས། དམ་པ་ཁྱྗེད་འདྲ་བས་དཔྱད་དགློས་ཤིང༌། མྗེད་དུ་

མི་རུང་བའི་དཔྱད་གཞིར་ཡང་སང་བས་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱད་ནས་རིགས་པ་གདའ་

ན་དྗེའི་སློ་ནས་རང་བཞིན་གི་དློན་བགིད་པར་ཞུ། ཚུལ་འདི་ནི་སློམ་བརྩློན་སྗེ་སློད་

འཛིན་པ་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆྗེན་པློ་དཀའ་བཞི་འཛིན་པ་ཤྗེས་རབ་དཔལ་

བཟང་པློའི་གསུང་ལན་དུ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་བྱང་རྭ་

སྒྗེང་རྒྱལ་བའི་དབྗེན་གནས་སུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈  དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་སློང་བའི་

གདམས་ངག་ཉུང་བསྡུས་ཤིག་བྱུང་ན་གསུང་བ་ལ། རང་རྗེ་བསན་པའི་རྩ་ལག་

ལགས་པས། གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་ལས་མི་འློང་མློད། འློན་ཀང་བཀའ་སྩལ་མི་བཅག་

པའི་ཕྱིར་དུ་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་གསློལ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་སྗེལ་བ་ནི་གཉིས་ཀིས་

རིག་པར་བྱ་སྗེ་འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་འདློད་པའི་བློ་བཟླློག་པ་དང༌། དྗེ་ནས་

སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་སློང་བ་དངློས་སློ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་བཟྗེ་རྗེ་ཇི་ཙམ་བྱས་པ་དྗེ་

ཙམ་གིས་ཡིད་མི་བདྗེ་འཕྗེལ་བས་འདིར་གདུང་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱུད་འཁྲུག་

པའི་ཞྗེ་སང་འཕྗེལ་བས་ཕྱི་མར་འདི་བས་བསྒྲུན་དུ་མྗེད་པའི་གདུང་བ་བསྐྗེད་པའི་

ཕྱིར། མཁས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟློད་པའི་བློ་བསྐྗེད་པར་མི་བྱའློ་སམ་དུ་

སྗེམས་ཀི་སློབས་སྐྗེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་དང་བཅས་པའི་ངྗེས་པ་ཡང་དང་ཡང་
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དུ་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྗེ། སིང་སློབས་བསྐྗེད་ན་སྡུག་བསྔལ་ཆྗེན་པློས་ཀང་གདུང་བར་མི་

འགྱུར་ཞིང༌། སིང་སློབས་ཆུང་ཞིང་སར་ན་དློན་མྗེད་པར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་དཔའ་བློ་རང་རྨས་པའི་ཁག་མཐློང་ན་དཔའ་བརྟན་ལྷག་

པར་སྐྗེ་ཞིང༌། སར་མས་གཞན་རྨས་པའི་ཁག་མཐློང་ན་བརྒྱལ་ཞིང་བློག་པར་འགྱུར་

བ་བཞིན་ནློ། །ལམ་དུ་བཏང་བ་ལ་རང་ལ་ལྟློས་ཏྗེ་ལམ་དུ་བྱ་བ་དང༌། གཞན་ལ་

དམིགས་ཏྗེ་བྱ་བ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཀི་སློབས་བསྐྗེད་ནས་འདི་

ལྟར་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་ལ་འདི་ནི་སློ་སློར་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀི་སློབས་དང་ལྡན་

པ་ལ་ཡློན་ཏན་འདྲྗེན་པའི་ཕྱིར་དགའ་བར་བྱ་བ་ཞིག་སྗེ། སིད་པ་ལས་ངྗེས་པར་

འབྱུང་བའི་བསམ་པ་སྐྗེད་པ་དང༌། སྐབས་ལ་ཡིད་བརྟན་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། དྲྗེགས་

པ་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་དང་སིག་ལ་འཛེམ་པ་དང་དགྗེ་བ་ལ་དགའ་བ་དང་སྗེམས་ཅན་

ལ་སིང་རྗེ་འདྲྗེན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་

གིས་ཇི་སིད་འཁློར་བར་འཁྱམས་པ་དྗེ་སིད་དུ་འདི་དང་འདི་འདྲ་བའི་སྡུག་བསྔལ་

གིས་གནློད་པར་འགྱུར་བ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་ཉྗེར་ལྗེན་གི་ཕུང་པློ་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་

བ་ཞི་བ་བདག་གིས་ཐློབ་པར་བྱའློ། །སིད་པར་འཁྱམ་ཕྱིན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་

གཙེ་བ་ནི་མི་འློས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི་འཁློར་བའི་ངང་ཚུལ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་

སྗེམས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། སིད་པའི་འཇིགས་པ་ལན་རྗེ་རྗེ་དང་གཉིས་གཉིས་ཙམ་

མ་ཡིན་པའི་གཏིང་མཐའ་མྗེད་པར་འཁྱམས་ནས། འཇིགས་པ་འདི་ལྟ་བུས་སྡུག་

བསྔལ་བ་ལ་སྐློབ་པ་ནི་སླུ་བ་མྗེད་པའི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ཟད་པས་

དྗེའི་ཕྱིར་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཅི་ལ་ཐུག་ཀང་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གཏང་བར་མི་
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བྱའློ་སམ་དུ་ངྗེས་པར་བྱས་ནས་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ལ་བརྩློན་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། 

རང་ལ་དམིགས་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། དྗེས་དྲངས་པའི་གཞནལ་ཁྱད་དུ་གསློད་པ་ནི། 

དགྗེ་བ་དུ་མ་འཇིག་པ་དང་ཉྗེས་སྤྱློད་དུ་མའི་རྟྗེན་ཡིན་པས་གནློད་པ་དུ་མའི་སློ་ཡིན་

ན། བདག་སྡུག་བསྔལ་བ་འདིས་ནི་ཁྗེངས་པ་བཟླློག་ཅིང་ཡིད་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་

མཐློང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ང་རྒྱལ་ཟད་པར་བྱྗེད་པའློ་སམ་པའློ། །བཞི་པ་ནི། སྡུག་

བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་གདུང་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ན། གང་དག་འདི་མི་འདློད་པ་དྗེ་

དག་གིས་ནི་འདིའི་རྒྱུ་མི་དགྗེ་བ་སང་བར་བྱ་དགློས་སློ་སམ་ནས་སྔ་མའི་ཉྗེས་ལྟུང་

ལ་དམིགས་ནས་སློབས་བཞིས་འདག་ངྗེས་སུ་སྦྱློང་བ་དང༌། ཕྱི་མ་འཕློ་ཅི་ཆློད་ལ་

འབད་པའློ། །ལྔ་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་བལ་བའི་བདྗེ་བས་ནི་ཕན་འདློགས་

པ་ཁློ་ན་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ལློག་པའི་བདྗེ་བ་བ་ལ་དགའ་ན་དྗེའི་རྒྱུ་དགྗེ་

བ་ལ་འབད་པར་བྱའློ་སམ་དུ་རིག་ནས་ཚོགས་སློ་དུ་མ་ནས་གསློག་པའློ། །དྲུག་པ་

ནི། བདག་ཅི་འདྲ་བར་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འདི་ལས་

ཆྗེས་ཆྗེ་བས་གདུངས་སློ་སམ་དུ་བལྟས་ནས་དྗེ་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

དང་བལ་ན་སམ་པའི་སིང་རྗེ་བསྐྗེད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་རང་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕྱི་

རློལ་གི་རྐྗེན་དུ་གྱུར་པའི་མིའམ་མི་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་མར་སློམ་པ་མང་དུ་བྱས་

ནས་བདག་གི་སྡུག་བསྔལ་འདིས་དྗེ་དག་གི་གནློད་པ་མློང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གློ་ཆློད་

ནས་དྗེ་དག་གི་གནློད་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང༌། བདག་གི་བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་དྗེ་དག་

ལ་གཏློང་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་སིག་སྡུག་བདག་ལ་ལྗེན་པའི་གཏློང་ལྗེན་བཅློས་མ་
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ཚུན་ཆད་ཀིས་འབད་ནས་བསམ་པ་སྦྱློང་བ་དང༌། ཀུ་ས་ལིའི་ཚོགས་གསློག་གི་སློ་

ནས་ལུས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྤྲུལ་ཏྗེ། གང་ལ་གང་འདློད་པ་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་སྗེར་བ་

ཞག་རྗེ་ལ་ལན་མང་དུ་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེའི་མཇུག་ཏུ་འཁློར་གསུམ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མྗེད་པའི་ལྟ་བས་རྒྱས་བཏབ་སྗེ་སྨློན་ལམ་རླབས་པློ་ཆྗེ་སྗེམས་ཅན་སྤྱི་དང་

གནློད་བྱྗེད་དྗེ་དག་གི་དློན་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་འདྗེབས་པ་ཉིད་བསྔགས་པས་

འདི་དགྗེ་སྦྱློར་གི་དངློས་གཞིར་མཛད་ནས་སློམ་བཟླས་གཞན་ཐུན་མཚམས་སུ་

བགིས་ཏྗེ་སྗེལ་ན་ལྗེགས་པར་གློ་བས་དགློངས་པར་ཞུ། དྗེ་ལྟར་མཛད་ན་གཞན་ལ་

དགྗེ་བའི་འགལ་རྐྗེན་དུ་འགྲློ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དམ་པ་ལ་གྲློགས་སུ་འློང་བས། རྐྗེན་

ངན་ལམ་དུ་སློངས་པ་ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ཁུགས་པས་བདུད་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པར་འགྱུར་བས་ལམ་དུ་ཅི་སློངས་སློངས་མཛད་ནས། དུམ་པར་

སློངས་བྱུང་བ་དང་བ་མ་དང་ཡི་དམ་དབྱྗེར་མྗེད་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་བར་

ཆློད་ཀི་འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་མ་བྱིན་ནས་ད་དུང་དྗེ་འདྲ་བའམ་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་ཐློང་

ཞིག་ཅྗེས་གདྗེང་དང་ལྡན་པས། དྗེ་དག་གིས་རྒྱུད་མི་འཁྲུག་པར་དགྗེ་བའི་གྲློགས་

སུ་བལྟ་བར་བྱའློ། །འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་རིམ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ན་སྡུག་

བསྔལ་ཆྗེན་པློ་ལ་འབྱློངས་པར་གསུངས་པས་དྗེ་ལྟར་དགློངས་པར་ཞུ་ཞྗེས་པ་འདི་

ནི་ལུང་དང་རིགས་པའི་བདག་ཉིད་གཉལ་སློན་པ་རིན་ཆྗེན་བསམ་གྲུབ་ཀིས་རྒྱང་

ནས་བསྐུལ་ཏྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་བཀློད་པའློ།།      །།

༈  གང་ལ་བརྟྗེན་ན་འཕལ་དང་ཡུན་གི་དློན། །བདྗེ་བག་སྦྱིན་པ་གཅིག་པུ་

ཀུན་གི་གཉྗེན། །མགློན་པློ་ཐུགས་རྗེའི་གཏྗེར་དྗེའི་ཞབས་ཀི་རྡུལ། །སྐྗེ་དང་སྐྗེ་བར་
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གུས་པས་མཆློད་གྱུར་ཅིག །བློ་གྲློས་གསལ་ཞིང་དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན། །གཏློང་ལ་

ལག་བརྐང་ཐློས་ལ་འཇུག་གྱུར་པ། །ནམ་མཁའ་དཔལ་གིས་རིང་ནས་སྤིངས་པ་

ཡི། །འཕིན་ཡིག་ཚིག་དློན་བཟང་ཞིང་སམ་པའི་ངག །རྒྱལ་སས་ཐུ་བློའི་སྐུ་གཟུགས་

འདུས་པའི་རྒྱུད། །ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་ཟུང་ལ་སློགས་པ་ཡི། །ཡིད་འློང་སྐྗེས་མང་

བསྐུར་བ་ཕློ་ཉ་བས། །མ་ཚང་མྗེད་པར་བདག་གི་གམ་དུ་འཕློད། །སྔློན་ཆད་ཕན་པར་

སྨྲས་པའི་རྗེས་སུ་བསབས། །ད་དུང་ལྗེགས་བཤད་དགའ་སློན་སྩློལ་ཞྗེས་ཟྗེར། །སྔློན་

ཆད་གདམས་པ་རྣམས་ལས་ཆྗེས་ལྷག་པའི། །གདམས་པར་བགི་བ་ཅི་ཡང་མ་

མཆིས་མློད། །འློན་ཀང་གུས་པར་ཉློན་ལ་ཡང་ཡང་དུ། །ལྗེགས་པར་གདམས་ན་

ཁྱད་པར་ཐློབ་འགྱུར་ཏྗེ། །ཤིན་ཏུ་སི་བའི་ཆུ་ཐིགས་ལྟུང་བ་ཡིས། །ཆྗེས་ཆྗེར་

མཁྗེགས་པའི་བག་ལ་ཇི་བཞིན་ནློ། །ཀྗེ་མ་འགྲློ་འདི་བློ་གྲློས་ཉམ་ཆུང་ཞིང༌། །ཚུལ་

བཞིན་འདློམས་པའི་དམ་པའི་མགློན་མྗེད་པས། །རྒུད་པའི་སློ་ལ་འབད་པ་དྲག་པློ་

ཡིས། །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྗེད། །དྗེ་སད་བྱིས་པའི་སྤྱློད་ལས་

རིང་སློང་བའི། །དམ་པའི་ཚུལ་ལུགས་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ནས། །དྗེ་ཡིས་རངས་པ་

ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། །པདྨས་བརྒྱན་པའི་རི་རྩྗེར་ལུག་བློང་བཞིན། །བདག་ཅག་

ལྗེགས་པར་སྤྱད་པའི་བསགས་པ་དམན། །ཉྗེས་སྤྱློད་སློ་ལ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་

ཕྱློགས། །དྗེ་ཕྱིར་བདྗེ་ལྗེགས་སློར་གྱུར་ཐུབ་བསན་དང༌། །མཇལ་བའི་གློ་སྐབས་

རྗེད་པ་ད་རྗེས་ཙམ། །དྗེང་དུས་འདི་ན་སྦུན་པ་འཕྱར་བ་བཞིན། །སིང་པློ་མྗེད་པའི་བྱ་

བ་མ་བཏང་ན། །ལུས་སློག་ཡལ་ནས་བསྐལ་མང་ངན་འགྲློའི་གནས། །བརྒྱུད་པའི་

སྡུག་བསྔལ་སུ་ཡིས་གནག་པར་ནུས། །གདློན་གིས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཆས་བརྩྗེ་
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བའི། །བཤྗེས་ཀི་སློག་ལ་རྒློལ་བར་བྱྗེད་པ་ལྟར། །རྨློངས་པར་གྱུར་རྣམས་རང་གི་

བདྗེ་ལྗེགས་སློ། །ཐུབ་པའི་བཅས་པའི་མཚམས་ལ་དགྲ་བཞིན་བལྟ། །ཁྱློད་ནི་བདག་

གིས་སྨྲས་པའི་རྗེས་སློབ་ན། །དལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་དློན་ཆྗེ་དང༌། །དྗེ་ཡང་ཆུ་

བུར་བཞིན་དུ་མྱུར་འཇིག་ཅིང༌། །དྗེ་ནས་གཞན་གང་རྗེས་སུ་མི་འབང་ལ། །དཀར་

ནག་ལས་འབས་ཕ་བའང་མི་སླུ་བ། །རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་འདི་རིང་དུ་

སློམས། །དྗེ་ཡིས་ཕན་བདྗེའི་རྩ་བའང་མ་བཟུང་བའི། །མཁས་པར་རླློམ་དང་ཡུན་

རིང་བསམ་གཏན་ལ། །སྤྱད་པའི་ཡུས་ཀིས་གནློངས་པ་དྗེ་དག་ཀུན། །ནློར་བུར་

འཁྲུལ་ནས་མཆིང་བུའི་ཁུར་ཐློགས་པའི། །གསྗེར་གླིང་ཕྱིན་པའི་ཚོང་པ་སར་ལློག་

ནས། །རང་གི་ཡུལ་དུ་འགྲློ་བཞིན་རིག་པར་མཛོད། །རྗེད་དཀའ་རིག་ན་གི་ནར་སློད་

ཐབས་མྗེད། །དློན་ཆྗེན་མཐློང་ན་དློན་མྗེད་འདའ་བ་ཕངས། །འཆི་བ་བསམས་ན་ཕྱི་

མར་འགྲློ་གྲབས་བྱྗེད། །ལས་འབས་བསམས་ན་བག་མྗེད་གནས་ལས་ལྡློག །དྗེ་ལྟར་

དྗེ་བཞིའི་རྩ་བ་བརྟན་གྱུར་ན། །དགྗེ་ཆློས་ལྷག་མ་བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་སྐྗེ། །དྗེ་ཕྱིར་

འགྲམ་རྩ་ཟད་པའི་ཁང་རུལ་ལ། །དགའ་བར་མ་སྗེམས་རྩ་བ་བཞི་ལ་སློབས། །ཐློག་

མར་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ནི། །ནང་གི་བསམ་པའི་སློབས་ནི་སྐྗེ་འགྱུར་

བ། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་དང་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་ལ། །རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པའི་སྦྱློར་བ་

རྟྗེན་འཚལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་རྩ་བ་བརྟྗེན་ལ་གཙོར་འབད་ན། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་ཆློས་

རྣམས་མ་ལུས་པ། །ཁ་ཅིག་ད་ལྟ་ལག་ཏུ་བང་བ་དང༌། །གཞན་དག་སྨློན་ལམ་ཡུལ་དུ་

བྱས་གྱུར་ཏྗེ། །གཅིག་ཀང་མི་སློང་ཀུན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཐབས། །དྗེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་

བསན་པ་ཡློངས་རློགས་པ། །ལམ་དུ་བསྗེལ་བ་ཤྗེས་ན་མཁས་པའི་ཕུལ། །གཞན་དུ་
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དམ་ཆློས་སློང་བ་ཁློ་ནར་ཟད། །མདློར་ན་རང་གི་བསམ་པ་གང་དགའ་ལ། །མ་བཏང་

རྒྱལ་བའི་བཅས་པའི་དབང་དུ་བཏང༌། །དྗེ་ཚེ་འཕལ་དུ་གདུང་ཡང་ཕན་ཡློན་

ལ། །གུས་པར་བྱ་སྗེ་གཏྗེར་དང་སྗེག་པ་བཞིན། །བདག་གིས་བརྩྗེ་བས་ཅུང་ཟད་

གདམས་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དགྗེ་བ་དྗེ་ཡིས་འགྲློ་བ་ཀུན། །དམ་པའི་བཤྗེས་ཀིས་

རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། །དྗེ་ཡི་གདམས་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་གྱུར་ཅིག །

ཅྗེས་འཕིན་ཡིག་ཕན་བདྗེའི་གཞི་འཛིན་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་

བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གནམ་རྩྗེང་ལྡྗེང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་དཔློན་པློ་

ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གི་ཡི་གྗེའི་ལན་དུ་ལ་སློད་བྱང་དུ་སྤིངས་པའློ།།  །།

༈ ༀ་སྭ་སི་སིངྡྷཾ། དགྗེ་ཚུལ་བློ་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་དཔལ། །དྗེ་ཡིས་

སྤིངས་པའི་ཡི་གྗེ་འདིར་འཕློད་ལན། །མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་སློང་བ་པ། །བློ་

བཟང་གྲགས་པས་སར་ཡང་འདི་སྐད་ལློ། །བུ་ཁྱློད་བསམ་པ་དག་པ་ཡློད་ཟྗེར་

ལྗེགས། །སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་གིས་མི་སླུ་མྗེད། །ཁྱད་པར་དིང་སང་འཚོ་བའི་

ཡུན་ཐུང་བའི། །ཚེ་འདིའི་འབྱློར་རྒུད་རྨི་ལམ་ཐུན་གཅིག་ཙམ། །དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ལ་དགའ་

བར་འཛིན་པ་ནི། །ཀྗེ་མ་ངན་འགྲློའི་ཁ་ཡང་འབྱྗེད་པར་ཟད། །བདྗེ་བའི་མནློག་ཆུང་

སྡུག་བསྔལ་དུ་མའི་གཞི། །སྤྱད་པས་མི་ངློམས་ཉྗེས་སྤྱློད་ཆྗེན་པློའི་སློ། །འདི་དང་ཕྱི་

མའི ་དློན་ཆྗེན་འཇིག་བྱྗེད་པ། །རྒུད་པའི ་འབྱུང་གནས་འདི ་ལ་དགར་ཅི ་

ཡློད། །མཁས་པས་གདུག་བའི་སྦྲུལ་དང་འགྲློགས་བ་ཡི། །འདློད་པའི་སྤྲུལ་ལ་ཡིད་

རྟློན་དྗེ་ལྟ་མིན། །བློ་ཡི་མཐུ་ཆུང་རྣམས་ཀིས་བསྒགས་པ་ཡི། །དཔལ་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་
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ནི་ཕལ་ཆྗེར་ལ། །མིང་དློན་མི་མཐུན་གྱུར་བ་ཁློ་ན་སྗེ། །དྗེ་ཕྱིར་བློ་དང་ལྡན་པས་

བག་ཡློད་བྱ། །གཉྗེན་པློའི་གློམ་ཚུགས་འཁྱློར་བའི་འགྲློས་ཅན་རྣམས། །ལློག་པའི་

གྲློགས་ཀིས་གདློན་མི་ཟ་བར་འཁིད། །དྗེ་ཕྱིར་བློ་མཐུ་ལྡན་པའི་དམ་པ་ལ། །རྟྗེན་

པར་བྱྗེད་པ་གདམས་པའི་དློན་པློ་ཡིན། །འདི་ན་ཚུལ་བཞིན་རིག་ནས་འདློམས་པ་

དཀློན། །གདམས་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པ་དྗེ་བས་དཀློན། །དྗེ་ཕྱིར་བརྩྗེ་བ་ཡློད་ཀང་

དམ་པ་རྣམས། །ལྗེགས་བཤད་ཡང་ཡང་འདློམས་པར་མི་མཛད་དློ། །ཕན་པར་སྨྲས་

པའི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ལ། །ས་གསུམ་བ་མའི་དགློངས་པའི་བཅུད་ཕྱུང་བ། །ཡིད་དང་

རྣ་བ་ཚིམ་བྱྗེད་ལྗེགས་བཤད་གཏམ། །ཡང་ཡང་འདློམས་པ་རྗེད་པར་དཀའ་བའང་

མིན། །ཞྗེས་པ་འདི་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀིས་མ་གཅིག་དཔློན་པློ་ལ་གནང་བའློ།།  །།

༈ དཔློན་པློ་ཁམས་སློམས་ལམ་བདྗེ་བར་བྱས་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་གི་མིག་ཏུ་

གྱུར་པ་མཁན་པློ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེའི་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསན་པ་རྣམས་འབད་པས་

བསྒྲུབས་ཏྗེ་ཁྱྗེར་འློངས་པ་བདག་གི་སུག་པར་ཕྱིན་པས་ཟང་ཟིང་མྗེད་པའི་དགའ་བ་

འཕྗེལ། འདིར་ཁ་སིང་མཚམས་གླློད་པ་ཡུན་རིངས་པས་རྗེ་ཞིག་མཚམས་དམ་པའི་

ཡི་དམ་བརྟན་རབ་ཅིག་བགིས་བདློག་སར་ཡང་འློང་བར་ངྗེས་པའི་འཆི་བ་མི་དྲན་

ཞིང་ལས་དང་འབས་བུའི་ཚུལ་ལ་ངྗེས་པ་མི་བརྟན་པས་ལུས་འདུ་འཛི་དང་སྗེམས་

ལ་སློབས་མྗེད་པ་ཉྗེས་ལྟུང་གི་གློ་སྐབས་དུ་མ་བྱྗེ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཡིན་དྲན་པར་མ་ནུས་ནའང༌། གཅིག་ཏུ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྗེམས་པ་ཐན་ཐུན་བྱུང་བའི་

ཚེ། གཉིས་སུ་མྗེད་པར་གསུང་པ་བདྗེན་པ་གསུང་བ་གཞན་དུ་མི་གསུང་བའི་སློན་
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པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་བསན་པ་དྲན་པ་ན། བདག་གི་འགྲློ་བ་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིག་

གུ་སམ་ནས་འགློད་པ་དྲག་པློ་སྐྗེ་བར་སང་བས་ནང་དུ་ཉལ་བ་ལྷུར་བངས་པར་སློམ་

པ་ཡིན། ཁྱྗེད་རང་ཡང་བདག་ནི་སིག་པ་མ་བྱང་བར། །སྔློན་དུ་འགུམ་པར་འགྱུར་དུ་

མཆི། །ཇི་ལྟར་འདི་ལས་ངྗེས་ཐར་བར། །མྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་བསྐབ་ཏུ་

གསློལ། །ཞྗེས་གང་གསུངས་པའི་དློན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་མ་ཉམས་པར་བགིས་ཏྗེ། 

ཡིད་བརྟན་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་རུང་བའི་ལུས་ལ་སིང་པློ་བང་བ་ལ་འབད་མཛོད། ཅྗེས་

མཚམས་ནང་ནས་ཡི་གྗེར་བིས་ཏྗེ་མ་གཅིག་དཔློན་པློ་ལ་གནང་བའློ།།  །།

༈ རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །གང་ཞིག་དག་ན་གནས་སྐབས་དང༌། །མཐར་ཐུག་བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་

ནི། །བདྗེ་བག་ཉིད་ཏུ་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །སིག་པ་དག་པའི་ཆློ་ག་བཤད། །ཆློས་བཞི་

བསན་པའི་མདློ་ལས། སློབས་བཞི་དང་ལྡན་ན་བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་སིག་པ་

ཐམས་ཅད་འདག་པར་གསུངས་པས་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་སྦྱང་བར་འདློད་པས་ནི་གཉྗེན་

པློ་སློབས་བཞི་ལ་འབད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་རྟྗེན་གི་སློབས་མཐར་གསུངས་ཀང་ཉམས་

སུ་བང་བའི་རིམ་པ་ལ་སྔློན་དུ་བངས་ན་བདྗེ་ལ། དྗེ་དག་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི་

འདིའློ། །ཐློག་མར་གནས་ཤིན་ཏུ་གཙང་བར་དཀློན་མཆློག་གི་རྟྗེན་མང་དུ་དགྲམ་ལ། 

དྗེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དངློས་ཡིན་སམ་པའི་འདུ་ཤྗེས་

བཞག དྗེ་རྣམས་ཀི་སྤྱན་སྔར་མཆློད་པ་བཟང་ལ་མང་བ་བཀློད་པ་མཛེས་པར་

བཤམས་པ་བློས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་སྤྲུལ་ནས་མཆློག དྗེ་ནས་ཚེ་རབས་ཐློག་མ་
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མྗེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་དུག་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་སློ་

གསུམ་གི་སིག་པ་རང་གིས་བྱས་པ་དང༌། གཞན་ལ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་པ་དང༌། གཞན་

གིས་བྱས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་བགིས་པ་རྣམས་ཀིས། སྤྱིར་འཁློར་བ་དང་ཁྱད་

པར་དུ་ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་དྲག་ལ་ཡུན་རིང་བ་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ཡང་

ཡང་བསམས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཡིད་ཀིས། དགྲས་གཙེས་པའི་ཁ་ཉྗེན་པློ་

སློབས་ཅན་ལ་སྐབས་མཆི་བ་བཞིན་དུ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་འཆའ་བའི་

བསམ་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད་ལ་ངག་ཏུ་འདི་སྐད་བརློད་དློ། །གཙོ་བློ་རྒྱལ་བ་འགྲློ་བའི་

མགློན། །འགྲློ་བ་སྐློབ་པའི་དློན་བརྩློན་པ། །སློབས་ཆྗེན་འཇིགས་པ་ཀུན་སྗེལ་ལ། །དྗེ་

རིང་ཉིད་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། །དྗེ་ཡིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཆློས། །འཁློར་བའི་

འཇིགས་པ་སྗེལ་བ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚོགས་ལ་ཡང༌། །དྗེ་བཞིན་ཡང་

དག་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་ནི་འཇིགས་པས་རྣམ་སྐྲག་ནས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་ལ་

བདག་ཉིད་འབུལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བདག་ཉིད་ཀིས། །བདག་གི་ལུས་འདི་

དབུལ་བར་བགི། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱློད་པ་མ་འཁྲུལ་བའི། །སྤྱན་རས་གཟིགས་མགློན་

དྗེ་ལ་ཡང༌། །ཉམ་ཐག་ང་རློས་འློ་དློད་འབློད། །སིག་ལྡན་བདག་ལ་སྐབ་ཏུ་

གསློལ། །འཕགས་པ་ནམ་མཁའི་སིང་པློ་དང༌། །ས་ཡི་སིང་པློ་དག་དང་ནི། །ཐུགས་

རྗེ་ཆྗེ་མགློན་ཐམས་ཅད་ལ། །སྐབས་ཚོལ་སིང་ནས་འློ་དློད་འབློད། །གང་ཞིག་མཐློང་

ན་གཤིན་རྗེ་ཡི། །ཕློ་ཉ་ལ་སློགས་སང་བ་རྣམས། །སྐྲག་ནས་ཕྱློགས་བཞིར་འབྱྗེར་

བྱྗེད་པའི། །རློ་རྗེ་ཅན་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །སྔློན་ཆད་ཁྱློད་ཀི་བཀའ་ལས་འདས། །ད་

ནི་འཇིགས་པ་ཆྗེ་མཐློང་ནས། །ཁྱློད་ལ་སྐབས་སུ་མཆི་ལགས་ཀི། །འཇིགས་པ་
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མྱུར་དུ་བསལ་དུ་གསློལ། །ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་བན་དུ་བདག་ཉིད་ཕུལ་ནས་དྗེ་དག་གི་སྐབས་འློག་ཏུ་ཚུད་

པར་བྱ། དྗེ་ནས་ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་འབས་བུ་མི་འདློད་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་

སྗེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་དྲན་པར་བྱས་ནས། བདག་གི་མར་གྱུར་པའི་

སྗེམས་ཅན་འདི་དག་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ངྗེས་པར་བདག་གིས་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དུ་བདག་གིས་བ་ན་

མྗེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཅི་ནས་ཀང་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་བྱའློ་སམ་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡིད་ལ་དུངས་དུངས་པ་མང་དུ་བསྐྗེད་དྗེ། དྗེ་གཉིས་ནི་རྟྗེན་གི་

སློབས་སློ། །དྗེ་ནས་བདག་གིས་བགི་བར་མི་འློས་པ་འདི་དང་འདི་དག་བྱས་པ་

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་སྤྱན་སྔར་མི་གསང་བར་བསྒག་པར་བྱའློ་སམ་དུ་

བསམས་ལ། ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒག་ཅིང་རང་ཉིད་ཉྗེས་ཅན་དུ་ཁས་བང་བའི་སློ་

ནས་སྨློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སློབས་སློམ་པ་ནི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འདི་དག་བརློད་ལ་བྱ་སྗེ། 

སངས་རྒྱས་རང་གཉིས་ལྡན་པ་དག །ཐུགས་བརྩྗེ་ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་

ཐུགས། །གང་དག་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་ན། །བཞུགས་པ་བདག་ལ་དགློངས་སུ་

གསློལ། །བདག་གིས་སྔློན་ཆད་སིག་པའི་ལས། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་གང་བགིས་

པ། །སློབས་བཅུའི་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་

བགི། །ཕ་མ་དག་ཏུ་མི་འཛིན་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་སུ་མི་འཛིན་དང༌། །དགྗེ་བ་

དག་ཏུ་མི་འཛིན་པས། །སིག་པ་བདག་གིས་གང་བགིས་དང༌། །ཕྱུག་པའི་རྒྱགས་
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པས་དྲྗེགསཔ་དང༌། །རིགས་དང་ལློངས་སྤྱློད་དྲྗེགས་པ་དང༌། །གཞློན་པའི་རྒྱགས་

པས་དྲྗེགས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་སིག་པ་གང་བགིས་དང༌། །ཉྗེས་པ་དམིགས་སུ་

མ་མཐློང་བས། །ཉྗེས་པར་བགིས་པའི་ལས་དང་ནི། །ཉྗེས་པར་བསམས་ཤིང་ཉྗེས་

སྨྲས་པའི། །སིག་ལས་བདག་གིས་གང་བགིས་དང༌། །བྱིས་པའི་བློ་ཡི་འཇུག་པ་

དང༌། །མི་ཤྗེས་མུན་པའི་སྗེམས་དང་ནི། །སིག་པའི་གྲློགས་པློའི་དབང་གྱུར་

དང༌། །ཉློན་མློངས་རྣམ་པར་འཁྲུག་སྗེམས་དང༌། །རྩྗེད་མློ་དགའ་བའི་དབང་ཉིད་

དང༌། །མ་ངན་དང་ནི་ནད་དབང་དང༌། །ནློར་གིས་མི་ཆློག་ཉྗེས་པ་ཡིས། །བདག་

གིས་སིག་པ་གང་བགིས་དང༌། །འཕགས་མིན་སྐྗེ་བློ་འདྲྗེ་བ་དང༌། །ཕག་དློག་སྗེར་

སའི་རྒྱུ་དང་ནི། །གཡློ་དང་དབུལ་བའི་ཉྗེས་པ་ཡིས། །བདག་གིས་སིག་པ་གང་

བགིས་དང༌། །ཕློངས་དང་རྒུད་པའི་དུས་ཀི་ཚེ། །འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིགས་རྒྱུ་

དང༌། །ཕྱུག་པློ་མ་ཡིན་གྱུར་པ་ཡིས། །བདག་གིས་སིག་པ་གང་བགིས་དང༌། །གཡློ་

བའི་སྗེམས་ཀི་དབང་ཉིད་དང༌། །འདློད་དང་ཁློ་བའི་དབང་དག་དང༌། །བཀྲྗེས་དང་

སྐློམ་པས་ཉྗེན་པ་ཡིས། །བདག་གིས་སིག་པ་གང་བགིས་དང༌། །བཟའ་བ་དག་དང་

བཏུང་བ་དང༌། །བུད་མྗེད་རྒྱུ་དང་གློས་ཀི་ཕྱིར། །ཉློན་མློངས་གདུང་བ་ས་ཚོགས་

ཀིས། །བདག་གིས་སིག་པ་གང་བགིས་དང༌། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་སིག །ཉྗེས་

པར་སྤྱད་པ་རྣམ་གསུམ་བསགས། །འདི་འདྲའི་ཚུལ་གིས་གང་བགིས་པ། །དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སློ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཆློས་རྣམས་དང༌། །དྗེ་

བཞིན་ཉན་ཐློས་རྣམས་ལ་ཡང༌། །གུས་པ་མ་ལགས་གང་བགིས་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་

ཅད་བདག་འཆགས་སློ། །གང་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་
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དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །གུས་པ་མ་ལགས་བགིས་པ་རྣམས། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་

བདག་འཆགས་སློ། །དམ་ཆློས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །གུས་པ་མ་ལགས་བགིས་པ་

དང༌། །ཆློས་ལའང་གུས་པ་མ་བགིས་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་

སློ། །བདག་གིས་རྟག་ཏུ་མི་ཤྗེས་པས། །དམ་པའི་ཆློས་ནི་སློང་བ་དང༌། །ཕ་མ་རྣམས་

ལ་མ་གུས་གང༌། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སློ། །བླུན་པློ་དང་ནི་བྱིས་པ་

དང༌། །འདློད་ཆགས་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་དང༌། །ང་རྒྱལ་དྲྗེགས་པས་བསྒིབས་བགིས་

པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སློ། །བདག་གིས་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་

དུ། །སློབས་བཅུ་རྣམས་ལ་མཆློད་པར་བགི། །བདག་གིས་ཕྱློགས་བཅུའི་སྗེམས་

ཅན་རྣམས། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གདློན་པར་བགི། །སྗེམས་ཅན་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་ཀུན། །ས་བཅུ་ལ་ནི་འགློད་པར་བགི། །ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་ནས་ཀང༌། །ཐམས་

ཅད་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་གྱུར་ཅིག །ཇི་སིད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །དྗེ་ཀུན་ཐར་

བགིད་ནུས་སིད་དུ། །སྗེམས་ཅན་རྗེ་རྗེའི་ཕྱིར་ཡང་ནི། །བསྐལ་པ་བྱྗེ་བར་སྤྱད་པར་

བགི། །གསྗེར་འློད་དམ་པ་ཞྗེས་བགི་བ། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བྱང་བགིད་

པ། །ཟབ་མློ་དག་ནི་སློན་པ་འདི། །སྗེམས་ཅན་དྗེ་དག་བསན་པར་བགི། །གང་གིས་

བསྐལ་པ་སློང་རྣམས་སུ། །སིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བགིས། །ལན་ཅིག་རབ་ཏུ་

བཤགས་པ་ཡིས། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་བར་འགྱུར། །གང་གི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་

རྣམས། །མྱུར་དུ་ཡང་དག་ཟད་འགྱུར་བ། །གསྗེར་འློད་དམ་པ་དགྗེ་བ་

ཡིས། །བཤགས་པ་འདི་དག་བཤགས་ནས་ནི། །རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་མཆློག་བཅུ་

པློ། །ས་བཅུ་ལ་ནི་གནས་པར་བགི། །སངས་རྒྱས་ཡློན་ཏན་སང་བར་བགི། །སིད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 576  

པའི་མཚོ་ལས་བསྒལ་པར་བགི། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཆུ་བློ་དང༌། །ཡློན་ཏན་རྒྱ་

མཚོ་ཟབ་མློ་དྗེ། །སངས་རྒྱས་ཡློན་ཏན་བསམ་ཡས་ཀིས། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་དུ་

རློགས་པར་བགི། །ཏིང་འཛིན་བརྒྱ་ཕག་སློང་རྣམས་དང༌། །གཟུངས་རྣམས་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། །དབང་སློབས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གིས། །སློབས་བཅུ་དམ་

པར་འགྱུར་བར་བགི། །དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀིས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །བདག་ལ་

རྣམ་པར་གཟིགས་སུ་གསློལ། །ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཀིས་ནི། །ནློངས་པར་

རབ་ཏུ་བཟུང་དུ་གསློལ། །བདག་གིས་བསྐལ་པ་བརྒྱ་རྣམས་སུ། །སྔློན་ཆད་སིག་པ་

གང་བགིས་པ། །དྗེ་ཕྱིར་བདག་ནི་མ་ངན་སྗེམས། །ཕློངས་དང་མ་ངན་འཇིགས་པས་

གཟིར། །སིག་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་པར་བགིད། །ཡིད་ནི་རྟག་ཏུ་དམན་པར་

གྱུར། །གང་དང་གང་དུ་སྤྱློད་བགིད་པ། །བདག་ནི་གང་དུའང་དགའ་མ་

མཆིས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་རྗེ་ལྡན། །འགྲློ་བ་ཀུན་གི་འཇིགས་སྗེལ་

བས། །ནློངས་པར་རབ་ཏུ་བཟུང་དུ་གསློལ། །འཇིགས་པ་དག་ལས་བདག་ཐར་

མཛོད། །བདག་གི་ཉློན་མློངས་ལས་རྣམས་ཀི། །དྲི་མ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་

སློལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་ནི། །སིང་རྗེའི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུ་བར་

གསློལ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགི། །སྔློན་ཆད་བདག་གིས་གང་

བགིས་དང༌། །དྗེ་ལྟར་བདག་གིས་སིག་པ་གང༌། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་

སློ། །ནློངས་པར་བགིས་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །སན་ཆད་མི་བགི་སློམ་པར་

བགི། །བདག་གིས་ནློངས་པ་བགིས་པ་གང༌། །སིག་དྗེ་བཅབ་པར་མི་བགིའློ། །ལུས་

ཀི་ལས་ནི་རྣམ་གསུམ་དང༌། །ངག་གི་རྣམ་པ་བཞི་དག་དང༌། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པ་གསུམ་
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པློ་རྣམས། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སློ། །ལུས་ཀིས་བགིས་དང་ངག་གི་

ལས། །ཡིད་ཀིས་རྣམ་པར་བསམས་པ་དང༌། །ལས་རྣམས་བཅུ་པློ་བགིས་པ་

དག །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་འཆགས་སློ། །མི་དགྗེ་ལས་བཅུ་སངས་ནས་

སུ། །དགྗེ་བ་བཅུ་པློ་བསྗེན་བགི་སྗེ། །ས་བཅུ་ལ་ནི་བདག་གནས་བགི། །སློབས་བཅུ་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་བགི། །བདག་གི་སིག་པའི་ལས་གང་དག །མི་འདློད་འབས་བུ་

ཐློབ་བགིད་པ། །སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་

བཤགས་པར་བགི། །འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་གང་དག་དང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་ནི་

གཞན་དག་ཏུ། །གང་རྣམས་དགྗེ་བའི་ལས་བགིད་པ། །དྗེ་དག་ཀུན་ལ་ཡི་རང་

ངློ༌། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ཀང༌། །བདག་གིས་བསློད་ནམས་གང་འགྲུབ་

པ། །བདག་ནི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་དྗེས། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་ལ་རྗེག་པར་བགིད། །སིད་

འགྲློ་ཉམ་ངར་བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་ན། །ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་སིག་པ་གང་བགིས་

པ། །སློབས་བཅུ་མངའ་བའི་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་ནི། །སིག་པ་དྗེ་ཀུན་སློ་སློར་

བཤགས་པར་བགི། །སྐྗེ་བ་ཉམ་ང་སིད་པ་ཉམ་ང་དང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ཉམ་ང་གཡློ་

སྗེམས་ཉམ་ང་བར། ལུས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཉམ་ང་ས་ཚོགས་ཀིས། །བདག་གིས་སིག་པ་

གང་བསགས་དྗེ་འཆགས་སློ། །བྱིས་པ་བླུན་བྱས་ཉློན་མློངས་ཉམ་ང་དང༌། །སིག་

པའི་གྲློགས་དང་ཕད་པའི་ཉམ་ང་དང༌། །སྗེད་པ་ཉམ་ང་འདློད་ཆགས་ཉམ་ང་བར། །ཞྗེ་

སང་ཉམ་ང་གཏི་མུག་ཉམ་ང་དང༌། །ངལ་བའི་ཉམ་ང་དུས་ཀི་ཉམ་ང་དང༌། །བསློད་

ནམས་བསྒྲུབ་པ་ཉམ་ང་དག་གི་ཀང༌། །རྒྱལ་བ་ཡང་དག་མངློན་སུམ་མཆིས་ནས་

ནི། །སིག་པ་དྗེ་ཀུན་སློ་སློར་བཤགས་པར་བགི། །ཞྗེས་གསྗེར་འློད་དམ་པ་ནས་
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གསུངས་པ་འདི་ཡིད་གཞན་དུ་མ་ཡྗེངས་པར་དྗེ་དག་རྗེ་རྗེ་ནས་ཀི་དློན་དྲན་བཞིན་

པའི་ངང་ནས་རང་གིས་ཉྗེས་པ་བྱས་པ་དྗེ་དག་ལ་འགློད་ཅིང་གནློངས་པའི་སློ་ནས་

སངས་རྒྱས་སས་བཅས་མངློན་སུམ་དུ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་ཉྗེས་པ་རྣམས་

བསྒག་པ་ལན་གསུམ་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཉྗེས་པ་ལས་སར་ལྡློག་པའི་སློབས་མྗེད་ན་

བཤགས་པ་སློབས་ཆུང་བར་གསུངས་པས། ཉྗེས་པ་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱས་ལ་འདི་དང་

འདི་རྣམས་དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་མི་བྱའློ་སམ་པའི་སློམ་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྗེ། དུས་

རིང་པློར་སློང་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་དུས་དྗེ་ཙམ་དུ་མི་བྱ་བའི་བསམ་པ་དང༌། དུས་ཐུང་

བ་ལས་མི་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནས་མཛད་པ་ལྟར་ཐ་ན་ཉིན་མཚན་རྗེ་

རྗེར་ཡང་མི་བྱའློ་སམ་པའི་སློམ་སྗེམས་མང་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ནས་གཉྗེན་པློ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་

པའི་སློབས་ནི། རང་དང་བཤགས་ཡུལ་དང་བཤགས་པའི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལ་སློགས་པ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དློན་དྲན་

པ་དང༌། སིག་པ་དག་པའི་ཐབས་སུ་དམིགས་ལ་ཤྗེས་རབ་སིང་པློ་དང་བཟང་སྤྱློད་

སློགས་ཀི་མདློ་སྗེ་ཟབ་མློ་གདློན་ཞིང་ཡི་གྗེར་འདྲི་བ་སློགས་ཀང་བྱ་བ་དང༌། སངས་

རྒྱས་བྱང་སྗེམས་མང་པློའི་མཚན་བརློད་པ་དང༌། དྗེ་དག་ལ་མཆློད་པ་མང་དུ་དབུལ་

བ་དང་ཚ་ཚ་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་རྟྗེན་དང་སྐུ་གཟུགས་ཅི་གྲུབ་གསར་དུ་བཞྗེངས་

ཤིང་རིང་པ་འཆློས་པ་དང༌། ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ལ་སློགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མློ་

རྣམས་གདློན་པ་སྗེ། འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷས་དངློས་སུ་གསུངས་པ་དྲུག་དང་གཞན་

ཡང་དགྗེ་བའི་བྱ་བ་ལ་བརྩློན་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་བསགས་པའི་དགྗེ་བ་རྣམས་བསྔློ་

བ་དང་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་ཁ་བསྒྱུར་ཞིང༌། ནམ་ཡང་མི་ཟད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་
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མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་བགིས་པའི་བསློད་ནམས་

དང༌། །བདག་གིས་བགིས་དང་མ་བགིས་གང༌། །དྗེས་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀང༌། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལྡན་ཤློག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲི་མྗེད་

དབང༌། །ཡློངས་རློགས་མི་ཁློམ་ཀུན་འདས་ཤིང༌། །སྤྱློད་པ་རང་དབང་ཡློད་པ་

དང༌། །འཚོ་བ་བཟང་དང་ལྡན་པར་ཤློག །ལུས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །ལག་

ན་རིན་ཆྗེན་ཉིད་ལྡན་ཞིང༌། །ཡློ་བྱད་ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་པ། །འཁློར་བ་སིད་དུ་མི་

ཟད་ཤློག །བུད་མྗེད་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ། །སྐྗེས་མཆློག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་

ཤློག །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་དང༌། །རང་པར་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཤློག །ལུས་ཅན་

ཁ་དློག་ལྡན་པ་དང༌། །གཟུགས་བཟང་གཟི་བརིད་ཆྗེ་བ་དང༌། །ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་ནད་

མྗེད་དང༌། །སློབས་ཆྗེན་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤློག །ཐམས་ཅད་ཐབས་ལ་མཁས་གྱུར་

ཏྗེ། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་ཐར་པ་དང༌། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གཞློལ་བ་

དང༌། །སངས་རྒྱས་ཆློས་ནློར་ཆྗེར་ལྡན་ཤློག །བྱམས་དང་སིང་རྗེ་དགའ་བ་

དང༌། །ཉློན་མློངས་བཏང་སློམས་གནས་པ་དང༌། །སྦྱིན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བཟློད་

བརྩློན་འགྲུས། །བསམ་གཏན་ཤྗེས་རབ་ཀིས་བརྒྱན་ཅིང༌། །ཚོགས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཡློངས་རློགས་ཏྗེ། །མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་གསལ་བ་དང༌། །བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

ས་བཅུ་དག །རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བགྲློད་པར་ཤློག །བདག་ཀང་ཡློན་ཏན་དྗེ་དག་

དང༌། །གཞན་ཀུན་གིས་ཀང་རྒྱན་ལྡན་ཏྗེ། །ཉྗེས་པ་ཀུན་ལས་གྲློལ་བ་དང༌། །སྗེམས་

ཅན་ཀུན་མཆློག་བྱམས་པ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་བསམ་པ་དང༌། །དགྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་རློགས་བགིད་ཅིང༌། །རྟག་ཏུ་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྡུག་བསྔལ་
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སྗེལ་བར་བགིད་པར་ཤློག །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ན་སྐྗེ་བློ་གང༌། །སུ་དག་འཇིགས་པས་

སྐློ་བ་དྗེ། །བདག་གི་མིང་ཙམ་ཐློས་པས་ཀང༌། །ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ་མྗེད་པར་

ཤློག །བདག་ནི་མཐློང་དང་དྲན་པ་དང༌། །མིང་ཙམ་ཐློས་པས་སྐྗེ་བློ་རྣམས། །རབ་

དང་འཁྲུག་མྗེད་རྣལ་མ་དང༌། །རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ངྗེས་པ་དང༌། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

རྗེས་འབང་བའི། །མངློན་ཤྗེས་ལྔ་པློ་ཐློབ་པར་ཤློག །སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྣམ་ཀུན་

ཏུ། །རྟག་ཏུ་ཕན་བདྗེ་བགིད་པར་ཤློག །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ན་སྐྗེ་བློ་གང༌། །སིག་པ་བྱྗེད་

པར་འདློད་གྱུར་པ། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་གནློད་མྗེད་པར། །རྟག་ཏུ་ཅིག་ཅར་བཟླློག་

གྱུར་ཅིག །ས་དང་ཆུ་དང་མྗེ་དང་རླུང༌། །སྨན་དང་དགློན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རྟག་ཏུ་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རང་དགར་གྗེགས་མྗེད་སྤྱློད་པར་ཤློག །སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ལ་སློག་བཞིན་ཕངས། །བདག་ལ་དྗེ་དག་ཆྗེས་ཕངས་ཤློག །བདག་ལ་དྗེ་དག་

སིག་སྨིན་ཅིང༌། །བདག་དགྗེ་མ་ལུས་དྗེར་སྨིན་ཤློག །ཇི་སིད་སྗེམས་ཅན་འགའ་

ཞིག་ཀང༌། །གང་དུ་མ་གྲློལ་དྗེ་སིད་དུ། །དྗེ་ཕྱིར་བ་ན་མྗེད་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཐློབ་ཀང་

གནས་གྱུར་ཅིག །

ཅྗེས་དྗེ་དག་གི་དློན་དྲན་བཞིན་པས་མ་ཡྗེངས་པར་བྱ་སྗེ། སྨློན་པའི་གནས་

རྣམས་ལ་འདུན་པ་དྲག་པློ་ཉིན་རྗེ་བཞིན་ལན་གསུམ་གསུམ་བྱའློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སིག་

པ་སྦྱློང་ཐབས་ནི་ཇི་སིད་སིག་པ་དག་པའི་རྟགས་བྱུང་བྱུང་དུ་བྱ་སྗེ། རྟགས་ནི་རྨི་

ལམ་ན་ཟས་ངན་པ་སྐྱུགས་པ་དང༌། ཞློ་དང་འློ་མ་ལ་སློགས་འཐུང་བ་དང༌། སྐྱུགས་

པ་དང༌། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་མཐློང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འགྲློ་བ་དང༌། མྗེ་འབར་བ་དང༌། 

མ་ཧྗེ་དང་མི་ནག་པློ་ཐུབ་པ་དང༌། དགྗེ་སློང་དང་དགྗེ་སློང་མའི་དགྗེ་འདུན་མཐློང་བ་
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དང༌། འློ་མ་འབྱུང་བའི་ཤིང་དང༌། གླང་པློ་ཆྗེ་དང༌། ཁྱུ་མཆློག་དང༌། རི་དང་སྗེང་གྗེའི་

ཁི་དང་ཁང་བཟང་གི་སྗེང་དུ་འཛེགས་པ་དང༌། ཆློས་ཉན་པ་རྨིས་ན་སིག་པ་བྱང་བར་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་སྐུལ་བྱྗེད་ཀི་གཟུངས་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་དག་ཐུན་བཞིར་

བཅད་ནས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་བྱ་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་

པའི་ལློང་སྐབས་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་ཉིན་རྗེ་ལ་སློབས་བཞི་ཚང་ཙམ་རྗེ་མ་ཆག་ན་

སིག་པ་མང་པློའདག་པར་གསུངས་སློ། །སིག་པའི་གཉྗེན་པློ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནི། 

སློབས་བཞི་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ཡི་ཆློ་ག་རྣམས། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ་ཡི་རྗེས་འབངས་

ནས། །གློ་བདྗེར་ལག་ཏུ་བང་བའི་རིམ་པར་བསྒིགས། །ཚུལ་འདི་མངློན་མཐློའི་

དཔལ་གིས་ཉྗེར་མཛེས་ཤིང༌། །རྒྱལ་བའི་བསན་འཛིན་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་

གུས། །དཔལ་འབྱློར་བཟང་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ངློར། །བློ་བཟང་གྲགས་པས་

བྱམས་པ་གླིང་དུ་བིས། །དྗེ་ཡི་དགྗེ་བས་མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་ཡི། །ལས་སྒིབ་མ་ལུས་

དག་པས་ཕྱི་ནང་གི །ཉྗེར་འཚེ་ཀུན་དང་བལ་ནས་རྒྱལ་བ་ཡི། །གློ་འཕང་མཆློག་ཏུ་

བདྗེ་བག་བགྲློད་པར་ཤློག །འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་དར་ཞིང་རྒྱས་

ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ གང་ཞིག་བཤགས་པར་བགི་ན། ཐློག་མ་མྗེད་པའི་སིད་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆྗེན་

པློའི་ངློ་བློར་བཀློད་པ་དྗེར། གང་ཟག་དང་ཆློས་ཀི་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་

གཟུང་འཛིན་གི་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་མ་ལུས་པ་དྗེས་བསགས་པའི་ལས་ཉློན་གི་རློག་པ་

རྣམས་ཏྗེ་ཆུ་ཀླུང་ཆྗེན་པློ་རློག་པ་དང་བཅས་པར་རྒྱུ་བ་ལྟ་བུ་དྗེ་དག་གློ །དྗེ་དག་གང་
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གི་མདུན་དུ་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་སྤྱན་སྔར་ཆློ་ག་

བཞིན། འདུས་སྗེ་མཆློད་པ་སློགས་བྱས་ནས། ལས་བྱ་བྱྗེད་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་

སློ་ནས་སློ། །ཡི་རང་བསྔློ་བ་ནི། རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་དང་འཕགས་པ་ཉན་རང་དང༌། གཞན་སློ་སློ་

སྐྗེ་བློ་རྣམས་ཀི་དགྗེ་བ་ལ་བསམ་པ་ཐག་པས་ཡང་དག་པར་ཡི་རང་ཞིང་དགྗེ་བ་

དྗེས་གཙོ་བྱས་ནས་རང་གཞན་གི་དགྗེ་བ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་

ཡློངས་སུ་བསྔློ་བར་བགིའློ། །སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ནི། སངས་རྟློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་

ལྡན་པའི་བདྗེ་གཤྗེགས་རྣམས་ལ་དུས་བྱང་ཆུབ་སིང་པློ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་

སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་རྟག་ཏུ་དང༌། དྗེའི་ཡློན་ཏན་ནི་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཏྗེ། ཡིད་ཀི་

རློལ་པ་སྗེ་དློན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྲི་མ་མྗེད་པ་ཟླ་བ་དང་འདྲ་བ་དྗེས་བསྒྲུབས་

པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཏྗེ་ཤྗེས་རབ་བློ། །སིང་རྗེ་ན་དམིགས་མྗེད་ཀི་སིང་རྗེ་དམ་

པ་སྗེ་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་འཇུག་པ་སློགས་ཡློན་ཏན་མཐའ་

ཡས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐབས་དྗེ་གཉིས་སངས་རྒྱས་དང་རྣལ་འབྱློར་པ་རང་གི་ཡིད་

ལ་སློ་སློ་རང་གིས་རིག་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་དྗེ་ལའློ། །ཆློས་ཀི་

ནི་གཟུང་འཛིན་གི་རྟློག་པ་མ་ལུས་པར་སངས་ཤིང་དྗེ་ལས་ངྗེས་པར་གྲློལ་བ་དང་

སྗེམས་དཔའ་ནི་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམིགས་པས་ཏྗེ། དྗེ་ཉན་རང་ལ་ཡང་ཡློད་པས་

དྗེ་ལས་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཀུན་གི་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་གི་གཞིར་

གྱུར་པ་འཁློར་འདས་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཆུ་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་པ་ལྟར་རང་

བཞིན་སློང་པ་ཉིད་དུ་རློ་གཅིག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཆློས་ལའློ། །དགྗེ་འདུན་གི་ནི་སྐྗེ་རྒ་
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ན་འཆིའི་འཆིང་བ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་གྲློལ་བའི་རྣམ་བྱང་ཐློབ་ཅིང་ཐྗེག་

དམན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སིང་རྗེ་མཆློག་གིས་བསྐྲུན་པས་ཏྗེ། སྐྗེད་པའི་

དཔལ་ཚོགས་གཉིས་དང་ལྡན་པ། རབ་དགའ་དང་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ས་ལ་

རབ་ཏུ་བཞུགས་པ། བསན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་དབང་པློ་ཚོགས་

མང་པློའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལའློ། །སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་བསམ་

པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྨློན་སྗེམས་དང༌། རྒྱུ་དྗེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འབས་བུ་འཇུག་

སྗེམས་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པའི་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་པར་བགིའློ། །དྗེའི་ཡློན་ཏན་ནི་

སྒིབ་པ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྩད་ནས་འབྱིན་པའློ། །དྗེ་ཡང་ལྷག་པར་

མློས་པས་ཏྗེ་ལྷག་བསམ་ཁྱད་པར་ཅན་འདུན་ལྡན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན་པའློ། །ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི་གནས་པར་བགི་གང་ལ་ན་བདྗེ་གཤྗེགས་སས་

བཅས་རྣམས་ཀི་ལམ་བགྲློད་པ་གཅིག་པུ་སྦྱིན་སློགས་ཕར་ཕྱིན་བཅུ་སྗེ། གློང་དུ་

དྲུག་བསན་པ་དྗེར་བཞི་པློ་ཡང་འདུ་བ་ཡིན་ནློ། །དཀར་པློའི་ཡློན་ཏན་ཏྗེ་རྒྱུད་ལ་

བསྗེན་བྱ་ཡིན་པས་སློ། །ཚུལ་ནི་ངློ་བློའ ློ། །རློགས་སངས་རྒྱས་བདག་ནི་སང་བ་ལྷའི་

འཁློར་ལློར་ཤར་བའི་དཀིལ་འཁློར་འཁློར་བཅས་དྗེ་མ་ལུས་ངློ་བློའི་བློ་ནི་དྗེ་རྣམས་

སུ་བསློམས་ཤིང་བློས་བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །ཐ་ན་སྔགས་པས་བྱ་རློག་ལ་ཟན་ཁམ་

གཅིག་ཙམ་སྦྱིན་པ་ཡང་ལྷར་བསྐྗེད་ནས་སྗེར་བས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གསུམ་

ཚད་ཅན་འཇློམས་པའི་སྦྱིན་སློགས་ཀི་ལམ་དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་སྗེ་བསམ་

པ་ཐག་པས་དུས་ཀི་ཐློག་མ་དིན་གནས་པརབགིའློ།།  །།
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༈ བཅློམ་ལྡན་འདས་ཁྱབ་བདག་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །བསྗེ་བའི་གདམས་ངག་ལ། ལམ་དུས་ཀི་སྐུ་གསུམ་དང་བསྗེ་བ་གསུམ་

སྗེ། འདི་ལྟར་ལམ་དུས་ཀི་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་དང༌། ལམ་དུས་ཀི་ལློངས་སྐུ་དང་

བསྗེ་བ་དང༌། ལམ་དུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་སྗེ་གསུམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྗེ་

གཉིད་སད་དུས་སུ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་དང༌། གཉིད་ཀི་དུས་སུ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་

དང༌། འཆི་བའི་དུས་སུ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ལུས་ཀི་གནད་ཆྗེ་སར་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློང་པ་བཞི་བསྐྗེད་དྗེ། འློད་གསལ་སློང་པ་བཞི་པ་

ཤར་བའི་དུས་སུ་ལྟ་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་སློམ་པ་ཡིན་ལ། གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་ཡང་

སློ་གསུམ་གསུངས་ཏྗེ། འློག་སློར་ནློར་བུའི་དབུས་སམ་ནློར་བུའི་ས་རྩྗེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་

སར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློ་བསློམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། དྗེ་བརྟན་པའི་མཐར་རློ་རྐང་

གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྨིག་རྒྱུ་ལ་སློགས་པའི་རྟགས་

བཞི་སྔློན་དུ་འཆར་ཞིང་དྗེའི་འློག་ཏུ་སློང་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་དང་སློང་པ་ཆྗེན་པློ་

ཞྗེས་བྱ་བ་མིང་གཞན་སང་བ་དང༌། སང་བ་མཆྗེད་པ་དང་སང་བ་ཉྗེར་ཐློབ་ཅྗེས་བྱ་བ་

གསུམ་ཤར་བའི་མཐར། ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འློད་གསལ་ཆྗེན་པློ་འཆར་བ་

ནི་སློ་དང་པློའ ློ། །གཞན་ཡང་སིང་གའི་ས་རྩྗེར་མི་ཤིགས་པ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་

བསློམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་བརྟན་པའི་མཐར་རློ་རྐང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་ཤིང་

ཐིམ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་སློགས་པའི་རྟགས་བཞི་སྔློན་དུ་འཆར་ཞིང༌། དྗེའི་

འློག་ཏུ་སློང་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་དང༌། སློང་པ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་མིང་གཞན་སང་

བ་དང༌། སང་བ་མཆྗེད་པ་དང་སང་བ་ཉྗེ་བར་ཐློབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་གསུམ་ཤར་བའི་
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མཐར་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འློད་གསལ་ཆྗེན་པློ་འཆར་བ་ནི་སློ་གཉིས་

པའློ། །ཡང་གདློང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཞྗེས་པ་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་པ་ས་བུག་ནས་

རྒྱུ་བའི་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་མ་བཅློས་པ་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རང་གདངས་སུ་

འཆར་བར་སློམ་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་དྷཱུ་ཏཱི་ནས་བྱྗེད་པར་མློས་པའི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་གློམས་

པའི་མཐར་རློ་རྐང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དང་པློ་སྨིག་རྒྱུ་

ལྟ་བུ་དང༌། གཉིས་པར་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། གསུམ་པར་མྗེ་ཁྱྗེར་ལྟ་བུ་དང༌། བཞི་པར་

མར་མྗེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འབྱུང་སྗེ། རིམ་པ་བཞིན་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་དང་ཆུ་མྗེ་

ལ་ཐིམ་པ་དང་མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་དང་རླུང་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་གི་སང་བ་དང་པློ་ལ་

ཐིམ་པ་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་སློང་པ་དང་པློའི་དུས་སུ་སང་བ་གཞན་གང་ཡང་མི་

འཆར་བར་ཡུལ་དུ་གང་སང་ཐམས་ཅད་མཚན་མློའི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ། ཟླ་

བའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་དཀར་ལམ་གི་སང་བ་འབྱུང༌། དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེ་

ཡང་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས། སང་བ་གཞན་གང་ཡང་མི་འཆར་བར་ཡུལ་དུ་གང་སང་

ཐམས་ཅད་མཚན་མློའི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་

བུའི་དམར་ལམ་གི་སང་བ་འབྱུང༌། དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེ་ཡང་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས། 

སང་བ་གཞན་གང་ཡང་མི་འཆར་བར་ཡུལ་དུ་གང་སང་ཐམས་ཅད་མཚན་མློ་སློད་

ཀི་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ནག་ལམ་གི་

ཉམས་འབྱུང༌། དྗེའི་སློད་སྨད་ལ་དྲན་པ་མི་ཉམས་ཤིང༌། བར་དུ་ཐིམ་པའི་མཐུས་དྲན་

པ་ཆྗེར་ཉམས་པ་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེ་ཡང་བསྡུས་ནས། མཚན་མློའི་ཐློ་

རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཟླ་ཉི་སྨག་གི་འློད་དང་བལ་བའི་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཇི་ལྟ་བ་
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བཞིན་སང་བ་བཞིན་དང༌། འློད་གསལ་མཐའ་དབུས་མྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་

ཉམས་འཆར་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་བཤད་པ་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཉན་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནི་

སློ་གསུམ་པའློ། །གཉིས་པ་གཉིད་ཀི་དུས་སུ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བའི་ཚུལ་ནི། གློང་གི་

སློ་གསུམ་པློ་གང་རུང་ཞིག་གིས་སློང་པ་བཞི་དྲང་ནུས་པའི་མཚམས་ནས། མཚན་

མློ་གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་སིང་གར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པའམ། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་

གཉིས་པློ་གང་རུང་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་བཞི་

དང༌། སློང་པ་བཞི་འཆར་ཞིང༌། དྗེའི་འློད་གསལ་ཤར་བའི་དུས་སུ་ལྟ་ཐློག་ཏུ་བཞག་

ནས་སློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྤྱིར་གཞི་དུས་ཀི་གཉིད་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་རླུང་སིང་གར་རང་

ཤུགས་ཀིས་འདུས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློང་པ་བཞི་འློལ་སྤྱི་ཙམ་ཞིག་འཆར་བ་ཡློད་

ལ། དྗེ་ཤྗེས་ནས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཉམས་སུ་

བངས་ན་སློང་པ་བཞི་འཆར་ས་བའི་གནད་ཡློད་དྗེ། དྗེ་ཡང་གཉིད་ཀི་དུས་ལ་རྨི་ལམ་

མི་འཆར་བ་དང༌། འཆར་བའི་དུས་གཉིས་ལས། རྨི་ལམ་མི་འཆར་བའི་དུས་སུ་

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་གཉིད་དུ་སློང་བའི་ཐུན་སློད་ཀི་

སྐབས་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པ་འཆི་བའི་དུས་སུ་འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་

བའི་ཚུལ་ནི་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་གཉིད་སད་དུས་དང༌། གཉིད་ཀི་དུས་སུ་སྔར་བཤད་

པ་བཞིན་དུ་འློད་གསལ་གི་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་ལ་བྱང་བ་ཞིག་གིས། འཆི་བའི་དུས་

སུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སློགས་ཀི་རྟགས་དང་པློ་ཤར་བའི་དུས་སུ་སིང་གར་མི་ཤིགས་

པའི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་དང༌། སིང་གའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་ནས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་གི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་བྱས་ན། གཞི་དུས་ཀི་འཆི་བའི་དུས་སུ་སིང་གར་རླུང་རང་
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ཤུགས་ཀིས་འདུ་བ་ཡློད་པའི་གནད་ཀིས། སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་རྣམས་དང་སློང་

པ་བཞི་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འཆར་ལ། དྗེ་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་སློང་པ་བཞི་རང་

ཤུགས་ཀིས་འཆར་བའི་འློད་གསལ་ནི་མའི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། སྔར་གཉིད་སད་པ་

དང་གཉིད་དུས་སུ་བསློམས་པའི་འློད་གསལ་ནི་བུའི་འློད་གསལ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་

གཉིས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་དུས་སུ་འདྲྗེས་པ་ལ་འློད་གསལ་མ་བུ་འདྲྗེས་པ་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལམ་དུས་ཀི་ལློངས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་ལ་གསུམ་སྗེ། གཉིད་སད་དུས་

ཀི་སྒྱུ་མའི་ལུས་ལློངས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་དང༌། གཉིད་ཀི་དུས་སུ་རྨི་ལམ་ཤར་བའི་རྨི་

ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་བ་དང༌། འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་མཐར་བར་དློ་དངློས་

སམ་བར་དློ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལློངས་སྐུ་དང་བསྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། 

སྔར་བཤད་པའི་སློ་གསུམ་པློ་གང་རུང་གིས་འློད་གསལ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྐྗེད་

པའི་དུས་སུ་འབད་པ་བསྐྗེད་ནས་འློད་གསལ་ལ་ཇི་ཙམ་གནས་གནས་སུ་མཉམ་

པར་འཇློག །རླུང་ཐིམ་པ་སར་ལངས་པའི་མཐུས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལྡང་བར་

རྩློམ་པའི་ཚེ། དྗེའི་མཐར་དང་པློའི་མགློན་པློ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའློ་སམ་

པའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས་ཆུ་དྭངས་པ་ལས་ཉ་ལྡང་བའི་ཚུལ་དུ་འློད་གསལ་གི་ངང་

ནས་དྗེར་ཀྲློང་གིས་ལྡང་སྗེ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་ལ། སྗེམས་བཟུང་སྗེ་ཅི་ཙམ་གནས་ཀི་

བར་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའློ། །གཉིས་པ་གཉིད་ཀི་དུས་སུ་རྨི་ལམ་ཤར་བའི་རྨི་

ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཤར་

བའི་ཚེ་འབད་ནས་ཇི་ཙམ་གནས་གནས་སུ་མཉམ་པར་འཇློག་གློ །སྔར་རླུང་ཐིམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 588  

སར་ལངས་པའི་མཐུས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལྡང་བར་རྩློམ་པའི་ཚེ་དྗེའི་མཐར་རྨི་

ལམ་ཕལ་པ་གཞན་དུ་མ་ཤློར་བར་དང་པློའི་མགློན་པློ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ལྡང་བར་

བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས། ཆུ་དྭངས་པ་ལས་ཉ་ལྡང་བའི་ཚུལ་དུ་འློད་

གསལ་གི་ངང་ནས་སྐུ་དྗེར་ཀྲློང་གིས་ལྡང་སྗེ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་སྗེ་ཇི་

ཙམ་གནས་ཀི་བར་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའློ། །གསུམ་པ་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་

མཐར་བར་དློ་དངློས་སམ་བར་དློ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལློངས་སྐུ་དང་

བསྗེ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་འཆི་བའི་དུས་སུ་འློད་གསལ་མ་བུ་བསྗེས་ནས་

འབད་དྗེ་འློད་གསལ་ཇི་ཙམ་གནས་གནས་སུ་མཉམ་པར་འཇློག་གློ །སྔར་རླུང་ཐིམ་

པ་ལས་ལངས་པའི་མཐུས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ལས་ལྡང་བར་རྩློམ་པའི་ཚེ། དྗེའི་མཐར་

བར་དློ་ཐ་མལ་པའི་ལུས་སུ་མི་ལྡང་བར་དང་པློའི་མགློན་པློ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ལྡང་

བར་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས་ཆུ་དྭངས་པ་ལས་ཉ་ལྡང་བའི་ཚུལ་དུ་འློད་

གསལ་གི་ངང་ནས་སྐུ་དྗེར་ཀྲློང་གིས་ལྡང་སྗེ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་སྗེ། ཇི་

ཙམ་གནས་ཀི་བར་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའློ། །འདི་ལ་གཉིས་ཡློད་དྗེ། སྒྱུ་མའི་

ལློངས་སྐུར་སློམ་པ་ཙམ་མིན་པར་གཞན་ལ་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་དློད་དུ་རང་གི་ལུས་

དློན་སྗེངས་ནས་སྔར་བཤད་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སྐྗེས་པ་ཡིན་ན་བར་དློར་མཆློག་

འགྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་མ་ནུས་པར་བར་དློ་རང་ག་བའི་ལུས་བངས་པ་ཡིན་ཀང་

ཡིད་ཀི་ངློར་བར་དློའི་ལུས་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་རྗེ་ཞིག་མི་འཆར་བར་དང་པློའི་

མགློན་པློ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤར་བའི་ལློངས་སྐུའི་བསྗེ་བ་བྱུང་ནའང་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་

ཡིན་ནློ། །
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གསུམ་པ་ལམ་དུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་གཉིད་

སད་པའི་དུས་སུ་ལམ་དུས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཉིད་

སད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་གི་ངང་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུར། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་འདི་ལས་

ལློགས་སུ་བྱྗེ་སྗེ། སྒྱུ་མའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམས་པའི་མཐར་རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པློ་

འདི་ཉིད་ལ་ཞུགས་ཏྗེ། རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པློ་མི་བསྐློད་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་

ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའློ། །དྗེ་ནི་འབས་བུའི་ལློངས་སྐུ་མ་དག་

པའི་སྗེམས་ཅན་གི་མིག་གི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དྗེའི་མཐུས། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་མློ་ལྟ་

བུའི་མངལ་དུ་ལུས་རགས་པའི་སྐྗེ་བ་བཟུང་བ་ན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དྗེ་སྗེམས་ཅན་མ་དག་

པས་ཀང་མཐློང་བ་དང་འདྲ་བར། ལམ་དུས་ཀི་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུ་སྗེམས་ཅན་གཞན་

གི་ཤའི་མིག་གིས་མི་མཐློང་བ་དྗེ་རགས་པའི་ལུས་ལ་ཞུགས་པ་ན། དྗེས་བཟུང་བའི་

མི་བསྐློད་པར་སང་བའི་རགས་པའི་ལུས་ཤའི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་

ཞྗེས་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང༌། ཡང་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུ་དྗེས་རགས་པའི་སྐུ་སྗེམས་

ཅན་གཞན་གི་ཤའི་མིག་གིས་མཐློང་བ་ལ་སྤྲུལ་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཞྗེས་ཐ་སད་བྱས་

སློ། །གཉིས་པ་གཉིད་དུ་སློང་ནས་རྨི་ལམ་འཆར་བའི་དུས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བའི་

ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་ངང་ནས་ལློངས་སྐུར་ལངས་

ཏྗེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམས་པའི་མཐར། སྔར་གི་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལ་

ཞུགས་ནས་སིང་གར་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་དང༌། ལློངས་སྐུ་

དྗེས་རགས་པའི་སྐུ་སྤྲུལ་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། དྗེའི་གློ་དློན་ནི་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་མཐར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བའི་
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ཚུལ་ནི། འཆི་ཁའི་འློད་གསལ་སྔར་བཞིན་བསློམས་པ་ཞིག་གིས་འཆི་བའི་འློད་

གསལ་གི་མཐར་ལློངས་སྐུར་ལངས་ནས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམས་པའི་

རྗེས་སུ་གང་འདློད་པའི་སྐྗེ་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྗེ་བའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས་སྐྗེ་

གནས་གང་ཡིན་པ་དྗེར་བར་དློར་ཤི་བའི་སློང་པ་བཞི་སྔར་གློམས་པའི་ལམ་དང་

བསྗེས་ནས་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། དྗེའི་གློ་དློན་ཡང་སྔར་

ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རླུང་གི་ནུས་པ་ཐློབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པས་

དྗེ་ལྟར་བྱ་ལ། དྗེ་ལྟ་བུ་མ་ཐློབ་ན་ཡང་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་འཆི་བའི་ཚེ་རྟགས་བཞི་དང་

སློང་པ་བཞི་འཆར་བ་རྣམས་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱ་སྗེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བྱ་

ཞིང༌། འློད་གསལ་གི་མཐར་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་དུས་སུ་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་ལྡང་བ་

སློགས་ཀི་མན་ངག་ཀང་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བྱས་ན། ད་གཟློད་འཆི་བའི་

དུས་ཀི་ཚེ་རྟགས་བཞི་དང་སློང་པ་བཞི་འཆར་བ་རྣམས་ངློས་ཟིན་པ་དང༌། བར་དློའི་

དུས་སུ་བར་དློ་ཟིན་པ་སློགས་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་མངློན་ནློ། །དྗེ་ནི་བསྗེ་

བའི་གདམས་ངག་གི་གནས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །

འཕློ་བ་ལ། གདམས་ངག་སློ་སློ་ནས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། དཔལ་

སཾབྷུ་ཊ། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང༌། རློ་རྗེ་གདན་བཞི་གསུམ་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་

དློན་འདྲ་བར་སང་ལ། བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་གི་ལུང་

ལས་གསུངས་པ་གཉིས་ཀང་སྔ་མ་གཉིས་དང་མཐུན་ཤྗེས་ཆྗེ་བས་ཡིད་ཆྗེས་པའི་

ཁུངས་ཁྱད་པར་ཅན་ནས་འབྱུང་བ་འཕློ་བའི་གདམས་པ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་

ལས་རྒྱས་པ་ནི། སློ་དགུར་ཡི་གྗེ་བཀློད་ནས་དྗེ་ལ་གསལ་སང་བརྟན་པློ་རྗེད་པའི་སློ་
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ནས་སློ་དགུའི་རླུང་རྗེངས་པར་བྱ་བ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་ལྟྗེ་བའི་བུམ་པ་ཅན་ལ་ནུས་

པ་རྗེད་པའི་མཚམས་ནས། འཕློ་བའི་དངློས་གཞིའི་དམིགས་པ་སྐློང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

མ་གྲུབ་ཀང་བསྡུས་པ་བྱྗེད་ན། རང་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མའམ། ཡི་དམ་གི་ལྷ་གང་

རུང་དུ་གསལ་བའི་ངང་ནས་སིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཁ་ཐུར་དུ་བལྟ་བའི་འཁློར་

ལློའི་ལྟྗེ་བའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དུ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་བློ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་ཁ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཞིག་

བསློམ། དྗེའི་མགློ་བློའི་འློག་ཏུ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་གི་ངློ་བློ་ཡུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་

མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཞིག་དང༌། དྗེའི་མགློ་བློའི་འློག་ཏུ་ཧི་དཀར་པློ་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་

བ་ཞིག་བསློམ། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཞབས་ཀྱུའི་སྗེང་དུ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་གི་ངློ་བློ་

ཡུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་མགློ་གྗེན་དུ་བལྟ་བ་ཞིག་དང༌། དྗེའི་དབུས་སུ་ཀ་ཡིག་དཀར་པློ་

མགློ་གྗེན་དུ་བལྟ་བ་ཞིག་བསློམས་ཏྗེ། སྗེང་འློག་གི་ཧི་ཀ་གཉིས་ནི་རྣམ་ཤྗེས་རླུང་

གི་བཞློན་པ་ཅན་སིང་གའི་གནས་ནས་གྗེན་དུ་སྤྱི་གཙུག་ནས་འབྱིན་པའི་ཐབས་

སློ། །དྗེ་ནས་ལུས་གནད་བཅློས་ནས། རླུང་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་སིང་གའི་རྩ་

འཁློར་ཁ་གྗེན་དུ་ཕྱློགས་པ་བྱ་སྗེ། སིང་གའི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་ཧཱུཾ་ཡུཾ་ཧི་གསུམ་མགློ་

གྗེན་དུ་བལྟས་ཏྗེ་སྔློན་དུ་རྒྱུ་ཞིང༌། ཡུཾ་ཀ་གཉིས་ཧཱུཾ་གི་གཤམ་ནས་མགློ་གྗེན་དུ་

བལྟས་ཏྗེ་རྗེས་སུ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་གིས་སྤྱི་བློའི་ཚངས་བུག་ལ་རྗེག་པའི་བར་དུ་འགྲློ་

བར་བསམས་ལ། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་སྔར་གི་གློ་རིམ་དྗེ་ལས་བཟླློག་སྗེ་སིང་

གར་འློངས་ནས། སིང་གའི་རྩ་འཁློར་ཐུར་དུ་ཕྱློགས་པར་བསམ། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་

གིས་རླུང་འགྲློ་འློང་གཉིས་དང༌། ཡི་གྗེ་ལྔ་སྦྲགས་ཏྗེ་བསློམས་པའི་མཐར་ཆྗེད་དུ་

གཏང་མི་དགློས་པར་རང་གི་ངང་གིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་འཇུག་ཐུབ་པ་དང༌། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་
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ཟ་བ་དང་འཕིག་པ་ལ་སློགས་བྱུང་བྱུང་གི་བར་དུ་སྦྱངས་ལ། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་

སྤྱི་གཙུག་ཚངས་པའི་བུ་ག་ཟང་ཐལ་གིས་བྱྗེ་བར་བསམས་ལ། དྗེའི་སྗེང་གི་ནམ་

མཁའ་ལ་བ་མ་དང་ཡི་དམ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་འཕློ་བར་

བྱའློ། །འདི་ནི་འཆི་ལྟས་བྱུང་ནས་བཟླློག་པའི་ཐབས་བྱས་ཀང་མི་བཟླློག་པར་མཐློང་

ན། ནད་ཀིས་མ་ཕློག་པའི་གློང་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ནས་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་གཉིས་

ནི་བསྗེ་བ་དང་འཕློ་བ་ཞྗེས་པའི་མན་ངག་ཁྱད་ཆློས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་སྔ་མ་

ནི། ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐློར་ནས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་དགློས་པ་ཡིན་ལ་ཕྱི་

མ་ནི་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་རྣམས་ནས་ཤྗེས་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་རྗེ་རིན་པློ་

ཆྗེ་བས། ཆློས་རྗེ་ཤཱཀ་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་ཐྗེགས་དུས་གདམས་པ་འདི་གཉིས་ཞུས་

པའི་དློན་དུ་མཛད་པའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། ཀུན་གི་མ་འདྲིས་མཛའ་བཤྗེས་ཏྗེ། །བ་ན་མྗེད་

པའི་གྲློགས་ཀི་ཕུལ། །ཕློངས་པ་རྣམས་ཀི་གཉྗེན་གཅིག་པུ། །ཟླ་མྗེད་སློན་པ་དྗེར་

ཕྱག་འཚལ། །དྗེ་ཡི་བསན་པ་གཅིག་པུ་ཉིད། །འགྲློ་བའི་ཉྗེར་འཚོར་མཐློང་གྱུར་

པ། །དྗེ་ཡིས་རང་གི་སློབ་མ་ལ། །བརྩྗེ་བའི་བསམ་པས་འདི་སྐད་གླྗེང༌། །སྐྗེ་དགུ་

རྣམས་ཀི་ཕན་བདྗེའི་གཏྗེར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆློས། །ཡློངས་སུ་འཛིན་

ལ་མ་ཞུམ་པ། །བུ་ཁྱློད་རིང་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །བློ་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་ཐུབ་བསན་ཉི་མའི་

འློད། །གང་དང་བལ་བའི་མཐའ་འཁློབ་མུན་གླིང་དུ། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དྲི་མྗེད་

འཛིན་པ་ཡི། །ཤཱཀའི་སས་ཀིས་གང་བར་བྱས་ཞྗེས་གྲགས། །ཚུལ་དྗེ་གསལ་བར་
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བྱྗེད་པའི་འཕིན་ཡིག་ནི། །དློན་བཟང་ཚིག་འབྲུ་བཟང་པློ་སྐྗེས་དང་བཅས། །ཉིད་ཀི་

དྲིན་གིས་ཁྱིམ་ནས་མངློན་བྱུང་བ། །འགའ་ཡིས་བདག་གི་གམ་དུ་ཕྱིན་པར་

བྱས། །དྗེ་ཚེ་བདག་ཡིད་ཤིང་བལ་ནི། །ཉིད་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་སྐློན་མྗེད་པའི། །དྲི་ཡི་

བཞློན་པས་དབང་བྱས་པས། །ཕྱློགས་དྗེར་ཀུན་ཏུ་སློང་བར་གྱུར། །རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་མ་ལུས་སྗེ་སློད་གསུམ། །དྗེ་ཕྱིར་བསན་པའི་སིང་པློ་བསབ་པ་གསུམ། །དྗེ་དག་

ཐློག་མ་ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པ་སྗེ། །དྗེ་ཡི་གནས་ནི་འདུལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། །དྗེ་

ཕྱིར་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆློས། །འདུལ་བའི་ཚུལ་ལ་མང་པློ་བཀློད་

པ་ལ། །བསན་པའི་གློ་རིམ་ཤྗེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་དགའ་བ་སྐྗེ་

མི་འགྱུར། །ལྷག་མཐློང་ཤྗེས་རབ་བསབ་པ་སྐྗེ་བ་ལ། །ཞི་གནས་ཏིང་འཛིན་དགློས་

པའི་མིང་ཙམ་སང༌། །འདི་ན་རྣམ་དག་ཏིང་འཛིན་སྐྗེ་བ་ལ། །ཚུལ་ཁིམས་བསབ་པ་

དགློས་པའི་གཏམ་ཡང་ནུབ། ཁས་ལྗེན་ཙམ་ལ་རབ་ཏུ་དཔའ་བ་ཡིས། །དམ་བཅས་

རབ་ཏུ་འདློར་བ་ཕལ་པའི་ཕལ། །རང་གིས་ཅི་ཙམ་ཁས་ལྗེན་བྱས་པ་ཡི། །ཚུལ་

ཁིམས་བསྲུང་ལ་བརྩློན་པ་དམ་པའི་ཚུལ། །དྗེ་ལྟར་མཐློང་ནས་ཉྗེས་པའི་སློ་གསུམ་

ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་རྟློག་པའི་ཤྗེས་བཞིན་དང༌། །དྲན་དང་བག་ཡློད་ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་

ཀིས། །ལློག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་དབང་པློའི་རྟ། །འབད་པས་འདུལ་བར་བྱྗེད་པ་

དྗེ་ཡི་ཡིད། །དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་གང་གང་འདློད་དྗེ་ལ། །དྗེ་ལྟ་དྗེ་ལྟར་རབ་ཏུ་

གནས་པར་གྱུར། །དྗེ་ཕྱིར་ཚུལ་ཁིམས་ཏིང་འཛིན་རྒྱུ་རུ་བསྔགས། །འཆལ་ཁིམས་

དྲི་མའི་རློག་པ་དང་བལ་ཞིང༌། །དགྗེ་བའི་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་མི་གཡློ་ན། །དྗེ་ལ་

བདག་མྗེད་དྗེ་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ། །དྭངས་ཤིང་མི་གཡློའི་ཆུ་ལ་ཟླ་གཟུགས་
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བཞིན། །དྗེ་ལྟར་བསབ་པ་གསུམ་གི་ལམ་གི་གནད། །ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཤྗེས་

པ་སྗེ་སློད་གསུམ། །ཤྗེས་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་དྗེ་ཡི་ཕྱིར། །མཁས་པ་བསྗེན་ནས་སྗེ་

སློད་གསུམ་ལ་བསབ། །བསབས་པའི་དགློས་པ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ཞྗེས། །སྨྲ་བའི་དམ་

པས་ལན་ཅིག་མིན་པར་གསུངས། །དྗེ་ཕྱིར་ཅི་ཙམ་ཤྗེས་པ་དྗེ་ཙམ་ནས། །ཕྱི་

བཤློལ་མི་བྱ་འཕལ་ལ་ལག་ཏུ་བང༌། །

དྗེ་དག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལམ་གི་རྩ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་མདློ་ཙམ་

བཀློད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ལ་གཅྗེས་པར་བཟུང་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཆློད་མཛོད། 

ཁྱློད་ཀིས་མཐའ་འཁློབ་མི་བཟད་པ་དྗེར། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་པློའི་སྗེ་བཙུགས་ཤིང་

འདུལ་བའི་བཤད་པ་ཡང་བྱྗེད་པར་ཡློད་གདའ་བ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་ཡིན། སློམ་པ་

ལྗེན་པ་ལ་གཙོ་བློར་བྱས་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། ཕྱིར་འཆློས་པའི་ལག་ལྗེན་མ་ཚུགས་

ན། ཚུལ་ཁིམས་དག་པློ་འློང་ཐབས་མྗེད་པས། ད་དྗེར་ཉྗེས་པ་རྣམས་ངློ་ཤྗེས་པར་

བྱས་ནས་ལྗེགས་པར་བསྲུང་བ་ཞིག་དང༌། མི་ཤྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་བཞིས་

བཅས་པའི་མཚམས་ལས་འདས་ན། བཤགས་བསློམ་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་ལག་

ལྗེན་ཅིག་ཅི་ནས་ཀང་ཚུགས་པ་གིས་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་འཇློག་

པར་མ་བྱྗེད་པར་ནམ་བྱུང་རྗེས་ཀིས་ཕྱིར་བཅློས་གིས་དང༌། ངློ་ཚ་ཁྗེལ་ཡློད་དྲན་

ཤྗེས་བཞིན་སློགས་སྐྗེས་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། དྗེ་

ལ་ཡང་སྤྱིར་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་བ་ལས་ཕན་ཡློན་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་

བང་ཁ་འདིངས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཉྗེས་དམིགས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་རྣམས་བསིགས་

བསྐུར་བ་ལྟ་བུར་མི་འཛིན་པར་གཏིང་ཐག་པ་ནས་ངྗེས་པ་འདྲློངས་པ་ཅིག་དང༌། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 595  

ཁྱད་པར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་དང་མ་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་ཉྗེས་

དམིགས་མང་དུ་བསློམས་ནས་དྗེས་པ་རྗེད་པ་ཅིག་དགློས་པ་ཡིན། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་

ན་གཞན་ངློའམ་རྗེད་བཀུར་གི་ཕྱིར་དུ་བསྲུང་བ་ཞིག་འློང་བས་གནད་དུ་མི་འགྲློ། དྗེ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྗེགས་ནི་ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལྷུར་ལྗེན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཚེ་

འདིར་རིང་དུ་སློད་པར་མཐློང་བ་ལས་ཡིན་ཞིང༌། དྗེའི་གཉྗེན་པློར་གང་ལས་ཀང་

འཆི་བ་དྲན་པ་ཟབ་པ་ཡིན་པས་འཆི་བ་ཡང་ཡང་དུ་བསློམ་དགློས་པ་ལགས། མདློར་

ན་ལས་འབས་མི་སླུ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་པས། དྲན་པ་ཉྗེར་

གཞག །ལས་བརྒྱ་པ། རྟློགས་བརློད་བརྒྱ་པ། མཛངས་བླུན། ལུང་གི་རྒྱུད་གླྗེང་

རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་མདློ་དང་བསན་བཅློས་མང་དུ་བལྟས་ནས་ལས་འབས་ལ་

ངྗེས་པ་ཅི་བརྟན་བྱས་ཏྗེ། ངན་པའི་ལས་སྔར་བསགས་པ་རྣམས་སློབས་བཞིས་

འདག་ངྗེས་སུ་སྦྱློང་བ་དང༌། གསར་དུ་འཇུག་པའི་སློ་རྣམས་འཕློ་ཆློད་ངྗེས་སུ་སློམ་

པ་དང༌། བཟང་པློའི་ལས་སྔར་བྱས་རྣམས་སྨློན་ལམ་རླབས་པློ་ཆྗེས་རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་བ་

དང༌། སྔར་མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་ཕྱློགས་རྗེས་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤྗེས་མི་བྱ་བར་སློ་ས་

ཚོགས་ནས་བསྐྗེད་དགློས་པ་ཡིན། དྗེ་དག་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱྗེད་ཀང་དངློས་སམ་ཆ་

མཐུན་ཙམ་ཡིན་ཀང་བ་ཡི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཤིག་གིས་ཟིན་པར་བྱས་ནས་བྱྗེད་

པ་གནད་དུ་ཆྗེ་བ་ལགས། རྒྱལ་བས་མདློ་རྒྱུད་དུ་མར་བསྔགས་པའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་

ལྟ་བ་ནི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་པས། ཡློད་པ་དང་

མྗེད་པའི་མཐའ་སློང་ལ། ལས་དང་འབས་བུ་ལ་ངྗེས་པ་གཏིང་ནས་རྗེད་པའི་གྲློགས་

བྱས་ནས། དགྗེ་མི་དགྗེ་ཕ་མློ་ནས་འདློར་ལྗེན་བྱྗེད་པས་ཡློད་པ་དང་ཆད་པའི་མཐའ་
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སློང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། སྗེམས་ཅན་ཕལ་ཆྗེར་ཡང་ན་ནི་སློང་པ་གཤིས་ལ་གྲུབ་པའི་

རྟག་པ་དང༌། ཡང་ན་ནི་ཀུན་རློབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ཆད་པར་

འཛིན་པ་ཞིག་འློང་པས་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་པར་དཀའ་ཞིང༌། རྟློགས་ནའང་སློན་པའི་སློད་

དུ་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང༌། དྗེ་བས་ན་གནས་འདི་ལ་མློས་ན་ནི། དྗེ་རྟློགས་པའི་རྒྱུ་

བསགས་སྦྱང་དང༌། སྨློན་ལམ་མང་དུ་བྱ་ཞིང་དྗེ་ལ་མཁས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་

