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

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

བསྟན་བཅློས་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་གི་འགྲྗེལ་པ་ལྗེགས་བཤད་གསྗེར་ཕྗེང་བཀའ་རྩློམ་མཛད། 

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

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

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

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

ལ་ལྷློ་བག་ཏུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་མཁན་ཆྗེན་ཕྱག་རློར་བ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་ནས་ལམ་རིམ་ཟབ་

ཁིད་སློགས་གསན། དྗེའི་ལློར་གཉལ་སྨད་གསལ་རྗེ་དང༌། གཉལ་སྟློད་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་བསྟར་ནས་སྗེར་སྐའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐུལ་ནས་ཚ་ཚ་འབུམ་ཐྗེར་མང་པློ་བཏབ་ཅིང་། 
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iii

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་སྟློད་སྨད་དུ་བསྟན་འགྲློའི་དློན་མཛད་པའི་སྐབས་དཀའ་

བཅུ་པ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་རྗེའི་དྲུང་དུ་ཕྗེབས། དུས་དྗེ་ནས་བཟུང་ཆློས་རྗེ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་རྗེའི་

སས་ཀི་ཐུ་བློར་གྱུར། 

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

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

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

དབྱར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ཏྗེ་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལྗེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སློལ་ལྗེགས་པར་

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

སློགས་ཆྗེ་རྒུ་དུ་མས་ནན་ཆྗེར་བསྐུལ་བར་བརྟྗེན་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆྗེན་མློ་བཀའ་རྩློམ་མཛད། 

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

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

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

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

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

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

ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྗེས་པས་རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་དང་རྒྱུད་རྟློགས་བདུན་

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

བློར་གྱུར། 

ལློ་དྗེར་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་བཞུགས་ན་བར་ཆད་ཀི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སང་བས་

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

མཚན་མློ་ཞིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་ཁ་བག་ཏུ་བྱློན་ནས་སྐུ་མཚམས་མཛད། རྗེ་བཙུན་
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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་་བསྟན་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་སྟློང་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་



ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

v

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་སྟློན་ཁ་རི་

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

སྨློན་ལམ་རྣམ་དག་མཛད་ནས་སྟློད་ལུང་ཆབ་ཚན་ཁར་བྱློན། སྟློད་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་བསྟན་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་སྟྗེ་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་སྟག་རྩྗེའི་

སྒྲུབ་མཆློད་སྗེལ་བ་བཅས་སློ། །

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



vi

ཞུ་སྒྲིག་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་སྟབས་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།



vii

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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་སྟངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐྗེངས་གཅིག་

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

བཞིན་མཆན་བིས་མྗེད།

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

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

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

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

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

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



viii

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

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

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

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

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

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

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

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇྗེ་ལྗེགས་སུ་གཏློང་ངྗེས་ཡིན། 

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

ཕྱི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



1

༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་ 
པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་སྒྲོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་ 

པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པས་འཆད་པའི་ 
ས་བཅད་བསྡུས་དོན་ 

བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་བ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང༌། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་

ཞབས་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད། སྒློན་

མ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པས་འཆད་པ་ལ་གཉིས། 

སྔློན་དུ་བསྟན་པ་སྤྱིའི་རྣམ་“པར
1

་བཞག་པ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་རྒྱུད་འགྲྗེལ་གཉིས་ཀི་

དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལས་ཕྱྗེ་བ་ནི་མཐའ་གཅློད་དུ་གསལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་

བཞི། མཚན་གི་དློན། འགྱུར་གི་ཕྱག །གཞུང་དངློས། མཇུག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། རྒྱུད་ཀི་མཚན་གི་དློན་དང༌། འགྲྗེལ་བའི་མཚན་གི་དློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱུད་ཀི་འགྱུར་གི་ཕྱག་དང༌། འགྲྗེལ་བའི་འགྱུར་གི་ཕྱག་གློ །གསུམ་པ་ལ་

གསུམ། རྩ་བའི་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག །རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དློན་

1  པང
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བཤད་པ་དངློས། རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིར་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

མཆློད་པར་བརློད་ཅིང་འགྲྗེལ་བ་རྩློམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། རྒྱུད་ཀི་དློན་འགྲྗེལ་

ཁའི་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ལྗེའུ་སློ་སློའི་བསྡུས་དློན་བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། མཆློད་པར་བརློད་པ་དང༌། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀུན་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ། རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་

གློ །དང་པློ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་ཀི་དློན་བསྡུ་ན་དུ་ཞིག་ཏུ་འདུ་བ། རྒྱུད་ཀི་དློན་ལྗེགས་

པར་ཤྗེས་པའི་ཚད། སྔློན་དུ་རིམ་ལྔ་ལ་བསབས་ནས་ཕྱིས་རྒྱུད་དུ་འཇུག་པར་

བྱའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རིམ་པ་ལྔ་བསྟན་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་དུ་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀུན་

འདུས་པར་བསྟན་པའློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། རིམ་པ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

ལ་བཞི། རིམ་པའི་གྲངས་ལ་འགལ་བར་འཛིན་པའི་དློགས་པ་བསལ་བ། རིམ་ལྔའི་

ལམ་རྣམས་སྐྗེ་ཤི་བར་དློའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྗེད་དགློས་པ། ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་

ཀི་གློ་རིམ་ངྗེས་ཚུལ། ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཀི་གྲངས་ངྗེས་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་