པ་དང༌། དྗེའི་གཞུང་ལ་འདྲིས་པར་བྱ་ཞིང༌། ཅུང་ཟད་ཙམ་ལ་ཆློག་ཚོད་མི་གཟུང་

བར་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་པ་ཞིབ་པར་བྱ་སྗེ་འཚོལ་དློགས་པ་

ཡིན། དྗེ་ལྟར་ན་བཤད་མ་ཐག་པ་རྣམས་ཀི་དློན་སློམ་པ་དང་འཆད་ཉན་སྗེལ་མར་

མཛད་ན་གློ་བའི་ངྗེས་པ་ཆྗེར་འགྲློ་བ་དང༌། ཉློན་མློངས་ཀི་གཉྗེན་པློར་འགྲློ་བ་གཉིས་

ཀ་འློང་བ་ལགས་པས་དྗེ་བཞིན་དུ་བགིད་པར་ཞུ། གཅིག་ཏུ་བདྗེ་གཤྗེགས་བསན་

ལ་གུས། །རྣམ་དཔྱློད་ནུས་པ་མི་དམན་ཞིང༌། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་རྗེས་སུ་སློབ། །བློ་

ལྡན་ངག་དབང་གྲགས་པ་ཁྱློད། །ཁློ་བློས་སྨྲས་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ཤིག་དང༌། །ཚེ་

རབས་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་དང་སྨློན་ལམ་ཀུན། །མཚུངས་པར་སྤྱད་དྗེ་ནམ་ཞིག་སངས་

རྒྱས་ཚེ། །བདུད་རྩིའི་བགློ་བཤའ་ཐློག་མར་སྦྱིན་པར་བྱ། །ཞྗེས་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་

པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཚ་ཁློ་བ་མཁན་ཆྗེན་ངག་དབང་གྲགས་པས། ཤར་རྒྱལ་

མློ་རློང་དུ་སྔློན་མྗེད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྗེ་ཁྱད་པར་ཅན་བཙུགས་ནས་ཕིན་ཡིག་

སྤིངས་བྱུང་བའི་ལན་དུ་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། 

ཨྗེའི་ས་ཕྱློགས་དབྗེན་གནས་ཏྗེའུར་ནས་སྤིངས་པ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།     །།

༈ རྗེ་བཙུན་བ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་
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སིང་པློའི་དློན། །རྒྱལ་སས་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་བསྔགས་པའི་ལམ། །སྐལ་ལྡན་ཐར་

འདློད་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་དྗེ། །ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བདག་གིས་བཤད་པར་

བྱ། །གང་དག་སིད་པའི་བདྗེ་ལ་མ་ཆགས་ཤིང༌། །དལ་འབྱློར་དློན་ཡློད་བྱ་ཕྱིར་

བརྩློན་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་ལམ་ལ་ཡིད་རྟློན་པའི། །སྐལ་ལྡན་དྗེ་དག་དང་

བའི་ཡིད་ཀིས་ཉློན། །རྣམ་དག་ངྗེས་འབྱུང་མྗེད་པར་སིད་མཚོ་ཡི། །བདྗེ་འབས་དློན་

གཉྗེར་ཞི་བའི་ཐབས་མྗེད་ལ། །སིད་ལ་བརམ་པ་ཡིས་ཀང་ལུས་ཅན་རྣམས། །ཀུན་

ནས་འཆིང་ཕྱིར་ཐློག་མར་ངྗེས་འབྱུང་བཙལ། །དལ་འབྱློར་རྗེད་དཀའ་ཚེ་ལ་ལློང་

མྗེད་པ། །ཡིད་ལ་གློམས་པས་ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡློག །ལས་འབས་མི་སླུ་འཁློར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས། །ཡང་ཡང་བསམས་ན་ཕྱི་མའི་སང་ཤས་ལྡློག །དྗེ་ལྟར་

གློམས་པས་འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཡིད་སྨློན་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྗེ་

ཞིང༌། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་བློ། །བྱུང་ན་དྗེ་ཚེ་ངྗེས་འབྱུང་སྐྗེས་པ་

ལགས། །ངྗེས་འབྱུང་དྗེ་ཡང་རྣམ་དག་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀིས། །ཟིན་པ་མྗེད་ན་བ་མྗེད་

བྱང་ཆུབ་ཀི། །ཕུན་ཚོགས་བདྗེ་བའི་རྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་བས། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་མཆློག་བསྐྗེད། །ཤུགས་དྲག་ཆུ་བློ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་གིས་ཁྱྗེར། །བཟླློག་

དཀའ་ལས་ཀི་འཆིང་བ་དམ་པློས་བསམས། །བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀི་དྲ་བའི་སྦུབས་

སུ་ཚུད། །མ་རིག་མུན་པའི་སྨག་ཆྗེན་ཀུན་ནས་འཐིབས། །མུ་མྗེད་སིད་པར་སྐྗེ་ཞིང་

སྐྗེ་བ་རུ། །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་མནར། །གནས་སྐབས་འདི་

འདྲར་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་ཀི། །ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་སྗེམས་མཆློག་བསྐྗེད་པར་

མཛོད། །གནས་ལུགས་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་མི་ལྡན་ན། །ངྗེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་
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སྗེམས་ལ་གློམས་བྱས་ཀང༌། །སིད་པའི་རྩ་བ་བཅད་པར་མི་ནུས་པས། །དྗེ་ཕྱིར་

རྟྗེན་འབྗེལ་རྟློགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །གང་ཞིག་འཁློར་འདས་ཆློས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀི། །རྒྱུ་འབས་ནམ་ཡང་སླུ་བ་མྗེད་མཐློང་ཞིང༌། །དམིགས་པའི་གཏད་སློ་གང་

ཡིན་ཀུན་ཞིག་པ། །དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་དགྗེས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། །སང་བ་རྟྗེན་

འབྗེལ་བསླུ་བ་མྗེད་པ་དང༌། །སློང་པ་ཁས་ལྗེན་བལ་བའི་གློ་བ་གཉིས། །ཇི་སིད་སློ་

སློར་སང་བ་དྗེ་སིད་དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའི་དགློངས་པ་རྟློགས་པ་མྗེད། །ནམ་ཞིག་

རྗེས་འཇློག་མྗེད་པར་ཅིག་ཅར་དུ། །རྟྗེན་འབྗེལ་མི་སླུར་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་

ནས། །ངྗེས་ཤྗེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སངས་ཀུན་འཇིག་ན། །དྗེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་

རློགས་པ་ལགས། །གཞན་ཡང་སང་བས་ཡློད་མཐའ་སྗེལ་བ་དང༌། །སློང་པས་མྗེད་

མཐའ་སྗེལ་ཞིང་སློང་པ་ཉིད། །རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འཆར་བའི་ཚུལ་ཤྗེས་ན། །མཐར་

འཛིན་ལྟ་བས་འཕློག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་གསུམ་

གི། །གནད་རྣམས་རང་གིས་ཇི་བཞིན་རྟློགས་པའི་ཚེ། །དབྗེན་པ་བསྗེན་ཏྗེ་བརྩློན་

འགྲུས་སློབས་བསྐྗེད་ནས། །གཏན་གི་མདུན་མ་མྱུར་དུ་སྒྲུབས་ཤིག་བུ། །ཞྗེས་པ་

འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་བའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། ཚ་ཁློ་དཔློན་པློ་

ངག་དབང་གྲགས་པ་ལ་གདམས་པའློ།།  །།

༈ འདྲྗེན་མཆློག་རྒྱལ་བ་དྗེ་ཡི་རྒྱལ་ཚབ་དང༌། །རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་

དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །འཕགས་པ་ཐློགས་མྗེད་རྣམས་ཀི་མཛད་འཕིན་རྣམས། །སྐལ་

ལྡན་ཁྱློད་ལ་རྟག་ཏུ་འཇུག་གྱུར་ཅིག །ཡངས་པའི་རྣམ་དཔྱློད་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆྗེ་
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ཞིང༌། །ཕུལ་བྱུང་དད་པ་རི་དབང་ལྟར་བརྟན་ལ། །བསན་པའི་ཁུར་གིས་ནམ་ཡང་མི་

ངལ་བའི། །བཤྗེས་གཉྗེན་ངག་དབང་གྲགས་པ་ཞྗེས་གྲགས་པའི། །སློམ་བརྩློན་

མཆློག་དྗེས་ཤིང་རྟ་ཆྗེ་གཉིས་ལས། །ལྗེགས་པར་བརྒྱུད་པའི་སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་

ལམ། །ལྗེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གི། །ཡི་གྗེའི་ཕྗེང་བས་མིག་ལ་

དཔལ་བྱིན་པས། །དློན་དཔྱློད་ཡིད་ནི་བདུད་རྩིས་ངློམས་སློ་ཞྗེས། །རྣར་སན་ཡིད་

ལ་འབབ་པའི་ཕིན་ཡིག་གིས། །སབ་འཇམ་ཡང་པའི་དམར་སྨུག་གློས་མཆློག་

དང༌། །མཆིལ་ལྷམ་ཟུང་གི་རྟྗེན་བཅས་བསྐུར་བ་འཕློད། །གསར་བུས་ཚོད་མའི་རློ་

ལ་ཇི་བཞིན་དུ། །ལྗེགས་བཤད་རིང་དུ་བསྗེན་ཀང་ལྕིགས་དཀའ་བ། །རློ་འཛིན་

དབང་པློས་རློ་ལ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཡུད་ཙམ་རྗེ་ཡིས་ཉམས་སུ་མློང་བ་མཚར། །དྗེང་

དུས་ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སང་གི །ལམ་གི་རྣམ་དབྱྗེ་ཤྗེས་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་

དཀློན། །བརྒྱ་ལ་སིད་ཀང་ལྗེགས་བཤད་ལྗེགས་བཤད་དུ། །ཇི་བཞིན་ཤྗེས་པའང་

དྗེ་འདྲ་ཁློ་ནར་བས། །དྗེ་ཕྱིར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་ལམ་གི་གནད། །ཕ་མློ་རྣམས་ལའང་

བཅློས་མིན་ངྗེས་རྗེད་ཅིང༌། །ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་མཐློང་ཚེ་ཁློ་བློའི་ཡིད། །རིང་དུ་ངལ་

བའི་འབས་བུ་ཐློབ་པས་ཚིམ། །ཆློས་ཀི་རྗེ་ཉིད་ཀིས་བརྗེས་པའི་གློ་འཕང་ལ་གདུལ་

བྱ་རྣམས་དངློས་དང་བརྒྱུད་པས་བཀྲི་བར་བཞྗེད་ནས་མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེའི་རིམ་པ་

གསུངས་པའི་མདློ་ནས་འབྱུང་བའི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པར་བགྲློད་པའི་

ལམ་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདིས། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྤྱིའི་རང་གཟུང་ནས་གདུལ་

བྱ་མཆློག་འགའ་ཞིག་ལ་རྒྱུད་སྗེའི་ལམ་གི་སློན་པ་བཏབ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འཛིན་པ་འདི། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་དུ་ཤར་
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བའི་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཞྗེད་པ་ཡིན། ཁློ་བློས་ཀང་དྗེ་རྟློགས་པའི་

དློན་དུ་ལློ་མང་པློར་བས་མཐའ་བརྟྗེན་ནས་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་

གཞིར་བཞག་བསག་སྦྱང་གི་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྗེན་མང་པློ་དང་ལམ་གི་ལུས་ཚང་བའི་

དམིགས་རྣམ་སྐློང་བའི་ཉམས་ལྗེན་གི་རྒྱུ་ལ་འབད་པས་མཁས་པ་དགྗེས་པའི་མདློ་

སྔགས་ཀི་ལམ་ཕྱློགས་རགས་པ་ཙམ་མཐློང་ནས། བསན་པ་ལ་དམིགས་པ་འབའ་

ཞིག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས། སྔློན་ལ་ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡི་

གྗེར་བཀློད་པ་ཡིན། འདི་ལའང་ལམ་གི་ལུས་རློགས་མ་རློགས་དང༌། ལམ་གི་གློ་

རིམ་ངྗེས་ཚུལ་དང་ལམ་གི་ཆ་ཕ་མློ་རྣམས་ནས་ལག་ལྗེན་དུ་བྱས་ནས་འཁིད་ཚུལ་

དང་ཁྱད་པར་དུ་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་གཞུང་ཆྗེ་བའི་དགློངས་པ་བཞིན་དུ་

གསལ་བར་བཀྲློལ་བ་འདི་དག་སིང་ནས་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་འདློད་བྱུང་བའི་ཚེ། ཉམས་

ལྗེན་གི་གནད་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་གཞུང་ཆྗེ་བ་རྣམས་ངྗེས་པར་བཞག་དགློས་

པར་མཐློང་ནས་འདློར་ཞིང༌། སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྗེན་གི་བློ་ས་མ་སྐྗེ་པའི་ཚེ་དྗེ་དག་ལ་ཉིན་

མཚན་དུ་འབད་པ་བྱྗེད་པ་ན་ཉམས་ལྗེན་ཇི་ལྟར་བསན་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱློགས་པར་ཐ་

སད་ཙམ་ལ་མཁས་པའི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་མཐློང་ནས་གཞུང་རྗེ་རྗེའི་ཚིག་དློན་ལ་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློའི་འབྲུ་གནློན་ཚིག་སྤྱི་ཙམ་དུ་མ་སློང་བ་རྗེ་ཐྗེབས་ན་དྗེ་

ཙམ་གིས་དྗེ་དག་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་འདློད་པའི་ད་ལྟའི་དུས་འདྲ་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས། སྔློན་

དུས་ཀི་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་ཚེ་འདིའི་བུན་ལློང་ཡལ་བར་བཞག་ནས་རིག་པའི་གནས་

མང་དུ་བསབས་ཏྗེ། ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་གནད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་སམ་དུ་སྒྲུབ་འདློད་

ཀིས་བངས་པའི་ཤྗེས་འདློད་ཅན་རྣམས་ཀིས་རིང་དུ་དཔྱད་ཀང་དཔག་དཀའ་བར་
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བྱུང་འདུག་པས་ལམ་ལ་བསྐློར་བའི་གློ་ཡུལ་རྣམས་ཀིས་ཚིམ་ས་བ་མ་མཛད་

པར། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རྒྱུ་རྐྗེན་ལ་འབློད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསློལ་བ་ཐློབ་ལ་

ཞིབ་པར་ཆློད་མཛོད་མ་གློ་བའི་གློ་རྒྱུ་བྱུང་རྗེས་ཀིས་འདློད་པའི་ལྷ་དང་དམ་པའི་

བཤྗེས་ཀི་སྐུ་དྲིན་དུ་བཟུང་ལ་སར་ཡང་ཟང་ཟིང་དང་སྒྲུབ་པའི་མཆློད་པས་སྐུ་དྲིན་

གསློབ་པ་ལ་འབློད་དང་བློ་ཁྱད་ཞུགས་པར་སློང་ནས་ལམ་གི་གནད་ཕ་རགས་

ཐམས་ཅད་ལ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེ་རྗེད་ནས། ལྷ་དང་བ་མ་ལ་ཇྗེ་དད་

སློན་པ་དང་བསན་པ་ལ་ཇྗེ་གུས་སྗེམས་ཅན་ལ་ཇྗེ་བརྩྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཇྗེ་བརྩློན་དུ་འགྲློ་

ཞིང༌། ལྗེགས་པར་དམིགས་ཕྱྗེད་པའི་གནད་ཀིས་བག་ཆགས་བརྟན་པར་འཇློག་པ་

ལ་གཞན་དང་མི་འདྲའློ་ཞྗེས་པ་འདི་ནི་ཚ་ཁློ་བ་མཁན་ཆྗེན་ངག་དབང་གྲགས་པའི་

ཞུ་ཡིག་གི་ལན་དུ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་གནང་བའློ།།  །།

༈ ན་མློ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། །གང་ཞིག་ཞབས་པད་གུས་པས་རབ་བསྗེན་

ན། །འདློད་པ་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བག་སྩློལ་མཛད་པ། །འདྲྗེན་མཆློག་བ་མའི་ཞབས་ལ་

ཕྱག་བྱས་ཏྗེ། །མདློར་བསྡུས་སྨྲ་བ་འདི་ནི་ཉན་པར་གིས། །བཟང་པློའི་ལས་མང་དག་

གིས་ལྗེགས་བསྒྲུབས་པའི། །དལ་བའི་རྟྗེན་བཟང་འདི་འདྲ་རྗེད་པའི་ཚེ། །ཉིན་མཚན་

ཀུན་ཏུ་དགྗེ་ལ་མ་འབད་ན། །དྗེ་ལས་བསླུས་པར་གྱུར་པ་གཞན་གང་ཡློད། །དྗེང་བྱ་

སང་བྱའི་ལྗེ་ལློས་གཡྗེངས་གྱུར་ན། །དློན་མ་གྲུབ་པར་སློབས་ཆྗེན་འཆི་བདག་

གིས། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་གནས་སུ་ཁིད་གྱུར་ན། །དྗེ་ཚེ་མ་ངན་གྱུར་ཀང་ཅི་བྱར་

ཡློད། །དྗེ་ཕྱིར་མྱུར་དུ་འཆི་བའི་ཚུལ་བསམ་ཞིང༌། །ཤི་ནས་ལུས་ཀི་རྗེས་སུ་གྲིབ་མ་
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བཞིན། །ལས་གཉིས་འབང་བ་ཡང་དང་ཡང་བསམ་ནས། །སིག་སྦྱང་དགྗེ་བ་བསག་

ལ་གུས་པར་བྱ། །སྐྗེ་དགུ་འཇིགས་རུང་འཁློར་བའི་གཡང་ས་རུ། །གྲློགས་མྗེད་

གཅིག་པུར་ཀུན་ཏུ་འཁྱམས་པ་ན། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་འདྲ་བའི་སྐབས་

གཞན་མྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་བསམ་པ་ཐག་པས་སྐབས་སུ་སློང༌། །སྗེམས་ཅན་འདི་རྣམས་

བདག་གི་གཉྗེན་ཡིན་ཏྗེ། །ཡུན་རིང་དུས་ནས་ཕན་པ་དཔག་མྗེད་བྱས། །འདི་དག་

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོར་ལྷུང་བ་ལ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ུབརྩྗེ་བར་བྱ་བར་རིགས། །དྗེ་དག་

ཐར་པའི་ལམ་ལ་འགློད་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་བའི་གློ་འཕང་འདློད་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་

ནས། །ས་ཚོགས་སློ་ནས་དགྗེ་བ་བསག་བྱ་སྗེ། །ཕྱློགས་རྗེ་ཙམ་གིས་ཚིམ་པར་བྱྗེ་

བ་མིན། །མདློར་ན་གང་ཞིག་ཁས་བངས་སློམ་པ་རྣམས། །ཡློངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་

གཞིར་བཟུང་ནས། །རང་གི་སློབས་དང་འཚམ་པར་ཉན་པ་དང༌། །སྗེམས་དང་སློམ་

པའི་ཚུལ་ལ་འབད་པར་མཛོད། །མི་འདློད་སྡུག་བསྔལ་དུ་མའི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །སློ་

གསུམ་ཉྗེས་སྤྱློད་གསར་དུ་འཇུག་པ་ནི། །སློམ་པས་བཀག་སྗེ་སྔློན་གི་ཉྗེས་སྤྱློད་

རྣམས། །སློབས་བཞིའི་འབད་པས་རྟག་ཏུ་སྦྱང་བར་བྱ། །ཞྗེས་པ་འདི་ནི་འགྲློ་མགློན་

རློ་རྗེ་དཔལ་གིས་ཉྗེ་བར་བསྐུལ་བའི་ངློར། ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གིས་ལྕང་རིང་ཐང་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ཀྗེ་རུ་ཞྗེས་གྲགས་གནས་འདིར་འཁློད་པ་རྣམས། །ཁྗེ་དང་རྗེད་བཀུར་དློར་

ཏྗེ་ཆློས་ལ་གཞློལ། །གྗེ་སར་ཉི་ཤར་འློད་ཀིས་མཛེས་པ་བཞིན། །ངྗེ་རང་རྣམས་ཀང་

གསུང་རབ་སང་བས་རྩྗེ་ན། །ཅྗེ་སྤྱང་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་བཅུར་མི་འགྲློ་ཞིང༌། །ཆྗེ་ཆྗེས་
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དློར་ནས་མཁས་པ་བསྗེན་བྱས་ནས། །ཇྗེ་མཐློ་ཇྗེ་མཐློར་སློང་ཞིང་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཉྗེ་

རིང་མྗེད་པར་ངང་གིས་འདུ་བར་འགྱུར། །ཏྗེ་ལློ་པ་སློགས་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གིས་

ཀང༌། །ཐྗེ་ཚོམ་སངས་ཏྗེ་བ་མ་གུས་པས་བསྗེན། །དྗེ་བཞིན་བདག་ཅག་མཁས་ལ་

གུས་བཏུད་དྗེ། །ནྗེའུ་གསིང་མཛེས་ལྟར་ཡིད་རབ་དང་བར་བྱ། །པྗེ་ཏ་བ་ཡི་སྤྱློད་

ཚུལ་ལྷུར་བངས་ཏྗེ། །ཕྗེ་གུའི་རྩིག་པས་བསྐློར་བའི་ཁང་བཟངས་སུ། །བྗེའུས་མ་ལ་

གདུང་འདྲའི་འདུན་པ་ཡིས། །མྗེ་ཤློར་གསློད་ལ་བརྩློན་བཞིན་འགྲུས་པར་

རིགས། །ཙེ་ནྗེ་འདུག་ནས་གསུང་རབ་དློན་བསམས་ན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདྗེ་

ནས་བདྗེ་བར་འགྲློ། །ཛེ་རྗེག་ཕག་དློག་བྱམས་པའི་གཉྗེན་པློ་ཡིས། །ཝྗེ་རན་ཏ་ཡིས་

ནད་རྣམས་སྗེལ་བཞིན་བསལ། །ཞྗེ་སས་འདུད་པའི་དག་སང་རབ་སྦྱངས་ཏྗེ། །ཟྗེ་

སློངས་སྤྱློད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་སངས་ནས། །འྗེ་ཏ་ཀ་ཡིས་བསྗེན་པའི་བསི་གནས་

སུ། །ཡྗེ་ནས་སྤློས་བལ་དློན་ལ་འདྲིས་པར་བྱ། །རྗེ་བ་མ་ཆྗེ་འདློད་པ་ཆུང་བར་

གིས། །ལྗེ་ལློ་མ་ཆྗེ་ཆློས་ལ་བརྩློན་པར་བྱ། །ཤྗེ་མློང་སློབས་ཀིས་མ་དྲྗེགས་དབྗེན་

པའི་གནས། །སྗེ་བས་དཀྲིགས་པའི་ཕྱློགས་སུ་དགྗེ་ལ་འབད། །ཧྗེ་ཧྗེ་མཁས་པ་

དགྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདི། །ཨྗེ་ཡིག་དབྱངས་ངྗེས་བྱ་དཀའི་ཚུལ་དག་

ཏུ། །ལྗེགས་པར་བསྗེབས་འདི་མང་ཐློས་ཙོང་ཁ་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཆློས་

པར་བྱྗེད་ཚེ་སྦྱར།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཀློ་ཀ་ལི་ཀའི་མགྲིན་པའི་སྤུ་བཞིན་དུ། །ཁློ་

ར་ཁློར་ཡུག་ཚོན་གིས་བཀྲ་བ་འདིར། །གློ་ཆ་བགློས་པའི་སིང་སློབས་ཆྗེན་པློ་
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ཡིས། །ངློ་མཚར་ཐུབ་པའི་གསུང་ལ་སྦྱངས་ན་ལྗེགས། །ཅློ་ནས་འདྲྗེན་པའི་དམ་

པས་གདམས་པ་ལྟར། །ཆློ་རིགས་བཟང་པློའི་སྤྱློད་ཚུལ་ལྷུར་བངས་ཏྗེ། །ཇློ་བློའི་དྲུང་

དུ་སློས་བསྐློར་འཚོགས་ཀི་བར། །ཉློ་ཚོང་དློར་ཏྗེ་ཆློས་བར་འཕྗེལ་ན་ལྗེགས། །ཏློ་

ཀྗེར་བཞིན་དུ་གཙུག་ཏུ་འཁུར་བ་ལ། །ཐློ་ཆློ་སངས་པའི་སྤྱློད་པ་དུལ་བ་དགློས། །དློ་

ཟླ་མྗེད་པའི་མཁས་པ་བྱྗེད་འདློད་ན། །ནློ་བསམ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ལ་བཏང་ན་

ལྗེགས། །པློ་ཏ་ལ་ན་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་ལྟར། །ཕློ་བང་འདིར་ཡང་སིང་རྗེས་རང་

རྒྱུད་འདུལ། །བློ་ལློང་བཟང་ལྟར་རྒྱུད་ནི་མཉྗེན་བྱས་ཏྗེ། །མློ་གཤམ་བུ་ལྟར་ཁློ་བ་

བལ་ན་ལྗེགས། །ཙོ་རའི་འཇིགས་པས་དབྗེན་པར་གྱུར་པ་འདིར། །ཚོ་ཚོའི་ཁློད་

ནས་བསམ་པ་རྒྱ་བསྐྗེད་དྗེ། །ཛོ་གི་དུལ་བའི་སྤྱློད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། །ཝློ་བརྒྱལ་བྱུང་

ཡང་བརྩློན་པ་བསྗེན་ན་ལྗེགས། །ཞློ་དང་ཀུ་མུད་མདངས་ལྟར་རབ་དཀར་ཞིང༌། །ཟློ་

མདློག་མཐློང་ན་གཞན་ཡིད་འཕློག་པ་ཁྱློད། །འློ་ཅག་རྣམས་ཀིས་གུས་པས་བསྒྲུབ་

བྱ་སྗེ། །ཡློ་ལང་འདུ་འཛིའི་བྱ་བ་དློར་ན་ལྗེགས། །རློ་ལ་སྗེད་པ་ཆུང་བར་བྱས་ནས་

ནི། །ལློ་མང་དུས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ནན་ཏན་འཕློ། །ཤློ་སློགས་རྣམ་གཡྗེང་དབང་དུ་

མ་བཏང་བར། །སློ་ཀ་འདི་ལ་མཐར་ཐློན་བྱས་ན་ལྗེགས། །ཧློ་ཡིག་བར་དུ་ཐློག་མ་

ཐམས་ཅད་ནི། །ཨློ་ཡིག་དབྱངས་ངྗེས་བྱ་དཀའི་ཚུལ་དག་ཏུ། །ལྗེགས་པར་བསྗེབས་

འདི་མང་ཐློས་ཙོང་ཁ་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཆློས་པར་བྱྗེད་ཚེ་སྦྱར།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟྗེན་རྣམ་འདྲྗེན་རྒྱལ་བའི་རིང་

ལུགས་པ། །ཐུབ་བསན་ཉིན་མློར་བྱྗེད་པ་ཉིན་མློའི་དཔལ། །འགྲློ་བ་དུ་མའི་ཐར་ལམ་
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གསལ་མཛད་པ། །བསན་པའི་མངའ་བདག་འགྲློ་ན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །སན་པའི་གྲགས་

པས་རྣ་བའི་ལམ་མཛེས་ཤིང༌། །རྣམ་དཔྱློད་བློ་གྲློས་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིས། །གསུང་

རབ་རིན་ཆྗེན་གླིང་ལ་དབང་བསྐུར་བ། །མཁས་ཁྱློད་འཕིན་ལས་བཟང་པློས་ཤར་གི་

ཕྱློགས། །རྒྱས་པར་མཛད་པས་འགྲློ་བའི་རྗེ་བསྐློང་བའི། །རིན་ཆྗེན་དབང་གི་རྒྱལ་

པློར་གྱུར་ནས་ནི། །བཀའ་སྩལ་ཡི་གྗེར་སྤིངས་པ་ཙན་དན་གི། །སྐྗེས་ཀི་རྟྗེན་ལ་རྒྱ་

ཡིས་བཏབ་པ་འཕློད། །དྗེ་ཚེ་རིག་ལ་བདྗེ་བའི་དཔལ་བྱིན་པས། །ཡིད་ཀི་ཤིང་རྟ་

དགའ་བའི་རླུང་གིས་ནི། །བསྐློད་པས་དྲངས་པའི་སན་ཚིག་མྗེ་ཏློག་ཕྗེང༌། །མགྲིན་

པའི་ལམ་ནས་འཐློར་བ་འདི་ལྟར་རློ། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་འཛིན་པའི་རྒྱལ་སས་

མཆློག །དགློངས་པ་གསལ་དང་དྗེ་སས་ཐུ་བློ་ནི། །ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན་ཞྗེས་བྱས་

ས་ཕྱློགས་དར། །སྔློན་ཆད་བསན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་མཛད་ནའང༌། །དུས་ཀི་དབང་

གིས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པར་གྱུར། །ཚུལ་དྗེ་གཟིགས་ནས་བསན་པ་སྗེལ་སད་དུ། །བཀའ་

ཉན་གདུལ་བྱ་གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་པློ་ལ། །སྦྱློར་བའི་ཐུགས་ཁུར་བསློམས་ཞྗེས་གླྗེང་

བ་ཐློས། །ཚུལ་དྗེར་ད་དུང་གཞློལ་བར་མཛད་པ་ལ། །བདག་འདྲས་བསྐུལ་ལ་ལྟློས་

པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །རྣམ་དག་ཁུར་ཆྗེན་ཁྱྗེར་བ་བར་མ་དློར། །མི་འདློར་མཐར་ཕྱིན་དམ་

པ་རྣམས་ཀི་ལུགས། །ཉིད་སྐུ་བསློད་ནམས་ཞིང་དུ་ཞབས་བརྟན་ཅིང༌། །རྣམ་པར་

དཀར་བའི་མཛད་པ་རྒྱས་པའི་ཐབས། །རྟྗེན་འབྗེལ་ཟབ་མློ་དུ་མའི་སློ་ནས་ནི། །སྒིག་

ལ་བརྩློན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་མཛད་པར་ཞུ། །ཞྗེས་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅློ་ལྔ་ལ་འབློག་

རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་ཕུལ་བའི་སྐྗེས་ཀི་མཚོན་པར་སམ་

ཕྲུག་དུར་དམར་ས་ཚང་བ་ལྗེགས་པ་གཅིག་ལ་ཐྗེལ་ཚེ་འདི་འབྱར་བ་འབུལ། ཞྗེས་
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པ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེས་བྱང་བ་མའི་ཞུ་ཡིག་གི་ལན་དུ་མཛད་པའློ།།  །།

༈ ཐུགས་རྗེའི་ཟྗེགས་མའི་ཆ་ཤས་ཞུགས་པས་ཀང༌། །གསུང་རབ་རློ་

མཆློག་མློང་བའི་དཔལ་སྗེར་བ། །འཇམ་དབྱངས་བ་མའི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་

ཀིས། །རྣམ་དཔྱློད་ལྡན་པའི་བུ་ཁྱློད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་ལ་བློད་ཀི་མཚམས་

གནས་སྐིད་པའི་གྲློང༌། །རང་བྱློན་འཕགས་པས་བྱིན་བརླབས་ས་ཡི་ཕྱློགས། །དྗེར་

ནི་འགྲན་ཟླ་བལ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མཆློག །རྒྱ་ཆྗེན་ཆློས་ཀི་སྤྱན་ལྔན་རྗེད་མདའ་

པའི། །ཞབས་ཀི་དྲུང་ན་ཉྗེར་གནས་མང་ར་བ། །སློམ་བརྩློན་མང་ཐློས་ཡློན་ཏན་རྒྱལ་

མཚན་གིས། །དློན་ལྡན་སན་པའི་འཕིན་ཡིག་སྤིངས་པ་ཡིས། །བདག་གི་ཡིད་ནི་

རབ་ཏུ་མགུ་བར་བྱས། །ལྗེགས་བཤད་ཚོས་ལ་སིང་སློབས་མི་དམན་པའི། །དཔའ་

ཁྱློད་དམ་པ་ལས་འློངས་ལྗེགས་བཤད་གཏམ། །སྔློན་མྗེད་འགའ་ཞིག་རྗེད་ཅིང་ད་

དུང་ཡང༌། །མདློ་སྔགས་གཏམ་གི་སིང་པློ་འགའ་ཡི་ཕྱིར། །དྗེ་ན་རིང་དུ་སློད་ཅྗེས་སྨྲ་

བ་ལྗེགས། །ཅི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་གསུང་རབ་གནད་ཀི་དློན། །ཇི་བཞིན་ངྗེས་ནས་ཞི་བའི་

ནགས་སུ་ནི། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལས་ཡ་མཚན་གཞན་མྗེད་ཕྱིར། །དྗེ་ནས་ཁ་ཆྗེ་

བལ་པློར་ལྗེགས་སྦྱར་སྐད། །སློབ་ཏུ་འགྲློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་སྗེམས་ཅན་གི། །ཁམས་རྣམས་

དུ་མ་ཡིན་པས་དྗེ་ཙམ་གི། །དབང་དུ་གཏློང་ན་དྗེ་ལ་སུས་ཅི་བྱ། །དྗེ་ལྟ་མིན་ན་དློན་

ཆྗེན་བསྒྲུབ་པའི་ལམ། །ཡལ་བར་དློར་ནས་དློན་ཆུང་ལྷུར་ལྗེན་པ། །དགག་བྱ་ཆྗེ་ལ་

དགློས་པ་ཆུང་བའི་གནས། །བློ་གྲློས་མ་སྦྱངས་པས་ཀང་རིང་དུ་འདློར། །བདག་ཀང་

དགྗེ་ལྡན་རི་བློའི་ངློས་ཡངས་སུ། །རྣམ་གཡྗེང་དློར་ནས་དབྗེན་པའི་རློ་མང་
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ཞིང༌། །མདློ་སྔགས་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་གནས་རྣམས་ལ། །སློམ་པའི་རྩློལ་པས་གླློ་

བ་དགའ་ཞིང་མཆིས། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་བདྗེ་ཞིང་དགྗེས་པར་སྤྱློད། །ཟླ་མློའི་དགྗེ་

བའི་སྦྱློར་བ་འཕྗེལ་ཞྗེས་པས། །ཡིད་ལ་དགའ་བསྐྗེད་རིང་པློར་མ་ཐློགས་པར། །ཞུ་

བའི་འཕིན་ཡིག་སྤྱན་སྔར་འབུལ་བར་ཡློད། །རིགས་པའི་ལམ་ལ་བྱང་བའི་བློ་

མཆློག་དང༌། །གསུང་རབ་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་ལྗེན་དང༌། །ཚིག་སྦྱློར་

ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ། །ས་སྗེང་འདི་ན་རིན་ཆྗེན་རྣམ་གསུམ་

སང༌། །ཡློན་ཏན་དུ་མའི་གཏྗེར་འཛིན་པས། །རྒྱལ་མཚན་ཏློག་ལྟར་མངློན་མཐློ་

བ། །ཁྱློད་ཀིས་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན། །ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་གྱུར་ཞིག་

གུ། །ཞྗེས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་དྲུག་ལ་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས། བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྨྲས་པ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་

ཅིག།     །།

༈ བློ་ལྡན་ཁྱློད་ཀིས་བདག་ལ་ཕན་འདློད་ན། །ཚེ་འདིའི་འཚོ་ཚིས་ཇི་ལྟར་

བྱས་ཀང་ཕྱིད། །འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མར་ངྗེས་པར་འགྲློ་འཚལ་བས། །དྗེ་ཕྱིར་ཕྱི་མ་དློན་

དུ་གཉྗེར་བར་རིགས། །མི་ཡི་ལུས་དང་བསན་དང་མཇལ་བ་ནི། །ཡང་ཡང་མི་རྗེད་ད་

རྗེས་ཙམ་ལགས་ཤིང༌། །འདི་ན་དློན་ཆྗེན་འགྲུབ་པའི་གནས་ཡློད་པས། །ཚུལ་འདི་

སློམས་ལ་མི་ལུས་སིང་པློ་ལློང༌། །དྗེང་བྱ་སང་བྱའི་བསམ་པས་འབྱམས་གྱུར་

ན། །འཆི་བས་གཏུགས་ནས་ཅི་བགིར་མ་མཆིས་པས། །དྗེ་ཕྱིར་ཐློས་པའི་དློན་

རྣམས་དྗེ་མ་ཐག །ཕྱི་བཤློལ་མི་བྱ་ལག་ཏུ་བང་བར་རིགས། །དྲན་ཤྗེས་གློ་ཆ་བལ་

བའི་སྐྗེ་བློ་ལ། །ཡུལ་གི་ཚོམ་ཀུན་དག་གིས་རྟག་ཏུ་འཚེ། །དགྗེ་བའི་ལས་ལའང་
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གྲློགས་བྱྗེད་དཀློན་པས་ན། །མཁས་པས་གཞན་གི་དྲིང་ལ་མི་བཞག་གློ །སློབ་དཔློན་

བློ་གྲློས་འཕྗེལ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་ཡིག་ལན་མཛད་པ་ལས་ཁློལ་དུ་ཕྱུང་བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །རྨད་བྱུང་ལྗེགས་བཤད་སྐྗེས་ཀིས་ནི། །དམ་

པའི་ཡིད་རབ་འཕློག་པ་ལྟར། །ཙནྡན་ལློན་པ་དྲི་བཞློན་གིས། །བསྐློད་པའི་བསུང་

གིས་དྗེ་ལྟ་མིན། །དྗེ་ཕྱིར་མཁས་པའི་མགྲིན་པའི་རྒྱན། །ངག་གི་དཔལ་སྗེར་དབྱངས་

ཅན་ལ། །གུས་པས་འདུད་དློ་བཅློམ་ལྡན་མ། །ཚིག་གི་མཆློད་སྦྱིན་རྒྱས་པར་

མཛོད། །ཆུ་གཏྗེར་བཞི་ཡི་སྐ་རགས་ཅན། །ས་ཆྗེན་འདི་ཡི་ལྷློ་ཕྱློགས་ཀི། །རྒྱལ་

ཕན་དུ་མའི་སྤྱི་གཙུག་ན། །གང་གི་བཀའ་ལུང་ངལ་གསློ་བ། །འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ཐིག་

ལྗེ་ཏ་མིང་ཞྗེས། །ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་སན་པས་ཕྱློགས་ཀུན་གི། །སྐྗེ་དགུའི་རྣ་

བའི་རྒྱན་དུ་བྱས་པ་དྗེས། །ཞབས་རྡུལ་འློད་འབར་གཙུག་རྒྱན་བཞིན་མཛད་པ། །དྗེ་

ནི་དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་པ། །འགྲློ་བའི་ཡློན་གནས་བ་ན་མྗེད་པའི་

ཞིང༌། །སིགས་དུས་འགྲློ་བའི་རྗེ་སྐློང་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །མགློན་ཁྱློད་བསློད་

ནམས་ཞིང་དུ་ཞབས་བརྟན་ཅིག །དྗེ་ལྟར་འདློད་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སྐབས་

སུ་བབ་པའི་ཤིས་པ་བརློད་པའི་ངག་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་རྣམ་པར་དཀར་བའི་དགྗེ་

ལྗེགས་གསྗེར་གི་ས་གཞི་ཆྗེན་པློའི་ཁྱློན་ལས་ནི་འཁྲུངས། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་

བསྡུ་བཞིའི་བང་རིམ་གདུལ་བྱའི་ཉྗེར་འཚོའི་གནས་དམ་པས་ནི་མཛེས། །དཔལ་

དང་འབྱློར་བའི་རླབས་ཀི་ཕྗེང་བ་ཆལ་ཆིལ་གཡློ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློའི་དབུས་ན་

ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཚུལ་གིས་ལྷམ་མྗེ་ལྷན་ནྗེ་ལྷང་ངྗེར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 609  

བཞུགས་པའི་རིའི་དབང་པློ་གཉིས་པ་དྗེའི་སྤྱན་སྔར་ཞུ་བ་ནི། གངས་རིའི་ཁློད་པ་

དང༌། རྒྱ་ནག་པློའི་འགྲློ་བ་དུ་མའི་མཐློ་རིས་དང་བྱང་གྲློལ་གི་ལམ་ལྟ་བའི་བློ་གྲློས་ཀི་

མིག་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་གཏམ་གིས་ཡློངས་སུ་སྦྱངས་ནས་སར་ཡང་སྐུ་ལ་

སྙུན་མྗེད་པར། དབུས་ཀི་ཕྱློགས་སུ་ཕྗེབས་པའི་གཏམ་གླྗེངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

ཐློས་པས་ཡིད་ཀི་ཤིང་བལ་དགའ་བའི་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསྐློད་པར་

གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མཐློང་ན་བདྗེ། དམ་པ་རྣམས་

དང་འགྲློགས་པ་བདྗེ། །ཞྗེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན། བསྐུ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བའི་

ཕྱིར་དུ། །ཉིད་ཀི་གམ་དུ་ལྷགས་པར་རིགས་ནའང༌། །ལློ་ཁ་ཅིག་གི་རིང་ལ་རི་མི་

འབབ་ཀི་དམ་བཅའ་བརྟན་པློ་ཞིག་བགིས་ན་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་མཐློང་ནས་ཡློས་

ལློའི་དཔྱིད་སློད་ནས། དྗེ་འདྲ་བའི་ཡི་དམ་བརྟན་པློ་ཞིག་བགིས་པའི་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་པས་རྗེ་ཞིག་ལ་མཇལ་བར་རྔློ་མ་ཐློག་མློད། འློན་ཀང་ལུས་ནི་རིང་ན་གནས་ན་

ཡང༌། །སྗེམས་དག་མཛའ་བ་མི་ཉམས་ཏྗེ། །དཔག་ཚད་དུ་མའི་བར་གནས་

པའི། །པདྨློའི་གཉྗེན་དང་པད་ཚལ་བཞིན། །སྐབས་ཀི་དློན་ཉྗེ་བར་བསྡུས་ཏྗེ་ཞུ་བ་ནི། 

སྐྗེ་དགུའི་བདྗེ་ལྗེགས་འབྱུང་བའི་སློ་གཅིག་བུ། །ཐུབ་བསན་རྒྱས་པའི་ཁུར་ཆྗེན་

འཁྱྗེར་བ་ལ། །ཉིད་ལས་མཐུ་ཆྗེན་གཞན་འགའ་མ་མཆིས་པས། །ཚུལ་དྗེར་བརྩློན་

པའི་རྒྱལ་སས་སྤྱློད་པ་ལ། །བདག་འདྲས་གསློལ་བ་བཏབ་ལ་ལྟློས་ཅི་འཚལ། །འློན་

ཀང་ཡིད་འཕློག་དམར་སྗེར་ལི་ཁིའི་མཚོར། །ཉི་མ་གཞློན་ནུའི་འློད་ཟྗེར་ཞུགས་པ་

ན། །སྔློན་ལས་ཆྗེས་ཆྗེར་མཛེས་ལ་འགལ་བ་ཅི། །མི་མཉམ་བསློད་ནམས་རྟ་བདུན་

ཤིང་རྟ་ཡིས། །གངས་ཅན་བྱ་ལམ་ཡངས་པར་ལྗེགས་དྲངས་ཤིང༌། །ཕིན་ལས་འློད་
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སློང་འགྗེད་པའི་མཛད་པ་ཅན། །ཐུབ་བསན་པདྨློའི་ཚལ་གི་གཉྗེན་གཅིག་བུ། །མང་

ཐློས་ལུང་གི་འདབ་བརྒྱ་རྒློད་པ་དང༌། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྗེ་སར་འཛུམ་པ་

ཡིས། །གསུང་རབ་སྦྲང་རྩིའི་དཔལ་ལ་རློལ་འདློད་པའི། །སྐལ་བཟང་བུང་བའི་དགའ་

སློན་རྒྱས་པར་མཛོད། །ལྷ་བུ་གཞློན་ནུའི་རྩྗེད་འཇློར་དགའ་བའི་ཚལ། །ཆགས་ལྡན་

མིག་གི་བདུད་རྩིར་ལང་ཚོའི་དཔལ། །གཏམ་སན་དློན་གཉྗེར་རྣ་བར་ཡིད་འློང་

འཕིན། །ཏིང་འཛིན་ལ་སློགས་ཡིད་ལ་བསམ་གཏན་བདྗེ། །ཇི་ལྟར་དྗེ་བཞིན་བརྩློན་

པའི་གློ་བགློས་ཤིང༌། །རྣམ་དཔྱློད་ཡངས་པའི་ཡིད་རབ་ཚིམ་བྱྗེད་པ། །ཐུབ་པའི་

ལྗེགས་བཤད་ལས་གཞན་དགའ་སློན་གང༌། །དྗེ་སད་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱས་པར་

མཛོད། །

རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་པར་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དཔློན་སློབ་ཀིས་ཞུ་བར་

བདློག །ཅྗེས་ཉྗེར་བཞི་ལ་རི་བློ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་ཞུས་པའི་

སྐྗེས་ཀི་མཚོན་པར། བྱང་རྭ་སྒྗེང་གི་རྟྗེན་བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པའི་མི་ཕམ་

ཆློས་རྗེའི་སྐུ་བཟང་པློའི་བཞུགས་སངས་མཛད་པའི་ལི་མི་གཅིག །སབ་མློ་དཀར་པློ་

བུབས་གཅིག །ཕྲུག་དམར་གཅིག །པད་ཁྗེབས་གཅིག །བཙུགས་ཞྭ་དམར་པློ་

གཅིག་འབུལ་བ་ལགས། འདི་ཆློས་རྗེ་ཀརྨ་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དྲུང་དུ་ཞུ་

ཡིག་གློ།     །།

༈ སྭ་སི། གྲུབ་པས་བསྗེན་པའི་རི་བློའི་ངློས་དག་ཏུ། །དྲང་སློང་ཆྗེན་པློའི་སྤྱློད་

པས་རབ་མཛེས་ཤིང༌། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་འདྲྗེན་དྗེའི་ཞབས་ཟུང་ནི། །གདུལ་བྱའི་

གཙུག་ན་རིང་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །གངས་ཅན་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་ཅློད་པན་
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སྗེང༌། །གང་ཞིག་ཞབས་པད་རྣམ་མཛེས་དྗེ་དྲུང་དུ། །ཐུབ་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་

སློང་བ་པ། །བདག་གིས་གུས་པའི་ཡིད་ཀིས་འདི་སྐད་ཞུ། །ཐློས་ན་རྣ་བ་ཚིམ་བྱྗེད་

དློན་བསམས་ན། །ཡིད་ལ་དཔལ་སྗེར་བཀའ་སྩལ་འཕིན་ཡིག་ནི། །བཟང་མང་སྐྗེས་

དང་བཅས་པ་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསྒྲུབ་པ་དྗེ་ཡིས་བདག་གི་གམ་དུ་འཕློད། །དྗེ་ཚེ་

ཡིད་ཀི་དཔག་བསམ་ལློན་པ་ནི། །དགའ་བའི་དྲི་ཡི་བཞློན་པས་རབ་ཏུ་བསྐློད། །ལྷུན་

པློ་ལྟ་བུར་ཆྗེས་ཆྗེར་བརྟན་པའི་ཐུགས། །ཅུང་ཟད་ཙམ་དུ་གཞན་གིས་མི་གཡློ་

བའི། །ཚུལ་འདི་མགློན་པློ་ཁྱློད་ཀི་རང་བཞིན་དུ། །མཐློང་ནས་རྗེ་ཞིག་ངལ་བར་མ་

བགིས་ལགས། །བསན་པ་རིན་ཆྗེན་རྒྱས་པའི་ཁུར་བཞྗེས་པ། །བདག་འདྲས་བསྐུལ་

བར་གྱུར་ལ་ལྟློས་ཅི་འཚལ། །མགློན་ཁྱློད་འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཞིང་མཆློག་

ཏུ། །ཞབས་བརྟན་སད་དུ་སས་བཅས་རྒྱལ་བ་ལ། །གསློལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་སྨློན་

ལམ་དྲི་མྗེད་ཚོགས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འབད་པས་བགིད་པར་ཞུ། །ས་ག་ཟླ་བའི་

ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་ཕུལ་བ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པ་འདི་སྤྱན་མངའ་དཔལ་

བ་ལ་མཛད་པའློ། །

༈ ༀ་སྭ་སི། སྐུ་ནི་གཞན་ཕན་བསམ་པས་མཛེས་ཀི་རབ་བཀྲའི་གློས་ཀིས་

མིན། །སན་ནི་ལྗེགས་བཤད་ཐློས་པས་མཛེས་ཀི་གསྗེར་གི་རྣ་ཆས་མིན། །ཕྱག་ནི་

གཏློང་ལ་འཇུག་པས་མཛེས་ཀི་སྒ་ལྡན་གདུ་བུས་མིན། །བསློད་ནམས་བརྒྱ་ཡིས་

ལྷག་པར་མཐློ་བའི་མི་དབང་གང་དྗེ་རྒྱལ། །སྐློན་མྗེད་རིགས་ཀི་ཆུ་གཏྗེར་འཇིངས་

ལས་འཁྲུངས། །དགྗེ་ལྗེགས་གསྗེར་གི་ར་བས་ཀུན་ནས་བསྐློར། །ཚད་མྗེད་ཡློན་

ཏན་བརྒྱ་ཡི་དཔལ་འབར་བ། །མི་དབང་ལྷུན་པློ་གླིང་བཞིའི་དབུས་ན་བརིད། །ས་
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བདག་གཞན་ཕན་དགློངས་པ་གངས་རིའི་གློས། །སན་ཞིང་རྣར་འབབ་གསུང་གི་ཚ་

ཟྗེར་གིས། །ལྗེགས་པར་བཞུ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྲགས་པའི་ཚོགས། །སྐྗེ་དགུ་ཀུན་གི་རྣ་

བའི་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས། །དྗེ་ཚེ་ཁིམས་གཉིས་མཁྱྗེན་པའི་བློ་གྲློས་ཀིས། །སྐྗེ་དགུ་

བདྗེ་ལ་འགློད་པའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བ། །ས་སྐློང་དྗེ་ཡི་ལྷག་བསམ་འདི་འདྲ་ཞྗེས། །ཡ་

མཚན་གཏམ་གིས་གཏམ་གཞན་གློ་སྐབས་ཕློགས། །དགྗེ་མཚན་རྒྱུ་སྐར་བྱྗེ་བས་

བཀྲ་བ་ཡི། །སྐུ་ཡི་ནམ་མཁའ་མི་མཐུན་ཆུ་འཛིན་གི། །སྒིབ་གཡློགས་བསལ་ཕྱིར་

བསམ་ཀུན་རློགས་མཛད་པའི། །ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་

མཆིས། །མི་དབང་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀིས་མངའ་རིས་རྣམས། །ཆློས་བཞིན་སྐློང་

བའི་ཆབ་སིད་གང་ཡིན་པ། །པད་གཉྗེན་ལྷ་ཡི་ལམ་ནས་མ་ལྷུང་བ། །དྗེ་སིད་ཡར་

ངློའི་ཟླ་བཞིན་འཇུག་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་གློང་མ་ཧློར་རྒྱལ་བུ་མིའི་དབང་པློའི་

དྲུང་དུ། བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཞུ་བའི་ཞུ་ཡིག་གི་སྐྗེས་ཀི་མཚོན་པར་ཕྱག་ཕྱིས་དར་

ཁ་དཀར་པློ་ཁ་གང་འབུལ། ཞིབ་ཀི་ཞུ་བ་དགྗེ་བཤྗེས་བསློད་རྒྱལ་བ་ལགས་ལ། ཟླ་

བ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཉྗེར་བདུན་ལ་ཆློས་གྲ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་ནས་ཕུལ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་ཅིང་ཐམས་ཅད་

གཟིགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤྗེས་ཆྗེན་པློ་ལྷ་དང་མི་

རྣམས་ཀི་སློན་པ་སྔློན་མྗེད་པ་དྗེ་ཡི་ཞབས་ཀི་པདྨློ་ལ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གུས་

པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གྲངས་མྗེད་བསྐལ་པར་ཡང་དང་ཡང་གློམས་པས། །མཐའ་

ཡས་ཡློན་ཏན་ཚོགས་ཀི་ཕ་རློལ་བྱློན། །ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་གཏྗེར་ཆྗེན་སྨྲ་བའི་
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མཆློག །བདྗེན་པ་གསུང་བ་དྗེ་ནི་བདག་གི་སྐབས། །བ་ན་མྗེད་པའི་མཁྱྗེན་པའི་

གཏྗེར། །གཅིག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པར་དགློངས། །འཇིག་རྟྗེན་རྣམ་པར་འདྲྗེན་པ་

དྗེས། །ཁྱྗེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྐློང་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐབས་

གཅིག་པུ་ལ་མཆློད་པ་དང་ཤིས་པ་བརློད་པའི་ངག་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་སྐབས་རྩློམ་

པ་ནི། སློན་དང་བསན་པ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན། །དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཚོལ་ལ་

མངློན་པར་བརྩློན། །ལྗེགས་ཉྗེས་འབྱྗེད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་མི་དམན་ཞིང༌། །བསློད་

ནམས་སློབས་ཀིས་ས་ཆྗེན་ལྗེགས་སྐློང་བ། །མི་དབང་དྗེ་ཡི་ལྷག་བསམ་ལས་

འློངས་པའི། །བཀའ་ལུང་སན་དངགས་ཕྗེང་བ་བསྒིགས་པ་ཡི། །བདག་ཡིད་ཀུན་ཏུ་

ཚིམ་པར་བྱས་པ་ནི། །ཡློངས་འདུའི་ལློན་པས་ལྷ་རྣམས་ཇི་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་བཀའ་

སྩལ་སན་པའི་འཕིན་ཡིག་སན་དངགས་ཀི་ལམ་ནས་འློངས་པ། སྐྗེ་བློ་བློའི་ནློར་ཅན་

རྣམས་མགུ་བར་བྱྗེད་པའི་དློན། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་ཐློག་མ་

དང་བར་དང་ཐ་མར་དགྗེ་བའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་འབྗེལ་བའི་གཏམ་གི་དགའ་

སློན་སྗེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་མཇལ་བར་བཞྗེད་པ་ཁུམས་ནའང༌། ཇི་སྐད་དུ། སུ་དག་

ནགས་ཁློད་མངློན་པར་དགའ་བ་ཡི། །དགྗེ་སྦྱློང་དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བདྗེ་བ་མིང་། །ཞྗེས་

དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པར་རབ་གནས་ཏྗེ། །བསམ་གཏན་བསམ་མི་ཁྱབ་

ལ་རྟག་གནས་ཤིང༌། །སུ་དག་ནགས་ཁློད་ཞི་བར་དགའ་བ་ནི། །དྗེ་དག་ནམ་ཡང་

ཡིད་གཉིས་འློང་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་ཐུབ་པས་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སློ་ནས་བསྗེན་པར་

བསྔགས་པའི་དབྗེན་པའི་གནས་གངས་རིའི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཁློད་སྨན་གི་ཁྱད་

པར་རློ་དང་མཐུ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཡློན་ཏན་མང་པློ་དང་ལྡན་པའི་ས་ཕྱློགས་མྗེ་
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ཏློག་དང་འདབ་མ་དང་ལློ་མ་དང༌། ལྡུམ་བུ་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་པ། 

གངས་ཀི་ཕྗེང་བ་ནི་ཡློལ་བ་བྗེས་པ་ལྟར་སང་ཞིང༌། རྨུགས་པའི་སྐྗེད་ཆིངས་ནི་དློ་

ཤལ་ལྟར་གནས་པ། ཐྗེལ་སིངས་ཤང་ཤློང་རྣམ་པ་མང་པློ་དག་ནི་ཆྗེད་དུ་བཤམས་

པ་བཞིན་ཡློད་པ། འབབ་ཆུ་རྣམ་པ་མང་པློ་ནི་ངློས་སུ་དུ་མ་ནས་སྒ་སན་པ་སྒློགས་

ཤིང་འབབ་པ། བུང་བ་མང་པློ་ནི་སྒ་དི་རི་རི་ཟྗེར་བ། དགྗེ་སློང་རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པ་

རྣལ་འབྱློར་ལ་བརྩློན་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་ལྷའི་སིངས། མིང་གཞན་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ཞྗེས་པ་ཞིག་གིས་ཡློན་ཏན་གིས་ཡིད་ཀུན་ཏུ་དྲངས་པས། ཆུ་ཧ་

ཅང་བསིལ་བའི་ཉྗེས་པས་ཟིལ་གིས་མ་མནན་ན། ལློ་ཁ་ཡར་ལ་གྲློང་དུ་མི་རྒྱུ་བར་

རྣལ་འབྱློར་ལྷུར་ལྗེན་ཅིང་བསད་པར་བྱའློ་སམ་པའི་ཡི་དམ་བརྟན་པློ་ཞིག་ལློ་སྔ་མའི་

སྨིན་དྲུག་གི་ཟླ་བ་ལ་བགིས་བདློག་པས་ཉིད་ཀི་ཕློ་བང་དུ། ད་རྗེས་ལ་མཇལ་དུ་

མཆི་བར་རྔློ་མ་ཐློག་པ་ལགས། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་ཇི་ལྟར་

ནན་ཏན་གིས་ཁས་བངས་པའི་དགློས་པ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་དམ་བཅའ་བའི་ཁུར་

བར་མདློར་མི་འདློར་བར་བདྗེན་པ་བསྲུང་བ་ལ་ཆྗེད་ཆྗེར་བྱྗེད་དྗེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡ་

རབས་རྣམས་ནི་བདྗེན་པ་སློག་དང་འདྲ། །དྗེ་བས་རབ་ཏུ་ཕློངས་ཀང་དྗེ་མི་

འདློར། །བདྗེན་པ་མྗེད་ན་ཚེ་འདིའི་བདྗེ་བའམ། །སློག་ཀང་ངན་འགྲློ་དག་ལས་སྲུང་

མི་ནུས། །ཞྗེས་དང༌། འགྲློ་བ་མཐའ་དག་ཁྱབ་པའི་གྲགས་པ་འཕྗེལ། །བདྗེན་པ་

འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ལས་འདས་པའི་ལམ། །ལྷ་ཡི་གནས་སུ་འཇུག་པའི་སློ་ཡང་

ཡིན། །འཁློར་བའི་རློང་ལས་ཐར་པའི་ཟམ་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ད་

ནི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་སྐྗེས་ཀི་དགའ་སློན་བྱ་བར་འདློད་ནས། མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་
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ཅུང་ཟད་ཅིག་གསློལ་བ་ནི། 

རང་སིད་ཚུལ་བཞིན་སྐློང་བའི་གྲགས་པ་ཡི། །རྒྱལ་མཚན་ཏློག་ལྟར་ཀུན་གི་

ཁློད་ན་མཐློ། །ལྗེགས་ཚོགས་དཔལ་གིས་རབ་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིང༌། །བཟང་པློའི་

ལམ་ལ་ཀུན་ནས་ལྷག་པར་དགྗེས། །བཀའ་ལུང་སན་པློ་འགྲློ་འདིས་སྤྱི་བློས་

ནློད། །གཟི་བྱིན་ཕས་ཀི་རྒློལ་བས་མི་བཟློད་ཀང༌། །དུལ་བའི་དཔལ་གིས་མངློན་

པར་བསར་བ་ཡི། །ས་ཡི་བདག་པློ་ཁྱློད་ལ་འདི་ཡང་གསློལ། །འཁློར་དང་འབྱློར་

བའི་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆྗེ་བས། །ཡངས་པའི་མངའ་རིས་གནས་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ། །རྒྱལ་

པློའི་གློ་འཕང་སྐྗེ་བ་གཞན་དག་ནས། །བསམས་ཏྗེ་མ་བྱློན་དགྗེ་བའི་མཐུ་ལས་

ཡིན། །དྗེ་ཕྱིར་རང་གི་ཆློས་ཀི་ལམ་བཟུང་ནས། །འབངས་ཀང་ཚུལ་དྗེར་བཀྲི་བའི་

ཐབས་མཁས་ཀིས། །རྒྱལ་སིད་ཆློས་ཀིས་བསྐངས་པར་མཛད་ན་ནི། །འདི་དང་ཕྱི་

མར་དློན་ཆྗེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དྗེ་ཡི་ཚུལ་གིས་རྒྱལ་སིད་སྐློང་བ་ན། །ལྷ་རྣམས་

དགའ་མགུ་རངས་ནས་བསྲུང་བ་དང༌། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གིས་འཇིག་རྟྗེན་འབྱློར་

བྱྗེད་པའི། །བཀྲ་ཤིས་མཚན་མ་མང་དུ་འབྱུང་བར་གསུངས། །སྐྗེ་དགུའི་འཕལ་དང་

ཡུན་གི་ཕན་བདྗེ་རྣམས། །གང་ལས་འབྱུང་བ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ནི། །བཤད་དང་

སྒྲུབ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་རྣམས། །ས་ཡི ་བདག་པློས་རྣམ་པ་དུ་མས་

མཆློད། །མགློན་སྐབས་གཞན་མྗེད་ཉིད་ལ་ལྟློས་གྱུར་པའི། །འབངས་ལ་རྒྱལ་པློས་

བྱམས་པའི་སྗེམས་བཟུང་སྗེ། །ཉྗེས་སྤྱློད་བུ་ལ་མཛངས་པའི་ཕ་བཞིན་དུ། །མི་

རིགས་སྤྱློད་ལས་བཟླློག་པ་མཁས་པའི་ལུགས། །རྒྱལ་བའི་བསན་དང་ཕད་པ་ཆྗེས་

དཀའ་ཞིང༌། །ལུས་སློག་རི་གཟར་ཆུ་བཞིན་གཡློ་བ་དང༌། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་ཚུལ་
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ལའང་གཟིགས་ནས་ནི། །ས་ཡི་བདག་པློ་རྟག་ཏུ་བག་ཡློད་མཛོད། །སྐྗེ་དགུ་སིད་

ནས་སིད་དུ་འཁྱམས་པའི་ཚེ། །མི་འདློད་སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་གཟིར་བ་ལ། །དགྗེ་

དང་འདྲ་བའི་སྐབས་གཞན་ཡློད་མ་ཡིན། །དྗེ་ཕྱིར་ལས་དྗེར་རྟག་ཏུ་དགྗེས་པ་

བསྐྗེད། །སྔློན་གི་གླིང་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་ས་བདག་རྣམས། །གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་བློ་

གྲློས་སློབས་མངའ་བས། །དྗེ་དག་རང་སིད་སྐློང་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། །ལུགས་ཀི་

བསན་བཅློས་དག་ལ་ལྟློས་མི་འཚལ། །དྗེ་ནས་རིམ་གིས་བློ་ཡི་མཐུ་བི་བས། །རྒྱལ་

སིད་སྐློང་བའི་ཁུར་ཁྱྗེར་རྒྱལ་པློ་རྣམས། །ལུགས་ཀི་བསན་བཅློས་རྗེ་རྗེའི་རྗེས་

འབངས་ནས། །ས་ཡི་བདག་པློས་བགི་བ་བགིད་པར་གསུངས། །དྲང་སློང་ཡང་དག་

པ་དང་ལྟར་སང་གིས། །བརྩམས་པའི་ལུགས་ཀི་བསན་བཅློས་དྗེ་དག་ཀང༌། །ཚད་

མ་དག་དང་དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་འབྱུང༌། །དྗེ་ཕྱིར་ལུགས་ཀི་བསན་བཅློས་དམ་པ་

བསྗེན། །ལྗེགས་ཉྗེས་འབྱྗེད་ལ་ཡིད་ནི་རྣམ་པར་འཐློམས། །གཟུ་ལུམ་ཙམ་གིས་

རང་གི་སིད་འཛིན་པའི། །རྒྱལ་རིགས་ངན་པ་མན་ངག་ཡུལ་མིན་པས། །དྗེ་ལ་

མཁས་རྣམས་ལྗེགས་བཤད་ག་ལ་འདློམས། །རིགས་དང་མི་རིགས་རྟློགས་པའི་

མཁྱྗེན་པ་ཅན། །སྔློན་གི་ས་བདག་དགྗེ་བའི་རྗེས་སུ་སློབ། །དམ་པའི་མགློན་ལ་

དམའ་བའི་ཐུགས་འཛིན་པ། །ས་ཡི་བདག་པློ་ཁྱློད་ནི་གདམས་པའི་ཡུལ། །དྗེ་ཕྱིར་

གངས་རིའི་ལློངས་ན་གནས་བཅས་ཤིང༌། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་དམ་པའི་རྗེས་

ཞུགས་ནས། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པ་བསྐྗེད་པར་འདློད་པ་ཡི། །དགྗེ་སྦྱློང་བདག་གིས་དྗེ་

ལྟར་གསློལ་བ་ལགས། །གཙོ་བློ་རྣམས་ནི་ཅི་དང་ཅི་སྤྱློད་པ། །འབངས་རྣམས་དག་

ཀང་ཕལ་ཆྗེར་དྗེ་དྗེ་བཞིན། །ཚུལ་འདི་མཐློང་ནས་སྐྗེ་དགུ་སྐློང་བ་ལ། །རྒྱལ་བའི་
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གསུང་ལས་བྱུང་བའི་སྐྗེས་འདི་ཕུལ། །གསུང་ཡིག་སྔ་མའི་དུས་ན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་

མདློར་བསྡུས་ཤིག་གསློལ་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ད་རྗེས་མཇལ་དུ་བཞྗེད་པ་ལ་ཐུགས་

ཀི་སྤློ་བ་ཡློད་ཚུལ་དང༌། རང་གཞན་གི་དློན་བགིད་པ་ལ་བསྐུལ་བ་ཁྗེངས་སྐྱུངས་

དང་བཅས་པའི་ཕིན་ཡིག་དློན་བཟང་ལ་ཚིག་སྦྱློར་ལྗེགས་པ་བསྐུར་བྱུང་བའི་ལན་

དུ། སར་ཡང་མཇལ་དུ་མི་སྤློ་བ་མིན་ནའང༌། རྗེ་ཞིག་ལ་གྲློང་དུ་མི་རྒྱུ་བའི་རྗེ་མི་

འབབ་ཀི་དམ་བཅའི་ཁུར་དྗེ་བཞག་ཏུ་མ་བདྗེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཆྗེ་བ་དང༌། ཉིད་ཀི་

ཐུགས་ལ་སྔ་ནས་མངའ་ནའང་། རློ་ཐལ་གིས་བྱུགས་པའི་ཁང་བཟང་ལ་དགུང་ཟླའི་

འློད་ཀིས་ཕློག་ན་ཤིན་ཏུ་དཀར་བར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དུ་ཐུབ་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་

བའི་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསན་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་གསློལ་བ་ལགས། 

སད་ནས་ཀང་འདློད་པར་བྱ་བའི་གནས་ལ་སྨློན་པའི་ཚུལ་ནི། མི་དབང་དགྗེ་བཅུའི་

ཁིམས་ཀིས་སིད་སྐློང་ཞིང༌། །དྗེ་ལ་གྗེགས་ཀི་མཚན་མ་མྗེད་པ་དང༌། །ཆློས་དང་

སིད་དང་འབྱློར་བའི་ཁྱད་པར་ཀུན། །ཡར་ངློའི་ཟླ་དང་ཕན་ཚུན་འགྲན་པར་

ཤློག །འགྲློ་བ་འདིས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་རྒྱུ། །ཉྗེས་སྤྱློད་བཏང་ནས་དགྗེ་བའི་

ལམ་བཟུང་སྗེ། །ཡ་རབས་དམ་པའི་སྤྱློད་ཚུལ་ལྷུར་བངས་པས། །རློགས་ལྡན་དུས་

བཞིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤློག །འགྲློ་ཀུན་བྱམས་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པར་

ཤློག །འཐབ་ཅིང་རྩློད་པའི་མིང་ཡང་མྗེད་པར་ཤློག །རྟག་ཏུ་ནད་མྗེད་བདྗེ་དང་ལྡན་

པར་ཤློག །དགྗེ་ལ་སྤྱློད་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་ཤློག །ཚེ་ཡི་མཐར་ཡང་རྒྱལ་བ་

འློད་དཔག་མྗེད། །འཁློར་དང་བཅས་པ་མཐློང་ཞིང་དྗེ་མ་ཐག །བུ་བུ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་

ཚུར་ཤློག་ཅྗེས། །འདྲྗེན་པའི་གསུང་གིས་དབུགས་འབྱིན་ཐློབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་མི་
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དབང་ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པློ་ཞྗེས་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་ལ་

གཏམ་དུ་བྱ་བའི་འཕིན་ཡིག་འདི་ནི། མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། གངས་ཅན་གི་ཁློད་ཀི་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་

གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་ལྷའི་སིངས་མིང་གཞན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་ཕུལ་

བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གིས་ལྗེགས་ཚོགས་

ཀུན། །ཇི་བཞིན་སྩློལ་མཛད་སླུ་བ་མྗེད་པའི་སྐབས། །མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་

གྱུར་འཇམ་དབྱངས་དྗེས། །སྐལ་བཟང་ཁྱྗེད་ལ་ཀུན་ནས་སྐློང་གྱུར་ཅིག །སྔློན་ཆད་

བཟང་པློའི་ལས་ལ་ཆྗེར་གློམས་པས། །དྗེང་དུས་གྲུབ་པའི་རིགས་སུ་ལྗེགས་

འཁྲུངས་ཤིང༌། །ཐྗེག་པ་མཆློག་ལ་བརྩློན་པ་མི་ལྷློད་པས། །ཉིན་མཚན་དུས་རྣམས་

འབས་བུ་ཡློད་པར་འདའ། །ཆྗེ་བའི་གློ་འཕང་དག་ལ་གནས་ན་ཡང༌། །དྗེས་པའི་

དཔལ་གིས་རབ་ཏུ་མཛེས་གྱུར་པས། །བཤྗེས་གཉྗེན་རྣམས་ལ་གུས་པས་ལྗེགས་

འདུད་པའི། །བཟང་པློའི་མཚན་ཅན་དྗེ་ཡིས་སྦྱར་བ་ཡི། །ཕིན་ཡིག་ཚིག་དློན་བཟང་

པློའི་སན་དངགས་དང༌། །རྨད་བྱུང་རློ་དང་རྗེག་པའི་བདྗེ་སྗེར་བའི། །བཏུང་བ་གཉིས་

དང་བགློ་བའི་གློས་དང་ནི། །ཚོན་དང་སྨན་གི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དང༌། །ཞིང་བཟང་

རྣམས་ལ་འློས་པའི་བཏུང་བར་བཅས། །དྲི་མྗེད་དགློངས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་

རྣམས། །མངགས་པའི་ཕློ་ཉས་ཕྱློགས་འདིར་ལྗེགས་པར་འཕློད། །ཇི་ལྟར་དགློངས་

པ་དྗེ་ལྟར་བགིད་པར་ཞུ། །སིགས་དུས་འགྲློ་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་དམན། །མི་
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སན་ནག་པློའི་རྩ་ལག་འཕྗེལ་བ་ཡིས། །ཉིན་རྗེ་བཞིན་ཡང་གླགས་སྐབས་ཚོལ་བར་

བྱྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་བརྩློན་པ་ཆྗེན་པློ་མཛད་པར་རིགས། །རྟྗེན་བཟང་རྗེད་དང་བསན་དང་

མཇལ་བ་དང༌། །དམ་པའི་བཤྗེས་རྗེད་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་དང༌། །ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡང་

ཆྗེས་ཆྗེར་གཡློ་བའི་ཚུལ། །ཡང་ཡང་སྗེམས་པ་གནད་ཀི་གདམས་པ་ལགས། །འདི་

ཕྱིའི་ལྗེགས་ཚོགས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པས་ན། །སྐབས་གསུམ་བ་མ་གཙུག་གི་རྒྱན་

དུ་བཟུང༌། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་ཐབས་མཁས་མཆློག་ཡིན་པས། །དགྗེ་བ་གང་བྱྗེད་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀིས་བསྒྱུར། །འཁློར་གསུམ་ཡློངས་དག་ལམ་གི་སློག་ཡིན་

པས། །རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ལྟ་བས་རྒྱ་ཡིས་ཐློབ། །མཐློང་ཐློས་དྲན་རྗེག་དློན་ལྡན་

འགྱུར་བས་ན། །རླབས་ཆྗེན་སྨློན་ལམ་མང་པློ་རྒྱུན་དུ་མཛོད། །གངས་རིའི་དབང་པློ་

འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི། །གངས་སུལ་བྱམས་པའི་གླིང་གི་རི་སུལ་ནས། །སྔློན་གི་དམ་

པའི་རྗེས་སུ་སློབ་འདློད་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་མཆིད་ནས་འདི་སྐལ་ལློ། །མཆུའི་

ཟླ་བའི་ཉྗེར་བདུན་ལ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ སྭ་སི། སྐྗེ་དགུ་རྣམས་ཀི་ཕན་བདྗེའི་གཏྗེར་གཅིག་པུར་གྱུར་པ། བསན་པ་

རིན་པློ་ཆྗེ་འབད་པ་དུ་མས་ཕྱློགས་འདིར་གསལ་བར་མཛད་ནས། བློད་ཀི་མངའ་

རིས་ཆློས་ལྡན་དུ་སྐློང་བའི་ས་སྐློང་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་གདུང་རབས་སུ་འཁྲུངས་

ཤིང༌། ཡ་རབས་དམ་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་བརྒྱན་པ། དཔལ་ལྷ་བཙན་པློ་སྐུ་ཁམས་

བཟང་པློའི་ཐད་ནས་གསུང་ཡིག་ཚིག་དློན་བཟང་པློ་དར་ཁ་དཀར་པློའི་སྐྗེས་དང་

བཅས་པ་བསྐུར་བ། དགྗེ་བཤྗེས་ཤྗེས་རབ་དབང་ཕྱུག་གིས་བདག་གི་གམ་དུ་འཕློད་
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པས་སྤློ་བ་འཕྗེལ་བར་གྱུར། བདག་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སྐློང་བ་ལ་ཆྗེར་རྔློ་མི་

ཐློག་ནའང་བསམ་པ་བཟང་པློ་མ་དློར་ཙམ། གང་གི་ནློར་གིས་ལྷ་དབང་འབྱློར་བ་

ཡང༌། །ཟིལ་གནློན་འཕགས་པའི་ནློར་མཆློག་དད་པ་དང༌། །རྣམ་དཔྱློད་ཤྗེས་རབ་

ནློར་གི་དཔལ་ཡློན་ཅན། །ལྷ་རིགས་དམ་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཤཱཀ་ཤྲི། །སིད་ཞིའི་

ཕུན་ཚོགས་གང་ལས་ལྗེགས་གྲུབ་པའི། །དྲི་མྗེད་རྣམ་དཔྱློད་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་

དུ། །འཕྗེལ་བྱྗེད་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་སྤློ་བ་ལྗེགས། །གང་ཕྱིར་ཤྗེས་རབ་ལམ་གི་

སློག་ཡིན་ཕྱིར། །འློན་ཀང་ཤྗེས་རབ་འཕྗེལ་བའི་ཟླ་མྗེད་རྒྱུ། །དམ་པའི་མགློན་ལས་

དམ་ཆློས་ཡང་ཡང་དུ། །གསན་ཞིང་དྗེ་དློན་རིང་དུ་སྗེམས་པ་ཡིན། །དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་

མཛོད་ཉིད་ཀིས་ལྗེགས་སྤྱད་ཀང༌། །བདྗེན་གཉིས་འབྱྗེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་

པའི། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཐློབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཡང་ལན་གསུམ་

བསྔློ་བའི་ཚེ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་མཆློག་གཉིས་ཀིས་ལྗེགས་བཟུང་ནས། །འཁློར་

བཅས་རྒྱལ་བའི་ཚོགས་ལ་དཔང་གསློལ་ཏྗེ། །ཤུགས་དྲག་འདུན་པས་ཡང་དང་ཡང་

གསློལ་ན། །བཞྗེད་དློན་བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པས་ན། །ལྷ་ཁྱློད་ཚུལ་དྗེར་རྟག་ཏུ་

དགྗེས་པ་བསྐྗེད། །བདག་གི་ལྗེགས་སྤྱད་དུས་གསུམ་དང༌། །འབྗེལ་བ་ཇི་སྗེད་

མཆིས་པ་ཡིས། །རྒྱལ་བའི་མཁྱྗེན་རབ་ཐློབ་པར་ཤློག །དྗེར་མ་སློན་པ་ཀུན་ཏུ་

ཡང༌། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་དློན་རྣམས་ནི། །ཇི་བཞིན་འབྱྗེད་ལ་མངའ་འབྱློར་

བའི། །རླབས་ཆྗེན་ཤྗེས་རབ་ཐློབ་པར་ཤློག །ཇི་ལྟ་ཇིསྗེད་དློན་རྣམས་ཀི། །ཕ་བའི་

གནས་རྣམས་འབྱྗེད་པ་ལ། །ཀུ་ཤའི་རྩྗེ་མློ་དང་འདྲའི་བློ། །གསལ་བའི་ཤྗེས་རབ་

ཐློབ་པར་ཤློག །མ་རྟློགས་པ་དང་ལློག་རྟློག་དང༌། །ཐྗེ་ཆློམ་དྲི་མས་ཡིད་བསྐློད་
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ཚེ། །དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་འགློག་ནུས་པའི། །མྱུར་བའི་ཤྗེས་རབ་ཐློབ་པར་ཤློག །ཟབ་དང་

རྒྱ་ཆྗེའི་གནས་རྣམས་ཀི། །དློན་བཟང་རྗེ་རྗེའི་ཆ་ལ་ཡང༌། །གཏུགས་པ་མྗེད་པར་

འཇུག་པ་ཡི། །ཟབ་པའི་ཤྗེས་རབ་ཐློབ་པར་ཤློག །མདློར་ན་འཆལ་བའི་ཤྗེས་རབ་

ཀི། །སྐློན་དང་བལ་བའི་རྣམ་དཔྱློད་ཀིས། །རང་གཞན་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ། །བདག་

ནི་འཇམ་པའི་དབྱངས་བཞིན་ཤློག །ཅྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་སྗེང་ནས་ཉྗེར་ལྔ་ལ་ཕུལ་བའི་

སྐྗེས་ཀི་མཚོན་པར་ཕྱག་ཕྱིས་ཤིག་འབུལ། ཞྗེས་པ་འདི་ནི་ཡར་ཀླུངས་ཇློ་བློ་ལ་

གདམས་པའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སིད་པའི་འབྱློར་བ་རྨི་ལམ་དགའ་སློན་

དང༌། །འདུ་འཛི་རྗེད་བཀུར་ཆུ་ཤིང་སིང་པློ་ལྟར། །གང་གིས་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་

བས་བསྔགས་པའི་ལམ། །གཡྗེལ་བ་མྗེད་པས་བསན་པ་དྗེ་དག་རྒྱལ། །ཡུལ་ལ་སྗེད་

པའི་ཆང་གིས་མློས་ཤིང་གཏི་མུག་མུན་པ་འཐུག་པློས་བསྒིབས་བདག་འཛིན་དྲ་

བའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་ཅིང་མཐའ་མྗེད་སྐྗེ་འཆིའི་བཙོན་རར་ལྷུང༌། །འཇིགས་རུང་ལས་

ཀི་གཤིན་རྗེས་མནར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་ལྕིས་ངལ་བ་ཡི། །འཁློར་བའི་ཆློས་ལ་

ཡིད་འབྱུང་གཏམ་འདི་སན་དངགས་རྒྱན་གིས་སྗེལ་བར་བྱ། །ཐུགས་རྗེའི་རླབས་

ཆྗེན་རྒྱུན་ཆད་མྗེད་པར་གཡློ། །མཁྱྗེན་པའི་གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་མི་ནུས་

པའི། །ཐུབ་དབང་དགྗེ་ལྗེགས་ཆུ་ཡི་གཏྗེར་ཆྗེན་དྗེས། །ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀར་གསུངས་

པའི་དལ་འབྱློར་རྟྗེན། །རྗེད་པར་གྱུར་ཚེ་ཚེ་ལ་ལློང་མྗེད་པ། །ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་ལྗེ་

ལློས་མ་བྱས་པར། །ཉིན་མཚན་འདས་ན་ན་ཚོད་སློན་པའི་མཐར། །འཆི་བདག་བྱུང་
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དུས་དུས་དྗེར་འགློད་ཀང་འཕྱིས། །མཉམ་དུ་འགྲློགས་པའི་གྲློགས་རྣམས་ཤི་བའི་

གཏམ། །ཐློས་སམ་མཐློང་ཡང་ཡིད་ལ་ཁུ་འཕིག་མྗེད། །གསློད་སར་ཁིད་པའི་ཕྱུགས་

ཀི་ལྷག་མ་རྣམས། །གཤྗེད་མ་མཐློང་ཡང་ཡིད་བདྗེར་གནས་པ་བཞིན། །སིད་པའི་བྱ་

ལམ་ཡངས་པར་ལས་ཀི་རླུང་གིས་བསྐློད་པ་ཡི། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་སློག་གི་ཉིན་

བྱྗེད་འཆི་བདག་ནུབ་ཀི་ས་འཛིན་རྩྗེར། །ནུབ་པར་མ་གྱུར་སྗེམས་ཅན་གང་དྗེ་འདི་

ན་འགས་ཀང་མ་མཐློང་ན། །ཉམ་ཆུང་གནློད་པའི་རྐྗེན་མང་བདག་ལ་མི་འཆིའི་

གནས་ཡློད་དམ། །དྗེ་ལྟར་ངྗེས་པར་འཆི་ན་གཏན་དུ་སློད་སམ་འཁྲུལ་བར་གློ །གློ་

བཞིན་ད་དུང་འཇུག་ན་དྗེ་ནི་ཕྱུགས་པས་ཕྱུགས། །ཕྱུགས་ཀང་གཡང་ས་མཐློང་ན་

དྗེ་ལ་སྐྲག་པ་སྐྗེ། །སྐྗེ་མཐའ་འཆི་བ་ཡིན་ན་འདི་ལ་ཅིས་མི་འཇིགས། །ཤུགས་དྲག་

རླུང་གིས་མར་མྗེའི་ཕྗེང་བ་དང༌། །ཉིན་བྱྗེད་འློད་ཀིས་གྲིབ་མའི་དཔུང་ལ་

བཞིན། །སློག་དབང་མི་བརྟན་སིན་པློའི་ཁར་ཚུད་ན། །དྗེ་ལ་རིང་དུ་འཚོ་བའི་སྐབས་

ཡློད་དམ། །དྗེ་ལྟར་ངྗེས་པར་འཆི་ན་ཕྱི་མའི་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་བཤློལ། །ཚེ་འདིར་བསད་

ལློང་མྗེད་ན་དྗེ་ལ་ལ་ལློ་ཇི་ལྟར་རིགས། །ཤ་རུས་དག་ཀང་འགྗེས་ན་གཉྗེན་བཤྗེས་

ཚོགས་ལ་ཇི་ལྟར་ཆགས། །གྲློགས་མྗེད་གཅིག་པུར་འགྲློ་ན་དྗེ་ཚེ་ཆློས་ལས་སྐབས་

གཞན་གང༌། །ནམ་ཞིག་མཛའ་བཤྗེས་ཚོགས་ཀིས་མཐའ་ནས་བསྐློར། །འབྱུང་བ་

འཁྲུགས་པའི་མཚོན་གིས་ལུས་ལ་བཏབ། །བཟློད་གླགས་མྗེད་པའི་ཚོར་བས་

སྗེམས་ལ་ཟིན། །བཤང་གཅིས་གློས་པའི་སན་ལ་འགྲྗེ་ལྡློག་ཚེ། །མལ་ནས་མི་གཡློ་

ཟུམ་པའི་མིག་དང་ལྡན། །ཡན་ལག་རིད་ཅིང་སྐྲ་རྣམས་གྗེན་དུ་གཟིངས། །ཤ་རྣམས་

སློངས་ཤིང་རུས་གཟྗེབ་མ་བལ་ཙམ། །མདློག་ནག་པགས་པས་གཡློགས་པའི་དྲང་
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སློང་དྗེས། །ཉིན་མློ་ཁ་ཟས་གཅློད་པའི་དཀའ་ཐུབ་བངས། །མཚན་མློ་གཉིད་ཀི་བདྗེ་

བ་བཀག་ནས་ནི། །འཁུན་བུའི་དྲག་སྔགས་བགྲང་ལ་བརྩློན་བྱས་ཀང༌། །འཆི་བདག་

བ་སྤུ་གཅིག་ཀང་གཡློ་མི་ནུས། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ལ་བརྩྗེ་བའི་གཉྗེན་རྣམས་ཀང༌། །རྟབ་རྟབ་

གྱུར་ཏྗེ་དྲུང་དུ་ལྷགས་ནས་སུ། །བརྩྗེ་བའི་ལྟ་སངས་དྗེ་ཡི་གདློང་དུ་བལྟ། །བཞིན་གི་

དཀིལ་འཁློར་མཆི་མའི་ཆུ་ཡིས་བཀྲུས། །ཡིད་ནི་མ་ངན་བསམ་གཏན་ལ་གནས་

ཤིང༌། །ངག་གི་འློ་དློད་ང་རློ་དབྱངས་སུ་བངས། །ལག་པའི་དབྱུག་གུས་བང་གི་རྔ་

བརྡུངས་ཀང༌། །རང་ཉིད་ངལ་བ་ཙམ་ཞིག་འབས་བུར་ཟད། །རྣམ་ཤྗེས་སྐྗེས་བུ་ཕྱི་

མར་སྐྗེས་ཆྗེན་འདྗེགས། །ལུས་ཀི་གྲློང་ཁྱྗེར་འབློག་སློང་བཞིན་དུ་བྱས། །རྟྗེན་མྗེད་

རིག་པ་ལས་ཀི་རླུང་གིས་བདས། །རྒྱུས་མྗེད་ཕྱློགས་སུ་འཁྲུལ་ཞིང་འཁྱམས་པའི་

ཚེ། །སྔློན་བསགས་ལས་ཀི་ནུས་པ་མ་གཏློགས་པ། །ཡུན་རིང་དགའ་མགུར་སྤྱད་

པའི་གཉྗེན་དང་གྲློགས། །ངལ་བ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པའི་ལློངས་སྤྱློད་ཚོགས། །ཏིལ་

གི་ཅ་ཤས་ཙམ་ཡང་རྗེས་མི་འབང༌། །ཚུལ་འདི་བསམས་ན་གླློག་བཞིན་མི་བརྟན་

པའི། །ཡུད་ཙམ་ཞིག་གི་ཚེ་འདིའི་བདྗེ་བའི་ཕྱིར། །བསྐལ་པར་བརྣག་དཀའི་སྡུག་

བསྔལ་མློང་བའི་རྒྱུ། །སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་ལ་སྗེམས་ཡློང་སུ་ཞིག་འཇུག །དབང་ཕྱུག་རྨི་

ལམ་རྒྱལ་སིད་བཞིན་དུ་གཡློ། །ལང་ཚོ་དབང་པློའི་གཞུ་ལྟར་མྱུར་དུ་ཡལ། །གྲགས་

པ་སྒ་བརན་བཞིན་དུ་མིང་ཙམ་པ། །ལློངས་སྤྱློད་སྦྲང་མའི་རྩི་བཞིན་གཞན་གིས་

སྤྱློད། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་རིག་ལིང་ཏློག་གིས། །བློ་མིག་རིང་ནས་བསྒིབས་པའི་བྱིས་

པ་རྣམས། །མི་གཙང་ཁློད་ན་དགའ་བའི་སྦྲང་བུ་བཞིན། །ཚེ་འདིའི་བསླུ་བིད་དག་གི་

དབང་དུ་གྱུར། །ཀྗེ་མ་མཐློན་པློའི་མཐའ་ནི་དམའ་བར་ལྷུང༌།  །ལང་ཚོའི་དཔལ་ནི་རྒ་
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བའི་ཉྗེས་པས་འཇློམས། །འབྱློར་པའི་མཐའ་ནི་རྒུད་པར་འགྱུར་ལ་སློགས། །གང་

གང་འགྲློ་བའི་སྐབས་ཀིས་གསུངས་པ་རྣམས། །དྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་འདི་ན་སང་གྱུར་

ཀང༌། །སར་ཡང་སྗེད་པའི་ཆུ་བློས་ཁྱྗེར་བ་ཡི། །ལུག་ལྟར་ལྐུག་པའི་བློ་ཅན་རྣམས་

ཀིས་ནི། །འདི་ཡི་རང་བཞིན་མི་མཐློང་ཇི་ལྟར་བྱ། །ཉམ་ཆུང་འཇིག་ས་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་

བཞིན། །མི་གཙང་སློད་གྱུར་ངན་སྐྱུགས་བུམ་པ་བཞིན། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་སྗེར་

སློབས་ལྡན་དགྲ་བློ་བཞིན། །རྗེད་པར་དཀའ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་འཇིག་སའི་ལུས། །འཇམ་

པའི་གློས་དང་ཞིམ་པའི་ཁ་ཟས་ཀིས། །འབད་པ་དུ་མས་ལན་མང་བསྐངས་གྱུར་

ཀང༌། །ཁྱི་དང་བྱ་རྒློད་ཅྗེ་སྤྱང་ཁ་ཟས་ལ། །རྩློལ་བ་དུ་མས་ག་དར་བྱས་པར་

ཟད། །སྐྗེ་དགུའི་ཕན་བདྗེའི་རྩ་བ་བསན་པ་ཡང༌། །ནུབ་པའི་མཐའ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བར་

སྗེབ། །སིད་མཚོ་སྒློལ་བའི་དལ་འབྱློར་གྲུ་ཆྗེན་ཡང༌། །ནམ་གི་ཚན་འཇིག་པ་མི་

ཤྗེས་པས། །དྗེ་ཕྱིར་དལ་འབྱློར་ཐློབ་ཅིང་བསན་དང་འཇལ། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་

བསྗེན་དུ་ཡློད་བཞིན་དུ། །དྗེ་ལས་འློངས་པའི་གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཀྗེ་མ་

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་མི་འཐུང་ན། །ནམ་ཞིག་གླློ་བུར་ཉིད་དུ་དབང་མྗེད་པར། །གཉྗེན་བཤྗེས་

དབུས་ན་རྩྗེ་དགའ་སྐློང་བཞིན་དུ། །ནད་ཀི་ཕློ་ཉས་བཟུང་ནས་འཆི་བདག་གི །དྲུང་

དུ་ཁིད་ན་དྗེ་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ། །དྗེ་ཕྱིར་ཡིད་སྨློན་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར། །པང་དུ་དུག་

སྦྲུལ་བྱུང་བའི་མི་བཞིན་དུ། །ལྗེ་ལློ་དློར་ནས་བརྩློན་འགྲུས་ཤུགས་བསྐྗེད་དྗེ། །དྗེང་

ནས་ཐར་པའི་བདྗེ་བ་བཙལ་བར་རིགས། །ས་དང་བར་སང་ནམ་མཁའ་མི་མཚོན་

པའི། །སློབས་ཆྗེན་མྗེ་ལྕྗེས་འཁློར་བའི་ནགས་ཁློད་ཀི། །སློག་ཆགས་རྣམས་ཀིས་

གནས་དྗེར་བག་ཕབ་ནས། །སློས་དལ་བདྗེ་བར་འདུག་པ་ཇི་ལྟར་འློས། །ཤྗེས་ལྡན་
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ཁྱློད་ལ་མང་དུ་སྨློས་ཅི་དགློས། །མདློར་ན་འཁློར་བའི་བདྗེ་འབྱློར་ཀུན་གིས་

བསླུ། །གཅིག་ཏུ་ཡིད་བརྟན་རུང་བ་དམ་པའི་ཆློས། །དྗེ་ཕྱིར་དལ་འབྱློར་ཐློབ་པ་དློན་

ཡློད་མཛོད། །ཚུལ་འདི་འདི་དང་ཕྱི་མར་བདྗེ་བའི་གཞི། །དམ་ཆློས་ཆློས་ནས་

གསུངས་བཞིན་བསྒྲུབ་འདློད་པ། །རིན་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་བསན་ལ་གུས་བ་དྗེས། །སྗེལ་

ལྗེགས་ལྗེགས་པའི་ཚིག་གིས་ཡིད་སྐློའི་གཏམ། །དད་པའི་རླུང་གིས་བསྐུལ་ཚེ་

ཕྱློགས་མྗེད་དུ། །ངལ་སློ་མྗེད་པར་འཁྱམས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་མགྲིན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ནས། །འཐློན་པར་གྱུར་པའི་འློད་སློང་ཚིག་གི་