ལྔ། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ། སྗེམས་ལ་དམིགས་པའི་རིམ་པ། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་རིམ་པ། 

དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་རིམ་པ། གཉིས་མྗེད་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ། བསྐྗེད་རིམ་ཇི་ཙམ་ཞིག་སློམ་དགློས་པ། བསྐྗེད་

རིམ་ལ་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་སློབ་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གཞི། ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ། 

སང་བ་གསུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། སང་བ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད། ཡྗེ་ཤྗེས་

དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐྗེད་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་གི་མིང་གི་རྣམ་
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གྲངས། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། ཚིག་གི་

དློན་བཤད་པ། སྒྱུ་མ་ཐུན་མློང་བ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་བཞག །སྒྱུ་མའི་སྐུ་

སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གཞི་གཞི་ལ་གནས་ཚུལ། གཞི་དྗེ་ལས་ལམ་གི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་འི་ཚུལ་ལློ། །བཞི་བ་ལ་གསུམ། ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ། ཕྱི་ནང་གི་

མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་བཤད་པ། དྗེ་གཉིས་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཐབས་བསམ་

གཏན་གཉིས་བཤད་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ། འློད་གསལ་

ལས་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་ལུགས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། བཤད་པར་བྱ་བའི་གཞི་རྒྱུད་ཀི་ཆྗེ་ལ། རྒྱན་བདུན་གིས་

མ་བཤད་ན་དྗེའི་དློན་མི་ཤྗེས་པར་བསྟན་པ། དྗེས་ན་རྒྱན་བདུན་བཤད་དགློས་པ། 

རྒྱན་བདུན་གི་བཤད་པ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། འདུས་པ་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་རྩ་

བར་བསྟན་པ། མདློ་སྗེ་ཀུན་གི་ཟ་མ་ཏློག་ཏུ་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། མདློར་

བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྒྱན་བདུན་

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། རྒྱན་བདུན་གི་དློན་སློ་སློར་བཤད་པ། བཤད་ཚུལ་དྗེ་

རྗེད་དཀའ་ཞིང་དློར་དུ་མི་རུང་བ། བཤད་རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་བསྟྗེན་ནས་རྒྱུད་བཟུང་

བར་གདམས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །བཤད་པར་བྱ་བའི་གཞི་གླྗེང་བསང་གི་རྒྱན། 

བཤད་དློན་ལམ་གི་རིམ་པར་སྡུད་པ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གི་རྒྱན། གཞུང་དློན་ཇི་ལྟར་

འགྲྗེལ་བ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན། ཉན་པ་པློ་གང་ལ་གང་འཆད་པ་བཤད་

ཚུལ་གི་རྒྱན། རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་ཉན་པ་པློའི་རྒྱན། བཤད་དློན་ཇི་ལྟར་

ངྗེས་པ་བདྗེན་གཉིས་ངྗེས་པའི་རྒྱན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲི་བ་དང༌། ལན་
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ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་དབྱྗེ་བ་བསྟན་པ་དང༌། བཤད་པ་དངློས་

སློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། ཆགས་བལ་གི་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དཔྗེར་དགློད་པ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

ཆགས་ཅན་གི་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ངྗེས་པར་བྱ་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། གཞུང་གི་

ཚིག་དང་དློན་སློ་སློའི་འཆད་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན། གཞུང་གཅིག་གི་དློན་རློགས་

པར་འཆད་ཚུལ་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་ནློ། །

དང་པློ་ལ་གསུམ། བཤད་པའི་མཚམས་སྦྱློར། གྲངས་ཀི་སློ་ནས་མངློན་

བསྟན་པ། མཚན་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་གསུམ། དྲང་ངྗེས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། དགློངས་དགློངས་མིན་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་ཡིན་མིན་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་ནས་

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། སློ་སློའི་མིང་དང་དབྱྗེ་བ། སློ་སློའི་དློན་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་

བཞི། ཡི་གྗེའི་དློན་བཤད་པ། སྤྱི་དློན་བཤད་པ། སྦས་དློན་བཤད་པ། མཐར་ཐུག་གི་

དློན་བཤད་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། བཤད་ཚུལ་གི་རྒྱན་གི་དབྱྗེ་བ། སློ་སློའི་ངློས་

འཛིན། དློན་བསྡུ་བའློ། །ལྔ་པ་ལ་ལྔ། གང་ཟག་གི་དབྱྗེ་བ། ཕྱྗེ་བ་སློ་སློའི་དློན། དབང་

པློའི་རིམ་པ་དང་སློད་ཀི་ཁྱད་པར། བཤད་པ་གཉིས་ཀི་སློད་དུ་འགྱུར་ཚུལ། སློད་

བརྟགས་ནས་བཤད་དགློས་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཨུཏྤ་ལའི་གང་

ཟག །པདྨ་དཀར་པློའི་གང་ཟག །པདྨའི་གང་ཟག །ཙན་དན་གི་གང་ཟག །རིན་པློ་

ཆྗེའི་གང་ཟག་གློ །དྲུག་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ། རྒྱན་དྲུག་གིས་བཤད་

པ་ཟུང་འཇུག་ངྗེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྲློ་ཚུལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བཤད་

པའི་མཚམས་སྦྱློར། བཤད་པ་དངློས། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་
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སློ་སློའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་བཟུང་བ། ལྗེའུ་སློ་སློའི་གཞུང་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ། 

དྗེས་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་བ། དྗེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གི་བསྒྲུབ་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ལྗེའུ་དང་པློའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་བ། ལྗེའུ་ལྷག་

མའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་བ། ལྗེའུའི་བསྡུས་དློན་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གཞི། ལྗེའུ་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གི་དློན་གི་གཙོ་བློ་

ངློས་བཟུང་བ། ལྗེའུ་དྲུག་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་བ། 

ལྗེའུ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་བཟུང་བ། ལྗེའུ་བཅུ་

བཞི་པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་གི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་བའློ། །

དང་པློ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་གཉིས་པ་དང༌། ལྗེའུ་གསུམ་པ་དང། ལྗེའུ་བཞི་པ་

དང༌། ལྗེའུ་ལྔ་པའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་དྲུག་

པ་དང༌། ལྗེའུ་བདུན་པ་དང༌། ལྗེའུ་བརྒྱད་པ་དང༌། ལྗེའུ་དགུ་པའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་

ངློས་གཟུང་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་བཅུ་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་དང༌། 

ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་

བའློ། །བཞིན་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་

དྲུག་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ངློས་གཟུང་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། བཤད་པའི་མཚམས་སྦྱློར། བཤད་པ་དངློས། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། ལྗེའུ་དང་པློ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ་དང༌། ལྗེའུ་ལྷག་མ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ་

ལློ། །དྗེ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ། དྲུག་པ་ནས་

དགུ་པའི་བར་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ། བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་ལ་རྒྱས་
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བཏབ་ཚུལ། ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་གཉིས་པ་དང༌། ལྗེའུ་གསུམ་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཞི་པ་དང༌། 

ལྗེའུ་ལྔ་པ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་དྲུག་པ་དང༌། ལྗེའུ་

བདུན་པ་དང༌། ལྗེའུ་བརྒྱད་པ་དང༌། ལྗེའུ་དགུ་པ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ་ལློ། །གསུམ་

པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་བཅུ་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་དང༌། 

ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་རྒྱས་བཏབ་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་

བ། ལྗེའུ་དང་པློས་རྒྱུད་དློན་མདློར་བསྟན་པ། དློན་དྗེ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་གི་

དློན། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། གླྗེང་གཞི་དང་དཀིལ་

འཁློར་གཉིས་ཀིས་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་བཤད་པ། ལམ་གཉིས་ཀང་སྔློན་དུ་དབང་

བསྐུར་བ་ལ་བཤད་དགློས་པར་བསྟན་པ། བཤད་པའི་དློན་རྣམས་ལམ་གི་རིམ་པར་

བསྒིག་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། གླྗེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་

ཀུན་བསྟན་པ། གཟུངས་དཀིལ་གིས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལམ་འདིའི་གནད་དུ་བསྟན་པ། 

བསྡུས་དཀིལ་གིས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་

བསྟན་པ། དློན་དྗེ་རྣམས་ལ་ཆྗེད་དུ་བརློད་པ་བྱས་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྟློན་

པ་དང་དུས་དང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ། འཁློར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དྲང་པ་དང་ངྗེས་པའི་དློན་དུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་བཞི། ཡི་གྗེའི་དློན་དང༌། 

སྤྱིའི་དློན་དང༌། སྦས་པའི་དློན་དང༌། མཐར་ཐུག་པའི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། སྡུད་པ་པློས་གསུངས་ཚུལ། ཡི་གྗེའི་དློན་བཤད་པ་དངློས་སློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། 
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སྔློན་བྱུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ། རྗེས་འཇུག་གི་ཉམས་ལྗེན་གི་ཚུལ་དུ་

བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདི་སྐད་ཀི་དློན་བསྟན་པ། བདག་གི་ཐློས་པ་

སློགས་ཀི་དློན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཨྗེ་ཝཾ་ཁློ་ན་དང་པློར་བརློད་དགློས་

པར་བསྟན་པ། དློན་དྗེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པའློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲི་བ་དང༌། ལན་ནློ། །དྗེ་ལ་གསུམ། ལན་དངློས། དློན་དྗེ་

རྣམས་བརྒལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་དབབ་པ། དྗེ་དག་གི་གྲུབ་པའི་དློན་བསྡུ་

བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དྲི་བ་དང༌། ལན། དྗེ་ལ་རྩློད་པ་སང་བློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། 

རྩློད་པ་དང༌། ལན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། སྟློན་པ་པློ་དང་སྡུད་པ་པློ་རྒྱུད་ཐ་དད་མྗེད་པར་

སྒྲུབ་པ། རྒྱུད་ཐ་དད་པར་བསྟན་པའི་དགློས་པ་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

ཤྗེས་བྱྗེད་དྲིས་ཏྗེ་ཁུངས་དགློད་པ་དང༌། ཁུངས་དྗེ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའློ། །དྗེ་

ལ་གཉིས། ཞུ་བ་དང༌། ལན་ནློ། །དྗེ་ལ་ལྔ། ཞུ་བ་པློ་ལ་སྤློ་བ་བསྐྗེད་ནས་ཉན་པར་

གདམས་པ། ཡི་གྗེ་གཉིས་ཐབས་ཤྗེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྲློ་ཚུལ། ཡི་གྗེ་

གཉིས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་པ་དང་མ་ཤྗེས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་ཉྗེས་དམིགས། རྒྱུ་མཚན་

དྗེ་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དློན། དྗེས་ན་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ལ་གུས་པར་བྱ་

བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གསུང་རབ་ཀུན་གི་གཞིའི་ཐབས་ཤྗེས་ཡིན་ཚུལ། བདྗེ་