ཕྗེང༌། །ཆུ་སྐྗེས་འདབ་མ་ཤློག་བུའི་ངློས་དག་ལ། །མིག་གི་དགའ་སློན་ཆྗེད་དུ་

འཁིགས་པ་འདིས། །ཁྱློད་ཡིད་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འཁུལ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་

དད་པ་དང་གཏློང་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དཔློན་ཡིག་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་པློས། རྒྱང་

རིང་པློ་ནས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔལ་གིས། འཕགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་གིས་རྒྱལ་པློའི་གཟུགས་

བཟུང་ནས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་ཆྗེན་པློ་པློ་ཏ་ལ་ཞྗེས་གྲགས་པར་སྦྱར་

བའློ།།  །།

༈ སྭ་སི་པཛཱ་བྷྱཿ འཕལ་དང་ཡུན་གི་བདྗེ་བ་ཡིད་བཞིན་དུ། །ལྗེགས་པར་

འགྲིག་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་རྩ་བ་ནི། །གསུང་རབ་ཀུན་ནས་བ་མར་གསུངས་པས་

ན། །སྐབས་གསུམ་ངློ་བློར་བསློམས་ལ་གསློལ་བ་ཐློབ། །ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་

ཙམ་སྤྱད་གྱུར་ཀང༌། །འཆི་བའི་དུས་སུ་ཆློས་མིན་ཀུན་གིས་བསླུ། །དཀར་ནག་ལས་
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ཀི་འབས་བུས་མི་བསླུ་བས། །སིག་སློང་དགྗེ་བ་བསྒྲུབ་ལ་འབད་པར་བྱ། །ཉྗེས་མྗེད་

སློག་ཆགས་གསློད་པའི་ལས་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་མློང་ཞིང་ངྗེས་པར་མློང་འགྱུར་

ལ། །རང་ལ་སྨིན་ན་བཟློད་པའི་ཐབས་མྗེད་པས། །འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ཤིན་ཏུ་འཛེམ་པར་

བྱ། །འདི་ནི་འདི་འདྲའི་ཚུལ་ལ་རབ་མློས་པ། །ཡ་རབས་སྤྱློད་ཚུལ་རྒྱན་གིས་མཛེས་

དྗེ་ལ། །ངྗེས་མྗེད་གནས་སུ་འཁྱམས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ། །བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

མཆིད་ནས་དྗེ་སྐད་ལློ། །ཞྗེས་པ་འདི་འློལ་ཁར་དང་པློར་བྱློན་དུས་སློད་ལུངས་པ་

དཔློན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་གདམས་པའློ།།      །།

༈ འགྲློ་བའི་གཉྗེན་གཅིག་རྒྱལ་བ་ཡི། །ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་

ཏྗེ། །དྗེ་ཡི་བསན་ལ་རབ་དད་པ། །བློ་གྲློས་ཅན་གིས་སྤིངས་པ་ཡི། །སྐྗེས་བཅས་ཡི་

གྗེ་འཕློད་པ་དང༌། །གདུགས་རྗེ་ཞིང་ཡང་དགྗེ་བ་ལ། །རབ་ཏུ་བརྩློན་པར་མཛད་དློ་

ཞྗེས། །ཐློས་པས་བདག་ཉིད་རངས་པར་གྱུར། །སྐྗེས་བུའི་ནློར་མཆློག་རྣམ་དཔྱློད་

དྗེ། །དད་པ་དཀར་ཆློས་ཀུན་གི་གཞི། །དློན་མྗེད་འདའ་བ་བརྩློན་པས་སྗེལ། །དྗེ་ཕྱིར་

དྗེ་དག་འབད་པས་བསྗེན། །བློ་དང་ལྡན་པས་ལྗེགས་སྤྱད་གང༌། །ཚེགས་ནི་ཆུང་

དུས་བསློད་ནམས་སློམ། །དུ་མ་རྗེད་པས་དྗེ་ཚོལ་ལ། །རང་གཞན་ཇི་ལྟར་རིགས་

པར་སྦྱློར། །དློན་ལྡན་ཚིག་ནི་རྗེ་རྗེས་ཀང༌། །ཤྗེས་རབ་ཅན་ལ་དློན་ཀུན་

བྱྗེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གསུང་གིས་ཀང༌། །རྨློངས་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པར་

དཀའ། །འཇིག་རྟྗེན་འདིར་ཡང་བདྗེ་འགྱུར་ལ། །ཕ་རློལ་དང་ཡང་མི་འགལ་བ། །ཚུལ་

དྗེ་རིག་པར་གྱུར་པ་ལ། །མཁས་རྣམས་ཤྗེས་རབ་ཅན་ཞྗེས་སྨྲ། །ཞྗེས་པ་འདི་ཤཱཀའི་

དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་བློ་གྲློས་ཀི་ནློར་ཅན་སློམ་པ་གྲགས་པ་
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རིན་ཆྗེན་ལ་གདམས་པའློ།།  །།

༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། འགྲློ་བ་ཀུན་གི་བདྗེ་དང་ལྗེགས་པའི་

དཔལ། །གང་ཞིག་སྐབས་སུ་བཟུང་བས་སྩློལ་མཛད་མ། །སྡུག་བསྔལ་ཅན་རྣམས་

སྐློབ་པའི་ཁུར་འཁྱྗེར་བའི། །རྗེ་བཙུན་སྒློལ་མ་དྗེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །གང་དག་

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེར་ལྷུང་བ། །དྗེ་དང་དྗེ་དག་ང་ཡིས་བསྒལ་ལློ་ཞྗེས། །རླབས་

ཆྗེན་དམ་བཅའ་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །བརྩྗེ་ལྡན་མ་དྗེའི་ཞབས་ཀི་ཆུ་སྐྗེས་

ནི། །གང་གིས་གུས་པས་སྤྱི་བློས་རབ་མཆློད་པ། །དལ་བའི་རྟྗེན་བཟང་རྗེད་པའི་

བཞིན་བཟང་ཁྱློད། །ཁློ་བློས་ཕན་པ་སྨྲས་པའི་རྗེས་འབང་ན། །མདློ་ཙམ་བཤད་ཀི་

བསམ་པ་ཐག་པས་ཉློན། །ངྗེས་པར་འློང་ཞིང་མྱུར་དུ་འློང་ངྗེས་པའི། །འཆི་བའི་

བསམ་པ་ཡང་ཡང་མ་སྦྱངས་ན། །དགྗེ་བའི་བསམ་པ་མི་སྐྗེ་སྐྗེས་ན་ཡང༌། །ཚེ་

འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ལྷུར་ལྗེན་ཙམ་དུ་ཟད། །དྗེ་ཕྱིར་གཞན་དག་འཆི་བ་མཐློང་ཐློས་

རྣམས། །ཡིད་ལ་སློམས་ལ་བདག་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག །མྱུར་དུ་འློང་ངྗེས་ནམ་ཡློང་ཆ་

མྗེད་ལ། །དྗེ་ཚེ་ལུས་དང་ལློངས་སྤྱློད་མཛའ་བཤྗེས་རྣམས། །ཀུན་དང་འབལ་ཞིང་

དགྗེ་དང་སིག་པའི་ལས། །གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབང་བ་དང༌། །སིག་པའི་ལས་

ལས་རྒྱུན་རིང་ཤུགས་དྲག་པའི། །ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་

དང༌། །དགྗེ་བའི་ལས་ལས་བདྗེ་འགྲློ་བརྒྱུད་ནས་ནི། །མྱུར་དུ་རྒྱལ་བའི་གློ་འཕང་

འཐློབ་པའི་ཚུལ། །ཤྗེས་པར་གིས་ལ་ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་སློམས། །དྗེ་ལྟར་བསམས་

ནས་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་འབད། །ཐུབ་པས་ཁྱིམ་པའི་རྟྗེན་ལ་བསྔགས་པ་ཡི། །གཏན་
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ཁིམས་ལྔ་ལ་བློ་དང་འཚམ་པར་སློབ། །དུས་མཚམས་ཉི་མར་གསློ་སྦྱློང་ཡན་ལག་

བརྒྱད། །ལྗེགས་པར་བངས་ནས་སྲུང་བ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས། །ལྷག་པར་འཇིག་རྟྗེན་

གཉིས་སུ་ཟུང་བྱྗེད་པའི། །མློས་འགྱུར་འཐུང་བ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སྨད། །དྗེ་ཕྱིར་

བཞིན་བཟང་ཁྱློད་ཀིས་སྨད་པའི་གནས། །ལས་འདི་ལ་ནི་གཏན་དུ་ལློག་ན་

ལྗེགས། །གང་ལ་སྤྱད་པའི་ཕུགས་སུ་སྡུག་བསྔལ་ན། །འཕལ་དུ་བདྗེ་བར་སང་ཡང་

བསྗེན་མི་བྱ། །དུག་དང་འདྲྗེས་པའི་ཁ་ཟས་གཡློས་ལྗེགས་རྣམས། །ཀུན་གིས་སློང་

བར་བྱྗེད་པ་མ་མཐློང་ངམ། །ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཡང་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་སློགས། །དགྗེ་

ལ་འབད་ཅིང་སྔར་བྱས་སིག་པ་བཤགས། །སན་ཆད་སློམ་པ་ཇྗེ་དྲག་ཇྗེ་དྲག་

བྱ། །གང་བསགས་དགྗེ་བ་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་རུ་སྔློས། །མདློར་ན་སྐྗེ་དང་འཆི་བའི་

དུས་རྣམས་སུ། །གཅིག་པུ་སྐྗེ་ཞིང་གཅིག་པུ་འཆི་བས་ན། །གྲློགས་དང་ཉྗེ་དུ་ལ་

སློགས་ཀུན་གིས་བསླུ། །སླུ་བ་མྗེད་པའི་མཆློག་ནི་དམ་ཆློས་ཡིན། །ཚེ་ཐུང་འདི་ནི་

གླློག་བཞིན་ཡུད་ཙམ་པ། །གང་ལྟར་བྱས་ཀང་ཕྱིད་ཀི་གཏན་བདྗེ་གཅིག །སྒྲུབ་དུས་

ད་རྗེས་ཡིན་ནློ་ལྗེགས་པར་སློམས། །དལ་འབྱློར་རིན་ཆྗེན་སློང་ལློག་མ་བྱྗེད་

ཅིག །དྗེ་ལྟར་གདམས་ལས་བསློད་ནམས་གང་ཐློབ་དྗེས། །སྐིད་ཀང་མི་འཚེང་སྡུག་

ཀང་མི་ཕུང་བའི། །ཚེ་འདིའི་བུན་ལློང་བསྒྲུབ་པའི་བློ་ལློག་ནས། །འགྲློ་ཀུན་ཆློས་ཀི་

དགའ་བས་འཚོ་བར་ཤློག །འདི་ནི་འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཞིང༌། །སྐུ་གཟུགས་འདྲི་

བའི་ལས་ལ་མཁས། །དཔལ་ལྡན་ཞྗེས་བྱས་བསྐུལ་བའི་ངློར། །དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་

གྲགས་པས་སྨྲས། །ཞྗེས་དལ་འབྱློར་གི་རྟྗེན་ལ་སིང་པློ་ལྗེན་པར་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའློ།།  །།
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༈ གང་གི་ཐབས་མཁས་མཛད་པས་འགྲློ་བ་ལ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་བདྗེ་

བའི་མཆློག་སྩློལ་བ། །ཟླ་མྗེད་སློན་པ་དྗེ་ཡིས་ཁྱློད་ལ་ནི། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བདྗེ་

ལྗེགས་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག །ཕུལ་བྱུང་དད་པའི་ཤུགས་ནི་རབ་དྲག་ཅིང༌། །རྣམ་དཔྱློད་

ཤྗེས་རབ་ནློར་གིས་མི་དམན་པ། །ཆློ་རིགས་བཟང་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་

ཁྱློད། །ཕྱློགས་འདིར་རྣམ་དཀར་དགློངས་པ་ཡློད་པ་ཁུམས། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་འདུ་འཛི་

མང་པློ་ཡིས། །གཡྗེངས་པར་གྱུར་ཚེ་ཁམས་ཀིས་མི་ལྕློགས་པའི། །ཚུལ་འདིས་དློན་

གཉིས་སྒྲུབ་ལ་མཐུ་མྗེད་ཀི། །ཁྱད་པར་ཉིད་ཀི་བཞྗེད་པ་མི་རློགས་པར། །མཐློང་

ནས་རྗེ་ཞིག་ཕྱློགས་དྗེར་བགྲློད་པ་བཤློལ། །དྗེ་ལ་བློ་གྲློས་ལྡན་ཁྱློད་བཟློད་པ་

མཛོད། །དགྗེ་ལ་བརྩམས་པ་མཐར་ཕྱིན་མ་གྱུར་ཀང༌། །ཇི་ཙམ་བརྩམས་པ་དྗེ་ཙམ་

གིས་ཀང་འཚེང༌། །སྐློམ་པས་ཆུ་ཀླུང་རློགས་པར་མ་འཐུངས་ཀང༌། །ཆུ་འགའ་

འཐུངས་པ་ཡིས་ཀང་ངློམས་པར་འགྱུར། །དྗེ་འདྲའི་དགྗེ་དྗེས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་

ཁྱློད། །རྒྱལ་བའི་དམ་ཆློས་མ་ལུས་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པ་འདི་རྒྱ་མ་ཁི་དཔློན་

ཆྗེན་པློ་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་པས་རྒྱ་མར་འློང་དགློས་ཞྗེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་

དློན་དུ། མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སྨྲ་བ་ཟླ་མྗེད་ཤཱཀའི་རིགས་ཀི་གཙོ། །ཀུན་

གི་སྐབས་གཅིག་བཅློམ་ལྡན་ཐུབ་པ་ཆྗེ། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གི་གཙུག་ན་ལྷམ་མྗེ་

བ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་ཁྱྗེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྐློངས། །སྔློན་བསགས་ཤིན་ཏུ་དཀར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 630  

པའི་ལས་བཟང་གིས། །ཡློངས་སུ་དྲངས་པའི་མཐློ་རིས་དཔལ་ཡློན་ཅན། །བསན་པ་

རིན་ཆྗེན་རྒྱས་པའི་ཁུར་འཛིན་པ། །བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

རྒྱལ། །སྐྗེ་དགུ་རྣམས་ཀི་བདྗེ་ལྗེགས་སློ་གཅིག་པུ། །ཐུབ་པའི་བསན་ལ་སིང་ནས་

གུས་པ་ཡིས། །ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །དཔལ་ལྡན་དྷརྨྨ་རཱ་

ཛ་ཞབས་བརྟན་ཅིག །དྗེ་ལྟར་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་བྱྗེད་པའི་ངག་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་

སྐབས་ལ་འཇུག་པ་ནི། སྔློན་གི་མཛད་པ་བཟང་པློའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་དཔལ་གིས་ནི་མངློན་པར་མཐློ། བསན་པ་ཁློ་ན་ཕན་བདྗེའི་རྩ་བར་

གཟིགས་ནས། ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཁུར་ཆྗེན་པློ་

ནི་བསམས། བང་དློར་གི་གནས་ལ་རྣམ་དཔྱློད་རྒྱས་པའི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་

མཛད་པ་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་གཡློ་བ་ལས། སྔློན་ཚེ་བསན་པའི་དར་རྒྱས་ཆྗེར་བྱུང་

ཡང༌། །ཕྱི་ནས་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཆྗེར་ཉམས་པས་ད་ལྟ་མཐའ་འཁློབ་མི་བཟད་

པར་གྱུར་པའི་མདློ་སྨད་ཅྗེས་བྱའི་རྒྱལ་ཁམས་ཆྗེན་པློ་དྗེར། ལྷ་མིའི་བསློད་ནམས་

ཞིང་གི་མཆློག །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྗེགས་བཟུང་ནས། །ལུང་གི་བསན་པའི་

འཛིན་པའི་གཞི། །ཆློས་སྗེ་ཆྗེན་པློ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཉིད་ཀིས་ལྗེགས་པར་བཙུགས་སློ་

ཞྗེས། །བཀའ་སྩལ་གསུང་ཡིག་འཕློད་པའི་ཚེ། །ཡིད་ནི་དགའ་བས་བསྐློད་པ་

ལས། །སིང་ནས་ངློ་མཚར་ཆྗེན་པློ་སྐྗེས། །བཀའ་སྩལ་གི་རྟྗེན་ལིང་དུར་ཁའི་བ་གློས་

གཅིག །གློས་དུར་ཁའི་ཟླ་གམ་གཅིག་ཁ་བཏགས་དཀར་པློ་གཅིག །ཆུ་ཤྗེལ་གི་ཕྗེང་

བ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག །བསི་བྱ་རྒྱ་མ་ལྔ་བཅུ་རྣམས་བ་མ་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་པློས་འཕློད་

ཅིང༌། དབུས་གཙང་གི་ཆློས་སྗེ་ཆྗེ་ཆུང་ཐམས་ཅད་དུ་མང་བསྐློལ་འབུལ་ནློད་དང་
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བཅས་པ་བསྐུར་བ་ལས། དགློན་པ་འདིར་ཡང་དགྗེ་འདུན་ལ་མང་བསྐློལ་ཚ་པ་དང་

བཅས་པའི་ཆས་བསྐུར་བ་རྣམས་ཀང་ཚང་མར་འཕློད་ལགས། ཆློས་སྗེ་བཙུགས་པ་

དང་དགྗེ་འདུན་མཐའ་ཡས་པ་ལ་རྗེད་བཀུར་མཛད་པའི་དགྗེ་རྩ་རྣམས་ཀང༌། ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་ཡབ་སས་སྐུ་ཚེ་རིང་ལ་ཆབ་སིད་བརྟན་པའི་དློན་དང༌། སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རྣམ་མཁྱྗེན་དུ་བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ་གིས་གསུང་བ་

འདུག་པ་བཞིན་དུ་ཆློས་སྤྱློད་དག་པློ་བགིས་ཏྗེ་སྨློན་ལམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱས་བཏབ་

བདློག་ལགས། ད་དུང་ཡང་ཆློས་སྗེ་བཙུགས་པ་ལྔ་པློ་ལ། དད་ཚུགས་ལ་གཞི་བྱས་

པའི་རྣམ་པར་དག་པའི་གཞུང་ལ་ཐློས་བསམ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཡར་འཕྗེལ་དུ་གྱུར་

ནས། ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་སན་པ་རྒྱས་པའི་ཐབས་ལ་ཐུགས་ཀིས་བསྗེན་ལ་བ་མི་མངའ་

བའི་ཁུར་ཆྗེན་པློ་བསམས་པར་ཞུ་ཞུ། ཅི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་དལ་འབྱློར་ཐློབ་པ་ལ། །སིང་པློ་

ལྗེན་པའི་ཐབས་ལ་དྗེ་མཆློག་ཅྗེས། །སས་བཅས་རྒྱལ་བས་ཡང་དང་ཡང་གསུངས་

ཕྱིར། །འདི་ལ་བརྩློན་པ་ལྷློད་པར་རིགས་པ་མིན། །སྐབས་དློན་གཉིས་པ། དྲུང་པའི་

ཐུགས་བཞྗེད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལ། བ་མ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་

བ་མངགས་པ་ལ་ད་རྗེས་ཀི་དློན་རྣམས་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་པར་

ཞུ་ཡིག་ལློགས་ན་ཡློད་པ་ལ་གསལ་ལགས་ཞྗེས་ཆུ་སློད་ཀི་ཟླ་བའི་ཉྗེར་གཉིས་ལ་

འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་ཞུས་པ་སྤྱན་ལམ་དུ་བབ་པའི་

རྟྗེན་མཚོན་ཙམ་དུ། ཉང་སློད་ཀི་ཕྲུག་དུར་དམར་ལྔ་སམ་ལྗེགས་པར་འདློད་པ་

གཅིག་དང༌། སབ་མློ་དཀར་པློ་བུབས་གཅིག གཙུག་ཞྭ་དམར་པློ་གཅིག་རྣམས་ལ་

ཐྗེའུ་ཚེ་འདི་འབྱར་བ་འབུལ་བ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་རིན་པློ་
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ཆྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་བྱང་བ་མ་ལ་གནང་བའློ།།  །།

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །གྲགས་པའི་རི་བློ་མཐློན་པློ་ལ་འཛེགས་

པའི། །དུ་མའི་འགྲློ་བས་གང་གི་ཞབས་མཆློད་པ། །རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་དྗེའི་

མཛད་པ་ཡིས། །ཁྱྗེད་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ནས་སྐློང་གྱུར་ཅིག །དྲི་ཞིམ་པདྨ་རང་

དྲུག་དང༌། །མཛེས་པའི་ལང་ཚོས་སྗེད་ལྡན་བཞིན། །རྣར་སན་གསར་བའི་ཕིན་ཡིག་

གིས། །ཡིད་རབ་འཕློག་ཕྱིར་འདི་སྐད་བརློད། །རྣ་བ་ཐློས་པའི་བང་མཛོད་མགྲིན་པ་

ལྗེགས་བཤད་གཏྗེར། །སྤྱི་གཙུག་དམ་པ་ལ་འདུད་ཚུལ་ཁིམས་གློས་ཀིས་

ཀླུབས། །དམ་པའི་ཡིད་འཕློག་རྒྱན་བཟང་དུ་མས་རབ་སྤུད་པ། །མཁས་པའི་བཤྗེས་

ཁྱློད་རང་གི་གནས་སུ་བདྗེར་སློན་ནས། །མིག་དང་རྣ་བ་ཡིད་ལ་དཔལ་སྗེར་

བའི། །སྗེབས་ལྗེགས་དློན་བཟང་སན་པའི་ཕིན་ཡིག་ནི། །ཕུན་ཚོགས་སྐྗེས་བཅས་

བསྐུར་བ་འཕློད་པའི་ཚེ། །ཡིད་མཚོར་དགའ་བའི་རླབས་ཕྗེང་གཡློས་པར་

གྱུར། །བདག་ཀང་དབྗེན་པར་སྔློན་ཆད་ཐློས་པའི་དློན། །ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་བདྗེ་བ་

ལ་ཆགས་པས། །རྗེ་ཞིག་དགྗེ་ལྡན་རི་བློའི་ངློས་ལས་ནི། །ཕྱློགས་གཞན་མི་གཡློའི་

ཡི་དམ་བརྟན་པར་བགིས། །བསན་པ་གནས་དང་མཁས་པའི་མགློན་བཅས་

དང༌། །ལང་ཚོ་མ་ཡློལ་རྣམ་དཔྱློད་རྒྱས་པ་དང༌། །རྣམ་གཡྗེང་དློར་ནས་སྒྲུབ་ལ་

འདུན་པ་ནི། །བློ་མཆློག་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ལྗེགས་སྨློན་གནས། །ཚུལ་འདི་ཤིན་ཏུ་

རྗེད་དཀའ་འཇིག་ས་བ། །རིག་ནས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་དལ་བའི་རྟྗེན། །དློན་ལྡན་བྱྗེད་

པ་མཁས་པའི་མཁས་པ་སྗེ། །ལྷག་མའི་སྐྗེ་བློ་བྱིས་ལས་བྱིས་པར་གསུངས། །རྒྱལ་
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བས་བསྔགས་པའི་མང་ཐློས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེར། །རྣམ་དཔྱློད་བརྩློན་པའི་གྲུ་ཡིས་ལྗེགས་

ཞུགས་ནས། །ལྗེགས་བཤད་རིན་ཆྗེན་གླིང་གི་དགའ་སློན་མཆློག །ཉམས་སུ་མློང་

བའི་རྣམ་དཔྱློད་བཟང་པློ་ཅན། །ཁྱློད་ལ་བདག་གིས་མང་དུ་བསྐུལ་ཅི་འཚལ། །གསུང་

རབ་ཐློས་པའི་དགའ་སློན་འདི་འདྲ་ན། །དྗེ་དློན་སྒྲུབ་པའི་བདྗེ་བ་ཅི་འདྲ་ཞྗེས། །རྒྱུན་

དུ་ཡིད་ལ་གནག་པ་རྒྱས་པར་མཛོད། །རིན་ཆྗེན་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་ལས་ལྷག་

པའི། །ངློ་མཚར་རྟྗེན་འདི་རིང་དུ་འཚོ་བ་ཡི། །ཐབས་མང་སྨྲ་བའི་ཟླ་བས་གང་

གསུངས་པ། །དྗེ་ལའང་བརྩློན་པ་ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་པ་ལགས། །ཞྗེས་པ་འདི་ནི་མང་དུ་

ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། བསན་པའི་རྩ་ལག་དམ་པ་

སློམ་བརྩློན་ཆྗེན་པློ་དཀའ་བཅུ་པ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་པའི་གསུང་ཤློག་གསྗེར་སང་

གང་དངུལ་དམ་གཅིག །དཀར་ལྷང་ཟུང་གཅིག །སློས་ལྟང་གཅིག་གི་རྟྗེན་དང་

བཅས་པ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆློས་ལྡན་དང་བརྩློན་རིན་པ་གཉིས་ཀིས་འཕློད་

པའི་ལན་དུ་སྦྱར་བའི་སྐྗེས་ཀི་མཚོན་ཙམ་དུ་གློས་དམར་སྨུག་གི་སམ་སྦྱར་སིད་དུ་

ཁྲུ་དགུ་ཅུང་མ་ལློངས་པ། ཞྗེང་དུའང་ཁྲུ་གསུམ་ཅུང་མ་ལློངས་པའི་སམ་ཕན་ཉི་ཤུ་རྩ་

ལྔ་ཡློད་པ་གཅིག །གན་དཀར་སག་རི་ནག་པློའི་ཤུབས་ཅན་གཅིག །མཎལ་རྒྱན་

སྗེའུ་ཡློད་པ་གཅིག་རྣམས་ལ་ཐྗེའུ་ཚེ་འདི་འབྱར་བ་འབུལ། ཟླ་བ་དང་པློའི་ཚེས་

བཅུ་གཉིས་ལ་ཕུལ་བ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།     །།

༈ སླུ་བ་མྗེད་པའི་སྐབས་གནས་དཀློན་མཆློག་གསུམ། །ཐློགས་པ་མྗེད་པའི་

མཐུ་ལྡན་བསན་སྲུང་ཀིས། །དད་སློགས་ཡློན་ཏན་མང་པློའི་རྒྱན་ལྡན་པ། །ཁྱློད་ཀི་

དགྗེ་ལྗེགས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ས་སྐློང་ཆྗེན་པློའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་བཞིན་
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དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཆློག་གློན་ཏཱ་བཞིན་གི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ། ཁྱྗེད་བསན་པ་དང་བསན་

འཛིན་ལ་དད་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་ཞིག་ཡློད་ཟྗེར་བ་ཐློས་ཤིང༌། འདི་ནས་ཀང་ཡི་གྗེ་

བསྐུར་ན་དགློངས་པ་ཡློད་གདའ་བ་ལ་འཕིན་ཡིག་དབུལ་བ་ནི་འདི་ལྟར་རློ། །དལ་

བའི་རྟྗེན་བཟང་པློ་མིའི་ལུས་ཐློབ་པ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློར་གཡྗེངས་པའི་གཉའ་ཤིང་

གི་བུག་པར་རུས་སལ་གི་མགྲིན་པ་ཚུད་པ་ལས་ཀང་རྗེད་པར་དཀའ། བཤྗེས་

གཉྗེན་དམ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་དང་མཇལ་བ་ནི་ཨུ་དུམ་ཝ་

རའི་མྗེ་ཏློག་ལས་ཀང་དཀློན། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཕུན་ཚོགས་ཀི་འབྱློར་པ་ནི་རྨི་ལམ་

ཐུན་གཅིག་ཏུ་དཔལ་འབྱློར་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ་དང་འདྲ། འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་ལུས་དང་

སློག་མྱུར་དུ་འཇིག་པ་ནི་བར་སང་གི་གླློག་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཞིང༌། འཇིག་རྟྗེན་འདི་

ནས་རང་གཅིག་པུར་འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བ་ན། ཆློས་མ་གཏློགས་པ་གང་

གིས་ཀང་མི་ཕན་པའི་ཚུལ་དྗེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྲན་པར་མཛོད་ལ། ཉྗེས་སྤྱློད་མི་

དགྗེ་བ་སྔར་བྱས་ལ་འགློད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། ཕྱིན་ཆད་འཛེམ་ཅི་ཐུབ་དང༌། 

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་སྔར་བསགས་པ་རྣམས་སྨློན་ལམ་རླབས་ཆྗེན་པློས་ཡང་ཡང་ཁ་

བསྒྱུར་བ་དང༌། གསར་དུ་དགྗེ་བ་སློགས་ལ་སློ་དུ་མ་ནས་འབད་པར་ཞུ། ཞྗེས་པ་

འདི་ནི་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གློན་ཏཱ་བཞིན་ལ་གནང་

བའློ།།  །།

༈ ཤིན་ཏུ་རྟས་པའི་དད་པ་དང༌། ལྗེགས་པར་དཔྱློད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་ལ་

སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་མཛེས་པའི་དཔློན་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གིས་གསུང་
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ཤློག་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་མི་དམན་པ། ཁ་བཏགས་དཀར་པློའི་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་བསྐུར་

བ་འདིར་འཕློད་པས་ཡིད་རབ་ཏུ་སྤློ་བར་གྱུར། འདིར་ཡང་རྟྗེན་བཞྗེངས་དགློས་ཀི་

བྗེལ་བ་རགས་པ་རྣམས་ཆློད་ནས་ད་ལྟ་མཚམས་ཀི་མལ་དུ་བདློག སྤྱད་པས་མི་

ངློམས་སིད་པའི་བདྗེ། རིང་དུ་མི་གནས་དལ་བའི་རྟྗེན། གཏན་གི་བདྗེ་སྗེར་དམ་པའི་

ཆློས། །དྗེ་ཕྱིར་གང་ཞིག་བྱ་དགློས་དཔྱློད། །བཤྗེས་སྤིང་གི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་མཁན་

བྱང་བ་ལ་གསལ། ཞྗེས་པ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེས་དཔློན་ནམ་མཁའ་དབང་ཕྱུག་གི་ཞུ་ཡིག་

གི་ལན་དུ་གནང་བའློ།།  །།

༈ རིགས་བཟང་། ཁྗེངས་དང་ང་རྒྱལ་བལ་བ་དང༌། བློ་བཟང་ག་གྱུ་མྗེད་པ་

དང༌། འབྱློར་ལྡན་ངྗེས་པར་འབྱུང་འདློད་པ། །ཁྱློད་ཀིས་སྤིངས་པའི་ཡིག་གྗེ་ནི། །ཀ་

རའི་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་དག །བདག་གི་གན་དུ་ལྗེགས་པར་ཕྱིན། །ཉིད་ཀི་རྣམ་དག་

སྨློན་པའི་གནས། །བཞྗེད་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཤིན་ཏུ་མི་བརྟན་སིད་པའི་

དཔལ། །སིད་ལམ་བགྲློད་པས་དུབ་པ་ལ། །ངལ་བསློའི་གནས་ནི་དམ་པའི་ཆློས། །དྗེ་

དློན་ཇི་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་གྗེགས། །ཕུང་ཀྲློལ་རྩ་བ་ཁྱིམ་གི་གནས། །དྗེ་ལྟར་རིག་ནས་

སིང་པློ་མཆློག །ལྗེན་པར་བྱྗེད་པ་མཁས་པས་བསྔགས། །ལྷག་མ་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་

ཙམ། །ཞྗེས་པ་འདི་ལ་སློད་བྱང་པ་དཔློན་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་འབློག་རི་

བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་གདམས་པའློ།།  །།

༈ སིད་པའི་འབྱློར་བས་མི་སླུ་མྗེད། །གཅིག་ཏུ་ཕན་པ་དམ་པའི་ཆློས། །བསན་
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དང་མཇལ་བ་ལན་རྗེ་ཙམ། །དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ཡི་དློན་ལ་དགློངས། །ཞྗེས་མང་ཡུལ་སྐིད་

གྲློང་གི་ཆློས་རྒྱལ་ཆྗེན་པློའི་ནང་བློན་ཆྗེན་པློ་ལ་གདམས་པའློ།།  །།

༈ ཚེ་འདིའི་བདྗེ་འབྱློར་ཀུན་གིས་སླུ་བ་ནི། །འདུས་བྱས་ངང་ཚུལ་ལགས་

མློད་བློ་གྲློས་ཅན། །ཚུལ་དྗེ་རིག་ནས་ཉིན་མཚན་དློན་ལྡན་དུ། །འབད་པ་དྗེ་ལ་སྤྱང་

པློ་མི་ཟྗེར་རམ། །གསུང་ཤློག་ཤློ་ལློ་ཀ་འདི་སློམ་པ་གུང་རུ་ལ་གདམས་པའློ།།  །།

༈ དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་སློང་ཤློད་ནང་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ། སྐུ་

ཁམས་བཟང་བའི་ཐད་ནས་གསུང་ཤློག་དངུལ་ཕློར་དང་དར་གི་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་

བསྐུར་བ་འདིར་འཕློད་པ་ཡིད་རབ་ཏུ་སྤློ། འདིར་ཡང་དགྗེ་བར་མཆིས་སྐབས་ཀི་

དློན། །དྲི་བཅས་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་གཞི། །ཐབས་ཤྗེས་ཟུང་དུ་འབྗེལ་བ་

ལམ། །ཆློས་དང་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་འབས། །གཞི་ལམ་འབས་བུ་བསྡུས་

པའློ། །རྟག་ཆད་མཐའ་གཉིས་སངས་པ་ལྟ་བ་སྗེ། །དྗེ་ཡི་དློན་ལ་རྩྗེ་གཅིག་འཇློག་པ་

སློམ། །སློམ་གསུམ་ཀུན་སྤྱློད་གཙང་བ་སྤྱློད་པ་རུ། །ཤྗེས་རབ་གིས་ལ་དྗེ་ལྟར་

ཉམས་སུ་ལློང༌། །ཁྱྗེད་རང་གི་གསུང་ཤློག་ན་འདུག་པ་བཞིན་སྨློན་ལམ་ཡང་བགིས་

བདློག །ཡི་གྗེའི་སྐྗེས་མཚོན་པར་ངྗེད་རང་གིས་ཡུན་རིང་དུ་ལློངས་སྤྱད་པའི་པཎ་ཞྭ་

སྗེར་པློ་ཞིག་མཆིས། ཁྱི་ལློ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་གྲངས་བཟང་པློ་ལ་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་

དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་ཕུལ་བ་དགྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།     །།

༈ ཤྗེས་བྱ་ཀུན་ལ་དྲི་མྗེད་མངློན་སུམ་སྤྱན། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟ་
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བུར་བརྩྗེ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་བཞུགས་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་རྣམས་ཀིས། །མི་དབང་

ཁྱློད་ལ་རྟག་ཏུ་སྐློང་གྱུར་ཅིག །མངའ་རིས་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀིས་ལྗེགས་སྐློང་

ཞིང༌། །སྐབས་གསུམ་གུས་པས་སྤྱི་བློའི་གཙུག་ན་འཁུར། །ཡ་རབས་སྤྱློད་ཚུལ་

དགྗེ་མཚན་དུ་མས་མཛེས། །གངས་རིའི ་ཁློད་ཀི ་མགློན་མྗེད་ཟས་སྦྱིན་

གིས། །བསན་པ་ཉིད་ལ་དགློངས་པའི་ལྷག་བསམ་གིས། །ཀུན་ནས་བསངས་པའི་

ཕུན་ཚོགས་མཐུན་རྐྗེན་སྩལ། །ཕྱློགས་འདིར་རྗེ་ཞིག་སློད་པ་སྤློ་ནའང་། །དྗེ་ལ་བདྗེ་

བར་སློད་པའི་མི་མཐུན་རྐྗེན། །གངས་ཅན་མཁས་པའི་དབང་པློ་རྗེད་མདའ་པ། །རློང་

ཁར་ཕྗེབས་པའི་ཕློ་ཉ་འདི་རུ་སྗེབ། །དྗེ་ཚེ་འགྲློ་འདློད་ཡིད་ཀིས་བསྐློད་པ་ཡི། །ལུས་

ཀི་འཁྲུལ་འཁློར་དྗེ་རུ་ཕྱློགས་པར་གྱུར། །སར་ཡང་ལྗེགས་ཚོགས་ཀུན་གི་གཏྗེར་

ཆྗེན་པློ། །བསན་པ་རིང་དུ་གནས་ཕྱིར་བསན་འཛིན་ལ། །སྐློ་ངལ་མྗེད་པར་ཡང་

འདུལ་མཛད་པ་ནི། །ཉིད་ཀི་ངང་ཚུལ་ལགས་མློད་བསྐུལ་ཅི་དགློས། །འློན་ཀང་མི་

དབང་ཆབ་སིད་བརྟན་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་

ལ། །བསམ་པ་དག་པས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། །དྲི་མ་མྗེད་པའི་སྨློན་ལམ་

བགིད་པར་ཞུ། །རློང་ཁར་མྱུར་དུ་སྗེབ་དགློས་འདུག་པ་དང༌། །ཕྱློགས་དྗེར་ཆུ་ཡི་

འཇིགས་པ་མཐློང་བས་ན། །རྗེ་ཞིག་མཇལ་བར་འདློད་པའི་འདུན་པ་སྐྱུངས། །སར་

ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་མཇལ་བར་སྨློན། །ཞྗེས་ཡི་གྗེ་གཟིགས་པའི་རྟྗེན་དུ་ཕྱག་ཕྱིས་

གསྗེར་མདློག་ཁ་གང་འབུལ། ཞྗེས་པ་འདི་ནི་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རིན་

སྤུངས་པ། དཔློན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་རློང་ཆློས་ལུང་ནས་གནང་བའློ།།  །།
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༈ སྭ་སི། དབྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བས། ཡིད་དྲངས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་གཡྗེང་

བ་ཀུན་རྗེ་ཞིག་དློར་བའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དློན་ཡློད་རློ་རྗེས། སློམ་བརྩློན་དམ་པ་དཀའ་

བཅུ་པ་ཡློན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཡང་དག་པར་རྟློགས་པར་བྱྗེད་པ་འདི་ལྟ་སྗེ། ཁློ་

བློས་ལྷློ་བག་སློད་རི་ཉི་ཤར་གི་དགློན་པར་རྗེ་ཞིག་མང་དུ་ཐློས་པ་འཚོལ་བ་ལ་

བསྐུལ་བ་ལྟར་ཁྱྗེད་ཀིས་མཛད་ནས་འདི་ཕྱློགས་སུ་ཐྗེག་པ་བ་ན་མྗེད་པའི་རིམ་པ་

གཉིས་ལས། རྣལ་འབྱློར་ལྷུར་བང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཐག་རིང་པློ་ནས་བྱློན་པ་ནི། བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་མང་དུ་ཐློས་པ་དབྗེན་པར་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་དློན་དུ་

གློམ་པ་བདུན་བློར་བ་ལ་ཡང་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆྗེར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཤིན་

ཏུ་ལྗེགས་ལ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་རྒྱལ་སས་ནློར་བཟང་ལ་ཇི་སྐད་དུ། ནློར་བཟང་

ནློར་རྣམས་རབ་ཏུ་བརྟན་པའི་བུ། །མཁས་པ་དྗེ་ཡི་དྲུང་དུ་འློངས་པ་ལྗེགས། །ལྗེགས་

པར་འློངས་སམ་སིང་རྗེའི་བྱམས་ལྡན་ཁྱློད། །ལྗེགས་པར་འློངས་སམ་ལྟ་ན་རབ་ཞི་

བ། །དབང་པློ་མ་ཞུམ་ཚུར་ཤློག་འློངས་པ་ལྗེགས། །སྐློ་མྗེད་བསམ་འློངས་ཚུར་ཤློག་

འློངས་པ་ལྗེགས། །སྤྱད་པ་སྤྱློད་ཚེ་དུབ་པར་མ་གྱུར་ཏམ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

འདིར་ཡང་དྗེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བར་བྱའློ། །ཅི་རུང་རུང་དུ་མ་ཡིན་པར་ལྗེགས་པར་བརྟགས་

ཏྗེ་ཡི་དམ་བཅས་པ་མཐར་འབྱིན་པ་ལ་ནི། ཡློན་ཏན་དུ་མ་དང༌། དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ལ་

ནི་ཉྗེས་དམིགས་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་སློབ་པས་ན། ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆྗེ་ཡང་ཕད་པར་མ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁྱྗེད་རང་གི་ཕིན་ཡིག་ན་འདུག་པ་

ལྟར་ལགས། ལམ་མཐར་ཐུག་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སློན་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ལ་མཆློད་པས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པ་ཟིལ་
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གིས། གནློན་པར་ཐྗེག་པ་བ་ན་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི། ཕན་འདློགས་པ་བ་ན་མྗེད་

པའི་ཞིང་དུ་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་ཆྗེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས་རང་གི་ཚེ་དང་བསློད་ནམས་དང་

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་སློགས་ཐམས་ཅད་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སིད་པ་ཇི་སིད་བར་

བཞུགས་པའི་དློན་དུ་འབུལ་ཞིང༌། དྗེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བངས་པའི་སློ་ནས་

བཟླས་པའི་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཀང་གདློན་པར་ཞུ་ཞྗེས་པ་ནི། རྣམ་དཔྱློད་ཅན་གི་

ཚོགས་བདྗེ་བག་ཏུ་རློགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་ཡི་རང་ཞིང་དྗེ་བཞིན་དུ་

ཡང་བགིའློ། །དམ་པ་རྣམས་ལས་ལྗེགས་བཤད་གཏམ། །ཇི་སིད་མ་ཐློས་དྗེ་སིད་

དུ། །དཀའ་བ་སྤྱློད་པ་མི་འདློར་བ། །དྗེས་ནི་དྗེ་ལ་དློན་ཆྗེན་བྱྗེད། །ལློ་བདུན་འདས་

ནས་ཆློས་འཕགས་ཀིས། །ནམ་ཞིག་ཆློས་སློན་འགྱུར་ཞིག་གུ། །སམ་ནས་དུས་

འདས་རྟག་ཏུ་ངུ། །ཆློས་ཐློས་གྱུར་ཚེ་ཏིང་འཛིན་གི། །སློ་མཐའ་ཡས་པ་ཐློབ་པ་

ཡང༌། །མ་འློངས་སྐྗེ་བློ་ལ་བསན་ཕྱིར། །རྒྱལ་བ་མཁྱྗེན་ཅིང་གཟིགས་པ་

དྗེས། །གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་བསམ་པར་རིགས། །དཔྱློད་ལྡན་ཁྱློད་ལ་ལྗེགས་པར་

བཤད་པའི་གཏམ། །སྔློན་ཆད་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསན་མློད་ནའང༌། །ལང་ཚོ་མི་

རྟག་ལྗེགས་བཤད་གསར་པ་འདི། །དགའ་བ་བསྐྗེད་ལ་བསྔགས་པས་འདི་ཡང་

སྨྲས། །ཞྗེས་པ་འདི་ནི་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། ཅློ་ཙ་དཀའ་

བཅུ་པ་ཡློན་ཏན་རྒྱལ་མཚན་ལ་གདམས་པའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་སྗེ་ཐང་པ་གུ་ན་ཤྲི་བྷ་

དྲའློ།།  །།
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༈ རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པ་རློགས་པའི་འློག་ཏུ། 

རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ལ་གཏང་རག་གི་མཆློད་པ་སློགས་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། དཔློན་སློབ་

རྣམས་ཀིས་སྔློན་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་འཆད་པའི་དུས་བཞིན་དུ་འདུས་པའི་

རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་གདབ། དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་རང་གི་

བ་མ་རློ་རྗེ་འཆང་དང་ཐ་མི་དད་པར་བཞུགས་པར་བསམ། འཁློར་དུ་སངས་རྒྱས་

དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན་

དུ་གང་བར་བསམ། སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་གང་ཡིན་གི་ང་

རྒྱལ་བཟུང༌། མཆློད་གཏློར་རྒྱས་པར་བཤམས་ནས། ཕྱིའི་མཆློད་པ་དང༌། ནང་དང་

གསང་བ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་དང་བཞིས། བ་མ་དང་རང་དང་རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་སྲུང་མ་དང་བཅས་པ་ལྗེགས་པར་མཆློད། དྗེ་ནས་བསློད་པ་ནི། དུས་

གསུམ་རློ་རྗེའི་ཐུགས་ཡིན་སིད་དང་ཐར་གྱུར་གང༌། །ཞི་ཞིང་སྒིབ་མྗེད་དག་པ་ནམ་

མཁའི་ངློ་བློ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་རྣམ་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་དབང་ཕྱུག་རློ་རྗེ་ཅན། །དྗེ་ལ་

ལུས་ངག་ཡིད་ཀིས་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་

ཤྗེས་འདུ་བྱྗེད་དང༌། །རྣམ་པར་ཤྗེས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་དབང་པློ་དྲུག །ས་ཆུ་

མྗེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འདྲ་རྒྱ་ཆྗེན་དྗེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །གཏི་མུག་ཉྗེས་པ་འདློད་ཆགས་རློ་རྗེ་ཆློས་བཅས་གང༌། །རིག་པའི་སྦྱློར་

བ་ལས་བྱུང་རྟག་ཏུ་རབ་འབྗེལ་བར། །རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དགའ་བས་མློས་པའི་དངློས་

གྱུར་པ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འདྲ་རྒྱ་ཆྗེན་དྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྡུད་དང་དགའ་དང་

རྣམ་པ་དྗེ་བཞིན་མི་འགྱུར་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རང་བཞིན་སྗེམས་སུ་རྗེས་
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ཐློགས་ཆློས། །རྨློངས་དང་ཞྗེ་སང་འདློད་ཆགས་སྒིབ་པ་རློ་རྗེ་སྗེ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

འདྲ་རྒྱ་ཆྗེན་དྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གང་ཞིག་ཐློག་མ་མྗེད་དངློས་རྣམ་དག་འདི་སློམ་

པ། །ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ལས་བྱུང་སྤློས་པ་རྣམ་པར་བལ། །གསང་བའི་དབང་

བསྐུར་བརྟུལ་ཞུགས་དམ་ཚིག་སྦྱློར་ལ་རྟག །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །གང་ཞིག་དངློས་གྲུབ་མཆློག་གི་ཐབས་ནི་འདི་སློམ་ཞིང༌། །བསྗེན་པའི་

ཆློ་ག་ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་དང༌། །སྒྲུབ་པ་ཆྗེན་པློས་བློ་མི་འགྱུར་བའི་སྒྲུབ་དབང་

པློ། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གང་ཞིག་ཐུན་བཞིའི་རློ་རྗེ་

དག་ནི་སྒྲུབ་བྱྗེད་པ། །མི་སང་ལ་སློགས་ས་ཚོགས་མཆློག་དང་དམན་འགྲུབ་

ཅིང༌། །བ་མའི་དྲིན་གིས་འདི་ན་མ་ནློར་ལམ་རྟློགས་པ། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་

དྗེ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །གང་ཞིག་རབ་གསང་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་ཉན་པ་

དང༌། །འདློན་པར་བྱྗེད་དང་ཀློག་པ་དང་ནི་སྗེམས་པ་དང༌། །མཆློད་པ་བྱྗེད་པ་དང་ནི་

འདྲི་འམ་འདྲིར་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་ལ་རྟག་ཕྱག་འཚལ། །གང་

དུ་ཞི་སློགས་ལས་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བརྟགས་པ་ཡིས། །འཁྲུལ་འཁློར་སྔགས་ཀི་ཆློ་ག་

དྗེ་བཞིན་རྒྱས་འདྗེབས་པའི། །བསྒྲུབ་བྱ་འདི་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་པློ་

ནི། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་ལ་རྟག་ཕྱག་འཚལ། །གང་གིས་གཙོ་བློ་སྒྲུབ་པ་པློ་

མཐློང་རྗེག་པ་དང༌། །ལྗེགས་པར་དྲན་དང་མིང་ཙམ་ངྗེས་པར་ཐློས་པ་དང༌། །དད་

པར་བྱྗེད་ཅིང་ཕྱློགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་དག །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་

ལ་རྟག་ཕྱག་འཚལ། །ཨྗེ་མ་ཧློ་ཀུན་འགྲློ་ཀུན་དབང་ཕྱུག །ནམ་མཁའ་དང་ནི་

མཚུངས་པ་བརྗེས། །ཨྗེ་མ་ཧློ་དམ་ཚིག་དྗེ་ཉིད་གསུམ་མཆློག་ཏུ་རྨད་བྱུང་སློན་པར་
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མཛད། །ཁམས་གསུམ་ལས་ནི་རྣམ་པར་གྲློལ། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད། །འདློད་པ་རྣམས་ཀི་མ་གློས་པ། །དམིགས་མྗེད་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

བསློད། །ཕུང་པློ་རྣམས་དང་ཁམས་རྣམས་དང༌། །སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་ལ་མི་རྟྗེན་

ཞིང༌། །སིད་དང་མ་ངན་འདས་ལས་གྲློལ། །དམིགས་པ་མྗེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཇི་

ལྟར་ནམ་མཁའ་གནས་མྗེད་ཅིང༌། །སྤློས་པ་མྗེད་ཅིང་གློས་པ་མྗེད། །མཁའ་དང་

མཉམ་པའི་ཐུགས་མངའ་བ། །དམིགས་མྗེད་ཁྱློད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསློད། །ཅྗེས་པས་

བསློད་དློ། །དྗེ་ནས་ཡི་རང་བྱ་བ་ནི། ཨྗེ་མ་ཧློ་སངས་རྒྱས་ཨྗེ་མ་ཧློ་ཆློས། །ཆློས་

བཤད་པ་ནི་ངློ་མཚར་ཆྗེ། །ཡང་དག་དློན་ནི་དག་པའི་དློན། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལ་

ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་པའི་ཆྗེད་བརློད་བྱྗེད་པའློ། །རྒྱུད་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ལ་

རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་ལྗེགས་སློ་གསློལ་བ་ནི། འདུས་པ་གསང་བ་ལས་བྱུང་

བ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་གསབ། །རྒྱུད་ཀུན་བདག་པློའི་དབང་པློ་

ཡི། །རྒྱུད་འདི་ལྗེགས་པར་གསུངས་པ་ཡིན། །མགློན་པློ་ཆྗེན་པློ་ལྗེགས་སློ་

ལྗེགས། །ཐུབ་པ་ཆྗེན་པློ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས། །ཆློས་རྣམས་ཆྗེན་པློ་ལྗེགས་སློ་

ལྗེགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས། །ཞྗེས་པའློ། །རང་པ་ཕྱི་མ་བཞི་ལ་

འགྱུར་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་འདུག་ཀང༌། སྐབས་འདིར་འགྱུར་འདི་འགྲིག་གློ །རྒྱུད་

བཤད་པས་ཕན་བཏགས་པའི་དྲིན་དྲན་པར་བརློད་པ་ནི། རྣམ་གྲློལ་འབས་བུ་འཚལ་

བ་ཡིས། །འགྲློ་བ་མགློན་མྗེད་རྣམས་དང་ནི། །བདག་ཅག་ཡང་དག་རློགས་པ་

ཡི། །བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་དློན་ཆྗེན་མཛད། །ཅྗེས་པའློ། །

དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་པའི་གཏློར་མ་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ། སློབ་དཔློན་རྣམས་ཁློ་
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བློ་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ། སྔློ་སྗེར་ལང་གུའི་ཞལ་གསུམ་

གདངས་ཤིང་མཆྗེ་བ་གཙིགས་པ། ཕྱག་དྲུག་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པའི་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕྱག་རྒྱས་རང་འདྲའི་ཤྗེས་རབ་མ་ལ་འཁྱུད་ནས་སློམས་

པར་འཇུག་པ། གཡས་ལྷག་མ་གཉིས་ཀིས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ། གཡློན་ལྷག་

མ་གཉིས་ཀིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾཾ་ག་འཛིན་པ། ཧཱུཾ་གི་སྒ་དྲག་ཏུ་སྒློག་ཅིང་རབ་ཏུ་ཁློས་

པ། སྤྱན་གསུམ་དམར་ལ་ཟླུམ་པ། ཐློད་པ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཁག་འཛག་པའི་མགློ་

འཕྗེང་མགུལ་པར་འཕྱང་བ། སག་ལྤགས་ཀི་ན་བཟའ་འཕྱང་བ། བསྐལ་པའི་མྗེ་ལྟ་

བུའི་འློད་ཟྗེར་འབར་བ། གཡས་བརྐང་གིས་པདྨའི་སྗེང་དུ་འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་

མཚན་མ་མནན་པར་བསྐྗེད་ལ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་ཁློ་

བློ་བཅུ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་མཆློད་གཏློར་དབུལ་ལ་བཀའ་བསློ་བ་ནི། ས་ཡི་ཕྱློགས་ནི་

འདི་ཉིད་ནི། །གསང་བ་འདུས་པ་མངློན་བཏློད་པའི། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་དམ་ཚིག་

རྒྱུད། །དུས་ཀུན་དུ་ནི་སྤྱློད་འགྱུར་ཞིང༌། །རྒྱུན་དུ་དྗེ་དློན་སྒྲུབ་པ་རྣམས། །བསྲུང་བའི་

དློན་དུ་རྟག་ཏུ་ནི། །གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་སློགས་ཁློ་བློ་བཅུས། །བགྗེགས་ཀུན་ལ་ནི་ཕུར་

བུས་ཐློབ། །ཅྗེས་བཀའ་བསློ་བར་བྱའློ། །འདི་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ནས་འབྱུང་བ་ལ་འདློན་པ་

ཅུང་ཟད་བརྗེས་པའློ། །དྗེ་ནས་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་ཉན་པའི་ཀུན་སློང་མ་དག་པ་

སློགས་ཀི་བསམ་པའི་སྐློན་དང༌། རྒྱུད་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་བཤད་པ་དང༌། སློད་

དུ་མི་རུང་བ་ལ་བཤད་པ་སློགས་ཀི་སྦྱློར་བའི་སྐློན་ཏྗེ། མདློར་ན་འཆད་པ་དང་ཉན་

པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་མ་ལྕློགས་པའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་

དུ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་འདློན་པ་དང༌། བཟློད་པར་གསློལ་བར་བྱ། དྗེ་ནས་འདུས་པའི་ལྷ་
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ཚོགས་ཀི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུད་བཤད་ཉན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་

བསྔློ་ཞིང༌། སྨློན་ལམ་གདབ་པ་དང་ཤིས་བརློད་བྱ་བ་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་

དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སང་སང་མཐའ་མི་བསྐློད་པ་སྗེ་རློ་རྗེ་

གསུམ་དུ་བསྡུ། ཁམས་གསུམ་གི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་རྣམ་སང་དང༌། 

ངག་སང་མཐའ་དང༌། ཡིད་མི་བསྐློད་པ་དང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་པ་བྱས་ནས་རློ་

རྗེ་གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུས་པས་རང་ཉིད་རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པ་

རློ་རྗེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་བལྟས་ལ། མགྲློན་གཞན་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་སུ་བྱློན་

ནས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱྗེད་པར་བསམ་མློ། །འདི་ལྟར་བྱ་བའི་ཁུངས་ལ་སློགས་པ་

ནི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་གི་མཐའ་གཅློད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །འདི་ནི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ དཔའ་བློ་འཇའ་ཚོན་མའི་བྱློན་ལྗེགས་དང་བཞུགས་གསློལ་མཆློད་བསློད་

དང་བཅས་པ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡི་ཕློ་བང་ནས། །འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ཡབ་ཡུམ་

ནི། །འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཞིང་མཆློག་ཏུ། །ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ཡབ་ཡུམ་གི། །སྐུ་ལ་

ངློ་མཚར་ལྟས་མང་གིས། །བརྒྱན་ནས་འདིར་ནི་བྱློན་པ་ལྗེགས། །ཨྗེ་མ་ཧློ་བདག་

ཅག་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཤིན་ཏུ་ཚོགས་བསགས་སྐལ་བར་ལྡན། །བདག་ཅག་རྣམས་

ཀི་ལྷག་བསམ་གིས། །བསྒྲུབས་པའི་རབ་འབྱམས་མཆློད་པའི་སྤིན། །བཞྗེས་ནས་

གནས་མཆློག་འདི་ཉིད་དུ། །འཁློར་བ་ཇི་སིད་བཞུགས་སུ་གསློལ། །པདྨ་ཙནྡྲ་ཨཱ་ས་

ནི་ཏིཥྛ་ན་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་བརློད་ནས་སྔར་ལྟར་མཆློད་པ་དང་བསློད་པའི་རྗེས་སུ་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 645  

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་ཀུན་དང༌། ཁྱད་པར་

དཔའ་བློ་འཇའ་ཚོན་མ། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས། །ཡིད་འཕློག་

ཐབས་ཤྗེས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས། །རབ་མཆློག་ཙཎ་ལི་ནི་སར་བ་ཡིས། །བཞུས་

པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་ལས། །འཁྲུངས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་

ཆྗེ། །ཡང་ཡང་མངས་པས་ཤིན་ཏུ་དྲག་པློ་ཡི། །སྔློན་བསགས་ལས་སྒིབ་རྩ་བ་དང་

བཅས་པ། །དུམ་བུར་བཤིག་ནས་ཟད་པའི་མཐར་བྱྗེད་པའི། །ནུས་པ་མཆློག་གྱུར་

བདག་ལ་སྩལ་ཏུ་གསློལ། །ཨ་ལ་ལ་སློགས་དང༌། ༀ་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཀ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་པ་ཙཎྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དྲི་མྗེད་དཔའ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གིས། །བརྩྗེ་བས་གཟིགས་

ལ་ལས་ཀུན་མཛོད་ཅྗེས་པའང་ཆློས་རྗེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་ལ་མཆློད་པའི་

སྐབས་སུ། གསང་བའི་འཁློར་ལློ་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་ལྟར། །ཤིན་ཏུ་སྔློ་བའི་རློ་རྗེའི་བུང་བ་

ཡིས། །བསྐློད་པའི་པདྨ་ལས་འློངས་མྗེ་ཏློག་དམར། །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་

མཉྗེས་ཕྱིར་འབུལ། །སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་གཏུམ་མློའི་མྗེས་བསྗེགས་པས། །ཡིད་འློང་

དྲི་ཡི་ངད་ལྡང་ག་བུར་སློས། །ཉམས་སུ་མློང་བས་ཡིད་རབ་སིམ་བྱྗེད་པ། །མི་བསྐློད་

རློ་རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་འབུལ། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་གནས་བདྗེ་བའི་

དངློས། །ཧཱུཾ་ཡིག་ཉི་མ་གསལ་བའི་འློད་ཟྗེར་ཅན། །མི་ཤྗེས་མུན་འཇློམས་སྔགས་ཀི་

མར་མྗེ་འདི། །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་འབུལ། །བདྗེ་ཆྗེན་འཁློར་

ལློའི་དབུས་ན་ལྗེགས་གནས་པ། །ཀུནྡ་ལྟར་དཀར་དྲི་ཡི་བྱུག་པ་ཡིས། །ལུས་ཀུན་
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ཁྱབ་པས་བདྗེ་བའི་མཆློག་སྗེར་བ། །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་

འབུལ། །རྨི་ལམ་ཡུལ་ལ་རློལ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །གང་གང་དབང་པློའི་ལམ་ནས་བྱུང་

ནས་ནི། །དྗེ་དང་དྗེ་ཡི་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཟས། །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་

མཉྗེས་ཕྱིར་འབུལ། །སློམས་འཇུག་དགའ་བའི་རློལ་པ་ལས་བྱུང་བ། །མི་ཤིགས་ཡི་

གྗེ་མཆློག་གི་རློལ་མློའི་སྒ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་གདངས་སུ་ཤར་བ་རྣམས། །མི་བསྐློད་རློ་

རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་འབུལ། །ཞྗེས་པས་ནང་གི་ཉྗེར་སྤྱློད་འབུལ། །དྗེ་ནས་

རིན་ཆྗེན་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་བཻ་ཌཱུརྱའི། །སྔློན་པློ་ལ་སློགས་ཁ་དློག་དབྱིབས་ཀི་

གཟུགས། །རྣམ་གསུམ་གཟུགས་ཀི་རློ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཡི་སྤྱན་

ལ་དབུལ་བར་བྱ། །མ་ཟིན་འབྱུང་བའི་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །བརློད་བལ་

དབྱངས་ལ་སློགས་པ་སྒ་ཡི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་སྒ་ཡི་རློ ་རྗེ ༌མར་བྱས་

ནས། །དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཡི་སན་ལ༌དབུལ་བར་བྱ། །ག་བུར་ཨ་ཀར་ཛཱ་ཏི་ལ་སློགས་

པ། །ལྗེགས་པར་སྦྱར་ལས་བྱུང་བ་དྲི་ཡི་ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་དྲི་ཡི༌རློ་རྗེ་མར་བྱས་

ནས། །དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཡི་ཤངས༌ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ལུས་མཆློག་རྟས་བྱྗེད་བདུད་

རྩིའི་ཟས་སློགས་ཀི། །མངར་སྒྱུར་ཁ་དང་བསྐ་ལ་སློགས་པའི་རློ། །རྣམ་གསུམ་རློ་

ཡི༌རློ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཡི་ལགས་དབུལ་བར་བྱ། །ལུས་ལ་རྗེག་

པ་ཙམ་གིས་བདྗེ་སྗེར་བ། །དཔག་བསམ་གློས་ལ་སློགས་པའི་རྗེག་བྱའི་

ཚོགས། །རྣམ་གསུམ་རྗེག་བྱའི༌རློ་རྗེ་མར་བྱས་ནས། །དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཡི་སྐུ་ལ་

དབུལ་བར་བྱ། །ཞྗེས་པས་ཕྱིའི་འདློད་ཡློན་འདློད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་བཞི་ལ་

མཁས། །ཡིད་འཕློག་གཟུགས་མཛེས་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡློན་ཅན། །པདྨ་ཅན་སློགས་
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ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་མཆློག་རྣམས། །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་

དབུལ། །ཟུར་གིས་བལྟ་ཞིང་འཛུམ་པའི་བཞིན་རས་ཅན། །དྲུག་ལྡན་ལ་སློགས་ཡང་

དག་གླུ་ལ་མཁས། །པདྨ་ཅན་སློགས་ཕྱག་རྒྱའི་གླུ་དབྱངས་མཆློག །མི་བསྐློད་རློ་

རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་དབུལ། །ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དང་སྦྱར་བ་བཟང་པློའི་དྲི། །གང་

གི་ལུས་ལས་རྟག་ཏུ་རྣམ་འབྱུང་བ། །པདྨ་ཅན་སློགས་ཕྱག་རྒྱའི་དྲི་མཆློག་

རྣམས། །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་དབུལ། །གང་ཞིག་མངས་པས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འཇུ་བ། །བིམ་པ་ལྟར་དམར་མ་མཆུའི་སྦྲང་རྩི་སློགས། །པདྨ་ཅན་

སློགས་ཕྱག་རྒྱའི་རློ་མཆློག་རྣམས། མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི༌ལྷ་ཚོགས་མཉྗེས་ཕྱིར་

དབུལ། །གསང་བའི་ས་རྩྗེ་ཕན་ཚུན་ཕད་པ་ཡི། །རྗེག་བྱ་མློང་བས་གཏུམ་མློ་སྐུལ་

བྱྗེད་མ། །པདྨ་ཅན་སློགས་ཕྱག་རྒྱའི་རྗེག་བྱ་མཆློག །མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་ལྷ་ཚོགས་

མཉྗེས་ཕྱིར་དབུལ། །ཞྗེས་པས་ནང་གི་འདློད་ཡློན་དབུལ་བ་སྗེ། འདི་དག་ཀང་རྗེ་

རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ མཇུག་གི་སྐབས་སུ་བྱ་བའི་སྨློན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ནི། དྗེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ཇི་

བཞིན་རྨི་ལམ་བཞིན། །སང་སློང་ལྷ་སྐུར་གསལ་བའི་ངང་ཉིད་ནས། །ཕྱློགས་བཅུའི་

རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀུན་བསྡུས་པ། །མི་བསྐྗེད་རློ་རྗེའི་དཀིལ་འཁློར་ལྷ་ཚོགས་

ལ། །རྨད་བྱུང་བདྗེ་བས་དགྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར། །ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བའི་

མཆློད་བསློད་དང༌། །སློམ་དང་བཟླས་པ་སློགས་ལ་འདིར་འབད་པས། །བདག་གི་ཇི་

སྗེད་བསགས་པའི་དགྗེ་བ་འདིས། །རང་ཉིད་སིད་མཚོར་ལྟུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །མར་
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གྱུར་འགྲློ་བ་ཀུན་ཀང་དྗེ་འདྲ་བར། །མཐློང་ནས་འགྲློ་བ་སྒློལ་བའི་ཁུར་འཁྱྗེར་

བའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་མཆློག་འབྱློངས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཙམ་བསྐྗེད་ཀང་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གསུམ་ལ། །གློམས་པ་མྗེད་ན་བྱང་ཆུབ་མི་འགྲུབ་པར། །ལྗེགས་

པར་མཐློང་ནས་རྒྱལ་སས་སློམ་པ་ལ། །བརྩློན་པ་དྲག་པློས་སློབ་པ་ཉིད་གྱུར་

ཅིག །ཐུན་མློང་ལམ་སྦྱངས་སློད་དུ་གྱུར་པ་ན། །ཐྗེག་པ་ཀུན་གི་མཆློག་གྱུར་རློ་རྗེའི་

ཐྗེག །སྐལ་བཟང་སྐྗེ་བློའི་འཇུག་ངློགས་དམ་པ་དྗེར། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་

གྱུར་ཅིག །བུམ་དབང་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་བསྐུར་བ་ཡིས། །ཐ་མལ་སང་ཞྗེན་དྲི་མ་འཁྲུད་

པར་ཤློག །གསང་དབང་ཡྗེ་ཤྗེས་བདུད་རྩི་མངས་པ་ཡིས། །ངག་གནས་རླུང་ནི་

སྔགས་སུ་འཆར་བར་ཤློག །གསུམ་པ་ལྷན་སྐྗེས་དགའ་བའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །ཡིད་

ནི་འློད་གསལ་དབྱིངས་སུ་འདྲྗེན་པར་ཤློག །བཞི་པ་ཟུང་འཇུག་དློན་ལ་ངློ་སྤད་

པས། །མཐར་ཐུག་དློན་ལ་སྒློ་འདློགས་ཆློད་པར་ཤློག །དྗེ་ཚེ་དངློས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་

འགྲུབ་པའི་གཞི། །རྣམ་དག་དམ་ཚིག་སློམ་པར་གསུངས་པ་ལ། །བཅློས་མ་མིན་པའི་

ངྗེས་པ་རྗེད་གྱུར་ནས། །སློག་དང་སློས་ཏྗེ་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་ཤློག །ཐ་མལ་སང་ཞྗེན་

ཀུན་རྟློག་སངས་པ་ཡི། །ལུས་ཀི་གཡློ་བ་ངག་གི་བརློད་པ་དང༌། །ཡིད་ཀི་བསམ་པ་

ཀུན་གིས་འབད་མྗེད་པར། །རླབས་ཆྗེན་ཚོགས་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྡུད་བྱྗེད་

པའི། །ཐུན་བཞིའི་སྦྱློར་བ་བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། །རིམ་པ་དང་པློའི་རགས་དང་

ཕ་བའི་ལམ། །མ་ལུས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་རྗེད་ནས་ནི། །གང་སང་ལྷ་ཡི་འཁློར་ལློར་

འཆར་བར་ཤློག །ཞིང་གི་ཕུལ་བྱུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །བརྟྗེན་ནས་འཁློར་

གསུམ་དག་པའི་མཆློད་སྦྱིན་སློགས། །སྦྱློར་བ་ཚོགས་བསགས་ཆློ་བ་བཞིན་བྱས་
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པས། །རང་གི་རྒྱུད་ནི་ཡློངས་སུ་དག་པར་ཤློག །དཔལ་ལྡན་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་ཁློ་བློ་

བཅུའི། །འཁློར་གིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །ཕྱློགས་བཅུར་རྒྱུ་བའི་

གདུག་པའི་བསམ་པ་ཅན། །མ་ལུས་ཚར་གཅློད་འཕིན་ལས་འགྲུབ་པར་ཤློག །གང་

དུ་འཚང་རྒྱའི་ཞིང་ཀུན་དག་བྱས་ནས། །དྗེར་ནི་སྐུ་གསུམ་གློ་འཕང་མངློན་འགྱུར་

བའི། །ཐབས་ཀི་དམ་པ་འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་དང༌། །བར་དློ་ལློངས་སྐུ་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་

སྐུར། །ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རློ་རྗེ་མཆློག །རིམ་པ་ཇི་བཞིན་རྒྱུད་ལ་

བསྐྗེད་པ་ཡིས། །ཐ་མལ་སྐྗེ་ཤི་བར་དློའི་སང་ཞྗེན་ཀུན། །སྦྱློང་བྱྗེད་དང་པློའི་སྦྱློར་བ་

ཐློབ་པར་ཤློག །རང་དློན་ཕུན་ཚོགས་དྗེ་ཡི་མྱུར་བའི་ལམ། །འདློད་ཆགས་ཆྗེན་པློའི་

ཚུལ་གི་ཏིང་འཛིན་གིས། །རང་རིག་ཕྱག་རྒྱར་གཞློལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས། །ལྷན་

སྐྗེས་བདྗེ་བས་རྒྱལ་རྣམས་མཆློད་པར་ཤློག །མཁའ་དབྱིངས་རློ་རྗེ་སྦྱར་བས་སར་

བ་ཡི། །ཙཎ་ལི་ཡིས་བཞུས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་རྒྱུན་ལམ་ནས་

འློངས་པ། །ཤྗེས་རབ་པདྨའི་ཟྗེའུ་འབྲུར་སློན་པ་ལས། །འཁྲུངས་པའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་གི། །སྤྲུལ་པའི་སྤིན་གིས་ནམ་མཁའི་ཁྱློན་བཀང་སྗེ། །སློད་བཅུད་

ཞིང་ཀུན་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་མཛད་པའི། །དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་

པར་ཤློག །སློག་འཛིན་ཐུར་སྗེལ་ལམ་གི་ས་རྩྗེར་ནི། །གནས་ནས་འློད་ཟྗེར་དྲ་བ་

འགྗེད་པ་ཅན། །བདྗེ་གཤྗེགས་ལྔ་བདག་རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ལྔ། །ཕྱག་མཚན་བྱང་

སྗེམས་ཕ་མློ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ། །དྗེ་ནང་དཀིལ་འཁློར་འཁློར་ལློ་ཡློངས་རློགས་

ཤིང༌། །མ་འདྲྗེས་གསལ་ལ་ཇི་སིད་འདློད་ཀི་བར། །མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕ་མློའི་

རྣལ་འབྱློར་དང༌། །ཕྱི་ནང་བཟླས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཤློག །དྗེས་ནི་རས་
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སྔགས་འཁྲུལ་འཁློར་བསམ་གཏན་ལ། །བརྟྗེན་ནས་གྲུབ་པ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་དང་

ནི། །ཞི་སློགས་རབ་འབྱམས་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་ཡི། །ལས་ཀི་རྒྱལ་པློ་མཆློག་ནི་

འགྲུབ་པར་ཤློག །སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་སློག་རྩློལ་དང༌། །འཛིན་པ་རྗེས་

དྲན་ཏིང་འཛིན་ཡན་ལག་དྲུག །ཡློངས་སུ་སྡུད་པའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། །སྤྱློད་པ་

གསུམ་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་པར་ཤློག །ནློར་བུར་ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློར་སྗེམས་བརྟན་

པས། །ཉི་མས་ཟླ་བ་བཞུས་པའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡློག་རིམ་

པས་དྲངས་པ་ཡི། །ཡས་བབས་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་སྐྗེ་བར་ཤློག །དྗེ་ལས་ལངས་

ཚེ་གང་ཤར་སང་བ་ཀུན། །རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་རིགས་གཅིག་

ཏུ། །འཆར་བའི་སྐུ་ཡི་རློ་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །ལུས་དབྗེན་སློར་སྡུད་བསམ་གཏན་

རློགས་པར་ཤློག །ཐིག་ལྗེའི་རྒྱལ་པློ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་མཆློག །སིང་གའི་ཆུ་སྐྗེས་

ས་རྩྗེར་གློམས་བྱས་པས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་སྐྗེད་པའི་རླུང༌། །བཅུ་

གཉིས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལྗེར་སྡུད་པར་ཤློག །གདློང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེའི་

གདངས། །མ་བཅློས་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་ཤར་བ་ཡི། །ངག་དབྗེན་གསུང་གི་རློ་རྗེའི་ཏིང་

འཛིན་གིས། །སིང་གའི་མ་རིག་སློ་ངའི་སྦུབས་འབྱྗེད་ཤློག །ཐབས་ཤྗེས་གསང་བའི་

རྩ་མཆློག་གཉིས་ཀི་རྩྗེར། །རས་ཀི་ཐིག་ལྗེའི་སློག་རྩློལ་བསློམས་པ་ཡིས། །ཀུན་

རྟློག་རླུང་གི་མུན་པ་སངས་གྱུར་ནས། །འློད་གསལ་ཉི་མ་སིང་དབུས་འཆར་བར་

ཤློག །ས་རྩྗེ་གསུམ་དུ་ཐིག་ལྗེ་རྣམ་གསུམ་གི། །སློག་རྩློལ་བསློམས་པས་སྤིན་མྗེད་

ནམ་མཁའ་ལ། །ཟླ་ཉིའི་འློད་དང་སྨག་གིས་ཁྱབ་འདྲ་ཡི། །སློང་པ་གསུམ་གི་སྗེམས་

དབྗེན་སྐྗེ་བར་ཤློག །སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ་དང༌། །ས་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་
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གསུམ་ལ་རྗེ་རྗེ་ཞིང༌། །རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་བསྗེ་བ་རྣམ་པ་དགུ། །ཡློངས་རློགས་

མན་ངག་གནད་ལ་མཁས་གྱུར་ཏྗེ། །ཀུན་རློབ་སྒྱུ་ལུས་དློན་དམ་འློད་གསལ་

འཛིན། །ལུགས་ལྡློག་རྗེས་དྲན་ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་དང༌། །སྤློས་བཅས་སྤློས་མྗེད་

ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི། །སྤྱློད་མཆློག་རྣམ་གསུམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཤློག །གལ་

ཏྗེ་འདི་དང་བར་དློར་མཆློག་འགྲུབ་པའི། །ཏིང་འཛིན་མ་རྗེད་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་

ན། །གཞི་ཡི་འཆི་རིམ་སློང་པ་རྣམ་པ་བཞི། །ལམ་གི་སློང་པ་བཞི་དང་བསྗེ་ནུས་

ཤློག །བར་དློ་གྲུབ་ཚེ་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །བསྗེ་བར་བྱྗེད་ཅིང་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་

ཚེ། །ལློངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐྗེ་བ་འཛིན་པ་བཞིན། །སྐྗེ་གནས་མཆློག་ཏུ་བསམས་

བཞིན་སྐྗེ་བར་ཤློག །མདློར་ན་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གང་ཤར་ཡང༌། །སྔློན་ཆད་བསློམས་

པའི་ལམ་ཁྱྗེར་རྣམ་གསུམ་གི། །གསལ་འདྗེབས་དགྗེ་སྦྱློར་སྐུལ་མར་རྟློགས་གྱུར་

ནས། །འཆི་ཚེ་ཡིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་པར་ཤློག །དྗེ་ལྟར་རྨད་བྱུང་ལམ་གི་མཐར་

ཐུག་འདི། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མྗེད་པ་དང༌། །ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་

ཞིང་རྒྱས་གྱུར་ཏྗེ། །འགྲློ་ཀུན་ཐབས་མཁས་འདི་ཡིས་སྒློལ་བར་ཤློག།     །།

༈ རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན། །ཡློངས་སུ་གང་བའི་འདུས་

པའི་ལྷ་ཚོགས་ནི། །ཁ་ཅིག་མྗེ་ཏློག་ས་ཚོགས་ཆར་འབྗེབས་ཤིང༌། །ལ་ལ་བཀྲ་ཤིས་

གདངས་སན་གླུ་རུ་ལྗེན། །གཞན་དག་བགྗེགས་དཔུང་འཇློམས་པའི་འཕིན་ལས་

ཀིས། །ཁྱྗེད་ལ་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་མཛད་པ་འདི། །ཤྗེས་པར་གིས་ལ་ཡིད་བདྗེ་

སྐྗེད་ཅིག་དང༌། །ཤིས་བརློད་ཕྗེང་བ་བདག་གིས་བསྒག་པར་བྱ། །རྨད་བྱུང་མཚན་

དཔྗེའི་དཔལ་འབར་ལློངས་སྤྱློད་རློགས། །ཁ་སྦྱློར་བདྗེ་སློང་རློ་ལ་རྟག་རློལ་
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ཅིང༌། །དམིགས་མྗེད་ཐུགས་རྗེས་ཞི་བའི་མཐའ་སངས་པ། །རྒྱལ་བ་ཡན་ལག་བདུན་

ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གསང་བ་ཀུན་འདུས་སྡུད་མཛད་གསང་བའི་བདག །རྒྱུད་

རྒྱལ་འདུས་པའི་ལམ་གིས་མཆློག་བརྗེས་པ། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་ཀླུ་ཡི་མཁའ་འགྲློ་མ། །བི་

སུ་ཀལྤ་དཔལ་ལྡན་ས་ར་ཧ། །ཀླུ་སྒྲུབ་རློ་རྗེ་ཅན་དང་འཕགས་པ་ལྷ། །ཀླུ་བྱང་ཤཱཀ་

བཤྗེས་གཉྗེན་མ་ཏཾ་གི། །ཟླ་བའི་ཞབས་ཕྱློགས་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ། །ལྗེགས་ཚོགས་

ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང༌། །དགྗེ་

ལྗེགས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་འཕྗེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རློལ་པའི་བཀྲ་

ཤིས་ཤློག །ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་

འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་

བཅློམ་ལྡན་འདས་མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། ལྗེགས་པའི་

ཚོགས་ཇི་སྗེད་ཅིག་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དམ་པ་དྗེས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་

གང་ཟག་ཁྱྗེད་ཅག་འདིར་འཁློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་རློལ་པའི་ཤིས་པ་ལྷག་པར་སྐློང་བར་གྱུར་

ཅིག །བདྗེ་གཤྗེགས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྗེམས་མ་བཞི། །རྒྱལ་སས་བརྒྱད་དང་ཁློ་

བློའི་དབང་པློ་བཅུ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག་ནི། །སུམ་ཅུ་

རྩ་གཉིས་ལྷ་ཡི་འཁློར་ལློ་ལ། །ལྗེགས་ཚོགས་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་

དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང༌། །བདྗེ་ལྗེགས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་

འཕྗེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རློལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །དབྱངས་དང་

གསལ་བྱྗེད་ཀི་ཡི་གྗེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་མཐའ་ཅན་གི་རྒྱུད་སྗེ་སློང་ཕག་སུམ་ཅུ་
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རྩ་གསུམ་གི་རྩ་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་སློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མདློ་སྗེ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སློད་དམ་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང༌། བཤད་པའི་རྒྱུད་

དང༌། དྗེ་དག་གི་དློན་དབང་བསྐུར་བ་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། དམ་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ་

དང༌། ཐུན་མློང་གི་བསྗེན་པ་རློ་རྗེ་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། མཆློག་གི་བསྗེན་པ་སྦྱློར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་དང༌། ཟབ་མློ་རིམ་པ་ལྔ་དང༌། སྤྱློད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྗེ། དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པའི་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་འཁློར་ལློ་རྣམ་པ་

གཉིས་ལ་ལྗེགས་པའི་ཚོགས་ཇི་སྗེད་ཅིག་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དམ་པ་དྗེས་

སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཁྱྗེད་ཅག་འདིར་འཁློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་མཚན་

ཐམས་ཅད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་རློལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཤིས་པ་

ལྷག་པར་སྐློང་བར་གྱུར་ཅིག །ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡི། །ཞལ་

གི་པདྨློ་ལས་འློངས་རྒྱུད་སྗེའི་གཞུང༌། །སློང་ཕག་སུམ་ཅུ་གསུམ་གི་རྩ་བ་

མཆློག །དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་དང༌། །དབང་བསྐུར་བཞི་དང་

དམ་ཚིག་རྣམ་པ་གསུམ། །བསྐྗེད་རིམ་ཐུན་མློང་བསྗེན་པ་རློ་རྗེ་བཞི། །རློགས་རིམ་

མཆློག་གི་བསྗེན་པ་ཡན་ལག་དྲུག །ཟབ་མློ་རིམ་པ་ལྔ་དང་སྤྱློད་པ་གསུམ། །དཔལ་

ལྡན་འདུས་པའི་ཆློས་ཀི་དཀློན་མཆློག་ནི། །ལུང་དང་རྟློགས་པའི་འཁློར་ལློ་རྣམ་

གཉིས་ལ། །ལྗེགས་ཚོགས་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་མི་མཐུན་

རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང༌། །བདྗེ་ལྗེགས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་འཕྗེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་

ཚོགས་དཔལ་ལ་རློལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་
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ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་བ་མའི་དྲིན་གིས་མ་ནློར་བར་རྟློགས་ནས་ཐུན་

བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་

ལ་མི་འགྱུར་བའི་བློ་བརྟན་པློ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློའི་དབང་པློ་དང༌། སྒྲུབ་པ་པློ་དྗེ་གང་

གིས་མཐློང་ཞིང་ཐློས་པ་དང༌། དྲན་ཞིང་རྗེག་པ་དང༌། དང་ཅིང་ཕྱློགས་གཅིག་ཙམ་

ཞིག་འཛིན་པ་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་རློ་རྗེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་བལྟས་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལློ་

ཞྗེས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལས་གསུངས་པའི་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དགྗེ་འདུན་

དཀློན་མཆློག་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་ཆློས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ལྗེགས་པའི་ཚོགས་ཇི་སྗེད་ཅིག་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དམ་པ་དྗེས། སྐལ་བ་

དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཁྱྗེད་ཅག་འདིར་འཁློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་མཚན་ཐམས་

ཅད་དུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་རློལ་པར་བྱྗེད་པའི་ཤིས་པ་ལྷག་པར་

སྐློང་བར་གྱུར་ཅིག །ཕྱློགས་བཅུའི་རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །དཔལ་

ལྡན་འདུས་པའི་དགྗེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ནི། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལུང་རྟློགས་དམ་

ཆློས་ཀི། །ཕྱློགས་གཅིག་ཡན་ཆད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ལྗེགས་ཚོགས་ཇི་སྗེད་

མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང༌། །བདྗེ་ལྗེགས་

ཡར་ངློའི་ཟླ་ལྟར་འཕྗེལ་གྱུར་ནས། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ལ་རློལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག་

ཅྗེས་པ་འདི་དག་ནི་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ བདྗེ་མཆློག་གི་མཆློད་ཕྗེང་གི་སྐབས་སུ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་མཆློད་པའི་ཚིག་ནི་འདི་ལྟར་ཏིང་འཛིན་པིར་གིས་བིས་པའི་སྨིན་ལྗེགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 655  

གཟུགས། །འཁི་ཤིང་གཞློན་ནུ་བཞིན་དུ་ལུས་ཕ་ཞིང༌། །བཞིན་རས་རྒྱས་པས་ཟླ་

བའི་མཛེས་པ་འཕློག །ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་མིག་ཅན་མཆུ་སྒློས་དམར། །སྗེལ་ལྗེགས་

མྗེ་ཏློག་ཕྗེང་བ་འཛིན་མཛད་མ། །འདློད་པའི་བདྗེ་ལ་ཆགས་པ་མང་སྤྲུལ་ཏྗེ། །དཀིལ་

འཁློར་པ་རྣམས་དགྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར། །ཉྗེར་སྤྱློད་ལྷ་མློའི་བདྗེ་བས་མཆློད་པར་

བྱ། །རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་གྗེན་དུ་བསན་ནས་གཏློར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་

པ་ཏཱི་ཙྪ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་མྗེ་ཏློག་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་བདུག་སློས་ནས་ཞལ་ཟས་ཀི་

ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བརློད་ལ། སྗེལ་ལྗེགས་མྗེ་ཏློག་ཕྗེང་བ་

འཛིན་མཛད་མ། །ཞྗེས་པ་དང༌། པུཥྗེ། ཞྗེས་པའི་གནས་སུ་རིམ་པ་བཞིན། དྲི་ཞིམ་

བདུག་པའི་སློས་སློད་འཛིན་མཛད་མ། །ཞྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཁ་ཐུར་དུ་

བསན་ནས་སློས་བཏུལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། དྷཱུ་པྗེ། ཞྗེས་བདུག་སློས་དང༌། རིན་ཆྗེན་

འློད་འབར་སང་གསལ་འཛིན་མཛད་མ། །ཞྗེས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཐྗེ་བློང་

གཤིབས་ཏྗེ་བསྒྗེང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། དཱི་པྗེ། ཞྗེས་མར་མྗེ་དང༌། སློང་གསུམ་ངད་

ལྡང་དྲི་མཆློག་འཛིན་མཛད་མ། །རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བརྐངས་པའི་ཐལ་མློས་དྲིས་བྱུག་

པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། གནྔྗེ། ཞྗེས་དྲི་དང༌། རློ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་འཛིན་མཛད་

མ། །རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཁ་གྗེན་དུ་བསན་ནས་ཐལ་མློ་བརྐངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། 

ནཻ་ཝྗེདྗེ། ཞྗེས་པ་རྣམས་བཅུག་ལ། ཞལ་ཟས་ཀི་བར་དབུལ། ཡིད་འློང་རློལ་མློའི་ཆ་

བྱད་མཐའ་ཡས་ལས། །བྱུང་བའི་གདངས་སན་མི་འདྲ་དུ་མ་ཅན། །ཐློས་པས་ལུས་

སྗེམས་གདུང་བ་ཞི་བྱྗེད་པ། །ས་ཚོགས་རློལ་མློའི་སྒ་ཡིས་མཆློད་པར་བྱ། །ༀ་བཛྲ་

ཤཔྟ་པ་ཏཱི་ཙྪ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་རློལ་མློ་རྣམས་དབུལ་ལློ། །ཕུལ་བྱུང་གཟུགས་མཛེས་
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ཡིད་འཕློག་རྒྱན་གིས་སྤུད། །ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་གླུ་དང་གར་ལ་མཁས། །དབང་པློ་

དྲུག་ལ་རྨད་བྱུང་བདྗེ་བ་སྗེར། །ཀུན་གི་དགའ་བསྐྗེད་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ནི། །པི་ཝང་

གླིང་བུ་རྔ་ཟླུམ་ར་རྔ་མས། །གདངས་སན་སྒ་ཡིས་རྣ་བའི་དགའ་སློན་འགྗེད། །རབ་

འབྱམས་མཆློད་པའི་སྤིན་གིས་བདག་མཆློད་ན། །དགྗེས་བཞིན་བཞྗེས་ཏྗེ་མཆློག་

རྣམས་སྩལ་ཏུ་གསློལ། །རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀིས་པི་ཝཾ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དང༌། ༀ་

བཛྲ་ཝཱི་ཎྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གླིང་བུ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་དང་། ༀ་བཛྲ་བཾ་ཤྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སློར་

མློས་མཆན་ཁུང་གི་ཐད་དུ་རྔ་རྨ་ཏཾ་ག་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དང་། ༀ་བཛྲ་མྲ་ཏཾ་གི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། སློར་མློས་འློག་ཏུ་ར་རྔ་ཆྗེན་པློ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དང་། ༀ་བཛྲ་མུ་ར་ཛེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། པི་ཝཾ། ཞྗེས་པ་ནས་དགའ་སློན་འགྗེད་ཅྗེས་པའི་ཚིག་རང་གཉིས་ཀི་གནས་སུ། 

བཞིན་མཛེས་འཛུམ་དང་ལྡན་པའི་འགིང་བག་ཅན། །སན་པའི་གླུ་ལྗེན་མཛེས་པའི་

གར་བསྒྱུར་མ། །ཞྗེས་པ་བཅུག་ལ་གློང་གི་ཚིག་རང་བཞི་དང༌། མཐའི་ཚིག་རང་

གཉིས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི་རྗེས་སུ། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཁ་ཕྱིར་བསན་ཏྗེ་ཁ་

འགྲམ་གཉིས་སུ་བཞག་ལ་བཞད་པའི་ཚུལ་དང༌། ༀ་བཛྲ་ཧཱ་སྱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རློ་རྗེ་ཁུ་

ཚུར་གཉིས་དཀུར་བཞག་སྗེ་བསྗེམས་པའི་ཚུལ་དང༌། ༀ་བཛྲ་ལ་སྱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཏིང་ཤག་དཀྲློལ་བའི་ཚུལ་དང༌། ༀ་བཛྲ་གཱིརྟི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། གར་བསྐློར་བའི་ཚུལ་

དང༌། ༀ་བཛྲ་ནི་ཏྱ་ཧཱུཾ་ཏཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མ་གཉིས་ལའང་སྦྱར་ལ། ཁྱད་

པར་ནི། མྗེ་ཏློག་ཀློན་བུ་དྲི་ཞིམ་བདུག་སློས་དང༌། །མར་མྗེའི་སློང་བུ་དྲི་ཡི་དུང་ཆློས་

འཛིན། །སྔར་གི་མྗེ་ཏློག་ནས་དྲིའི་བར་གི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ལ། 

ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་དྷཱུ་པྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་དཱི་པྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་
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བཛྲ་གནྡྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དྲི་མྗེད་མྗེ་ལློང་སྦྲང་ཆར་སློད་དང་ནི། །ས་ཚོགས་གློས་དང་

ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་འཛིན། །གཡློན་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་ནང་དུ་བསན་པའི་སྗེང་དུ་

གཡས་པའི་ལག་མཐིལ་ཕྱིར་བསན་ཏྗེ་བཞག་པ་མྗེ་ལློང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ༀ་རཱུ་པ་

བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སྔར་གི་ཞལ་ཟས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའམ། ཡང་ན་རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ཁ་གྗེན་དུ་

ཕྱྗེ་བ་རློའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ༀ་ར་ས་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀིས་གློས་

འབུལ་བའི་ཚུལ་དང༌། ༀ་སརྴ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རློ་རྗེ་བསམས་པ་ལས་མཐྗེའུ་ཆུང་

གཉིས་རྩྗེ་སྤད་ལ་བརྐང༌། མཛུབ་མློ་གཉིས་དང་མཐྗེ་བློང་གཉིས་ཀང་བསྐྗེད་པ་ཆློས་

འབྱུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ༀ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་

མཆློད། 

རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་ཇི་སྗེད་གཟུགས་མཆིས་པ། །ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

བྱུང་ལྷ་མློ་ནི། །བཞིན་རས་རྒྱས་ཤིང་སྐུ་ཡི་མཛེས་པ་སློན། །གཟུགས་ཀི་རློ་རྗེ་མ་

ཡིས་མཆློད་པ་ཡིས། །གང་ཤར་གཟུགས་ཀི་སང་བ་ཐམས་ཅད་ནི། །གཟུགས་ཀི་རློ་

རྗེ་མར་ནི་ཤར་བའི་མཐུས། །མི་འགྱུར་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་རབ་བསྩལ་ཏྗེ། །བདྗེ་སློང་

མཆློག་གི་ཏིང་འཛིན་རློགས་པར་ཤློག །སྔར་གི་མྗེ་ལློང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། ༀ་རཱུ་པ་

བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་གཟུགས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཚིགས་བཅད་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་

དུ་བརློད་ལ། ཁྱད་པར་ནི། གཟུགས་ཞྗེས་པ་འློག་མ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན། སྒ་དང་