བ་ཆྗེན་པློ་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་ཤྗེས་ཡིན་ཚུལ། བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཐབས་ཤྗེས་

ཡིན་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དློན་དངློས་དང༌། ཐིག་ལྗེ་ཡིག་འབྲུར་འགྱུར་

ཚུལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་བ། ཡི་གྗེ་རྗེ་རྗེའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། 

དློན་བསྡུ་བ། ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་དུ་འདུ་ལུགས་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཨྗེ་ཝཾ་
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སློགས་ཀི་ཡི་གྗེ་བཅུ་གསུམ་གི་དློན་བཤད་པ། ག་བཱན་སློགས་ཀི་ཡི་གྗེ་བརྒྱད་ཀི་

དློན་བཤད་པ། ཀཱ་ཡ་སློགས་ཀི་ཡི་གྗེ་བཅུ་གཅིག་གི་དློན་བཤད་པ། ཥིད་བྷ་སློགས་

ཀི་ཡི་གྗེ་བརྒྱད་ཀི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། གཞི་ལམ་ཐུན་མློང་གི་སྟློང་པ་

གསུམ་གི་ངློ་བློ་དང་གློ་རིམ། སང་བ་དང་རླུང་གིས་རང་བཞིན་དང་ཤྗེས་པ་གཞན་

བསྐྗེད་ཚུལ། ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་ནས་ཁམས་དང་ཕུང་པློ་སློགས་འབྱུང་ཚུལ། 

དློན་བསྡུས་ཏྗེ་འཁློར་བར་འཁློར་ལུགས་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྟློང་པ་

གསུམ་གི་ངློ་བློ་དང༌། གློ་རིམས་སློ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ། ཁམས་བཞིའི་སྐྗེ་ཚུལ། ཕུང་

པློ་ལྔ་འབྱུང་ཚུལ་དང༌། གཞི་དུས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་འབྱུང་ཚུལ་དང༌། དབང་པློ་དྲུག་

འབྱུང་ཚུལ་དང༌། གཞི་དུས་ཀི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་འབྱུང་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

ལུས་དབྗེན་སློམ་ཚུལ་དང༌། སྟློང་པ་གསུམ་མཉམ་གཞག་ཏུ་བསློམས་ནས་རྗེས་ཐློབ་

ཏུ་རྒྱས་འདྗེབས་ཚུལ་ལློ། །

དང་པློ་ལ་ལྔ། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན། ཁམས་བཞི་

ཡུམ་བཞིར་སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན། མིག་སློགས་རྣམས་ས་སིང་སློགས་སུ་སློམ་པའི་

ལུས་དབྗེན། ཡན་ལག་རྣམས་ཁློ་བློར་སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན། གསང་ཆྗེན་རིགས་

གཅིག་གི་ལུས་དབྗེན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ། སྒྱུ་མའི་ལུས་དངློས། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་

གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། སྤྱློད་པ་བྱྗེད་ཚུལ། ཐབས་གང་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་བསྐྗེད་པ། སྒྱུ་མའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཁྱབ་པར་བྱྗེད་ཚུལ་

ལློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་དུས་དང་བྱ་ཚུལ། སྤྱློད་པ་བྱས་པའི་

ཕན་ཡློན། སྤྱློད་པ་བྱས་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཕྗེལ་ཚུལ་ལློ། །བཞི་ལ་ལ་དྲུག །སྤྱློད་པ་
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ལ་རྩློད་པ་སང་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུས་གནས་གང་དུ་སྤྱློད་ཚུལ། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གི་

ཐུན་མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གཞི། སྤྱློད་

པའི་དུས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་རྣམས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པར་བསྟན་པ། རིམ་པ་

གསུམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་ཁྱད་པར་རློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། ཐློབ་བྱ་འབས་

བུའི་ཨྗེ་ཝཾ་དང༌། ཐློབ་བྱྗེད་ལམ་གི་ཨྗེ་ཝཾ་དང་། དྗེ་འདྲྗེན་བྱྗེད་རྟགས་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་དང༌། 

ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་ཅུང་ཟད་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང༌། 

ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ་འཕློས་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱློར་

གི་དློན་བཤད་པ། གཟུངས་དཀིལ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། ངྗེས་

དློན་དུ་བཤད་པའི་དློན་བཤད་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། 

རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང༌། ངྗེས་དློན་དུ་

བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཟིལ་གནློན་རློ་རྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཤད་པ་དང༌། 

དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། སྤྱི་དློན་དུ་

བཤད་པ། སྦས་དློན་དུ་བཤད་པ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཡིག་དློན་ཁ་བསྐང་བ། མཐར་

ཐུག་ཏུ་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང༌། ངྗེས་དློན་དུ་

བཤད་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཕྱག་འཚལ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པ། དྗེ་ལ་

སྟློན་པས་རྒྱུད་དློན་རྟློགས་དཀའ་བས་སྤློ་བ་མྗེད་པར་བསྟན་པ། འཁློར་རྣམས་ཀིས་

སར་ཡང་བསྐར་ཏྗེ་གསློལ་བ་གདབ་པ། དྗེའི་ལན་དུ་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་པའློ། །དྗེ་ལ་

གསུམ། དངློས་ཀི་དློན། ལྷ་ལྷག་མ་ཁ་འགྗེངས་ལུགས། དྗེ་ལྟར་བྱ་དགློས་པའི་སྒྲུབ་
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བྱྗེད་དློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་པ། ཡུམ་བཞི་སྤྲུལ་བ། ཁློ་བློ་བཞི་སྤྲུལ་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་

བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རིམ་པ་དང་པློའི་སྐློར་ལ་སྦྱར་

ཏྗེ་བཤད་པ། རིམ་པ་གཉིས་པ་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་པའློ། །

ལྗེའུ་དང་པློའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

གཉིས་པ་དློན་དྗེ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་

གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གིས་བཤད་པ་དང༌། དྲུག་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གིས་

བཤད་པ་དང༌། བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གིས་བཤད་པ་དང༌། བཅུ་བཞི་པ་

ནས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་གིས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་

ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། རློ་རྗེ་བཀློད་པའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་མཆློག་གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་

དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཕྱག་

མཆློད་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པ། དྗེའི་ལན་བཤད་པ། དྗེ་ལ་ཆྗེད་བརློད་

བྱས་པའི་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱར་བ། བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་གདམས་ཤིང་གདམས་པ་ལྟར་དུ་བསྐྗེད་པ། དློན་དྗེ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྲུག་གིས་གསུང་ཚུལ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་ཚུལ་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་གཏན་ལ་དབབ་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང༌། ངྗེས་
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དློན་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་མཆྗེད་བརློད་མཛད་པ་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་

པའློ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུག །ཇློ་རྗེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

བཤད་པ། རྣམ་སང་གིས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་

པ། མི་བསྐློད་པས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ། 

རིན་འབྱུང་གིས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ། སང་

མཐས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ། དློན་གྲུབ་ཀིས་

གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གསུངས་པའི་ཏིང་ངྗེ ་འཛིན་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ། 

གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་བཞི། ཡི་གྗེའི་

དློན། སྤྱིའི་དློན། སྦས་པའི་དློན། མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

དངློས་ཀི་དློན་དང༌། དྗེའི་གནད་ཅུང་“ཟད
1

་བཤད་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཞུས་པ་

དང༌། ལན་ནློ། །ལྗེའུ་གཉིས་པའི་བསྡུ་དློན་ནློ།།     །།

གཉིས་པ་རློ་རྗེ་བཀློད་པའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་གསུམ། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་

མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་

བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཕ་མློ་སློམ་པའི་རྟྗེན་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་བསྐྗེད་པ་

དང༌། བསྐྗེད་ནས་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་སློམ་པའི་སྐྗེད་ཆློག་གི་

རིམ་པ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དང་

པློ་ལ་བཞི། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ལྗེའུ་ལ་འཇུག་པ། ལྷ་བསྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

1  ཟང
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གྱུར་“པའི
1

་སྔགས་བསྟན་པ། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་སློམ་ཚུལ། ལྷ་རྣམས་

བསྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དཀིལ་

འཁློར་གཉིས་སློམ་ཚུལ་མདློར་བསྟན་པ་དང༌། གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་

བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། རིགས་སློ་སློའི་གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་

མདློག་དང་ཕྱག་མཚན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་

དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་བ་རྣམས་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། རྗེ་

འགློས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ཚུལ་དང༌། བཤད་ཚུལ་དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་གང་འཐད་

བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་ལ་སྐབས་འགློད་པ་དང་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའི་སྔགས་ཀི་

ངྗེས་དློན་རློར་བཟླས་སུ་བཤད་པ་དང༌། དྗེས་དྲངས་པའི་སྗེམས་དབྗེན་གི་རླུང་

སྗེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་ཟུང་འཇུག་

ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུར་བཞྗེངས་ཚུལ་དང༌། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བསྐྗེད་ཚུལ་ལ་ངྗེས་

པ་བརྟན་པར་བྱྗེད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་

ནློ། །དྗེ་ལ་གསུམ། སྤྱི་དློན་གིས་སྟྗེང་གི་ས་རྩྗེར་ཕྱག་མཚན་ཕ་མློ་སློགས་སློམ་པ་

དང་སྤློ་བསྡུ་བྱྗེད་ཚུལ། སྦས་དློན་གིས་རློ་རྗེའི་རྩྗེ་དང་པདྨའི་ནང་དུ་ཐིམ་ལྗེ་ཕ་མློ་

དང་དྗེའི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་ཚུལ། མཐར་ཐུག་གིས་སིང་ཁའི་ས་རྩྗེར་མི་

ཤིགས་པ་བསློམ་པ་དང་དྗེ་ལས་རློར་བཟླས་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

དྲང་དློན་དང༌། ངྗེས་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་གསུམ། སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་རློར་བཟླས་

བྱྗེད་ཚུལ། དྗེས་ཟུང་འཇུག་བསྐྗེད་ཚུལ། དློན་དྗེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་བཤད་

1  པའ
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པའློ། །ལྗེའུ་གསུམ་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

གསུམ་པ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྗེའུས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། 

ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལྗེའུའི་མཚན་

དློན་བཤད་པ་དང༌། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། 

བསྟློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་སྟློན་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་གསློལ་བ་གདབ་པ། 

སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྟློན་པའི་གསུང་གིས་དཀིལ་

འཁློར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། དྲང་བ་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང༌། བཤད་པ་དངློས་སློ། །དྗེ་ལ་བཞི། ཐིག་གདབ་པ། 

ཕྱག་རྒྱ་དགློད་པ། མཇུག་བསྡུས་ཏྗེ་གཞན་དུ་ཁ་འཕང་བ། དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་