དྲི་དང་རློ་དང་རྗེག་བྱ་ཞྗེས་པ་བརྗེས་ནས། བཞིན་རས་རྒྱས་པས་སྐུ་ཡི་མཛེས་པ་

སློན། །ཞྗེས་པའི་གནས་སུ་སན་པའི་པི་ཝང་བརྡུང་ཞིང་གླུ་ལྗེན་མ། །ཞྗེས་པ་བཅུག་

པས་རྗེས་སུ་སྔར་གི་པི་ཝཾ་བརྡུང་བའི་ཚུལ་དང༌། ༀ་ཤཔྟ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་
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བརློད། དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མ་གསུམ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །བཟང་པློའི་དྲི་ཡིས་

ཕྱློགས་ཀུན་རབ་འགྗེངས་མ། །ༀ་གནྔྗེ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་དང༌། བདུད་རྩིས་གང་

བའི་རིན་ཆྗེན་སློད་འཛིན་མ། །ༀ་ར་ས་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་དང༌། འཇམ་མཉྗེན་

རྗེག་བྱ་མཆློག་གིས་ཡིད་འཕློག་མ། །ༀ་སརྴ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་འདློད་ཡློན་

ལྔས་མཆློད། དྲི་མྗེད་གསྗེར་གི་རྩིབས་སློང་འློད་འབར་བ། །རིན་ཆྗེན་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་

ཏློག་གིས་མཛེས། །ས་ཚོགས་ཕ་བཀློད་མུ་ཏིག་ཆུན་འཕྱང་གིས། །ཁློར་ཡུག་བརྒྱན་

པའི་གདུགས་ཀིས་མཆློད་པར་བྱ། །གཡློན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཁུ་ཚུར་བྱས་

པའི་མཐྗེ་བློའི་སྗེང་དུ། གཡས་པ་ཁ་ཐུར་དུ་བསན་པ་བརྐངས་ལ། ༀ་བཛྲ་ཙྪ་ཏཾ་ག་

པ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་གདུགས་དང༌། དྲང་ཞིང་ལྡྗེམ་པའི་རིན་ཆྗེན་ཡུ་བ་ནི། །ཟླ་

ཕྱྗེད་རློ་རྗེ་རིན་ཆྗེན་རྩྗེ་མློ་ཅན། །དར་ལྕྗེ་གསུམ་པ་རླུང་གིས་བསྐློད་པ་ན། །སིལ་

སིལ་འཁློལ་བའི་དྲིལ་ཆུང་སྒ་སྒློགས་ཤིང༌། །སུམ་ཁུགས་འཁྱློག་གི་འགིང་དང་རབ་

ཏུ་ལྡན། །མཛེས་པའི་སློག་ཆགས་མཚན་མ་ཡློད་མྗེད་ཀི། །མི་མཐུན་ཕྱློགས་ལས་

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། །རབ་མཛེས་བ་དན་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་

བྱ། །གཡློན་པའི་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གི་སྗེང་དུ་གཡས་པའི་གྲུ་མློ་བཙུགས་པའི་རློ་རྗེ་ཁུ་

ཚུར་ཕག་པ་གཡློན་ཕྱློགས་སུ་ཁྱྗེར་བ་དང༌། ལག་པ་གཉིས་བརྐང་པ་ལ་སིན་ལག་

གི་ཚིགས་དབུས་མ་བཀུག་ནས་བ་དན་རྩྗེ་གསུམ་པའི་ཚུལ་དུ་བསྒྗེངས་ཏྗེ། ལག་པ་

གཉིས་བརྐངས་ནས་སྗེང་དུ་བཏྗེག་པ་ལྟར་བཞག་པ། ༀ་བཛྲ་ཀྗེ་ཏུ་པ་ཏཾ་ག་པ་ཏཱི་ཙྪ་

ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན། ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་རིན་ཐང་མྗེད་པའི་

གློས། །ས་ཚོགས་དར་གི་ཤམ་བུ་གཡློ་བ་ཅན། །ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སིང་པློའི་དྲིས་
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བསློས་པ། །རབ་འབྱམས་བ་རྗེའི་སྤིན་གིས་མཆློད་པར་བྱ། །རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་

ཀིས་ནམ་མཁའ་ལ་བ་རྗེ་འདློགས་པའི་ཚུལ་ལམ། ཡང་ན་གཡློན་པང་པར་མཉམ་

གཞག་བྱས་གཡས་ཁ་ཐུར་དུ་བསན་ཏྗེ། བ་རྗེ་བསྐྗེད་པའི་བསམ་པས་ནམ་མཁའ་

ལ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ལ། ༀ་བཛྲ་བི་ཏློ་ན་པ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་བ་རྗེ་དབུལ་ལ། 

འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསྗེར་ལས་ལྗེགས་བྱས་ཤིང༌། །རྩིབས་སློང་ལྡན་པའི་

དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་པ། །ཉི་མ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་མཁར་འཕགས་ཏྗེ། །དཔག་ཚད་

འབུམ་ལམ་ཉི་མ་གཅིག་གིས་གཅློད། །དྗེའི་མཐུས་ནམ་མཁའི་ལམ་ལས་དཔུང་

ཚོགས་བཞི། །གླིང་བཞི་ལྷ་གནས་དང་པློར་བགྲློད་བྱྗེད་པའི། །འཁློར་ལློ་རིན་ཆྗེན་

ཕུལ་བས་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཆློས་ཀི་སིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐློབ་པར་ཤློག །ལག་པའི་

མཁིག་མ་གཉིས་བསློལ་ཏྗེ། རྒྱབ་སྦྱར་ལ་སློར་མློ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་འཁྱུད་དྗེ། 

མཐྗེ་བློང་གཉིས་ལག་མཐིལ་དུ་བཀུག་ལ། ༀ་བཛྲ་ཙཀྲ་རཏྣ་པ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་

འཁློར་ལློ་དང༌། རིན་ཆྗེན་བཻ་ཌཱུརྱ་ཡི་ཟུར་བརྒྱད་ལས། སྤློས་པའི་འློད་ཀིས་དཔག་

ཚད་བརྒྱ་ཡི་བར། །མཚན་མློའང་ཉིན་མློ་བཞིན་དུ་སང་བྱྗེད་ཅིང༌། །ཚ་བས་གདུངས་

ཚེ་འློད་ཀིས་བསིལ་བ་སྗེར། །དྗེར་ནི་དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་སྗེལ། །ཡིད་ལ་

གང་བསམས་ཕལ་ཆྗེར་འབྱུང་འགྱུར་བའི། །ནློར་བུ་རིན་ཆྗེན་ཕུལ་བས་འགྲློ་ཀུན་

གི། །ཆློས་ལྡན་རྗེ་བ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མློ་

གཉིས་ཚིགས་བཅག་སྗེ་མཐྗེ་བློང་གཉིས་དང་རྩྗེ་སྤད་ལ་ཙཀྲ་རཏྣའི་གནས་སུ། མ་ཎི་

རཏྣ་ཞྗེས་ནློར་བུ། ཡིད་འློང་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་བུད་མྗེད་ནི། །ལུས་དང་ཁ་ནས་དྲི་ཞིམ་

རབ་ཏུ་འབྱུང༌། །གང་གིས་རྗེག་ལ་བདྗེ་བ་མཆློག་སྗེར་ཞིང༌། །གླིང་དྗེར་བཀྲྗེས་སྐློམ་
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མ་ངན་སྗེལ་བར་བྱྗེད། །བུད་མྗེད་སྐློན་ལྔ་སངས་ཤིང་ཡློན་ཏན་ནི། །རྣམ་པ་བརྒྱད་

དང་རབ་ཏུ་ལྡན་གྱུར་པའི། །བཙུན་མློ་རིན་ཆྗེན་ཕུལ་བས་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཟག་མྗེད་

བདྗེ་བ་ཆྗེ་ལ་སྤྱློད་པར་ཤློག །རློ་རྗེ་འབྱུང་བ་ལས། རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ལས། མཛུབ་མློའི་

རྩྗེ་མློ་བཀུག་ནས་ནི། གུང་མློ་མཉམ་པའི་ཚིགས་སུ་སྦྱར། རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དབང་

མློར་བཤད། །ཅྗེས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྟི་རཏྣ་ཞྗེས་བཙུན་མློ། གཞན་ལ་མི་འཚེ་

ཆློས་མ་ཡིན་པ་སངས། །ཡང་དག་ཐ་སད་ལས་ལ་སྐློ་བ་མྗེད། །ས་ཡི་བདག་པློའི་

ཡིད་ལ་བསམས་པ་རྣམས། །མ་སྨྲས་པར་ཡང་ཤྗེས་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད། །དཔུང་

རྣམས་འགྲློ་དང་གནས་དང་ལྡློག་པ་ཡི། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་གྱུར་པའི། །བློན་

པློ་རིན་ཆྗེན་ཕུལ་བས་འགྲློ་བ་ཀུན། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་སྐློང་བར་

ཤློག །རློ་རྗེ་བསམས་པ་ལས་གུང་མློ་གཉིས་དང་ཐ་མ་བཞི་གཤིབས་ཏྗེ་བསྒྗེང་བའི་

ཕྱག་རྒྱ་དང༌། པ་རི་ཎ་ཡ་ཀ་རཏྣ་ཞྗེས་སློན་པློ། ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གངས་ཀི་རི་བློ་

འདྲ། །རང་བཞིན་གླང་པློ་སློང་གི་སློབས་དང་ལྡན། །ཉི་མ་གཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་

ལན་གསུམ་འཁློར། །ཅང་ཤྗེས་སྐུད་པ་ཡིས་ཀང་དཀྲི་བར་ནུས། །གཞན་ལ་མི་

གནློད་མི་འཁྲུག་དལ་གིས་འགྲློ། །ཕ་རློལ་སྗེ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱྗེད་པ་ཡི། །གླང་པློ་

རིན་ཆྗེན་ཕུལ་བས་འགྲློ་བ་ཀུན། །ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་བཞློན་པས་བགྲློད་པར་ཤློག །

ལག་པ་གཡློན་པའི་མཐིལ་དུ་གཡས་པའི་གྲུ་མློ་བཞག་སྗེ་བསྒྗེངས་ལ། 

གཡས་པའི་ཁུ་ཚུར་འློག་ཏུ་གླང་པློ་ཆྗེའི་རྣམ་པར་བྱས་པའི་གུང་མློ་གླང་པློའི་ས་ལྟར་

བྱས་ལ། ག་ཛ་རཏྣ་ཞྗེས་གླང་པློ། མྗེ་ཏློག་ཀུ་མུ་ད་བཞིན་རབ་ཏུ་དཀར། །ལྷ་ཡི་

གཙུག་རྒྱན་ནློར་བུ་སློགས་ཀིས་བརྒྱན། །མདློག་དང་དབྱིབས་དང་བློངས་ཚོད་ཕུན་
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སུམ་ཚོགས། །བསློ་ནས་ཉིན་གཅིག་འཛམ་གླིང་ལན་གསུམ་འཁློར། །ལུས་ལ་ནད་

མྗེད་གཟི་བརིད་ཆྗེན་པློ་ཅན། །ཡློངས་སུ་ངལ་བ་མྗེད་པའི་བཞློན་པ་ནི། །རྟ་མཆློག་

རིན་ཆྗེན་ཕུལ་བས་འགྲློ་བ་ཀུན། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆློག་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པར་

ཤློག །ཁུ་ཚུར་བཅྗེར་བའི་གུང་མློ་གཉིས་དང་སིན་ལག་གཉིས་བརྐངས། མཐྗེ་བློང་

གཉིས་རྣ་བ་ལྟར་བྱས་ལ། ཨ་ཤྭ་རཏྣ་ཞྗེས་རྟ་མཆློག རློ་རྗེ་རིན་ཆྗེན་མཐློན་ག་མརྒད་

དང༌། །གསྗེར་དང་དངུལ་དང་སྤུག་ལ་སློགས་པ་ནི། །ཟད་པ་མྗེད་པས་ས་ཕྱློགས་

རབ་འགྗེངས་པ། །དྗེ་ཡི་འབྱློར་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་སྗེ། །གཡློ་དང་སྒྱུ་མྗེད་གཞན་ལ་

གནློད་པ་མྗེད། །སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་འགྱུར་བའི། །ཁྱིམ་བདག་རིན་ཆྗེན་

ཕུལ་བས་འགྲློ་བ་ཀུན། །གསུང་རབ་རིན་ཆྗེན་མཛོད་ཀུན་འཛིན་པར་ཤློག །ཐལ་མློ་

གཉིས་བཀན་ལ་སིམ་པའི་ཚུལ་དུ་བྱས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དཔལ་བར་

བཞག་ལ་གྲི་ཧ་བ་ཏི་རཏྣ་ཁྱིམ་བདག་སྗེ། རིན་ཆྗེན་ས་བདུན་གིས་མཆློད་དློ། །འཁློར་

ལློའི་སྔགས་ཀི་ཐློག་མཐའ་ཕྱི་མ་དྲུག་ལའང་སྦྱར་རློ། །རིན་ཆྗེན་ས་བདུན་འབུལ་

བའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ནི། མདློ་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་ལས་གསུངས་པའི་དློན་

བསྡུས་པའློ།།  །།

༈ དྗེ་ནས་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གླུ་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་མཛད་པ་འདི་

ལྟར། མངློན་བརློད་བ་མའི་ལྗེའུ་ཉྗེར་ལྔ་པར་གསུངས་པའི་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གླུ་ལ་

དྲུག །གླུ་བངས་པའི་ཕན་ཡློན། གླུ་ལྗེན་པའི་དུས། ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་གླུ་བངས་པ། 

གླུས་བསྐུལ་བའི་ཡུལ། གླུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། གླུའི་སྒའི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་
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ནི། མངློན་བརློད་ལས། འདི་ཡིས་མགློན་པློ་བསྐུལ་ན་ནི། །དཀིལ་འཁློར་དངློས་གྲུབ་

ངྗེས་པ་སྗེ། །ཞྗེས་གླུ་འདིས་བསྐུལ་ན་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ངྗེས་

པར་སྗེར། ཞྗེས་པ་དང༌། སན་ཅིང་འཇམ་པའི་མགྲིན་པའི་དབྱངས། །དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་

པློའི་གླུ་བངས་པས། །མཁའ་འགྲློའི་དྲ་བ་དྲི་མྗེད་རྣམས། །གཟིགས་ཤིང་ལས་ཀུན་

མཛད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དྲི་མ་མྗེད་པའི་མཁའ་འགྲློའི་དྲ་བ་སྗེ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་

ཐུགས་བརྩྗེ་བས་གཟིགས་ཤིང་ཡིད་ལ་འདློད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་མཛད་

པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པས་དློན་ཆྗེའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མངློན་བརློད་ཀི་དགུ་པ་ལས། 

མཁའ་འགྲློ་མ་ནི་དགྗེས་བྱྗེད་པའི། །གླུ་ནི་རྣལ་འབྱློར་པས་མི་སྨད། །ཅྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་སན་པའི་སྒ་དབྱངས་ཀིས་འདི་འདྲ་བའི་གླུ་ལྗེན་པ་ལ་སྨད་དུ་མི་རུང་

ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི། མངློན་བརློད་ལས། བསློམས་པས་འཁློར་ལློའི་བཟླས་པ་བྱ། །རང་

གི་ལྷ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བལྟ་བར་བྱ། །དམ་ཚིག་ཅན་ཉིད་ལངས་དུས་

སུ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལངས་པའི་དུས་སུའློ། །འདི་ལ་འགྲྗེལ་པ་ལས། རྒྱུའི་ཧྗེ་

རུ་ཀ་ཞུ་བ་ལངས་པར་འགྱུར་བའི་དུས་སུ་བྱ་བར་བཤད་ཀང༌། འདི་གཙོ་འཁློར་གི་

དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རློགས་པར་བསྐྗེད། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག །དབང་བསྐུར་ནས་

བཟླས་པ་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པས་མི་འཐད་དློ། །བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་

ཅིག་ཐློ་རངས་ལངས་པའི་དུས་ལ་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། གླུ་འདིས་བསྐུལ་བའི་

རྗེས་སུ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་ནས་ཅི་བདྗེར་གནས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པས་ཐུན་

གཤམ་དུ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ལྷ་བསློམས་པ་དང་སྔགས་བཟླས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ལས་ལངས་པའི་དུས་སུ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་བདག་བསྐྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་
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གསུངས་ཀང༌། མདུན་བསྐྗེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྐབས་སུ་ཡང་བྱས་པས་ཆློག་ལ། 

ཚོགས་འཁློར་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བྱར་རུང་ངློ༌། །གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ལྷ་

ཡིས་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀི་དློན་རང་བདྗེ་མཆློག་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་སྦྱློར་བ་སྗེ། 

རྣལ་འབྱློར་གིས་མི་རྒྱུ་བ་སློད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། རྒྱུ་བ་བཅུད་ཀི་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷར་བལྟས་ནས་བྱ་བ་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། རློ་རྗེ་པདྨ་

ཡིད་འློང་བ། །སྦྱློར་བས་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །དགྗེས་པ་འདི་ཡིས་བསྐུལ་

ན་ནི། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྩློལ་བ་ཡིན། །ཞྗེས་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་

དགྗེས་པ་སྗེ། མཉྗེས་བྱྗེད་འདི་ཡིས་བསྐུལ་ན་ཞྗེས་གསུངས་པས་སློམས་པར་

འཇུག་པའི་དུས་ཀི་སྔགས་འགློད་པ་དང་གསང་གནས་བསྐྗེད་པ་སློགས་བྱས་ལ་

དགའ་བ་རྣམས་བསྐྗེད་ནས་འདི་བྱའློ། །བཞི་པ་ནི། མངློན་བརློད་ལས། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །དཔའ་བློ་དང་ནི་རྣལ་འབྱློར་མ། །མཁའ་འགྲློ་དང་ནི་

མཁའ་འགྲློ་མ། །ཀུན་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་དྗེ་

རྣམས་ལ་གླུ་འདིས་གསློལ་བ་གདབ་པར་བྱའློ། །མངློན་བརློད་ཀི་འགྱུར་གཞན་ལས་

ཀུན་གིས་ཞྗེས་འབྱུང་བ་མ་དག་གློ །ལྔ་པ་ནི། གླུའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། ཁློ་བློ་

བདྗེ་བ་དགྗེས་པ་ཡིས། །བདྗེ་བའི་ལློངས་སྤྱློད་ལས་བྱུང་བའི། །བདྗེ་བ་དབབ་པའི་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །རབ་ཏུ་རྨློངས་པས་སྗེན་པར་བྱྗེད། །བདྗེ་ཆྗེན་བདྗེ་བའི་གར་གིས་

རློལ། །རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློག་པདྨའི་བདྗེ། །ཨ་ལ་ལ་ཧློ་དགྗེས་པ་རྣམས་ཀི་བདྗེ་བ་

མཆློག །རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློག་མཆློད་པར་མཛོད། །ཨ་ཨཱི་ཨཱ་ཨཱ་ར་ལི་ཧློ། །རབ་

དགྗེས་མགློན་པློ་ཁྱློད་བཞུགས་མཛོད། །མཁའ་འགྲློ་དྲ་བའི་བདྗེ་བ་སྩློལ། །དགྗེས་
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པའི་བདྗེ་བ་སྩློལ་བར་མཛོད། །ཞི་བའི་གར་གིས་གར་མཛད་པ། །བདག་ལ་བདྗེ་

ཆྗེན་བདྗེ་བ་སྩློལ། །ཐར་པའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཁྱློད། །ཨ་ལ་ལ་ལ་ལ་ཧློ། །བདྗེ་བ་

སངས་པས་གྲློལ་མི་འགྱུར། །བདྗེ་མྗེད་སྡུག་བསྔལ་གིས་མི་གྲློལ། །བདྗེ་དྗེ་ཆུ་སྐྗེས་

དབུས་ན་གནས། །ཆགས་པའི་དངློས་པློ་ཁྱློད་མ་གྱུར། །བདྗེ་བ་ཆྗེ་ཡིས་གྲློལ་བར་

མཛོད། །པདྨ་རྒྱས་པའི་རློ་ཉིད་ཀིས། །བུང་བ་ལྟ་བུར་ཚིམས་པར་མཛོད། །ཅྗེས་

པའློ། །དང་པློ་བཞི་ལ། ལློ་ཆུང་གི་འགྱུར་ལས། ཁློ་བློ་བདྗེ་བའི་དགྗེས་པ་ཡི། །ལློངས་

སྤྱློད་ལས་ནི་བྱུང་བ་ཡི། །རབ་རྨློངས་མ་ཡིས་བསྗེན་བྱས་ནས། །བདྗེ་བའི་སྦྱློར་བ་

ལ་ཞུགས་ཏྗེ། །ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །དྲུག་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གླུ་ཞྗེས་བྱ་

སམ་ན། བདྗེ་བའི་དགའ་སློན་འབར་བས། མྗེ་ཏློག་སློགས་རྒྱས་པའི་དཔྱིད་ཀི་དུས་

དང་འདྲ་བས་ན་དཔྱིད་དློ། །རྒྱལ་པློ་ནི་མཆློག་གི་དློན་ནློ། །བྱྗེད་ལས་དྗེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་

པའི་གླུ་ལ་དཔྱིད་ཀི་རྒྱལ་པློའི་གླུ་ཞྗེས་བྱའློ། །ཐྗེག་པ་བ་ན་མྗེད་པའི་ལམ་ནི་བདྗེ་

བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ལ། གླུ་འདིས་བསྐུལ་ན་བདྗེ་བ་འཕྗེལ་བའི་གནད་ཡློད་པས། 

འདི་ན་མཁའ་འགྲློ་མའི་བྱིན་རླབས་ཆགས་པའི་གླུ་ཁྱད་པར་ཅན་ནློ། །འདི་ལ་དློན་ནི་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ་མྗེད་མློད་ཀང༌། ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་ཕྱློགས་འདིའི་

གདུལ་བྱའི་བློ་དང་འཚམ་ཞིང་གློ་ས་བས། ཡིད་འཁུལ་པ་ཡློད་ན་དད་པ་དང་བ་དྗེ་

སློང་གི་ལམ་ངློ་མཚར་བར་འགྱུར་བས་དྗེ་བརློད་པར་བྱའློ། །ཧཱུཾ། བདྗེ་བ་ཆྗེ་ལ་

དགྗེས་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀས། །བདྗེ་བས་རབ་མློས་མ་ལ་བསྗེན་བྱས་ནས། །ཆློ་ག་བཞིན་

དུ་ལློངས་སྤྱད་པ་ཡིས་ནི། །ལྷན་སྐྗེས་བདྗེ་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཞུགས་སློ། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློས་ཡིད་ནི་རབ་བསྐློད་པས། །ལུས་ནི་ཀུན་ཏུ་གཡློ་བའི་གར་གིས་ནི། །ཕྱག་རྒྱའི་
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པདྨར་རློལ་བའི་བདྗེ་བ་ཆྗེ། །རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློག་རྣམས་ལ་མཆློད་པར་

མཛོད། །ཡིད་འློང་ཞི་བའི་ཉམས་ཀིས་གར་མཛད་པ། །རབ་དགྗེས་མགློན་པློ་ཁྱྗེད་

དང་མཁའ་འགྲློའི་ཚོགས། །བདག་གི་མདུན་དུ་བཞུགས་ཏྗེ་བྱིན་རླློབས་ལ། །ལྷན་

སྐྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་བདག་ལ་སྩལ་ཏུ་གསློལ། །བདྗེ་ཆྗེན་ཐར་པའི་མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་

ཁྱློད། །བདྗེ་ཆྗེན་སངས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དུ་མ་ཡིས། །ཚེ་གཅིག་གྲློལ་བ་མི་བཞྗེད་

བདྗེ་ཆྗེན་ཡང༌། །ཆུ་སྐྗེས་མཆློག་གི་དབུས་ན་གནས་པ་ཡིན། །འདམ་གི་དབུས་སུ་

སྐྗེས་པའི་པདྨ་བཞིན། །ཆགས་ལས་སྐྗེས་ཀང་ཆགས་པའི་སྐློན་མ་གློས། །རྣལ་

འབྱློར་མ་མཆློག་པདྨའི་བདྗེ་བ་ཡིས། །སིད་པའི་འཆིང་བ་མྱུར་དུ་གྲློལ་བར་

མཛོད། །སྦྲང་རྩིའི་འབྱུང་གནས་རྣམས་ཀི་སྦྲང་རྩིའི་བཅུད། །བུང་བའི་ཚོགས་ཀིས་

ཀུན་ནས་འཐུང་བ་ལྟར། །མཚན་ཉིད་དྲུག་ལྡན་མཚོ་སྐྗེས་རྒྱས་པ་ཡི། །བཅུད་

བཅིངས་པ་ཡི་རློ་ཡིས་ཚིམ་པར་མཛོད། །ཅྗེས་པའི་ཚུལ་གིས་དློན་གསལ་བར་

བཀྲློལ་ན་གློ་བདྗེ་བར་འགྱུར་རློ། །འདིའི་ཤླཽ་ཀ་རྗེ་རྗེའི་མགློར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། །ཞྗེས་པའི་རང་པ་གསུམ་གི་མཐར། ཀུན་ལ་བདག་ནི་གསློལ་བ་

འདྗེབས། །ཞྗེས་སྦྱར་ལ། ཤླཽ་ཀ་རྗེ་རྗེའི་མཐར་ཨ་ལ་ལ་ལ་ལ་ཧློ། །ཨ་ཨཱི་ཨཱ་ཨཱ་ར་ལི་

ཧློཿ ཞྗེས་པ་བཙུད་པའི་མཐར་དྲི་མྗེད་མཁའ་འགྲློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །བརྩྗེ་བས་

གཟིགས་ལ་ལས་ཀུན་མཛོད། །ཅྗེས་སྦྱར་རློ། །

ཐློག་མར་ཧཱུཾ་གླུར་ལྗེན་པ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་གླུའི་སྐབས་གཞན་དུ་གསུངས་ཏྗེ་

འདི་ལའང་འགྲྗེའི། མཇུག་ཏུ་བྱ་བའི་སྨློན་ལམ་དང་ཤིས་བརློད། རྗེ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྗེན་པས་མཛད་པ་ནི་འདི་ལྟར། དགྗེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་རྒྱལ་སས་ཀི། །ཐབས་
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མཁས་སྨློན་ལམ་མཆློག་གིས་ཟིན་གྱུར་ན། །འབས་བུ་དམན་པའང་ཕུལ་དུ་འབྱུང་

འགྱུར་ཞིང༌། །མྱུར་དུ་འཛད་པའང་ནམ་ཡང་མི་ཟད་པར། །གསུངས་ཕྱིར་དུས་

གསུམ་དགྗེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །རླབས་ཆྗེན་སྨློན་ལམ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་

ལ། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་རབ་ཏུ་བརྩློན་མི་བྱྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་ཐབས་མཁས་དྗེང་ནི་འདིར་

བྱའློ། །འདས་དང་མ་བྱློན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང༌། །འབྗེལ་བའི་ལྗེགས་ཚོགས་བདག་ལ་

ཅི་མཆིས་པ། །དྗེ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་མཆློག །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་

པ་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པར་ཤློག །དྗེ ་ཡིས་ཉྗེ ་བར་བསན་པའི་གདམས་པ་

ལས། །འློངས་པའི་དལ་འབྱློར་དློན་ཆྗེ་རྗེད་དཀའ་དང༌། །འཇིག་པར་ས་དང་ངན་

འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །དྗེ་ལས་སྐློབ་པའི་སྐབས་འགྲློ་ལས་འབས་རྣམས། །ལྗེགས་

པར་བསམས་ལས་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་ནི། །རྗེད་ནས་ཡང་དག་ལམ་གི་གཞི་ཟིན་

ཤློག །འཁློར་བ་ཆུ་ཤིང་སིང་པློ་མྗེད་པ་ལ། །རྟག་ཏུ་བདག་གི་ཡིད་ནི་འབྱུང་གྱུར་

ཅིག །བརྩྗེ་བས་འགྲློ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟློད་ནས། །སྗེམས་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆློག་

ལ་མངློན་ཕྱློགས་པའི། །སྨློན་སྗེམས་འཇུག་པའི་སློམ་པ་ལྗེགས་བཟུང་ནས། །ཕྱིན་

དྲུག་བསྡུ་བ་བཞི་ལ་སྤྱློད་པར་ཤློག །ཐུན་མློང་ལམ་སྦྱངས་སློད་དུ་གྱུར་པ་

ན། །དབང་བཞི་བསྐུར་བས་སྐུ་བཞི་འགྲུབ་ངྗེས་ཀི། །ནུས་པ་འཇློག་བྱྗེད་དྲི་མ་རྣམ་

པ་བཞི། །འཁྲུད་ཅིང་རིམ་གཉིས་བསློམ་ལ་དབང་བར་ཤློག །དྗེ་དུས་བ་མ་སངས་

རྒྱས་བྱང་སྗེམས་དང༌། །དཔའ་བློ་མཁའ་འགྲློ་དཔང་དུ་ལྗེགས་བཞག་ནས། །ཇི་སྐད་

གསུངས་བཞིན་སྲུང་བར་ཁས་བངས་པའི། །དམ་ཚིག་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་སྲུང་བར་

ཤློག །དྗེ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ལྷག་པའི་ལྷས། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བྱིན་གིས་རླློབ་
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པ་དང༌། །རློགས་རིམ་ཡློངས་རློགས་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང༌། །ཐ་མལ་སང་ཞྗེན་དྲི་མ་

འཁྲུད་བྱྗེད་པ། །བསྐྗེད་པའི་རིམ་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་རྗེད་ནས། །ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་

ལ་ནི་རབ་འབད་དྗེ། །གང་སང་ལྷ་ཡི་འཁློར་ལློར་འཆར་བ་ཡི། །རིམ་པ་དང་པློའི་

རྟློགས་པ་སྐྗེ་བར་ཤློག །སློ་གསུམ་སྤྱློད་པ་དཔལ་ལྡན་ཧྗེ་རུ་ཀའི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་དག་བྱྗེད་ལྷ་རྣམས་ཀིས། །བྱིན་གིས་བརླབས་པས་བགྗེགས་རྣམས་ཟླློག་པ་

དང༌། །རླབས་ཆྗེན་བསློད་ནམས་ཚོགས་ནི་རློགས་པར་ཤློག །སྤློས་ཀུན་འློད་

གསལ་གནས་སུ་སྡུད་པ་དང༌། །དྗེ་ལས་ན་དའི་གཟུགས་སུ་ལྡང་བ་དང༌། །དྗེ་ཉིད་

དབྱངས་གསལ་གཟུགས་བརན་བཞིན་ཤར་བའི། །དཀར་དམར་ཟླ་བའི་དབུས་སུ་

ཞུགས་པ་ལས། །ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པའི་དློན། །འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་བར་

དློ་ལློངས་སྐུ་དང༌། །སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་འཁྱྗེར་དུ། །ཤྗེས་ནས་བསློམས་

པས་དྗེ་བཞིནའགྲུབ་པར་ཤློག །གནས་མཆློག་གང་དུ་ཧྗེ་རུ་ཀ་རློགས་པའི། །འབྱུང་

བཞི་རི་རབ་པདྨས་མཚོན་པའི་དློན། །གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྩ་འཁློར་

སློགས། །རློ་རྗེ་ལུས་ཀི་གནས་ལུགས་རྟློགས་པར་ཤློག །པདྨའི་ལྟྗེ་བར་ཟླ་བ་དཀར་

དམར་ནི། །འདུས་པ་སློགས་ཀིས་མཚོན་པར་གྱུར་པའི་དློན། །ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་སྤྱི་

བློའི་དཀར་ཆ་ཡི། །འབར་དང་འཛག་པ་དྷཱུ་ཏཱིར་འདུས་པ་ལས། །ངྗེས་དློན་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི། །དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་སུ་ནི། །ལྗེགས་

པར་ཤྗེས་ནས་ཐུན་བཞིར་བསློམས་པ་ཡིས། །དྗེ་འདྲའི་རློགས་རིམ་སྐྗེ་བའི་སློད་

གྱུར་ཅིག །སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི། །ཕྱི་དང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

ཐུན་མཚམས་བཞིར། །བསློམས་པས་རགས་པ་དང་ནི་ཕ་བ་ཡི། །ཕྱི་ནང་དཀིལ་
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འཁློར་གསལ་སང་མཐར་ཕྱིན་ཤློག །སློ་མཚམས་མ་རྣམས་དབང་པློའི་སློར་

བསློམས་པས། །ལས་རླུང་དབང་པློའི་སློ་ནས་ལྡློག་པར་ཤློག །ཉྗེར་བཞིའི་ཡུལ་དུ་

དཔའ་བློ་དཔའ་མློ་རྣམས། །བསློམས་པས་རླུང་རྣམས་ཉྗེར་བཞིའི་རྩར་འདུས་

ཤློག །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འདབ་མར་བདྗེ་ཆྗེན་གི། །ལྷ་རྣམས་བསློམས་པས་སར་

ཡང་རླུང་རྣམས་ནི། །སིང་གའི་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ཀི་རྩ་བརྒྱད་དུ། །འདུས་ནས་

དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིར་འཇུག་པར་ཤློག །ནང་གི་རྗེ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་བསློམས་པ་

ལས། །དཔྱིད་དང་ཐིག་ལྗེ་ཕན་ཚུན་སློམས་ཞུགས་ནས། །རློགས་པའི་རིམ་པ་

མཆློག་རྣམས་སྐྗེ་བ་ཡི། །དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་ཤློག །དཔལ་ལྡན་

འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རྩ་རྒྱུད་དློན། །གྲུབ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པ་ཡི་མན་ངག་གིས། །བཤད་

པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟྗེན་ནས་རབ་བཤད་པས། །ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པློ་རབ་

བསྡུས་པ། །རློགས་རིམ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་སྤློས་བཅས་དང༌། །སྤློས་མྗེད་ཤིན་ཏུ་

སྤློས་མྗེད་སྤྱློད་པ་གསུམ། །རློགས་པར་བསྐྗེད་ནས་དངློས་གྲུབ་མཆློག་བརྗེས་

ཏྗེ། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་མྱུར་དུ་སྒློལ་བར་ཤློག །སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ་

སྤིན་སྒ་ལ། །སྗེམས་ནི་བརྟན་པས་ཉི་ཟླའི་འགྲློས་བཅློམ་སྗེ། །དྷཱུ་ཏཱིར་ཙཎ་ལི་ནི་འབར་

བ་ཡིས། །སློང་ཕག་དློན་གཉིས་རྩ་ནས་རབ་གཡློས་པའི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་རྒྱུན་

འབར་དང་འཛགས་པ་ལས། །ཡས་བབས་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་སྐྗེ་བར་

ཤློག །འཇུག་དང་གནས་དང་ལྡང་བའི་རླུང་གིས་ནི། །སྔགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རློ་རྗེ་

གསུམ་གི་གདངས། །དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་ཡང་ཡང་བསྒགས་པ་ཡིས། །ལྟྗེ་བའི་དབུས་

ཀི་མཆློག་གི་དབང་ཕྱུག་མ། །ཧཾ་ཡིག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་མཉྗེས་བྱས་པས། །འློད་
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གསལ་ཐམས་ཅད་སློང་པར་འཆར་བར་ཤློག །མཁའ་དབྱིངས་ཤར་བའི་དབང་པློའི་

གཞུ་བཞིན་དུ། །གསལ་དྭངས་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ཡི་དྲ་བ་ཅན། །ཀུན་ད་ལྟར་དཀར་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ནི། །ཤྗེས་རབ་ཕག་མློར་རློལ་པའི་དགའ་བའི་སྒས། །སློད་བཅུད་

སྤློས་པ་ཀུན་སྡུད་བསམ་གཏན་མཆློག །རྗེས་གཞིག་རིམ་པས་འློད་གསལ་འཇུག་

པར་ཤློག །བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་འློད་གསལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེ། །ལྷན་སྐྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་སློང་

ཉིད་མཐར་ཐུག་དང༌། །ལྗེགས་སྦྱར་མཉམ་པར་བཞག་དུས་བསྐངས་པ་

དང༌། །ལངས་པར་གྱུར་ཚེ་གང་ཤར་སློད་བཅུད་ཀུན། །ཆུ་དང་ཆུ་རླབས་གཉིས་པློ་

ཇི་བཞིན་དུ། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རློལ་པར་ཤར་གྱུར་ཏྗེ། །གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་རྟློག་

པའི་བག་ཆགས་ཀུན། །ཡློངས་སུ་སྐློད་ལ་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་ཤློག །རིམ་པ་དྗེ་ཡིས་

དཔྗེ་ཡི་ལྷན་སྐྗེས་ལས། །ཆུ་ཀླུང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ལ་ཉ་བཞིན་དུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་

སྐུར་ནི་ལངས་གྱུར་ཏྗེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་རློགས་པར་ཤློག །སྒྱུ་མའི་ལུས་

མཛེས་ཡང་ཡང་འློད་གསལ་དུ། །ཀུན་ཏུ་ཞུགས་ལས་དློན་གི ་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས། །མངློན་དུ་བྱས་མཐར་དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་འཆང༌། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངློན་

དུ་འགྱུར་བར་ཤློག །དཔའ་བར་འགྲློ་བའི་ཏིང་འཛིན་དྗེ་ཉིད་ནི། །ཡང་ཡང་གློམས་

པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་པློ། །རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་ནི། །འཁྲུལ་པའི་བག་

ཆགས་མ་ལུས་འཇློམས་པར་ཤློག །གློ་འཕང་མཆློག་དྗེ་ཚེ་འདིར་མ་ཐློབ་ན། །འཆི་

ཚེ་རྗེ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་འཁློར་བཅས་ཀིས། །ཡིད་འློང་མཆློད་སྤིན་སན་པའི་རློལ་

མློའི་སྒ། །ངློ་མཚར་ལྟས་བཟང་མང་པློས་བསུ་བར་ཤློག །དྗེ་ནས་འཆི་བའི་འློད་

གསལ་ཟིན་མཛད་ཅིང༌། །ལམ་མཆློག་བསྒྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གནས། །རྣམ་
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དག་མཁའ་སྤྱློད་གནས་སུ་ཁིད་ནས་ནི། །ཟབ་མློའི་ལམ་འདི་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་

ཤློག །རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་བྱྗེ་བས་བགྲློད་གྱུར་པ། །བདྗེ་མཆློག་བཤད་སྒྲུབ་ཤིན་

ཏུ་ཉམས་པ་འདི། །ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་ཤིང་ཐར་འདློད་འཇུག་ངློགས་སུ། །ནམ་ཡང་མི་

ནུབ་རིང་དུ་གནས་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་དྗེ་སྒྲུབ་ལ་ཐློགས་མྗེད་མཐུ་ལྡན་པ། །འཛམ་གླིང་

གནས་མཆློག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཡི། །དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་ནི་འཁློར་བཅས་

ཀི། །གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་རྟག་ཏུ་གྲློགས་མཛད་ཤློག །ཅྗེས་སྨློན་ལམ་གདབ་པར་

བྱའློ།།  །།

༈ དྗེ་ནས་ཤིས་བརློད་བྱ་ཚུལ་ནི། རབ་ཡངས་ནམ་མཁའ་ཏིལ་གི་གང་བུ་

བཞིན། །ཡློངས་སུ་གང་བའི་བདྗེ་མཆློག་ལྷ་ཚོགས་ནི། །ཁ་ཅིག་མྗེ་ཏློག་ས་ཚོགས་

ཆར་འབྗེབས་ཤིང༌། །ལ་ལ་བཀྲ་ཤིས་གདངས་སན་གླུ་རུ་ལྗེན། །གཞན་དག་

བགྗེགས་དཔུང་འཇློམས་པའི་འཕིན་ལས་ཀིས། །ཁྱྗེད་ལ་རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་

མཛད་པ་འདི། །ཤྗེས་པར་གིས་ལ་ཡིད་བདྗེ་སྐྗེད་ཅིག་དང༌། །ཤིས་བརློད་ཕྗེང་བ་

བདག་གིས་བསྒག་པར་བྱ། །རྨད་བྱུང་མཚན་དཔྗེའི་དཔལ་འབར་ལློངས་སྤྱློད་

རློགས། །ཁ་སྦྱློར་བདྗེ་སློང་རློ་ལ་རྟག་རློལ་ཅིང༌། །དམིགས་མྗེད་ཐུགས་རྗེས་ཞི་བའི་

མཐའ་སངས་པ། །རྒྱལ་བ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གསང་བ་ཀུན་གི་

མཛོད་འཛིན་གསང་བའི་བདག །ས་ར་ཧ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཤ་བ་རི། །ལཱུ་ཨི་པ་དང་དཱ་རི་

ཀ་པ་དང༌། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་དང་རུས་སལ་ཞབས། །ཛ་ལན་དྷ་ར་བ་དང་ནག་པློ་

པ། །གུ་ཧྱ་བ་དང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་དང་ནི། །ཏྗེ་ལློ་ན་རློ་ལ་སློགས་བ་མ་ལ། །དགྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 671  

མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །དངློས་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་མཆློག་

རྣམས་ཀི། །དྲི་མྗེད་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་ཟིན་པ་དང༌། །བྱིན་རླབས་ཞུགས་པས་འཁློར་

ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི །བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །ཐར་པ་ཆྗེན་པློའི་

ཕློ་བང་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆྗེན་པློའི་དབུས་ན་ས་ཚོགས་ཆུ་སྐྗེས་དང་ཉིན་བྱྗེད་རྒྱས་

པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པའི་འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་མཚན་གི་གདན་གི་སྗེང་ན། 

ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་བལྟ་བས་མི་ངློམས་པའི་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་རི་བློ་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀི་

ཆུ་འཛིན་གཞློན་ནུ་ཡིད་འཕློག་པའི་ཁ་དློག་དམར་སྗེར་ཅན་གིས་འཁྱུད་པ་བཞིན་དུ་

བཞུགས་པའི་སློན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྱབ་བདག་དྲུག་པ་

རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློའི་ངློ་བློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་སྐུ་མདློག་སྔློན་

པློ་ལ་མཛེས་པའི་མིག་གི་བདུད་རྩི་ཐམས་ཅད་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསགས་པ་ལྟ་བུའི་

གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐློང་བ་ཙམ་གི་མློད་ལ་བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློ་ཀུན་ཏུ་འབར་བར་མཛད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྐུ་མདློག་

དམར་མློས་ཡློངས་སུ་འཁྱུད་པའི་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་

བའི་དགྗེ་ལྗེགས་ཀི་མཚན་མ་ཇི་སྗེད་ཅིག་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དམ་པ་དྗེས་

སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཁྱྗེད་ཅག་འདིར་འཁློད་པ་རྣམས་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པའི་ཤིས་པ་ལྷག་པར་སྐློང་བར་གྱུར་ཅིག །

བདྗེ་ཆྗེན་རྒྱལ་པློ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་དང༌། །བདྗེ་བའི་མཆློག་སྦྱིན་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་

གཉིས། །དཔྱིད་དང་ཐིག་ལྗེའི་སྦྱློར་བ་ལ་ཞུགས་ནས། །ཐབས་ཤྗེས་མཉམ་པར་

སྦྱློར་བའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་རྒྱས་མཛད་ནས། །ཤྗེས་
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བྱའི་འཁློར་ལློར་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྗེས་བདྗེར། །ཡློངས་སུ་སློམ་བྱྗེད་འཁློར་ལློ་སློམ་

པ་ཡི། །ལྷན་སྐྗེས་བདྗེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་བྱྗེད་ཤློག །དྗེ་ལྟ་བུའི་སློན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་གསུངས་པའི་ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔའ་བློ་ཆྗེན་

པློ་ཀགས་པས་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། གདློད་ནས་གྲུབ་པ་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་བ་མ། དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་

འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་རྩ་བའི་རྒྱུད་གསུམ་དང༌། བཤད་པའི་རྒྱུད་དྲུག་དང༌། ཆ་

མཐུན་པའི་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་དང༌། 

རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་དུང་ཕྱུར་ཕག་གཅིག་དང༌། །བྱྗེ་བ་ཕག་དྲུག་གསུངས་པའི་ནང་

ནས་ནི། །རྒྱལ་མཚན་ཏློག་ལྟར་མཐློ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཆློག །དཔལ་ལྡན་འཁློར་ལློ་

སློམ་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ལ་

ཆློས་ཀི་འབྱློར་བ་རྒྱས་པ་དང༌། །ཆློས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀུན་ཟད་གྱུར་ཏྗེ། །ཕུན་

ཚོགས་དཔལ་འབྱློར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཆློས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཉན་པའི་འཁློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གྲངས་མྗེད་པའི་རྡུལ་

དང་མཉམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློའི་འཁློར་གི་ནང་ནས་ཆྗེ་ལློང་ཙམ་

ཞིག་བརློད་པ་འདི་ལྟ་སྗེ། དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་གཟུགས་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནས། དཔའ་བློ་

ཆྗེན་པློ་ཚོར་བ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་བྱ་བའི་བར་དྲུག་དང༌། དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་

རྣ་བ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཅྗེས་བྱ་

བའི་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློའི་བར་དྲུག་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་ལྟུང་བྱྗེད་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་
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ནས་རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་པདྨའི་དྲ་བ་མློ་ཞྗེས་བྱ་བའི་བར་ལྔ་སྗེ། ཐམས་ཅད་ཀང་

ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀི་སྒ་སྒློགས་པ། མཛེས་པའི་གར་

ས་ཚོགས་བྱྗེད་ཅིང་རང་གི་དམ་ཚིག་དང་འཁྱུད་པ་དང༌། ཙུམྦ་ནས་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་

ཉམས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཛད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་

དང་ཁམས་རྣམས་བྱིན་གིས་རླློབས་པར་བསྔགས་པའི་ལྷ་བཅུ་བདུན་ལ། ཤིན་ཏུ་ངློ་

མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་དང༌། རྣམ་སང་རློ་རྗེ་ཉི་མ་གར་དབང་དང༌། །རློ་རྗེ་རྒྱལ་པློ་

རློར་སྗེམས་ཧྗེ་རུ་ཀ །གཏི་མུག་ཞྗེ་སང་སྗེར་ས་རློ་རྗེ་དང༌། འདློད་ཆགས་ཕག་དློག་

དབང་ཕྱུག་རློ་རྗེ་དང༌། །ལྟུང་བྱྗེད་གསློད་བྱྗེད་འགུགས་བྱྗེད་མ་དང་ནི། །གར་དབང་

མ་དང་པདྨའི་དྲ་བ་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་

ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་བྱིན་རླློབ་པའི། །བཀྲ་ཤིས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྐློང་གྱུར་

ཅིག །ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཕྱློགས་ཀི་འདབ་མ་བཞི་ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་

རིགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པ་མཁའ་འགྲློ་མ་ཆྗེན་མློ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ་ཞྗེས་

བྱ་བ་དང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་ཆྗེན་མློ་རློ་རྗེ་ལ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སིང་པློའི་

རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ཀི་སྒ་

སྒློགས་པ་ཞྗེས་པ་ནས། ཁྱད་པར་དུའང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རིགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་རྒྱས་པའི་

ལས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྩློལ་བར་

མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་དང༌། 

ཕྱློགས་ཀི་འདབ་མར་སྐྲ་གྲློལ་གཟུགས་མཛེས་པའི། །མཁའ་འགྲློ་ལ་མ་དུམ་

སྐྗེས་གཟུགས་ཅན་མ། །པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་པའི་ཚོགས་འདུ་བཞིན། །དམ་ཚིག་ཅན་
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གི་གནས་སུ་ལྗེགས་འདུས་ནས། །བརྩྗེ་བའི་མ་དང་སིང་མློ་ཇི་བཞིན་དུ། །རྟག་ཏུ་

སྒྲུབ་པ་པློ་ཡི་གྲློགས་མཛད་མས། །ཁྱྗེད་ཀི་ཏིང་འཛིན་ཤྗེས་རབ་ལློངས་སྤྱློད་

ཚེ། །ཡློན་ཏན་མ་ལུས་རྒྱས་བྱྗེད་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །གང་ཞིག་བསྗེན་ལ་ཡློན་ཏན་མང་

གསུངས་པ། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་བཅུད་ཀིས་རབ་གང་བའི། །མཚམས་ཀི་འདབ་མར་

གནས་པའི་ཐློད་པ་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ལ་

གྗེགས་ཀི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། །མཁའ་འགྲློ་མ་རྣམས་དགྗེས་པར་འགྱུར་བ་

དང༌། །བྱང་སྗེམས་འཕྗེལ་བས་དངློས་གྲུབ་མྱུར་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་རབ་ཏུ་

རྒྱས་པར་ཤློག །རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་སྔློན་པློའི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་ཐུགས་

ཀི་འཁློར་ལློ་སྔློན་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ཀི་རྩིབས་ལ་རློ་རྗེའི་

རིགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པ་གྲུབ་པའི་གནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་པཱུ་ལི་ར་མ་ལ་

ཡ་ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་ཀི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་བདག་ཉིད་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་

རློ་རྗེ་ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་དང༌། རྣལ་

འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་རབ་གཏུམ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་

བརྒྱད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་ཞྗེས་པ་ནས། ཁྱད་པར་དུའང་རློ་རྗེའི་

རིགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་དྲག་པློའི་ལས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་

པློ་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྩློལ་བར་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། གནས་དང་ཉྗེ་

བའི་གནས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །དཔའ་བློའི་དབང་ཕྱུག་དཔའ་མློའི་དབང་ཕྱུག་

མ། །མཁའ་ལ་སྤྱློད་པའི་དཔའ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་

བཀྲ་ཤིས་དྗེས། ཁྱྗེད་ཀི་དྲག་པློའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང༌། །ཐུགས་ཀི་རིགས་ཀི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 675  

སྔགས་སྐྗེས་ཞིང་སྐྗེས་སློགས། །ཕློ་ཉའི་གྲློགས་དང་མྱུར་དུ་འདུས་པ་ལས། །བདྗེ་

བའི་དགའ་སློན་འབར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །པདྨའི་འཕྗེང་བ་དམར་པློའི་མུ་ཁྱུད་

ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་གསུང་གི་འཁློར་ལློ་དམར་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ཕྱློགས་

དང་མཚམས་ཀི་རྩིབས་ལ་པདྨའི་རིགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པ་གྲུབ་པའི་

གནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཀ་མ་རུ་པ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་

བདག་ཉིད་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་རློ་རྗེ་མྱུ་གུ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་བློ་ཆྗེན་

པློ་བརྒྱད་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་ས་སྲུངས་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་

འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་བརྒྱད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་ཞྗེས་པ་ནས། ཁྱད་

པར་དུའང་པདྨའི་རིགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་དབང་གི་ལས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྩློལ་བར་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་

བའི་ཞྗེས་སློགས་དང༌། ཞིང་དང་ཉྗེ་བའི་ཞིང་དང་འདུན་རྟློག་དང༌། །ཉྗེ་བའི་འདུན་

རྟློག་རྣམས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །ས་ལ་སྤྱློད་པའི་དཔའ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །དགྗེ་མཚན་

ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་དབང་གི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་

དང༌། །གསུང་གི་རིགས་ཀི་སྔགས་སྐྗེས་ཞིང་སྐྗེས་སློགས། །ཕློ་ཉའི་གྲློགས་དང་

མྱུར་དུ་འདུས་པ་ལས། །བདྗེ་བའི་དགའ་སློན་འབར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །འཁློར་

ལློའི་ཕྗེང་བ་དཀར་པློའི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་སྐུའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་

རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ཀི་རྩིབས་ལ་འཁློར་ལློའི་རིགས་ཀི་ངློ་བློ་

ཉིད་དུ་བཞུགས་པ་གྲུབ་པའི་གནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་པྗེ་ཏ་པུ་རི་ལ་སློགས་པ་

བརྒྱད་ཀི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་བདག་ཉིད་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་རློ་རྗེ་སློབས་པློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 676  

ཆྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་

འཁློར་ལློའི་ཤུགས་ཅན་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་བརྒྱད། 

ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་ཞྗེས་པ་ནས། ཁྱད་པར་དུའང་འཁློར་ལློའི་

རིགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཞི་བའི་ལས་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པློ་

ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྩློལ་བར་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་

དང༌། 

འདུ་དང་ཉྗེ་བའི་འདུ་བ་དུར་ཁློད་དང༌། །ཉྗེ་བའི་དུར་ཁློད་རྣམས་ན་བཞུགས་

པ་ཡི། །ས་འློག་སྤྱློད་པའི་དཔའ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་

བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་ཞི་བའི་ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང༌། །སྐུ་ཡི་རིགས་ཀི་སྔགས་

སྐྗེས་ཞིང་སྐྗེས་སློགས། །ཕློ་ཉའི་གྲློགས་དང་མྱུར་དུ་འདུས་པ་ལས། །བདྗེ་བའི་

དགའ་སློན་འབར་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །གཞིའི་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློའི་སློ་བཞི་དང༌། 

སློའི་མཚམས་བཞི་ན་རལ་གྲིའི་རིགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བཞུགས་པ། རློ་རྗེ་མ་མློ་ཁྭ་

གདློང་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སློ་མ་བཞི་དང༌། རློ་རྗེ་མ་མློ་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་

ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་མཚམས་མ་བཞི་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ཀི་བགྗེགས་

བཟླློག་པ་ལ་བསྔགས་ཤིང༌། ལས་ཀི་རིགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་ས་ཚོགས་པའི་དངློས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྩློལ་བར་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་

མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་དང༌། དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློའི་སློ་དང་མཚམས་རྣམས་

ན། །རློ་ཡི་གདན་ལ་བརིད་པའི་གཡས་བརྐང་གིས། །རབ་ཏུ་བཞུགས་པའི་མ་མློ་

བརྒྱད་པློ་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་ས་ཚོགས་
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ལས་ཀུན་འགྲུབ་པ་དང༌། །ཕྱློགས་དང་མཚམས་སུ་རྒྱུ་བའི་གདུག་པ་ཅན། །ལམ་གི་

བར་ཆད་བྱྗེད་ལས་བསྲུང་བ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་དམ་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤློག །གཞན་

ཡང་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་

བློའི་གློ་ཆ་དྲུག་དང༌། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་མ་ཆྗེན་མློ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་

སློགས་པ་དཔའ་མློའི་གློ་ཆ་དྲུག་ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་བགྗེགས་ཀི་མཚོན་གིས་

མི་ཕིགས་པའི་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་

དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་སློགས་དྲུག་དང་ནི། །རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་སློགས་རྣམ་པ་

དྲུག །གློ་ཆ་བཅུ་གཉིས་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་རྣམས་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་

བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཀི་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱློར་ཏིང་འཛིན་ལས། །བསྐློད་པར་བྱྗེད་པའི་

བགྗེགས་ཀི་མཚོན་ཆ་ཡིས། །ནམ་ཡང་གཡློ་བར་མི་ནུས་རློ་རྗེ་ཡི། །གློ་ཆ་རབ་ཏུ་

བརྟན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །སློན་པ་དང་འཁློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཞུགས་པའི་

གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རིའི་རྒྱལ་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་པའི་གཟི་བརིད་ཀིས་

མཛེས་པའི་སྗེང་ན་རློ་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དཀིལ་འཁློར་གི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་

པློ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་རློ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་གིས་སྤུད་

པ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་མདློག་ལྟར་འདུག་པ། དྲིལ་བུ་དང་རྔ་ཡབ་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་

གཡྗེར་ཁའི་དྲ་བས་མིག་མངས་རིས་སུ་བིས་པ། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ལ་འཇུག་པའི་སྒ་སྒློགས་པའི་ཕྱི་རློལ་ན། ས་ཚོགས་པའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནློད་སྦྱིན་

དང་སིན་པློ་ལ་སློགས་པ་དང༌། དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགྲློ་དང་མཁའ་འགྲློ་མའི་སྒ་ཕྗེཾ་

ཞྗེས་བྱ་བའི་སྒ་དང༌། ཨ་ལ་ལ་ཞྗེས་བྱ་བའི་སྒ་སྒློགས་པ་དང༌། དྲིལ་བུ་དང་ཅང་
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ཏྗེའུའི་སྒ་སྒློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ། ཤིན་ཏུ་

ངློ་མཚར་བའི་ཞྗེས་སློགས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁྱློན་ལྟར་ཡངས་པའི་ཕློ་བང་

མཆློག །ཉི་ཟླའི་འློད་དང་མཉམ་པའི་འློད་འཕློ་ཞིང༌། །གྲངས་མྗེད་རིན་ཆྗེན་རྒྱན་གིས་

མཛེས་པ་ལ། །དགྗེ་མཚན་ཇི་སྗེད་མཆིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དྗེས། །ཁྱྗེད་ཅག་གང་དང་

གང་དུ་གནས་པ་དྗེར། །མི་ཤིས་མཚན་མ་འགའ་ཡང་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །ཞིང་གི་

འབྱློར་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །དགྗེ་ལྗེགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤློག །ཅྗེས་

ཤིས་པ་བརློད་ཅིང་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་དབབ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་

མཆློད་འབུལ་སྨློན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་དང་བཅས་པ་འདི་ནི། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཞལ་སྔ་

ནས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ ༀ་སྭ་སི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྩློལ་བར་མཛད་པའི་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་མཉམ་མྗེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་སློབ་

མའི་ཚོགས་བསན་པ་སྐློང་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བདག་ཅག་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་

རྣམས་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། མཆློད་ཡློན་ཕལ་ཆྗེར་ལ་སློགས་པ་དང༌། མཉམ་མྗེད་

མི་གཡློས་བསློད་དློ། །བཅློམ་ལྡན་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་མཆློག །རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་

ཁྱློད་ལ་འདུད། །སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་བརྩྗེ་ཕྱིར་དང༌། །ཁྱྗེད་ལ་མཆློད་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར། །མགློན་པློ་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །མཆློད་པ་བགི་བར་བདག་འཚལ་

ལློ། །དྗེ་ཕྱིར་བཅློམ་ལྡན་བདག་གུས་ལ། །བཀའ་དྲིན་གནང་བར་མཛད་པར་
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རིགས། །སངས་རྒྱས་འགྲློ་འཁློར་བྱ་དློན་སྩློལ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འབས་

གནས་དང༌། །གཞན་ཡང་གང་དག་གསང་སྔགས་ལྷ། །ལྷ་དང་འཇིག་རྟྗེན་སྐློང་བ་

དང༌། །འབྱུང་པློ་བྱང་ཆུབ་བསན་གནས་དང༌། །སྗེམས་ཅན་བསན་ལ་མངློན་དགའ་

བ། །གང་སུ་རློ་རྗེའི་སྤྱན་མངའ་རྣམས། །བདག་ལ་ཡང་དག་དགློངས་སུ་

གསློལ། །བདག་ཅག་དཔློན་སློབ་འཁློར་བཅས་ཀིས། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་

ནི། །ཇི་ལྟར་ནུས་པ་ཉྗེར་སྤྱློད་པ། །དྗེའི་ཕྱིར་བདག་དང་སྦྱིན་བདག་ལ། །རྗེས་སུ་

བརྩྗེ་བར་ཉྗེར་བཟུང་ནས། །རྒྱལ་བ་འཁློར་བཅས་ཐམས་ཅད་ནི། །ཉྗེ་བར་འབྱློན་

པར་མཛད་པར་རིགས། །ཞྗེས་པས་སན་གསན་ཕབ་སྗེ། དངློས་གཞིའི་དུས་མཆློད་

པ་རྣམས་བསང་སྦྱང་སྐྗེད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། རྒྱལ་བ་འཁློར་བཅས་སྤྱན་

དྲངས་པ་ལ། རི་བློ་ལྟར་ནི་མཛེས་པ་ཡི། །ཡློན་ཏན་དམ་པའི་རྒྱན་ལྡན་པའི། །མཆློད་

གནས་རིན་ཆྗེན་འདི་དག་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསློལ་བར་བགི། །མ་རིག་

འཇློམས་པའི་ཉི་མ་སྗེ། །སིད་པའི་ནད་ནི་སྗེལ་བའི་སྨན། །དམ་ཆློས་རིན་ཆྗེན་འདི་

དག་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསློལ་བར་བགི། །བསྐལ་པའི་མཐའ་ཡི་དངློས་

འཇློམས་པ། །འཇིགས་བྱྗེད་མྗེ་ཡི་ཆ་བྱད་ཅན། །མགློན་པློ་སིང་རྗེའི་སློབས་ལྡན་

ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསློལ་བར་བགི། །མཆློག་ཏུ་ཚིམ་ཞིང་སྐལ་བཟང་

པ། །དམ་པའི་བདུད་རྩི་མཛེས་ཆ་བྱད། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་གསུང་ལ། །བདག་

གིས་ཁྲུས་འདི་གསློལ་བར་བགི། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན། །མཆློག་གི་ཡློན་

ཏན་གཟུགས་བརན་གི། །མཆློད་རྟྗེན་རིན་ཆྗེན་འདི་དག་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་

གསློལ་བར་བགི། །གདུལ་བྱའི་སྗེམས་ཅན་གང་དག་ལ། །རྒྱལ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་མང་པློ་
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ཡིས། །ཆ་བྱད་ལྷ་ཡི་རྣམ་པ་ནི། །སིང་རྗེ་ཡིས་ནི་ངྗེས་གང་བ། །རྟག་ཏུ་ཕན་དང་བདྗེ་

མཛད་པ། །མཆློག་ཏུ་དུལ་བ་དྗེ་དག་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསློལ་བར་

བགི། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་བརན་གནས་དང་ནི། །སློབ་པའི་དགྗེ་འདུན་གནས་ཀི་

ས། །གཙུག་ལག་ཁང་དང་གནས་གཞན་ལ། །བདག་གིས་ཁྲུས་འདི་གསློལ་བར་

བགི། །ཞྗེས་པས་དམ་བཅའ་བརློད་དྗེ་དྗེའི་རྗེས་ལ། ཁྲུས་ཀི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་

པ། །ཤྗེལ་གི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་བསར། །རིན་ཆྗེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་

འློང་ལྡན། །མུ་ཏིག་འློད་ཆགས་བ་རྗེ་བྗེས་པ་དྗེར། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་དང་དྗེ་ཡི་

སས་རྣམས་ལ། །རིན་ཆྗེན་བུམ་པ་མང་པློ་སློས་ཀི་ཆུ། །ཡིད་འློང་ལྗེགས་པར་བཀང་

བ་གླུ་དང་ནི། །རློལ་མློར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསློལ། །དྗེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་

པ་མྗེད་པའི་གློས། །གཙང་ལ་དྲི་རབ་བསློས་པས་སྐུ་ཕྱིའློ། །སློང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་

ངད་ལྡན་པ་ཡི། །སློགས་ཀིས་དྲིས་བྱུག །དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་ཁ་དློག་ལྗེགས་བསྒྱུར་

བའི། །སློགས་ཀིས་ན་བཟའ་དབུལ། རྒྱལ་བ་མཚན་དཔྗེའི་རང་བཞིན་རྒྱན་ལྡན་

ཕྱིར། །རྒྱན་གཞན་དག་གིས་བརྒྱན་པར་མི་འཚལ་ཡང༌། །རིན་ཆྗེན་རྒྱན་མཆློག་

ཕུལ་བས་འགྲློ་ཀུན་གིས། །མཚན་དཔྗེས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་ལུས་ཐློབ་པར་ཤློག །དྗེ་

ནས་སྨློན་ལམ་ནི། སྐུ་མཆློག་རྣམ་དག་བལྟ་བས་མི་ངློམས་ཤིང༌། །ངློ་མཚར་སྐློན་

བལ་མཁའ་དཀིལ་ཉི་གསལ་འདྲ། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་དྲི་མ་མི་མངའ་ཡང༌། །སི་ཞུ་

བཀུར་སི་རིམ་གྲློའི་ཚུལ་ཙམ་དུ། །ཆུ་གཙང་སྨན་སློས་འློ་མ་འདག་ཆལ་ཆུས། །འགྲློ་

བའི་ལུས་སྗེམས་སྡུག་བསྔལ་ནད་བསལ་ཏྗེ། །ཉྗེས་པའི་སྐློན་བལ་འགྲློ་བའི་ཡིད་

འློང་བ། །དམ་པའི་སྐུ་མཆློག་བདག་གིས་ཐློབ་པར་ཤློག །བདྗེ་གཤྗེགས་སྐུ་གསུམ་
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དཔྗེ་དང་མཚན་མངའ་ཡང༌། །འགྲློ་བའི་དློན་དུ་གཟུགས་སྐུ་ཅིར་ཡང་གདའ། །རིན་

ཆྗེན་དབྱིག་ལྟར་ཉྗེས་པའི་སྐློན་བལ་ཡང༌། །འཇིག་རྟྗེན་སིད་ཞུ་གུས་པའི་ཚུལ་ཙམ་

དུ། །སིག་མྗེད་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་རབ་སྔགས་པའི། །རས་མཆློག་འདི་ཡིས་རྒྱལ་

བའི་སྐུ་ཕྱིས་པས། །ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་སྒིབ་པ་ཀུན་སྦྱངས་ཏྗེ། །སྐུ་གསུམ་ངང་

དུ་བདག་ཅག་འགྱུར་བར་ཤློག །བདག་དང་འགྲློ་ལ་ཐུགས་བརྩྗེའི་ཕྱིར། །ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་བཞུགས་སུ་གསློལ་ཏྗེ། བྱང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་འདློན། རིན་ཆྗེན་

སྗེམས་བཟུང་གིས་མཆློད་པ་སྤྱི་རྣམས་ཕུལ། 

མཎལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་བྱས་ནས། ཕུན་ཚོགས་གཟི་འློད་

ཕྱློགས་བཅུར་རབ་ཏུ་འཕློ། །བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མྗེ་བ། །རིན་ཆྗེན་

ས་ལྗེ་སྦྲམ་གི་དབུ་རྒྱན་འདི། །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་དབུ་ལ་ཕུལ་བ་ཡིས། །བསན་པ་

རིན་ཆྗེན་ཕྱློགས་བཅུར་དར་བ་དང༌། །འཇིག་རྟྗེན་བདྗེ་ལྗེགས་ཆྗེན་པློས་ཁྱབ་པ་

དང༌། །ལྷར་བཅས་འགྲློ་བའི་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱུར་པའི། །སློབས་བཅུ་མངའ་བའི་གློ་

འཕང་ཐློབ་པར་ཤློག །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཟི་བརིད་ཀི་འློད་ཟྗེར་ཕྱློགས་ཐམས་

ཅད་དུ་རབ་ཏུ་འཕློ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པའི་དཔལ་གིས་ཀུན་ནས་ལྷམ་མྗེར་གྱུར་པ་རིན་

པློ་ཆྗེ་ས་ལྗེ་སྦྲམ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་

དཔའ་བློའི་དར་དཔྱངས་དང་བཅས་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་པའི་ཕ་བཀློད་པས་

མཛེས་པར་བྱས་པ་འདི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མཉམ་མྗེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་དབུ་ལ་

ཕུལ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མདློ་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་བསན་པ་རིན་

པློ་ཆྗེ་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་
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པར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའང་བཀྲ་ཤིས་དང་དགྗེ་མཚན་

རྒྱ་ཆྗེན་པློ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་སྦྱིན་པའི་

བདག་པློ་རྣམས་ཀང་ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་གི་ཅློད་པན་གི་སྗེང་ན་གང་གི་ཞབས་ཀི་པདྨློ་རྣམ་པར་མཛེས་

པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཇི་འདྲ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག །དྲི་མྗེད་

མཚན་ལ་སྒིབས་པ་མི་མངའ་ཡང༌། །ཞྗེས་དང༌། འདིར་ནི་བསློད་ནམས་ཞིང་གི་དམ་

པ་ཁྱློད། །མཉྗེས་པར་བགིད་སད་ལྷག་བསམ་དག་པ་ཡིས། །དགྗེ་སྦྱློང་རྣམས་ལ་

འདྲྗེན་པས་བསྔགས་པ་ཡི། །ཆློས་གློས་གསུམ་དང་གསིལ་བྱྗེད་དྲང་སློང་

སློད། །ཞྗེས་མྗེད་མ་ཆགས་བློ་ཡིས་དབུལ་བར་བགི། །ཕུལ་བྱུང་གཟུགས་མཛེས་

ཡིད་འཕློག་རྒྱན་གིས་སྤུད། །ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་གླུ་དང་གར་ལ་མཁས། །དབང་པློ་

དྲུག་ལ་རྨད་བྱུང་བདྗེ་བ་སྗེར། །ཀུན་གི་དགའ་སྐྗེད་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ནི། །ཁ་ཅིག་མྗེ་

ཏློག་ས་ཚོགས་སྐློན་པུ་ཐློགས། །གཞན་དག་དྲི་ཞིམ་བདུག་པས་ཕྱློགས་ཀུན་

འགྗེངས། །ལ་ལ་སང་གསལ་དྲི་དང་བདུད་རྩི་འཛིན། །དྗེ་འདྲའི་མཆློད་པའི་སྤིན་

གིས་བདག་མཆློད་ན། །འཁློར་དང་བཅས་པའི་བརྩྗེ་ལྡན་བཅློམ་ལྡན་འདས། །བདག་

གི་བསློད་ནམས་སྗེལ་སད་བཤམས་པ་དང༌། །ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་རབ་འབྱམས་

མཆློད་པའི་ཚོགས། །དགྗེས་བཞིན་བཞྗེས་ཏྗེ་མཆློག་རྣམས་སྩལ་དུ་གསློལ། །ཡང་། 

པི་ཝང་མ་དང་གླིང་བུ་མ། །ར་རྔ་མ་དང་ར་རྔ་ཆྗེ། །བཞད་མློ་སྗེག་མློ་གླུ་གར་མློ། །མྗེ་

ཏློག་མ་དང་སློས་འཆང་མ། །མར་མྗེ་མ་དང་དྲི་ཆབ་མ། །མྗེ་ལློང་མ་དང་རློ་འཛིན་

མ། །རྗེག་བྱ་མ་དང་ཆློས་ལྡན་མ། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཚོགས་སྤྲུལ་ནས། །རྒྱལ་བ་
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སས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཞྗེས་པའློ། །ལྷ་རས་ལས་བྱས་ལྟྗེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ། །ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་རྒྱལ་སིད་ས་བདུན་ཕུལ་ཏྗེ། རྒྱལ་སིད་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ཕུལ་བའི་

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་རྣམས་བ་ན་མྗེད་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་

སིད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློར་གྱུར་ཅིག །

རིན་ཆྗེན་གདུགས་དང་གསྗེར་ཉ་དང༌། །གཏྗེར་ཆྗེན་བུམ་པ་པདྨ་

བཟང༌། །དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་དཔལ་བྗེའུ། །མཆློག་གི་རྒྱལ་མཚན་འཁློར་ལློ་

སློགས། །དངློས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩློལ་བའི་ཕྱིར། །བ་མ་ལྷར་བཅས་བཞྗེས་སུ་

གསློལ། །བཀྲ་ཤིས་པའི་རྟགས་བརྒྱད་ཕུལ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྦྱིན་

པའི་བདག་པློ་རྣམས་ཕྱློགས་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀྲ་ཤིས་

དང་བདྗེ་ལྗེགས་ཀི་དགྗེ་མཚན་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འབྱུང་བར་གྱུར་

ཅིག །རིན་ཆྗེན་མཛེས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་འདི། །ས་ཚོགས་བཅུད་ཀིས་བཀང་

སྗེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །ལས་དང་ཉློན་མློངས་སྒིབ་པ་ཀུན་དག་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་

རླན་གིས་བརླན་པར་ཤློག །ཅྗེས་པས་གང་བུམ་ཕུལ། དྗེ་ནས། རྔ་བློ་ཆྗེ་རྣམས་ཕུལ་

བའི་དགྗེ་བ་ཡིས། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟར་གྱུར། །སངས་

རྒྱས་བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མཆློག་རྗེག་ཤློག །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་དགྗེ་བ་བསྐློར་གྱུར་

ཅིག །བསྐལ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་བཞུགས་པར་ཤློག །འགྲློ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆློས་

ཀང་སློན་གྱུར་ཅིག །ཉློན་མློངས་འཇློམས་འགྱུར་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བར་ཤློག །འདློད་

ཆགས་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་ཞི་གྱུར་ཅིག །རྔ་ཕུལ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་རྣམས་ཆློས་ཀི་རྔ་ཆྗེན་པློ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བརྡུང་བར་གྱུར་
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ཅིག །ཅྗེས་པས་རྔ་ཕུལ། དྗེ་ནས། དཀར་མཛེས་འཁྱིལ་ལྗེགས་དར་གི་ཅློད་པན་

ཅན། །གདངས་སན་སྐད་ཀི་ང་རློས་ཕྱློགས་ཀུན་འགྗེངས། །གཡས་འཁྱིལ་དུང་གིས་

ནམ་མཁའ་བཀང་སྗེ་འབུལ། །འགྲློ་བ་ཚངས་དབྱངས་མཆློག་ནི་ཐློབ་པར་ཤློག །དུང་

ཕུལ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་རྣམས་ཆློས་ཀི་དུང་རྒྱུན་

མི་འཆད་དུ་འབུད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པས་དུང་ཕུལ། དྗེ་ནས་གདུགས་འབུལ་བའི་

ཚིག་གང་ཡང་རུང་བ་བྱས་ལ། གདུགས་ཕུལ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་རྣམས་བ་ན་མྗེད་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

པས་གདུགས་ཕུལ། དྗེ་ནས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཚིགས་བཅད་གང་རུང་གི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་

མཚན་ཕུལ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་རྣམས་མི་མཐུན་

པའི་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱློགས་བཅུར་བསྒྗེང་

བར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ནས་ངློ་མཚར་བའི་མཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་བཅློ་བརྒྱད། མཆློད་པ་ཉྗེར་

ལྔ་པ། མཆློད་པ་ཉྗེར་གཅིག་པ། ཡློ་བྱད་ཀི་མཆློད་པ་བཅུ་རྣམས་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་

བས་བདུད་བཅློམ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཏྗེ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ལ་སྒིབས་སྐྗེམ་མི་མངའ་

ཡང༌། །བདག་ཅག་བསློད་ནམས་ཞིང་དུ་འགྱུར་སད་དུ། །བཤློས་དང་ཞལ་ཟས་སྦྱར་

བ་འདི་ཕུལ་བས། །དུས་ཀུན་དགྗེ་བའི་ལློ་ཏློག་འཕྗེལ་རྒྱས་ནས། །བདྗེ་བ་ཅན་དུ་

པདྨ་ལས་སྐྗེས་ཏྗེ། །ཏིང་འཛིན་ཟས་དང་ཆློས་ལ་སྤྱློད་པར་ཤློག །ཅྗེས་པས་ཞལ་

ཟས་སློགས་ཕུལ་ནས་གསློལ་བ་གདབ། བསློད་པ་འདློན། བདྗེ་བ་ཅན་གི་སྨློན་ལམ། 

བསན་པ་འབར་བའི་སྨློན་ལམ། སྤྱིའི་བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ། བཀྲ་ཤིས་རྣམས་

བྱའློ། །ཞྗེས་པ་འདི་ནི་ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་ཆྗེན་མློའི་དུས་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཉིད་ཀིས་
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ཁིགས་སུ་བསྗེབས་པའློ།།  །།

༈ ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལློ། །མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་སིད་ལས་བསྒལ་བྱའི་ཕྱིར། །མཐའ་མྗེད་སྨློན་ལམ་ལྷག་

བསམ་དག་པས་གདབ། །བསླུ་མྗེད་དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་མཐུ་སློབས་

ཅན། །དྲང་སློང་མཐུ་ཡིས་བདྗེན་ཚིག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །བདག་ནི་སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་དུ། །ངན་སློང་ངན་འགྲློ་ལློག་པར་ལྟུང་བ་ཡི། །སྐྗེ་གནས་རྣམས་སུ་ནམ་

ཡང་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། །དལ་འབྱློར་ཚང་བའི་མི་ལུས་ཐློབ་པར་ཤློག །སྐྗེས་མ་ཐག་ནས་

སིད་པའི་བདྗེ་བ་ལ། །ནམ་ཡང་མ་ཆགས་ཐར་པ་ཐློབ་བྱའི་ཕྱིར། །ངྗེས་འབྱུང་བསམ་

པས་ཚངས་སྤྱློད་ཚོལ་བ་ལ། །བརྩློན་འགྲུས་ལྷློད་པ་མྗེད་པར་འཇུག་པར་

ཤློག །བདག་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བྱྗེད་པ་ལ། །འཁློར་དང་ཉྗེ་དུ་ལློངས་སྤྱློད་གང་

གིས་ཀང༌། །གྗེགས་བྱྗེད་མྗེད་པར་མཐུན་པའི་རྐྗེན་རྣམས་ཀུན། །ཇི་ལྟར་བསམས་

པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤློག །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཇི་སིད་འཚོ་ཡི་བར། །མཁན་སློབ་

སྤྱན་སྔར་ཇི་བཞིན་ཁས་བངས་བཞིན། །བཅས་དང་རང་བཞིན་ཁ་ན་མ་ཐློ་

བའི། །ཉྗེས་པས་ནམ་ཡང་གློས་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཚངས་སྤྱློད་རྟྗེན་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློ་ཡི། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་ཆློས་རྣམས་ཇི་སྗེད་པ། །མ་རྣམས་དློན་དུ་དཀའ་བ་དུ་མ་

ཡིས། །བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་སྒྲུབ་པར་ཤློག །ལུང་རྟློགས་ཡློན་ཏན་དུ་མས་

རྒྱུད་བལྟམས་ཤིང༌། །དབང་པློ་ཞི་ཞིང་རབ་དུལ་སིང་བརྩྗེར་བཅས། །གཞན་དློན་སྐློ་

མྗེད་སྒྲུབ་པའི་སིང་སློབས་ཅན། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་
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ཤློག །རྟག་ཏུ་ངུ་ཡིས་ཆློས་འཕགས་བསྗེན་པ་ལྟར། །ལུས་སློག་ལློངས་སྤྱློད་ཀུན་

གིས་གཡློ་མྗེད་པར། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་ལྗེགས་པར་མཉྗེས་བྱས་ནས། །མི་

མཉྗེས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བྱྗེད་ཤློག །ཟབ་ཞི་སྤློས་དང་བལ་བའི་ཤྗེར་ཕྱིན་

དློན། །ལློག་རྟློག་དྲི་མའི་ཆུ་ཡིས་མ་བསད་པར། །ཇི་ལྟར་རྟག་ཏུ་ངུ་ལ་བསད་པ་

ལྟར། །དྗེ་ལྟར་བདག་ལ་རྟག་ཏུ་འདློམས་པར་ཤློག །ཐུབ་པའི་དགློངས་པའི་དློན་ལས་

ཕྱིར་ཕྱློགས་པའི། །རྟག་ཆད་ལྟ་བ་སློན་པར་བྱྗེད་པ་པློ། །མི་དགྗེའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

སིག་པའི་གྲློགས་རྣམས་ཀི། །དབང་དུ་ནམ་ཡང་འགྲློ་བར་མ་གྱུར་ཅིག །ལྷག་བསམ་

རྣམ་པར་དག་པའི་དར་ཆྗེན་འཕྱར། །བརྩློན་འགྲུས་ལྷློད་པ་མྗེད་པའི་རླུང་གིས་

བསྐློད། །ཐློས་བསམ་སློམ་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལྗེགས་བསམས་ནས། །ལུས་ཅན་འཁློར་

བའི་མཚོ་ལས་སྒློལ་བར་ཤློག །ཇི་ཙམ་མང་དུ་ཐློས་དང་ལྷག་པར་གཏློང༌། །རྣམ་དག་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དཔྱློད་ཤྗེས་རབ་ཀིས། །བདག་རྒྱུད་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དྗེ་ཙམ་

དུ། །ཕྱི་ཕྱིར་ཁྗེངས་པ་ཀུན་དང་བལ་བར་ཤློག །རྣམ་དག་རིགས་པའི་སློབས་ཀིས་

གསུང་རབ་དློན། །ཇི་བཞིན་འབྱྗེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇློག་པའི། །མཁས་པའི་གམ་

དུ་མཐའ་ཡས་གསུངས་རབ་ལ། །ངློམས་པ་མྗེད་པའི་ཐློས་པ་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཇི་ལྟར་

ཐློས་པའི་དློན་ལ་རིགས་པ་བཞིས། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་ཚུལ་བཞིན་རབ་བརྟགས་

ནས། །བསམ་བྱའི་གནས་ལ་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །རྣམ་དཔྱློད་བློ་ཡིས་ཐྗེ་ཚོམ་

ཆློད་པར་ཤློག །གང་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་ཆློས་ཚུལ་ལ། །བསམ་བྱུང་བློ་ཡིས་ངྗེས་

ཤྗེས་རྗེད་པའི་ཚེ། །ཚེ་འདིའི་འཁི་བ་ཆློད་པའི་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས། །དབྗེན་པ་བསྗེན་

ནས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་ཤློག །དྗེ ་ལྟར་ཐློས་བསམ་སློམ་པས་རྒྱལ་བ་
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ཡི། །དགློངས་པའི་གནད་རྣམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའི་ཚེ། །སིད་ལ་བརམ་པའི་ཚེ་

འདིའི་སང་བ་དང༌། །རང་བདྗེ་འདློད་པའི་བློ་རྣམས་མི་འབྱུང་ཤློག །བདག་གིས་

བདློག་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ལ། །མ་ཆགས་བློ་ཡིས་སྗེར་ས་བཅློམ་བྱས་

ཏྗེ། །ཐློག་མར་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པས་སྗེམས་ཅན་རྣམས། །འཁློར་དུ་བསྡུས་ནས་ཆློས་

ཀིས་ཚིམ་བྱྗེད་ཤློག །ཇི་ལྟར་མནློས་པའི་བསབ་པ་ཕ་བ་ཡང༌། །ངྗེས་འབྱུང་བསམ་

པས་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་ཀི་བར། །སློག་གི་ཕྱིར་ཡང་གཏློང་བར་མི་བྱྗེད་པའི། །ཐར་པའི་

རྒྱལ་མཚན་རྟག་ཏུ་འཛིན་པར་ཤློག །བདག་ལ་བརྗེག་འཚོག་མཚང་འབྲུའི་སྗེམས་

ཅན་རྣམས། །མཐློང་ངམ་ཐློས་སམ་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་ཚེ། །ཁློང་ཁློ་བལ་ཞིང་སར་ཡང་

དྗེ་དག་གི །ཡློན་ཏན་བརློད་ཅིང་བཟློད་པ་སློམ་པར་ཤློག །དཀར་པློའི་ཆློས་རྣམས་

མ་ཐློབ་ཐློབ་པ་དང༌། །ཐློབ་རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྗེལ་བ་ལས། །ཉམས་པར་བྱྗེད་

པའི་ལྗེ་ལློ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཀུན་ནས་སངས་པའི་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་པར་ཤློག །སིད་

མཐའ་གནློན་པའི་ལྷག་མཐློང་སློབས་དང་བལ། །ཞི་མཐའ་གནློན་པའི་སིང་རྗེའི་རླན་

གིས་དབྗེན། །ཕལ་ཆྗེར་སིད་པར་འཕྗེན་པར་བྱྗེད་པ་ཡི། །ཞི་གནས་སངས་ཏྗེ་ཟུང་

འབྗེལ་སློམ་པར་ཤློག །གནས་ལུགས་ཟབ་མློའི་དློན་ལ་སྐྲག་གྱུར་ནས། །བློས་བྱས་

ཉི་ཚེའི་སློང་པ་མཆློག་འཛིན་པའི། །ལློག་པའི་ལྟ་ངན་མཐའ་དག་རབ་སངས་

ཏྗེ། །ཆློས་ཀུན་གདློད་ནས་སློང་པར་རྟློགས་པར་ཤློག །རྣམ་དག་བསབ་པ་ཁྗེལ་མྗེད་

སྗེམས་ཀིས་དྲལ། །དམ་པས་སྨད་པའི་ལས་ལ་འཇིགས་མི་བྱྗེད། །ཁིམས་འཆལ་

དགྗེ་སྦྱློང་ཤ་ཚུགས་ཅན་རྣམས་ཀང༌། །བདག་གིས་སྐློན་མྗེད་ཁིམས་ལ་སྦྱློར་བར་

ཤློག །ཡང་དག་ལམ་སློར་ལློག་པའི་ལམ་ངན་ཞུགས། །མི་དགྗེའི་བཤྗེས་གཉྗེན་
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སིག་གྲློགས་དབང་དུ་སློང༌། །གང་ཡིན་དྗེ་ཡང་བདག་གིས་བདྗེ་བག་ཏུ། །རྒྱལ་བས་

བསྔགས་པའི་ལམ་ལ་འགློད་པར་ཤློག །བདག་གི་འཆད་རྩློད་རྩམ་པ་སྗེང་གྗེའི་

སྒས། །ལློག་སྨྲའི་ཝ་ཚོགས་སློབས་པ་ཕློགས་བྱས་ནས། །གང་གིས་འདུལ་བའི་

ཐབས་ཀིས་རྗེས་བཟུང་སྗེ། །མི་ནུབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པར་

ཤློག །བདག་ནི་གང་དུ་སྐྗེས་ནས་ཐུབ་པ་ཡི། །གསུང་གི་བདུད་རྩི་འཐུང་བ་དྗེ་ཡི་

ཚེ། །རིགས་གཟུགས་འབྱློར་དང་དབང་ཕྱུག་ཤྗེས་རབ་དང༌། །ཚེ་རིང་ནད་མྗེད་བདྗེ་

དང་ལྡན་པར་ཤློག །བདག་གི་ལུས་དང་སློག་དང་ལློངས་སྤྱློད་ལ། །རྒྱུན་དུ་འཚེ་བའི་

བསམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། །བདག་ལ་མི་སན་བརློད་པ་དྗེ་དག་ལའང༌། །བདག་ནི་ལྷག་

པར་མ་བཞིན་བྱམས་གྱུར་ཅིག །བདག་གིས་དྗེ་དག་རིང་པློར་མི་ཐློགས་

བར། །བདག་པས་གཞན་གཅྗེས་བསློམ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ལྷག་བསམ་དག་པ་

རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་བྱས་ནས། །བ་མྗེད་བྱང་ཆུབ་གློ་འཕང་སྗེར་བར་ཤློག །སྨློན་ལམ་འདི་

དག་གང་གིས་མཐློང་ངམ་ཐློས། །ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་དག་ཀང༌། །རྒྱལ་སས་

རྣམས་ཀི་སྨློན་ལམ་རླབས་པློ་ཆྗེ། །མ་ལུས་སྒྲུབ་ལ་ཞུམ་པ་མྗེད་པར་ཤློག །ལྷག་

བསམ་དག་པའི་སློབས་ཀིས་ལྗེགས་བསྒྲུབ་པའི། །རྒྱ་ཆྗེན་སྨློན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་

ཡི་མཐུས། །སྨློན་ལམ་ཕ་རློལ་ཕྱིན་པ་ཡློངས་རློགས་ནས། །ལུས་ཅན་ཀུན་གི་རྗེ་བ་

བསྐློང་བར་ཤློག །ཅྗེས་ཐློག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགྗེ་བའི་སྨློན་ལམ་འདི་ནི། མང་

དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔའ་གིས་གཞློ་སློད་དཔལ་གི་

འབི་གུང་ཐྗེལ་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།
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༈ ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། དཔག་ཡས་བསྐལ་པར་རྨད་བྱུང་སྤྱློད་པ་

ཡིས། །མ་ལུས་འགྲློ་བ་སྒློལ་བའི་ཁུར་ཁྱྗེར་བ། །ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་ན་ཇི་སྗེད་

བཞུགས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་སས་དང་བཅས་རྣམས་དགློངས་སུ་གསློལ། །འདིར་ནི་

རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་ཐབས་ལ་འཇུག་པའི་

སློ། །རབ་འབྱམས་ཚོགས་གཉིས་སྡུད་པའི་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ། །དྲི་མྗེད་སྨློན་ལམ་ཕྗེང་

བ་གདབ་པར་བགི། །གང་གང་གུས་པས་ཇི་ལྟར་གསློལ་བྱྗེད་པ། །དྗེ་དང་དྗེ་ཡི་

འདློད་པ་བསྐང་ངློ་ཞྗེས། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་ལ་གཟིགས་རྣམས་ཀིས། །བདག་

གིས་སྨློན་པ་བདྗེ་བག་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བདག་གིས་ལྗེགས་པར་སྦྱང་པའི་

ཚོགས། །བགིས་དང་བགིད་འགྱུར་ཅི་མཆིས་དང༌། །གཞན་ཡང་དགྗེ་ཚོགས་གང་

ཡིན་པ། །དྗེ་དག་གཅིག་ཏུ་བསློམས་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟྗེན་རྣམ་པར་འདྲྗེན་པ་ཡི། །གློ་

འཕང་དམ་པ་མངློན་བགིས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་མཚོར་ལྷུང་ཉམ་ཐག་ཀུན། །སིད་

ལས་མྱུར་དུ་སྒློལ་བར་ཤློག །གློ་འཕང་མཆློག་ལ་མ་རྗེག་པའི། །སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བར་

རྒྱལ་བ་ཡི། །བསན་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་དང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པར་

ཤློག །དམ་པའི་མགློན་ལ་བརྟྗེན་ནས་ནི། །དྗེ་ཡི་རྗེས་སུ་བསན་པ་ལ། །ཐློས་དང་

བསམ་དང་བསློམ་པ་ཡིས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སློབ་པར་ཤློག །ཟབ་པ་དང་ནི་རྒྱ་ཆྗེ་

བའི། །ལྗེགས་བཤད་དཔག་མྗེད་ཐློས་པ་དང༌། །ཇི་བཞིན་འབྱྗེད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་

དང༌། །དྗེ་དག་ཆུད་མི་ཟ་བའི་རྒྱུ། །མི་བརྗེད་པ་ཡི་གཟུངས་རྣམས་དང༌། །གཏུགས་

པ་མྗེད་པའི་སློབས་པ་དང༌། །རྟག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་བརྩློན་འགྲུས་དག །ཟླ་དང་བལ་བ་

ཐློབ་པར་ཤློག །དྗེ་ཚེ་བཟང་པློའི་རྩློམ་པ་ལ། །བར་དུ་གཅློད་པ་མྗེད་པ་དང༌། །རྗེས་
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སུ་མཐུན་པའི་རྐྗེན་རྣམས་ནི། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འབྱློར་པར་ཤློག །རྒྱ་ཆྗེའི་ཞིང་ནི་

སྦྱློང་བ་དང༌། །རྒྱལ་བ་མཆློད་དང་སྗེམས་ཅན་ཁམས། །གྲངས་མྗེད་སྨིན་པར་

བགིད་པ་ལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་བཞིན་བདག་གྱུར་ཅིག །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་

ཀིས་ནི། །སྤྱློད་པ་ཅི་དང་ཅི་སྤྱད་པ། །ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་ལ། །ཕན་བདྗེ་

དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་ཤློག །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སིག་གྲློགས་དང༌། །བདུད་ཀིས་བསླུ་བར་མི་

ནུས་ཤིང༌། །བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློའི་རྗེས་ཞུགས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་པ་རློགས་

བྱྗེད་ཤློག །དབྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བ་ཡིས། །རྣམ་གཡྗེང་མ་ལུས་སློང་བ་

དང༌། །རྟག་ཏུ་བག་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད་པར་ཤློག །འཇིག་རྟྗེན་

ཆློས་བརྒྱད་དག་ལ་ནི། །ཡིད་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཐློབ་ཅིང༌། །རྟག་ཏུ་ཟང་ཟིང་མྗེད་པ་

ཡི། །ཆློས་ཀི་དགའ་བདྗེས་འཚོ་བར་ཤློག །ཐུབ་བསན་འཇིག་ཏུ་ཉྗེ་བའི་ཚེ། །བསན་

པ་འབའ་ཞིག་འགྲློ་ཀུན་གི། །ཕན་བདྗེའི་རྩ་བར་མཐློང་ནས་ནི། །རྒྱལ་བའི་ཆློས་ཚུལ་

འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཡིད་ནི་སིང་རྗེའི་དབང་གྱུར་ཏྗེ། །ཇི་ལྟར་བགིས་ན་སྗེམས་ཅན་