པའི། དྗེ་ལ་གསུམ། མཆློད་པ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ཁྱད་པར་བའི་མཆློད་པ། དྗེས་མཆློད་

པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ནང་གི་མཆློད་པ་དང༌། ལུས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་

གི་མཆློད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དཀིལ་འཁློར་གི་ངྗེས་དློན་གིས་ཟུང་འཇུག་

བསྟན་པ་དང། མཆློད་པའི་ངྗེས་དློན་གིས་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཐབས་རིམ་པ་ལྔ་

བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ངྗེས་དློན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་

བ། ཐིག་གདབ་པའི་ངྗེས་དློན། ཕྱག་རྒྱ་དགློད་པའི་ངྗེས་དློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མཆློད་པའི་ངྗེས་དློན་གིས་དབྗེན་པ་གསུམ་པ་

དང་སྒྱུ་ལུས་བསྟན་པ། ནང་གི་མཆློད་པའི་ངྗེས་དློན་གིས་འློད་གསལ་བསྟན་པ། 

ལུས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གི་མཆློད་པའི་ངྗེས་དློན་གིས་གཉིས་སང་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་

པས་ལྷ་རྣམས་མཉྗེས་པར་བསྟན་པའློ། །ལྗེའུ་བཞི་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།
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བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་མཆློག་གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་

མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་དྗེ་

བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་

གསུང་ལ་འཇུག་པ། བ་ན་མྗེད་པའི་ཐྗེག་པའི་ཆྗེ་བ་བསྟན་པ། ཐྗེག་པ་ངྗེས་འགྲློ་བའི་

གང་ཟག་འགལ་བའི་ཚིག་གིས་བསྟན་པ། སྤྱློད་པ་བྱ་ཚུལ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ། 

མ་འློངས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྩློད་པ་སྦང་བ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་འཁློར་རྣམས་

ཀིས་བསྟློད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་

བཞི། རྒྱུད་ཉློན་མློངས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པས་ཀང་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པའི་ཐྗེག་

པའི་ཆྗེ་བ་དང༌། རིགས་དང་བྱ་བ་ལ་སློགས་པས་སྨད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསྒྲུབས་

ན་འགྲུབ་པའི་ཐྗེག་པའི་ཆྗེ་བ་དང་། མཚམས་མྗེད་ལ་སློགས་པའི་སིག་ཆྗེན་པློ་བྱྗེད་

པས་ཀང་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པའི་ཐྗེག་པའི་ཆྗེ་བ་དང་། བ་མའི་མཆློག་ཐྗེག་པ་འདིའི་

བ་མ་ལ་སྨློད་པས་བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་མི་སིད་པར་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། 

དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་

བསྡུས་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་འཕློས་དང་བཅས་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་

གསུམ། འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་དང༌། སྟློན་པས་དྗེའི་ལན་བཏབ་པ་དང༌། ལན་གི་

དློན་རྟློགས་པའི་འབས་བུའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། ལན་གི་དློན་རྟློགས་ནས་བརྒྱལ་བ་དང༌། 

བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་

ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསང་བར་གསློལ་བ་གདབ། བསང་བ་དངློས་སློ། །དྗེ་ལ་

གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དྲུག་པ་ལ་གཉིས། ཆློས་བསྟན་པའི་
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སློ་ནས་བསྟློད་པ་དང༌། རིགས་ལྔའི་སློ་ནས་བསྟློད་པའློ། །ལྗེའུ་ལྔ་པའི་བསྡུས་དློན་

ནློ།།     །།

གཉིས་པ་དྲུག་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གིས་བཤད་པ་ལ་བཞི། སྐུ་གསུམ་

ཐུགས་བྱིན་གི་རླློབ་པའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པ་མཆློག་གི་ལྗེའུས་

བཤད་ཚུལ། བཤད་གཅིའི་དམ་ཚིག་གི་ལྗེའུ་བཤད་ཚུལ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་གི་

དམ་ཚིག་གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་

བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུའི་དྗེ་བཤད་ཟིན་

པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང༌། 

མཆློད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། རློགས་རིམ་དང་བལ་ན་ཚེ་འདིར་མཆློག་མི་འགྲུབ་པར་

བསྟན་པ་དང༌། ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པ་དང༌། སྤྱློད་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་པ་

དང༌། དྗེ་ཉིད་གསལ་བར་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བྱིན་གི་རླློབ་པའི་

སྔགས་གསུམ་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ་དང༌། བྱིན་གི་རླློབ་པའི་ཆློ་ག་ངྗེས་དློན་དུ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཐུགས་བྱིན་རླློབ་ཀི་སྔགས་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ། 

སྐུ་བྱིན་རླློབ་ཀི་སྔགས་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ། གསུང་བྱིན་རླློབ་ཀི་སྔགས་ངྗེས་དློན་

དུ་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་སྦྱློར་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་ཀི་མཆློད་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་མཆློད་པ་གཞན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་

གཉིས། དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲང་པའི་དློན་

དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་མཚམས་
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སྦྱར་བ་དང༌། དློན་དངློས་སློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། “མདློར
1