རྣམས། །རྣམ་པར་གྲློལ་བར་འགྱུར་སམ་པའི། །བསམ་པ་དྗེ་དང་འབལ་མ་

གྱུར། །རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤྗེས་པའི་དད་པ་རྗེད་གྱུར་ཏྗེ། །བཀའ་དྲིན་

གཟློ་བས་དྗེ་དག་གི །དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་སྐློང་པར་ཤློག །ལུས་སྗེམས་སློ་སློར་

འབལ་བ་ན། །གནད་གཅློད་སྡུག་བསྔལ་མྗེད་པ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་མི་ཕམ་

མགློན། །འཁློར་དང་བཅས་པ་མཐློང་བར་ཤློག །དྗེ་ནས་དགའ་ལྡན་གནས་སུ་

ནི། །སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་འཁློར་དབུས་སུ། །མི་ཕམ་མགློན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །ལུང་བསན་

བདག་གིས་ཐློབ་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ཡི་མློད་ལ་ཡློན་ཏན་ཚོགས། །དཔག་མྗེད་མངློན་དུ་
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གྱུར་ནས་ནི། །གྲངས་མྗེད་ཞིང་དུ་རྒྱལ་སས་ཀི། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པ་རློགས་པར་

ཤློག །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །བདྗེན་པ་དང་ནི་བདག་ཅག་གི །གཡློ་མྗེད་

བསམ་པའི་སློབས་ཀིས་ནི། །སྨློན་པ་བདྗེ་བག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

ཚུལ་འདི་ནི་གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སློམ་བརྩློན་རྣམས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པར་

གྱུར་པ་རྒྱལ་བའི་སས་པློ་བདྗེ་འབྱུང་“ཞྗེས
1

་མཚན་ཡློངས་སུ་གྲགས་པ་མཚན་

གཞན་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཞྗེས་པའི་བཀའ་སྩལ་དང་དུ་བངས་ཏྗེ། ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་

བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་དགའ་བ་གདློང་གི་ཡང་དགློན་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ རྒྱལ་བ་དཔག་མྗེད་རྣམས་ཀི་ཚངས་དབྱངས་ཀིས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་

འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་ཁུར། །གང་གིས་བཟུང་བའི་རི་ཡི་དབང་པློ་ནི། །དཔལ་ལྡན་བྱ་

རྒློད་ཕུང་པློ་ཞྗེས་སུ་གླགས། །རྨད་བྱུང་ས་འཛིན་མཆློག་དྗེར་མངློན་གཤྗེགས་

ནས། །ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་འློད་ཀིས་རབ་འགྗེངས་ཤིང༌། །ས་ཆྗེན་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་

གཡློ་མཛད་པའི། །ཤཱཀ་སྗེང་གྗེའི་ཞབས་ལ་མགློས་ཕྱག་འཚལ། །དྗེར་ནི་ཐུབ་པའི་

དཔལ་གི་མགུར་ནས་ནི། །ཕུན་ཚོགས་འཁློར་ལ་ལྗེགས་པར་བཀའ་སྩལ་

པ། །ལྗེགས་བཤད་ཀུན་གི་རབ་དང་ཕུལ་ཉིད་ནི། །ལྗེགས་བཤད་ཟླ་མྗེད་ཤྗེས་རབ་

ཕ་རློལ་ཕྱིན། །དྗེ་ནི་ལྷ་མིའི་འདྲྗེན་པས་ལན་གསུམ་དུ། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་

ཆློས་མཛོད་ཀུན་“འཛིན
2

་པ། །ཆློས་འཛིན་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་གཏློད་པ་ན། །ང་ཡིས་

བཤད་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་གཞན། །མ་ལུས་བློར་ཏམ་ཆུད་གཟློན་གྱུར་ཀང་

1  ཞས

2  འཇན
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བའི། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་འདི་ཅུང་ཟད་ཆུད་གཟན་ན། །དྗེ་ཚེ་ཁྱློད་ལ་སྐློན་དུ་བཟུང་ངློ་

ཞྗེས། །ནན་ཏན་ཆྗེན་པློས་བཀའ་སྩལ་མཛད་པ་དང་། །མདློ་སྗེ་མཆློག་འདི་གང་དུ་

བཞུགས་པའི་ཡུལ། །དྗེར་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་བཞུགས་སློ་ཞྗེས། །སློན་པ་ཉིད་དང་

ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པར། །ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་བསྔགས། །འདི་བིས་པ་

དང་ཀློག་དང་མཆློད་ལ་སློགས། །གསུང་རབ་གཞན་ལས་ཆྗེས་ཆྗེར་ཁྱད་ཞུགས་

པར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་བཅས་ཏྗེ། །གསུངས་ཕྱིར་འདི་ལ་འཇུག་

རྣམས་སྐལ་པ་བཟང༌། །ཚུལ་འདི་གཟིགས་ནས་མཁས་པ་དུ་མ་ཡིས། །འབད་པ་

ཆྗེན་པློས་ཡང་ཡང་བསྔགས་མཛད་པས། །དད་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟང་པློའི་སློལ་

བཏློད་པ། །ད་དུང་བར་ཏུ་ཉམས་པར་མ་གྱུར་ཏྗེ། །དྗེ་ཕྱིར་མངློན་མཐློའི་དཔལ་གིས་

རབ་ཏུ་མཛེས། །སྐབས་གསུམ་བ་མ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན། །རང་སིད་ཚུལ་

བཞིན་སྐློང་བའི་ཁུར་ཁྱྗེར་བ། །བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་

དང༌། །བསན་ལ་གུས་ཤིང་གཏློང་ལ་རབ་ཏུ་དགའ། །མི་དབང་ཆྗེན་པློའི་ལྕམ་མློ་རིན་

“ཆྗེན
1

་སྒློན། །གཞློན་ཡང་རྒན་པློའི་བློ་གྲློས་ཅན་གྱུར་པ། །གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་ཡབ་

ཡུམ་སས་གསུམ་ནི། །དགྗེ་ལྗེགས་འབུམ་ཕག་དུ་མའི་གཞིར་གྱུར་པ། །ལམ་བཟང་

འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་མློས་གྱུར་ཏྗེ། །སློང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་སློགས་ཤྗེར་ཕྱིན་དང༌། །ཏིང་

འཛིན་རྒྱལ་པློ་དམ་ཆློས་པདྨ་དཀར། །རྒྱ་ཆྗེ་རློལ་པ་གཟུངས་མཆློག་གྲྭ་ལྔ་

དང༌། །ཡངས་པའི་གྲློང་འཇུག་བསྐལ་པ་བཟང་པློ་སྗེ། །མདློ་སྗེའི་རྣམ་གྲངས་ཉི་ཤུ་རྩ་

དགུ་ནི། །བཻ་ཌཱུརྱ་ལྟར་དག་པའི་གླྗེགས་བམ་ལ། །རིན་ཆྗེན་ས་ལྗེ་སྦྲམ་གིས་ལྗེགས་

1  ཅྗེན
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བིས་པ། །མིག་ལ་བདུད་རྩིའི་དགའ་སློན་འགྗེད་པའི་མཆློག །ངློ་མཚར་གནས་སུ་

གྱུར་པ་འདི་དག་བཞྗེངས། །དྗེ་ནི་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི། །འཕལ་དང་ཡུན་

གི་ཕན་དང་བདྗེ་བའི་གཞི། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལུང་དང་རྟློགས་པའི་ཆློས། །ཕྱློགས་

དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན། །མཁས་པར་སྦྱངས་པའི་ཡི་གྗེ་པ་རྣམས་

ལ། །རྗེད་དང་བཀུར་སི་མཆློག་གིས་མཆློད་པ་དང༌། །བཤྗེས་གཉྗེན་མཁས་པ་དག་

གིས་གྲློགས་མཛད་པས། །གླྗེགས་བམ་འདི ་རྣམས་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་

བྱུང༌། །སིགས་དུས་འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཞིང་གཅིག་པུ། །ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་

བང་ལྷ་ས་ཡི། །ཉྗེ་འཁློར་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ས་ཡི་ཆ། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གི་དགྗེ་

མཚན་རབ་འཛིན་པ། །བཀྲ་ཤིས་ཆུ་བློ་དལ་གིས་འབབ་པའི་ངློགས། །ཡིད་འཛིན་

སྐྗེད་ཚལ་ཕྗེང་བས་བསྐློར་བ་ལ། །ས་ཡི་ཐིག་ལྗེར་གནས་པའི་གཞིས་ཀ་ནི། །སྗེའུ་

ཞྗེས་བྱར་བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་གྲུབ། །བདྗེ་གཤྗེགས་ཀུན་གི་ལམ་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་སྐྗེད་པའི་ཡུམ། །རབ་ཟབ་བསན་པའི་སིང་པློ་མཆློག །གཞུང་བཟང་སློང་

ཕག་བརྒྱ་པ་སློགས། བསྒྲུབས་ལས་བསློད་ནམས་གང་ཐློབ་དྗེས། །རང་གཉིས་གཙོ་

“བློ་
1

སངས་རྒྱས་སུ། །རིང་པར་མི་ཐློགས་བདག་གྱུར་ཏྗེ། །འགྲློ་ཀུན་སངས་རྒྱས་

སར་འདྲྗེན་ཤློག །དྗེ་སིད་དྗེ་མ་ཐློབ་པ་ཡི། །སྐྗེ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ། །ཐྗེག་

མཆློག་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་དང༌། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྗེད་པར་ཤློག །དྗེ་ལས་ཤྗེས་

རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན། །ལྗེགས་པར་ཐློས་ཤིང་སྗེམས་པ་དང༌། །དྗེ་དློན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་

པ་ཡིས། །རྒྱལ་རྣམས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པར་ཤློག །སྗེམས་ནི་ཉློན་མློངས་དབང་སློང་

1  བ
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བས །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ནི། །སིག་པ་གང་དག་བགིས་པ་རྣམས། །དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་མི་འབལ་ཞིང༌། །དྗེ་ཡིས་བསན་པའི་ལམ་བཟང་ལ། །རླབས་ཆྗེན་བརྩློན་འགྲུས་

རྩློམ་པར་ཤློག །རིགས་མཐློ་གཟུགས་མཛེས་གཟི་བརིད་ཆྗེ། །ཚེ་མཐར་ཕྱིན་དང་

ནད་མྗེད་དང༌། །ཆློས་ལྡན་འབྱློར་བ་ཕུན་ཚོགས་ཤིང༌། །ཤྗེས་རབ་རྒྱ་ཆྗེན་ཐློབ་པར་

ཤློག །ཡུལ་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་དཔལ་འབར་ཞིང༌། །དགྗེ་ལྗེགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་

དང༌། །དཀར་ཕྱློགས་སྐློང་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས། །རྟག་ཏུ་བརྩྗེ་བས་སྐློང་གྱུར་

ཅིག །འདི་ཡི་ཆྗེད་དུ་ལུས་དང་ངག །ཡིད་ཀིས་མཐུན་པའི་རྐྗེན་རྣམས་ནི། །ཅུང་ཟད་

ཙམ་རྗེ་བྱས་པ་རྣམས། །ཀུན་ཀང་བྱང་ཆུབ་མཆློག་ཐློབ་ཤློག །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་

མདློ་སྗེ་འདི། །གང་དང་གང་དུ་བཞུགས་གྱུར་པ། །དྗེ་དང་དྗེར་ནི་མི་མཐུན་

ཕྱློགས། །ཞི་ཞིང་བདྗེ་ལྗེགས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་ངློ་མཚར་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་

གཞི། །དམ་ཆློས་རིན་ཆྗེན་འདི་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀིས། །ཚེ་རབས་འདིར་ཡང་བར་

ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། །སྨློན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆློས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་པ་འདི་

ནི་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ རྒྱལ་བ་དཔག་མྗེད་རྣམས་ཀི་ཚངས་དབྱངས་ཀིས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་

འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་ཁུར། །གང་གིས་བཟུང་བའི་རི་ཡི་དབང་པློ་ནི། །དཔལ་ལྡན་བྱ་

རྒློད་ཕུང་པློ་ཞྗེས་སུ་གྲགས། །རྨད་བྱུང་ས་འཛིན་ཕྱློགས་དྗེར་མངློན་གཤྗེགས་

ནས། །ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་འློད་ཀིས་རབ་འགྗེངས་ཤིང༌། །ས་ཆྗེན་རྣམ་པ་དྲུག་
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ཏུ་གཡློ་མཛད་པའི། །ཤཱཀ་སྗེང་གྗེའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །དྗེར་ནི་ཐུབ་པའི་

དཔལ་གི་མགུར་ནས་ནི། །ཕུན་ཚོགས་འཁློར་ལ་ལྗེགས་པར་བཀའ་སྩལ་

པ། །གསུང་རབ་ཀུན་གི་རབ་དང་ཕུལ་ཉིད་ནི། །ལྗེགས་བཤད་ཟླ་མྗེད་ཤྗེས་རབ་ཕ་

རློལ་ཕྱིན། །དྗེ་ནི་ལྷ་མིའི་འདྲྗེན་པས་ལན་གསུམ་དུ། །ཆློས་འཛིན་ཀུན་དགའ་བློ་ལ་

གཏློད་པ་ན། །ང་ཡིས་བཤད་པའི་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་གཞན། །མ་ལུས་བློར་ཏམ་

ཆུད་གཟན་གྱུར་ཀང་བའི། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་འདི་ཅུང་ཟད་ཆུད་གཟན་ན། །དྗེ་ཚེ་ཁྱློད་

ལ་སྐློན་དུ་བཟུང་ངློ་ཞྗེས། །ནན་ཏན་ཆྗེན་པློས་བཀའ་སྩལ་མཛད་པ་དང༌། །མདློ་སྗེའི་

མཆློག་འདི་གང་དུ་བཞུགས་པའི་ཡུལ། །དྗེར་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་བཞུགས་སློ་

ཞྗེས། །སློན་པ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པར། །ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་

བསྔགས། །འདི་བིས་པ་དང་ཀློག་དང་མཆློད་ལ་སློགས། །གསུང་རབ་གཞན་ལས་

ཆྗེས་ཆྗེར་ཁྱད་ཞུགས་པར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་བཅས་ཏྗེ། །ལྗེགས་

པར་གསུངས་ཕྱིར་ཆློས་འདི་འདྲི་བ་དང༌། །ཀློག་དང་མཆློད་སློགས་བྱྗེད་རྣམས་

སྐལ་པ་བཟང༌། །ཚུལ་འདི་སྔློན་བྱུང་སྐྗེ་བློ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །འབད་པ་དུ་མས་རྒྱ་

ཆྗེར་བསྔགས་པས་ན། །ད་དུང་ས་འདིར་དད་ལྡན་སྐྗེ་བློ་དག །བསློད་ནམས་མིག་ནི་

ཟུམ་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ཕྱིར་མདློ་སྨད་ས་ཆར་སྐྗེས་པ་ཡི། །འདིང་རིགས་སྗེ་ན་

དགྗེ་རྒན་ཞྗེས་བྱ་བ། །དགྗེ་ལྗེགས་འབུམ་ཕག་དུ་མའི་གཞིར་གྱུར་པའི། །ལམ་བཟང་

འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་གྱུར་ཏྗེ། །རྨད་བྱུང་མདློ་འདི་བཞྗེངས་ལ་ཉྗེར་མཁློའི་རས། །བཟང་

མང་ཐློགས་ནས་དཔལ་གི་ཕག་མློ་གྲུར། །འཇུག་པར་འདློད་ནས་ལམ་རིངས་ཞུགས་

པ་ན། །མི་བསྲུན་སྐྗེ་བློ་དྗེ་ཡི་གྗེགས་སུ་གྱུར། །དྗེ་ནས་དད་ལྡན་སྐྗེ་བློས་རིང་མློ་
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ནས། །ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་དློན་ཆྗེན་འགྲུབ་པའི་ལས། །འབད་པས་བསྒྲུབ་པའི་རྗེ་བ་

ཆད་པ་ཡི། །གཞན་གི་ཡིད་ཀི་གདུང་བ་མ་བཟློད་ནས། །བསྒྲུབ་བརྒྱུད་བསན་འཛིན་

གཙུག་ན་རི་དབང་བཞིན། །རབ་ཏུ་མཐློ་བའི་སྦྱན་སྔ་ཆློས་རྗེ་དང༌། །ས་ཆྗེན་སྐློང་བ་

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་བཞིན། །མཚུངས་བལ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པློས། །ཐག་རིང་གདུལ་བྱའི་ཡིད་ལ་རྗེ་བའི་དློན། །ཇི་བཞིན་བསྒྲུབས་པའི་བཀའ་

ལུང་གཉྗེན་པློ་སྩལ། །གསུང་དྗེ་བསྒྲུབ་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ། །གུས་པའི་བློ་

ཅན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་གིས། །བཻ་ཌཱུརྱ་ལྟར་དག་པའི་མཐིང་ཤློག་ལ། །རིན་ཆྗེན་

གསྗེར་དང་དངུལ་གི་ཡི་གྗེའི་གཟུགས། །བར་བར་བདྗེ་གཤྗེགས་རྣམས་ཀི་མཛེས་

པའི་སྐུས། །ལྗེགས་པར་བརྒྱན་པའི་སློང་ཕག་བརྒྱ་པ་བཞྗེངས། །མཁས་པར་སྦྱངས་

པའི་ཡིག་མཁན་མང་བསྡུས་ཤིང༌། །དྗེ་ལའང་དངློས་པློ་གི་ནློམ་སྩལ་བ་དང༌། །རིན་

ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་ཞྗེས་བྱས་ལྗེགས་བསྐུལ་བས། །ཚུལ་འདི་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་

འཕགས་པར་གྲུབ། །དཀར་ཕྱློགས་སྐློང་ལ་མཐུ་དང་རབ་ལྡན་པ། །ལྷ་ཡི་དགྗེ་བསྗེན་

འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི། །གངས་རི་རབ་དཀར་མཛེས་པའི་ཁློར་ཡུག་ལ། །ས་གཞི་རྣམ་

པར་ཆགས་པའི་དཔལ་འཛིན་པ། །རྣམ་མང་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་ཀིས་གང་བ་ཡི། །སྦྲང་

ཡུལ་འློལ་ཁར་ས་ཡི་དུམ་བུ་ལ། །མི་ཡི་བདག་པློའི་ཕློ་བང་གནས་གྱུར་པ། །སག་རྩྗེ་

ཞྗེས་བྱའི་གཞིས་ཀར་གྲུབ་པ་ཡིས། །བདྗེ་གཤྗེགས་ཀུན་གི་ལམ་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་

བ་སས་བཅས་བསྐྗེད་པའི་ཡུམ། །རབ་ཟབ་བསན་པའི་སིང་པློ་མཆློག །གཞུང་བཟང་

སློང་ཕག་བརྒྱ་པ་ནི། །བསྒྲུབས་ལས་བསློད་ནམས་གང་ཐློབ་དྗེས། །ལན་མང་བརྩྗེ་

བས་བསྐངས་པའི་མ། །འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེར་འཁྱམས་པ། །ཀུན་གི་སྡུག་བསྔལ་
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ཞི་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལྟར་སིད་མཚོ་ནས་འདྲྗེན་པའི། །རང་གཉིས་གཙོ་བློ་སངས་རྒྱས་

སུ། །རིང་པློར་མི་ཐློགས་བདག་གྱུར་ཏྗེ། །འགྲློ་ཀུན་སངས་རྒྱས་སར་འདྲྗེན་ཤློག །ཇི་

སིད་དྗེ་མ་ཐློབ་པ་ཡི། །སྐྗེ་བ་འདི་དང་གཞན་དག་ཏུ། །ཐྗེག་མཆློག་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་

དང༌། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྗེད་པར་ཤློག །དྗེ་ལས་ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན། །ལྗེགས་

པར་ཐློས་ཤིང་སྗེམས་པ་དང༌། །དྗེ་དློན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །རྒྱལ་རྣམས་

མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པར་ཤློག །སྗེམས་ཅན་ཉློན་མློངས་དབང་སློང་བས། །ལུས་དང་

ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ནི། །སིག་པ་གང་དག་བགིས་པ་རྣམས། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་བྱང་

གྱུར་ཅིག །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འབལ་

ཞིང༌། །དྗེ་ཡིས་བསན་པའི་ལམ་བཟང་ལ། །རླབས་ཆྗེན་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་པར་

ཤློག །རིགས་མཐློ་གཟུགས་མཛེས་གཟི་བརིད་ཆྗེ། །ཚེ་མཐར་ཕྱིན་དང་ནད་མྗེད་

དང༌། །ཆློས་ལྡན་འབྱློར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཤྗེས་རབ་རྒྱ་ཆྗེན་ཐློབ་པར་

ཤློག །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མྗེད། །འཁློར་དང་བཅས་པ་མཐློང་བ་

དང༌། །ཡིད་ལ་དགའ་བ་རྒྱས་བཞིན་དུ། །བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བར་ཤློག །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པའི་མདློ་སྗེ་འདི། །གང་དང་གང་དུ་བཞུགས་གྱུར་པ། །དྗེ་དང་དྗེར་ནི་མི་མཐུན་

ཕྱློགས། །ཞི་ཞིང་བདྗེ་ལྗེགས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །འདི་ཡི་ཆྗེད་དུ་ལུས་དང་ངག །ཡིད་

ཀིས་མཐུན་པའི་རྐྗེན་རྣམས་ནི། །ཅུང་ཟད་ཙམ་རྗེ་བྱས་པ་རྣམས། །ཀུན་ཀང་བྱང་

ཆུབ་མཆློག་ཐློབ་ཤློག །དྗེ་ལྟར་ངློ་མཚར་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི། །དམ་ཆློས་རིན་

ཆྗེན་འདི་ཡི་བྱིན་རླབས་ཀིས། །ཚེ་རབས་འདིར་ཡང་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། །སྨློན་

ལམ་ཐམས་ཅད་ཆློས་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤློག །རློགས་སློ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་
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ཡང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབུམ་བཞྗེངས་པའི་ཚེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་བཏབ་པས། །བ་མ་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་

པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ བདྗེ་གཤྗེགས་དུ་མས་ལྗེགས་པར་བསྗེན་གྱུར་པ། །རི་ཡི་དབང་པློ་བྱ་

རྒློད་ཕུང་པློའི་རིར། །གསུང་རབ་ཀུན་གི་སིང་པློ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ། །གང་གིས་

གསུངས་པའི་ཐུབ་དབང་དྗེར་ཕྱག་འཚལ། །ཐུགས་རྗེའི་གཏྗེར་དྗེས་དཀའ་བ་དུ་མ་

ཡིས། །གང་གི་དློན་དུ་དཔག་ཡས་སྤྱློད་མཛད་པ། །དམ་ཆློས་རིན་ཆྗེན་ཀུན་གི་རབ་

དང་ཕུལ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། །གང་ཞིག་འདྲི་དང་ཀློག་དང་

འཆད་དང་ཉན། །ཡིད་ལ་བྱྗེད་དང་མཆློད་པ་གང་བགིད་པ། །དྗེ་ཡི་བསློད་ནམས་

ཕུང་པློ་ཟླ་མྗེད་པར། །རྣམ་གྲངས་དུ་མར་ཡང་དང་ཡང་བསྔགས་པ། །རྒྱལ་ཡུམ་

བར་མ་ཉི་ཁི་ལྔ་སློང་པ། །ཨིནྡྲ་རིལ་ལྟར་སྔློ་བའི་གླྗེགས་བམ་ལ། །རིན་ཆྗེན་ས་ལྗེ་

སྦྲམ་དང་དངུལ་གིས་ནི། །མིག་ལ་དཔལ་སྗེར་ཡི་གྗེར་ལྗེགས་བཀློད་པ། །དྗེ་ཡིས་

བསྐྲུན་པའི་ལྗེགས་ཚོགས་ཇི་སྗེད་ཀུན། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་སྨློན་པའི་གནས་

རྣམས་སུ། །བསམ་པ་ཐག་པས་རྣམ་དགྗེ་འདུན་པ་ཡིས། །ཡློངས་སུ་བསྔློ་བའི་རྣམ་

པ་འདི་འདྲའློ། །བཟང་པློའི་ལས་འདིར་རབ་ཏུ་འབད་པ་ཡིས། །བདག་གིས་འཇིག་

རྟྗེན་རྣམ་པར་འདྲྗེན་པ་ཡི། །གློ་འཕང་ཐློབ་ནས་སྡུག་བསྔལ་མཚོར་ལྷུང་བའི། །ཉམ་

ཐག་འགྲློ་ཀུན་སིད་ལས་སྒློལ་བར་ཤློག །གློ་འཕང་མཆློག་ལ་མ་རྗེག་པའི། །སྐྗེ་ཞིང་

སྐྗེ་བར་རྒྱལ་བ་ཡི། །བསན་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། །ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་
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པར་ཤློག །དམ་པའི་མགློན་ལ་བརྟྗེན་ནས་ནི། །དྗེ་ཡིས་རྗེས་སུ་བསན་པ་ལ། །ཐློས་

དང་བསམ་དང་སློམ་པ་ཡིས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སློབ་པར་ཤློག །དྗེ་ཚེ་བཟང་པློའི་རྩློམ་

པ་ལ། །བར་དུ་གཅློད་པ་མྗེད་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྐྗེན་རྣམས་ནི། །བདྗེ་

བག་ཉིད་དུ་འབྱློར་བར་ཤློག །དམ་པའི་བཤྗེས་ལ་རྒྱལ་ཡུམ་སློགས། །ལྗེགས་

བཤད་དཔག་མྗེད་ཐློས་པ་དང༌། །ཇི་བཞིན་འབྱྗེད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་དང༌། །དྗེ་དག་

ཆུད་མི་ཟ་བའི་རྒྱུ། །མི་བརྗེད་པ་ཡི་གཟུངས་རྣམས་དང༌། །གཏུགས་པ་མྗེད་པའི་

སློབས་པ་དང༌། །རྟག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་བརྩློན་འགྲུས་ནི། །ཟླ་དང་བལ་བའང་ཐློབ་པར་

ཤློག །རྒྱ་ཆྗེའི་ཞིང་ནི་སྦྱློང་བ་དང༌། །རྒྱལ་བ་མཆློད་དང་སྗེམས་ཅན་ཁམས། །གྲངས་

མྗེད་སྨིན་པར་བགིད་པ་ལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་བཞིན་བདག་གྱུར་ཅིག །ལུས་དང་

ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ནི། །སྤྱློད་པ་ཅི་དང་ཅི་སྤྱད་པ། །ཐམས་ཅད་མཐའ་ཡས་འགྲློ་བ་

ལ། །ཕན་བདྗེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་ཤློག །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སིག་གྲློགས་དང༌། །བདུད་

ཀིས་བསླུ་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། །བཤྗེས་གཉྗེན་བཟང་པློའི་རྗེས་ཞུགས་ནས། །བྱང་

ཆུབ་སྤྱློད་པ་རློགས་བྱྗེད་ཤློག །དབྗེན་པའི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བ་ཡིས། །རྣམ་གཡྗེང་མ་

ལུས་སློང་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་བག་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད་པར་

ཤློག །འཇིག་རྟྗེན་ཆློས་བརྒྱད་དག་ལ་ནི། །ཡིད་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཐློབ་ཅིང༌། །རྟག་ཏུ་

ཟང་ཟིང་མྗེད་པ་ཡི། །ཆློས་ཀི་དགའ་བདྗེས་འཚོ་བར་ཤློག །ཐུབ་བསན་འཇིག་ཏུ་ཉྗེ་

བའི་ཚེ། །བསན་པ་འབའ་ཞིག་འགྲློ་ཀུན་གི། །ཕན་བདྗེའི་རྩ་བར་མཐློང་ནས་

ནི། །རྒྱལ་བའི་ཆློས་ཚུལ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཡིད་ནི་སིང་རྗེའི་དབང་གྱུར་ཏྗེ། །ཇི་ལྟར་

བགིས་ན་སྗེམས་ཅན་རྣམས། །རྣམ་པར་གྲློལ་བར་འགྱུར་སམ་པའི། །བསམ་པ་དྗེ་
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དང་འབལ་མ་གྱུར། །རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤྗེས་པའི་དད་པ་རྗེད་གྱུར་

ཏྗེ། །བཀའ་དྲིན་གཟློ་བས་དྗེ་དག་གི །དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་སྐློང་བར་ཤློག །ལུས་

སྗེམས་སློ་སློར་འབལ་བ་ན། །གནད་གཅློད་ཚོར་བ་མྗེད་པ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་དབང་

པློ་འློད་དཔག་མྗེད། །འཁློར་དང་བཅས་པ་མཐློང་བར་ཤློག །དྗེ་ནས་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་

ནི། །སྐྗེས་མ་ཐག་ཏུ་འཁློར་དབུས་སུ། །ཚེ་དཔག་མྗེད་ལས་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །ལུང་

བསན་བདག་གིས་ཐློབ་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ཡི་མློད་ལ་ཡློན་ཏན་“ཚོགས
1

། །དཔག་མྗེད་

མངློན་དུ་གྱུར་ནས་ནི། །གྲངས་མྗེད་ཞིང་དུ་རྒྱལ་སས་ཀི། །རླབས་ཆྗེན་སྤྱློད་པ་

རློགས་པར་ཤློག །རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །བདྗེན་པ་དང་ནི་བདག་ཅག་

གི །གཡློ་མྗེད་བསམ་པའི་སློབས་ཀིས་ནི། །སྨློན་པ་བདྗེ་བག་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

པ་འདི་ནི་མང་དུ་ཐློས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་

བའློ།།  །།

ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་དུས་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། །དུས་

ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བས་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་ནས་སྦྱིན་པ་ལས་

བྱུང་བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་

བ་རང་གིས་བགིས་པ་དང༌། བགིད་དུ་སྩལ་པ་དང༌། བགིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་

བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་ཁློང་གི་ཕྱིར་དུ་དམིགས་ཏྗེ་འབྗེལ་པ་

1  ཆློགས
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ཤུལ་ན་མཆིས་པ་རྣམས་ཀིས་བ་མ་དང་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ། དགྗེ་འདུན་ལ་

བསྗེན་བཀུར་བ། དབུལ་ཕློངས་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་བ། གཟུངས་སྔགས་ཀི་བཟླས་

བརློད། གསུང་རབ་བསྒགས་པ། དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་ཏྗེ་སིག་

པ་སྦྱང་བ་སློགས་ཀི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་དུས་ལས་འདས་པ་དྗེ་དག་གལ་ཏྗེ་

ལས་ཀི་དབང་གིས་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་གང་དང་གང་དུ་སྐྗེས་སམ། སྐྗེ་བར་འགྱུར་

བའི་ལས་ཅན་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང༌། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དྗེའི་ཕྱི་བཞིན་

དུ་འབང་ཞིང་རྗེས་སུ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱི་བཞིན་དུ་འབང་ཞིང་ཞུགས་ནས་

ཀང་རིགས་དྲུག་སློ་སློའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་གྲློལ་ཏྗེ། མྱུར་དུ་མངློན་པར་

རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་ཅིང༌། དྗེ་མ་ཐློབ་པའི་

ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུའང་ལུས་ཀི་རྟྗེན་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཅིག །དྗེ་ཡང་མཐློ་རིས་ཀི་ཡློན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །འཕགས་པའི་

ནློར་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་མཐློང་

བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །དམ་པའི་ཆློས་མཉན་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་

ཅིག །འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་

ཅིག །ཅྗེས་སློ།།  །།

༈ ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བས། ཐློག་མ་མྗེད་པའི་དུས་ནས། སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་
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དང་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྗེ་བ་བགིས་པ་དང༌། བགིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། 

བགིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་

བསློམས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བས་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་རིན་པློ་ཆྗེ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

ལན་གསུམ་བརློད། དྗེ་མ་ཐློབ་པའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང༌། རིགས་མཐློ་བ་

དང་གཟུགས་བཟང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་

མྗེད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །འབྱློར་པ་དང་དབང་ཕྱུག་ཆྗེ་བ་རྣམས་

ཀི་ནང་ན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཤྗེས་རབ་དང་དད་པ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་མཆློག་

ཏུ་གྱུར་ཅིག །མང་དུ་ཐློས་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་ཅིག །གཏློང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་ངློ་ཚ་ཤྗེས་ཤིང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདིའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྐྗེ་དགུ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདྗེ་རབ་འབྱམས་ཀི་རྩ་བ། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་

གྱུར་ཅིག །བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་བཤད་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་འཛིན་པའི་དམ་པ་

ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང་ཞིང་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་དག་གི་རྣམ་པར་

དཀར་བའི་འཕིན་ལས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །དགྗེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིའང་ཆློས་སྤྱློད་བཅུའི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་གློང་ནས་གློང་དུ་

འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་དག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟྗེན་ནས་
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སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིའང་འགལ་རྐྗེན་ཕྱི་ནང་གི་

བར་དུ་གཅློད་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །མཐུན་པའི་རྐྗེན་“ཚེ
1

་དང་

དཔལ་དང་འབྱློར་པ་དང་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློ་བཞིན་དུ་གློང་ནས་

གློང་དུ་འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་དག་གི་འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་ཞིང་མཐུན་

རྐྗེན་སྒྲུབ་པ་ལ། སྔློན་སངས་རྒྱས་མཐློང་བ། ཆློས་ཐློས་པ། དགྗེ་འདུན་ལ་བརྟྗེན་པ། 

བསན་པ་དང་འཁློར་རྣམ་བཞི་སྐློང་བར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་

རྣམས་ཀིས་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་གྲློགས་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་

ཡང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདིའི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེ་སྐིད་ཀི་དཔལ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟྗེན་

གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུའང་ལློ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལྗེགས་པར་གྱུར་ཅིག །ཆར་ཆུ་དུས་

སུ་འབབ་པར་གྱུར་ཅིག །མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་

ཅིག །དུས་ཀི་འཁྲུག་པ་དང༌། མཚོན་གི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་

ཅིག །སྗེམས་ཅན་གདུག་རྩུབ་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་སྦྱློར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་

ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་དུ་ཕ་མ་ལྟར་བྱམས་པ་ལ་

གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདུད་ཀི་ཞགས་པ་ལས་ཡློངས་སུ་

ཐར་བར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རས་དང་ལློངས་སྤྱློད་དང་

དབང་ཕྱུག་དག་གིས་ཆློག་ཤྗེས་པར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་དང་

ལྡན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྲློ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སློངས་པར་ཤློག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

1  ཆྗེ
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དཔའ་གང་དག་སུ་བཞུགས་པ། །དྗེ་དག་ཀུན་གི་སྨློན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །མཐློང་

ཞིང་ཐློས་སམ་རྗེས་སུ་དྲན་ཀང་རུང༌། །རྗེག་གམ་གཏམ་དུ་བརྗེད་པ་ཙམ་གིས་

ཀང༌། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་ལ་ཕན་དློན་དུ། །བདྗེ་དང་ལྡན་པ་རྟག་ཏུ་བགིད་གྱུར་

ཅིག །འདི་ན་རྒྱལ་བ་དགྲ་རྒྱལ་བདྗེན་གང་གིས། །ཤིན་ཏུ་བདྗེན་པ་གསུང་ཞིང་རྫུན་

མྗེད་པ། །བདྗེན་པ་དྗེ་ཡིས་དྗེང་འདིར་བདྗེ་ལྗེགས་ཤློག །འགྲློ་ཀུན་འཇིགས་པ་ཆྗེ་

ལས་ཐར་གྱུར་ཅིག།  །།

༈ ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དགྗེ་ལྗེགས་དཔག་ཡས་འབྱུང་བའི་སློ་གཅིག་

པུ། །དམ་ཆློས་རྒྱལ་སིད་ཀུན་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང༌། །འཕགས་སས་སློང་གི་དབུས་

ན་ལྷམ་མྗེ་བ། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྒྱུར་རྒྱལ་དྗེ་ལ་འདུད། །དྗེ་ཡི་དྲི་མྗེད་སྤྱན་གིས་

གཟིགས་གྱུར་ནས། །རང་གི་འཁློར་ལ་ལྗེགས་པར་བཅས་པའི་ཁིམས། །འཕགས་

ཚོགས་བྱྗེ་བས་སྤྱི་བློས་མནློས་གྱུར་པའི། །རྣམ་དག་བཅའ་བ་དྗེ་ཡི་རྗེས་འབངས་

ནས། །ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིང་དུ་གནས་ཕྱིར་དུ། །ཆློས་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ཕྱློགས་

འགའ་བརློད་པ་འདི། །ཡིད་ལ་སྨློན་པ་ཇི་བཞིན་ལྗེགས་འགྲུབ་པར། །ཐུབ་ཆྗེན་

རྣམས་ཀིས་བཀའ་དྲིན་མཛད་དུ་གསློལ། །ཇི་སྐད་དུ་སྤྱློད་པ་ལ་འཇུག་པ་

ལས། །འགྲློ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པུ། །བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་

གནས། །བསན་པ་རྗེད་དང་བཀུར་སི་དང༌། །བཅས་ཏྗེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །

ཅྗེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་སྗེལ་
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བའི་སྨན་དང༌། བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསན་

པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་ལུང་གི་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སྗེ་སློད་རྣམ་

པ་གསུམ་དུ་ངྗེས་པས་སྒྲུབ་པའི་བསན་པ་ཡང་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་

ངྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ནི་བསབ་པ་གཞན་གཉིས་སྐྗེ་བ་དང་

གནས་པ་དང་འཕྗེལ་བའི་རྟྗེན་དུ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བཀའ་སྩལ་བས་ན་འདིར་

གཙོ་ཆྗེར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་རང་རྗེའི་གྲ་ན་གནས་པ་རྣམས་

ཀི་ཀུན་སྤྱློད་དག་པར་བྱ་བའི་ཐབས་སུ་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་འགའ་ཞིག་བརློད་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་སྐབས་ལས་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་

འློངས་པ་རྣམས་ཞུ་བར་འློས་པའི་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཞུས་པ་དང༌། སྐྗེ་བའི་

བར་ཆད་དང་ལྡན་པ་དང༌། བསྗེལ་དགློས་པའི་རྐྗེན་དང་ལྡན་པ་ལ་ཞག་བདུན་དུ་མ་

བསྗེལ་བ་དང༌། ཆློས་གློས་གཉིས་དང་ལྷུང་བཟྗེད་གདིང་བ་ཆུ་ཚགས་མ་ཚང་བ་

དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཀང་སློབ་དཔློན་དུ་འློས་པའི་དགྗེ་སློང་ལ་བརྟྗེན་ནས་བང་

འདས་ཕྱློགས་མཐུན་དང་བཅས་པའི་བསབ་བྱའི་ཚིག་དློན་མ་མཐའ་སློམ་ཚིག་ལ་

བརྟྗེན་པ་ཤྗེས་ནས་བསྲུང་མཚམས་མ་ཟིན་གི་བར་དུ་མི་སློད་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་མི་

དབྱུང་ཞིང་དགག་བྱ་དྗེ་དག་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བྱ། བསྗེན་པར་

རློགས་པར་འདློད་ནའང་སྐྗེ་བའི་བར་ཆད་དང་མི་ལྡན་ཞིང་རྟགས་རྣམས་ཚང་བ་རྣམ་

འབྱྗེད་ཀི་སློམ་ཚང་མ་དང་གཞིའི་དློན་རགས་པའི་ཚིག་དློན་ཁློང་དུ་“ཆུད
1

་ཅིང་དྗེ་

དག་གི་བསྲུང་མཚམས་ཟིན་པ་སྔར་ཡློད་པའམ་མྗེད་པ་དང་དྗེ་རྣམས་དང་ལྡན་གི་

1  ཚུད
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བར་དུ་སློད་ན་བསྗེན་པར་རློགས་པར་བྱ་བར་བཅད། མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་

བྱྗེད་པའི་སྐབས་ལས་ནི། གྲྭ་འདིར་གནས་ནས་སློམ་པ་གསུམ་གི་བསབ་ཁིམས་

ཆྗེན་མློའི་གཞུང་སློང་བར་འདློད་པའི་དགྗེ་ཚུལ་དང༌། དགྗེ་སློང་གྲྭ་འདིར་ལློ་གཅིག་

ཚུན་ཆད་དུ་གནས་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་འློས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་བརྟྗེན་ནས། 

མ་མཐའ་ཡང་རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་སློམ་གིས་བསྡུས་པའི་བསབ་ཁིམས་རྣམས་དང་གཞིའི་

སྐབས་ཀི་འབྱུང་ཉྗེ་བའི་རགས་པ་རྣམས་ཀི་ཚིག་དློན་བཟུང་ནས་བསྲུང་མཚམས་

ངྗེས་པའི་སློ་ནས་བསབས་ཏྗེ་ཆློས་ཐློག་གཉིས་ཚུན་ཆད་སྔ་མ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་རྣམས་

དང་མཐུན་པར་བྱྗེད་པར་བཅད། །དྗེ་རྣམས་ཀི་བ་གློས་དང་མཐང་གློས་དང་གདིང་

བ་དང་ལྷུང་བཟྗེད་རུང་བ་ཚད་ལྡན་དང༌། དགྗེ་སློང་ཡིན་ན་སམ་སྦྱར་རུང་བ་ཚད་

ལྡན་རྣམས་ཚང་བ་དགློས་ཤིང༌། སྔར་མ་“ཚང
1

་ན་ཆློས་ཐློག་གཅིག་ཚུན་ཆད་དུ་

ཚང་བར་བྱ་བར་བཅད། བསྲུང་མཚམས་ཟིན་མ་ཟིན་སློགས་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་

བརྟགས་པའི་ཚེ་དྗེ་དག་ལས་འགལ་བ་བྱུང་ན་ཉྗེས་པ་ཆློས་བཞིན་དུ་ཕྱིར་འཆློས་

ཤིང༌། དགྗེ་སློང་ཡིན་ན་དགྗེ་སློང་ཉི་ཚེ་འཚོགས་པའི་དགྗེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ཇི་

ལྟར་གྱུར་པ་ཞུས་ནས་ཕྱག་བརྒྱ་བྱས་ནས་དགྗེ་འདུན་གི་བཀའ་བཅག་པའི་བཟློད་

པ་གསློལ་ཞིང༌། དགྗེ་ཚུལ་ཡིན་ན་གཉིས་ཀ་འཚོགས་པའི་དབུས་སུ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་

པར་བཅད། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བཞིར་ལློངས་ཡན་ཆད་ལ་ཆློས་གློས་གསུམ་དང་ལྷུང་

བཟྗེད་དུ་གྲུབ་པ་སྤྱི་འབུལ་བྱྗེད་པ་བྱུང་ན་བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློའི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པ་ཡློ་བྱད་དྗེ་དག་མྗེད་པ་ལ་རྒན་རིམ་བཞིན་དུ་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་ཡློ་བྱད་

1  ཆང
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དྗེ་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡློད་མྗེད་བརྟགས་ནས་སྦྱིན་པ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བཅུ་ཡན་

ཆད་ལ་དར་རས་དང་སམ་བུ་སམ་སྦྱློར་དང་རས་ཆྗེན་གི་རྒྱུར་རུང་བ་བྱུང་ན་མི་

བགློ་བར་སྔར་ལྟར་བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་སྦྱིན་པར་བཅད། 

སྔར་བཤད་པའི་བསབ་ཚིག་རྣམས་ཀི་སློམ་འློས་རྣམས་བསམས་པ་དང༌། བཤགས་

འློས་རྣམས་བཤགས་པ་དང་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་འློས་པ་རྣམས་བྱིན་གིས་

བརླབས་ཤིང་བསྲུང་མཚམས་ཀིས་ཚིགས་ལྗེགས་པར་ཟིན་པའི་དགྗེ་སློང་མ་

གཏློགས་པས་གྲྭ་འདིར་རབ་བྱུང་བསྗེན་རློགས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ་བཤགས་དགློས་

ཀི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་ཡུལ་མི་བྱྗེད་པར་བཅད། གསློ་སྦྱློང་ལ་འདུ་བའི་སྤྱིའི་ས་

ཚིགས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་སློམ་གང་རུང་དང་མི་ལྡན་པའི་རབ་བྱུང་ལྟར་སང་

དང་གསློ་སྦྱློང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་བྱྗེད་ཅིང༌། རྟགས་སློམ་ལྡན་ན་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་

བརྟགས་ནས་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་ཆློས་ཐློག་གཅིག་གི་བར་དུ་སློད་ན་ཆང་དང་ཕྱི་

དྲློའི་ཁ་ཟས་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སློང་མི་ནུས་ན། གསློ་སྦྱློང་དང་དབྱར་གནས་ལྷན་

ཅིག་མི་བྱྗེད་པར་བཅད། ཚོགས་སུ་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་གཎི་དང་པློ་བྱུང་བའི་

ཚེ་ལུས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་སློགས་པ་སྔ་རློལ་ཏུ་སྒྲུབ་དགློས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ཅིང༌། ཟང་

ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་གཎི་ཕྱི་མ་དང་ཆློས་ཉན་པ་ལ་སློགས་པའི་གཎི་བཏང་བའི་

ཚེ། གཎི་མ་བྱུང་བར་དུ་མི་འདུ་ལ། བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་སྤྱློད་ལམ་མཛེས་པས་འདུ་བ་

དང༌། དགྗེ་འདུན་སྤྱིའི་གྲལ་གསྗེབ་ཏུ་རབ་བྱུང་གི་ཆློས་གློས་གཉིས་མ་ཚང་བ་དང༌། 

སློམ་པ་དང་མི་ལྡན་པ་མི་འཇུག་ཅིང༌། སྦྱིན་བདག་གིས་ཆྗེད་དུ་བློས་པ་སློགས་ཀི་

རྟགས་ལྡན་ཡིན་ན་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་བརྟགས་ནས་བྱྗེད། གླློ་བུར་བ་དང༌། གཉུག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 708  

མར་གནས་པའི་རབ་བྱུང་གང་ཡིན་ཡང་ཚོགས་སུ་ཕུ་དུང་མ་དང་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའི་

གློས་དང་ཀློ་ལྤགས་མི་གློན། ཀློ་ལྤགས་ཀི་ནང་དུ་ཟས་ལ་ལློངས་མི་སྤྱད། སྤྱིར་གྲྭ་

འདིར་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཡན་ཆད་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཅི་ཙམ་སློད་ཀི་རིང་ལ་དྗེ་ལྟར་

བྱ། བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློ་ལ་གནས་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

གང་དུ་ཚོགས་ཀང་བསབ་གྲལ་ལ་འཁློད་ཅིང༌། གཞན་གིས་གྲྭ་འདིར་ཆློས་ཐློག་རྗེ་

སློད་ན་ཚོགས་སུ་བསབ་གྲལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཁློད། དགྗེ་འདུན་གི་སྤྱིའི་བྱ་བ་

བྱྗེད་པ་དང༌། རབ་ཏུ་འབྱུང་འདློད་དང༌། སྦྱིན་བདག་གིས་ཆྗེད་དུ་བློས་པའི་ཁྱིམ་པ་

ཡིན་ན་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་དགྗེ་འདུན་ལ་གནང་བ་ཞུས་ནས་སྗེར་བ་མ་གཏློགས་པ་

ཁྱིམ་པ་ལ་དགྗེ་འདུན་གི་ཟས་དང་གློས་ལ་སློགས་པའི་རྗེད་པ་སྦྱིན་དུ་མི་རུང་བར་

ནན་ཏན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བར་བཅད། དགྗེ་འདུན་སྤྱིའི་ཟས་སློམས་པར་བིམ་

ཞིང་ནད་པའི་ཕྱིར་དང་ཐྗེམ་པ་ཕྱིར་ལ་མི་འདའ་བའི་མཚམས་ལ་བསད་པ་དང་སྦྱིན་

བདག་གིས་དགློས་སུ་སྗེར་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་ཚོགས་སུ་མ་འདུས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཟས་ཀི་སྐལ་བ་མི་བང་ཞིང་འགྲློ་བར་ཆས་པ་ལ་སློགས་པ་སྤྱིའི་ཟས་ཀི་སྔ་

རློལ་དུ་བྱ་དགློས་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་སྔློན་དུ་སྐལ་བ་མི་ལྗེན་པར་བཅད། ཆུད་

འཇའ་བའི་རྗེད་པ་མི་གཤྗེག་པ་དང་། དགྗེ་འདུན་གི་སྤྱི་འབུལ་བྱུང་བའི་ཚེ་བསྗེན་

པར་རློགས་མ་རློགས་ཀི་རྗེད་པ་མཉམ་པློར་འཐློབ་མི་འཐློབ་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་

པ་བཞིན་བྱ། ཚོགས་ཀི་ཆློས་སྤྱློད་ནར་མ་ལ། གནས་བཅུའི་གསློལ་འདྗེབས། ཡན་

ལག་བདུན་པ་མཎལ་དང་བཅས་པ་དང༌། མདློ་སྒྲུབ་སྒློལ་མ་འདློན་པ་དང༌། བསན་

འཛིན་གི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་བསིང་བའི་ཕྱིར་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་
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གཟུངས་བརྒྱ་རྩ་རྗེ་བགྲང་བ་དང༌། གཏློར་མ་བརྒྱ་རྩ་རྗེ་གཏློང༌། དགྗེ་འདུན་གི་

གནས་བརྟན་གིས་ཚོགས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་དག་པར་བྱ་བ་ལ་བསྐུལ་བ་ལྟར། ཚོགས་སུ་

དུས་ཐམས་ཅད་ལློང་གཏམ་མི་གླྗེང་ཞིང༌། ཆློས་སྤྱློད་ཀི་དུས་སུ་གཏམ་གཞན་མི་

གླྗེང་བ་དང་དྗེ་གཉིས་ལས་འདས་ན་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་དགྗེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་ཕྱག་

འཚལ་དུ་བཅུག་ནས་བཟློད་པ་གསློལ་བའི་བར་སྤློད་པར་བཅད། བྱ་བ་གླློ་བུར་བ་མ་

བྱུང་ན་བསྔློ་བ་མ་ཚར་གློང་དུ་གྲལ་ནས་མི་འགྲློ །དགྗེ་འདུན་གི་མཁློ་ཞིང་འློས་པའི་

སྤྱད་པ་མ་གཏློགས་དགྗེ་འདུན་གི་སློད་སྤྱད་ཡན་ཆད་གང་ཟག་གིས་ལློངས་མི་སྤྱད་

ཅིང༌། སྤྱད་ན་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་དགྗེ་འདུན་ལ་ཉྗེས་པ་བསྒགས་ནས་བཟློད་པ་གསློལ་

དུ་འཇུག་པར་བཅད། གྲྭ་འདིར་ལག་འདྲྗེས་པའི་འཐབ་རྩློད་དང༌། མ་བྱིན་ལྗེན་ཆྗེ་

ཆུང་གང་བྱས་པ་དང༌། ལུས་ཀི་རྗེག་པའི་སློམ་པློ་ལས་མི་བསྐྗེད་ནའང་སུན་འབྱིན་

གི་བར་ཆད་ཀི་དློགས་པ་མི་ཆློད་པའི་ཉྗེས་པའི་གནས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་གནས་

ནས་དབྱུང་ཞིང་དྗེའི་ངན་རྒྱབ་བྱྗེད་པ་སང་ན་ཡང་གནས་ནས་དབྱུང་བར་བཅད། 

འདིར་རབ་བྱུང་བསྗེན་རློགས་དང་སློམ་པ་གློང་མ་བངས་པ་དང༌། སྔར་བཤད་པའི་

ཁིམས་ཁློག་ཏུ་ཞུགས་ནས་འདིར་ལློ་གཅིག་སློད་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱློགས་གཞན་དུ་

ཕྱིན་པའི་ཚེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་གནས་དབྱུང་གི་རྒྱུ་གསུམ་བཤད་པ་དང༌། རང་

གིས་ལག་བསད་དྗེ་སློ་ནམ་བྱས་པ་དང༌། ཆང་དང་ཕྱི་དྲློའི་ཁ་ཟས་འཛེམ་མྗེད་དུ་

སྤྱད་པ་དང༌། ཁ་མཆུའི་གསྗེབ་ཏུ་ཞུགས་པ་དང༌། ཁིམས་གྲློགས་མྗེད་པར་ཉྗེ་དུ་མ་

ཡིན་པའི་བུད་མྗེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་ཞག་ཏུ་ཉལ་བ་ལ་ཕམ་པ་དང་པློར་མི་འགྲློ་

བའི་དློགས་པ་ཆློད་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མི་འདུག་པ་དང༌། དགྗེ་འདུན་གི་
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ནང་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་ངློས་མ་བངས་པར་སློང་བ་རྣམས་གྲྭ་འདིར་སར་

མི་བསྗེན་པར་བཅད། ནད་པ་བྱུང་ན་གང་དུ་བྱུང་བའི་ས་སྐློར་དྗེའི་དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་

བརྟགས་ནས་ནད་པ་ཉིད་ལ་རིམ་གྲློའི་ཆས་འདུག་ན་ལྗེགས། མི་འདུག་ན་དགྗེ་

འདུན་གི་སྤྱི་རས་ཡློད་ན་དྗེ་ལས་སྗེར་བ་དང༌། དྗེ་ཡང་མྗེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་

གསློལ་བ་མན་ཆད་ཀིས་ཀང་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱྗེད་ཅིང་ནད་གསློས་ནས་

འབྱློར་པ་ཡློད་ན་དཀློན་མཆློག་གི་རས་ལ་སྤྱད་པ་ཕྱིར་བསབ་པར་བྱ། ཡློད་མྗེད་ཅི་

འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ས་རིས་དྗེར་གཏློགས་པའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་འདུས་ནས་ཅི་ཙམ་

འློས་པའི་རིམ་གྲློལ་འབད་པ་འདློན། ས་རིས་གཞན་ནས་མྗེད་ཁ་མྗེད་ཀི་རིམ་གྲློ་བ་

སློགས་མ་གཏློགས་པ་མི་གཡྗེང་བར་བཅད། དགྗེ་འདུན་སྤྱིའི་དགྗེ་བསྐློས་དང་ཞལ་

ཏ་བ་དང་གནས་རིས་སློ་སློའི་དགྗེ་བསྐློས་ལ་སློགས་པ་སྤྱི་ལས་པ་རྣམས་ཀིས་དགྗེ་

འདུན་གི་ཁིམས་ཡིག་བཞིན་བྱས་པ་ལ་ལློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་པ་བྱུང་ན་གནས་ནས་འབྱིན་

པར་བཅད། མ་བཅློལ་བའི་ཁ་གཏློགས་བྱྗེད་པ་བྱུང་ན་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་ནས་དགྗེ་

འདུན་གི་དབུས་སུ་ནང་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བཅད། རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ལ་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་མི་སྗེར་ཞིང་ཁྱིམ་པ་ཡན་ཆད་ལ་“མློས
1

་འགྱུར་

གི་བཏུང་བ་མི་བླུད་པ་དང་དྗེའི་རིན་ཡང་མི་སྦྱིན། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅློས་པའི་སྐབས་

ལས་ནི་ཕམ་པ་འཆབ་བཅས་བྱུང་ན་སར་བཅློས་སུ་མི་རུང་ལ། དྗེ་དག་མ་གཏློགས་

པའི་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློ་ལ་གཏློགས་པ་རྣམས་ཀིས་དགྗེ་

འདུན་གི་གནས་བརྟན་དགྗེ་བསྐློས་དང་བཅས་པས་བགྲློས་ནས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་

1  མྗེས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་ཐོར་བུ། 

 711  

བཞིན་ཕྱིར་མ་བཅློས་ན་ཆད་པ་ཇི་ལྟར་ཕབ་པ་ལྟར་འཁུར་བར་བཅད། གྲྭ་འདིར་

སློམ་པ་གློང་མ་ལྗེན་པ་ཡིན་ན་བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློའི་ནང་དུ་གཏློགས་ཤིང་ལམ་

གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱངས་པ། སྨློན་སྗེམས་ཆློ་གས་བཟུང་ནས་དྗེའི་བསབ་བྱ་ལ་སློབ་

པ་སྔློན་དུ་སློང་བ། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་བསབ་བྱ་རློགས་པ་དང༌། ལམ་གི་རིམ་པའི་

ཕར་ཕྱིན་གཞན་ལྔ་དང༌། བསྡུ་བ་བཞིའི་བསབ་བྱ་རགས་པའི་མཚམས་ཟིན་པ་

རྣམས་ལ་རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་པ་སྦྱིན་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྗེང་དུ་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་

དམ་ཚིག་རྣམས་ཀི་བསྲུང་མཚམས་ཟིན་པ། རྩ་བ་དང་སློམ་པློའི་ལྟུང་བ་རྣམས་

བསྲུང་བ་ལ་སློབ་ནུས་པ་ཡིན་ན་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་སྦྱིན་པར་བྱ། བསྐྗེད་རློགས་ཀི་

ཁིད་རྒྱས་པ་དང་སྔགས་ཀི་གཞུང་རྒྱས་པ་ཉན་ན་སློམ་པ་གསར་དུ་བཟུང་བའམ་

ཉམས་པ་གསློས་ནས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བསྲུང་མཚམས་ཟིན་པ་ལ་བྱ། གལ་ཏྗེ་

གྲྭ་འདིར་རིང་དུ་གནས་པའི་ལློང་སྐབས་མ་བྱུང་བས་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བསབ་པ་

དང༌། བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློ་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ཡང་སློམ་པ་གློང་མ་དློན་དུ་གཉྗེར་

ཞིང་དྗེའི་བསབ་ཚིགས་ཤྗེས་པ་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ཐློགས་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་ན་བརྟགས་ཏྗེ་བྱ། དབྱར་དགུན་གི་མཚམས་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་ཐུན་མློང་དང་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱློང་བའི་སྒྲུབ་པ་བསམ་གཏན་གི་

འཁློར་ལློ་ལ་གཙོ་བློར་བྱ་ཞིང༌། སློན་དཔྱིད་ཀི་སྐབས་སུ་སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའི་གཞུང་ལ་བློ་དང་བསྟུན་པའི་ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་འཁློར་ལློ་ལ་གཙོ་བློར་ནན་

ཏན་དུ་བྱ། དུས་གཉིས་ཀར་ཡང་རང་གིས་གང་ཁས་བངས་པའི་བསབ་ཁིམས་

རྣམས་ལ་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སློམ་སྗེམས་གཏློང་བ་སྤྱློད་ལམ་ཀུན་ཏུ་སློམ་པ་གསུམ་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 712  

ཉམས་ལྗེན་དང་མི་འགལ་བར་སྤྱློད་པའི་བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་འབད་པར་བྱ་

བར་བཅད། ཡུལ་དུས་ཀི་དབང་གིས་དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་མང་ཉུང་ས་

ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་མ་ངྗེས་པ་རྣམས་ནི་བཅའ་ཡིག་ཆུང་བ་ཟུར་ན་ཡློད་པ་

བཞིན་བྱ། སྔློན་གི་དུས་སུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་གཅྗེས་སྤས་སུ་མཛད་

པའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་བསན་པའི་གནད་མཁྱྗེན་པ་རྣམས་ཀིས་དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་

སུ་བཅའ་བ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཛད་ནས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྒྱས་པར་སྗེལ་བའི་

སློལ་བཟང་པློ་རྣམས་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཆྗེས་ཆྗེར་ཉམས་པའི་སྐབས་འདིར་སྐྗེ་

དགུ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདྗེའི་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་སློ་

ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་རིང་དུ་གནས་ན་ཅི་མི་རུང་

སམ་པའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་བྱས་པའི་བཅའ་ཡིག་འདིའི་ལུགས་

བཞིན་དུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སློལ་ཀ“ཚུགས
1

་པའི་ཐབས་ལ་གཞི་ན་གཉུག་མར་

བཞུགས་པ་དང༌། བྱྗེས་ནས་གླློ་བུར་དུ་བྱློན་པའི་སློམ་བརྩློན་དམ་པ་སྗེམས་ཅན་ལ་

སིང་བརྩྗེ་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་སས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ལ་གུས་པ་དང༌། བསན་པ་

རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། བསན་པ་ཕྱློགས་རྗེ་བར་མ་སློང་བར་

རྒྱལ་བའི་དགློངས་པའི་གནད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལུགས་བཟང་པློ་མི་ནུབ་པ་ལ་

བརྩློན་པར་མཛད་པ་རྣམས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆྗེ་བའི་ཐུགས་ཁུར་བསམས་ནས་

རང་ཡང་དྗེ་ལ་གནས། གཞན་ཡང་དྗེ་ལ་འགློད། ཆློས་མཐུན་པ་མཐློང་ན་ལྗེགས་

པར་བསྔགས་པའི་སློ་ནས་བརྩློན་པ་ཆྗེན་པློ་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ། མདློར་ན་

1  ཆུགས
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མཐློ་དམན་འབིང་གསུམ་གིས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསམས་ལ་

དགྗེ་འདུན་གི་སྤྱིའི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་འདིའི་གཞུང་སློང་བར་མཛོད། རྒྱལ་བ་སས་

དང་སློབ་མའི་ཚོགས་བཀའ་སློད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མངློན་པར་འདློད་

པའི་གནས་འདི་དག་གྗེགས་མྗེད་པར་བདྗེ་བག་ཏུ་བགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསློལ། 

བསབ་པར་བྱ་བའི་གཞི་ཕྱློགས་རྗེ་བ་མ་ཡིན་པའི་བསན་པའི་གནད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་ཕྱློགས་རྗེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐློས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། 

བསློམ་པ་གསུམ་ཆར་གི་སློ་ནས་སློབ་པའི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་འདི། སློ་ཐམས་ཅད་

ནས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཅིག །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློག་པ་དང༌། །ཁ་ཏློན་གིས་རྒྱས་ལྗེགས་གནས་

ཤློག །རྟག་ཏུ་དགྗེ་འདུན་མཐུན་པ་དང༌། །དགྗེ་འདུན་དློན་ཡང་འགྲུབ་པར་

ཤློག །བསབ་པ་འདློད་པའི་དགྗེ་སློང་དག །དབྗེན་པ་དག་ནི་ཐློབ་གྱུར་ཏྗེ། །གཡྗེང་བ་

ཐམས་ཅད་རབ་སངས་ནས། །སྗེམས་ནི་ལས་རུང་སློམ་གྱུར་ཅིག །བྱ་ལློ་ཟླ་བ་ལྔ་

པའི་ཡར་གི་“ངློའི་ཚེས
1

་བཞིའི་ཉིན་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་

དབྗེན་གནས་བྱམས་པ་གླིང་དུ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་གནང་སྗེ། སློམ་བརྩློན་སྗེ་སློད་འཛིན་པ་གནས་བརྟན་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་མཛད་པ་རྣམས་ཀིས་དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་

སུ་བཅའ་བ་དང་པློར་མཛད་པའློ།།  །།

1  དློའི་ཆྗེས
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༈ རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །བྱམས་པ་གླིང་ན་

བཞུགས་པའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ཀིས་སྤྱིའི་ཁིམས་སུ་བྱ་བའི་བཅའ་ཡིག་ཆུང་ངུ་

མཛད་པ་ལ། དབྱར་དགུན་གི་མཚམས་ཀི་དུས་སུ་ནང་གི་རྐྗེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། 

ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆློས་པ་དང༌། ནང་པའི་ཕྱིར་དང༌། དགྗེ་བསྐློས་དང་ཞལ་ཏ་བ་དང༌། སྤྱི་

ལས་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་བསྗེན་དང༌། ཐབ་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་སྤྱིལ་པློ་སློ་སློར་འདུག་པ་

དང༌། མཐུན་རྐྗེན་གིས་གཏུགས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་གི་བྱ་བ་ལ་མི་འགྲློ་ཀ་མྗེད་ཀི་

ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་དགློས་པ་དང༌། ཆློས་ཀི་ཉིན་མློ་མ་གཏློགས་པ་སྤྱིལ་པློ་ཕན་ཚུན་དང་

གླིང་གི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་མི་འགྲློ་ཞིང༌། ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་དགློས་པའི་རྐྗེན་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་

ཡང་དགྗེ་བསྐློས་ལ་དྲིས་ནས་མངློན་ཆུང་བར་བྱས་ཏྗེ་འགྲློ་བར་བཅད། དྗེ་རྣམས་

དང་འགལ་ན་དགྗེ་འདུན་ལ་བརློད་དྗེ་ཉྗེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་ནས་ཕྱག་བརྒྱ་འཚལ་བར་

བཅད། གདམས་ངག་གསར་དུ་ཞུ་བས་འློས་པ་ལ་མ་དྲིས་པར་གླིང་གི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་ན་གདམས་ངག་དྗེའི་འཕློ་མི་སྦྱིན་པར་བཅད། ཕྱིའི་རྐྗེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་གླློ་

བུར་དུ་བྱློན་པ་ཐམས་ཅད་བསྐློས་པའི་དགྗེ་བསྗེན་གིས་མ་བརྟགས་པར་མཚམས་

མཐློ་ཡན་ལ་བཏང་ན་ཉྗེས་པ་བསྒགས་ནས་དགྗེ་བསྗེན་ཕྱག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་འཚལ་

དུ་འཇུག་པར་བཅད། དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་གཏློགས་མཚམས་མཐློའི་ནང་དུ་

མི་གཏློང་བ་དང༌། ངྗེས་པར་ཕད་དགློས་ཀི་རྐྗེན་དང་ལྡན་ན་དགྗེ་བསྗེན་གིས་བར་

སྦྱར་ཏྗེ་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཕད་པར་བཅད། གླིང་གསྗེབ་ཏུ་བུད་མྗེད་ཞག་ཏུ་མི་

བཞག་ཅིང་ཆློས་ལྡན་གི་དགློས་པ་མ་གཏློགས་གླིང་གསྗེབ་ཏུའང་མི་བཏང༌། རྩྭ་

ཤིང་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་བྱད་ཕན་ཚེགས་འཚོང་བ་དང༌། སྤང་པློ་གླིང་གསྗེབ་ཏུ་མི་
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བཏང་ཞིང་གལ་ཏྗེ་བཏང་ན་ཆད་པ་གློང་བཞིན་བྱྗེད་པར་བཅད་ཅིང་ཁ་ཟས་དགྗེ་

བསྗེན་གིས་བསྡུས་ནས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སྐྗེལ་བར་བཅད། གླིང་གསྗེབ་ཏུ་ཁྱི་

རྐུན་བྱུང་ན་གླིང་དགློས་གང་དུ་བྱུང་བ་དྗེས་མཚམས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འདློད་པར་

བཅད། བྗེ་སང་སློགས་བྱ་བ་ཟིན་མ་ཐག་སྤྱི་ས་སྐློར་དུ་བསྐལ་བ་དང༌། ཞིང་བཏབ་

པའི་སྗེང་དུ་ལམ་མི་བྱ་བ་དང༌། དུད་འགྲློས་ཞིང་ཟློས་པ་བྱུང་ན་ཅི་ཙམ་བརླག་པའི་

རིན་ཞིང་བདག་ལ་སྦྱིན་པར་བཅད། ཆུ་ངློགས་ཆུ་འགྲམ་ལློངས་སྤྱད་དུ་རུང་བའི་

ཤིང་ཀུན་ལ་མཁློ་བའི་གནས་དགྗེ་འདུན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་རྣམས་སུ་མཆིལ་མ་

དང་སབས་དང་མི་གཙང་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་མི་འདློར་བ་དང༌། གླིང་གསྗེབ་

ཏུ་རྒྱང་སྐད་མི་འབློད་པ་དང༌། ཁ་ཏློན་གི་སྒ་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཐུག་རུམ་གི་སྒ་མི་བྱྗེད་

པར་བཅད། ཉྗེ་འཁློར་དུ་ཡློ་བྱད་ཉློ་བ་རྣམས་ཀིས་སྔ་མས་ཐག་མ་བཅད་པར་དངློས་

པློའི་སྗེང་དུ་མི་རུབ་ཅིང་ཧབ་བཤུར་མི་བྱ། རིན་ཐང་ཇི་ལྟར་བཅད་པ་ལས་རིན་ཐང་

ལྷག་ཆད་དུ་མི་འཇལ་ཞིང༌། གླིང་གསྗེབ་ནང་ཚུན་ཆད་མ་གཏློགས་རིན་ཐང་གཅློད་

པར་བསྐློས་པ་ལ་མ་གཏུགས་པར་ཉློ་ཚོང་བྱས་པ་བྱུང་ན་དགྗེ་འདུན་གི་ཚོགས་ལ་

ཕན་པར་ཆུ་བན་གསུམ་སྐྗེལ་བར་བཅད་ཅིང་དྗེ་ལས་འདས་ན་དགྗེ་འདུན་གིས་

དབུས་སུ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བཅད། དགྗེ་འདུན་འདུས་པའི་ཤུལ་དུ་བསྐློས་པའི་

མི་དང་ནད་པའི་ཕྱིར་དང་ཞལ་ཏ་བ་དང་དགྗེ་བསྐློས་ལ་དྲིས་ནས་མ་གཏློགས་གླིང་

གསྗེབ་ཏུ་བང་ཁང་ཕན་ཚུན་དུ་མི་འགྲློ་བ་དང༌། གླིང་གསྗེབ་ཏུ་དུད་འགྲློ་ཞག་གསུམ་

མིན་པར་མི་བསྗེན་པར་བཅད། སྦྱིན་བདག་དང་ལས་བྱྗེད་པ་མ་གཏློགས་ཐབ་རྩར་

མི་སློད་ཅིང་ཚོགས་ཆྗེ་ཆུང་གང་དུ་འདུ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས་བྗེམ་པློ་
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དང་ཕྱམ་ཚེ་མི་བགློ་བར་བ་གློས་དང་རྔུལ་གཟན་སློགས་དབྱིབས་རུང་བ་ལ་བརྟྗེན་

པར་བཅད། ཁ་འཐབ་བྱྗེད་པ་བྱུང་ན་ལྟུང་བ་བཤགས་ནས་དགྗེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་

ཕྱག་དང་བཅས་པའི་ལྟུང་བཤགས་ཚར་བདུན་བཏློན་ནས་བཟློད་པ་གསློལ་ཞིང་

ཚོགས་སུ་ཆུ་བན་གསུམ་སྐྗེལ་བར་བཅད། གྲལ་ལ་འདུ་བའི་ཀུན་སྤྱློད་ལྷག་མ་

རྣམས་མཛེས་ཆློས་པ་དང་ཞལ་ཏ་བས་བསློ་བ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པར་བཅད། མཐློ་ནང་

དུ་ཤིང་དང་ལློ་མ་མི་གཅློད་པ་དང༌། མཚམས་ཀི་སྔ་རློལ་ན་ཡློད་པ་རྣམས་ཀིས་

མཚམས་བསམས་ནས་མ་གྲློལ་བར་མཁར་ལས་གསར་དུ་མི་བྱ་བ་དང༌། གླློ་བུར་དུ་

སྗེབ་པས་མི་བྱྗེད་ཁ་མྗེད་ཀི་མཁར་ལས་དགློས་པར་བྱུང་ན་དགྗེ་བསྐློས་དང་ཞལ་ཏ་

བ་ལ་དྲིས་ནས་ཇི་ལྟར་འློས་པའི་སར་བྱྗེད་པར་བཅད། རྩ་བདག་ཡིན་ཡང་ནམ་འགྲློ་

བའི་ཚེ་སྦྱིལ་པློ་མི་བཤིག་པ་དང༌། སློང་བའི་ཤུལ་དུའང་སྤྱིལ་པློ་ཕན་ཚུན་བཤིག་

ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་བ་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། སྤྱིལ་པློ་བཞག་སའི་དློ་དམ་དངློས་སུ་བྱྗེད་

པ་མྗེད་ན་དགྗེ་བསྐློས་དང་ཞལ་ཏ་བ་ལ་གཏློད་པར་བཅད། གནས་འདིར་ཆློས་ཐློག་

རྗེ་སློད་པར་འདློད་པའི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀིས་ཟང་རི་མན་ཆད་ཀི་མི་སྗེ་ལ་འུ་ལག་

བསྐུལ་ན་བ་མ་ལ་དམིགས་པའི་སིག་ཁམ་པློ་ཆྗེ་སློག་པར་སང་བས་དྗེ་མི་བྱྗེད་པ་

དང༌། ཆྗེ་ས་ནས་གསུང་ཤློག་བངས་ནས་ནན་གིས་ཡློ་བྱད་སྗེར་དུ་བཅུག་ན་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་ཡིད་སུན་ནས་དགྗེ་འདུན་སྤྱི་ལ་མི་མློས་པའི་དགག་བྱ་ཆྗེན་པློ་འདུག་

པས་དྗེ་ལྟར་མི་བྱྗེད་པར་བཅད། གལ་ཏྗེ་དྗེ་གཉིས་དང་འགལ་བར་བྱས་ན་དགྗེ་

འདུན་གི་དབུས་སུ་ཉྗེས་པ་བསྒགས་ནས་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བཅད། གླྗེངས་ན་

སྐློན་བརློད་དུ་འགྲློ་བའི་ཉྗེས་པ་རྣམས་ལ་གྲྭ་འདིར་ཆློས་ཐློག་རྗེ་སློད་པ་ཚུན་ཆད་དུ་
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སློད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་འདིར་བཞུགས་ཀི་རབ་བྱུང་ལ་སྨྲས་པ་ལ། 

དགྗེ་བསྐློས་ཀིས་གང་ལས་ཐློས་པ་སློགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་རྩད་བཅད་པའི་ཚེ་གཞི་དྗེ་

གང་ཡིན་གི་ངྗེས་པ་མི་སང་ན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་གང་སྨྲས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཉྗེས་པ་ཕྱིར་བཅློས་ནས་དགྗེ་འདུན་འདུས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་ཉི་ཤུ་རྩ་

གཅིག་བྱས་ཏྗེ་བཟློད་པ་གསློལ་བར་བཅད། བསབ་ཁིམས་ཆྗེན་མློ་ལ་གཏློགས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཡུལ་དུས་ཀི་དབང་གིས་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ་མིག་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་

ལས་ཕན་ཆད་དུ་མི་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་གྲྭ་འདི་ན་ཕྱི་བཅློས་

ཀི་ལག་ལྗེན་ཡློད་པའི་སྗེ་ལྔའི་ལྟུང་བ་ཁིམས་ཆྗེན་མློའི་ཁློག་ཏུ་ཞུགས་པའི་གྲློགས་

ལ་བྱུང་བ། དགྗེ་སློང་བསྐློས་པ་ལ་སློགས་པས་གླྗེངས་ན་ལྟུང་བ་ཕྱིར་འཆློས་པའི་

ཐབས་སྒྲུབ་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་སྨྲས་པར་གསང་བ་དང༌། གྲྭ་འདིར་དགྗེ་འདུན་

གི་བཅའ་ཡིག་ཆྗེ་ཆུང་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་བྱུང་བ་ཤྗེས་བཞིན་དུ་བསྐློས་པའི་

དགྗེ་སློང་ལ་མ་བཤད་པར་གསང་ནའང་ཆད་པ་སྔ་མ་བཞིན་བྱྗེད་པར་བཅད། གྲྭ་

འདིར་ཕྱློགས་རིས་ནས་བྱློན་པའི་སློམ་བརྩློན་རྣམས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་ཡློངས་སུ་དག་པ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་མཛད་པ་འདི་མཐློ་དམན་གི་ས་

ཐམས་ཅད་ནས་སློ་སློ་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆྗེན་པློ་བསམས་ཏྗེ། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་

རྒྱས་པའི་ཐབས་ལ་དགྗེ་འདུན་གི་ཁིམས་སུ་བཅའ་བ་འདིའི་གཞུང་སློང་བར་མཛོད། 

གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ཀློག་པ་དང༌། །ཁ་ཏློན་གིས་རྒྱས་ལྗེགས་གནས་ཤློག །རྟག་

ཏུ་དགྗེ་འདུན་མཐུན་པ་དང༌། །དགྗེ་འདུན་དློན་ཡང་འགྲུབ་པར་ཤློག །བསབ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 718  

འདློད་པའི་དགྗེ་སློང་དག །དབྗེན་པ་དག་ནི་ཐློབ་གྱུར་ཏྗེ། །གཡྗེང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་

སངས་ནས། །སྗེམས་ནི་ལས་རུང་སློམ་གྱུར་ཅིག །བྱ་ལློ་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཡར་ངློའི་

ཚེས་བཞིའི་ཉིན་གངས་རིའི་དབང་པློ་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དབྗེན་གནས་

བྱམས་པ་གླིང་དུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་བློ་བཟང་

གྲགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་གནང་སྗེ། སློམ་བརྩློན་སྗེ་སློད་འཛིན་པའི་

གནས་བརྟན། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་ཁིམས་སུ་

བཅའ་བ་ཆུང་བ་དང་པློར་མཛད་པའློ།།  །།

༈ རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པའི་གསུང་ངག་དྲིས་ལན་ནི། ན་མློ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། རྗེ་

བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་

པློའི། །གློ་འཕང་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ཐློབ་འདློད་ན། །བ་མ་ཡི་དམ་ཆློས་སྐློང་ལམ་གི་

སློག །གྲངས་ངྗེས་གློ་རིམ་སློ་སློའི་གནད་རྣམས་ཀིས། །སྐལ་བཟང་ཧ་ཅང་མྱུར་དུ་

འཁིད་པའི་ཚུལ། །རྒྱུད་དང་རྗེ་བཙུན་བ་མའི་མན་ངག་བཞིན། །ལྗེགས་པར་བཤད་

དློ་སྐུ་གསུམ་གློ་འཕང་མཆློག །མྱུར་དུ་ཐློབ་འདློད་དྗེ་དག་གུས་པས་ཉློན། །དྗེ་ལ་

འདིར་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་གློ་འཕང་ཤིན་ཏུ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་གང་ཟག་

གིས་འདི་ལྟར་བསམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་རང་ཉིད་སིད་པའི་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་འདྲ་བ་

དྗེ་བཞིན་དུ། །མར་གྱུར་སྗེམས་ཅན་ཀུན་ཀང་འཁློར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་

པློར་ཡུན་རིང་དུ་འཁྱམས་ཤིང༌། འཁློར་བ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ངན་སློང་གསུམ་གི་

སྡུག་བསྔལ་དྲག་ལ་རྩུབ་པ་འཁློར་བའི་སྔློན་མཐའ་མྗེད་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཉློན་མློངས་
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པས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་་སྐློ་བ་དང༌། ད་དུང་ཡང་མར་གྱུར་འགྲློ་བས་དྗེ་དག་གི་གཏིང་མ་

མཐློང་ཞིང་ལམ་གི་སློག་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་མ་ཐློབ་ན། མངློན་མཐློ་རྗེ་ཙམ་ཐློབ་

པས་གང་དུ་མི་ཕྱིན་ལ། དྗེ་ཡང་འཁློར་བའི་རྩ་བ་མ་རིག་པ་མ་ཆློད་ན་དྗེའི་དབང་

གིས་ད་དུང་འཁློར་བར་འཁྱམ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མློང་དགློས་

པ་འདི་དག་མ་བཟློད་ནས། འདི་ལས་ཐར་བར་བྱྗེད་པའི་མཐུ་ནུས་སངས་རྒྱས་མ་

གཏློགས་གཞན་གང་ལ་ཡང་མྗེད་ལ། དྗེ་ཐློབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཐློབ་རྒྱུ་ས་བཅུ་དང་ལམ་

ལྔའི་གྲངས་ངྗེས་གློ་རིམ་སློགས་རྒྱས་པར་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པ་ནས་ལན་གྲངས་མང་

པློར་གསུངས་ཀང༌། ལམ་དྗེར་བགྲློད་པ་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་

མམ། གྲངས་མྗེད་བདུན་ནམ། གྲངས་མྗེད་གསུམ་དུ་ངྗེས་པར་ཚོགས་བསག་

དགློས་སློ། །དྗེས་ན་ལམ་ཐུན་མློང་བས་རྒྱུད་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ནས་ངྗེས་པ་ཁློ་

ནར་སྐལ་བཟང་སྐྗེ་བློའི་འཇུག་ངློགས། ཐྗེག་པ་ཀུན་གི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚེ་གཅིག་

ལ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བྱྗེད་ནུས་པའི་ཐབས་མཁས་ཀི་ལམ་ཁྱད་པར་

ཅན་གསང་སྔགས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། ལམ་འདི་ནི་སྐྗེ་

བ་བཅུ་དྲུག་གམ། བདུན་ནམ། བར་དློ་འམ། ཚེ་གཅིག་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་

མངློན་དུ་བྱྗེད་ནུས་པར་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་དང་གྲུབ་ཆྗེན་རྣམས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་

དུ་གསུངས་པ་ལ་ངྗེས་ཤྗེས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་དགློས། ཁ་ཅིག །སྔགས་ཀི་སློད་ལྡན་

དུ་མ་གྱུར་པས་ཟབ་ལམ་འདི་ལྟ་བུ་ཡློད་བཞིན་དུ་དྗེ་ལ་རང་གར་མཐློང་ནས། རིགས་

ལམ་ལ་ཆྗེད་དུ་གཉྗེར་ནས་འཇུག་པ་ནི་ལམ་བཟང་འདི་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པའི་སྐལ་བ་

དང་བལ་ནས་ལམ་འདི་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། འདི་འདྲའི་ཚིག་ཙམ་ཡང་མི་
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ཐློས་པས་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་རློ་རྗེ་འཆང་ཐློབ་པའི་སྐལ་

ཆད་ཅན་ནློ། །ལམ་ཐུན་མློང་བ་གང་ཡང་རུང་གིས་མི་ཆློག་གིས། སྐྗེས་བུ་གསུམ་

གི་ལམ་གི་རྒྱུད་སྦྱང་དགློས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ངྗེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལྟ་

བ་རྣམ་དག་ཅིག་རྒྱུད་ལ་ཅི་སྐྗེས་བྱའློ། །

ལྟ་བ་ཡང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདློ་སྔགས་དུ་མར་ལུང་བསན་པའི་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཅི་ནུས་ཀིས་འབད་པར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་དུ་

ཞུགས་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པས། མྱུར་དུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འདློད་ན་

བ་མ་ཡི་དམ་ཆློས་སྐློང་ལམ་གི་སློག་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཐློབ་བྱ་འམ་ལམ་གི་འགྲློས་

དང་མཐུན་པ་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་རང་གི་ཐློབ་བྱ་ཆློས་སྐུ་འམ་གཟུགས་

སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ཤིང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་དགློས་ལ། དྗེ་ལའང་

སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྗེ་རྗེས་ཀང་མངལ་སྐྗེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་སློ་སློ་

སྐྗེ་བློ་འཆིང་བ་ལྔ་ལྡན་དྗེ། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་རྣམ་གཞག་སློན་

པ་བ་མྗེད་ཁློ་ནའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་མློད། དྗེ་ལྟ་ནའང་སྔགས་བ་མྗེད་ལ་བརྟྗེན་པའི་ནང་

ནས་ཀང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་མྱུར་བའི་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བྱྗེད་

འདློད་ན་གསང་བདྗེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ངྗེས་པར་བསྗེན་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་

དག་ཀང་རིམ་པས་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་ལ་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་བསྗེ་འཕློའི་སྐློར་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ཤིང་རྒྱུད་ལ་

སྐྗེ་དགློས་ལ། འདུས་པ་ལ་འཕགས་ལུགས་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་གཉིས་

ལས་འཕགས་ལུགས་ལ་སྦྱང་དགློས་ལ། འདིས་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་རྒྱས་པར་
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སློན་ཅིང༌། འདུས་པ་ནི་ཕ་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་འློད་

གསལ་གི་སྦྱློང་ལུགས། སྒྱུ་ལུས་ལྡང་ལུགས་སློགས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་ཞིང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །འཇམ་དཔལ་རློ་རྗེ་ལའང་ཁློ་རང་ལ་དཀའ་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བ་ཡློད་པས་ལློགས་སུ་འཆད་ཅིང་བག་ཆགས་འཇློག་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆྗེའློ། །ཆློས་སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མིན་པ་ནི། བདྗེ་སློང་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས་ཤྗེས་

ཤིང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་དགློས་ལ། བདྗེ་སློང་གི་རྣམ་གཞག་ཀཻ་རློར་སློགས་ནས་དངློས་སུ་

བསན་ཀང༌། བདྗེ་བ་དྗེ་གང་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཤྗེས་དགློས་ལ་དྗེ་ལ་སྤྱིར་བདྗེ་སློང་

སྦྱར་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་བདྗེ་བ་མཚན་ཉིད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་ཞིང་འཛག་

དགློས་ལ། བདྗེ་བའི་ངློ་བློ་ལ་ཆྗེ་ཆུང་དང༌། གང་དུ་འབབ་པའི་ཚད་དམ། མཚམས་

གང་ནས་དགའ་བ་བཞིར་འཇློག་ཅིང༌། དགའ་བ་བཞི་བློ་རྗེ་རྗེ་ལའང་བཞི་བཞིར་

ཡློད་ཅིང༌། ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་བ། བདྗེ་བ་ཆྗེ་ཆུང་

དང་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡློག་འློང་ཚུལ་སློ་སློའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ཤྗེས་

དགློས་ཤིང༌། སློང་བ་ལ་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པ་ནས་བཤད་པ་ལས་ཟུར་དུ་མྗེད་ཀི། དྗེ་

སློང་ཚུལ་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པ་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའློ། །བདྗེ་བའི་ངློ་བློ་བྱང་སྗེམས་དྗེ་

ལྟ་བུ་འབྗེབས་བྱྗེད་ནི། ངྗེས་དློན་གི་མཁའ་འགྲློ་མ་གཏུམ་མློ་རྡུལ་གི་མྗེ་སར་བས་

འབྗེབས་དགློས་ཤིང༌། དྗེ་འབར་ཞིང་འཛག་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་

དགློས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ལའང་བཞིར་ཡློད་ཅིང༌། དྗེ་བཞི་བློ་སློ་སློའི་ངློ་བློ་བསྗེན་ཚུལ། 

མཉམ་པར་སྦྱློར་ཚུལ། སྦྱར་ནས་བདྗེ་ཆྗེན་བསྗེན་ཚུལ། བདྗེ་ཆྗེན་རྗེ་རྗེས་སང་བྱ་ཇི་

ལྟར་སློང་ཞིང་གང་སངས་པའི་རྟགས་ཐློབ་པ། དགའ་བ་བཞི་བློའི་ཁྱད་པར། གཏུམ་
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མློའང་རྩ་གང་རུང་གི་ནང་འབར་བས་སིང་ཁ་སློགས་ཀི་རྩ་མདུད་གྲློལ་མི་ཐུབ་པས། 

རློ་རྐང་གི་རླུང་དབུ་མར་ནང་དུ་ཞུགས་དགློས། ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་

པས། སྤྱི་བློ་མགྲིན་པ་སིང་ཁ་ལྟྗེ་བ་སློགས་ཀི་རྩ་མདུད་གྲློལ་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །རྩ་

རླུང་དྗེ་དག་ལས་རུང་དུ་འགྲློ་བ་ལ་སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་རྩ་གནས་རྣམས་སུ་ཡུལ་

ཉྗེར་བཞིའི་དཔའ་བློ་དཔའ་མློ་བསློམས་པས་རྩ་རླུང་ལས་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དྗེས་ནས་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་སྐློར། ལུས་ཀི་རྩ་གཉིས་ཕ་རགས་ཀི་གནས་ཚུལ། 

དྗེ་དག་གི་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ། རིག་མ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་བདྗེ་ཆྗེན་

འདྲྗེན་ལུགས་སློགས་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གིས་སློན་པས། དྗེས་ན་དཔལ་

འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་ལ་མཁས་པར་བྱས་ཤིང་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་དགློས་ཏྗེ། རྒྱ་

གར་འཕགས་ཡུལ་དང་བློད་རྣམས་སུ་ལམ་འདི་ལ་བརྟྗེན་པའི་གྲུབ་ཆྗེན་སའི་རྡུལ་

ལྟར་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་རྣལ་འབྱློར་བྱྗེད་པ་ཤ་སག་གློ །དྗེ་ཡང་ལྷུན་པློའི་རྩྗེ་ལ་དངློས་

སུ་བཞུགས་ཏྗེ་བྱིན་རླབས་མྱུར་བའློ། །བདྗེ་གསང་གཉིས་ཀི་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་ལམ་

འདི་ལྟ་བུ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བ་ལ་འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྗེན་མཆློག་ཐུན་མློང་གི་

དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཡི་དམ་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ལ་བྱྗེད་དགློས་ཏྗེ། 

འདི་ལ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ལྔ་ཡློད་ལ། གནད་གཅིག་ནི་ད་ལྟ་

སིགས་མ་ལས་ཀང་ཆྗེས་སིགས་མའི་དུས་སུ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལྗེ་ལློ་ཆྗེ་བ། ཤྗེས་

རབ་ཆུང་བ། དམ་ཚིག་མི་བསྲུང་བ། སློམ་པ་དང་མི་ལྡན་པ། ལློག་ལྟ་ཆྗེ་བ། གསུངས་

རབ་ཀི་དློན་འབྱྗེད་པ་ལ་རྨློངས་པ། བ་མ་དང་གྲློགས་ལ་མི་གུས་པ། སིང་རྗེ་ཆུང་བ། 

ངློ་ཚ་དང་ཁྗེལ་མྗེད་པ། ཆློས་སློང་ཞིང་ཁྗེངས་པ་ཆྗེ། འཇིག་ལྟས་ང་རྒྱལ་ཞིང་ལྟ་ངན་
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གི་གཅློང་རློང་དུ་ལྷུང་བ། འདློད་ཡློན་གིས་མློས་པ། ཚེ་ཐུང་བ། བསློད་ནམས་དང་

མི་ལྡན་པ། འབྱུང་བློ་དང༌། རློ་ལངས་དང༌། གཤིན་རྗེ་དང༌། མ་མློ་དང༌། བགྗེགས་

དང་ལློག་འདྲྗེན་གི་བར་ཆད་ཧ་ཅང་ཆྗེ་བའི་དུས་སུ་ཡི་དམ་འདི་དང་མི་ལྡན་ན་ལམ་

ཟབ་མློ་མཐར་མི་ཕྱིན་པས། དྗེས་ན་དཔལ་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་

ཞིང་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་ན་བགྗེགས་དྗེ་ལྟ་བུ་དང་བལ་ཞིང༌། འབས་བུ་

རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་དང༌། གསང་བ་སྤྱི་

རྒྱུད་དང༌། ཕྱག་ན་གཏུམ་ཆུང་གི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པར་མང་དུ་གསུངས་སློ། །

དྗེའང༌། དཔྗེར་ན་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ནས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྗེན་པའི་ཚེ། ལམ་

གྲུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འགྲློ་དགློས་མློད་ཀང་དྗེད་དཔློན་ཐབས་མཁས་ཤིང་ཤྗེས་རབ་ཆྗེ་

བ། ནློར་བུ་ལྗེན་པའི་ས་ལམ་གནད་སྔློན་དུ་སློང་བ། བསློད་ནམས་ཀི་དཔུང་ཆྗེན་པློ་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་བསྗེན་དགློས་ཏྗེ། གྲུར་ཞུགས་ནས་ལམ་ལ་ཆས་པའི་ཚེ། ཆུའི་འགྲློ་

ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ། འཁློར་ལུགས་འདི་ལྟ་བུ། ཁ་དློག་འདི་ལྟ་བུ། རྒྱང་རིང་ཐུང་འདི་ལྟ་

བུ། སྔ་ཕྱི་འདི་ལྟ་བུ། རི་དང་ཀླུང་འདི་ལྟ་བུ་འདུག་ཇི་ལྟར་བགི་ཞྗེས་བརློད་ན། འདི་

ལྟ་བུ་གིས་ཞྗེས་འདི་ལྟ་བུ་གདམས་པ་དང་མཐུན་པར་བགིས་པས། དྗེད་དཔློན་

བསློད་ནམས་དང་ལྡན་པའི་སློབས་ཀིས་ནློར་བུ་མྱུར་དུ་བངས་ནས་དབུལ་བ་སྗེལ་

བ་སློགས་རང་གང་འདློད་ཀི་འབས་བུ་འགྲུབ་པ་བཞིན། ཡི་དམ་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་

ཀི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་པས་ལམ་བདྗེ་གསང་གི་བསྐྗེད་རློགས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེས་ན་