་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ་འགལ་སློང་དང་བཅས་པ་

དང༌། ལུས་དབྗེན་གི་མཐའ་བཅད་པ་དང༌། རིམ་པ་ལྷག་མ་བཞི་རློར་བཟླས་ཀི་ཕན་

ཡློན་དུ་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུས་དབྗེན་རིམ་

གཉིས་“བར
2

་དུ་འཇློག་པ་ལ་མི་མཐུན་པའི་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་

ལུགས་ཀི་ལུས་དབྗེན་ལ་རིམ་གཉིས་སུ་འབྱྗེད་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། སྗེམས་དམིགས་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་བཤད་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

སྐུ་བསྐྗེད་པ་མྗེད་ན་ཚེ་འདིར་མཆློག་མི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང་། །ཟུང་འཇུག་གི་

རིམ་པ་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་མྗེད་ཀང་མཆློག་འགྲུབ་བམ་སམ་པའི་དློགས་པ་སྐྗེ་

ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། དློགས་པ་དྗེ་སྗེལ་བའི་ཚུལ་ལློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། མཚམས་

སྦྱར་ཏྗེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། རྟྗེན་གང་ལ་གནས་

ནས་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པ་དང༌། རླུང་སྔགས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་དཀིལ་

འཁློར་བཞིའི་བཟླས་པ་བྱ་བ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་པ་གཉིས་ཀའི་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་

གཞན་བསྟན་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པའི་རྟྗེན་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་

བསྟན་པ། ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་ཉིད་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཕ་

མློའི་རྣལ་འབྱློར་མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། དྲང་

1  མདློང

2  བང
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བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང་ཡན་ལག་གི་

དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་ལྔ། གྗེན་རྒྱུ་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་རློར་བཟླས། སློག་འཛིན་མི་བསྐློད་

པའི་རློར་བཟླས། ཐུར་སྗེལ་རིན་འབྱུང་གི་རློར་བཟླས། མཉམ་གནས་དློན་གྲུབ་ཀི་

རློར་བཟླས། རླུང་གི་གཙོ་བློ་རྗེ་རྗེ་རྒྱུ་བ་ན་འཁློར་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཟླས་པའི་གྲངས་དང་

བཅས་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། 

རློགས་རིམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་གསང་བའི་ས་རྩྗེར་ཕྱག་མཚན་པྲ་

མློ་བསློམ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་བསློམས་པའི་དགློས་པ་བསྟན་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དྲད་

པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་སྡུད་པ་པློའི་

ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྤྱློད་པ་དངློས་བསྟན་པ། ཁ་ཟས་ཀི་ཁྱད་

པར་བསྟན་པ། དྗེ་དག་གི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་

ཏྗེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྤྱློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བྱྗེད་པའི་

ངྗེས་དློན་དང༌། ཁ་ཟས་ཀི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ངྗེས་དློན་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་

ཡློན་བསྟན་པའློ། །ལྗེའུ་དྲུག་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

གཉིས་པ་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པ་མཆློག་གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་

ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་

དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་

གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། སྤྱློད་པ་གསུམ་བསྟན་པ་དང༌། རྗེས་དྲན་དྲུག་གིས་དག་

པའི་ལྷ་སྐུ་བསྐྗེད་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་དང༌། 

རྗེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་
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བྱྗེད་ཀི་སྤྱློད་པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་དགློས་པར་བསྟན་པ། ལམ་འདི་ལ་བརྟྗེན་པའི་

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་བྱློན་ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྤྱློད་པ་འདིས་འབས་བུ་

བརྗེས་པར་བསྟན་པ། འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་སྤྱློད་པའི་དུས་ཀི་སློམ་བསམ་

བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་

བཞི། སྤྱློད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀི་དབྱྗེ་བ། སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་དུས་ཀི་དབྱྗེ་བ། སྤྱློད་པ་ལ་

རྩློད་པ་སང་བ། སྤྱློད་པ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུད་གང་ལས་གསུངས་ཚུལ་

ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྤློས་བཅས་ཀི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པས་འདློད་ཡློན་མི་དགག་

པར་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བསྟྗེན་པ་དང༌། སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པས་འདློད་ཡློན་ཇི་

ལྟར་འདློད་པར་བསྟྗེན་ཞིང་ལུས་གདུང་བ་དགག་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་

པ་བྱྗེད་པས་འདློད་ཡློན་བསྟྗེན་ནས་སློ་གསུམ་བདྗེ་བར་གནས་པར་བྱ་བའློ། །དྗེ་ལ་

གཉིས། དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། 

ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྤྱི་དློན་གི་སློམ་བསམ། སྦས་དློན་གི་སློམ་

བསམ། མཐར་ཐུག་གི་སློམ་བསམ་མློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདློད་ཡློན་བསྟྗེན་

ཚུལ་མདློར་བསྟན་པ་དགློས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་

གསུམ། སྤྱིའི་དློན་གིས་སྤློས་བཅས་པའི་སློམ་བསམ་བསྟན་པ། སྦས་དློན་གིས་

སྤློས་མྗེད་པའི་སློམ་བསམ་བསྟན་པ། མཐར་ཐུག་གིས་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་པའི་སློམ་

བསམ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། གཟུགས་སློགས་ཐབས་ཀི་ལྷར་བསློམ་པ་

དང༌། གཟུགས་སློགས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ལྷར་བསློམ་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀང་རློ་རྗེ་

འཆང་གི་ངློ་བློར་བལྟ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། བཤད་པའི་
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དློན་བསྡུ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཉམས་སུ་ལྗེན་ཚུལ་

གསལ་བར་བསྟན་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

གཞུང་གི་དློན་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པའློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་པའི་སློམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་དང༌། 