འབས་བུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མྱུར་དུ་མངློན་དུ་བཞྗེད་དློ་ཞྗེས་དཔྗེ་དང་བཅས་

ནས་གསུངས་པ་གནད་ཆྗེའློ། །འློ་ན་ཡི་དམ་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་རྣལ་འབྱློར་ལ་
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གནས་ནས་ལམ་བདྗེ་གསང་ནས་བཤད་པའི་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་

མྗེད་པའམ། ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་ནི་དམར་སྗེར་འློད་ཀི་ཕུང་བློའི་ཚ་ཟྗེར་

གིས་ཁློ་བློའི་བློ་གྲློས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་བྱས་པས་བཤད་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ཡང༌། བདྗེ་གསང་འཁློར་ཆྗེན། དུས་འཁློར། དགྗེས་རློར་ལ་རང་རང་གི་

རྒྱུད་གང་དུ་རྟློགས་པའི་ཁྱད་ཆློས་རྗེ་ཡློད་མློད་ཀང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་

འཇིགས་བྱྗེད་ནི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ནས་བཤད་ལ། མ་རྒྱུད་ཀང་སམྦྷུ་ཊ་ནས་

བཤད་དློ། །དྗེས་ན། འདི་ལ་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ཡློད་དྗེ། 

འདིའི་ཕྱག་མཚན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། གནད་གཅིག་ལ་རྒྱུ་མ་དང་མྗེ་ཐབ་ཀིས་

འདུས་པ་ནས་བཤད་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་སློན་པའློ། །གནད་གཅིག་ལ། ཁ་

ཊྭཱཾ་ག་བདྗེ་བ་འབར་འཛག་སློན་ལ། ཕ་རྒྱུད་རྐང་བ་ལ་ཕྱག་མཚན་དུ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་མི་འློང་

བས། དྗེས་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་གས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ནས་བཤད་པའི་བདྗེ་སློང་གི་རྣམ་

གཞག་སློན་པའློ། །གནད་གཅིག་ལ། རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་རང་གི་ཁྱད་ཆློས་གནད་

གཞན་ལ་མྗེད་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་མྗེ་ཐབ་སིགས་མཛུབ། སྐྗེས་བུ་གསལ་

ཤིང་ལ་བསྐློན་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་མྗེ་ཐབ་ཀིས་ཤྗེས་རབ་གཞན་ལས་ཆྗེ་བ་

མཚོན་པའློ། །སིགས་མཛུབ་ཀིས་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་

ཉློན་ཅིག་ཅྗེས་བཀའ་བསློས་པས་རྒྱུད་གཞན་ལ་མྗེད་པའི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་

ཀའི་མཐར་ཐུག་པ་ང་ལ་ཡློད་ཅྗེས་མཚོན་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་

བསིགས་ན་འཇིག་རྟྗེན་གི་སྗེང་འློག་སློགས་ཕྱློགས་བཅུའི་གདློན་འཇློམས་པ་ལྟ་ཅི་

སྨློས་པའློ། །སྐྗེས་བུ་གསལ་ཤིང་ལ་བསྐློན་པས་ནི་མི་དགྗེ་བ་བཅུ་དང༌། ཆློས་སློང་
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དང༌། མཚམས་མྗེད་སློགས་བྱས་པའི་སིག་པློ་ཆྗེ་བཙན་ཐབས་སུ་འཚང་རྒྱ་བར་

སློན་པའློ། །དྗེ་ཡང༌། དུར་ཁློད་ཀི་གསལ་ཤིང་དང་དློན་མི་གཅིག་སྗེ། དུར་ཁློད་ཀི་ནི་

རློ་ཡིན་ལ། འདི་གང་ཟག་གློ །གནད་གཅིག་ནི། སྤྱིར་རྗེ་བཙུན་སངས་རྒྱས་ཀུན་

ཡབ་ཡིན་ཞིང༌། འཚང་རྒྱ་འགྱུར་གི་ཚེ་རྗེ་བཙུན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་

དགློས་པ་ཧ་ཅང་ཆྗེ་མློད། ཁྱད་པར་དུ་རྗེ་བཙུན་རིམ་གིས་དམར་ནག་འཇིགས་

གསུམ་དུ་ཁློས་པའི་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ལ། རྒྱུ་དུས། འབས་དུས། ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་

དཔའི་སྐབས་སུ་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་དངློས་སུ་ཡློད་པ་ལས། རྗེ་བཙུན་གིས་རྗེས་སུ་

འཛིན་པས་ཤྗེས་རབ་སྔ་མ་ལས་ལྷག་པར་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །

འདིའི་རྭ་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་གནས་ཚུལ། ལམ་ཐབས་

ཤྗེས་གཉིས་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་བསྐྗེད་པ། དྗེས་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཐློབ་ཚུལ་

གཞན་ལ་མྗེད་པ་རྒྱས་པར་སློན་པའློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་ཞིང་མཐུན་རྐྗེན་

བསྒྲུབ་པའི་ཆློས་སྐློང་ལ་མདློ་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུང་བའི་བཀའ་སློད་ཁྱད་པར་ཅན་

ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་འགངས་ཆྗེ་མློད། དྗེ་ལྟ་ནའང་གློང་དུ་བཤད་པ་མྱུར་བའི་དབང་དུ་

བྱས་པའི་སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ངྗེས་པར་དགློས་པ་

ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་མི་

གནས་པས། འཆི་བ་མི་རྟག་པ། ལས་རྒྱུ་འབས། འཁློར་བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམ་

ཞིང༌། དྗེ་ལས་བསྐབ་པའི་སྐབས་འགྲློ་བསབ་བྱ་དང་བཅས་པ་བསམ་ཞིང་རྒྱུད་ལ་

སྐྗེ་དགློས་པས། འདི་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པ་ལ་གཤིན་རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་བློ་བསྗེན་དགློས་

ཏྗེ། འདི་ནི་འཆི་བདག་གམ། དགྗེ་སིག་གི་དཔང་བློའམ། སིག་པ་ཅན་གི་ཚད་ལས་
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མཁན་ནམ། དགྗེ་བ་ཅན་གི་སངས་འཛིན་པའམ། ལས་རྒྱུ་འབས་གསལ་བྱྗེད་ཀི་མྗེ་

ལློང༌། ལྗེགས་ཉྗེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤྱློད་པའམ་ཆློས་བཞིན་དུ་སྤྱློད་པས་ཆློས་རྒྱལ་

ཞྗེས་བྱ་ཞིང༌། ལས་དཀར་ནག་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་ན། ལས་ཀི་གཤིན་རྗེ་ཞྗེས་

བྱའློ། །དྗེས་ན་སྐྗེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆློས་སྐློར་འདི་རྣམས་ལམ་གསུམ་གའི་རྩ་བ་ཡིན་

པས། འདི་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ལས་གཤིན་བསྗེན་པར་བྱའློ། །སྐྗེས་བུ་འབིང་

གི་བསམ་པ་ནི། འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མ་བདྗེ་བའི་ཐབས་སུ་མ་ཟད། འཁློར་བ་མཐའ་དག་

མྗེ་འློབས་ལྟ་བུར་མཐློང་ནས། དྗེ་དང་འབལ་འདློད་ཀི་ཐར་བ་དློན་གཉྗེར་གི་བློ་ངྗེས་

འབྱུང་གི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། འཁློར་བ་མཐའ་དག་ལ་སིང་བློ་མྗེད་པར་མཐློང་

ནས། དྗེ་ལ་ཡིད་སྐློ་ཞིང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་བསམ་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་

པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞིང༌། འདི་གཉིས་དློན་གཅིག་པས་སློ། །དྗེས་ན་རྒྱལ་བློ་ཆྗེན་པློ་

རྣམ་ཐློས་སས་བསྗེན་དགློས་ཏྗེ། འདི་སྗེ་སློད་གསུམ་གི་ནང་ནས་འདུལ་བའི་སྗེ་སློད་

ཀི་སྲུང་མའམ། བསབ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བསྲུང་

བའློ། །སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་བསམ་པ་ནི། རང་ཉིད་འཁློར་བ་ལས་ཐར་བ་ཙམ་གིས་མི་

ཆློག་པར། མར་གྱུར་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས་

ཐར་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྐྗེས་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་དུ་འཕགས་པ་

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་བ་མྱུར་མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མགློན་པློ་ཕྱག་དྲུག་

པ་བསྗེན་པར་བྱའློ། །ཡང་འབས་བུ་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆློས་སྐུའི་རྒྱུ་ལམ་ཐབས་ཤྗེས་

གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་དགློས་པས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པ་ལ་མྱུར་

མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མགློན་པློ་ཕྱག་དྲུག་པ་བསྗེན་དགློས་ཏྗེ། འདི་ནི་སིང་རྗེ་ཅན་གི་
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ཆློས་སྐློང་ཡིན་པས་སློ། ཤྗེས་རབ་བམ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པ་ལ་གཤིན་

རྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་བློ་བསྗེན་དགློས་ཏྗེ། འདི་ནི་ཤྗེས་རབ་ཅན་གི་ཆློས་སྐློང་ཡིན་

པའམ། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་བཀའ་སློད་ཡིན་པས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་

ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སློན་པའི་བ་མ་ཡང་ཡློན་ཏན་ཕྱློགས་རྗེ་བརྗེད་པ་ཙམ་

གིས་མི་ཆློག་གི །སློམ་པ་གསུམ་མ་ནློས་ཤིང༌། དྗེ་དག་རང་རང་གི་ཉྗེས་ལྟུང་དང་

བལ་བ། སྗེ་སློད་གསུམ་ལ་མཁས་ཤིང༌། དྗེའི་བརློད་བྱ་བསབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། 

རྒྱུད་སྗེ་བཞི་ལ་མཁས་ཤིང་དབང་བཞི་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་རྒྱུད་བསྐྗེད་རློགས་

ཀི་སློད་རུང་དུ་བྱས་ནས་ལམ་ཟབ་མློ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཅིང༌། མློང་བ་ཐློན་ནས་

གཞན་ལ་བརྩྗེ་བས་འདློམས་པ། མདློར་ན་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མྱུར་བ་ལས་ཀང་

ཆྗེས་མྱུར་བར་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཟབ་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་སློན་པའི་བ་མ་ཞིག་བསམ་སྦྱློར་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བསྗེན་

པར་བྱའློ། །

ལམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གྲློགས་ཀང་བ་མ་དང་ཆ་མཐུན་ཞིག་དགློས་

ལ། གྲློགས་རང་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གནད་ལ། ལས་འབས་ལ་དད་པ་དང༌། ངློ་

ཚ་ཤྗེས་ཤིང་ཁྗེལ་ཡློད་པ། འགྲན་སྗེམས་དང་ཆགས་སང་མྗེད་པ། ཕན་སྗེམས་ཆྗེ་

བ། གློང་དུ་བཤད་བའི་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཆློས་སྐློང་ལམ་གི་སློག་ཐམས་ཅད་དང་

མཐུན་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལམ་དྗེ་ལྟ་བུ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་

བྱྗེད་པ། ཐློབ་ཟིན་བརྟན་པར་བྱྗེད་པ། བརྟན་པ་གློང་འཕྗེལ་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་བ་མ་ཡི་དམ་

དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ། ཚོགས་གསློག་ཅིང་སྒིབ་པ་སྦྱློང་བ། གཞུང་
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ཆྗེན་མློ་ལྟ་བ་གསུམ་སུམ་དྲིལ་དུ་བྱྗེད་དགློས་ལ། དྗེ་ལ་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདྗེབས་

པ་ནི། རང་གི་སྤྱི་བློར་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁིའི་སྗེང་དུ། ངློ་བློ་རྩ་བའི་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་རྣམ་པར་གསལ་བཏབ་ལ། དྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ལ། དྗེ་ལ་

བསིམས་ནས་མཎལ་ཕུལ་ལ། གདུང་ཤུགས་དྲག་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་ལམ་

གི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་སྨློན་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་དུ་གསློལ་བ་བཏབ། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་རློགས་པར་ལྗེན་ཅིང༌། བ་མ་དང་ཡི་དམ་གི་སྨློན་ལམ་

གི་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པར་བསམས་ལ། མཐར་བ་མ་ཡི་དམ་

རང་གི་སིང་གར་ཐིག་ལྗེ་གའུ་ཁ་སྦྱློར་གི་དབུས་སུ་བཞུགས་པའློ། །སྒིབ་པ་སྦྱློང་བ་

ལ་ཡང་ལྟུང་བཤགས་བཤགས་ཕྱག་དང་བཅས་པ། ཡི་གྗེ་བརྒྱ་བའི་སློམ་བཟླས། 

དམ་ཚིག་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ། ཟ་བྱྗེད་མཁའ་འགྲློའི་སྦྱིན་སྗེག་ལ་སློགས་པ་མདློར་ན་

སློབས་བཞི་ཚང་བའི་སློ་ནས་སྦྱློང་བ་གནད་ཆྗེ། དྗེ་ཡང་སིག་པའི་འབས་བུ་རྣམ་སྨིན་

ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་མཐློང་ནས་སྔར་བྱས་ལ་འགློད་སྗེམས་དང༌། ཕྱིན་ཆད་སློག་ལ་

བབ་ཀང་མི་བྱྗེད་བསམ་པའི་སློམ་སྗེམས་བརྟན་པར་བྱྗེད་པ་ནི་སིག་པ་སྦྱློང་བའི་

ཐབས་བ་ན་མྗེད་པའློ། །གཞུང་ཆྗེན་མློ་ལ་ལྟ་བ་ཡང་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་གསུང་

རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་གང་ལ་ཡང་གཞུང་དྗེའི་དངློས་བསན་ཤུགས་

བསན་བསན་བྱའི་གཙོ་བློ། དྗེའི་ཆྗེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་གློང་འློག་གི་འགྲྗེལ་ཚུལ་

རྣམས་ངྗེས་པར་བརྟག་དགློས་སློ། །མདློར་ན་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་

སྗེ་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་བར་གི་ལམ་ཐུན་མློང་བས་
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རྒྱུད་སྦྱངས་པ། དྗེའང་སྐུ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་རིམ་གིས་འཁིད་ཚུལ། ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐློབ་པ། ཁས་བངས་

པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ། རིམ་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་ཚུལ་

སློགས་གྲངས་ངྗེས་གློ་རིམ་སློ་སློའི་ངློ་བློ་རྣམས་མློང་བ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ཅིང་གློ་བ་

ཆགས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། འདི་དག་གི་གཤར་སློམ་ཙམ་རྗེ་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང་ལམ་གི་

ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ཚང་བ་ཡིན་པས། ས་ཆློད་དང་

དགྗེ་སྦྱློར་གི་བྱྗེད་ཚུལ་གཏན་འདྲ་བ་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་རྗེ་བཙུན་ལ་ཞུས་ལ། མློང་བ་

ལ་བཀར་བའི་དགྗེ་སྦྱློར་བྱྗེད་ཚུལ་ཚེ་ཐུང་འདི་ལ་བློགས་ཆྗེ་བའི་ཉམས་ལྗེན་གི་

གནད་རློགས་པ་ཞིག་ཞུས་ལ་བསྐུར་གསུང་བའི་གསུང་ཤློག་ནན་ཅན་བསྐུར་བྱུང་

བས། བདག་གིས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆློད་པ་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ་ནས་གསློལ་བ་དྲག་པློ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། ཚེ་གཅིག་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་མྱུར་བ་

མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མྗེད་པར་ཡློངས་སུ་རློགས་

པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཚུལ་འདི་བཞིན་གིས་གསུང་བའི་རྗེ་བཙུན་གི་

གསུང་ངག་ཡི་གྗེར་བཏབ་ནས་ཕུལ་བ་ལགས། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་འདི་ལྟ་བུ་

ཆྗེས་ཆྗེར་ནས་ཤིན་ཏུ་དཀློན་ཅིང་གསང་བ་མཐར་ཐུག་པར་འདུག་པ་གཞན་ལ་

གཏན་ནས་མི་སློན་པ་ཞུ་ཞུ། འདི་དག་གི་དློན་རྗེ་རྗེ་བཞིན་ཞིབ་པར་གསུང་བ་རྣམས་

མཇལ་དུས་ཞུ་བར་སྨློན། ཞུ་ཡིག་གི་རྟྗེན་དུ་ཧད་ཁྲུད་ཇ་སྗེར་བློ་ཞློ་ལྔ་ཕུལ་བ་དགྗེ་

ལྗེགས་འཕྗེལ་བར་གྱུར་ཅིག །རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བའི་ཞུ་ཡིག་ལན། རྗེ་ཐམས་ཅད་
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མཁྱྗེན་པ་ཙོང་ཁ་པས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཞུས་ནས་ཕུལ་བའི་ཉམས་

ལྗེན་གི་གནད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་དྲིལ་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞྗེས་ཚུལ་

ལློ།།  །།

༈ བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ཆུང་ངུ་བཞུགས་སློ། །སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་བྱ། 

མདུན་གི་ནམ་མཁའི་གནས་སུ། སྗེང་གྗེ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་ཀིས་བཏྗེག་པའི་རིན་པློ་

ཆྗེའི་ཁིའི་སྗེང་དུ། ས་ཚོགས་པད་མ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ། རྩ་བའི་བ་མ། 

ངློ་བློ་བ་མ་ལ། རྣམ་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་སྐུ་མདློག་སྔློན་པློ་ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་པས་རློ་རྗེ་དང༌། གཡློན་པས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་

བསློལ་ནས་འཛིན་པ། མཚན་སློ་གཉིས་དང་དཔྗེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། དབུ་སྐྲ་

རལ་བ་ཐློར་ཚུགས་སུ་བྱས་པ། རིན་པློ་ཆྗེའི་དབུ་རྒྱན། སན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། 

དཔུང་རྒྱན། ཕྱག་གདུབ། ཞབས་གདུབ་གིས་བརྒྱན་པ། དར་ས་ཚོགས་ཀི་ཤམ་

ཐབས་ཅན། དྗེའི་དཔལ་བར་ༀ་དཀར་བློ། །མགྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་བློ། ཐུགས་ཀར་

ཧཱུཾ་སྔློན་པློ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་འཕློས། རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བ་མ་

རྣམས་དང༌། ཡི་དམ་དཀིལ་འཁློར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དཔག་

ཏུ་མྗེད་པ་སྤྱན་དྲངས། དྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ། མཁའ་འགྲློ་ཆློས་སྐློང་དྲག་པློའི་མཚོན་ཆ་ས་

ཚོགས་བཟུང་ནས། རང་གི་ཕྱློགས་བཞི་མཚམས་དང་བརྒྱད། སྗེང་འློག་གཉིས་དང་

བཅུར་གནས་པས། རང་གི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བར་གྱུར། མཎལ་ཕུལ། 

གསློལ་བ་བཏབ་པས། བ་མའི་དཔལ་བའི་ༀ་དཀར་བློ་ལས་འློད་ཟྗེར་དཀར་བློ་བྱུང་
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རང་གི་དཔལ་བར་ཐིམ། ལུས་ཀི་སིག་སྒིབ་དག །བུམ་པའི་དབང་ཐློབ། སྐུའི་

དབྱིབས་ཞུགས། མགྲིན་པའི་ཨཱཿ དམར་བློ་ལས་འློད་ཟྗེར་དམར་བློ་བྱུང༌། རང་གི་

མགྲིན་པར་ཐིམ། ངག་གི་སྒིབ་པ་དག     གསང་བའི་དབང་ཐློབ། གསུང་གི་དབྱིབས་

ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་སྔློན་པློ་བྱུང༌། རང་གི་སིང་ཁར་ཐིམ། སྗེམས་

ཀི་སིག་སྒིབ་དག །ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་ཐློབ། ཐུགས་ཀི་དབྱིབས་ཞུགས། 

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས། འློད་ཟྗེར་དཀར་དམར་སྔློ་གསུམ་བྱུང༌། 

རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྤྱི་ལ་ཐིམ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྤྱིའི་སིག་སྒིབ་

དང༌། བག་ཆགས་ཀི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། དབང་བཞི་བ་ཚིག་དབང་རིན་

པློ་ཆྗེ་ཐློབ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པ་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློའི་དབྱིབས་

ཞུགས་པར་བསམ་ལ། རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཧཱུཾ་དུ་གྱུར་བ་སྤྱི་

བློ་ཚངས་བུག་ནས་ཐློན་པ། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་

གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པར་གྱུར། རང་གི་མདུན་དུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་

སྔློན་པློ། །གཞུའི་དབྱིབས་ཅན། དྗེའི་སྗེང་དུ་རཾ་ལས་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་དམར་བློ་

གྲུབ་གསུམ་པ། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཨཱཿ ལས་མི་མགློའི་སྒྗེད་བུ་གསུམ། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་

མས་རང་གི་ལུས་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སྨིན་མཚམས་ནས་བྗེག་པའི་ཐློད་པ། མི་

མགློའི་སྒྗེད་བུ་གསུམ་གི་སྗེང་དུ་བཀལ་བས། སློང་གསུམ་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་

དང་མཉམ་པར་གྱུར། ལག་པ་གཡློན་པ། རང་བ་གཡློན་པ། ལག་པ་གཡས་པ། རང་

བ་གཡས་པ། བུམ་ལྡིར་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཐློད་པའི་ནང་དུ་བསྐྱུར། འློག་གི་

རླུང་གཡློས་མྗེ་སར། ཐློད་པའི་རས་རྣམས་བསྐློལ་བའི་ནང་དུ། ༀཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་གི་
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ཡི་གྗེ་གསུམ་གནས་པ་ལས་འློད་འཕློས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩི་སྦྱན་དྲངས། ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་ཐིམ། ཡི་གྗེ་དང་བཅས་པ་ཐློད་པའི་

ནང་དུ་ལྷུང་བས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློར་གྱུར། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་

མའི་ཐུགས་ཀ་ནས། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ་ཐློད་པ་ཐློགས་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་འཕློས་

ཐློད་པའི་ནང་གི་བདུད་རྩི་ཐློད་ཕློར་གིས་བཅུས་ཏྗེ། རྩ་བའི་བ་མ་ལ་དྲངས། ཐུགས་

དགྗེས་པར་བསམ། ཡི་དམ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་དྲངས། དྗེ་རྣམས་ཐུགས་དགྗེས། མཁའ་འགྲློ་

ཆློས་སྐློང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་དྲངས། དྗེ་རྣམས་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། གཞན་

ཡང་རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དྲངས། དྗེ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་

དག་དང་བལ་བར་གྱུར། གནློད་བྱྗེད་འབྱུང་བློ་ལན་ཆགས་རྣམས་ལ་དྲངས། དྗེ་

རྣམས་གནློད་པ་དང༌། གདུག་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་གྱུར། རིགས་

དྲུག་ཕྱིན་གི་མགྲློན་སློང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་ལ་

ཐིམ། བ་མ་ཁི་དང་བཅས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་འློད་དུ་ཞུ་ནས། རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་བ་མའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གྱུར། རང་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་སློང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར། 

དམིགས་མྗེད་ཀི་ངང་ལ་བཞག །བསྔློ་བ་སྨློན་ལམ་བྱ། །ཅྗེས་པའི་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་

ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་འབློག་རི་བློ་

ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའློ།།  །།
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༈ རྗེ་རྗེད་མདའ་བས་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་འཆད་ཉན་ཨྗེ་ཚུགས་གཟིགས་

གསུང་བའི་ཞུ་ལན་ས་སྐ་པ་ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཞུ་ལན་དུ་གནང་བ། བཤྗེས་

གཉྗེན་ས་བ་ལ་གནང་བ། བསྔློ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་བཞུགས། །

༈ བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་མངའ་བདག་འདྲྗེན་མཆློག་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྤྱན་སྔར། 

བློ་བཟང་གྲགས་པས་ཞུ་བ། སྐུ་ཁམས་རིན་པློ་ཆྗེ་འགྲློ་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་

བརྟན་པའི་སྐབས་ནས། བཀའ་ཤློག་གནང་བ་འཕློད་པ་ཐུགས་ལ་བཏགས། འདིར་

ཡང་བ་མ་དཀློན་མཆློག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་བར་བྱུང་ལགས། སྐབས་

ཀི་ཞུ་བ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ལུགས་གསུམ་གི་རྣམ་དབྱྗེ་བྱུང་བའི་ཚུལ་

དགློངས་པ་ལྟར་གནང་བས་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་ལགས། མཁས་པ་ཤཱནི་བའི་ལུགས་

དྗེ་སྔ་གློང་ཞུས་པ་བཞིན་འགྲྗེལ་པ་དྗེའི་ལུང་ཙམ་ཡང་མ་ཐློབ་པས་དྗེ་ལ་ཡིག་འཇློག་

དང་བཤད་ཉན་བྱས་ཀང་མང་པློའི་ཁ་སྨྲ་བ་ཅིག་དང་ཕན་ཆྗེར་མྗེད་པ་ཅིག་ལས་མི་

ཡློང་བར་སང་བས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་མ་བྱུང་ལགས། སྤྱིར་བཀའ་སྩལ་ལ་མ་གུས་པ་མ་

ལགས། དྗེ་ལྟར་དགློངས་པ་ཐུགས་ལ་འདློགས་པར་ཞུ། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་དང་བློས་

མདློར་བསན་པའི་དློན་ལྗེའུ་ཕྱི་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་རྣམས་བསྗེན་

སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་བསྡུས་པ་ཅིག་འཕགས་ལུགས་ལའང་ངྗེས་པར་ཡློད་ལ། དྗེ་

ཡང་ཡན་ལག་བཞི་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྗེའུ་བཞི་བཞིར་བྱས་ནས་འཆད་པའི་ཚུལ་འཕགས་པ་

ཡབ་སས་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ན་རློ་པ་མིང་

གཞན་སན་གྲགས་བཟང་བློའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་བ་འདི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པ་ཅིག་

འདུག་པ། དྗེའི་ལུང་སྐློར་སྔར་ཐློབ་པས་དྗེའི་སྗེང་ནས་ཡིག་འཇློག་ཅིག་དང་བཤད་
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པ་ཅིག་ཨྗེ་ཡློང་སམ་པ་སྔ་རབས་ནས་ཡློད་པས་ད་དུང་རྩློལ་བ་བྱྗེད་པར་བདློག་

ལགས། སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་གིས་བསྐྗེད་རིམ་བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་བསྡུས་

པའི་རྗེ་རྗེའི་དློན་རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་བཞི་བཞིར་འཆད་པ་ཡང༌། དང་བློ་བསྗེན་སྒྲུབ་བཞིའི་

སྒ་དློན་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུད་དང་འགྲིག་པའི་ངྗེས་པ་ཐློབ་པ་རྗེ་

བྱུང་ནས། དྗེ་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཞི་བཞིས་དྗེ་རྣམས་སློན་པར་སྦྱར་བ་ན། ལྗེའུ་

དྗེ་དག་ལས་དློན་དྗེ་སློན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་རྗེའི་ངྗེས་པ་ཐློབ་དགློས་པར་སང་

ནའང༌། འགྲྗེལ་བ་དྗེ་ལས་ངྗེས་པ་དྗེ་རྗེད་དཀའ་བར་སང་ཞིང༌། གཞན་ལས་ཀང་དྗེའི་

ངྗེས་པ་སྗེར་བ་མི་སང་བས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་སང༌། རློགས་རིམ་བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞིར་སྡུད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ལམ་སློམ་ཚུལ་དྗེར་བཤད་པ་རྣམས་

ལའང་ལུགས་དྗེས་རློགས་རིམ་མཐར་ཐུག་པར་ནི་འདློད་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེས་

རློགས་རིམ་གིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཚུལ་མཐར་ཐུག་པར་འདི་ལྟར་

འགྱུར་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡང་གཞུང་དྗེ་ལས་ངྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཐློབ་དཀའ་བར་སང་ངློ༌། །དྗེ་

ཕྱིར་འབྲུ་ནློན་རྗེ་ཙམ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་གི་ཆློག་ཁིགས་ཙམ་དང༌། རློགས་རིམ་གི་

དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཙམ་ཤྗེས་པར་སང་ཡང༌། ལུགས་དྗེའི་གནད་

མཐར་གཏུགས་པ་བཤད་པའི་སློ་ནས་བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དགའ་བ་

བསྐྗེད་ནུས་པའང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བར་སང་ལགས་པས་དགློངས་པར་ཞུ། རྒྱུ་མཚན་

ཞིབ་པར་སྒྲུབ་པ་དཔལ་བས་ངག་ཏུ་འབུལ་བར་བདློག་ལགས། ཟླ་བ་གསུམ་པའི་

ཚེས་གཅིག་ལ་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག་གཟིགས་པའི་རྟྗེན་མཚོན་པར་ཇ་དཀར་ཞློ་གང་

ཕུལ་ལགས། འདི་ནི་རྗེ་རྗེད་མདའ་བས་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་འཆད་ཉན་ཞིག་ཨྗེ་
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ཚུགས་གཟིགས་གསུང་བའི་ལན་དུ། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་མཛད་པའློ།།  །།

༈ སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་དུ་མའི་རྩྗེར་སློན་ཅིང༌། མངློན་རླློམ་རི་བློ་མཐློན་པློ་

ལ་འཛེགས་པ། །ཚངས་དང་ལྷ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་གཙུག་གིས་ཀང༌། །གང་གི་ཞབས་

རྡུལ་གུས་པས་རབ་བསྗེན་པ། །ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་རྗེ་བཙུན་མཁྱྗེན་པའི་གཏྗེར། །འཇམ་

པའི་དབྱངས་ཀིས་འགྲློ་བའི་དབུགས་འབྱིན་པ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞབས་ཀི་

པདྨློ་དྗེ། །སྐྗེ་ཞིང་སྐྗེ་བར་གཙུག་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །རྣམ་དཀར་ལས་ཀི་བྱྗེད་པློ་

ཡིས། །རྣམ་དཔྱློད་བགློ་སྐལ་ལྷག་བྱིན་པས། །རྣམ་མང་གཞུང་ལ་མངའ་བརྗེས་

པ། །རྣམ་འདྲྗེན་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྒྱལ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མདློ་སྔགས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ནང་རིག་པ་དང༌། ཐ་སད་ཀི་གཞུང་དུ་མ་ལ་རྣམ་དཔྱློད་ཀི་སང་བ་

ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་ངག་དབང་གྲགས་པ་སྐུ་ཁམས་རིན་པློ་

ཆྗེ་འགྲློ་བའི་བསློད་རྣམས་ཀི་ཞིང་དུ་བརྟན་ཅིང༌། འཕིན་ལས་བཟང་བློ་ཕྱློགས་སུ་

རྒྱས་པའི་སྐབས་ནས་དློན་བཟང་ལ་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་ལྗེགས་པའི་འཕིན་ཡིག་

གཟུངས་སྔགས་ཀི་སྐྗེས་དང་བཅས་པ་བདག་གི་སུག་པར་ཕྱིན་པས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་

རངས་པར་བྱས། འདིར་ཡང་དགྗེ་བར་མཆིས། དམ་པ་ཁྱྗེད་གཞན་གི་ལྗེགས་པར་

བཤད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐློང་བས། རང་གི་ཡིད་ཚེར་མའི་མལ་དུ་མི་འཇུག་

པར་མ་ཟད། །ཚིག་དང་དློན་གི་རློ་མངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བདྗེ་འཕྗེལ་བར་

བྱུང་གསུང་བ་ནི། རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱློད་པར་ནུས་ཤིང༌། 

གཟུ་བློའི་བློ་དང་ལྡན་པའི་དམ་པ་རྣམས་གང་ནས་གཤྗེགས་པའི་ལམ་དྗེ་ཉིད་ནས་
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སློང་བར་མཐློང་ནས། བདག་གི་ཡིད་ཀང་ཆྗེས་རངས་པས་དྲངས་པའི་ངག་གིས་

དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ནི་འདི་འདྲ་བས་སློ་ཞྗེས་གཞན་ལའང་གྲགས་པའི་

འཕྗེང་བ་སྗེལ་ཞིང་མཆིས། ཐློས་མང་མཁྱྗེན་པ་རྒྱ་ཆྗེ་ལ། །རིགས་ལམ་དུ་མར་ངལ་

བྱས་ཤིང༌། །བརྩློན་ལྡན་གཟུར་གནས་ངང་ཚུལ་ཅན། །ཁྱྗེད་ལ་མང་དུ་སྨློས་ཅི་

དགློས། །དྗེ་ལྟར་ན་ཡང་མ་འདྲིས་མཛའ་བཤྗེས་ལ། །ཅུང་ཟད་གསློལ་བ་འདི་ཡང་

དགློངས་པར་མཛོད། །སིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའི་སློ་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བའི་

བསན་པ་རིང་དུ་གནས་པ་ནི། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་མང་ཐློས་

ཀིས། །སྒྲུབ་པ་སིང་བློར་བྱྗེད་ལ་རག་ལས་པས། །མཁས་ཁྱློད་མང་ཐློས་དློན་ལྡན་

མཛད་པ་ཡི། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་མགུ་བར་མཛོད། །སྐལ་བཟང་རྣམ་

དཔྱློད་ཅན་གི་སྐྗེ་བློ་ཡིས། །སིང་ནས་ཤྗེས་པར་འདློད་པའི་འབྗེལ་གཏམ་རློ། །ཡིད་

ལ་སྐལ་བཟང་སྩློལ་བ་ལས་ལྷག་པའི། །དགའ་བའི་ལློངས་སྤྱློད་འདི་ན་མ་མཆིས་

པས། །དྗེ་ཕྱིར་ཐྗེག་མཆློག་གཏམ་གི་བགྲློ་བ་ལས། །བྱུང་བའི་དགའ་དང་བདྗེ་དང་

དང་བ་ཡིས། །ལུས་ཀི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པའི་དགའ་སློན་ལ། །ཡང་ཡང་འདུ་བའི་སྨློན་

པའང་བགིད་པར་འཚལ། །ཞྗེས་དབློ་ཟླ་བའི་“ཉྗེར
1

་གཉིས་ལ་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་

ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་ནས་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་ཕུལ་བ་དགྗེ་

ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པའི་སྐྗེས་ཀི་བར་མཚོན་ཙམ་དུ་དར་ཆྗེན་དཀར་བློ་མཆུ་

འགྲིལ་ཡློད་པ་ཁ་གང་འབུལ།     འདི་ས་སྐ་པ་ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཞུ་ལན་དུ་

གནང་བའློ།།      །།

1  ཉར
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༈ རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པས་མཛད་པའི་བྱ་དཀའི་སན་ངག་ཨའི་དབྱངས་

ངྗེས་བཞུགས་སློ། །ཡང་དག་ལམ་ལ་རབ་གནས་པ། །ལས་ངན་བག་ཆགས་ཐམས་

ཅད་སངས། །གཞན་ཕན་ཐབས་མང་རབ་མངའ་བ། །དག་པ་སར་གནས་འཇམ་

དཔལ་དང༌། །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ལྷག་བསམ་དག་པས་རབ་

དད་ནས། །ཟབ་ལམ་མན་ངག་དམ་པ་འཆད། །ལྷག་པར་དགའ་བས་མཉན་པར་

འཚལ། །ལས་ངན་བག་ཆགས་བསགས་པ་ལས། །མངལ་དང་གཞན་ཡང་གནས་

ངན་འགར། །རང་དབང་སངས་ནས་བཙལ་བ་དང༌། །རྣམ་མང་ན་ཚས་ཡང་ཡང་

མནར། །རྒས་པས་ཡན་ལག་ཉམས་དང་འདར། །རང་ལག་ཞ་དང་མདངས་ངན་

པ། །ཐམས་ཅད་ལས་ངན་དབང་ལས་ལགས། །ལས་ངན་ཆགས་སང་མ་སངས་

ན། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་ལས། །ནམ་ཡང་ཐར་བར་དཀའ་བས་

ན། །ཆགས་སང་སང་ལ་འབད་པར་འཚལ། །རྣམ་དཀར་ལས་ལས་ཐར་བ་

དང༌། །ལས་ངན་བསགས་པས་གནས་ངན་འགར། །ཡང་ཡངམནར་བ་རབ་བསམས་

ནས། །དཀར་ནག་ལས་ལ་གདམ་ག་འཚལ། །རབ་གནག་ལས་ལ་གང་དགའ་

བ། །ལས་ངན་དབང་ལས་བསད་པ་དང༌། །བཅད་དང་བཏགས་པས་རྣམ་པར་

མནར། །ནགས་ཚལ་ཡངས་པ་མཐའ་ཡས་པར། །བཤང་ལམ་བརར་བས་བཅད་པ་

དང༌། །རབ་ཚ་ཟངས་ནང་ཉམ་ང་བར། །ཤ་དང་པགས་པ་ཞག་རྣམས་ཟད། །མཁའ་

ལ་འདབ་མ་འབར་བ་དང༌། །རྣམ་མང་མདའ་ཆར་ཡང་ཡང་འབབ། །རབ་འབར་ཚ་བ་

དང་ལྡན་པར། །དཔག་ཡས་བསྐལ་བར་གནས་ཀང་འཚལ། །གཞན་ཡང་པདྨ་ལྟར་

གས་ནས། །ཉམ་ཐག་པར་ཡང་གནས་པ་དག །ཐམས་ཅད་ལས་ངན་དབང་ལགས་
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པ། །ལས་ངན་སང་ལ་འབད་པར་འཚལ། །གཞན་ཡང་ལས་ངན་བསགས་པ་

ལས། །རྟའམ་བ་གླང་མངལ་བཙས་ནས། །རང་དབང་རབ་སངས་ཐག་པས་

བཏགས། །བསད་དང་བཅས་པས་ཉམ་ཐག་འབར། །ལ་ལ་ཁལ་མང་བཀལ་བས་

མནར། །ཕན་དང་དགའ་བ་སངས་པ་དག །ཐམས་ཅད་ལས་ངན་དབང་ལགས་

པས། །ལས་ངན་སང་ལ་འབད་པར་འཚལ། །ལས་ངན་དབང་ལས་གང་ཟག་

འགས། །ཡང་དག་ཁ་ཟས་མ་འཚལ་བར། །ཐལ་དང་བཤང་བ་ཟ་བ་འམ། །ཁ་ཟས་

གཏན་ནས་མ་འཚལ་བས། །ཉམ་ཐག་པར་ཡང་རྣམ་པར་གནས། །ལ་ལ་རང་ལག་

མཐའ་དག་ཞ། །ས་དང་ཡན་ལག་མ་ཚང་བས། །གཞན་འགས་སྨད་དང་བརས་པར་

མཛད། །ལ་ལ་གཅན་གཟན་མངལ་བཙས་ནས། །གཞན་ལ་སང་བས་རྣམ་པར་

གནས། །ལ་ལ་ཉ་དང་ཕག་པར་གནས། །འདམ་བཅས་གནས་ན་ཉལ་བ་དག །ཐམས་

ཅད་ལས་ངན་དབང་ལགས་པས། །ལས་ངན་སང་ལ་འབད་པར་འཚལ། །ལས་ངན་

དབང་ལས་ཉ་པ་དང༌། །བཤན་པ་དག་ལ་རབ་དགའ་བས། །རབ་གནག་ལས་ལམ་

མང་བསགས་ནས། །ལས་ངན་ཉམ་ངར་རྟག་པར་གནས། །མཐར་ཡང་ཐར་བར་

དཀའ་བས་ན། །ལས་ངན་སང་ལ་འབད་པར་འཚལ། །དར་མར་གནས་པ་རྒས་པས་

ཉམས། །རྣམ་མང་ན་ཚས་མདངས་བཟང་ཡལ། །བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་ཡང་

འཛད། །གནས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་འགག་པས། །བསམ་པ་ཐར་པ་ལ་གཏད་

ནས། །རྣམ་དཀར་ལས་ལ་འབད་པ་དང༌། །ཆགས་སང་མཐའ་དག་སངས་ན་

འཐད། །པད་མ་རཱ་ག་འབར་བ་དང༌། །མ་རྒད་ཁང་བ་བ་དན་ཅན། །ཆང་དང་ཁ་ཟས་

རབ་མང་བར། །དགའ་མ་མདངས་བཟང་དང་བཅས་པ། །དར་ཟབ་སན་ལ་ཉལ་བ་
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ཡང༌། །ས་བདག་དཔལ་ལས་མཐར་ཉམས་ནས། །འདམ་བཅས་ཁང་བ་དག་ན་ཉལ། 

ཁ་ཟས་ཡང་དག་མ་འཚལ་བས། །རང་དབང་དགའ་བ་རབ་སངས་ན། །ཉམ་ཐག་པར་

ཡང་གནས་འཚལ་ལགས། །དལ་འབབ་པད་མ་གསར་གནས་པ། །ཡལ་འདབ་དང་

ལྡན་དཔག་བསམ་ཅན། །དགའ་ཚལ་དག་དང་ལྷ་རྣམས་དང༌། །དབང་མཛད་དཔལ་

ལྡན་ལྷ་དབང་ཡང་། །ལྷ་དབང་དཔལ་ལས་མཐར་ཉམས་ནས། །ཕག་གམ་བ་ལང་

མངལ་ནས་བཙས། །ཁ་ཟས་རྩྭ་དང་བཤང་བ་ཟ། །ས་དང་གནས་མལ་ངན་པ་

འགར། །ཉམ་ང་བར་ཡང་གནས་འཚལ་ལགས། །སྔར་བཤད་ལས་ངན་རབ་སངས་

ནས། རྣམ་དཀར་གཞན་ཕན་བསམ་པ་དང༌། །ཡང་དག་ལམ་ལ་རབ་གནས་

པས། །ལས་དང་བག་ཆགས་སངས་པ་དང༌། ཐར་ལམ་དག་ལ་འབད་ན་འཐད། །རབ་

དཀར་ལས་ལ་གང་དགའ་བ། །ཡང་དག་ཁ་ཟས་རྣམ་མང་ལྡན། ཁང་བཟང་བ་དན་

ཅན་ལ་དབང༌། །ཐམས་ཅད་བཀའ་བ་རབ་མཉན་པ། །ས་ལ་དཔལ་འབར་ས་བདག་

དང༌། །བསམ་གཏན་རབ་མངའ་ཚངས་དབང་ཡང༌། །ཡང་དག་པར་གནས་འཕགས་

པ་དང༌། །གཞལ་ཡས་ཁང་གནས་ལྷ་དབང་ཡང༌། །རྣམ་དཀར་ལས་ལ་རག་ལས་

པས། །ཡང་དག་ལམ་ལ་འབད་ན་འཐད། །ཡལ་འདབ་རབ་བཟང་དཔག་བསམ་

དང༌། །མདངས་གསལ་དལ་འབབ་པད་གསར་ཅན། །དགའ་ཚལ་མ་ལ་ཡས་ཁང་

བ། །དཔག་ཡས་དང་ལྡན་གནས་གཙང་ན། །ཁང་བཟང་རྣམ་དཀར་བ་དན་ཅན། །ལྟ་

ན་རབ་དཀར་ཡངས་པ་དང༌། །དར་དཀར་ན་བཟའ་མལ་ཆ་སན། །རྣམ་མང་དར་ཟབ་

རཏྣ་དང༌། །ཡང་དག་ཁ་ཟས་དཔལ་ལ་དབང༌། །ས་དང་བར་སང་མཐའ་དག་

ན། །དཔག་ཡས་བསྔགས་པ་དང་ལྡན་པའང་། །རྣམ་དཀར་ལས་ལ་རག་ལས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

 740  

པས། །ཡང་དག་ལམ་ལ་འབད་ན་འཐད། །ཟབ་ཡངས་གངྒཱ་པད་གསར་ཅན། །པད་

དཀར་མདངས་བཟང་འདབ་མ་འདབ། །ཙནྡན་མ་ལ་ཡ་ངད་ལྡན། །སང་བ་རབ་འབར་

རྣམ་མང་གསལ། །རབ་བཟང་ངད་ལྡན་ཙནྡན་འདར། །ཞལ་ཟས་བཟའ་བ་ལྷ་རས་

མང༌། །ར་རྔ་ཆ་ལང་སྐད་སན་དང༌། །དགའ་ཆ་མདངས་གསལ་གར་ཉམས་ཅན། །ལྷ་

རས་གཞན་ཡང་མང་ལྡན་པ། །རབ་དཀར་ལས་ལ་རག་ལས་པས། །ཡང་དག་ལམ་

ལ་འབད་ན་འཐད། །རྣམ་དཀར་ལས་ལ་འབད་ན་ཡང༌། །མཚན་མ་དང་ལྡན་བསམ་

གཏན་ལས། །ཟག་བཅས་གནས་ནས་ཐར་བར་དཀའ། །ཡང་དག་ལམ་ལ་གནས་པ་

ལ། །ཟག་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་པ་ན། །མཚན་མར་ལྟ་བ་རབ་སངས་ནས། །བཀའ་

དང་མན་ངག་མཉན་པར་འཚལ། །ཡང་དག་ལམ་ལ་མཁས་པ་དང༌། །གཞན་ཕན་

བསམ་པ་རབ་མངའ་བ། །ས་དང་ལམ་ལ་གནས་པ་ཡང༌། །གང་ཟག་དམ་པ་གཞན་

བཙལ་ནས། །ཟབ་ལམ་ཡང་ཡང་ཉན་ན་བཟང༌། །རྣམ་དག་བཀའ་དང་འགལ་བ་

རྣམས། །གཞན་འགས་འཐད་པར་བསན་ན་ཡང༌། །ཚད་མས་རྣམ་པར་བཀག་པས་

ན། །ཉན་ཡང་རང་གཞན་ངལ་བར་ཟད། །བསམ་གཏན་དག་ལ་མ་འབད་ན། །ཉན་པ་

ཙམ་ལས་ཐར་དཀའ་བས། །རང་རང་ཁང་བ་བས་མཐའ་དང༌། །གང་བསམ་ནགས་

ཚལ་ཉམས་དགའ་བ། །འདབ་ཆགས་སྐད་སན་དང་ལྡན་པར། །བསམ་པ་གཞན་དག་

རབ་བཏང་ནས། །མཉམ་གཞག་ལམ་ལ་འབད་ན་འཐད། །བདག་ལྟ་མཐའ་དག་རྣམ་

སངས་ནས། །ཟབ་ལམ་ཡང་དག་ལྟ་བ་ལ། །རྣམ་དག་བསམ་པས་འབད་པ་ན། །ཐར་

པ་དམ་པ་རང་ལ་གནས། །ཡང་དག་ལམ་ལ་འབད་ན་ཡང༌། །རང་ལ་ཕན་བསམ་མ་

སྔངས་ན། །ཉན་རང་དག་ལས་མ་འདས་པས། །གཞན་ཕན་ལས་ལ་འབད་ན་
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འཐད། །གང་ཟག་གཞན་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕ་དང་མར་ཡང་རབ་བསམས་

ནས། །རང་ལས་གཞན་ལ་ལྷག་པར་ཡང༌། །རྣམ་དཀར་བསམ་པ་ལྡན་པར་

འཚལ། །གཞན་ཕན་བསམ་པས་རབ་འཕངས་ནས། །ཁ་ཟས་མལ་ཆ་གནས་ཁང་

དང༌། །ཡན་ལག་དག་དང་དགའ་མ་ཡང༌། །མ་ཕངས་གཞན་ལ་གཏང་བར་

འཚལ། །ལ་ལས་འདབ་མ་འབར་བ་དང༌། །རྣམ་མང་མདའ་ཆར་ཕབ་ན་ཡང༌། །བདག་

དང་ལས་ལ་རབ་བསམས་ནས། །རྣམ་དཀར་བསམ་པས་གནས་པར་

འཚལ། །ཐམས་ཅད་རང་ལ་རག་ལས་པས། །རང་བསམ་སག་ལྟར་ཡན་པ་དག །ཟབ་

ལམ་ཀ་བ་དམ་པ་ལ། །བསམ་གཏན་ཐག་པས་བཏགས་ན་བཟང༌། །ལྟ་ངན་རྣམ་པར་

མ་བསལ་ན། །ཐར་ལམ་དག་ལས་ཉམས་ལགས་པས། །རྟག་ཆད་ལྟ་བ་རབ་སངས་

ནས། །ཡང་དག་མཐའ་ལ་མཉམ་གཞག་འཚལ། །བརྟགས་ནས་ཚད་མས་བསལ་བ་

དང༌། །ཐ་སད་སང་ཙམ་མ་འགགས་པས། །རྟག་ཆད་མཐའ་ལས་རབ་འདས་

པར། །ཡང་དག་ལམ་ལ་མཁས་པས་བཤད། །ཡང་དག་ལམ་ལ་མ་འབད་ན། །ལས་

ངན་བག་ཆགས་སང་དཀའ་བས། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རབ་སངས་ནས། །ས་ལམ་

དག་ལ་འབད་པར་འཚལ། །བཀའ་རྣམས་གདམས་པར་རབ་ཤར་ནས། །ཟབ་ལམ་

བསམ་གཏན་དག་ལ་འབད། །མཉམ་གཞག་ལམ་ལས་ལངས་པ་དང༌། །བཀའ་དང་

མན་ངག་འཆད་པར་འཚལ། །གཞན་ཕན་མཛད་པ་བསམ་ལས་འདས། །ལས་ངན་

བག་ཆགས་མཐའ་དག་སངས། །ཟབ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་མངའ། །མཚན་དང་

ལྡན་པ་གཞན་ལས་ལྷག །རབ་དང་བར་དང་ཐ་མ་ལ། །རང་རང་ཁམས་དང་བསམ་པ་

དང༌། །འཚམ་པར་ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འཆད། །ཚངས་དང་ལྷ་དབང་བཀའ་ལ་
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ཉན། །མདའ་ལྔ་པ་རྣམས་རང་དབང་སངས། །འཕགས་པ་གཞན་ལས་མཁས་པ་

དག །ཡང་དག་ལམ་ལ་རག་ལས་པས། ལས་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་སངས་ནས། །ཡང་

དག་ལམ་ལ་འབད་པར་འཚལ། །གཞན་ཕན་བསམ་པས་རབ་འཕངས་ནས། །ཟབ་

ལམ་བག་ཙམ་བསན་པ་ལ། །བདག་ལ་ཕན་བསམ་ལྡན་པ་རྣམས། །དགའ་དང་དད་

པས་ཉན་ན་འཐད། །ཐ་མལ་ནད་དང་བཅས་པ་ཡང༌། །སྨན་པ་དག་ལ་རབ་ཉན་

ན། །ཆགས་དང་སང་བས་ན་བ་དག །བཀའ་ལས་འདའ་བ་ག་ལ་འཐད། །ཡན་ལག་

ཞགས་པས་བསམས་པ་ཡང༌། །བཅད་ཐབས་དག་ལ་རབ་འབད་ན། །ལས་ངན་

ཞགས་པས་བཏབ་པ་དག །དལ་བར་གནས་པ་ག་ལ་འཐད། །དད་ལྡན་ས་བས་ཡང་

དང་ཡང༌། །ནན་མཛད་ངག་ལས་རབ་ཉན་ནས། །སན་ངག་གནས་རྣམས་མཐའ་དག་

ལ། །མཁས་པས་ལྷག་བསམ་དག་པས་བརྩམས། །ཟབ་ལམ་མན་ངག་བཤད་པ་

ལ། །འགལ་བ་སང་ན་མཁས་ལ་བཤགས། །རྣམ་དཀར་ལས་དང་གང་ལྡན་

པས། །རང་གཞན་བག་ཆགས་སང་བར་འཚལ། །གཞན་འགས་བསྐལ་བར་འབད་ན་

ཡང༌། བརྩམ་པར་རབ་དཀའ་སན་ངག་དག །ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པས་

བརྩམས། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡ་མཚན་གནས། །ཆགས་དང་སང་བས་སྨད་ན་

ཡང༌། །རང་རྟགས་གཞན་ལ་བསན་པར་ཟད། །བདག་ལ་འདར་དང་ཉམ་ང་བ། །ནམ་

ཡང་མངའ་བ་ག་ལ་འཚལ། །  ཞྗེས་པ་འདི་ནི་བཤྗེས་གཉྗེན་ས་བས་བསྐུལ་བའི་

ངློར། །བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་གསུང་རབ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་བློ་གྲློས་ཀི་པད་མློ་རྒྱས་པ་

ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།
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༈ ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པའི ་བདག་པློ ་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་དགློངས་སུ་

གསློལ། །སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འདིས་མཚོན་བྱྗེད་དུ་

བྱས་ནས་རང་གཞན་གིས་འདས་མ་འློངས་ད་ལྟར་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བ་མ་དམ་པ་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་

རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གློང་ནས་གློང་དུ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་གྱུར་ཅིག །ཕན་བདྗེ་མ་ལུས་པའི་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་

པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །བསན་པ་རིན་པློ་

ཆྗེ་བཤད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་འཛིན་པའི་དམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང་

ཞིང་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་དག་གི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་འཕིན་ལས་ཕྱློགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །དགྗེ་འདུན་གི་ཆློས་སྤྱློད་བཅུའི་སྒྲུབ་པ་

འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེའི་བྱིན་རླབས་དང་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྦྱིན་

པའི་བདག་“པློའི
1

་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྗེན་བར་དུ་

གཅློད་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །མཐུན་པའི་རྐྗེན་ཚེ་དང་དཔལ་དང་

འབྱློར་བ་དང་བསློད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློ་བཞིན་དུ་གློང་ནས་གློང་དུ་

འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདི་དག་གི་མཐུ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་སངས་མ་རྒྱས་ཀི་ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆློས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་

1  པའི
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ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལ་གྗེགས་ཀི་རྣམ་པ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་

འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག །མཐུན་པའི་རྐྗེན་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ལ་བརྟྗེན་པ་དང་

གནས་དང་གྲློགས་དང་ཚེ་དང་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་རྒྱལ་བས་གནང་བ་ཐམས་ཅད་

གཏུགས་པ་མྗེད་པར་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་དག་གི་འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་

ཞིང་མཐུན་རྐྗེན་སྒྲུབ་པ་ལ། སྔློན་སངས་རྒྱས་མཐློང་བ། དམ་པའི་ཆློས་ཐློས་པ། 

འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་ལ་བརྟྗེན་པ། བསན་པ་དང་འཁློར་རྣམ་བཞི་སྐློང་བར་ཞལ་

གིས་བཞྗེས་པའི་བསྲུང་མ་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀིས་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡྗེལ་བ་མྗེད་

པར་གྲློགས་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ལ་དགློངས་སུ་

གསློལ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་གཞི་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་དགྗེ་

བའི་རྩ་བ་འདི་རྣམས་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཅིག །དྗེ་མ་ཐློབ་པའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རིགས་མཐློ་བ་དང་གཟུགས་

བཟང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་མྗེད་པ་རྣམས་

ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །འབྱློར་པ་དང་དབང་ཕྱུག་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །ཤྗེས་རབ་ཆྗེ་བ་དང་དད་པ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་ཅིག །མང་དུ་ཐློས་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་ཅིག །གཏློང་བ་ལ་དགའ་བ་དང་ངློ་ཚ་ཤྗེས་ཤིང་ཁྗེལ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདི་དག་གི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས། 
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འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་ཕྗེབས་པར་གྱུར་ཅིག །ལློ་ཏློག་

རྟག་ཏུ་ལྗེགས་པར་གྱུར་ཅིག །མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པར་

གྱུར་ཅིག །དུས་ཀི་འཁྲུག་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་

གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་བསམ་སྦྱློར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ཕ་མ་ལྟར་བྱམས་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རས་དང་ལློངས་སྤྱློད་དང་དབང་ཕྱུག་དག་གིས་ཆློག་ཤྗེས་

པར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདུད་ཀི་ཞགས་པ་ལས་ཡློངས་སུ་ཐར་བར་

གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྲློ་ཐམས་ཅད་

རྟག་ཏུ་སློངས་པར་ཤློག །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གང་དག་སུ་བཞུགས་པ། །དྗེ་དག་

ཀུན་གི་སྨློན་ལམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་

དྗེར། །ཞྗེས་སློགས་བྱ། ཞྗེས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའློ།།  །།

༈ ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་ཚེ་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། ཚེ་ལས་

འདས་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བས་འཁློར་བ་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་

དང༌། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམས་པ་ལ་སློགས་པའི་དགྗེ་

བའི་རྩ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བགིས་པ་དང༌། བགིད་དུ་སྩལ་བ་དང༌། གཞན་གིས་

བགིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བགིས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འབྗེལ་བ་ཤུལ་ན་མཆིས་

པ་རྣམས་ཀིས། དུས་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར་དུ་བ་མ་དང་དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་
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ཕུལ་བ་དང༌། དགྗེ་འདུན་ལ་བསྗེན་ཅིང་བཀུར་བ་དབུལ་བློ་ལ་སྦྱིན་པ་གཏློང་བ་

བགིས་པ་དང༌། གཟུངས་སྔགས་ཀི་བཟླས་བརློད་བགིས་པ། གསུང་རབ་བསྒགས་

པ། དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་ཏྗེ། སིག་སྦྱློང་བགིས་པ་སློགས་ཀི་

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དུས་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་

བ། གལ་ཏྗེ་ལས་ཀི་དབང་གིས་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྗེས་སམ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་

བའི་མི་ལས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། དགྗེ་བའི་རྩ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དྗེའི་རྗེས་སུ་

འབངས་ཤིང༌། རྗེས་སུ་ཞུགས་པར་གྱུར་ཅིག །རྗེས་སུ་ཞུགས་ནས་ཀང་རིགས་

དྲུག་སློ་སློའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་ནས་མྱུར་དུ་མངློན་པར་རློགས་པར་འཚང་རྒྱ་

བར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་ལྟ་བུ་མ་ཐློབ་པའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་

ལུས་ཀི་རྟྗེན་དལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ཡང་མཐློ་རིས་ཀི་

ཡློན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །འཕགས་པའི་ནློར་བདུན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅིག །གཞན་ཡང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་མཐློང་བ་དང་མི་འབལ་བར་

གྱུར་ཅིག །དམ་པའི་ཆློས་ཉན་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །འཕགས་པའི་དགྗེ་

འདུན་ལ་བསྗེན་བཀུར་བྱྗེད་པ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་ཚེ་རབས་

ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་མི་རྗེ་བའི་སྦྱིན་པ་གཏློང་བར་གྱུར་ཅིག །སིད་

ཕྱིར་སྐྗེ་བ་ལ་འདུན་པ་དང་བལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་

ལ་ཞྗེ་འགྲས་པ་མྗེད་པའི་བཟློད་པ་སློམ་པར་གྱུར་ཅིག །དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་

མྱུར་དུ་སྡུད་པའི་བརྩློན་འགྲུས་རྩློམ་པར་གྱུར་ཅིག །གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་རྣམ་

པར་བསལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །ཐབས་སིང་རྗེ་
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ཆྗེན་པློ་དང་མ་བལ་བའི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དློན་རྟློགས་ཤིང་ཁློང་དུ་

ཆུད་པར་གྱུར་ཅིག །དུས་ལས་འདས་པ་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་རྒྱལ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དྗེར། །ཞྗེས་བསྔློ་བ་ནི་གློང་འློག་འབྗེལ་བསྒིགས་ནས་

གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་མཛད་པར་ཞུ། ཞྗེས་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས་སྦྱར་བ་དགྗེ།     །།

༈ འཇམ་མགློན་ཙོང་ཁ་བ་ཆྗེན་པློས་གློང་མ་ཏ་མིང་རྒྱལ་བློར་སྩལ་བའི་ཆབ་

ཤློག་བཞུགས་སློ། །

༈ ༀ་བདྗེ་ལྗེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །རླབས་པློ་ཆྗེའི་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ས་ཆྗེན་པློ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཐུག་པར་ཚུལ་བཞིན་སྐློང་བའི་མིའི་དབང་

བློ་ཆྗེན་པློའི་སྤྱན་སྔར། ནུབ་ཕྱློགས་གངས་ཅན་གི་ཁློད་ཡུལ་དབུས་ཀི་ཆ་ན་གནས་

པའི་ཤཱཀའི་དགྗེ་སློང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་ཞུ་བ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་བློ་ཆྗེན་

པློའི་བསློད་ནམས་རི་རབ་ལྷུན་པློ་ལྟར་འཕང་མཐློ་ཞིང་བཀའ་འབངས་རྣམས་ཀི་

བདྗེ་སྐིད་ལྷ་ཡུལ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བཀའ་ལུང་གཉན་པློ་རྒྱལ་ཕན་དུ་མས་

སྤྱི་བློས་ལྗེན་པར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ནས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་མཐུ་སློབས་

བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་དུ་ལུང་གིས་འདི་ཕྱློགས་སུ་མངགས་པའི་གསྗེར་ཡིག་པ་རྣམས་

ཀིས་འཇའ་ས། མྗེ་ཏློག་ཞིབ་མློ་སྤིན་རིས་ཡློད་པའི་གློས་ཡུག་དམར་བློ་གཅིག་དང༌། 

ལང་གུ་ཡུག་གཅིག །མྗེ་ཏློག་མྗེད་པའི་གློས་ཡུག་དམར་བློ། །སྔློན་པློ། ལང་གུ་ཡུག་

གསུམ་དང༌། དར་མདློག་ཅན་ཡུག་བདུན། གློས་ཆྗེན་གི་ཆློས་གློས། ཕྱག་ཚེ། གློང་

ཐུང༌། རིང་འགག །ཐང་ཐྗེབ། ཆུ་ཤྗེལ་གི་ཕྗེང་བ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བུབས་གཉིས། དཀར་
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ཡློལ་གཉིས། རྟྗེན་ཁྗེབས་གཉིས། ལག་ཕྱིས་གསུམ། པང་ཁྗེབས་མཎལ་གི་རྒྱན་

གསུམ། སྐ་རགས། ཏིང་ཤགས་བུབས་གཉིས། ལྷམ་འབློག་དང་བཅས་པ། ཇ་རྒྱ་མ་

ལྔ་བཅུ། ཙན་དན་དུམ་གཅིག་གི་གནང་སྦྱིན་དང་བཅས་པ་འདིར་འཕློད་པས་ཐུགས་

ལ་བཏགས། གློང་མ་ཆྗེན་པློའི་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་ལ། ངྗེད་དྗེ་ཕྱློགས་སུ་ལན་

ཅིག་འློང་བ་གིས་གསུང་བ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་ལུང་བུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསྗེར་ཡིག་པ་

རྣམས་དང༌། ཝང་གིས་ནན་གིས་གསུང་འབྱློན་ཡིན་འདུག་པའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད། 

སའི་བདག་པློ་ཆྗེན་པློས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་དགློངས་པའི་ལུང་ཡིན་པར་

འདུག་པ་མ་ག་ཞིང་ལུང་བུད་ལ་མ་གུས་པ་དང༌། བརས་པ་བྱས་པ་མ་ལགས་ནའང༌། 

མི་མང་པློ་དང་ནམ་ཕད་པའི་དུས་རྣམས་སུ་ནད་དྲག་པློ་འབའ་ཞིག་འློང་བ་བྱུང་བའི་

དློན་གིས། ༧བཀའ་ལུང་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ་ལ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་

བར་ཟབ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཐུགས་ཀིས་མི་དགྗེས་པ་མི་མཛད་པ་ཐུགས་ལ་

འདློགས་པར་ཞུ། སྔློན་གི་དུས་སུ་བྱློན་པའི་ཆློས་རྒྱལ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་

རྟྗེན་འདིའི་ཁིམས་ལུགས་དང་འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མའི་ཆློས་ལུགས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་

ལྗེགས་པར་དར་བའི་ཐུགས་ཀི་ཁུར་ཆྗེན་པློ་བསམས་འདུག་པའི་ལུང་བཞིན་དུ། ད་

ལྟའི་དུས་སུ་གློང་མ་ཆྗེན་པློའི་ཐུགས་དགློངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མཛད་པ་ཕིན་

ལས་ངློ་མཚར་བས་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཡིད་མགུ་བར་བྱྗེད་པའི་

གཏམ་སན་པློ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐློས་པས། བདག་ཅག་འདི་ཕྱློགས་ན་ཡློད་པའི་རབ་

བྱུང་དྲག་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེས། གློང་མ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་ཚེ་དང་རྒྱལ་སིད་ཡུན་རིང་དུ་བརྟན་

པའི་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྗེབས་ཀིན་ཡློད་པའི་ཚུལ་འདི་
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དགློངས་པར་ཞུ་ཞིང༌། དྗེ་ལྟར་ཡིན་ལགས་ན་དྗེ་ལ། ༧ས་སྐློང་ཆྗེན་པློའི་ཕིན་ལས་

ཀིས་ཇི་ལྟར་སྐློང་། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཉིད་ཀིས་མཁྱྗེན་པས། བདག་ཅག་འདྲ་བས་

ཞིབ་ཏུ་མི་སློབས་ལགས། གུས་པས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །སྤྱན་ལམ་དུ་བབ་པའི་

ཐབས་ཀི་རྟྗེན་མཚོན་པར། ལིའི་ཡུལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀི་སྐུ་

གཅིག །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་གསྗེར་སྐུ་གཅིག །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

འཇམ་དཔལ་གི་གསྗེར་སྐུ་གཅིག །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིང་བསྗེལ་འཕྗེལ་

བཞིན་པ་གསུམ་སྦྲྗེལ་གཅིག །ཡང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིང་བསྗེལ་གཅིག །རྒྱ་

གར་གི་གྲུབ་ཆྗེན་རྒྱ་དང་བློད་གཉིས་ཀར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་

མཛད་པའི་སྐུ་དྲིན་ཅན་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་ལྷ་ཅིག་གི་གདུང་རུས་ལས་བྱློན་པའི་རིང་

བསྗེལ་གཅིག་རྣམས་ཕུལ། བྱི་བ་ལློ་ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ལ་ཡུལ་དབུས་

ནས་ཕུལ་བའི་ཞུ་ཡིག །ཅྗེས་པ་འདི་རྒྱ་ནག་ཏ་མིང་རྒྱལ་བློས་ལྔ་བརྒྱ་བ་རྣམས་ཀི་

གཙུག་རྒྱན་དམ་པར་གྱུར་བ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་དྗེ་ཉིད་ཉི་མ་ཤར་ཕྱློགས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་

ཆྗེན་པློར་གདན་འདྲྗེན་གི་ཞུ་ཡིག་གསྗེར་ཡིག་པ་དང་བཅས་པ་བཏང་བའི་ཞུ་ཡིག་

ལན་ངློས་བཤུས་སློ། །མངྒལཾ།།  །།

༈ རང་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འཁློར་བ་ལས་སྐློ་བའི་གཏམ་ཞྗེས་

བྱ་བ་བཞུགས། །

༈ བསབ་གསུམ་རྒྱན་དང་ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་སློན། །སློང་གསུམ་ཁྱབ་པའི་

གྲངས་ལྡན་འགྲློ་བའི་མགློན། །སྐུ་གསུམ་མངློན་མཛད་བ་མའི་ཞབས་པད་ལ། །སློ་
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གསུམ་གུས་པའི་ཡིད་ཀིས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །སྐུ་གཉིས་ཕུལ་བྱུང་ལུས་སློབས་རྒྱས་

པ་ལ། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་གསྗེར་གི་དྲ་བས་གཡློགས། །སྐུ་བཞིའི་མཆྗེ་བ་རབ་

དཀར་ཤིན་ཏུ་བརྟན། །སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཐུབ་དབང་ལག་ལྡན་རྒྱལ། །དལ་འབྱློར་

ཐློབ་ཀང་དལ་བའི་སྐབས་མྗེད་ཅིང༌། །བདྗེ་འགྲློར་སྐྗེས་ཀང་བདྗེ་བས་དབྗེན་པར་

གྱུར། །ཆློས་ལ་མློས་ཀང་ཆློས་དློན་རྟློགས་པ་མྗེད། །བློ་གྲློས་དམན་ཀང་བློ་བཟང་

ཞྗེས་བཏགས་པའི། །རྒྱལ་ཁམས་པ་ཁྱློད་རང་གི་བསྐུལ་ཚིག་ལ། །མ་གཡྗེངས་རྣ་

བའི་དབང་ཤྗེས་ལྗེགས་གཏད་དྗེ། །ལུང་དང་རིགས་པས་ལྗེགས་པར་བརྟགས་བྱས་

ནས། །འདིར་སྨྲས་དློན་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་བར་རིགས། །ཁྱློད་ཀིས་སྔློན་ཡང་དུག་

གསུམ་ལ་སྤྱད་པས། །ཐློག་མ་མྗེད་ནས་ཐ་མ་ད་ཡི་བར། །མ་རིག་ཁློད་འདིར་བགྲང་

ལས་འདས་པ་འཁློར། །བཟློད་གླགས་མྗེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་མློང༌། །ད་

དུང་འདི་ལ་སྤྱད་པར་བྱས་ན་ནི། །སར་ཡང་ངན་སློང་གསུམ་ལས་འགྲློ་ས་མྗེད། །ཀི་

ཧུད་ངན་འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་གྱུར་ཏམ། །ཀྗེ་མའློ་དྗེ་རྒྱུ་དྗེང་ནས་སང་བར་

རིགས། །ཞྗེས་སྨྲས་པ་དང༌། །ཁློ་ན་རྗེ། འློ་ན་དྗེར་མི་སྐྗེ་བའི་ཐབས་ཅི་ཡློད། །དྗེ་ཡི་

སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཇི་ཙམ། སྡུག་བསྔལ་དྗེ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་རྒྱུ་ཅི། ཞྗེས་པའི་ལན་

སྨྲས་པ། ངན་འགྲློའི་གནས་སུ་མི་སྐྗེའི་ཐབས་དག་ནི། །བཤད་ཀིས་ལྗེགས་པར་ཉློན་

དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །འཕལ་ཕུགས་ཀུན་ཏུ་མི་བསླུར་ངྗེས་གྱུར་བའི། །སྐབས་

གནས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སློང༌། །སྗེམས་ཅན་འདི་དག་ཐློག་མ་མྗེད་

ནས་བདག །དྲིན་གིས་བསྐངས་པའི་མ་མ་དྲིན་ཅན་ཡིན། །དྗེ་སད་མ་རྒན་དྗེ་དག་

བྱང་ཆུབ་ལ། །འགློད་པའི་ཕྱིར་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆློག་སྗེམས་སྐྗེད། །བཀའ་དང་བསན་
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བཅློས་ཇི་སྗེད་གསུངས་དྗེ་ཡི། །དགློངས་དློན་ཡློངས་འཛིན་བཟང་བློས་བསན་དློན་

ལ། །དབྗེན་པའི་གནས་སུ་གྲློགས་མྗེད་གཅིག་པུ་རུ། །གཡྗེང་བ་སངས་ཏྗེ་རྩྗེ་གཅིག་

གནས་པར་བྱ། །རྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་དགྗེ་དྗེས་མཚོན་པ་ཡིས། །འཁློར་འདས་གཉིས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་དགྗེ་རྩ་རྣམས། །མཁའ་མཉམ་མ་རྒན་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་ནི། །འཁློར་

གསུམ་དག་པའི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་ལྡན་གིས། །སྒློ་སྐུར་མཚན་མའི་ཚོགས་རྣམས་

སངས་བྱས་ནས། །སློབས་བཅུ་མངའ་བའི་ས་དྗེར་བསྔློ་བར་བྱ། །གང་དུ་གནས་ན་

དུག་གསུམ་ལ་སློགས་པའི། །ཉློན་མློངས་ཚོགས་རྣམས་ཡར་ངློའི་ཟླ་བཞིན་

འཕྗེལ། །དཀར་ཕྱློགས་ཐློ་རངས་རྒྱུ་སྐར་ལྟར་འགྲིབ་པའི། །གནས་ངན་མྱུར་དུ་སློང་

དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །ས་ཚོགས་འདམ་སྐྗེས་དཔག་མྗེད་གཅལ་དུ་བཀྲམ། །རང་དྲུག་

ལྡན་རྣམས་དགའ་བའི་གླུ་ལྗེན་ཞིང༌། །སན་པའི་དར་དིར་སྒློག་པར་བྱྗེད་པ་

ཡི། །དབྗེན་གནས་དམ་པ་སྗེན་དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །ཚིག་ཙམ་ཤྗེས་ཀང་དློན་ལ་བློ་

མ་ཕྱློགས། །སློམ་བརྩློན་རྣམས་ལ་སང་ཤུགས་མནར་སྗེམས་ཅན། །ཕྱློགས་འཛིན་

རླུང་གིས་རྣམ་པར་གཡྗེངས་གྱུར་བའི། །བ་མའི་གཟུགས་བརན་སློང་དང་རྒྱལ་

ཁམས་པ། །ཡིན་ལུགས་ཁློང་དུ་ཆུད་ཅིང་དབང་བློ་དུལ། །མཐློང་བ་ཙམ་གིས་གཞན་

ཡིད་འཕློག་པར་བྱྗེད། །བསྗེན་པ་ཙམ་གིས་དགྗེ་འཕྗེལ་སྐློན་འགྲིབ་པའི། །བཤྗེས་

གཉྗེན་དམ་པ་སྗེན་དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །དམུ་རྒློད་མ་རུངས་དུག་སྦྲུལ་ཁློས་འདྲ་

ཞིང༌། །འགྲློགས་པ་ཙམ་གིས་རང་གཞན་ཕུང་བར་བྱྗེད། །ཐར་བའི་སློག་རྩ་གཅློད་

པར་བྱྗེད་པ་ཡི། །གྲློགས་ངན་མྱུར་དུ་སློང་དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །གཞན་ལ་འཚེ་བས་

དབྗེན་པའི་རི་དྭགས་དང༌། །ཉན་ཤྗེས་འཁློར་དུ་བདྗེ་བ་བསྐྗེད་པའི་སྒ། །རྒྱུན་དུ་སྒློག་
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པ་འདབ་བཟང་གཞློན་ནུའི་ཚོགས། །དྗེ་འདྲའི་གྲློགས་དག་སྗེན་དང་རྒྱལ་ཁམས་

པ། །དྗེ་ལྟར་ཇི་སྐད་བསན་བཞིན་བྱྗེད་གྱུར་ན། །ངན་སློང་གནས་རྣམས་གང་དུའང་

མི་སྐྗེ་ཞིང༌། །གནས་སྐབས་མངློན་མཐློ་མཐར་ཐུག་ངྗེས་ལྗེགས་ཀི། །གློ་འཕང་ཐློབ་

པར་འགྱུར་རློ་རྒྱལ་ཁམས་པ། །དྲི་བ་དང་པློའི་ལན་རློགས་སློ།།  །།

༈ ཀྭ་ཡྗེ་ད་དུང་གསློན་དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་

ཆྗེ་ཆུང་ནི། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གྱུར་ཏྗེ་ཆྗེན་པློ་ནི། །དམལ་བ་རྣམས་ལ་ཡློད་དྗེ་དྗེ་

ཡང་ནི། །ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཕག་གཉིས་སུ་འགྱུར། །ཡང་གསློས་ཐིག་ནག་

བསྡུས་འཇློམས་ངུ་འབློད་དང༌། །ངུ་འབློད་ཆྗེན་པློ་ཚ་བ་རབ་ཚ་དང༌། །གནར་མྗེད་

པ་སྗེ་ཚ་བའི་དམལ་བ་བརྒྱད། །ཆུ་བུར་ཆུ་བུར་རློལ་དང་ཀི་ཧུད་དང་། །ཨ་ཆུ་སློ་

ཐམས་པ་དང་ཨུཏྤལ་ལྟར། །གས་དང་པདྨ་ལྟར་གས་ཆྗེར་གས་ཏྗེ། །དྗེ་ལྟར་གྲང་བའི་

དམལ་བ་རྣམ་བརྒྱད་དང༌། །མྗེ་མ་མུར་དང་རློ་མགས་འདམ་དང་ནི། །སྤུ་གྲིས་

གཏམས་སློགས་ཉྗེ་འཁློར་བ་དག་དང༌། །རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་སློགས་ངྗེས་མྗེད་ལ་

གནས་པའི། །ཉི་ཚེ་བ་དང་རྣམ་པ་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །དྗེ་དག་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་

ལས། །ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་པར་དཀའ། །མདློར་ན་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་

བཟློད་དཀའ་ཡིས། །ཀུན་ནས་གཟིར་ཅིང་ཐར་པའི་མཐུ་མ་མཆིས། །འབིང་ནི་ཡི་

དྭགས་ལ་ཡློད་དྗེ་ཡང་ནི། །ཕྱི་ནང་ཟས་སྐློམ་སྒིབ་པས་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཕྱི་ཡི་

སྒིབ་པ་ཅན་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ལའང༌། །རྣག་ཁག་སློགས་སུ་མཐློང་ནས་སྤྱློད་སྐལ་

མྗེད། །ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན་རྣམས་ཟས་སྐློམ་སློགས། །མི་རྗེད་གལ་ཏྗེ་ཅུང་ཟད་རྗེད་
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གྱུར་ཀང༌། །མགྲིན་པར་མི་ཚུད་ལློངས་སྤྱློད་མཐུ་ཡང་མྗེད། །ཟས་སྐློམ་སྒིབ་པར་

གྱུར་རྣམས་ཟློས་པ་དང༌། །འཐུངས་པ་རྣམས་ཀང་མྗེ་ལྕྗེའི་ཕྗེང་བ་རུ། །གྱུར་ནས་

རང་ཉིད་དག་ཀང་ཚིག་པར་བྱྗེད། །མདློར་ན་བཀྲྗེས་སྐློམ་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་གླགས་

མྗེད། །དག་གིས་གཟིར་ཅིང་ཐར་པའི་སྐབས་མ་མཆིས། །ཆུང་ངུ་དུང་འགྲློ་ལ་ཡློད་

དྗེ་ཡང་ནི། །བྱིང་དང་ཁ་འཐློར་སློ་ནས་གཉིས་སུ་འགྱུར། །དྗེ་དག་གཅིག་ལ་གཅིག་

ཟའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །གླྗེན་ཅིང་གཏི་མུག་ལ་སློགས་སྡུག་བསྔལ་གིས། །རྟག་ཏུ་

གཟིར་ཅིང་ཐར་པའི་སྐབས་མ་མཆིས། །དྗེ་འདྲའི་སྡུག་བསྔལ་སློང་ཐབས་མི་བྱྗེད་

པར། །ཆགས་སང་གཉིས་ཀིས་རང་གཞན་རྒྱུད་སྗེག་ཅིང༌། །མི་དགྗེ་ས་ཚོགས་སྒྲུབ་

པའི་བྱ་བ་འདི། །ད་ལྟ་ཉིད་ནས་དློར་དང་རྒྱལ་ཁམས་པ། །དྲི་བ་གཉིས་བའི་ལན་

རློགས་སློ།།  །།

༈ ད་དུང་གསློན་དང་བཤད་དློ་རྒྱལ་ཁམས་པ། །དྗེ་ལྟའི་སྡུག་བསྔལ་མློང་

བའི་རྒྱུ་དག་ནི། །ཕྱི་ནང་ཆློས་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་གཟུང༌། །བདག་འཛིན་ལས་

བྱུང་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི། །དུག་གསུམ་ཉློན་མློངས་ལྟྗེ་བ་རབ་བརྟན་

ཅིང༌། །ན་རྒ་སྐྗེ་འཆིའི་རྩིབས་རྣམ་བཞི་དང་ལྡན། །སྡུག་བསྔལ་གི་དང་འགྱུར་དང་

ཁྱབ་སློགས་ཀི། །སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་བསྐློར་བའི། །ལས་ངན་འཁློར་

ལློར་འཁློར་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། །དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་རློགས་སློ། །ཞྗེས་དྗེ་སྐད་སྨྲས་

པ་དང༌། ཁློ་ཡི་རངས་ཏྗེ། འདི་སྐད་དུ། ཨྗེ་མ་དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་བྱང་ཆུབ་སིང་བློའི་

བར། །དཀློན་མཆློག་སྐབས་འགྲློ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནས། །དབྗེན་པའི་གནས་
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སུ་བ་མས་བསན་པ་ཡི། །མན་ངག་ཉམས་བངས་དགྗེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་བསྔློ། །ཀྗེ་མའློ་

ངན་སློང་གནས་ལས་འཇིགས་པ་ཨང༌། །ཀྗེ་མའློ་ནམ་འཆིའི་ངྗེས་པ་མི་སང་ན། །ཀྗེ་

མའློ་གར་སྐྗེ་ཤྗེས་པ་མི་སང་ན། །ཀྗེ་མའློ་མི་སྐྗེའི་རང་དབང་མི་སང་ན། །ཀི་ཧུད་བ་

ན་མྗེད་པའི་བ་མ་དང༌། །ཀི་ཧུད་ཡིད་བཞིན་ནློར་འདྲའི་ཡི་དམ་དང༌། །ཀི་ཧུད་བསན་

ལ་གནློད་འཇློམས་བསན་སྐློང་གིས། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲློ་བའི་བདག་

འཛིན་འདི། །གཏན་ནས་ཉྗེ་བར་བཅློམ་ནས་གཏན་གི་སྐབས། །མཐར་ཐུག་ཆློས་སྐུ་

ཐློབ་ནས་མཐའ་བལ་གི། །གནས་ལུགས་འགྲློ་ལ་སློན་ཅིང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་

སྨྲས་ལས་ཉྗེས་སྐློན་ཆུ་འཛིན་ཚོགས། །མཆིས་གང་འཕགས་དང་ཚུ་རློལ་མཁས་

རྣམས་ཀི། །ཐུགས་རྗེའི་མགློགས་འགྲློས་རབ་ཏུ་གསལ་བྱས་ཏྗེ། །བདག་གི་རྣམ་

དཔྱློད་ཆྗེ་ཟྗེར་གསལ་བར་མཛོད། །འདི་ལས་ཐློབ་པའི་རབ་དཀར་དགྗེ་བ་འདི། །འདི་

དང་ཕྱི་མ་ཀུན་ཏུ་མི་ཟད་གཏྗེར། །གཏྗེར་ཆྗེན་བུམ་བཞིན་དཔག་ཡས་ཡློན་ཏན་

དག །དག་དང་མ་དག་འགྲློ་ལ་སྩློལ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་རང་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་འཁློར་བ་ལས་སྐློ་བའི་གཏམ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་མཁས་པ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་

སྤྱི་བློས་ལྗེན་པ་རྒྱལ་ཁམས་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་གཞན་ལ་ཕག་

དློག་དང་འགྲན་སྗེམས་ཀིས་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཐར་ལམ་ལ་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་

ལྟློས་འགྲློའི་རྒྱུ་སྐར་གི་དབང་བློ་མདའི་དཀར་ཕྱློགས་ཀི་ཚེས་ལ་མཁས་པ་དུ་མའི་

འབྱུང་གནས་ཡུལ་དབུས་ཀི་སའི་ཆ་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་སྦྱར་བ་རྗེ་ཞིག་

རློགས་སློ།།  །།
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༄༅། །རོ་རེ་རྩེ་མོའི་ཟིན་བྲིས་རེ་ཉིད་ཀིས་གནང་བ་བཞུགས། །

༄༅། །རྩྗེ་མློའི་དབུས་ཀི་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། ཤར་གི་ལིང་ཚེར་ ཕྱློགས་གཞན་བཞི་པློ་

ལའང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་པློ་དབུས་དང་འདྲ་བ་བཅས། རྣམ་སང་གིས་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་པས། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཞི། རློར་སྗེམས་དང་བཅས་པ་རྣམས་རང་གི་སིང་གར་བསྡུས་

ཏྗེ། ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་པས་ཐུགས་ཀའི་རློར་སྗེམས་ལ་བསྐུལ་བས་རློར་སྗེམས་ཀི་

ཐུགས་ཀའི་རློ་རྗེ་ལས་ཁློ་བློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་

ཅད་དུ་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ནས་ཚུར་འདུས་རློ་རྗེ་རིགས་ཀི་ལྷ་སློ་དགུར་

གྱུར་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་འཁློད་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ནས་རྣམ་སང་གིས་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་

པས་རྣམ་སང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་

ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་བྱུང་སྗེ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཁློར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་སྤྱན་དྲངས་ལ་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་བཅུག་སྗེ། དམ་ཚིག་གིས་བཅིངས་ནས་གཅིག་ཏུ་འདུས། ཤར་དུ་ཁློ་བློ་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ། ལྷློ་རུ་ཁློ་གཉྗེར་ཅན་སློགས་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་རྣམས་འདི་ལྟ་བུ་གསལ་འདྗེབས་ ནས་རང་

རང་ འཇིག་རྟྗེན་གི་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་ཐམས་ཅད་ གི་གནས་སུ་འཁློར། ཁློ་བློ་ཆྗེན་པློར་གྱུར་

ནས་རྣམ་སང་གི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏྗེ། ཁློ་བློའི་ང་རྒྱལ་བྱས་ ཨྗེ་མའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ནི་སྗེམས་

སློགས་ནས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་སྗེ་ཤར་གི་ལིང་ཚེ་ལ་འཁློད་པར་གྱུར། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དྗེ་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་གཞན་གསུམ་ལའང་འདིའི་རིགས་པས་འགྲྗེའློ། །

རྣམ་སང་གིས་བསྡུ་བའི་དུས་སུ་དབུས་ཀི་རློར་དབྱིངས་དང་འདྲ་བ་ལ་

ཕྱློགས་མཚམས་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བློ་གཅིག་པློ་ལ་ཐིམ། གཅིག་པློའང་དམ་

ཚིག་པའི་གཙོ་བློ་ལ་ཐིམ། སྤློ་བའི་དུས་སུའང་གཙོ་བློའི་ཐུགས་ཀའི་གཙོ་བློ་ལས་

རང་འཁློར་རྣམས་སྤློས་ལ་བསིམ་མློ། །དྗེ་ལ་ཧཱུཾ་མཛད་བཞི་ནི་“གཡློན
1

་ཐུགས་ཀར་

སྔིགས་མཛུབ་གཡས་འཕྱར་བ་ལ། ཁྱད་པར་རིན་ཆྗེན་ཧཱུཾ་མཛད་གཡློན་དཔལ་བ། 

ཁློ་བློ་རློར་སྗེམས་གཡས་འཕྱར། གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། རྒྱལ་པློ་སློགས་གསུམ་ཕྱག་

གཉིས་རང་གི་མཚན་མ་འཛིན་པའློ། །རིན་ཆྗེན་གཟི་བརིད་གཉིས་གཡློན་ཐུགས་ཀ་

ལ་ཁྱད་པར་རིན་ཆྗེན་གཡས་དཔལ་བ། གཞན་གཉིས་“པློ་
2

དཀུར་བརྟྗེན། ནུབ་ཀི་

བཞི་ག་གཡློན་སྔིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀ །བྱང་གི་རློརྗེ་ལས་གཡློན་སྔིགས་“འཛུབ
3

་

ཐུགས་ཀ །གཡས་འཕྱར། གཞན་གསུམ་པློ་རང་མཚན་དྲག་པློ་མ་གཏློགས་རྣམས་

གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། འཁྱིལ་པ་འློད་བཟའ་མི་བཞི་རྣམས་གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། 

གཡས་ཐུགས་ཀ །གླང་ས་གཉིས། ཕྗེང་བ་གཉིས་རྣམས་གཡློན་འཕྱར་བ། མྗེ་བཟའ་

མིའང་འཕྱར་བ། འཇིགས་པ་པ་བཟའ་མི་གཡས་འཕྱར། གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། 

ལྕགས་ཀྱུ་བཟའ་མི་གཡློན་འཕྱར་བ། དུས་བཟའ་མི་གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། གཞན་

རྣམས་དཀུར་བརྟྗེན། རློ་རྗེ་དབྱིག་པ་དང་ཟྗེར། སྨུག་པ་བཟའ་མི་བཞི་རྣམས་གཡས་

ཀང་འཕྱར་བའློ།།  །།

1  གཡྗེན

2  པྗེ

3  མཇུབ



རྡོ་རྗེ་རྗེ་མྡོའི་ཟིན་བིས།
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སློབ་དཔློན་སྗེམས་ཆུང་བྱྗེད་ན་བྱང་ཤར་རམ། མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཟིལ་གིས་

གནློན་ནུས་ན་རང་གི་ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་སུའློ། །ས་ལྷའི་མཆློད་

གཏློར་སྔློན་འགྲློས་ས་ལ་རྒྱུ་བའི་ལྷ་ཀུན་ལན་གསུམ་བརློད། དྲག་པློའི་སྤྱིན་སྗེག་མི་

རུས་ཀི་ཕྱྗེ་མས་སློ། །དྗེ་རབ་འདློམ་གང༌། འབིང་ལློག་མ། ཐ་མ་པུས་མློ། །ས་དཀར་

ན་རབ། དྗེ་མིན་ན་ཆུ་ལ་འློ་མ་ཙནྡན་དཀར་པློ་བཏབ་པའི་སློས་ཆུ་དྲི་ཞིམ་པློས་སྦྲུས་

པའམ། ཐུན་གི་སས་བཀང་ངློ༌། །བའི་རྣམ་ལྔ་ནི། བ་དམར་སྗེར། དབྱར་རྩ་ཟ་དུས་

ཀི་ལྕི་བ་ས་ལ་མ་ལྷུངས་པ། ཆུ་འློ་མ་མར་ཞློ་སྗེ་ལྔ། ལ་ལན་རྗེ་ཁའི་ཆུ་ཟྗེར་ཏྗེ་མ་

དག །དྗེ་རྣམས་ལྕི་བ་ཉི་མ་ལ་སྐམ་ཐག་ཆློད་པ་དང༌། ལྗེགས་པར་བརྡུངས་ཏྗེ་དར་

ཚགས་བྱ། དྗེ་ལ་ཞློ་འློ་མ་མར་གསུམ་པློ་བསྗེས་ནས་སྐམ། དྗེ་ལ་ཆུ་བསངས་ཏྗེ་ལན་

གསུམ་ཙམ་སྐམ་ཐག་ཆློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་རིལ་བུ་གང་འདློད་བྱས་ནས། དཀིལ་

འཁློར་གི་ལས་བྱའློ་གསུངས། ཡུང་ཆུ་ཐལ་བ་བསྗེས་ནས་བྱྗེད་པར་ཡང་བཤད། 

ཕྱག་ལྗེན་ལ་སློ་སློ་མཛད། ཐལ་བ་རྗེད་ན་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཐལ་བ། མ་རྗེད་ན་གང་ཡང་

རུང་བའློ། །བ་དྲི་བྱུག་དུས་སྔློན་ལ་དཀིལ་ནས་དྗེ་ནས་དབང་ལྡན་ནས་འཐྗེན་ནས་

རྒྱ་ཇྗེ་ཆྗེར་བཏང་ངློ༌། །སྗེང་དུ་བ་བྗེ་བྗེ་བ་ནས་གྲྭ་བཞིར་སློས་སློད་བཞག་པ་ཡན་

ཆད་ཀི་རྒྱན་དང་མཆློད་རས་ཀིས་གཟུང་པའློ། །ཆྗེད་དུ་གཏད་པའི་བཟླས་སློམ་གི་

བར་བྱས་ནས་དམ་ཚིག་གསུམ་བཟུང་འདི་ནས་རློར་དྲིལ་དངམི་འབལ་བར་བཤད། 

དྗེ་ནས་སྒྲུབ་གྲློགས་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ང་རྒྱལ་བཟུང་

ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་སྔློན་བྱུང་དང་བསྟུན་པའློ། །ཕྱག་ལྗེན་ལ་མཆློད་ཡློན་སྔློན་

འགྲློའི་ཉྗེར་སྤྱློད་ལྔ། སྗེག་སློགས་དྗེ་ནས་མཚན་བརྒྱ་བྱྗེད་པ་ལ་བ་མ་སྨད་ལུགས་པ་
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རྣམས་ཀིས་དང་པློའི་ཕྱག་ལྗེན་ལ། ཤར་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རིགས་ཀི་

མཚན་བརྒྱ་ལྷློ་ནས་རིན་ཆྗེན་རིགས། ནུབ་ནས་པདྨའི་རིགས། བྱང་ནས་ལས་

རིགས་ཀི་མཚན་བརྒྱ་བྱྗེད། དྗེ་རློར་དབྱིངས་པ་ལ་མི་དགློས། ཅིས་ཀང་རིགས་

འབྱྗེད་ན། ཤར་ནས་ཤར་སྗེམས་བཞི། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་གསུམ་ག་ལའང་རང་

རང་གི་སྗེམས་དཔའ་བཞི་བཞིས་བསློད། གསློལ་གདབ་ཀི་དུས་སུ་རྒྱད་སྗེ་གཞན་

དང་མཐུན་པར་མཎལ་འབུལ་བ་ལ་གཡློན་སྔློན་འགྲློའི་གཞི་བཅའ་དང༌། པུས་མློ་

གཡས་འཛུགས། ཕུར་པ་འདྗེབས་དུས་གཡས་སྔློན་འགྲློའི་གཞི་བཅའ་དང༌། པུས་

མློ་གཡློན་འཛུགས་སློ། །

བསང་ཆུའི་བུམ་པ་གནློད་སྤྱིན་གི་སྔགས་རྒྱས་བསངས། སྭ་བྷཱ་བས་སྦྱངས་

པའི་དང་ལས། པཾ་ལས་པདྨ། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་བཾ་དང༌། ཧཱུཾ་ལས་བསྐྗེད་པ་ཡློད་

པ་ལས་སྔློན་མ་དག་གསུང༌། བཾ་ལས་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུམ་པ་ལྟློ་བ་ཡངས་ཤིང་མཆུ་

འཕྱང་བ། ལྷ་རས་ཀི་གློས་ཀིས་མགུལ་བཅིངས་པ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་གིས་ཁ་

བརྒྱན་པའི་ནང་དུ། སྨན་ལྔ། འབྲུ་ལྔ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྔ། དྲི་ལྔ། སིང་པློ་ལྔ་སྗེ་ལྔ་ལྔ་ཉི་ཤུ་

རྩ་ལྔ་དང་ལྔན་པ། ༀ་ཏཱཔ་ཏྗེ་ཏཱ“པ
1

་ཏྗེ་མཧཱ་ཏཱ“པ
2

་ཏྗེ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བས་ལྷའི་དལ་འགྲློའི་

རང་བཞིན་གི་ཆུ་བཀུག་པའི་ནང་དུ་ཧྲིཿལས་པདྨ། ས་མ་ཡ། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར། དྗེའི་སྗེང་དུ་བཛྲ་ཡཀ་ཨ་ལས་ཁློ་བློའི་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་རློ་རྗེའི་མཆྗེ་བ། དྗེ་

ལས་ཁློ་བློ་རློ་རྗེ་ནག་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་སློགས་མངློན་རྟློགས་བཞིན་

བསྐྗེད། དྗེ་ལ་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿསློགས་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དགུག་གཞུགས་སློགས་བྱ། 

1  བ

2  བ
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དྗེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་གདབ། དབང་བསྐུར་བཛྲ་ཡཀ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཟྗེར་ཡང༌། 

ལན་གསུམ་བཞི་བཟླས་པའི་མཆློད་ཡློན་སྔློན་འགྲློའི་མཆློད་པ་དང་བསློད་པ་བྱ། དྗེ་

ནས་རློ་རྗེ་གནློད་སྦྱིན་གི་དམ་རྒྱས་གཟུགས་ཐག་བཟུང་ལ། བཛྲ་ཡཀ་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བཟླས་སློ། །དྗེ་ནས་ས་གློན་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་རྟ་བབས་

བཞི་དང་“བ
1

་ཅས་པའི་དབུས་སུ། གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་རྟ་བབས་མྗེད་པ་མཚན་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ། ཨཿ 

སིང་ཨཿ སློགས་གདན་བསྐྗེད། དྗེ་ནས་དབུས་སུ་སྗེངྒྗེའི་ཁི་དང་པད་ཟླའི་སྗེང་དུ་

རྣམ་པར་སང་མཛད་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་གཉིས་སློགས་བསྐྗེད། དྗེ་

ནས་སྨད་ལུགས་པའི་ཕྱག་བཞྗེས་ལ་དྗེ་མ་ཁད་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿསློགས་ཀིས་བར་

སང་ནས་ལྷ་དབབ། དྗེ་ནས་མཆློད་གཡློག་པས་སློས་མཆློད་ཀིས་མཆློད། དྗེ་བཞིན་

དུ་རིམ་པ་བཞིན་མཆློད། ཡང་ན་ལྷ་བསྐྗེད་ཆློག་ཚར་རྗེ་བཏང་ནས་དགུག་གཞུག་

ཐུན་མློང་བྱས་ཀང་ཆློག་གློ །དྗེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་སྔར་གི་རིགས་འགྲྗེས་ཤྗེས་

ལ། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལྷ་སྒྲུབ་པ་ནི། དྗེ་ནས་ས་གློན་གི་ལྷ་རྣམས་ནམ་

མཁའི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་སུ་གསློལ། གཞལ་ཡང་ཁང་བབས་ཏྗེ་རྡུལ་ཚོན་གི་

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཉིས་སུ་མྗེད་པར་འདྲྗེས་པར་གྱུར་ཏྗེ། གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་རྟ་

བབས་བཞི་དང་བཅས་པ་བསྐྗེད་པའི་དབུས་ཀི་སྗེང་གྗེའི་ཁི་དང༌། པད་ཟླའི་སྗེང་དུ་

བཛྲ་ངྷཱ་ཏུ། ཨཿ དང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་ལས་རྣམ་པར་སང་མཛད་བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་དུ་ཤར་

དུ་གླང་པློ་ཆྗེའི་ཁི་དང་པད་ཟླའི་སྗེང་དུ། བཛྲ་ངྷཱ་ཏུ་ཧཱུཾ་དང་རློ་རྗེ་ལས་མི་བསྐློད་པ་

1  ང
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བསྐྗེད། གཞན་གསུམ་ལའང་དྗེའི་རིགས་པ་འགྲྗེའློ། །རྣམ་སང་གི་མདུན་དུ་པད་ཟླའི་

སྗེང་དུ་སཏྭ་བཛྲིར། སྗེམས་མ་རློ་རྗེ་མ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་འདྲ་བ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་བའི་

ནང་དུ་སྐུ་ཆུད་བ་བསྐྗེད། གཞན་གསུམ་ལའང་འགྲྗེའློ། །

མི་བསྐློད་པའི་མདུན་དུ་པད་ཟླའི་སྗེང་དུ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ། རློ་རྗེ་ལས་སྐྗེས་པའི་

རློར་སྗེམས། དྗེ་བཞིན་དུ་འབྗེབས་པའི་བར་དུ་རང་རང་གི་སིང་པློ་ས་བློན་ཕྱག་

མཚན་ལས་བསྐྗེད། བསྐལ་བཟང་རྣམས་རིག་པ་ལས་བསྐྗེད། །དྗེ་ནས་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་

ཤ་ཛཿ སློགས་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དགུག་བཞུགས་སློགས་བྱ། དྗེ་ནས་རྣམ་སང་ནས་

འབྗེབས་པའི་བར་དང༌། བསྐལ་བཟང་གི་བར་གི་དམ་རྒྱས་སྒྲུབ། དྗེ་ནས་བཛྲ་ངྷཱ་ཏུ་

སློགས་རང་རང་གི་སིང་པློས་བར་སང་ནས་ལྷ་ཕབ་ལ་བསིམ། དྗེ་ལ་དམ་རྒྱས་སྒྲུབ་

པ་རྗེ་རྗེའི་རྗེས་སུ་ཕབ་ཀང་ཆློག་གློ །དྗེ་ནས་ཆློས་ལས་ཕྱག་ཆྗེན་གསུམ་གི་རྒྱས་

གདབ་བློ། །དྗེ་ནས་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐློང་སློགས་བྱའློ། །བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་གློང་གི་རིགས་

པས་འགྲྗེ་ཞིང༌། ལྷ་བསྐྗེད་པ་རྡུལ་ཚོན་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་དང་འདྲའློ། །བུམ་པའི་

ཆྗེ་ཆུང་གི་ཚད་འཕགས་པ་ཌ་བ་ཏི་ཆློ་ག་གཟུངས་འདུས་ལས་གསུངས་པ། རིམས་

ནད་ཀི་ཆློ་ག་ལས་ལྷུང་བ་ཟྗེད་ཀི་ཚད་དང་མཉམ་པར་བཤད་དློ། །

དཔལ་མཆློག་དཀིལ་འཁློར་དབུས་མའི་རློར་སྗེམས་ལ། གཙུག་ཏློར་གི་རྩྗེ་

མློ་ནས་ཡས་མར་བརྩམས་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། པདྨ་དང་། ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། རྣ་ལྟག་

གཡས་ཀི་རྩྗེ་མློ་ན་རིན་པློ་ཆྗེ། “གཡློན
1

་གི་རྩྗེ་མློ་ན་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། རྣ་ལྟག་གཡས་

ནས་གཡློན་དུ་པདྨའི་ཕྗེང་བས་བསྐློར། རིགས་ལྔ་ལ་བིས་པ་མི་སང༌། རློ་རྗེ་ཡིད་

1  གཡན
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ལས་བྱུང་བ་ནི་ཨུཏྤལ་ཁ་མ་བྱྗེ་བའི་མདྗེའུ་ཅན་གི་མདའ་གཞུ་བཀང་བ། གཡས་སུ་

རློ་རྗེ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ནི། དང་པློའི་རློ་རྗེ་བཟུང་ནས་ལྗེགས་སློ་སྦྱིན་པའི་ཚུལ་འདྲ་བ་ལ་

འཁྱུད་པ་མི་གདའ། དྲན་མ་ཕྱག་གཡས་ཆུ་སིན་གི་ཏློག་ལ་མཚན་པའི་རྒྱལ་མཚན། 

གཞན་འདྲ། དྗེ་དང་རློ་རྗེ་སྗེམས་མ་འདྲ། ཤར་གི་ལྗེའུ་ཚེ་ལ་མི་བསྐློད་པ་དཀར་པློ་

གཡས་ས་གནློན་གིས་མཐྗེའུའི ་ཕུགས་སུ་རློ ་རྗེ ་འཛིན། གཡློན་མཉམ་

གཞག །གཡས་སུ་ཕྱག་རློར་དང་འཇམ་དཔལ་གཉིས་དཀིལ་ཆློག་དང་འདྲ། ལྷའློ་

ལྗེའུ་ཚེ་ལ་རིན་ཆྗེན་འབྱུང་ལྡན། གཡས་མཆློག་སྦྱིན་གིས་རིན་པློ་ཆྗེ། གཡློན་

མཉམ་གཞག །ནམ་མཁའི་སིང་པློ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། ནུབ་ཏུ་

འློད་དཔག་མྗེད་ཆློས་འཆད་ཀི་ཕྱག་རྒྱས་རློ་རྗེ་པདྨའི་སློང་བུ་དཀུར་འཛིན་པ། 

གཡློན་གི་སན་གི་ཐད་དུ་ཁ་ཕྱྗེ་བའི་ཚུལ། འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། 

སྗེམས་བསྐྗེད་མ་ཐག་ཏུ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་གཡས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་ཁ་ཕྱིར་

བསན་པའི་གུང་“མློའི
1

་རྩྗེ་མློ་ན་འཁློར་ལློ་བསམས་པའློ། །བྱང་དུ་དློན་གྲུབ་དཀིལ་

ཆློག་བཞིན། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་མདུན་དུ་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀིས་དང་པློའི་རློ་རྗེ་འཚིར་

བ། རློ་རྗེ་གནློད་སྦྱིན་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། འབར་བའི་ཕྗེང་བ་མི་སང༌། ཕྱི་སྗེག་བཞི་

དཀིལ་ཆློག་བཞིན། ནང་སྗེག་རྣམས་ཀང་འདྲ། ཀར་ཏི་ཀ་གདློང་དྲུག །ཞལ་གསུམ་

གསུམ་དྲུག་སྗེ། རྩྗེགས་ཞལ་གཡས་འགྗེད་གཡློན་འགྗེད། གཡས་གཉིས་ན་རློ་རྗེ་

དང་རལ་གྲི་སྔློན་པློ། གཡློན་ན་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་པདྨ། འློག་མ་གཉིས་དཀུར་བརྟྗེན། 

གློང་མ་གཉིས་དཔུང་ཁར་ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ། ཚངས་པ་གསྗེར་མདློག །གཡས་

1  མའི
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ཀིས་རློ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན། གཉིས་པ་“བགྲང
1

་ཕྗེང་དཔུང་ཁར། གཡློན་སྤྱི་བླུགས་

དཀུར་བརྟྗེན། གཉིས་པ་དབྱུག་པ་དཔུང་ཁར། ཞིབ་འདྲ། ལྷ་ཆྗེན་གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་

པློ་རྩྗེ་གསུམ་དང་མཆློག་སྦྱིན། གཉིས་པ་གར་བསྒྱུར་པ་ལྟ་བུ། གཡློན་དང་པློས་

མདུང་རྩྗེ་གསུམ་དཀུར་བརྟྗེན་ཅིང༌། གཉིས་པ་རལ་གྲི་དཔུང་ཁར་འཕྱར། སྦྲུལ་གི་

མཆློད་ཕྱིར་ཐློགས་སློགས་མི་སང༌། དབུ་མས་རང་གི་གཡློན་ནས་འཁྱུད་པ། ཕྱག་

མཚན་ལྷ་ཆྗེན་འདྲ། ཁྱབ་འཇུག་གཡས་རློ་རྗེ་ཐུགས་ཀར། གཉིས་པ་དཔུང་བའི་ཐད་

ཀར་དབྱུག་པ་འཛིན་པ། གཡློན་དང་པློ་དུང་དཀུར་བརྟྗེན། གཉིས་པ་འཁློར་ལློ་དཔུང་

པའི་ཐད་ཀར་འཛིན་པ། རློ་རྗེ་སྗེར་མློ་གཡློན་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་དཀུར་བརྟྗེན་པ། གཡས་

རློ་རྗེ་སྗེར་པློ་ཐུགས་ཀར་གཏློད་པ། འདློད་པ་ཁམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཆད་ནས་མི་

སང༌། བརྒྱ་བྱིན་གཡློན་རང་གི་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་དཀུར་བརྟྗེན་པ། གཡས་འདས་པ་རློ་རྗེ་

སྗེར་པློ་ཐུགས་ཀར་གཏློད་པ་རྩྗེ་གསུམ་འདྲ། ཟླ་བ་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་

ཐུགས་ཀར་གཏློད་པ། གཡློན་པདྨའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟྗེན་ཅིང༌། སན་གི་ཐད་དུ་ཁ་བྱྗེད་

བའི་ལྟྗེ་བར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དཀར་པློ།
2

 ཉི་མ་གཡས་པདྨའི་རྩ་བ་ཐུགས་ཀར་

འཛིན་ཅིང༌། པདྨའི་སྗེང་ན་རློ་རྗེ་བསམས་པ། གཡློན་པདྨའི་རྩ་བ་དཀུར་བརྟྗེན་ཅིང༌། 

ཐུགས་ཀར་ཁ་བྱྗེ་བའི་སྗེང་ན་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར། རྟ་གཅིག་གིས་དྲངས་པའི་ཤིང་

རྟ་ལ་གནས་པའློ། །སྗེན་པ་གཡས་རློ་རྗེ་སྗེར་པློ་ཐུགས་ཀར་གཏློད་ཅིང༌། གཡློན་

དབྱུག་པ་དཀུར་འཛིན་པ། མིག་དམར་གཡས་རློ་རྗེ་དམར་པློ་འཕྱར་པ། གཡློན་ཀྗེང་

རུས་ཀི་རང་པ་ནས་བཟུང་ནས་མགློ་ནས་ཟ་བ། ནུབ་སློབས་ཀི་ལྷ་དཀར་པློ་གླང་

1  བགྲྗེང

2  + །
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པློའི་ས་ཅན། གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་ཐློང་གཤློལ་ཟྗེར་ཀང་དབྱུག་

པ་དཀུར་འཛིན། འཇུ་བ་མ་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། དཔྱིད་ལྷ་གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་

ཐུགས་ཀར། གཡློན་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་དཀུར། ཟ་བ་མ་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། རྒྱལ་བ། 

སློ་བ་མ། རྣམ་པར་རྒྱལ། ནློར་སྦྱིན་རྣམས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་རང་

རང་གི་ཕྱག་མཚན་དཀུར་འཛིན། ནློར་སྦྱིན་གི་ཁྱློགས་ནི། ཅློག་རྩྗེ་འདྲ་བ་རླུང་ལྷ་མྗེ་

ལྷ་ལུས་ངན་པློ་རྣམས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར་རྟྗེན་ནས་རང་རང་གི་

ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ། ཕག་མདློག་གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར་

བརྟྗེན་ནས་ལྕགས་ཀྱུ་“འཛིན
1

་པ། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཤྗེ་ཥ། སློང་མི་ལ་“སྦྲུལ
2

་མགློ །སྨད་

སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཇུག །བན་མློ་རློ་རྗེ་ཁ་གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་

རལ་གྲི་དཀུར་བརྟྗེན། གཤིན་རྗེ་མ། དུས་མ། ཚོགས་བདག་རྣམས་གཡས་རློ་རྗེ་

སྔློན་པློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ། ཚོགས་བདག་

གླང་པློའི་མགློ་ཅན། “ཕློ་
3

ཉ་མློ། ཆུ་ལྷ། ཆུ་སིན་རློ་རྗེ་གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་ཐུགས་

ཀར། གཡློན་དཀུར་བཟུང་ནས་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ། ལྷློ་ཤར་གི་ལྗེ་

ཚེའི་དབུས་སུ། རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་དཀིལ་འཁློར་བཞིན་ལ། རིན་

པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཕྗེང་བ་རྣམས་དཔལ་བའི་དབུས་དང་རྣ་ལྟག་གཡས་གཡློན་ན་

རྩྗེགས་མར་སང༌། ཁློ་བློ་རློ་རྗེ་འཛིནཔ་ནས་ཆུ་གྲི་འཛིན་པའི་བར་དཀིལ་ཆློག་དང་

མཐུན། གྲི་རིང་ནི་རལ་གྲིའློ། །ཤར་དུ་འདློད་པ་ཁམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ནས། ཕྱི་རློལ་

1  འཇིན

2  སྤྲུལ

3  པློ
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རློ་རྗེ་རིགས་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་མ་དང་འདྲ། ལྷློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྗེ་ཚེའི་

དབུས་སུ། ནམ་མཁའི་སིང་པློ་རྟ་བདུན་གིས་དྲངས་བའི་ཤིང་རྟ་ལ་རློ་རྗེ་ཁུ་“ཚུར
1

་ཁ་

ནང་དུ་བསན་པས་རང་གི་དཔལ་བའི་ཐད་དུ་དབང་བསྐུར་ཚུལ། རིན་ཆྗེན་ཅློད་པན་

དཔལ་བར་འཛིན་པ། ནློར་སྩློལ་བའི་རིན་པློ་ཆྗེ་མཆློག་སྤྱིན་གི་བུམ་པ་འཛིན་པ། 

ཆློས་ཆྗེན་པློ་གླྗེགས་བམ་ཐུག་ཀར་འཛིན་པ། རློ་མང་ཟས་སྐློམ་གི་རློས་ཡློངས་སུ་

གང་བའི་སློད་ཐུགས་ཀར་འཛིན། རིན་ཆྗེན་གདུགས། རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན། རིན་

ཆྗེན་སློག་ཤིང༌། རྔ་ཅན་མ་རྣམས་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། བུམ་པ་ཤར་ལྷློ་ན་དམར་པློ། 

ལྷློ་ནུབ་ན་སྔློན་པློ། ནུབ་བྱང་ན་ལང་གུ། བྱང་ཤར་ན་སྗེར་པློ། སློའི་མཚན་མ་རྣམས་

ཁ་དློག་སྗེར་པློ། ནུབ་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་དཀིལ་ཆློག་

བཞིན། ཤར་པདྨ་འདློད་ལྷ་གཡས་པདྨའི་རྩ་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན། གཡློན་མྗེ་ཏློག་

པདྨ་དང་མདའ་གཞུ་དཔུང་ཐད་དུ་འཛིན་པ། གཏུམ་པའི་དབང་ཕྱུག་གཡས་དང་པློ་

ཏི་ཤུ་ལ་ཐུགས་ཀ །གཉིས་པ་པདྨ་དཔུང་ཁར་འཛིན། གཡློན་དང་པློ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀུར་

བརྟྗེན། གཡས་ཐློད་པ་དཔུང་ཁར་“འཛིན
2

། པདྨ་ཁྱབ་འཇུག །ཕྱག་མཚན་འཛིན་

ཚུལ་གཏུམ་པའི་དབང་ཕྱུག་འདྲ། ཚངས་པའི་གཟུགས་“འཛིན
3

། ཞལ་བཞི་ཕྱག་

མཚན་འཛིན་“ཚུལ
4

་གཏུམ་པའི་དབང་ཕྱུག་འདྲ། པདྨ་ས་འཛིན་ལྷ་མློ་ནི། ཕྱག་དང་

པློ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་འཛིན་པ། འློག་མ་གཉིས་རང་རང་གི་ཐད་དུ་ཕྱག་

1  ཆུར

2  འཇིན

3  འཇིན

4  ཆུལ
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མཚན་“འཛིན
1

་པ། པདྨ་རྒྱ་མཚོ་གཡས་པདྨ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་སྦྲུལ་ཞགས་

དཀུར་བརྟྗེན་པ། པདྨ་ཉི་མ། གཡས་པདྨ་ཐུགས་ཀར་འཛིན། གཡློན་པདྨའི་སློང་པློ་

དཀུར་འཛིན་པའི་འདབ་མར་ཉི་མ་རླུང་གི་གཞུ་འཛིན་པ། གཡས་གྲི་གུག་ཐུགས་

ཀར། གཡློན་པ་དན་དཀུར། ས་འཛིན་ལྷ་མློ་ཤི། ཧི་གི་ངི་རྣམས་གཡས་རང་རང་གི་

ཕྱག་མཚན་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་དཀུར་འཛིན། བུད་མྗེད་ཀི་གཟུགས་

འཛིན་པ་དམར་པློ་གཡས་དཔང་པློར་ཁས་ལྗེན་གི་ཕྱག་རྒྱ། གཡློན་གདན་ལ་བརྟྗེན་

པ། བྱང་དུ་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གི་དཀིལ་འཁློར་ནི་དཀིལ་ཆློག་བཞིན་ནློ། །མྗེར་དཀིལ་

འཁློར་གི་དབུས་སུ། འཇམ་དཔལ་ཕྱག་བཞིས་རལ་གྲི་རང་རང་གི་ཐད་དུ་འཕྱར་བ། 

འཁློར་རྣམས་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། དབུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཇམ་དཔལ་གི་

དཔུང་པ་གཡས་གཡློན་དུ་ན་ཀྲ །གཞན་སྔར་བཞིན། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་གཙོ་འཁློར་རྣམས་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། ཤར་སློར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་

སྗེང་དུ་དློང་རྩྗེར་རི་མློ་དམར་པློ། ལྷློ་སློར་གསྗེར། ནུབ་གློར་མུ་ཏིག་འབྲུམ་བུ་དཀར་

པློ། བྱང་གློར་པདྨ་རཱ་ག་དམར་པློ་རྣམས་ཉི་མའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་ཟླུམ་པློའ ློ། །རློ་རྗེ་

འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་རློ་རྗེ་འཁློར་ལློ་ལ་སློགས་པའི་ལིང་ཚེ་དགུའི་ལྷ་རྣམས་

དཀིལ་ཆློག་བཞིན། འཇིག་རྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི་པློ་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། མ་

མློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སློ་རང་གི་ཕྱློགས་ཀི་དབྱྗེ་བས་བྱང་ཤར་ན་གནས། ལྷ་རྣམས་

ཆུངས་ནས་“འབི
2

་མ་ཤྗེས་པར་ཕྱག་མཚན་བིས་སང༌། རློ་རྗེ་གནློད་སྦྱིན་གི་མཆྗེ་བ་

ཐམས་ཅད་ཁློ་བློའི་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་མཆྗེ་བ་ཁ་འགྲམ་དུའློ། །རློ་རྗེ་གནློད་སྦྱིན་

1  འཇིན

2  འདྲི
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དཀིལ་ཆློག་དང་མཐུན། ཞི་བ་མདུང་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་ནི། 

ཞལ་བཞིའི་རྩ་ཞལ་ཞི་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ཁློ་བ་འཁློར་ཞལ་དུ་སང༌། གཡས་དང་པློ་ཁ་

ཊྭཱཾ་ག་ཐུགས་ཀར་གཏློད་ཅིང་། གཡློན་དང་པློ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀུར་བརྟྗེན་ཅིང༌། ཕྱག་ལྷག་

མ་རྣམས་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་“འཕྱར
1

་བ། དྗེའི་སྤྱི་བློར་ཁློ་བློ་འཇིགས་བྱྗེད་

བཞྗེངས་པ། ཕྱག་བཞིས་རང་རང་གི་ཐད་དུ་ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ། ནག་པློ་ཆྗེན་པློ་

གཡས་ཏི་ཤུ་ལ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན་པ། དགའ་བྱྗེད་དབང་ཕྱུག་

ར་རྔ་བརྡུང་བ། ནུབ་ཏུ་དྲིལ་ཆྗེན་དམར་པློ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དྲིལ་བུ་གཉིས་དཔུང་

ཁར་འཛིན་པ། གར་གི་དབང་ཕྱུག་དཀར་པློ་གཡས་ཐུགས་ཀར་མདུང་འཛིན་ཅིང་། 

གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། ཐློད་པ་བཟང་པློ་ནག་པློ། གཡློན་ཐློད་པ་ཐུགས་ཀར། གཡས་

ཁུ་ཚུར་སིང་གར། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་གཏུམ་དབང་ཕྱུག་ནག་པློ་ཕྱག་བཞི། གཡས་དང་པློ་ཌཱ་

མ་རུ་དཔུང་ཁར། འློག་མ་ཁ་ཊྭཱཾག་འཕྱར། གཡློན་དང་པློ་ཐློད་པ་ཐུགས་ཀར། གཞན་

རྣམས་འཕྱར་བ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནག་པློ། གཡས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཔུང་ཁ། གཡློན་ཐློད་པ་ཐུགས་

ཀ །བ་ལང་རྣ་བའི་དབང་ཕྱུག་ནག་པློ་ཏི་ཤུ་ལ་མདུང་འཛིན་ཚུལ་དང་འདྲ། དྲག་མློ་

སྗེར་མློ་རྩྗེ་གསུམ་ཡང་འཛིན་ཚུལ་མདུང་དང་འདྲ། ཚངས་པ་དཀར་པློ་ཕྗེང་བ་

གཡས་ཀི་དཔུང་ཁར། ཁྱབ་འཇུག་སྗེར་པློ་གཡས་འཁློར་ལློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་

དཀུར་བཞག །གཞློན་ནུ་མ་དམར་པློ་གཡས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར་

ནག་མློ་ནག་མློ་གཡས་རལ་གྲི་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར་བཞག །ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ནག་

མློ་ཆྗེ་གཡས་ཆུ་གྲི་རྣ་བའི་ཐད་དུ། གཡློན་སིགས་མཛུབ། ཟ་བ་མློ་ནག་མློ་རློ་རྗེའི་

1  འཔྱར
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མཆྗེ་བ་རྣ་བའི་ཐད་དུ་འཛིན་པ། སིན་མློ་ནག་མློ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐུགས་ཀར་གཡློན་དཀུར། 

ཞི་བ་དམར་མློ་གཡས་ཐློད་པ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར། བྗེ་ཏུན་ཊ་ལང་གུ་ཕྱག་

གཉིས་ཐུགས་ཀར། རུས་པའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དྗེ་ལྕགས་སྒློག་ལྟ་བུ། གཏུམ་མློ་ནག་མློ་

གཡས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར། གཡློན་བྱ་རྒློད་དཔུང་པར། འཇིགས་བྱྗེད་མ་སྗེར་མློ་གཡས་

རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་རྣ་བའི་ཐད་དུ། གཡློན་ཐུགས་ཀར་བྱི་བ་འཛིན། འབྱུང་པློའི་ཡི་གྗེ་ཏི་

བརྒྱད་བརྒྱད། ཁ་དློག་ནག་པློ་ཏི་བཞི་བཞིའི་བར་དུ་ཏི་ཤུ་ལ་རྗེ་རྗེའློ། །དབྱུག་པའི་

དབང་ཕྱུག་དམར་པློ་ལག་གཡས་ཐློད་པ་ཐུགས་ཀ། །གཡློན་འཁར་བ་དཀུར་བརྟྗེན། 

ལང་གུ་གཡས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། དྲིལ་བུའི་རྣ་སྔློན་པློ་

གཡས་དྲིལ་བུ་ཐད་དུ། གཡློན་དཔུང་པའི་ཐད་དུ་ཁུ་ཚུར་འཕྱར་རློ། །ནག་པློ་ཆྗེན་པློ་

སྐུ་མདློག་ནག་མློ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཅུ། དང་པློ་གཉིས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་པདྨ་ཐུགས་

ཀར་འཛིན། གཡས་འློག་མ་གཉིས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །དྗེ་འློག་གཉིས་མདུང་རྩྗེ་གཅིག་པ། 

ཕྱག་རང་རང་གི་ཐད་དུ། གཡློན་གི་ཕྱག་ལྷག་མ་བཞི་པདྨ་འཛིན། ཞབས་གཡློན་

བརྐང་གིས་གཙོ་འཁློར་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པ། དྗེའི་བྱང་དུ་དྲག་མློ་སྗེར་མློ། 

གཡས་ཁ་ཊྭཱཾ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་དཀུར་བརྟྗེན། ཤར་དུ་ཚངས་མ་དཀར་

མློ། །ཕྱག་གཉིས་རྣ་བའི་ཐད་རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་འཛིན། ལྷློར་ཁྱབ་འཇུག་སྗེར་པློ་

གཡས་འཁློར་ལློ། །གཡློན་སིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར། ནུབ་ཏུ་གཞློན་ནུ་མ་དམར་

མློ་གཡས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་ཁུ་ཚུར་དཀུར་བཞག །བྱང་ཤར་ནག་མློ་

མདློག་ནག་མློ་གཡས་ཁུ་ཚུར་རྣ་བའི་ཐད་དུ་“འཕྱར
1

། གཡློན་ཐློད་ཁག་ཐུགས་ཀར། 

1  འཔྱར
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ཤར་ལྷློར་ནག་མློ་ཆྗེན་པློ་ནག་མློ། །གཡས་དབྱུག་པ་རྩྗེ་མློར་མྗེ་ཏློག་གིས་མཚན་པ། 

གཡློན་ཐུགས་ཀར་སིགས་མཛུབ། ཟ་བ་མློ་དཀིལ་ཆློག་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་སིན་མློ་

ནག་མློ་ཕྱག་གཡས་ཐུགས་ཀར་མི་མགློས་མཚན་པའི་མདུང་རྩྗེ་གཅིག །གཡློན་རློ་

རྗེ་ཁུ་“ཚུར
1

་དཀུར་བརྟྗེན། སློ་མ་བཞི་གཉིས་སློའི་གཡས་གཉིས་གཡློན་དུ་སྐུ་མདློག་

ཕྱག་མཚན་ཞི་བ་མདུང་དང་འདྲ། རྒྱལ་བར་བྱྗེད་པ་ནི་གསྗེར་གི་མདའ་གཞུ་བཀང་

བའི་ནང་དུ་“སྗེངྒྗེ
2

་དཀར་པློ་ཁ་ཕྱིར་ལློག་པ་དྗེའི་སྗེང་གི་དབུས་སུ་རྒྱལ་བར་བྱྗེད་པ་

དཀར་“པློ་
3

། གཡས་སུ་སྦྲང་རྩྗེར་བྱྗེད་པ་སྗེར་“པློ།
4

 གཡློན་དུ་དློན་གྲུབ་ལང་གུ 

།གསུམ་པློ་ཕྱག་གཡློན་ཐློད་ཁག་ཐུགས་ཀར། གཡས་མདའ་གཞུ་རྣ་བའི་ཐད་དུ་

འཛིན། ཁློ་ཞིང་ཡ་མཆུས་མ་མཆུ་མནན་པ། སྐུ་ལ་ལྕགས་ཁབ་འདྲ་བ་གསློལ་བ། ཡ་

ལད་ནི་སྤྱི་གཙུག་དང་རྣ་ལྟག་གཡས་གཡློན་དུ། རིན་ཆྗེན་ཟུར་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་

ལྟ་བུ་སང༌། ཤར་སློ་བ་དཀར་མློ་གཡས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་རློ་

རྗེ་ཁུ་ཚུར་ཐུགས་ཀར། ལྷློ་སློར་འཕྗེལ་བ་ལག་ན་གཏྗེར་གི་བུམ་པ་སྗེར་པློ་ཐུགས་

ཀར་འཛིན། མྗེ་ཏློག་གི་ཟ་མ་ཏློག་ནི་རག་ཨློང་ལྟ་བུ་མྗེ་ཏློག་གིས་གང་བའློ། །གནློད་

སྦྱིན་ཟ་མློ་འདྲ། དྗེའི་ནང་གི་ལྷ་སམ་གི་གྲྭར། ཤར་ལྷློར་གཏུམ་པློ་སློ་སྔློན་པློ། ལག་

གཡས་དབྱུག་པ་དཔུང་པའི་ཐད་དུ་འཕྱར། གཡློན་སྔིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར། ཁློ་

བློ་ནག་པློ་སྦྲུལ་མགློ་གཡས་ཀི་ཐུགས་ཀར་འཛིན། གཡློན་རྣ་བའི་ཐད་དུ་ཁུ་ཚུར་

འཕྱར། མཆློག་ནག་པློ་གཡས་འཁློར་ལློ་རྣ་བའི་ཐད་དུ་འཕྱར། གཡློན་སྔློགས་མཛུབ་

1  ཆུར

2  སངྒྗེ

3  བློ

4  བློ
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ཐུགས་ཀར། གསློད་པ་ནག་པློ་དཀིལ་ཆློག་བཞིན། བྱང་ཤར་དུ་སིང་མློ་བཞིའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ། ཤར་དུ་དགའ་བ་མློ་དམར་མློ་མདའ་གཞུ་རྣ་བའི་ཐད་དུ་འགྗེངས་

པ། བསློད་པ་ནག་པློ་གཡས་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་འཕྱར་ཞིང་གཡློན་ཕུབ་འཛིན། 

ཕག་མློ་གསྗེར་མདློག་གསྗེར་གི་བུམ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གྲུབ་པ་མློ་དཀར་མློ་

གཡས་གྲི་རིངས་ཤང་ལང་ལྟ་བུ་ཐུགས་ཀར་འཕྱར། གཡློན་ཐློད་པ་ས་ཟུར་ཐད་ན་

ཕར་འཛིན་པ། རང་རང་གི་སློའི་ཐད་དུ་ཁ་བལྟ་བ། ཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་སབས་

ལ་སྨད་ལ་ཁ་དློག་རང་གི་དང་མཐུན་པའི་སྨད་གཡློགས་གསློལ་བའློ། །

ནང་ཁྲུས་ཀི་རྒྱ་ལྗེན་ལ་མྗེད། བ་དན་གི་རྒྱ་སག །ཉྗེར་སྤྱློད་དང་མཆློད་པ་ཉི་

ཤུ་ལ་མྗེ་ཏློག་སློགས་ཁློ་བློའི་ཁུ་ཚུར་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱའློ། །ཆློས་འཁློར་དྲལ་བའི་

སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ། མདའ་ལྔ་བསྡུས་པ་ལ་གསུམ་སྗེ། རྒྱ་ནི་དང་པློའི་རློ་རྗེ་བྱྗེད་

དྗེ་མིན་ནློ། །ཚོགས་བསྗེན་བསྟུང་བ་ན་གཞན་རྣམས་ལ་དམ་རྒྱ་བཅིང་ཞིང༌། མཐར་

བསྐལ་བཟང་རློ་རྗེའི་རིགས་དང་བཅས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང༌། བཛྲ་ས་མ་ཛ་ཛཿཧཱུཾ་

བཾཧློཿ དགུག་སློགས་བྱ། རློ་རྗེ་དྗེ་ལས་རློ་རྗེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་པའི་གློང་དུ་

སིང་པློ་གདློན་པ་ཐློབ། དཀིལ་འཁློར་གྲུབ་བཞི་པའི་ཁློ་བློ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྔགས་ནི། ༀ་

བཛྲ་ཧྗེ་ཏུ་ཀྲློ་ང་པ་བི་ཤ་སློགས་ཏྗེ་ལན་ཅིག་གློ །ཕྱག་དང་རྒྱུན་བཤགས་དངློས་སུ་

བྱ“།
1

 སློམ་གཟུང་ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་སློགས་ཀིས་བྱ། སློད་སྨད་ཀི་གཡློགས་དང་

གཙུག་ཏློར་ལ་དངློས་དང་སྔགས་བརློད་པའང་མྗེད་ཟྗེར་ཏྗེ། སྔགས་ཙམ་དགློས་པ་

འདྲའློ། །རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་བསྐློར་བས་ཧཱུཾ་མཛད་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་མི་བྱྗེད་ཟྗེར་ཏྗེ་དཔལ་

1  - །   + ་
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མཆློག་ལྟར་བྱས་ན་འཐད། སིང་གར་རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་ཁློ་བློ་རློར་སྗེམས་བསློམ་པ་

ལ་གནས་ཀི་གསལ་ཁ་མྗེད་པས་གང་བདྗེ་བྱ་སྗེ་དྗེས་རིན་ཆྗེན་ཧཱུཾ་མཛད་སློགས་

ཀང་དཔག་གློ །སློ་མ་བཞིའི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་པའི་ལུགས་དང༌། སྔགས་སྤྱི་འགྲློ་ལྟར་ཟྗེར་

ཏྗེ། གྲུབ་ན་འདི་པའི་སྔགས་དགློས། ལན་གསུམ་བརློད་པའི་སྔགས་ནི་ཕྱག་མཚན་

དབབ་པའི་སྐབས་ཀི་སྔགས་སློ། །ཕྱག་མཚན་གི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ལ་ཧཱུཾ་མཛད་ཕྱི་

མ་གསུམ་ལ་མི་སང་ཡང༌། རཏྣ་མ་སློགས་ལན་གཉིས་བསྐར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་ཡང་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་ལས་བྱུང་བ་རྒྱ་གཞུང་གི་དགློངས་པའློ། །རྒྱུད་

རྒྱས་པ་ལས་གསུངས་པ་མི་བྱྗེད་ཟྗེར། སྗེམས་དཔའ་དང་གཟི་བརིད་གཙུག་ཏློར་

གཉིས་ཀི་སྔགས་ལན་རྗེ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བློར་འཇློག་སྗེ་རྒྱ་གཞུང་ན་ཡློད། ཁློ་བློ་

མློ་སྗེར་སྗེམས་ཁློ་བློ་སྗེག་མློ་སྗེ། རིན་ཆྗེན་སྗེམས་མ་སློགས་ཀང་དྗེ་ལྟར་རློ། །འློག་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལྷ་ཆྗེན་པློ་སློགས་ལ་དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀིས་ༀ་པཱ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་

ནས་ཨ་ཊ་མ་ཧློའ ློ་བར་དུ་དང་དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་ལ་གནས་ནས། ༀ་

བཛྲ་ཨ་ཊ་མ་ཧློ་བརློད། གདབ་པའི་སྔགས་རྒྱའང་དྗེའི་རྗེས་ལ་མཛད་པར་གདའ། 

རྣལ་འབྱློར་གཅིག་ལྡན་གི་མིག་བྱིན་རླབས་འདི་གློང་དུའང་དགློས་སམ། ལས་རྒྱལ་

མཆློག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་དགློས་བརྟག་གློ །གཞི་ལུས་ཀི་སྐབས་སུ་སིང་པློ་འདྲ་ཞྗེས་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལ་གསལ་ཞིང༌། གཞན་ལ་ཧཱུཾ་ཡིན་པ་འདྲ་སྗེ་ཆློ་ག་ལྔ་བསྐྗེད་

ཀི་སྐབས་བཞིན་ནློ། །སྔགས་དང་གཞི་མཐུན་པ་གསུངས་ཏྗེ་མིན་ནློ། །རིགས་ལྔ་

བབ་པའི་ཚེ་སྤྱི་འགྲློ་ལྟར་རློ། །

དང་པློ་ཁློ་བློའི་མཚན་བརྒྱའི་ཚེ་ཉྗེར་སྦྱློད་སྗེག་སློགས་ཀིས་མཆློད། བསློད་
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ནས་ཐ་མའི་ཤློ་ཀ་ལ་དབྱངས་བྱ་སྗེ་སྤྱི་ལྟར་མཎལ་འབུལ། འློག་གི་སྔགས་རིང་སློབ་

དཔློན་རང་གི་གདློན་གསུངས། གསློལ་གདབ་སྤྱི་དང་མཐུན་པར་བྱྗེད་ན། འདིར་སློ་

དཔློན་རང་གིས་བརློད་ཅིང༌། འློག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་ཐ་མ་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང༌། 

མཆློད་བསློད་སློབ་མས་བྱའློ། །རློ་རྗེ་དྗེ་རང་གི་སིང་གར་བཞག་ཅྗེས་པར་དངློས་སུ་

བྱྗེད། རློར་དབྱིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློའི་ཚུལ་དུ་ཞྗེས་པར་རློ་རྗེའི་རིགས་མ་

གཏློགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཁློ་བློའི་ཉམས་སུ་བསྐྗེད། དྗེའི་ཕྱིར་རིགས་

བཞིའང་འདི་ནས་ཉམས་འཕློ་ཟྗེར་རློ། །རློ་རྗེ་གསློར་ཞིང་ཞྗེས་པ་རྣམས་ལ་དངློས་

དང་སང་ག་གང་རུང་དམིགས་བསལ་ཅན་མིན་པ་ལ་ང་རྒྱལ་གི་ཞྗེས་པར་དྗེའི་ཕྱག་

ཆྗེན་མི་བྱྗེད་ཟྗེར། ང་རྒྱལ་གིས་ཞྗེས་ངག་ཏུ་བརློད་ཀིན་སང༌། གཡློན་པས་དྲངས་ཏྗེ་

གཡས་སུ་གཞུ་ཞྗེས་པར། ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་གཡློན་ནས་གཡས་སུ་འཁྱྗེར་ཏྗེ་གཡློན་དུ་ཡློ་

བ་ལའང་བྱྗེད། ལྷ་ཆྗེན་པློ་ལ་བབས་ནས་མན་ཆད་བརློད། མཛུབ་མློ་གཉིས་གློ་ཆ་

འཆིང་བའི་ཚུལ་དུ་ཞྗེས་པས་སརྦ་མུ་ཏ་མྗེའི་རྒྱ་དང་འདྲ་བར་བཅིང་ངློ༌། །ཕྱག་བཞི་

སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་སློགས་ལ། སློམ་དློན་ལ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་བྱྗེད་པར་བསམས་ན། 

དངློས་སུ་རང་གི་ཕྱག་གི་སྔགས་དང༌། བཤགས་པའི་ཚིག་དང༌། ཇི་ལྟར་དུས་

གསུམ་སློགས་དང་ཏི་རིནི་རི་རྒྱ་འཆིང་བ་སློགས་བྱྗེད། ཕྱག་མཚན་གི་དབང་

བསྐུར་བ་ལ་སྔགས་བཏློན་ནས་ཁིམས་མཚན་ནས་དབང་བསྐུར་གི་བར་བརློད་ཀི་

སང་བ་དབང་རས་དངློས་སུ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་མིང་དབང་ཡི་གྗེ་བཞིན་གདློན་ཟྗེར་ཏྗེ་

བརྟག་དགློས། གཡས་གཡློན་དུ་གཅུ་ཞིང་“འདྲྗེན
1

་པའི་རྒྱ་ནི། གཡས་གཡློན་སློ་

1  འདྲློན



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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སློར་བྱས་ནས་དགྲློལ་བ་བྱྗེད། སྔགས་རློགས་པ་དང་རིགས་ལྔས་བཀའ་བསློ་ཞྗེས་

བརློད་དྗེ་འློག་མ་ལའང་དྗེས་དཔག་གློ །དྗེ་གཉིས་ཀས་གུང་མློ་གཉིས་ཀ་མནན་ཞྗེས་

པ་མཐྗེ་བློང་དང་མཛུབ་མློ་གཉིས་ཀས་གུང་མློ་རློ་རྗེ་བསམས་པ་ལ་མནན་པ་ཡིན་

ཟྗེར། སིང་གའི་གཡས་གཡློན་དུ་གཞུག་ཅིང་དྲག་ཏུ་དྲལ་ནས་གདབ་ཅྗེས་པ་གཡས་

པ་གཡློན་པའི་སྗེང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྗེས་གཡས་གཡློན་སློ་སློར་དྲིལ་ཞིང་གཞི་

བཅའ་ཡང་དྲལ་ནས་བྱྗེད་ལག་པ་གཉིས་ཀ་ཐུར་དུ་བསན་པ་སློགས་ནི་འབར་བའི་

རྒྱ་བྱྗེད། ཡང་ཡང་དུ་གཏློག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་བཅས་ནས་ལན་ཁ་

ཡར་འདྲྗེལ་བ་ལ་བྱྗེད། ཕ་མྗེན་མ་འགུགས་པ་ལ་གཡས་པའི་མཛུབ་མློས་གཡློན་

“མཛུབ
1

་ལ་བཅིངས་ནས་བྱྗེད་པར་གདའ་སྗེ་བརྟག་གློ །ཡིད་ཀིས་ཁློས་ནས་བཙིར་

བའི་རྒྱ། ཞྗེས་པ་ལག་པ་སློ་སློར་བྱས་ནས་མཐྗེ་བློང་བཀུག་པ་ལ་རང་རང་གི་མཛུབ་

མློས་དྗེའི་རྒྱབ་མནན་པའློ། །ལས་རྒྱལ་དུ་བསྐལ་བཟང་ལ་རྒྱས་འདྗེབས་པ་འདིར་

བཤད། རློ་རྗེའི་རིགས་རྣམས་འདིར་མི་སྐྗེད་པས་མི་དགློས་གསུངས། འློན་ཀང་

འདིར་དབང་བསྐུར་བཤད་པས་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྐྗེད་པར་གསལ། རྒྱས་འདྗེབས་

པ་བརྟག །དབང་བང་ཡུལ་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་ཞྗེས་པ་ལ་རློ་

རྗེ་བསྡུ་བའི་སྔགས་རྒྱ་བྱྗེད་པ་མ་བཤད་ཀང་དྗེ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཛད་པ་ཕྱག་

ཆྗེན་ནློ། །གར་མའི་དམ་རྒྱ་རློར་དབྱིངས་ལྟར་ལ། སིགས་མཛུབ་བསྒྗེངས་

པའློ། །རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་རྣམས་ལ་གར་གི་ཁྱམས་

བཅའ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཁློ་བློ་བཅུ་དྲུག་གི་ལས་རྒྱ་བྱ། ཕྱག་ཆྗེན་བྱྗེད་པ་མྗེད་

1  མཇུབ



རྡོ་རྗེ་རྗེ་མྡོའི་ཟིན་བིས།
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གསུང༌། སྗེག་སློགས་ཀི་མཆློད་པ་དང་རིག་མའི་མཆློད་པ་རྣམས་ལས་རྒྱས་བྱྗེད་

ཅིང་གླུ་དང་གར་དང་རློ་དང་ཟས་ཞྗེས། རློའམ་ཉམས་དགློས་པར་བཤད་པས། དྗེ་

དག་ལའང་བཞྗེངས་ནས་མཛད་པར་གདའ་གསུང༌། གསང་མཆློད་བཞིའི་ཁློ་བློ་སྗེག་

སློགས་བཞིའི་སྔགས་བརྒྱ་ཙམ་བྱྗེད། ས་སྦྱང་གཟུང་གི་སྔློན་དུ་ཆ་གསུམ་གཏློང་བ་

ན་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱློག་ནས་མཎལ་གསུམ་དང་མྗེ་ཏློག་ཚོམ་བུའི་གདན་བྱས་ནས། དང་

པློའི་ཕྱློགས་སྐློང་ནས་བཏང༌། མགྲློན་གཤྗེགས་པ་ན། རློལ་མློ་བརྡུང་བ་རྗེ་དང་

མཎལ་ཕྱི། དྗེ་ནས་ནུབ་ཏུ་ཕྱློགས་ནས་གཡས་ལྷའི་གཏློར་མ་བཏང་སྗེ་མགྲློན་བསྐྗེད་

པ་དང་དྗེར་དགུག་པ་མི་བྱྗེད། གཏློར་སྔགས་ལ་སློགས་པ་མྗེད། དྗེ་ནས་དབུས་དང་

སློར་སློབ་དཔློན་རྣམས་བསད་ནས་མཆློད་པ་བསང་སྦྱང་སློགས་བྱ། དམ་ཚིག་

གསུམ་འཛིན་མི་འཛིན་ཅི་རིགས་སུ་ཡློད། ཚོགས་རྟྗེན་གི་མཆློད་པ་བྱིན་རླབས་

དང་འློག་གི་དམ་ཚིག་གསུམ་བཟུང་བའང་བྱྗེད་དྗེ། གཞན་ལའང་འགྲྗེའློ། །

ༀ་བཛྲ་པཱ་ཎི་མཧཱ་ལམ་སློགས། བ་མ་ཆྗེན་པློ་སློབ་མས་བྱྗེད། གསློལ་

གདབ་ཀང་འདིས་བྱ་གསུང༌། གཞན་དག་འདི་སློབ་དཔློན་གིས་བྱ། གསློལ་གདབ་

འདི་བའི་ལུགས་གློང་དུ་བྱྗེད་འདིར་ཅིས་ཀང་བྱྗེད་ནའང་ཚིག་སྔ་མས་བྱ་གསུང༌། 

རང་པ་བྱིན་བརླབ་ཕྗེང་བ་ལྟར་བྱྗེད་པར་འདུག །དགློས་རྒྱུན་མྗེད་གསུང༌། སྗེམས་

དཀིལ་གིས་འདུག་ལ་བསྣུན་བསྗེགས་སློགས་ཟྗེར་ཡང་ལངས་ནས་ཁློ་བློར་བསྐྗེད་

ཅིང་སྲུང་འཁློར་བསློམ་ཟྗེར། ལྷ་ས་གློན་གི་ཚེ་ནམ་མཁའི་གཞལ་ཡང་ཁང་འབྗེབས་

པ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་ཆློག་གསུངས་པ་དྲིས་པ་ཡིན་གསུང་། བ་ཆྗེན་ས་མ་ཡ་

ཨས་འབྗེབས་གསུངས། ཐིག་སྐུད་བསྐྗེད་ཆློག་ལ་ཤར་དུ་ཕྱློགས་ནས་ནུབ་ཏུ་
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ཕྱློགས་ཏྗེ་སྐུད་པ་བརྐང་ནས་ཆློ་ག་གསུམ་བསྐྗེད་བྱྗེད་པར་འདུག་གསུང༌། བདྗེན་

བལ་དུ་སློང་ནས་རང་རྣམ་སང་དུ་བསྒྱུར། གྲློགས་ལས་སུ་དཀྲློང་བསྐྗེད་བྱས་ཟིན་པ་

དང༌། ཐིག་འདྗེབས་པ་སློགས་རང་གི་འཁློར་བསྒྱུར་གིས་བྱྗེད་པས་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་

བསྒྱུར་ནས་ཐིག་ས་གཏད་གསུང༌། དྗེ་ནས་ནུབ་ཤར་དུ་སློང་ནས་མཆློད་པ་གཉིས་

ཀིས་མཆློད། མིག་བྱིན་གིས་བརླབ། ཕྱག་བྱ་ལ་གདབ་གསུང༌། འདི་ལ་ཕྱག་དང་

མིག་བྱིན་བརླབ་གཅིག་འཆད་པར་སང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་“ཚོན
1

་བྱིན་བརླབ་བྱ། ཕུར་བུ་

འདིར་“དབྱུང
2

་། དྗེའི་སྐབས་སུ་ཆློས་དབྱིངས་ནས་བྱ་གྲུབ་དག་པ་སྗེའི་བར་བརློད་

ཅིང༌། དྲིལ་གསིལ་རྗེའང་བྱྗེད་ཀིན་གདའ་ཟྗེར་ཕུར་བུ་འདྗེབས་པ་མྗེད་པར་སང་སྗེ། 

དམིགས་པས་བཏབ་ན་འཐད་པ་འདྲ། དྗེ་ནས་ཚོན་པ་བརྟག་པའི་ཕྱིར་བི་བ་དང༌། 

ཕྱློགས་མཚམས་སུ་ཐྗེབ་ཚོད་ཀི་ཚོན་རྗེ་གཏློར་ཏྗེ་ཆ་དབྱྗེ་བ་ཡིན་འདི་མཛད་པར་

སང་བ་མཐློང་ཟྗེར། ཚོན་གིས་བིས་ཟིན་ནས་མཆློད་དྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཤྗེགས། ཚོན་

པ་ལའང་གློང་འློག་གཉིས་ཀར་སྔགས་བརྒྱ་ཙམ་གིས་མཆློད། སྐུ་དངློས་དང་ཕྱག་

མཚན་ཡློད་ན་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའིརྒྱས་འདྗེབས་མི་བྱྗེད་ཟྗེར་ཏྗེ་བརྟག་གདན་ནམ་ཐིག་ལྗེ་

ཙམ་ལས་མྗེད་ན་རྣམ་སང་ནས། རློ་རྗེ་རིགས་ཀི་བར་དུ་རང་རང་གི་སྔགས་དང༌། 

གཡས་ཀི་ཕྱག་མཚན་དང་པློ་ལས་བསྐྗེད། དྗེ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སློ་བཞི་བཞིས་

བཅུག་ནས་དམ་རྒྱས་བསྒྲུབ། དྗེའང་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་སྐབས་ལྟར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་

ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཏིཥྣི་མ་ཊ་རང་རང་གི་སྔགས་བརློད། ཧི་ཤྱ་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ ས་མ་

ཡ་སྟྭཾ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཨཾ་ཧཾ་ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཀྲློ་ང་སློགས་རང་རང་གི་སྔགས་གསུམ་

1  ཆློན

2  བྱུང
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གསུམ་བརློད་དྗེ་གཞན་དུའང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་རྣམ་སང་ནས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་བར་གི་

སྔགས་རྣམས་བརློད་ནས་ས་གློན་གི་ལྷ་དབབ། འདི་ལ་རློ་རྗེ་བསྡུ་བ་དང་སློ་བ་

བཞིས་དགུག་པ་སློགས་མྗེད་ཟྗེར། དྗེ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱི་མ་གསུམ་གིས་རྒྱས་

འདྗེབས་པ་འདི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་མ་ཐག་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་

འདྗེབས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་ཟྗེར། 

ཡང་ༀ་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲིཿ ཨཱཿ  རྣམས་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་ལས་རིགས་

ལྔ་དང་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་སློགས་ཕྱག་མཚན་ལས་རང་རང་གི་སྐུར་བསྐྗེད་པ་སྗེམས་དཔའ་བཅུ་

དྲུག་སློགས་ལ་བྱའང་ཟྗེར། བ་མ་ཆྗེན་པློ་ནི་བཛྲ་ངྷཱ་ཏུ་ཨཱ། བཛྲོ་ཧཾ། བཛྲ་ངྷཱ་ཏུ་ར་ཧཾ་

སློགས་ཀིས་བསྒྲུབ་གསུང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ཟུར་པ་སྤྱན་མི་འདྲྗེན། ས་གློན་གི་ལྷ་ཕབ་བ་

ལ་དམ་རྒྱས་སྒྲུབ་ནས་གཞན་གིས་རྒྱས་འདྗེབས་གསུང༌། ལྷ་ཐམས་ཅད་གསལ་

བར་བསློམས་ནས་ཞྗེས་པ་ལ། སྔགས་མི་བརློད་བསློམས་པ་ཙམ་བྱ་ཟྗེར། རློ་རྗེ་

བསྡུ་བའི་སྔགས་ཉྗེར་གཅིག་ཟྗེར་ཡང་ཁ་ཡར་ཞིག་བྱྗེད། ལྷ་ས་གློན་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ༀ་

ཨ་ཀཱ་རློ་སློགས་ཀིས་སློང་བར་སྦྱངས་ནས་གདན་གི་བར་བསྐྗེད་ཟྗེར། གཞལ་ཡས་

ཁང་ལ་སློ་བ་བཞིས་དགུག་པ་མི་རུང་ཟྗེར། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ལུས་ཀིས་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་སློགས་སྔགས་རྣམས་བརློད་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་ཡི་གྗེ་ལྟར་བརློད་ཟྗེར། 

ལས་འཆློལ་གི་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟྗེན་པ་ལ་ལས་འཆློལ་མི་བྱྗེད་ཟྗེར། སློབ་མ་ས་གློན་

གི་སྗེམས་མ་བཞིའི་སྔགས་ཀི་གློང་དུ་ལག་པ་གནས་བཞིར་བཞག་ནས་ཧཱུཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲིཿ 

ཨཱཿ  བརློད། དྗེ་ནས་སྔགས་བརློད་པ་མཛད་པར་འདུག་ཟྗེར། སློབ་མ་རྗེ་རྗེ་ལ་སློ་

ཤིང་ནས་གཙུག་ཏློར་གི་བསྲུང་བའི་བར་བར་མ་ཆད་དུ་བྱྗེད་པ་འདི་པའི་ལུགས། 
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ཆློས་རྗེ་པ་སློ་ཤིང་སློགས་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚན་ཚན་དུ་མཛད། སྲུང་སྐུད་

མདུད་པ་བྱས་པའི་ལག་པ་མ་བཏྗེགས་པ་ལ་བསང་ཆུ་ནས་ཆུ་བངས་པ་མདུད་

མཚམས་སུ་ལྡུག་ཟྗེར། ལག་པའི་ཟྗེ་འབྲུའི་ཆས་ཁ་ལ་མང་དུ་བྱབ་ཅྗེས་པ་ཆུ་ལྗེན་པ་

གུང་སིན་གིས་བངས་ནས་བྱབ་པ་ནི། ཕུལ་ཁ་ཡིན་ཟྗེར། བདག་འཇུག་ལ་དབུགས་

དབྱུང་མྗེད། ཕྱི་རློལ་པ་བསྡུས་པ་གཏློང་བ་ནི་ཡི་གྗེ་ལྟར་བྱྗེད། མཆློད་འབུལ་གི་

སྔགས་རྒྱ་དངློས་སུ་མི་བྱྗེད་ཀང་ལྷ་བཤློས་མ་གཏློགས་པའི་ཉྗེར་སྤྱློད་བཤམ་ཟྗེར། 

སློ་དབྱྗེ་བ་ལ་གཞི་བཅའ་དང༌། གཡློན་བརྐང་བྱས་ནས་སྔགས་ལན་གསུམ་བྱྗེད། 

བུམ་པ་བསྡུས་པ་ལ་སྔགས་རྒྱས་སྤྲུལ་ནས་ཕྱློགས་དྗེའི་ལྷ་རང་ཐློན་དུ་བརློད་ནས་

སྤྲུལ་ཏྗེ། དྗེའང་བསྐལ་བཟང་དང་རློ་རྗེའི་རིགས་མ་གཏློགས་ཟྗེར་རློ། །རིགས་བཞིའི་

གསློལ་གདབ་ལྷུག་པ་སློབ་མ་འདུས་པ་དང་མ་འདུས་པ་གང་རུང་བྱྗེད། ཆྗེ་གྗེ་ཞྗེས་

བྱ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་ལན་རྗེ་དང་ཕྱག་མྗེད་ཟྗེར། ཆུ་དབང་གི་རིན་ལ་གཡློན་བརྐང་

བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར། སྔགས་སློང་རྩ་བཟླ་བ་སྐབས་དྗེར་ཅི་གྲུབ་ཅིག་བྱས་ནས་

སྔགས་དྗེ་ཉིད་ལ་ཨ་བྷི་ཥཱིཉྩ་བཏགས་ལ་བསྐུར། སྗེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་བཟའ་བ་

དང་བཏུང་བ་སྗེ་སློགས་བྱྗེད་པ་མྗེད་གསུང༌། མཆློད་མ་ཐག་དངློས་གྲུབ་ཀི་བརྟུལ་

ཞུགས་སློགས་བྱ། མཐའི་ཕྱག་རྒྱ་དགྲློལ་བ་ན་བསྐལ་བཟང་སློགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

འགྲློལ་བ་དང་མི་འགྲློལ་བ་ཅི་རིགས་སུ་ཡློད་ཏི་རིན་ཏི་རིའི་རྒྱ་གཅིངས་ཏྗེ་ཧཱུཾ་བཞི་

འདློན་བཞིན་བསྐློར་བ༌། གཞན་རྣམས་ཀིས་རློལ་མློ་དང་སློབ་དཔློན་ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་ལ་

གནས་མུའི་བར་དུ་སློད་ཅིང་རློར་དབྱིངས་ལའང་དྗེ་ལྟར་ཟྗེར། དཀིལ་འཁློརསྡུད་པ་

ན་རྩིག་པ་ལ་ཐློ་ཡྗེ་མ་སློང་བར་བྱས་ནས་མི་སྗེབ་ན། གཞན་ཕྱག་ཆྗེན་རྩིག་པའི་ནང་



རྡོ་རྗེ་རྗེ་མྡོའི་ཟིན་བིས།
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གི་ཕྱློགས་ཕྱློགས་སུ་བསད་ནས་གཡློན་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་མྗེ་ལློང་གཡས་རློ་

རྗེ་དང་བཅས་པས་མཚན་མ་དམའ་རིམ་ནས་བསྡུ། དྗེ་ནས་ཚངས་ཟུར་རློ་རྗེས་དབྱི་

གསུང༌། བ་མ་མཧཱ་སུ་ཁ་ནི་དང་པློ་ཚངས་ཟུར་ནས་རློ་རྗེས་རྗེས་བཏློད་ནས། དྗེ་

རྗེས་སྡུད་པ་མཛད། ལུགས་གཉིས་ཀས་ཀང་མུའི་རྗེས་ལ་མཐའི་མཆློད་པ་སློགས་

བསྡུས་ནས་དྗེ་རྗེས་སུའློ། །ཕུར་བུ་འདློན་པ་ན་ཡློ་ག་པ་རྣམས་གཞི་བཅའ་མི་བྱྗེད་

ཟྗེར། གཞན་ཁ་ཅིག་བྱས་ནས་འདློན་ཟྗེར། དབང་ལྡན་གི་ཕུར་བུ་རྟིང་ལ་འདློན་པ་བ་

མ་ཆྗེན་པློ་བཞྗེད། ཆློས་རྒྱ་དང་ཕྱག་ཆྗེན་འཆིང་བ་ན་དྗེ་དག་གི་སྔགས་འདློན་ཟྗེར་

རློ། །དྲག་པློའི་དམ་རྒྱལ་མཐྗེ་བློང་ཆྗེ་ཆུང་རྣམས་མི་སྦྲྗེལ་བར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པར་

བྱྗེད་པར་གདའ། སྗེག་སློགས་བརྒྱད་ཀི་འཁློར་གི་ལྷ་མློ་རྣམས་ལ་བསྐྗེད་ཆློག་དང་

རྒྱས་འདྗེབས་ཟུར་པ་མི་མཛད་པར་གདའློ།།      །།

ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་རྩ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། དབུས་སུ་ཕ་གུ་གྲུ་བཞི་

པའི་ཞྗེས་པ་ནི། རྒྱབ་ཡློལ་སྗེར་པློ་གྲུ་བཞི་པ་ཞིག་སང༌། རྣམ་སང་ཞལ་འཁློར་ཞལ་

ཕྱག་གཉིས་བྱང་ཆུབ་མཆློག་གི་རྒྱ། དྗེའི་ཕྱློགས་བཞིར་སྗེམས་མ་བཞིའི་ཕྱག་

མཚན། ཤར་དུ་རློ་རྗེ་དམར་པློ་འློད་ཟྗེར་སྗེར་པློས་བསྐློར་བ། ལྷློ་རུ་རིན་ཆྗེན་ཟུར་

བརྒྱད་པ་དམར་སྗེར་འློད་ཟྗེར་སྗེར་པློ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་དམར་པློ་འློད་ཟྗེར་དཀར་པློ། 

བྱང་དུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་འློད་ཟྗེར་དམར་པློས་བསྐློར། ཤར་གི་ལིང་ཚེའི་དབུས་སུ་རློ་

རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་སྔློན་པློ་ཞབས་གཡློན་བརྐང་བས་དབང་ཕྱུག་དཀར་པློ་གཡས་རྩ་

གསུམ་གཡློན་མདུང་རྩྗེ་གསུམ་པ་འཛིན་པ། རྣ་བ་གཡློན་པའི་སྗེང་ནས་མནན། དབུ་

མ་གསྗེར་མདློག །རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་སྗེང་དུ་ཞབས་གཡས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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པས་མནན། ཧཱུཾ་མཛད་ཞལ་བཞི་པ་མཆྗེ་བ་གཙིགས་ཤིང་མ་མཆུ་མནན་པ། ཁློ་ཞིང་

རྩ་ཞལ་འཇིགས་པ་གཞན་གསུམ་ཁློ་ཞིང་འཛུམ་པ་འཁློར་ཞལ་ལློ། །ཕྱག་བརྒྱད་ཀི་

དང་པློ་གཉིས་རློར་དྲིལ་ཧཱུཾ་མཛད་རྒྱ། འློག་མ་གཉིས་མདའ་གཞུ་རྣ་བའི་ཐད་དུ་

འགྗེངས“།
1

 གཡས་གསུམ་པ་རལ་གྲི། གཡློན་གསུམ་པ་ལྕགས་ཀྱུ། ལྷག་མ་གཡས་

གཡློན་གཉིས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་དང་ཞགས་པ་“ཕག
2

་པར་འཛིན་པའློ། །ཁློ་བློའི་རློར་

སྗེམས་གཡས་རློ་རྗེ་དམར་པློ་གཡློན་སིགས་མཛུབ། རྒྱལ་པློ་སྗེར་པློ་གཡས་རིན་

ཆྗེན་དབྱུག་ཏློ། །ཆགས་པ་དམར་པློ་གཡས་མདའ་གཞུ། ལྗེགས་པ་ལང་གུ་གཡས་

རློ་རྗེ་དམར་པློ། ལྷློའི་ལྗེའུ་ཚེའི་དབུས་སུ། རིན་ཆྗེན་ཧཱུཾ་མཛད་དང༌། རིན་ཆྗེན་སྗེར་

པློ་གཡས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་པདྨ། ཉི་མ་དམར་པློ། རྒྱལ་མཚན་སྔློན་པློ། གཡས་རློ་རྗེ་

རྒྱལ་མཚན། བཞད་པ་དཀར་པློ། ནུབ་ཀི་ལྗེའུ་ཚེར་ཆློས་ཀི་ཧཱུཾ་མཛད་གཡས་

པདྨས་མཚན་པའི་རློ་རྗེ། ཆློས་གཡས་པདྨས་མཚན་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། གཉིས་ཀ་

མདློག་དམར་སྐ། རྣློན་པློ་སྔློན་པློ་གཡས་རལ་གྲི། རྒྱུ་སྗེར་པློ་འཁློར་ལློ་སྨྲ་བ་ཟངས་

མདློག །བྱང་གི་ལྗེའུ་ཚེར་ལས་ཀི་ཧཱུཾ་མཛད་ཞལ་དཀར་པློ། མགྲིན་པ་ནས་སིང་ག་

ཡན་ཆད་དམར་པློ། སིང་གནས་བརླའི་བར་སྔློན་པློ། བརླ་ནས་པུས་མློའི་བར་སྗེར་

མློ། པུས་མློ་ནས་རང་མཐིལ་བར་དཀར་པློ། ཕྱག་དཔུང་པ་ནས་ལག་མགློའི་བར་

སྔློན་པློ། གཡས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། ཁློ་བློའི་ལས་ས་ཚོགས་པའང་ཁ་དློག་དང་ཕྱག་

མཚན་གློང༌། སྲུང་བ་སྗེར་པློ། གནློད་སྦྱིན་ནག་པློ་གཡས་མཆྗེ་བ། ཁུ་“ཚུར
3

་སྗེར་པློ་

1  - །     + ་

2  པག

3  ཆུར
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གཡས་རློ་རྗེ། དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དམིགས་བསལ་མྗེད་པ་རྣམས་གཡས་ཐམས་ཅད་

རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་ཕག་པར་འཕྱར། གཡློན་ཐམས་ཅད་སིགས་མཛུབ་ཐུགས་

ཀར་འཛིན་པའློ། །

ལྷ་སམ་གི་གྲྭར་ཤར་ལྷློར་སྗེག་མློ་སྔློན་མློ། ཁློ་བློའི་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་

གཉིས་བསམས་ནས་དཀུ་གཡས་གཡློན་དུ་བཞག་ནས་གཡློན་དུ་འགིང༌། ཆ་ལང་

བརྡུང་བའི་ལྷ་སྔློན་མློ་བཞིས་བསྐློར་བ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་ཕྗེང་བ་མ་སྗེར་མློ། ཁློ་བློའི་ཁུ་

ཚུར་གཉིས་ཀིས་ཕྗེང་བ་དཀར་པློ་དཔུང་པའི་ཐད་དུ་འཕྱར་བ། འཁློར་ལྷ་མློ་སྗེར་མློ་

བཞིས་“བསྐློར
1

་བ་རྔ་ཟླུམ་བརྡུང་བའློ། །ནུབ་བྱང་དུ་གླུ་མ་མདློག་དམར་སྐ་པི་ཝང་

སྗེར་པློ་བརྡུང་བ། གླིང་བུ་བསྒྱུར་བའི་ལྷ་མློ་དམར་མློ་བཞིས་བསྐློར་བ། ཕྱག་གཡས་

ཐུགས་ཀའི་ཐ་དད་དུ་བཟུང་བའློ། །བྱང་ཤར་དུ། གར་མ་ས་ཚོགས་མདློག་ཅན། 

ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་བསམས་ནས། གཡས་སྦྱི་བློ། 
2

གཡློན་དཀུར་

བཞགས་ནས་གར་བསྒྱུར་བ། འཁློར་ལྷ་མློ་བཞི་ས་ཚོགས་མདློག་ལྔ་ག་གཅིག་པ། 

པགས་པས་གཡློགས་པ། རྔ་ཤིང་དྲ་བས་བརྒྱན་པ་མདུན་དུ་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་

བརྡུང་བའློ། །ཕྱིའི་ལྷ་སམ་གི་གྲྭར། ཤར་ལྷློར་བདུག་པ་མ་སྔློན་མློ། གཡློན་པ་ཁློ་བློའི་

ཁུ་ཚུར་གིས་སྔིགས་མཛུབ་བསྒྗེང་བ། གཡས་སློས་སློད་ཐློགས་པ། འཁློར་བཞི་ཕྱག་

གཡློན་དུ་དུང་འབུད་པ། གཡས་སྔིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་མྗེ་ཏློག་མ་

སྗེར་མློ། གཡློན་མྗེ་ཏློག །གཡས་པ་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་འབྗེབས་ཚུལ། ར་རྔ་དྲ་བ་ཅན་

ཁ་གྗེན་དུ་བསན་ནས་བརྡུང་བའི་ལྷ་མློ་སྗེར་མློ་བཞིས་བསྐློར། ནུབ་བྱང་དུ་མར་མྗེ་

1  བསྐྗེར

2  + །
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མ་དམར་སྐ། གཡློན་ཁུ་ཚུར་ཐུགས་ཀར། གཡས་པ་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་མར་མྗེའི་

སློང་བུ་ཕག་པ་གཡློན་པར་འཛིན། རྔ་དྲ་བ་ཅན་རློལ་མློ་བརྡུང་བའི་ལྷ་མློ་དམར་སྐ་

བཞིས་བསྐློར། བྱང་ཤར་གི་གྲྭར་བྱུག་པ་མ་ས་ཚོགས་པའི་མདློག་ཅན། གཡློན་དྲིའི་

དུང་ཆློས་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ནས། གཡས་ཀིས་དཔུང་པའི་ཐད་དུ་དྲི་“བྱུག
1

་ཚུལ། 

འཁློར་ས་ཚོགས་མདློག །བློད་རྔ་བརྡུང་ཚུལ་ཕག་པ་གཡློན་དུ། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་

སློ་བཞིར་ལྕགས་ཀྱུ་སྔློན་པློ། ཞགས་པ་སྗེར་པློ། ལྕགས་སྒློག་དམར་སྐ། དྲིལ་བུ་ས་

ཚོགས་མདློག་གཡས་རློ་རྗེ། དྗེ་ལྟར་གཡས་ཐམས་ཅད་ཕྱག་མཚན་རྣ་བའི་ཐད་དུ་

འཕྱར། གཡློན་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀར་སྔིགས་མཛུབ། ཐམས་ཅད་ཀང་གཡློན་

བརྐང་གིས་བཞུགས་པའློ། །དྗེ་ནས་ལྷ་སམ་ལ་བསྐལ་བཟང་ཤར་ཕྱློགས་པ་སྔློན་པློ་

རློ་རྗེ་འཛིན་པ། བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་མཚན་གཡས་

ཀིའློ། །ལྷློ་ཕྱློགས་པ་རྣམས་སྗེར་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་འཛིན་པ། ནུབ་ཕྱློགས་པ་རྣམས་

དམར་སྐ་རློ་རྗེ་པདྨ་འཛིན་པ། བྱང་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་བསམས་

པའློ། །གཡས་ཐམས་ཅད་ཕག་པར་འཕྱར། གཡློན་ཐམས་ཅད་སིགས་མཛུབ“།
2

 

ཐུགས་ཀར་ཞབས་ཐམས་ཅད་སང་སབས། དྗེ་ན་ཕྱིའི་ཁྱམས་ལ། ཤར་ཕྱློགས་

དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ནས་རིམ་པ་བཞིན། དྲག་པློ་མདློག་དཀར་པློ་ལག་པ་བཞི་

པ། གཡས་དང་པློ་དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་པ། གཉིས་པ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་དང་བཅས་པས་ཏྗེ། 

གུང་མཛུབ་ཀི་རྩྗེ་མློར་རློ་རྗེ་བཞག་ནས་མཆློག་སྦྱིན་ཚུལ། གཡློན་པ་གཉིས་ཀིས་

མདུང་རྩྗེ་གསུམ་པ་དང༌། རལ་གྲི་འཛིན་པ་སྗེ། རལ་གྲི་ཕག་པར་འཕྱར། མདུང་

1  ཕྱུག

2  - །     + ་
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དཀུར་བཞག །གླང་ཁྱུ་མཆློག་དུར་སྗེར་ལ་ཞློན་པའློ། །མགྲིན་པ་སྔློན་པློ། གཡློན་དུ་

དབུ་མ་སྗེར་པློ་ཕྱག་བཞི་པ། ཕྱག་གཡས་མགྲིན་སྔློན་ལ་འཁྱུད་ཅིང༌། གཞན་རྣམས་

ཡབ་དང་འདྲ། ཁྱབ་འཇུག་མདློག་ནག་པློ་ཕྱག་བཞི་པ། གཡས་དང་པློ་རློ་རྗེ་ཐུགས་

ཀར། གཉིས་པ་དབྱུག་པ་དཔུང་ཁར་འཕྱར། གཡློན་དང་པློ་དཀུར་བཞག །གཉིས་པ་

འཁློར་ལློ་ཕག་པར་འཕྱར། ནྗེ་ཙོ་འདྲ་བ་ལ་ཞློན་པ་དྗེའི་གཡློན་དུ་རློ་རྗེ་སྗེར་མློ་

གསྗེར་མདློག །གདན་ཕྱག་མཚན་ཁྱབ་འཇུག་དང་འདྲ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་དམར་པློ་

གདློང་དྲུག་པློ་རྩྗེགས་ཞལ། ལག་པ་བཞི་པ་གཡས་དང་པློ་མདུང་ཐུགས་ཀར། འློག་

མ་རློ་རྗེ་དཔུང་པར་འཕྱར། གཡློན་དང་པློ་བྱ་ཕློ་དཀུར་བཞག །འློག་མ་དྲིལ་བུ་དཔུང་

པའི་ཐད་དུ་འཕྱར། རྨ་བྱ་ལ་གནས་པའློ། །རློ་“རྗེ་གཞློན
1

་ནུ་མ་དྲིལ་བུ་དང་འདྲ། ཐུབ་

པ་རློ་རྗེ་སྗེར་པློ་གདློང་བཞི་འཁློར་ཞལ་ཕྱག་བཞི་པ་གཡས་དང་པློ་རློ་རྗེ་ཐུགས་

ཀར། འློག་མ་ཕྗེང་བ་དཔུང་ཁར་འཛིན། གཡློན་དང་པློ་དབྱུག་པ་དཀུར་བཟུང༌། འློག་

མ་སྤྱི་བླུགས་ཕག་པར་ཐློགས། ངང་དཀར་ལ་གནས། རློ་རྗེ་ཞི་བ་མ་ནི་ཚངས་པ་དང་

འདྲའློ། །རློ་རྗེ་མཚོན་ཆ་སྗེར་པློ་གཡློན་རང་གི་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་དཀུར་བརྟྗེན། གཡས་

འདས་པའི་རྩྗེ་ལྔ་རློ་རྗེ་སྗེར་པློ་ཕག་པའི་ཐད་དུ་འཕྱར། གླང་པློ་ཆྗེ་དཀར་པློ་ལ་

གནས་པའློ། །རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་མ་རློ་རྗེ་མཚོན་ཆ་དང་འདྲ། ལྷློ་ཕྱློགས་སུ་རློ་རྗེ་འཁྱིལ་བ་

དམར་པློ་པདྨ་དང་བཅས་པའི་རློ་རྗེ་ཐློགས། གཡློན་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དང་བཅས་

པའི་པདྨ་འཛིན། རྟ་བདུན་གིས་དྲངས་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་གནས་པའློ། །རློ་རྗེ་བདུད་རྩི་

འཁྱིལ་བ་དང་འདྲ། རློ་རྗེ་འློད་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་པདྨའི་སྗེང་དུ་ཟླ་བ་

1  ར་གཞན
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འཛིན་པ། ངང་དཀར་ལ་ཞློན་པའློ། །རློ་རྗེ་མདངས་དང་འདྲ། རློ་རྗེ་དབྱུག་པ་སྔློན་པློ་

གཡས་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ་གཡློན་དབྱུག་པ་འཛིན་པ། རུས་སལ་ལ་གནས༌། རློ་རྗེ་སྦྱིན་

མཆློག་མ་དྗེ་དང་འདྲ། རློ་རྗེ་སྗེར་སྨུག་ནི་མདློག་དམར་སྨུག །གཡས་རློ་རྗེ་དམར་པློ། 

གཡློན་མི་མགློ་ཐློགས་ནས་ཟ་ཚུལ། ར་སྔློ་སྐ་ལ་གནས་པ། རློ་རྗེ་རྗེད་ཆིངས་ལང་གུ 

།གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་འཛིན། ཁུ་བྱུག་ཤིང་རྟ་ལའློ། །རློ་རྗེ་ཟ་བ་མློ་

དྗེ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཁྱད་པར་གཡློན་མདུང་རྩྗེ་གཅིག་པ་ཕག་པའི་ཐད་དུ་འཕྱར། རློ་

རྗེ་དབང་མདློག་སྗེ་སྐ། གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་ཆུ་སིན་རྒྱལ་མཚན་སིང་གར་འཛིན། 

ནྗེ་ཙོའི་ཤིང་རྟ་ལའློ། །རློ་རྗེ་སློ་བ་མ། དྗེ་དང་འདྲ་བ་ལས། ཁྱད་པར་མདློག་དམར་

པློའ ློ། །ཚོགས་བདག་རློ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་རལ་གྲི །སལ་པ་

ལ་ཞློན། རློ་རྗེ་དགའ་བ་མ་དྗེ་དང་འདྲ། ཕློ་ཉ་རློ་རྗེ་ཐློ་བ་ནི་མདློག་སྗེར་པློ། གཡས་རློ་

རྗེ། གཡློན་གཏུན་ཤིང་ཕག་པའི་ཐད་དུ་ཁྱློགས་ནི་མདློ་ལྗེ་མྗེ་ཏློག་གིས་སྤས་པ་ལ་

གནས་པའློ། །རློ་རྗེ་ཕློ་ཉ་མློ་ནི་རློ་རྗེ་ཐློབ་བ་འདྲ་བ་ལས། ཁྱད་པར་ལག་པ་གཡློན་དུ་

ཁ་ཏི་ཁ། དར་དབྱངས་དང་བཅས་པ་དཔུང་ཁར་འཛིན། ཕློ་ཉ་རློ་རྗེ་རླུང་སྔློན་པློ་

གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་དབྱུག་པའིམགློ་ལ་བ་དན་འཕྱར་བ། རི་དྭགས་ཤ་བ་མློ་འདྲ་

རུང་ལ་ཞློན་པའློ། །རློ་རྗེ་མགློགས་མ་དྗེ་དང་འདྲ། རློ་རྗེ་མྗེ་ནི། མདློག་དམར་

སྨུག །གཡས་རློ་རྗེ་དང་དགང་ཟར། གཡློན་གཉིས་ན་དབྱུག་པ་དཀུར། སྤྱི་བླུགས་

ཕག་པར་ར་སྐྗེས་འདྲ་བ་ལ་ཞློན། རློ་རྗེ་འབར་བ་དྗེ་དང་འདྲ། རློ་རྗེ་འཇིགས་པ་སྔློན་

པློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་དབྱུག་པ་ཐུགས་ཀར། རློ་ལངས་ལ་གནས། རློ་རྗེ་འཁྱློགས་

པ་ནི་དྗེ་དང་འདྲ་བ་ལས་ཁྱད་པར་གཡློན་ན་ཞགས་པ་དཔུང་ཁར། བྱང་ཕྱློགས་སུ་
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བན་རློ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་སྔློན་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་ལྕགས་ཀྱུ་ཕག་གི་ས་ཅན། ཀླུའི་

རྒྱལ་པློ་ཤློ་ཥ་ལ་ཞློན་པ་སྗེ། སྦྲུལ་མགློ་མྗེད་པའི་སློད་མིའློ། །སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་

འཁྱིལ་བ། བན་རློ་རྗེ་ཁ་ནི་མདློག་སྔློན་པློ་ཕག་ས་ཅན། གཡས་རློ་རྗེ་གཡློན་རལ་གྲི་

དཔུག་ཁར་ཐློགས་པ་མི་ལ་གནས་པའློ། །རློ་རྗེ་དུས་ནི་མདློག་ནག་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། 

གཡློན་དབྱུག་པ་དཔུག་ཁར་ཐློགས་པ། མ་ཧྗེ་ལ་གནས་པའློ། །རློ་རྗེ་དུས་མ་ནི་ནག་

མློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཔུང་པའི་ཐད་དུ་འཛིན། རློ་ལངས་ལག་པ་ཐལ་མློ་

སྦྱར་བ་ལ་ཞློན། རློ་རྗེ་བགྗེགས་ཀི་གཙོ་བློ་དཀར་པློ། གླང་པློ་ཆྗེའི་གདློང་ཅན། ལག་

པ་བཞི་པ། གཡས་དང་པློ་རློ་རྗེ། འློག་མ་དགྲ་ས་འཕྱར་ཐབས། གཡློན་དང་པློ་མདུང་

རྩྗེ་གསུམ་པ། གཉིས་པ་གླང་པློ་ཆྗེའི་མཆྗེ་བ་ཕག་པར་འཛིན། བྱི་བ་ལ་ཞློན་པ། མློ་

རུལ་མ་ནི་མདློག་སྔློན་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་ཕྱགས་ཤིང་འཛིན་པ། བྱི་བ་འདྲ་བ་

ལ་ཞློན། བན་རློ་རྗེ་ཀླུ་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་སྦྲུལ་ཞགས་དཔུག་པའི་ཐད་དུ་

འཛིན། མགློ་ལ་སྦྲུལ་མགློ་བདུན་ཡློད་པའློ། །ཆུ་སིན་ལ་གནས། ཆུ་སིན་མ་དཀར་མློ། 

སྦྲུལ་མགློ་བརྒྱད་ཀི་གདྗེངས་ཀ་ཡློད་པའློ། །གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་ཆུ་སིན་རྒྱལ་

མཚན་ཐློགས་པའློ། །མྗེ་མཚམས་སུ་མ་མློ་འཇིགས་མ་ལང་གུ། གཡས་རློ་རྗེ། 

གཡློན་རལ་གྲི་དང་ཕུབ་སིང་གའི་ཐད་དུ་འཛིན། བདྗེན་བལ་དུ་དཔལ་མློ་སྗེར་མློ་

གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་པདྨ་རླུང་དུ་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མློ་གཡས་རློ་རྗེ། གཡློན་པློ་

ཝཾ་སིང་གར། དབང་ལྡན་དུ་དཀའ་བཟླློག་ལང་གུ་གཡས་དང་པློ་རློ་རྗེ། གཉིས་པ་

འཁློར་ལློ་ཐུགས་ཀར། གཡློན་དང་པློ། མྗེད་མིན། གཉིས་པ་རལ་གྲི་དཔུང་ཁར་

འཕྱར། དྗེ་ལྟར་འཇིག་རྟྗེན་པའིལྷ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་བཞློན་པའི་ལུས་ཕྱྗེད་དང༌། 
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ལྷའི་ཕྱྗེད་མི་མངློན་ཅིང༌། རྗེད་པ་ཡན་ཆད་མི་མཐློང་བའློ། །ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་

མི་གསལ་བ་རྣམས་གཡས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚོན་ཆ་ཕག་པར་འཕྱར། གཡློན་

ཐམས་ཅད་དཀུར་བཟུང་བའློ། །བཞློན་པའི་ཁ་དློག་མི་གསལ་བ་རྣམས། ནྗེ་ཙོ། རྨ་

བྱ། རྟ་རྣམས་སྔློ་ལང༌། བྱི་བ་གྲྭ་བྱི་བ། ར་ཐལ་ཁ། མི་དང་རློ་ལངས་མི་ཤ་ཁ། རུས་

སལ་ཤུན་པ་སྗེར་པློ་ལུས་དུད་ཀ །གླང་པློ་ཆྗེ་དང་སྗེངྒྗེ་དཀར། མ་ཧྗེ་དུར་སྗེར། ཤ་

བ་སྗེར་སྐའློ། །སློ་ནང་མའི་རྟ་བབས་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁ་“ཕྱི
1

་ལྟ་ལ་གླང་རྒྱབ་བསྐློར་པ། 

ཕྱིའི་ཁྱམས་ལ་རྟ་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་གཡས་

གཡློན་གྗེས་པ་ལ་རིན་ཆྗེན་ས་བདུན་བིས་སང༌། བ་དན་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པ་ལ་རྩྗེ་

མློར་རློ་རྗེ་དང་ནློར་བུ་སྗེང་གྗེ་དང༌། མཁའ་ལྡིང་དང༌། སྗེང་གྗེ་གཤློག་པ་རྒྱས་པ་

དང༌། ཤ་རམ་པ་དང༌། “ངང
2

་པ་དང༌། རྨ་བྱ་དང་། ངུར་པ་དང༌། ཤང་ཤང་དང༌། ལག་

པ་དང༌། ཆུ་སིན་དང༌། ཉ་དང༌། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཁློར་ཡུག་ལ་རློ་རྗེ་དང་མྗེ་རི་དང་ཆུས་

བསྐློར་བ་སང་ངློ༌།།  །།

འདིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱློགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །འདི་རྗེ་ཉིད་ཀིས་

ཞ་ལུའི་རྒྱུད་རིས་དང་ཕྱག་ལྗེན་གཟིགས་དུས་ཟིན་བིས་སུ་གནང་བའློ།། །།

མངྒ་ལཾ།།

1  པྱི

2  དང
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༄༅། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོའི་སྒྲུབ་ཐབས། འཕོ་བ། བཀའ་བསོ་

བཅས་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །རང་

ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློར་གསལ་བའི་ངང་ནས་སྔློན་འགྲློ་གཏློར་མ་

མཁའ་འགྲློ་སྤྱི་གཏློར་གིས་བཏང༌། དྗེ་ནས་མཆློད་པ་བསང་བ་དང༌། སྦྱང་བ་དང༌། 

བསྐྗེད་པ་དང་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་བྱ། དྗེ་

ནས་རང་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའམ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དང་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་དམར་པློ་ལས་

འློད་འཕློས་པས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་

བསྐློར་བ་སྤྱན་དྲངས་ལ་འློད་ཟྗེར་སིང་ཁར་བསྡུའློ། །

སིང་ཁའི་ས་བློན་ལས་སྤློས་པའི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་

བསམས་ཏྗེ། ཆུ་གཉིས་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཉྗེར་སྤྱློད་རློལ་མ་དང་བཅས་པས་མཆློད་

ལ། ནང་མཆློད་ཀིས་ཀང་མཆློད་དྗེ། ཐློག་མར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་“གིས
1

་བ་མ་ལ་དབུལ། དྗེ་

ནས་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ལ་དབུལ་ལློ། །དྗེ་ནས། དཀློན་མཆློག་

1  གིས
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གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། དྗེ་ནས། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་

གྱུར་ཅིག །བདྗེ་བ་དང་མི་འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་

སང་ཉྗེ་རིང་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་བཏང་སློམས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་

ཅིག་སམ་པའི་ཚད་མྗེད་པ་བཞི་བསློམ། 

དྗེ་ནས། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་ང་སརྦ་ངརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུད་“དྷློ྅
1

ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ་

ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་སློང་པ་ཉིད་དུ་བསམ་ལ། སློང་

པའི་ངང་ལས་ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ་ཞྗེས་བརློ་པས་འློག་རློ་རྗེའི་ས་གཞི། ༀ་ཛཾ་བྷ་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ་

ཞྗེས་བརློད་པས་རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི། ༀ་ཛུཾ་སྭཱཧཱ་ཞྗེས་བརློད་པས་རློ་རྗེའི་གུར་དང་

བ་རྗེ། ༀ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཞྗེས་བརློད་པས་བགྗེགས་རྣམས་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་པར་བསམ་

མློ། །དྗེ་ནས། ར་བའི་ནང་དུ་པཾ་ལས་པད་མ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་རང་གི་སྗེམས་

སུ་གྱུར་པའི་ཧཱུཾ་བསམ་ལ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་འཕགས་པ་མཆློད་སྗེམས་ཅན་

གི་དློན་བྱས་སར་འདུས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ་སྐུ་

མདློག་དམར་མློ་རྩ་ཞལ་དཀར་ལ་བཞད་པ། གཡས་ཞལ་ནག་ལ་ཁློས་པ། གཡློན་

ཞལ་དམར་ལ་སྗེག་པའི་ཞལ་གསུམ་པ་ཅན། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་དང་པློས་མདའ། 

བར་པས་ལྕགས་ཀྱུ། ཐ་མས་རློ་རྗེ་ནམ་མཁར་གདྗེངས་པ། གཡློན་པ་གསུམ་ན་

དཔག་བསམ་གི་ལྕུག་མ་དང༌། ཐུགས་ཀར་སིགས་“མཛུབ
2

་དང་བཅས་པའི་ཞགས་

པ་དང་གཞུ་འཛིན་པ། དབུ་སྐྲ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ། 

1  དྷ

2  མཇུབ
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ཞབས་གཉིས་སྗེམས་དཔའི་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། སྐུའི་འློད་ཟྗེར་ལས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕློ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་

ཧཱུཾ་ལས་འློད་འཕློས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མ་འཁློར་དང་

བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པའི་གུང་མློ་གཉིས་རྩྗེ་སྤད་པའི་དམ་

ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་བསན་ལ། མཆློད་པས་མཆློད། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ ཞྗེས་པས་གཉིས་སུ་

མྗེད་པར་བསིམ། ཡང་ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། རིགས་ལྔ་འཁློར་དང་བཅས་

པ་“སྤྱན
1

་དྲངས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་མངློན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས། 

ༀ་སརྦ་ཏཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་གསུང་ཞིང་དབང་བསྐུར་དྲི་

མ་དག་ཆུ་ལྷག་མ་ཡར་ལུང་པས་མི་བསྐློད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ། སྔར་

ལྟར་མཆློད་དྗེ། དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ། །མཁའ་འགྲློ་མ་ཡི་འཁློར་ལློ་

བསྒྱུར། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་དང་སྐུ་གསུམ་ལྡན། །འགྲློ་བ་སྐློབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། ཞྗེས་པས་

བསློད་ལ་ནང་མཆློད་ཀིས་ཀང་མཆློད་དློ། །

༈ འཕློ་བའི་གདམས་པ་ནི། དང་པློར་ཡྗེ་ཤྗེས་མཁའ་འགྲློ་མའི་བསྐྗེད་རིམ་ལ་

བསབ། དྗེ་ནས་དབང་པློའི་སློ་རྣམས་འགློག་པའི་ཡི་གྗེ་ལ་གསལ་སང་འདློན། དྗེའི་

རྗེས་སུ་ལྟྗེ་བའི་བུམ་པ་ཅན་བྱྗེད། དྗེ་ནས་གསང་གནས་སུ་སྗེང་འློག་གི་རླུང་གཉིས་

ཁ་སྦྱར་བའི་བུམ་པ་ཅན་བྱྗེད། བུམ་པ་ཅན་སློམ་པས་ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ལློག་ནས་

སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་མམ། དགའ་བ་བཞི་འཆར་ན། འཕློ་བའི་དམིགས་པ་སྐློང་

1  སྦྱན



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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བའི་དུས་ཡིན། དྗེ་སྐློང་བ་ན་སིང་ཁའི་ཡི་གྗེ་རྣམས་སྤྱི་གཙུག་གི་འློག་བར་དུ་རླུང་

ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང་བསྟུན་ནས་འདྲྗེན། ཡང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་ནས་སིང་ཁ་

བར་དུ་འབྗེབས་པ་ལ་གློམས་པར་བྱྗེད་ཐུན་གི་མཐར་སིང་ཁར་སྔར་བཀློད་པ་

བཞིན་འཇློག །སྐློང་བའི་ཚེ་སྤྱིར་ཡི་གྗེ་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་གཙུག་གི་ཡི་གྗེས་

དམ་པར་བཀག་པས་ཉྗེན་ཡྗེ་མྗེད། གློམས་པར་བྱས་པས་གྲུབ་པའི་ཚད་ནི། རླུང་

འབྱུང་འཇུག་གིས་སྗེང་འློག་ཏུ་འདྲྗེན་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་ཐུབ་པའི་ཚད་

ཡིན། བུམ་པ་ཅན་ལའང་དྲག་ཤུལ་མི་བྱྗེད་པར་འཇམ་རླུང་ཉིད་འཛིན་ཅིང༌། རླུང་ཕྱི་

ནང་གི་བཟླས་པས་ཡར་མར་འདྲྗེན་པ་ལའང་འཇམ་པློ་ཉིད་བྱས་པས་ཉྗེན་མྗེད། དྗེ་

ལ་ཉམས་སྐྗེ་ཚུལ་རྣམས་ཞིབ་པར་དྲི་དགློས།

༈ སངས་རྒྱས་དང་ཆློས་དང༌། དགྗེ་འདུན་ཏྗེ་བ་ན་མྗེད་པའི་དཀློན་མཆློག་

གསུམ་ལ། སྔློན་བསྗེན་བཀུར་མཛད་ཅིང་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆྗེར་བསྐྗེད་པ། འཇིག་

རྟྗེན་ན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་ཆློས་དཀར་པློའི་ཕྱློགས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་ཞིང་སྲུང་བ། 

སྗེམས་ཅན་རྣམས་འཐབ་པ་དང༌། རྩློད་པ་དང་འགྗེད་པ་དང་། ཕྱི་དགྲ་དང་། ནང་

འཁྲུག་དང༌། གནློད་པ་དང་ཉམས་པ་དང༌། མི་བདྗེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ནད་

དང་རིམས་དང་མི་ངས་དང༌། ཕྱུགས་ངས་དང༌། མུ་གྗེ་དང་ལློ་ཉྗེས་དང་ལྟས་ངན་པ་

དང་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་མཛད་པ། སྔློན་སངས་རྒྱས་འདས་

པ་ཆྗེན་པློའི་ཚེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་མདློ་སྗེ་དང༌། འདུལ་བ་དང་ཆློས་མངློན་པ་དང༌། 

གཟུངས་སྔགས་དང་རིག་སྔགས་དང་སིང་པློ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སློགས་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་

ཆྗེ་བ་བཤད་པའི་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་



ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕྲོ་བ་བཀའ་བསྲོ་སྲོགས།
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འདས་པའི་འློག་ཏུ་ཕྱི་མའི་དུས་ཀི་ཚེ། ངའི་བསན་པ་དམ་པའི་ཆློས་དང༌། དགྗེ་སློང་

དང་དགྗེ་སློང་མ་དང་དགྗེ་བསྗེན་མའི་འཁློར་རྣམ་བཞི་དང༌། རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ་

དང༌། རིགས་བཞི་དང་ཆློས་དང་ལྡན་ཞིང་ཆློས་སྤྱློད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། ལྷ་ཡུལ་

དང༌། ཡུལ་འཁློར་དང༌། གྲློང་དངགྲློང་ཁྱྗེར་ལ་སློགས་པ་ལ། འབྱུང་བློའི་ཚོགས་མི་

དགྗེ་བ་རྣམས་སྲུངས་ཤིག །ཅྗེས་ཞལ་གིས་བཀའ་སྩལ་ཞིང༌། དྗེ་དག་གིས་ཀང་

དམ་ཚིག་གནློས་ཏྗེ། ལྷ་དང་མིའི་མགློན་མཛད་པ་ཕྱག་བྱ་བའི་གནས་བཀུར་སི་བྱ་

བའི་གནས་བ་མར་བྱ་བའི་གནས། བཙུན་པར་བྱ་བའི་གནས་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

མགློན་པློ་རྣམས་དང༌། “བྗེར
1

་ཆྗེན་པློ་ལྕམ་དྲལ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་ཡུལ་འཁློར་

བསྲུངས་དང་འཕགས་སྐྗེས་པློ་དང་སྤྱན་མི་བཟང་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་ཆྗེན་པློ་རྣམ་ཐློས་

སས་གནློད་སྦྱིན་རྟ་བདག་བརྒྱད་འཁློར་དང་བཅས་པ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་དམ་ཚིག་

ཅན། སངས་རྒྱས་མཐློང་བ། ཆློས་ཐློས་པ། དགྗེ་འདུན་ལ་བརྟྗེན་པ། ལྷ་དང་མིའི་

མགློན་མཛད་པ་རྟག་ཏུ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ཞབས་འབིང་མཛད་ཅིང༌། བསན་

པ་འཁློར་རྣམ་བཞི་དང་། མཆློད་རྟྗེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་སྲུང་བ། དམ་པའི་ཆློས་

སྗེལ་བར་ཐུགས་དམ་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་སྔློན་གི་ཐུགས་དམ་བཟང་པློ་ཇི་ལྟར་

བཅས་པ་བཞིན་མཛད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཡློངས་སུ་དག་

པའི་གཞལ་མྗེད་ཁང་ཆྗེན་པློ་ཅི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་“ཕློ་
2

བང་མཆློག་མཆློད་པའི་རས་

དང་སྗེན་པའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་འདིར་འཁློར་བ་ཇི་སིད་དུ་

བཞུགས་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟྗེན་ཕློ་བང་དང་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང༌། ཇློ་བློ་རིན་

1  བྗེད

2  པློ
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པློ་ཆྗེའི་འཕིན་ལས་ཕྱློགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱུན་མི་

འཆད་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་“མི
1

་ཕམ་པའི་གསུང་རབ་འཛིན་སྐློང་སྗེལ་བའི་དགྗེ་འདུན་

གི་སྗེ་ཆྗེན་པློ་འཕྗེལ་བ་དང་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་ལ་སློགས་པ་ཡུལ་སྤྱློད་པ་རྣམས་

ཀིས་ཐློག་དྲངས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

དཔལ་འབྱློར་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཞིང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ལས་

གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྲུང་བ་དང་སྐབ་པ་དང༌། ས་བ་ལ་སྐད་ཅིག་ཀང་གཡྗེལ་

བ་མྗེད་པར་འཛོད་ཅིག །མི་ཕམ་མདུན་ས་རིང་སྤྱི་དགའ་ལྡན་གླིང༌། །གང་དྗེར་རྒྱལ་

བས་བསྔགས་པའི་ཚངས་སྤྱློད་མཆློག །སྐློན་བལ་ཚུལ་ཁིམས་ལྷུར་ལྗེན་ཤཱཀའི་

སས། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་སློམ་བརྩློན་ཤ་སག་གིས། །ཡློངས་སུ་གང་ཞིང་རབ་

འབྱམས་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཆློས་བརྒྱད་རྣམ་རྟློགས་མཚན་མས་མི་གཡློ་

བར། །བསན་དང་སྗེམས་ཅན་ཁུར་ཆྗེན་ཁྱྗེར་བ་ཡིས། །མཁས་པའི་བྱ་བ་རྣམ་

གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ཤློག ། 

1  མ
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༄༅། །སྒ་མི་སྙན་གི་ཚེ་གྲུབ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྩ་བརྒྱུད་བ་མའི་ཞབས་བཏུད་ནས། །ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས། །ཀུན་མཁྱྗེན་བ་མའི་གདམས་པ་བཞིན། །འདིར་ནི་གསལ་བར་འདྲི་བར་

བྱ། །

འཆི་མྗེད་རང་གཟུངས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་འདློད་པས་ནང་པར་བྱ་རློག་

གིས་སྐད་མ་བཏློན་པའི་གློང་དུ་གྲུབ་ན་རབ། གང་ཡིན་ཀང་སུ་ལའང་ངག་མ་སྨྲས་

པའི་གློང་དུ་བདྗེ་བའི་སན་ལ་འཁློད་དྗེ། སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་སྤྱི་འགྲློ་དང་

མཐུན་པར་ཡིད་ཁུལ་ངྗེས་ཤྗེས་པ་བྱ། ཁྱད་པར་དུ་འདི་ཉིད་ཀི་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་

བཅས་པའི་བ་མ་ལ་མློས་གུས་ཆྗེར་བསྐྗེད། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་ཆློས་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཚེ་རིང་བ་གལ་ཆྗེ་བས་ཚེའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་སམ་དུ་སྗེམས་བསྐྗེད། དྗེ་

ནས་རང་ཉིད་ཚེ་དཔག་མྗེད་དུ་གསལ་བའི་སིང་གའི་ཧྲིཿ ཡིག་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་བདྗེ་

བ་ཅན་ནས་ཚེ་དཔག་མྗེད་ལ་རྩ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་སློགས་ཀིས་བསྐློར་བ་མདུན་གི་

ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་ལ། མཆློད་པ་དང་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། ཚད་མྗེད་བཞི་

བསློམ། 

ཚོགས་ཞིང་རྣམས་མཉྗེས་ཏྗེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་འློད་དུ་གྱུར། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་

ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱ་ཏྨ་ཀློཉཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ་སློང་ཉིད་བསློམ། སློང་པའི་ངང་
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ལས་པཾ་ལས་ལྕགས་ཀི་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། སྐ་ཁློམ་མྗེ་བ་ཞིག་གི་སྗེང་དུ་ཨ་

ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉ་གང་བ། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཧྲིཿདམར་པློ་“ཚེག
1

་དྲག་རིང་ཆ་

དང་བཅས་པ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་སྦྱངས། 

ཁྱད་པར་དུ་ཚེའི་བར་ཆད་སྦྱངས་ནས་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་གློ་འཕང་ལ་བཀློད། སངས་

རྒྱས་སས་བཅས་རྣམས་ལ་མཉྗེས་པའི་མཆློད་པ་ཕུལ། ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དྗེ་

རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་དང་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇི་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་རས་སློགས་

སྨན་བཅུད་ཀི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས། ཧྲིཿཡིག་ལ་ཐིམ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྐུ་མདློག་དམར་པློ་བྱུ་རུའི་མདློག་ལྟ་བུ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པའི་སྗེང་དུ་འཆི་མྗེད་

ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེ་གསྗེར་གི་བུམ་པ་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་གིས་

ཁ་བརྒྱན་པ། ལྷའི་གློས་ཀིས་མགུལ་ཆིངས་བྱས་པ་བསམས་ཤིང༌། ཞབས་གཉིས་

རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དར་དམར་“པློའི
2

་ཆློས་གློས་རྣམ་གསུམ་སྐུ་ལ་

གསློལ་ཞིང༌། དབུའི་གཙུག་ཏློར་ལ་སློགས་པ་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་ཀིས་མཛེས་པ། 

ཟླ་བ་ཉ་ཡློངས་སུ་གང་བའི་རྒྱབ་ཡློལ་དང་ལྡན་ཅིང་ཕག་གློང་གཡས་གཡློན་དུ་ཉི་ཟླ་

འཆར་བ། འློད་དམར་པློ་འབར་ཞིང་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་བཞུགས་པ་དྗེའི་སྤྱི་བློར་

ༀ་དཀར་པློ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ དམར་པློ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ། ཁློང་པའི་ནང་རྒྱབ་

ལ་ཉྗེ་བར་ལྕགས་ཀི་སློག་རྩ་ས་དབྱུག་ཙམ་ཡར་ས་སྦྱི་གཙུག །མར་ས་གསང་གནས་

སུ་ཟུག་པ་དྗེའི་ནང་དུ་རྩ་དབུ་མ་མདའ་སྨྱུག་ཙམ། མདློག་སྔློན་སྐ་ལ་དམར་བའི་

1  ཆྗེག

2  པ
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མདངས་ཆགས་པའི་ནང་འློད་གསལ་གི་རླུང་དམར་ལང་ཁྱུག་གི་བས་གང་བ། དྗེ་ལ་

མྗེ་ལློང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟར་གསལ་བའི་སྔགས་ཕྗེང་ཚར་བརྒྱད་ཀི་

ཕྱློགས་བཞིའི་མགློ་བློ་གྗེན་བསན། མཚམས་བཞིའི་མགློ་བློ་ཐུར་བསན་ཏྗེ། སྔགས་

མགློ་མཇུག་འབྗེལ་བས། དབུ་མའི་ཡར་རྩྗེ་ནས་མར་རྩྗེའི་བར་མ་ལུས་པ་ཁྱབ་པ། 

དབུ་མའི་མར་སའི་ནང་དུ་རང་འདྲའི་ཚེ་དཔག་མྗེད་དམར་པློ་དང༌། ཡར་སའི་ནང་དུ་

ཚེ་དཔག་མྗེད་དཀར་པློ་ཆ་ལུགས་རང་དང་འདྲ་བ་འློད་ཀི་ཕུང་པློ་ཅན། མགློ་བློ་གྗེན་

བསན་དུ་བཞུགས་པ། སིང་གའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་ཀི་ཐད་ཀའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་

རང་འདྲའི་ཚེ་དཔག་མྗེད་དམར་ལ་སྔློ་བའི་་མདངས་ཆགས་པ། དྗེའི་སིང་གར་ཟླ་

བའི་སྗེང་དུ་འཆི་མྗེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ། དྗེའི་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་

པའི་གསྗེར་གི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ། དྗེའི་ལྟྗེ་བའི་ཐང་དུ་ཟླ་གདན་ལ་འློད་ཀི་གའུ་ཁ་སྦྱློར་

གི་ནང་དུ་ཧྲིཿ ཡིག་གམར་པློ་ཚེག་དྲག་རིང་ཆ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁིལ་བ། འློད་ཟྗེར་ལྔ་འཕློ་བ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན་རང་

གི་སྗེམས་ཀི་ངློ་བློར་མློས། ནང་གི་ཧྲིཿདང་ཕྱིའི་ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་འློད་ཟྗེར་ལྕགས་ཀྱུ་

ལྟ་བུ་འཕློས། སྗེང་ཕྱློགས་ཡློན་ཏན་བཀློད་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས་རང་དང་ཇི་བཞིན་

དུ་འདྲ་བའི་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། རང་གི་སྤྱི་གཙུག་གི་རྒྱབ་ངློས་

ན་བཞུགས་པར་བསློམས་ལ། ༀ་ཨ་པར་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ནས་བ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་

མཱ་ཛཿ ཞྗེས་བརློད། རློ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱ། འཇིག་རྟྗེན་འདྲྗེན་པའི་ཞྗེས་སློགས་

ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བསློད། མཆློད་པས་མཆློད་ལ“།
1

 

1  - །    + ་
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ཧཱུཾ་སྐྗེ་འཆི་རབ་སངས་རློ་རྗེའི་ཚེ། །བདག་ལ་ཚེ་ཡི་དངློས་གྲུབ་སྩལ་དུ་

གསློལ། །ༀ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥྗེ་ས་ར་ཧ་ཀ་ར་རྗེ་ཤ་ར་རི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་ལན་གསུམ་

གིས་གསློལ་བ་བཏབ་པས་སྗེང་གི་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟྗེར་དམར་

པློ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཕྱློགས་བཅུར་འཕློས་པས། རང་གི་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་ཚེ་དང་

བསློད་ནམས་སློགས་གཞན་གིས་བརྐུས་པ། ཡར་བ། འཐློར་བ། བ་བཀུག་པ། 

གཏད་དུ་བཅུག་པ་སློགས་གང་ན་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་བཅིངས་པ་རྣམས་བཀྲློལ་ཏྗེ་

བཀུག་ནས་འཆི་མྗེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྗེང་གི་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་བུམ་པའི་ནང་

དུ་ཐིམ་བདུད་རྩི་ཁློལ་ཏྗེ་ལུད་པ་བུམ་པ་ཕྱིར་ཡློ་བའི་ཁ་ནས་རང་གི་སྦྱི་གཙུག་ཏུ་

ཞུགས་པས་ལུས་ཀི་རྩ་ཐམས་ཅད་གང༌། རང་གི་ཚེ་དང་བསློད་ནམས་ཉམས་པ་

རྣམས་གསློས། ཆད་པ་རྣམས་འཐུད། ཟད་པ་རྣམས་གསློས་ཏྗེ་འཕྗེལ་བར་བྱས་ནས་

འཆི་མྗེད་ཚེའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་བསམ། སར་ཡག་སྔར་བཞིན་གསློལ་བ་བཏབ་

པས། སྗེང་གི་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟྗེར་དམར་པློ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་

ཕྱློགས་བཅུར་འཕློས་པས། རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས། 

དཔའ་པློ་དཔའ་མློ། གྲུབ་པ་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་

མཐུ་དང༌། སློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་བཅུད་དང་ནུས་པ་རྣམས་འཆི་

མྗེད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་བསྡུས། ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཐིམ། 

ཁློལ་ཞིང་ལུད་པ་བུམ་པ་ཕྱིར་ཡློ་བའི་ཁ་ནས་སྦྱི་གཙུག་གི་དབུ་མའི་ནང་ནས་

བརྒྱུད་དྗེ། རིམ་གིས་བབས་པས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གིས་གྲིབ་མ་དྗེད་པ་བཞིན་

དུ་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ནད་གདློན་བར་ཆད་རྣམས་དང་ཁྱད་
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པར་དུ་ཚེའི་བར་ཆད་རྣམས་རིམ་གིས་ཕྱིར་དྗེད། སྗེན་མློ་ཉི་ཤུ་དང་འློག་སློ་གཉིས་

དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་རྣམས་ནས། སག་ཚའི་ཁུ་བ་ལྟ་བུར་ནག་ཉིལ་ཉིལ་དློན་ཏྗེ། ས་རིམ་

པ་བདུན་གི་འློག་ཏུ་སློང་བར་བསམ། སྗེན་མློ་ཉི་ཤུའི་བར་ནས། བདུད་རྩི་གྗེན་དུ་

ལུད་པས་མཁིག་མ་ཕན། བརླ་རྩ་མན་བདུད་རྩིས་གང་བར་བསློམས་ལ་བུམ་པ་ཅན་

གཅིག་བཟུང༌། དྗེ་ནས་གྲུ་མློ་དང་ལྟྗེ་བའི་བར་གང་བ་དང༌། ཕག་པ་དང་སིང་གའི་

བར་གང་བ་དང༌། མགྲིན་པ་མན་ཆད་གང་བ་དང༌། ས་བུག་མན་ཆད་གང་བ་དང༌། 

སྦྱི་གཙུག་མན་ཆད་གང་བར་བསློམས་ལ་བུམ་བ་ཅན་རྗེ་རྗེ་བཟུང༌། ལུས་ཐམས་

ཅད་འཆི་མྗེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བར་བསློམས་ལ། བུམ་པ་ཅན་གཅིག་སྗེ་བདུན་

བཟུང་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ལྷ་དང་སྔགས་ཕྗེང་གསལ་བའི་ངང་ནས། རང་གི་སྗེམས་

ཧྲིཿཡིག་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པས་སྔགས་ཕྗེང་ཀློག་པའི་ཚུལ་གིས་སྔགས་འདྲྗེན་པར་བྱ་

ཞིང༌། སྐབས་སུ་དབུ་མའི་ནང་གི་ཚེ་དཔག་མྗེད་གསུམ་པློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྤློ་“བསྡུ
1

་

བྱ་སྗེ་ཞལ་ལས་ཤྗེས། ཐུན་འཇློག་ཁར་མཆློད་བསློད་བྱས་ལ། སྗེང་གི་ཚེ་དཔག་

མྗེད་གདན་ལ་སློགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས། རང་གདན་བཅས་སློ་སློ་ལ་ཐིམ་

ནས། བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་དམིགས་པ་

བྱས་ལ་བུམ་པ་ཅན་ཅི་ནུས་བསློམ། དྗེ་རྗེས་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་གཟུངས་རིང་ཚར་

བདུན་སློགས་གང་འཕློད་འདློན། བསྔློ་བ་སྨློན་ལམ་རྒྱས་པར་བཏབ། སྤྱློད་ལམ་

ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་དཔག་མྗེད་ཀི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བྱ་ཞིང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་དཀློན་

མཆློག་མཆློད་པ། འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་མ། སྐུ་གཟུགས་བཞྗེང་བ་སློགས་ལ་བརྩློན་

1  བསྦུ
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པར་བྱའློ། །ལློངས་སྦྱློད་ཆྗེ་རུ་འགྲློ་བ་ཡིན་པས་འདི་ཞུ་བའི་དུས་སུ་བ་མ་ལ་འབུལ་

བ་བཟང་དགློས་གསུང༌། བ་མའི་ཞལ་སྔ་ནས་ངའི་གློང་གི་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ལ་ལློ་

དགུ་བཅུ་མ་བརྒལ་བ་གཅིག་ཀང་མྗེད། ལློ་རྒྱུས་དང་བ་མའི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ནི་

གཞན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

བསྡུ་བར་འདློད་ན། ཚོགས་ཞིང་མཆློད་པ་བཞག་ཀང་ཆློག །དྗེ་ལྟར་དམ་

ཚིག་པ་བསྐྗེད་ཟིན་མ་ཐག །བདྗེ་བ་ཅན་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་ལ་བསིམ། 

དྗེ་ནས་དཀྱུས་བཞིན་བྱ་གསུང༌། ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན། རས་དང་དམིགས་མྗེད་ཀི་“ངང
1

་

ནས་སྔགས་ཚར་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རྗེ། གཞན་དུ་ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་མ་ཆག་བར་བཟླས་

ན་དྗེས་ཀང་ལློ་དགུ་བཅུ་མི་ཐུབ་མི་སིད་གསུང་། སྔགས་ནི། ན་མློ་བུད་ངྷཱ་ཡ། ན་མློ་

ང་རྨཱ་ཡ། ན་མློ་སངྒྷཱ་ཡ། ཏད་ཐཱ། ༀ་ཨད་ཏྗེ། བྷིད་ཏྗེ། བྷད་ཏྗེ། བྷིད་ཏྗེ། བྷི་ནན་ཏྗེ། ཀུ་

ནན་ཏྗེ། ཏ་ཀྗེ། ཐ་ཀྗེ། ཐ་ར་ཀྗེ། ཏ་ར་ཀྗེ། ཧཱུ་རུ་མ་ཏི། ཧི་ལི་ཧི་ལི། མི་ལི་མི་ལི། སཾ་

བྷཀ། བྷི་མུ་ན། ཛི་ཛཱ་བ་ནཾ། སི་སནྶ་ངྷུ། བྷནྡ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སློ། །ཀུན་མཁྱྗེན་བ་མའི་

ཞལ་གི་བཅུད། །འདི་ནི་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིས། །བཤྗེས་གཉྗེན་བློ་གསལ་དློན་

གཉྗེར་ཅན། །སངས་རྒྱས་མགློན་པློས་བསྐུལ་ཏྗེ་བཀློད། །ཞལ་གདམས་ཡི་གྗེར་

བིས་པ་ལ། །མ་ཡིས་བུ་གཅིག་པ་ལ་བཞིན། །ཆློས་བདག་རྣམས་ཀིས་བཟློད་པར་

མཛོད། །དགྗེ་བས་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །འཆི་བདག་བདུད་ལས་རབ་རྒྱལ་ཏྗེ། །རློ་

རྗེའི་ཚེ་ནི་ཐློབ་པར་ཤློག །འདི་ཡང་མཁས་བཙུན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀློད་

པའློ།། །།     ཤུ་བྷ་མསྟུ། སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

1  དད
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༄༅། །སོམ་པ་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ཕིར་བཅོས་བྱེད་ཚུལ་རེའི་ཕག་

ལེན་བཞིན་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕྱག་གསུམ་བཙལ་ཏྗེ། ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་

དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་

ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད་དགྗེ་འདུན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་

བཅློས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཐུགས་གཏང་པར་ཞུ། ཞྗེས་བརློད་པའི་རྗེས་སུ་འདུག་སྗེ། ཕྱློགས་བཅུ་ན་

བཞུགས་པའི་ ནས་ བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས། ཞྗེས་པའི་བར་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། 

དགློངས་སུ་གསློལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ལ། ཇི་སྐད་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་

ཕམ་པའི་གཞི་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་ནློངས་པ་རྩ་

ལྟུང་དང་པློ་ནས་རྩ་ལྟུང་བཅློ་བརྒྱད་པའི་བར་གི་དངློས་གཞི་དང་ཟག་པ་ཆུང་འབིང་

གི་ནློངས་པ། 

རྗེད་དང་བཀུར་སིས་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་ནས་གཞན་ལ་འཚོག་པ་

དང༌། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་བྱྗེད་ཅིང༌། །དམ་ཆློས་འདྲར་སང་སློན་པའློ། །དཀློན་

མཆློག་གསུམ་གི་དཀློར་འཕློག་དང༌། །དམ་པའི་ཆློས་ནི་སློང་བྱྗེད་པ། །ཚུལ་ཁློམས་
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འཆལ་པའི་དགྗེ་སློང་ལའང༌། །ངུར་སྨྲིག་འཕློག་དང་བརྗེག་པ་དང༌། །བཙོན་རར་

འཇུག་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལས་ཕབ་པ་དང་། །མཚམས་མྗེད་ལྔ་པློ་བྱྗེད་

པ་དང༌། །ལློག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང༌། །གྲློང་ལ་སློགས་པ་འཇིག་པ་དང༌། །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་མཆློག་གསུམ་གི་སྦྱིན་བྱྗེད་དང༌། །སྦྱིན་པ་

ལྗེན་པར་བྱྗེད་པ་དང་། །ཞི་གནས་འདློར་བར་བྱྗེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇློག་གི་

ལློངས་སྦྱློད་རྣམས། །ཁ་ཏློན་བྱྗེད་ལ་སྦྱིན་པ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་གཉིས་སངས་

པ་ལ་སློགས་པ་ཇི་སྐད་ཡློངས་སུ་བརློད་པ་ཕམ་པའི་གཞི་ལས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་རྩ་ལྟུང་དང་པློ་ནས་བཅློ་བརྒྱད་པའི་བར་གི་དངློས་

གཞི་དང༌། ཟག་པ་ཆུངའབིང་གི་ནློངས་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་སྗེ། བདག་མིང་འདི་

ཞྗེས་བགི་བའི་ནློངས་པ་དྗེ་རྣམས་ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང༌། སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཞལ་

སྔ་ནས་གཙོ་མཛད་དགྗེ་འདུན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྤྱན་སྔར་བཤགས་

ཤིང་མཐློལ་ཏྗེ། མི་འཆབ་བློ། །བཤགས་ཤིང་མཐློལ་བས་བདག་བདྗེ་བ་ལ་གནས་
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པར་འགྱུར་གི། མ་མཐློལ་ཞིང་མ་བཤགས་ན་ནི་བདྗེ་བ་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་བ་

ལགས་སློ། ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པའི་རྗེས་སུ་ཡུལ་གིས། ཁྱྗེད་ཀིས་དྗེ་རྣམས་ལ་ཉྗེར་པར་

གཟིགས་སམ། ཕྱིས་ཀང་སློམ་པར་བྱྗེད་དམ་ ཞྗེས་དྲི། རྟྗེན་གིས། མཐློང་ལགས་ དང༌། 

ཤྗེས་བཞིན་མཐློང་ན་ཆློས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་སྦྱི་བློས་ནློད་

པར་བགིའློ། །དྲི་ལན་གསུམ་བརློད། ཡང་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཉྗེས་བྱས་ཕྱིར་བཅློས་ཚུལ་ནི། དགློངས་གསློལ། 

སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བགི་བ་ལ་ཇི་སྐད་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་ཉྗེས་

བྱས་ཀི་གཞི་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་བྱས་ཀི་

ནློངས་པ། གཞན་ལ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་འབྱློར་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བརྩློན་པར་བྱ་

དགློས་པའི་ཚེ། བརྩློན་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པ་དང༌། 

གནློད་པ་བསྐལ་བའི་མཚན་མ་ཞྗེ་ལ་བཟུང་ནས་རིས་སུ་བཅད་པ་དང༌། ཕྱློགས་

ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་བསམ་པས་ཆགས་པ་དང༌། སང་བ་དང༌། བཏང་སློམས་ཀི་

ཡལ་བར་འདློར་བའི་བློ་སྐྗེས་པ་དང༌། དམ་པ་ཉྗེ་བར་མ་བསྗེན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་སྗེ་སློད་ལ་ཐློས་བསམ་མ་བྱས་པ་དང༌། ཟས་

གློས་གནས་ཁང་སློགས་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཚེ། གཞན་དློན་གི་བློས་ཟིན་པར་མ་

བྱས་པ་དང༌། སྦྱིན་སློགས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སློབ་པའི་ཚེ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་

ཟིན་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཉམས་པར་བྱྗེད་པ་ནག་

པློའི་ཆློས་བཞི་མ་སངས་པ་དང༌། འཕྗེལ་པར་བྱྗེད་པ་དཀར་པློའི་ཆློས་བཞི་ལ་མ་

བསབས་པ་དང༌། གཞན་གི་ཕན་བདྗེ་བསྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་སྦྱློར་བ་

ལ་བརྩློན་པར་མ་བྱས་པ་དང༌། 
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དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གསུམ་མི་མཆློད། །འདློད་པའི་སྗེམས་ཀི་རྗེས་སུ་

འཇུག །རྒན་པ་རྣམས་ལ་གུས་མི་བྱྗེད། །དྲིས་པ་ལ་ནི་ལན་མི་འདྗེབས། །མགྲློན་

པློས་བདག་གིར་མི་བྱྗེད་དང༌། །གསྗེར་ལ་སློགས་པ་ལྗེན་མི་བྱྗེད། །ཆློས་འདློད་པ་

ལ་སྦྱིན་མི་བྱྗེད། །ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་རྣམས་ཡལ་བར་འདློར། །ཕ་རློལ་དད་ཕྱིར་

སློབ་མི་བྱྗེད། །སྗེམས་ཅན་དློན་ལ་བྱ་བ་ཆུང༌། །སིང་བརྩྗེར་བཅས་པར་མ་བྱས་

དང༌། །འཚོ་བ་ལློག་པ་དང་དུ་ལྗེན། །འཕྱར་ནས་རབ་ཏུ་རྒློད་ལ་སློགས། །འཁློར་བར་

གཅིག་པུ་བགྲློད་པར་སྗེམས། །གྲགས་པ་མ་ཡིན་མི་སློང་དང༌། །ཉིན་མློངས་བཅས་

ཀང་འཆློས་མི་བྱྗེད། །གཤྗེ་ལ་ལན་དུ་གཤྗེ་ལ་སློགས། །ཁློས་པ་རྣམས་ནི་ཡལ་བར་

འདློར། །ཕ་རློལ་བཤད་ཀིས་ཆགས་པ་སློང༌། །ཁློ་བའི་སྗེམས་ཀི་རྗེས་སུ་

འཇུག །རྗེད་བཀུར་འདློད་ཕྱིར་འཁློར་རྣམས་སྡུད། །ལྗེ་ལློ་ལ་སློགས་སྗེལ་མི་

བྱྗེད། །ཆགས་པས་བྗེ་མློའི ་གཏམ་ལ་བརྟྗེན། །ཏིང་ངྗེ ་འཛིན་གི་དློན་མི་

འཚོལ། །བསམ་གཏན་སྒིབ་པ་སློང་མི་བྱྗེད། །བསམ་གཏན་རློ་ལ་ཡློན་ཏན་ལྟ། །ཉན་

ཐློས་ཐྗེག་པ་སློང་བར་བྱྗེད། །རང་ཚུལ་ཡློད་བཞིན་དྗེ་ལ་བརྩློན། །བརྩློན་མིན་ཕྱི་

རློལ་བསན་བཅློས་བརྩློན། །བརྩློན་པར་བྱས་ཀང་དྗེ་ལ་དགའ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སློང་

བར་བྱྗེད། །བདག་ལ་བསློད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨད། །ཆློས་ཀི་དློན་དུ་འགྲློ་མི་བྱྗེད། །དྗེ་

ལ་སྨློད་དང་ཡི་གྗེ་རྟྗེན། །དགློས་པའི་གྲློགས་སུ་འགྲློ་མི་བྱྗེད། །ནད་པའི་རིམ་གྲློ་བྱ་བ་

སློང༌། །སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བར་མི་བྱྗེད་དང༌། །བག་མྗེད་རྣམས་ལ་རིགས་མི་

སློན། །བྱས་ལ་ལན་དུ་ཕན་མི་འདློགས། །གཞན་གི་མ་ངན་སྗེལ་མི་བྱྗེད། །ནློར་

འདློད་པ་ལ་སྦྱིན་མི་བྱྗེད། །འཁློར་རྣམས་ཀི་ནི་དློན་མི་བྱྗེད། །གཞན་གི་བློ་དང་



སྡོམ་པ་གྡོང་མ་གཉིས་ཀི་ཕིར་བཅྡོས་བྱེད་ཚུལ།
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མཐུན་མི་འཇུག །ཡློན་ཏན་བསྔགས་པ་སྨྲ་མི་བྱྗེད། །རྐྗེན་དུ་འཚམ་པར་ཚར་མི་

གཅློད། །རྫུ་འཕྲུལ་སྔིག་ལ་སློགས་པ་མ་བྱས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འདུལ་བ་

དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་བྱས་ཀི་ནློངས་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་སྗེ། བདག་མིང་འདི་

ཞྗེས་བགི་བའི་ནློངས་པ་དྗེ་རྣམས་ ཞྗེས་སློགས་དང༌། མཐློང་སློམ་སྔར་དང་འདྲའློ། །

ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཐམས་ཅད་དང༌། སློབ་དཔློན་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད། དགྗེ་

འདུན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅློས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ། 

ཞྗེས་བརློད་པའི་རྗེས་སུ་འདུག་སྗེ། ཕྱློགས་བཅུ་ ནས་ དགྗེ་འདུན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ ཡན་

སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། དགློངས་སུ་གསློལ། གསང་མཚན་བརློད་ནས། བདག་ཆྗེ་གྗེ་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་རྩ་ལྟུང་དང་པློ་ནས་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པའི་བར་གི་ཕྱློགས་མཐུན་གི་

ནློངས་པ། དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་ལ། །ཉིན་རྗེ་བཞིན་དུ་དུས་དྲུག་ཏུ། །མཎལ་མྗེ་

ཏློག་བཅས་ཕུལ་ནས། །ཕྱག་ནི་འཚལ་བར་མ་བྱྗེད་དང༌། །དཔློན་སློབ་འབྗེལ་པ་མ་

བརྟགས་པར། །ཆློས་ལ་ཉན་བཤད་བྱད་པ་དང༌། །བ་མ་ལ་བརས་སྨད་པ་དང༌། །བ་

མའི་ཐུགས་ནིདཀྲུགས་པ་དང༌། །ཡིད་འློངས་ཡློན་ནི་མ་ཕུལ་དང༌། །རྟག་ཏུ་དམ་

ཚིག་མ་བསྲུངས་དང༌། །རྟག་ཏུ་བདྗེ་གཤྗེགས་མ་མཆློད་དང་། །རྟག་ཏུ་བ་མ་མ་

མཆློད་དང་། །བ་མ་དང་ནི་རློ་རྗེ་འཛིན། །ཐ་དད་པར་ནི་བསམས་པ་དང༌། །བ་མའི་

གྲིབ་མ་ལྷམ་དང་སན། །བཞློན་པ་སློགས་ལ་འགློམས་པ་དང༌། །བཀའ་བསློ་གུས་

པས་མ་ཉན་དང་། །མི་ནུས་བཤད་སྦྱང་འློས་པ་ལ། །བཤད་སྦྱང་ངག་ནི་མ་བྱས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དང༌། །བ་མའི་རས་ལ་སློག་བཞིན་དང༌། །འཁློར་ལ་གཉྗེན་བཞིན་མ་བསམས་

དང༌། །དྲུང་དུ་མལ་སན་ལ་འདུག་དང༌། །བསློ་བ་མ་ཐློབ་སྔློན་འགྲློ་དང་། །བ་མ་ལས་

སྔར་སན་གི་སྗེང༌། །རང་པ་འཇློག་དང་གྲུ་རྒྱངས་བྱྗེད། །བ་མ་བཞྗེངས་ཚེ་ཉལ་དང་

འདུག །བཞུགས་པ་དག་ན་ཉལ་བ་དང་། །བ་མའི་དྲུང་དུ་མཆིལ་མ་སློགས། །དློར་

དང་རང་པ་རྐློང་བ་དང༌། །འཆག་དང་ཁ་སློབས་འགྗེད་པ་དང༌། །ཡན་ལག་མཉྗེ་དང་

གར་དག་དང་། །གླུ་དང་རློལ་མློ་བྱས་པ་དང་། །བྗེ་མློའི་གཏམ་རྣམས་སྨྲས་པ་

དང༌། །ལྡང་འདུག་གུས་པར་མ་བྱས་དང༌། །བ་མའི་དྲུང་དུ་ལུས་གཅུ་དང༌། །ཀ་བ་

སློགས་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། །སློར་མློའི་“ཚིགས
1

་ནི་འཐྗེན་པ་དང༌། །དྲིལ་ཕྱི་སྐུ་མཉྗེ་ལ་

སློགས་ལ། །ཐློག་མཐར་ཕྱག་ནི་མ་བྱས་དང་། །ཞལ་སྔ་ལྡན་པ་མ་སྦྱར་བར། །བ་

མའི་མཚན་ནས་སྨློས་པ་དང༌། །གཞན་དག་གུས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །ཁྱད་པར་ཅན་

གི་ཚིག་མ་བརློད། །རྒློད་དང་ལུད་པ་ལ་སློགས་པ། །ལག་པས་ཁ་ནི་མ་བཀབ་

དང་། །བྱ་བ་ཟིན་ནས་འཇམ་པ་ཡི། །ཚིག་གི་བརའ་ནི་མ་སྦྱར་དང་། །མདུན་དུ་དུལ་

བས་མ་འདུག་དང་། །གློས་སློགས་ཚུལ་ནི་མ་བསམས་དང༌། །གསང་སྔགས་དམ་

ཆློས་ཉན་པའི་“ཚེ། །པུས་
2

བཙུགས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བྱས་ནས། །གསློལ་བ་ལན་གསུམ་

མ་བཏབ་དང་། །ང་རྒྱལ་སྗེག་ཆློས་ཀུན་སངས་ནས། །དུལ་ཞིང་བག་ཡློད་མ་བསྗེན་

དང༌། །བ་མའི་གནང་བ་མ་ཐློབ་པར། །བ་མ་གནས་པའི་ས་ཕྱློགས་དྗེར། །རབ་གནས་

དཀིལ་འཁློར་སྦྱིན་སྗེག་དང༌། །སློབ་མ་སྡུད་དང་འཆད་པ་དང༌། །བ་མའི་སློབ་མ་

སློབ་མར་བྱས། །སྤྱན་འབྱྗེད་སློགས་ལ་ཅི་ཐློབ་པ། །དྗེ་ཀུན་བ་མར་མ་ཕུལ་དང༌། །དྗེ་

1  ཆིགས

2  ཆྗེ། །བུས
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ཡིས་བསབས་པ་བངས་ནས་ནི། །གཞན་ལ་ཅི་བདྗེར་མ་བྱས་དང༌། །སློབ་དཔློན་ལ་

ནི་གང་ཕུལ་དང༌། །བ་མས་ཀང་ནི་གང་སྩལ་བ། །དྗེ་ལ་བཏུད་དྗེ་ལག་གཉིས་

ཀིས། །ལྗེན་པ་སློགས་ནི་མ་བྱས་དང༌། །བ་མའི་དྲུང་དུ་གཞན་དག་གིས། །ཕྱག་

སློགས་བྱྗེད་པ་མ་བཟླློག་དང༌། །རང་གི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་བརྩློན་པས། །སྤུན་གི་རང་སྤྱློད་

ལས་འདས་པ། །དགའ་བས་ཕན་ཚུན་མ་བཟླློག་དང༌། །བདྗེ་གཤྗེགས་བ་མའི་བཀའ་

འདས་དང༌། །སྤུན་ལ་ཁློས་ནས་སྐློན་སྨྲས་དང༌། །སྤུན་གི་ཆློས་ལྡན་ངག་བཅག་

དང་། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་སངས། །སྗེམས་ཅན་ལ་ནི་ཁློས་པ་

དང༌། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་གཉིས་སངས་པ་དང་། །རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྨད་

དང༌། །མ་སྨིན་པ་ལ་གསང་བ་བསྒགས། །ཕུང་པློ་ལ་བརས་སྨད་པ་དང༌། །སློང་པ་

ཉིད་ནི་སངས་པ་དང༌། །གདུག་པ་ཅན་ལ་བྱམས་པར་བྱས། །རྒྱུ་ཡིས་བྱམས་པ་

བསྗེན་པ་དང་། །རྒྱུན་བར་སློང་ཉིད་མ་བསློམས་དང༌། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་གདམས་

ངག་དང་། །སློང་ཉིད་འཚོལ་བར་མ་བྱས་དང་། །དད་ལྡན་སུན་པར་བྱས་པ་

དང༌། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་སྐློན་སྨྲས་དང༌། །དམ་རས་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྗེན་དང༌། །བུད་

མྗེད་ལ་ནི་སྨད་པ་ལ་སློགས་པའི་“ནློངས
1

་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་སྗེ། 

གསང་མཚན་བརློད་ནས་ བདག་ཆྗེ་གྗེ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བགི་བའི་ནློངས་པ་དྗེ་རྣམས་

ཕྱློགས་བཅུ་ ནས་ སློབ་དཔློན་ ནམ་ གནས་བརྟན་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྤྱན་སྔར་

བཤགས་ཤིང་མཐློལ་ཏྗེ་མི་འཆབ་བློ། །བཤགས་ཤིང་མཐློལ་བས་བདག་བདྗེ་བ་ལ་

གནས་པར་འགྱུར་གི་མ་འཐློལ་ཞིང་མ་བཤགས་ན་ནི་བདྗེ་བར་གནས་པར་མ་

1  ནངས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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འགྱུར་པ་ལགས་སློ། །ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པའི་རྗེས་སུ། ཡུལ་གིས། ཁྱྗེད་ཀིས་དྗེ་རྣམས་ལ་

ཉྗེས་པར་གཟིགས་སམ། ཕྱིན་ཆད་ལྗེགས་པར་སློམ་མམ། །ཞྗེས་སྨློས་པའི་ཚེ། རྟྗེན་གིས་ 

མཐློང་ལགས་ དང༌། ཤྗེས་བཞིན་མཐློང་ན་ཆློས་བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་

ལྗེགས་པར་སྤྱི་བློས་ནློད་པར་བགིའློ། །དྲི་ལན་གསུམ་བྱ། སློམ་པློ་ཕྱིར་བཅློས་ནི་ དགློངས་

གསློལ་ སྔར་བཞིན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ། བདག་ཆྗེ་གྗེ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བགི་བ་ལ། ཇི་སྐད་ཡློངས་སུ་

བརློད་པའི་སློམ་པློའི་གཞི་ལས། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་བའི་ནློངས་པ། 

ཤྗེས་རབ་སློབས་ཀིས་ལྗེན་པ་དང༌། །དྗེ་ཡི་བདུད་རྩི་སློབས་ཀིས་ལྗེན། །སློད་མིན་

ལ་ནི་མི་གསང་དང༌། །ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་“རྩློད
1

་པ་དང་། །དད་ལྡན་ལ་གཞན་ཆློས་

སློན་དང༌། །ཉན་ཐློས་ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས། །རྫུན་གིས་རྣལ་འབྱློར་ང་རྒྱལ་

བྱྗེད། །དད་པ་མྗེད་ལ་ཆློས་སློན་དང་། །སྦྱློར་བ་ལྗེགས་པར་མ་བྱས་པར། །སྐལ་མིན་

གསང་བ་སློན་པ་དང༌། །བསྗེན་སློགས་དག་པར་མ་བྱས་པར། །དཀིལ་འཁློར་ལས་

ལ་འཇུག་པ་དང་། །སློམ་པ་གཉིས་ཀི་བཅས་པ་ལས། །དགློས་པ་མྗེད་པར་འདས་པ་

དང་། །རྩ་ལྟུང་སློམ་པློའི་ལྟུང་པ་ལ། །སློམ་སྗེམས་དུས་དྲུག་མ་བཏང་དང་། །ཚུལ་

ཁིམས་གསུམ་དང་འགལ་བ་དང་། །སྐབས་འགྲློ་དུས་དྲུག་མ་གྲུབ་དང༌། །རློ་རྗེ་དྲིལ་

བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཡི། །དམ་ཚིག་བསྗེན་པར་མ་བྱས་དང༌། །ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་ཆློས་དང་

བྱམས། །སྦྱིན་པ་དུས་དྲུག་མ་བྱིན་དང་། །ཕྱི་དང་གསང་བ་ཐྗེག་པ་གསུམ། །དམ་

ཆློས་འཛིན་འདློད་མ་བསྐྗེད་དང་། །སློམ་པ་དང་ནི་མཆློད་པ་ལ། །དུས་དྲུག་བརྩློན་

པར་མ་བྱས་དང༌། །སྗེམས་ཅན་འདུལ་ཕྱིར་མ་གཏློགས་པར། །བྱ་བ་མ་ཡིན་མ་

1  རྩང



སྡོམ་པ་གྡོང་མ་གཉིས་ཀི་ཕིར་བཅྡོས་བྱེད་ཚུལ།
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སངས་དང༌། །རྣལ་འབྱློར་པ་རྣམས་མ་མཆློད་དང༌། །དགྗེ་བཅུ་བསྒྲུལ་ལ་མི་བརྩློན་

དང༌། །ཐྗེག་པ་དམན་ལ་འདློད་བྱས་དང་། །སྗེམས་ཅན་དློན་ལ་རྒྱབ་ཕྱློགས་

དང༌། །འཁློར་བ་“དག
1

་ཀང་སངས་པ་དང༌། །རྟག་ཏུ་མ་ངན་འདས་ཆགས་དང༌། །ལྷ་

དང་ལྷ་མིན་གསང་བ་པ། །དྗེ་དག་རྣམས་ལ་བརས་པ་དང༌། །ཕྱག་རྒྱ་གཞློན་པ་

མཚོན་ཆ་དང་། །མཚན་མ་འགློམས་དང་ཟློས་པ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་དམན་མ་ལྷ་ཡི་

གྲིབ། །རང་པ་དག་གིས་བརིས་པ་ལ་སློགས་པ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་འདུལ་བ་དང་འགལ་

བའི་སློམ་པློའི་ནློངས་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་སྗེ། བདག་ཆྗེ་གྗེ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའི་

སློམ་པློའི་ནློངས་བ་དྗེ་རྣམས་ ཞྗེས་བརློད་ནས་སྔར་བཞིན་བཤགས། མཐློང་སློམ་ཡང་སྔར་དང་

འདྲའློ། །ཡང་ལངས་ཏྗེ་ཕྱག་གསུམ་“བཙལ
2

་ནས། ཕྱློགས་བཅུ་ ནས་ སློབ་དཔློན་ ནམ་ གནས་

བརྟན་རིག་པ་འཛིན་པས་གཙོ་མཛད་དགྗེ་འདུན་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལྟུང་བ་

ཕྱིར་བཅློས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཐུགས་གཏང་པ་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ། ཞྗེས་བརློད། ཡུལ་གིས་ ཆློས་

བཞིན་འདུལ་བ་བཞིན་ངློ་མཚར་ཆྗེ་ ཞྗེས་བརློད། འདིས་ཀང་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཡུན་

རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒལཾ། །

1  དློག

2  བཅལ
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༄༅། །གཏོར་མ་བརྒྱ་རྩའི་རིམ་པ་མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀི་རེ་བོ་

བཟང་གགས་པའི་ཕག་ལེན་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གཏློར་མ་བརྒྱ་རྩ་གཏློང་བའི་ཚུལ་

འདི་ལ། སྔློན་འགྲློའི་རིམ་པ། དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག །མཇུག་གི་བྱ་བ་གསུམ་གི། དང་

པློ་ནི། གཏློར་མའི་སློད་བཤམ་པའི་ཚུལ། གཏློར་མའི་མགྲློན་གི་རིམ་པ། ཞལ་ཟས་

ཀི་རིམ་པ། ཞལ་ཟས་འབུལ་ཚུལ་ལློ། །

སློད་བཤམ་པའི་ཚུལ་ནི། གཏློར་སློད་ལྕགས་སམ་བསྗེ་ལ་སློགས་པ་མ་

ཡིན་པ། ཟངས་སམ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སློད་དམ། མ་འབྱློར་ན་ཤིང་ངམ་ར་ལ་སློགས་པ་

གང་ཡང་རུང་སྗེ། སློད་དྗེ་གང་ཡིན་ཡང༌། ལྗེགས་པར་བཀྲུས་ཤིང་བྱི་དློར་བྱས་ལ། 

བཤམ་པའི་དུས་སུ་གཏློར་སྗེགས་ཀི་སྗེང་དུ་གྲལ་གི་རིམ་པ་ཁིག་གི་ཡློང་བར་བྱ་

ཞིང༌། ཡ་ཡློ་འགལ་འགྗེལ་མྗེད་པར་གཏློར་སློད་གཅིག་ལ་གཅིག་མ་རྗེག་པར་

བཤམ་“མློ།
1

།བཅུད་བཤམ་པའི་ཚུལ་ནི། གཏློར་མའི་ཡློ་བྱད་ཆང་ལ་སློགས་པ་མ་

དག་པའི་རས་མ་ཡིན་པ། ཕྱྗེ་ཕུད་གཙང་མ་ལ་དཀར་གསུམ་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་

པའི་གཏློར་ཟན་ལྗེགས་པར་བསྒྲུབས་ལ། དྗེའི་ཕུད་ལ་ཞལ་ཟས་བཅད་དྗེ་ལྷ་བཤློས་

བྱ། གཞན་རྣམས་དུ་མ་བུ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བགློས་ལ། བཅུ་པློ་རྗེ་རྗེའང་ཆ་བཅུ་བཅུར་

1  མ
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གསིལ་ལ། བཅུ་གཅིག་པ་དྗེ་དུ་མ་བུ་བརྒྱད་དུ་བགློས་ལ་བཤམ་པའི་ཚེ། གཏློར་

སློད་ནང་དུ་ཟན་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མ་རྗེག་པར་བཤམ་ཞིང༌། དྗེ་ལ་ཆུ་

གཙང་གཏློར་ཟན་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ཐིགས་པའམ། ཡང་ན་གཏློར་སློད་རྗེ་རྗེ་ལ་

མཚམས་བཅད་ཅིང་བཤམ་མློ། །གཏློར་མགྲློན་གི་གློ་རིམ་ནི། བ་མ་དགྗེ་བའི་

བཤྗེགས་གཉྗེན་རྣམས་ཀི་བཞྗེད་པས། གཏློར་མགྲློན་མི་འདྲ་བ་འགའ་རྗེ་ཡློད་ཀང༌། 

བྱང་སྗེམས་ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་གཏློར་མའི་རིམ་པ་ནི། །དམ་པ་

རྣམས་ཀིས་ཕྱག་ལྗེན་དུ་མཛད་པ་མང་ཞིང༌། རྣམ་པར་དག་པ་དང་འཇུག་པ་བདྗེ་

བས་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་བརློད་པ་ནི། 

བ་སློགས་མཁའ་སློགས་དྲང་སློང་སློགས། །ལྷན་སྐྗེས་གཞི་བདག་འཕློག་མ་

སློགས། །གནློད་བྱྗེད་རིགས་དྲུག་ཡི་དྭགས་སློགས། །ལན་ཆགས་ལྷག་མའི་འབྱུང་

པློ་སློགས། །ཞྗེས་པའི་ངློས་འཛིན་ནི། བ་སློགས་དང་པློ་གཏློར་མ་བཅུ་ཚན་དང་པློ། 

བ་མ་དཀློན་མཆློག་དང་སློགས་ཁློང་ནས་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྤྱི་ལ་

འབུལ། མཁའ་སློགས་ཞྗེས་པ། བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་མཁའ་འགྲློ་ཆློས་སྐློང་བསན་པ་

བསྲུང་བ་སྤྱི་ལ་འབུལ། དྲང་སློང་སློགས་ཞྗེས་པ། གསུམ་པ་བམ་ཟྗེ་དྲང་སློང་བདྗེན་

ཚིག་དང་སྨློན་ལམ་འགྲུབ་པ་རྣམས་ལ་འབུལ། ལྷན་སྐྗེས་ཞྗེས་པ། བཞི་པ་དྗེ་སྤྱིར་

ནློར་ལྷ་ཐམས་ཅད་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ལྷ་ལ་སློགས་པ་རང་གི་སློས་ཀི་ལྷ་སྲུང་

རྣམས་ལ་འབུལ། གཞི་བདག་ཅྗེས་པ། ལྔ་པ་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་གི་གཞི་བདག་གཉུག་

མར་གནས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ། འཕློག་མ་སློགས་ཞྗེས་པ། དྲུག་པ་འཕློག་མ་དང་

འབློག་གནས་ལ་སློགས་ལྷ་སིན་སྗེ་བརྒྱད་ལ་བསྔློ། །གནློད་བྱྗེད་ཅྗེས་པ། བདུན་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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གནློད་བྱྗེད་འབྱུང་པློ་གདློན་བགྗེགས་སྤྱི་ལ་བསྔློ། །རིགས་དྲུག་ཅྗེས་པ། བརྒྱད་པ་

འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྗེམས་ཅན་སྤྱིལ་བསྔློ། །ཡི་དྭགས་སློགས་ཞྗེས་པ། དགུ་པ་

ཁ་ལ་མྗེ་འབར་མས་གཙོ་བྱས་ཡི་དྭགས་སྤྱིལ་བསྔློ། །བཅུ་པ་ལན་ཆགས་ཞྗེས་པ། 

བུ་ལློན་ཤ་ཁློན་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔློའློ། །ལྷག་མའི་འབྱུང་པློ་སློགས་ཞྗེས་

པ། བཅུ་གཅིག་པ་ལྷག་མ་དང་བཤལ་ཆུ་ལ་དབང་བའི་འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་

བསྔློ། །ཞལ་ཟས་འབུལ་པའི་ཚུལ་ནི། ཐློག་མར་རང་གི་ལག་ཏུ་ལྷ་བཤློས་ཐློགས་ཏྗེ། 

རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མྗེད་ན། ཞྗེས་སློགས་སྔགས་ལ། ཨརྒྷཾ་གི་གནས་སུ་ནཻ་

ཝིདྗེ་བཅུག་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་ཞལ་ཟས་ཕལ་ཆྗེར་ཞལ་ཟས་བ་བྗེ་དང༌། །ཞལ་

ཟས་བཀློད་པའི་འློད་ཟྗེར་རབ་“བཀྗེ
1

་ཞིང༌། །ཞལ་ཟས་ས་ཚོགས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་བྱས་

ནས“།
2

 བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་མཆློད། །ཞལ་ཟས་རློ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་

ཡིད་འཕློག་པ། ཞྗེས་སློགས་བརློད། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞྗེས་

པས་ཞལ་ཟས་འབུལ་བར་བྱའློ། །དྗེ་དག་ནི་སྔློན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པའློ། །

དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ལ་དློན་གི་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཏྗེ། སྐབས་འགྲློ་

སྗེམས་བསྐྗེད། གཏློར་མ་བསང་སྦྱང༌། བྱིན་གིས་བརླབ་པ། གཏློར་མགྲློན་སྤྱན་

འདྲྗེན་པ། བཞུགས་གདན་འབུལ་བ། དམིགས་པ་གསལ་གདབ་པ། གཟུངས་སྔགས་

ཟླློས་པ། མཆློད་པ་འབུལ་བ། བསྔློ་བའི་རྒྱུ་བསན་པ། མགྲློན་ལ་སློབ་པ། ཕིན་ལས་

འཆློལ་བ། བདྗེན་བསློབས་བརློད་པའློ། །ལྔ་པ་མན་ཆད་ལ་གདན་འབུལ་དང་མཆློད་

འབུལ་མི་དགློས། མཆློད་འབུལ་གི་གནས་སུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཞིའི་མཚན་

1  བཀི

2  - །
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བརློད་ཅིང༌། བདྗེན་སློབས་ཀི་མཇུག་ཏུ་ཆློས་ཀི་སྦྱིན་པ་བཏང་སྗེ། དློན་གི་རྣམ་

གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཚང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི། སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་

སྤྱི་དང་འདྲ་བར་བྱ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུའང་འཇུག་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་གཏློར་མའི་ཆློ་ག་ལ་འཇུག་པར་བྱའློ། ཞྗེས་པའི་

སྗེམས་བསྐྗེད་དང༌། ཚད་མྗེད་བཞི་བསློམ་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་བསང་སྦྱང་ནི། 

ཨམྲ་ཏའི་སྔགས་ཀིས་གཏློར་མ་ལ་གནློད་པའི་བགྗེགས་བསལ་སྭ་བྷཱ་བའི་སྔགས་

ཀིས་གཏློར་མའི་སློད་བཅུད་སློང་བར་བསམས་ལ་མ་དག་པ་སྦྱང་ངློ༌། །གསུམ་པ་

བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་བརློད་པའི་དང་པློས་གཏློར་མའི་ཉྗེས་

སྐློན་དང་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ། གཉིས་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་བཅུད་ལྷའི་

བདུད་རྩིར་བསམ་མློ། །གསུམ་པས་འདློད་ཡློན་ཟད་མི་ཤྗེས་པར་འཇིག་རྟྗེན་གི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསམ། བཞི་པ་གཏློར་མགྲློན་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ནི། ལག་པ་

གཉིས་ཀི་མཛུབ་མློ་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ལ། དཔུང་བའི་ཐད་དུ་གཡས་

གཡློན་གཉིས་བསློལ་ཏྗེ་སྗེ་གློལ་གདབ་རློ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་གཅས་ལ། གཏློར་

མགྲློན་གང་ཡིན་པའི་མིང་སྦྱར་ལ། མཆློད་སྤྱིན་གི་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ས་མཱ་

ཛཿ ཞྗེས་པས་རང་རང་གི་གནས་ནས་མདུན་གི་ནམ་མཁར་བྱློན་པར་བསམས་ལ་

སྤྱན་དྲང་ངློ༌། །ལྔ་པ་བཞུགས་གདན་འབུལ་བ་ནི། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡྗེ་སྟྭཾ་ཞྗེས་པས་

པདྨའི་གདན་ཕུལ་བས་མཉྗེས་བཞིན་དུ་འཁློད་པར་བསམ་མློ། །དྲུག་པ་དམིགས་པ་

གསལ་གདབ་པ་ནི། གཏློར་མའི་མགྲློན་དྗེ་དག་གི་ལགས་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་འློད་ཟྗེར་
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གི་སྦུ་གུ་བྱུང་ནས་གཏློར་མ་ལ་རྗེག་པས་ཡློངས་སུ་དགྗེས་ཤིང་“ཚིམ
1

་པར་ལློངས་

སྤྱློད་པར་བསམ་པ་ནི་གཏློར་མ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །

བདུན་པ་གཟུངས་སྔགས་བཟླ་བ་ནི། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཞྗེས་པ། བ་མ་

དཀློན་མཆློག་ལ་ཉྗེར་གཅིག །ཆློས་སྐློང་དྲང་སློང་ལྷན་སྐྗེས་རྣམས་ལ་བཅུ་དགུ །ལྔ་

པ་མན་ཆད་ལ་བདུན་བདུན་བརློད་པས་དག་པར་སྗེམས་སློ། །གཟུངས་སྔགས་

བརློད་པའི་བར་ལ་གློང་གི་གཏློར་མ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཉིད་བསློམ་པ་

ཡིན་ནློ། །བརྒྱད་པ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་ནི། ཨརྒྷཾ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་བརློད་ཅིང༌། 

མཆློད་ཡློན་ལ་སློགས་པ་སློ་སློའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པའམ། ཡང་ན་སྔགས་ཙམ་གི་

སློ་ནས་མཆློད་ཡློན། མྗེ་ཏློག །བདུག་སློས། སང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རློལ་

མློ་རྣམས་འབུལ་ལློ། །དགུ་པ་བསྔློ་རྒྱུ་བསན་པ་ནི། མཆློད་སྤྱིན་གི་གཏློར་མ་

གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རྗེག་བྱ་ཞྗེས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ལྷ་དང་མིའི་དཔལ་འབྱློར་ལློངས་

སྤྱློད་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་འདི་ཞྗེས་པའི་བར་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང༌། བརློད་པ་ལྟར་

ཡིད་ཀི་ཀང་གཏློར་མའི་ཡློ་བྱད་རྣམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྐྗེད་ལ་དྗེ་ཉིད་

བསྔློ་རྒྱུ་ཡིན་པར་དམིགས་“ཀིས
2

་བཀར་ཏྗེ་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་དངློས་པློ་ངློས་བཟུང་

བའི་ཚུལ་གིས་བརློད་དློ། །བཅུ་པ་མགྲློན་ལ་སློབ་པ་ནི། གཏློར་མ་འབུལ་བར་བྱ་བའི་

ཡུལ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། མགྲློན་སློ་སློའི་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་པར་བརློད་པས། 

གཏློར་མའི་མགྲློན་གང་ཡིན་ངློས་བཟུང་ལ་དྗེ་ལ་འབུལ་ཞིང་སློབ་པར་བྱའློ། །བཅུ་

གཅིག་པ་འཕིན་ལས་འཆློལ་བ་ནི། མགྲློན་སློ་སློའི་རང་རང་གི་ཕིན་ལས་དང་མཐུན་

1  ཆིམ

2  ཀི
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པའི་འཕིན་ལས་དྗེ་ཉིད་ཞུ་ཞིང༌། འདློད་པའི་དློན་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་གསློལ་བ་

གདབ་པར་བྱའློ། །བཅུ་གཉིས་པ་བདྗེན་སློབས་བརློད་པ་ནི། བདག་གི་བསམ་པའི་

སློབས་དང་ནི། ཞྗེས་པ་ནས། ཐློགས་པ་མྗེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་པའི་ཚིག་

རང་བཞིའི་སྐབས་སུ་མགྲློན་ལ་སློགས་པའི་མིང་འདློན་པ་བརྗེ་ཞིང་ཚིག་རང་གཞན་

ཁྱད་པར་མྗེད་པར་བརློད་པར་བྱའློ། །འདི་དག་ནི་གཏློར་མའི་རྣམ་གཞག་གློ་ས་བར་

བྱ་བའི་ཕྱིར་སློམ་ཚིག་གི་གློ་དློན་ངློས་འཛིན་ཅིང་སྤྱི་ཆིངས་དང་རྣམ་གཞག་བསན་

པ་ཡིན་ནློ། །

༈ ད་ནི་འཇུག་པ་བདྗེ་ཞིང་ལག་ཏུ་བང་བ་བདྗེ་བའི་ཕྱིར། ངག་འདློན་གི་རིམ་

པ་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། བདག་དང་འགྲློ་བ་ཁམས་གསུམ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་

པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕྱློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཆློས་ཀི་ཕུང་

པློ་སློག་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

ཀི་མངའ་བདག་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་རྣམས་དང་ཡི་

དམ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣསམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །སངས་རྒྱས་ལ་

སྐབས་སུ་མཆིའློ། །ཆློས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །དགྗེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་་

མཆིའློ། །ༀ་བཛྲ་ཨ་མྲ་ཏ་ཀུཎ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུངྔྷ་སརྦ་ང་རྨཱཿསྭ་

བྷཱ་ཝ་ཤུངྔྷ ློཉ་ཧཾ། སློང་པའིངང་ལས་རིན་པློ་ཆྗེའི་སློད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ནང་དུ་

ལྷ་རས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏློར་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློར་གྱུར། 
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ༀཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བརློད། རང་གི་སིང་གནས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་“པས
1

་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང༌། ཕྱློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་མཆློད་སྦྱིན་ག་གཏློར་མའི་“མགྲློན
2

་ལ་མཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ མདུན་གི་

ནམ་མཁའི་གནས་སུ་བྱློན། པདྨ་ཀ་མ་ལ་ཡྗེ་སྟྭཾ། པདྨ་དངཟླ་བའི་གདན་ལ་མཉྗེས་

བཞིན་དུ་འཁློད་ཅིང༌། སྤིན་གི་ཕུང་པློ་གཏིབས་པ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་བར་སང་

ཐམས་ཅད་གང་བར་བཞུགས་ཤིང༌། དྗེ་དག་གི་ལགས་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་འློད་ཟྗེར་

གི་སྦུ་གུ་བྱུང་ནས། མཆློད་སྤྱིན་གི་གཏློར་མ་ལ་རྗེག་པས། ཡློངས་སུ་དགྗེས་ཤིང་

ཚིམ་པར་ལློངས་སྤྱློད་པར་གྱུར། ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལློ་ཀི་ཏྗེ། ༀ་སཾ་བྷ་ར་

སཾ་བྷ་ར་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་བརློད། 

མཆློད་སྦྱིན་གི་གཏློར་མ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རྗེག་བྱ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམ་

པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དམ་པ་རྣམས་དང༌། སངས་རྒྱས་དཀློན་མཆློག །ཆློས་དཀློན་མཆློག །དགྗེ་འདུན་

དཀློན་མཆློག་སྗེ། སྐབས་གནས་དཀློན་མཆློག་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམ་པ་གསུམ། ཡི་དམ་

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་ཕྱློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། བདག་དང་སྗེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒིབ་

གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་རློགས་ནས། རྣམ་མཁྱྗེན་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་

རིན་པློ་ཆྗེ་མྱུར་དུ་ཐློབ་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་མ་ཐློབ་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་

གི་འགལ་རྐྗེན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། ལམ་གི་མཐུན་རྐྗེན་ཐམས་ཅད་ཆློས་བཞིན་དུ་

1  བས

2  མགྲྗེན
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འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ་ལློ། །བདག་གི་བསམ་པའི་སློབས་དང་

ནི། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་བྱིན་སློབས་དང་། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་སློབས་རྣམས་

ཀིས། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་

ཕྱིར། །དློན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་

པར། །ཐློགས་པ་མྗེད་པར་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །དང་པློའི་ཆློ་གའློ། །

༈ བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ལ། སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་གློང་དང་འདྲ། “སྤྱན
1

་

འདྲྗེན་གི་སྐབས་སུ་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་མཁའ་འགྲློ་ཆློས་

སྐློང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆློད་སྦྱིན་

གི་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ སྐུའི་མགློན་པློ། གསུང་གི་མགློན་པློ། ཐུགས་

ཀི་མགློན་པློ། ཡློན་ཏན་གི་མགློན་པློ། ཕིན་ལས་ཀི་མགློན་པློ། ཕྱློགས་སྐློང་བ་བཅུ། 

ལྷ་ཆྗེན་བརྒྱད། ཀླུ་ཆྗེན་བརྒྱད། རྒྱལ་ཆྗེན་བཞི། གཟའ་ཆྗེན་བརྒྱད། རྒྱུ་སྐར་ཉི་ཤུ་

རྩ་བརྒྱད། འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་པློ་དགུ་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་སྗེ། གཙང་“རིས
2

་ཀི་

མགློན་པློ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

མཁའ་འགྲློ་ཆློས་སྐློང་སྲུང་མ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མཐུ་མངའ་

བ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་གཉན་པློ་བསྲུང་བར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པའི་བཀའ་སྲུང་

དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ཞིང་བསྔློ་བར་

བགིའློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ། དཀློན་མཆློག་གི་དབུ་འཕང་

1  སྦྱན

2  རི་ས
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མཐློ་བ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་ཞིང་སྐིད་“པ
1

། བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་བསམ་སྦྱློར་དམ་པའི་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་དུ་གསློལ། 

བདྗེན་སློབས་ཀི་ཚིག་རང་བཞིའི་སྐབས་སུ། མཁའ་འགྲློ་ཆློས་སྐློང་མཆློད་བྱའི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་འདློན་པ་སློ་བ་རྣམས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། ཆློ་ག་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་

བཅུ་ཚན་དང་པློ་དང་འདྲ་བར་བྱའློ། །

༈ བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ལ། བམ་ཟྗེ་དྲང་སློང་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་

ཞིང༌། སྨློན་ལམ་གི་ས་ལ་དབང་བ་བདྗེན་པའི་ཚིག་གྲུབ་པ་རྣམས། མཆློད་སྦྱིན་གི་

གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གཏློར་མ་འདི་ལྷའི་དྲང་སློང་རི་རབ་ཀི་ཁློང་

གསྗེང་ན་གནས་པ། ཀླུའི་དྲང་སློང་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་གནས་པ། མིའི་དྲང་སློང་གཙང་

འགྲམ་ན་གནས་པ། བ་མ་ཟྗེའི་དྲང་སློང་གཙང་སྦྲ་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པ། 

མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང༌། མཐུན་དང་སྨློན་ལམ་ལ་དབང་“བ།
2

 བདྗེན་

པའི་སློབས་བརློད་པ། དྲང་སློང་དམློད་པ་འདློར་ནུས་ཤིང་རིག་སྔགས་འཆང་གྲུབ་

པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་སུ་

བཀྲ་ཤིས་བདྗེ་ལྗེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་དང༌། བདག་དང་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་སྤྱློད་བཅུའི་བསྒྲུབ་པ་འཕྗེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་

དག་པ་གདབ་ཏུ་གསློལ། བདྗེན་སློབས་བརློད་ལ། བམ་ཟྗེ་དྲང་སློང་མཆློད་བྱའི་ཕྱིར། 

ཞྗེས་འདློན་པ་བསྒྱུར་རློ། །

༈ བཅུ་ཚན་བཞི་པ། འཇིག་རྟྗེན་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ནློར་ལྷ་ཁྱད་

1  བ

2  ག
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པར་ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བདག་གི་སློང་གྲློགས་བྱྗེད་པའི་ལྷ་སྲུང་

ཐམས་ཅད་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ གཏློར་མ་འདི་ཛམྦྷ་ལ། ནློར་རྒྱུན་མ། 

རྣམ་ཐློས་སས། ཚོགས་ཀི་བདག་པློ། ཨ་པ་ར་ཙི་ཏ་ལ་སློགས་པའི་ནློར་ལྷ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཐམས་ཅད་དང༌། བདག་ཅག་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ལྷ་དང༌། འགློ་བའི་ལྷ། 

བསྲུང་བའི་ལྷ། སྐློབ་པའི་ལྷ། སློང་གྲློགས་བྱྗེད་པའི་ལྷ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ་འབུལ་ཞིང་

བསྔློ་བར་བགིའློ། །བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་

ཐམས་ཅད་ལས་བསྲུང་ཞིང་སྐློབ་པ་དང༌། གནས་སྐབས་སུ་དམ་པའི་ཆློས་དང་

མཐུན་པའི་འདློད་དགུའི་དཔལ་འབྱློར་ཉྗེར་མཁློའི་ལློངས་སྤྱློད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

“པ
1

་འབྱུང་བའི་སློང་གྲློགས་མཛད་དུ་གསློལ། བདྗེན་པའི་སློབས་བརློད་ལ། རྣལ་

འབྱློར་ལྷ་སྲུང་མཆློད་བྱའི་ཕྱིར་ཞྗེས་བསྒྱུར་རློ། །

༈ བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ལ། སྤྱན་འདྲྗེན་གི་ཚེ། ལག་པ་གཉིས་རྒྱབ་སྤད་པའི་

མཐྗེའུ་ཆུང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་སྦྲྗེལ་ལ། མཛུབ་མློ་གཉིས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་བྱས་པ། ཧཱུཾ་

མཛད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གི་གཞི་བདག་གཉུག་མར་གནས་པ་

ཐམས་ཅད་མཆློད་སྦྱིན་གི་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲས་མཱ་ཛཿ དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་བཞིའི་མཚན་བརློད། གཏློར་མ་འདི་ཞིང་སྐློང་གི་མཁའ་འགྲློ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། བློད་

ཁམས་སྐློང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ་སློགས་པ། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ལྷ་མཐུ་བློ་ཆྗེ། 

ཀླུ་མཐུ་བློ་ཆྗེ། བདུད་མཐུ་བློ་ཆྗེ། བཙན་མཐུ་བློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པ་འཛམ་བུ་གླིང་སྤྱི་

དང་བྱྗེ་བག་གི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དང་། ཡུལ་ཕྱློགས་འདིའི་ལྷ་མགློན། ཀླུ་

1  བ
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མགློན་གཉུག་མར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །ཡུལ་

ཕྱློགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དུ་ལློ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་ལྗེགས་པ། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་

འབྗེབས་པ་མི་ནད་དང་ཕྱུགས་ནད་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆད་པ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདྗེ་ཞིང་སྐིད་པ། བདག་ཅག་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པ་ཡིད་

བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སློང་གྲློགས་མཛད་དུ་གསློལ། གནས་བདག་གཞི་བདག་མཆློད་

བྱའི་ཕྱིར་སློགས་དང༌། ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། ཞྗེས་པ་ནས། འདི་ནི་

སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། ཞྗེས་པའི་མཇུག་ཏུ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་

ཅིང༌། །ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །མ་ངན་འདས་པ་ཞི་ཞིང་

བདྗེ། །ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་མྗེད་པའློ། །

༈ བཅུ་ཚུན་དྲུག་པ། སང་སིད་ཀི་ལྷ་སིན་སྗེ་བརྒྱད་མཐུ་བློ་ཆྗེ་འཁློར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཆློད་སྦྱིན་གི་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ གཏློར་

མ་འདི་གནློད་སྦྱིན་འབློག་གནས་མཆྗེང་ལྔ། འཕློག་མ་དང་འཕློག་མའི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་

འཁློར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང༌། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱལ་པློ་གསྗེར་མིག་ཅན་དང༌། 

དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་ཅན་དང༌། མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པློ་ལློན་པ་རྟ་མགློ་ཅན་ལ་

སློགས་པ་སང་སིད་ཀི་ལྷ་སིན་སྗེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྔློ་བར་

བགིའློ། །བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནློད་པ་གདུག་རྩུབ་ཀི་བསམ་པ་ཞི་

ཞིང་བྱམས་སིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་ལྡན་པའི་སློ་ནས་གནས་སྐབས་དང་

མཐར་ཐུག་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་སློང་གྲློགས་གིས་ཤིག །ལྷ་སིན་སྗེ་བརྒྱད་མཆློད་བྱའི་

ཕྱིར་སློགས་དང༌། ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །དྗེ་རྒྱུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་
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 817  

པས་གསུངས། ཞྗེས་བརློད་དློ། །

༈ བཅུ་ཚན་བདུན་པ་ལ། གནློད་བྱྗེད་འབྱུང་པློ་གདློན་བགྗེགས་ལློག་པར་

འདྲྗེན་པ་བར་དུ་གཅློག་པའི་བདུད་རིགས་ཐམས་ཅད་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ཨཾ་

ཀུ་ཤ་ཛཿ གཏློར་མ་འདི་བགྗེགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བི་ན་ཡ་ཀས་གཙོ་བྱས་པའི་བགྗེགས་

རིགས་སློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ། གདློན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ། གཙོ་བློ་རིགས་ཀི་

གདློན་ཆྗེན་བཞི། བགྗེགས་རིགས་སྗེ་དཔློན་བཅློ་བརྒྱད། བྱིས་པའི་གདློན་ཆྗེན་བཅློ་

ལྔ་ལ་སློགས་པ་སྔློན་གི་ལས་དང༌། འཕལ་གི་རྐྗེན་ལས་གྱུར་པའི། བདག་དང་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནློད་པ་དང་འཚེ་བར་བྱྗེད་པའི་གདློན་དང་གནློད་བྱྗེད་

འབྱུང་བློའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །བདག་དང་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནློད་པ་དང་འཚེ་བ་སློངས་ལ། ཕན་པ་དང་བདྗེ་བ་སྒྲུབས། ཆློས་

བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཀི་འགལ་རྐྗེན་བར་ཆད་མི་བྱྗེད་པའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་

པར་གིས་ཤིག །གནློད་བྱྗེད་འབྱུང་པློ་ཚིམ་བྱའི་ཕྱིར་སློགས་དང༌། རྒྱན་གིས་

བརྒྱན་པར་བྱས་ཀང་ཆློས་སྤྱློད་ཅིང༌། ཞྗེས་པ་ནས། གཞན་ལ་གནློད་པ་མ་བྱྗེད་

ཅིག །ཅྗེས་བརློད།

༈ བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ལ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་ཅན་འགྲློ་

བ་རིགས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ 

གཏློར་མ་འདི་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་ལམ་རྒྱུད་ལྔ། སྐྗེ་གནས་རྣམ་པ་བཞི། ཁམས་

གསུམ་ས་དགུས་བསྡུས་པའི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྔློ་བར་

བགིའློ། །དྗེ་ལྟར་བསྔློས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བ་སྦྱིའི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང༌། འགྲློ་བ་སྗེམས་ཅན་གི་

སྡུག་བསྔལ་དྲུག་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ། སྦྱི་དང་བྱྗེ་བག་

གི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞིང༌། རིགས་དྲུག་སློ་སློའི་བདྗེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་ལྡན་པའི་སློ་ནས་ས་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་བདྗེ་བག་ཏུ་བགྲློད་དྗེ། རྣམ་མཁྱྗེན་སངས་

རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །རིགས་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཚིམ་བྱའི་

ཕྱིར། ཞྗེས་སློགས། 

༈ བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ལ། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། གནས་ན་གནས་པའི་ཡི་

དྭགས་ཀི་རིགས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་བ་སྗེད་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ཐམས་ཅད་

གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ གཏློར་མ་འདི་ཡི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་མློ་ཁ་ལ་མྗེ་

འབར་མས་གཙོ་བྱས་པའི་ཡི་དྭགས་“ཕྱིའི
1

་སྒིབ་པ་ཅན། ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན། མྗེ་

ལྕྗེའི་འཁློར་ལློ་ཅན། ཟས་སྐློམ་གི་སྒིབ་པ་ཅན། སྤྱི་མཐུན་གི་གྲིབ་པ་ཅན། སློས་གུད་

ཀི་སྒིབ་པ་ཅན་ལ་སློགས་པ། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་དང༌། གནས་ན་གནས་པའི་ཡི་དྭགས་

ཀི་རིགས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་གྲངས་ཚད་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །དྗེ་ལྟར་བསྔློས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཡི་

དྭགས་ཐམས་ཅད་སྗེར་སའི་ཚོགས་ཀི་སྒིབ་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞི་ཞིང༌། ཟས་

སྐློམ་དབུལ་ཕློངས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲློལ་ཏྗེ། ཟས་སྐློམ་འདློད་ཡློན་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཚིམ་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་འདློད་དགུའི་དཔལ་

འབྱློར་ཟད་མི་ཤྗེས་པ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང༌། སྦྱིན་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡློངས་སུ་

1  ཕྱྗེའི
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རློགས་ནས། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརྗེས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་རིན་

པློ་ཆྗེ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཡི་དྭགས་རྣམས་ནི་ཚིམ་བྱའི་ཕྱིར། ཞྗེས་སློགས། 

༈ བཅུ་ཚན་བཅུ་པ་ལ། ཚེ་རབས་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་ལན་ཆགས་བུ་ལློན་

ཤ་ཁློན་ཆགས་པ་ཐམས་ཅད་གཏློར་མའི་མགྲློན་ལ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ གཏློར་མ་འདི་

ལན་ཆགས་ཀི་མགྲློན་དུ་གྱུར་བ། བསད་པས་ཚེ་ཐུང་བ། བརྡུངས་པས་ནད་མང་བ། 

ཕློགས་པས་ནློར་དབུལ་བ་ལ་སློགས་པ་ཚེ་འཁློར་བ་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ལ་

ཐུག་གི་བར་དུ། བདག་ལ་བུ་ལློན་སྗེག་པ་ལན་ཆགས་པ་ཤ་ཁློན་གཉྗེར་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་སྦྱིན་ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །དྗེ་ལྟར་བསྔློས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། “ཚེ
1

་རབས་

ཐློག་མ་མྗེད་པའི་ཟས་སྐློམ་གནས་མལ་ལུས་ལློངས་སྤྱློད་ལ་སློགས་པའི་ལན་

ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བུ་ལློན་འཁློར། ཤ་ཁློན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་ནས། 

གང་ལ་གང་དགའ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་མློས་བ་དང༌། གང་གིས་འདུལ་བར་གྱུར་བའི་

ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤྱློད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་མི་འབལ་བའི་ངང་

ནས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག །ལན་ཆགས་ཞྗེས་

པས་བསྒྱུར་རློ། །

༈ བཅུ་གཅིག་པ། ལྷག་མ་ལ་དབང་བ། སྐལ་བ་ཆུང་བ། བཤལ་ཆུལ་རྗེ་བའི་

འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་པ་དང༌། གཏློར་མ་འདི་འབྱུང་པློ་མ་ཐློབ་པ་མ་སྗེབ་པ། ཁ་

ཞན་པ་དབང་ཆུང་བ། གླློ་བུར་དུ་ལྷགས་པ། དབང་པློ་མ་ཚང་ཞིང་བསློད་ནམས་

དམན་པ། ལྷག་མ་ལ་དབང་བ། བཤལ་ཆུ་ལ་རྗེ་བའི་འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་

1  ཆྗེ
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ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །དྗེ་ལྟར་བསྔློས་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རང་རང་གི་གནས་རིགས་

དང་མཐུན་པའི་འདློད་ཡློན་ལློངས་སྤྱློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ལློངས་སྦྱློད་ཅིང༌། 

མངློན་པར་མཐློ་བ་དང༌། ངྗེས་པར་ལྗེགས་པ་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། རྣམ་མཁྱྗེན་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་གྱུར་

ཅིག །ལྷག་མ་ལ་དབང་ཚིམ་བྱའི་ཕྱིར། ཞྗེས་སློའ ློ། །འདི་དག་ནི་བཅུ་ཚན་རྗེ་རྗེ་ལ་

དློན་གི་རྣམ་གྲངས་བཅུ་གཉིས་ཚང་བའིསློ་ནས་དློན་གི་རྣམ་གྲངས་བརློད་པ་དང༌། 

འདློད་དློན་ལ་སློགས་རྒྱས་པར་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༈ མཇུག་གི་བྱ་བ་ལ་དློན་ལྔ་སྗེ། ནློངས་པ་བཟློད་པར་གསློལ་བ། གཏློར་

མགྲློན་གཤྗེགས་པ། འབྱུང་པློའི་བར་ཆད་བསྲུང་བ། མདློ་དང་བདུད་བཟླློག་བྱ་བ། 

བསྔློ་བ་སྨློན་ལམ་གིས་རྒྱས་གདབ་པའློ། །ཡང་འགའ་ཞིག་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་

བའམ། སྐབས་འགར་ལློང་མྗེད་པའམ། ནང་གི་དློན་ལ་ཡིད་གཞློལ་བའམ། ཁ་ཅིག་

བློ་དམན་པས་རྒྱས་པར་བརློད་མི་ནུས་པ། དྗེ་དག་གིས་དློན་གི་རང་གྲངས་“ཚང
1

་

བ་བྱ་ཞིང༌། ཆློག་བསྡུས་པས་མགྲློན་ལ་སློབ་པའི་ཚེ། སྤྱན་འདྲྗེན་གི་སྐབས་སུ་

བརློད་པའི་མགྲློན་གི་མིང་བློས་ནས་དྗེ་ལ་འབུལ་ཞིང༌། ལས་འཆློལ་གི་སྐབས་སུ། 

བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐར་ཐུག་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་

འཕང་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐློབ་ཅིང༌། གནས་སྐབས་སུ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་འགལ་རྐྗེན་བར་ཞི་

ཞིང༌། མཐུན་རྐྗེན་བསམས་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསློལ། དྗེ་བཞིན་དུ་འཕིན་ལས་མཛད་དུ་གསློལ། སྨློན་ལམ་གདབ་ཏུ་གསློལ། སློང་

1  ཆང
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གྲློགས་མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་སློགས་འདློན་པ་སློ་ཞིང༌། སྦྱིན་བདག་ལ་སློགས་པ་

གཞན་གི་དློན་དུ་གཏློར་མ་གཏློང་ན། ལས་འཆློལ་གི་སྐབས་སུ་སྦྱིན་པའི་བདག་པློ་

འཁློར་དང་བཅས་པའི་ཞྗེས་སློགས་འདློན་པ་སློ་བ་ནི། གནས་སྐབས་སུ་རྒྱས་

བསྡུས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བར་བྱའློ། །དྗེ་རྣམས་རློགས་ནས། ཆུ་སྦྱིན་བཏང་བར་

བྱའློ། །རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཧྲིཿལས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདློག་

དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཕྱག་གཡས་མཆློག་སྦྱིན། གཡློན་པ་བསྐབས་

སྦྱིན་མཛད་པ། གཡས་པའི་སློར་མློ་རྣམས་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སྐ་

འཁྱིལ་བྱུང་བས། ཡི་དྭགས་རྣམས་ཀི་ཁ་རུ་སིབ་སིབ་སློང་བས་བཀྲྗེས་སྐློམ་གི་

དུཿཁ་ཞི་བར་བསམས་ལ། ངག་ཏུ། ཧྲིཿ བཾ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ“།
1

 ༀ་མ་ཎི་པདྨྗེ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལན་

བདུན་ནམ། བཅུ་བཞིའམ། ཉྗེར་གཅིག་བརློད། སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བཙུག་ཏློར་

ཅན། །ཕྱག་མཐིལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པས། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བསྔློའ ློ། །དྗེ་རྣམས་

ནི་དངློས་གཞིའི་ཆློ་གའློ། །སྔར་བསན་པའི་དློན་ཡློད་པའི་ནང་ནས། ནློངས་བ་བཟློད་

པར་གསློལ་བ་ནི། ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་དང་། མ་འབྱློར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་། ཞྗེས་སློགས་

དང༌། གཏློར་མགྲློན་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བ་ནི། ༀ་ཁྱྗེད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་དློན་ཀུན་

མཛད། ཅྗེས་སློགས་དང༌། བཛྲ་མུཿས་འདས་པའི་མགྲློན་གཤྗེགས་སློ། །འབྱུང་པའི་

བར་ཆད་བསྲུང་བ་ལ། བཛྲ་ཀྲློ་ངའི་སྔགས་ཀིས་ཆློས་སྐློང་གང་ཡང་རུང་བའི་ང་

རྒྱལ་གིས་དྗེའི་སྔགས་བཟླས་པའིབགྗེགས་བསལ་ལ་འབྱུང་པློའི་བར་ཆད་བསྲུང་

ངློ༌། །མདློ་དང་བདུད་བཟླློག་བྱ་བ་ལ་ཤྗེས་རབ་སིང་པློ་འདློན། བདུད་བཟླློག་མདློ་

1  - །    + ་
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སྒྲུབ་ལྟར་བྱའློ། །བསྔློ་བ་སྨློན་ལམ་གིས་རྒྱས་གདབ་བ་ལ། ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགློངས་སུ་

གསློལ། 

སྦྱིན་པ་ཆྗེན་པློར་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་ནི། །འགྲློ་བའི་དློན་དུ་རང་བྱུང་སངས་

རྒྱས་ཤློག །སྔློན་གི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་མ་བསྒལ་བའི། །སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་

བདག་གིས་སྒློལ་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་བློ་གང་དག་འདིར་ནི་ལྷགས་གྱུར་ཏམ། །སའམ་

འློན་ཏྗེ་བར་སང་འཁློད་པའང་རུང༌། །སྐྗེ་དགུ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བྱམས་བྱས་ཏྗེ། །ཉིན་

དང་མཚན་དུ་ཆློས་ལ་སྦྱློད་པར་ཤློག །ཅྗེས་སློགས་དང༌། བ་མྗེད་བ་མའི་ཐུགས་རྗེ་

དང༌། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་རང་རྒྱལ་དང༌། །དགྲ་བཅློམ་བདྗེན་པའི་བྱིན་རླབས་

ཀིས། །བསྔློ་བ་“སྨློན
1

་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་སློགས་ཀིས་བསྔློའློ། །ཆློས་རྗེ་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་ཐུགས་དམ་ཕྱག་“ལྗེན
2

། བ་མ་དཔལ་ལྡན་“མཛེས
3

་པས་ཞུས་པ་

ལགས་སློ། །

༈ རང་གི་སློས་ཀི་གཞི་བདག་ལ་གཏློར་མ་འབུལ་བར་བྱ་སྗེ། གློང་གི་བརྒྱ་

རྩའི་གཞི་བདག་གི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱ། ཁྱད་པར་ནི་གཏློར་མ་བསྔློ་བའི་ཡུལ། 

གནས་འདི་ཉིད་ན་གནས་ཤིང༌། གཞི་འདི་ཉིད་ན་འཁློད་པར་བྱྗེད་པའི། གནས་

བདག །གཞི་བདག །ཡུལ་བདག །གྲློང་བདག་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཡུལ་ཕྱློགས་ས་ཕྱློགས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་དབང་ཞིང་སྐློང་བར་བྱྗེད་

1  སྨན

2  ཡིན

3  མཇྗེས
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པའི་ལྷ་ཀླུ་གནློད་སྦྱིན་སིན་པློའི་ཚོགས་གཉུག་མར་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱིན་

ཞིང་བསྔློ་བར་བགིའློ། །བདག་ཅག་འཁློར་བཅས་ཕྱློགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་

འགྲློ་འློང་གནས་འདུག་སྤྱློད་ལམ་རྣམ་བཞི་གང་བྱྗེད་ཀང་རུང་དང་ཕག་དློག་མ་བྱྗེད་

པར་གནས་མགྲློན་གི་དམ་ཚིག་གཉན་པློ་སྲུངས་ལ། ཆློས་བསྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང༌། མཐུན་རྐྗེན་བསམས་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སློང་གྲློགས་

མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་པས་སྦྱིན་ནློ། །ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ནང་ནས་སྦྱིན་པའི་ཕར་

ཕྱིན་ནི་མཆློག་ཏུ་གསུངས། དྗེའི་ནང་ནས་གཏློར་མ་ནི། སྦྱིན་པའི་མཆློག་པས། རབ་

ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་ཆུང་ལ་འབས་བུ་ཆྗེ་བ་སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལྡན་གི་ངློ་བློ་

གཏློར་མ་བརྒྱ་རྩ་ལ་བརྩློན་པར་བྱའློ། ། 

༈ 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། ། 

སརྦ་མངྒ་ལཾ། བཀྲ་“ཤིས
1

།

1  ཤས
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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་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགྗེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྱཱཧཱ།
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