བསྐྗེད་རིམ་པའི་སློམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་བྱྗེ་བག་ཏུ་བསྟན་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ། 

མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད། དྗེ་དག་གི་འབས་བུ་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་

ལ་དྲུག །སངས་རྒྱས་རྗེས་དྲན་སློགས་ལྔས་ཟུང་འཇུག་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ལྔ་

བསྟན་པ་དང༌། དམ་ཚིག་རྗེས་དྲན་གིས་ལྕྗེ་ཆུང་བའི་བདུད་རྩི་བཏུང་བའི་ཚུལ་དང༌། 

དཀིལ་འཁློར་རྗེས་དྲན་གིས་ཟུང་འཇུག་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་བསྟན་པ་

དང༌། སྐུ་རྗེས་དྲན་སློགས་ལྔས་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་བྱིན་གི་བརླབ་

པ། དམ་ཚིག་རྗེས་དྲན་གིས་དློན་དམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་ཚུལ་བསྟན་པ། 

ལྡང་བའི་རིམ་པ་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། སྐུ་རྗེས་དྲན་སློགས་གསུམ་གིས་

བསྐྗེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་རྗེས་དྲན་

སློགས་གཉིས་ཀིས་རློགས་རིམ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་བརླབས་བསྟན་

པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ། གཞུང་གི་ཚིག་དློན་བཤད་པ་འགལ་སློང་དང་བཅས་པ་དང༌། 

རྒྱུད་“རློར
1

་ཕྗེང་ལས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། 

དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་དློན་རྣམས་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པའློ། །དྲུག་པ་ལ་གཉིས། ཤྗེར་ཕྱིན་

དང་མ་སྐྗེས་པ་རྗེས་དྲན་གིས་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་

1  རློད
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ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། མཆློད་པ་རྗེས་དྲན་གིས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་

སྐུར་ལྡང་བའི་གཞི་དགློས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཆློག་འགྲུབ་པ་དང༌། 

དངློས་གྲུབ་དམན་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། ཐ་དད་དུ་ཞྗེན་པས་མི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པའློ། །

ལྗེའུ་བདུན་པའི་བསྡུད་དློན་ནློ།།     །།

གསུམ་པ་བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་གི་ལྗེའུ་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་

ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། །ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུང་པ་པློའི་ཚིག་

གིས་མཚམས་སྦྱར་བ། བསྟློད་ཅིང་གསློལ་བ་གདབ་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་

བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། །སྤྱློད་པའི་སློ་ནས་བསྟློད་པ། ལམ་སྟློན་པའི་སློ་

ནས་བསྟློད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་

གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གི་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། མཆློད་པའི་ཆློ་ག་

དང༌། གསང་དབང་གི་ཆློ་གའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རློགས་རིམ་པའི་མཆློད་པ། 

བསྐྗེད་རིམ་པའི་མཆློད་པ། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པའི་ཡན་ལག་

གློ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གནས་སྦྱང་ཞིང་མཆློད་པའི་ཡློ་བྱད་བསྒྲུབ་པ། ཏིང་ངྗེ་

འཇིན་དང་པློ་གཉིས་སློམ་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལ་བཞི། དང་པློ་སྦྱློར་བ་བྱྗེད་ཚུལ། དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་བྱྗེད་ཚུལ་འགའ་སློང་དང་བཅས་པ། དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་

ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་ཚུལ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་སྤློ་བའི་

ཚུལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་

གཞི། བ་མའི་བྱ་བ་དཀིལ་འཁློར་བསྐྗེད་པ། སློབ་མའི་བྱ་བ་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་མཆློད་
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པ། བ་མས་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག །གསང་དབང་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡློན་

ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་དང་བ་མའི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པ། བ་མ་ལ་ཁྱད་པར་

གི་མཆློད་པ་བྱ་བའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། རིག་མའི་མཆློད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གི་རས་

ཀི་མཆློད་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བ་མས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་བྱ་བ་དང༌། 

གསང་དབང་བསྐུར་བ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གསང་དབང་མཆློག་བསྐུར་བ་དང༌། གསང་

དབང་ཙམ་བསྐུར་བའློ། །ལྗེའུ་བརྒྱད་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

བཞི་པ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་

ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་

དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་

པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ། དྗེ་ལ་མ་འློངས་པ་ལ་

ལྟློས་པའི་ཀན་ཀ་སང་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། དྗེས་པའི་དློན་

ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དམ་ཚིག་ལྔ་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཉྗེ་བར་སྡུད་པའློ། །དང་

པློ་ལ་ལྔ། ཞྗེ་སང་གི་རིགས་ཀིས་སློག་གཅློད་པ་དང༌། གཏི་མུག་གི་རིགས་ཀིས་

གཞན་གི་ནློར་འཕློག་པ་དང༌། འདློད་ཆགས་ཀི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་བུད་མྗེད་

བསྟྗེན་པ་དང༌། ལས་ཀི་རིགས་ཀིས་བརྫུན་སྨྲ་བ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེའི་རིགས་ཀིས་

ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལས་སྦྱློར་དངློས་དང༌། དྗེའི་ཕན་ཡློན་མཇུག་

སྡུད་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་

ལ་འཇུག་པ། ལས་སྦྱློར་དངློས། དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་
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པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་

དང༌། ལས་སྦྱློར་དངློས་དང༌། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་

ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལས་སྦྱློར་དངློས། དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་

ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་

སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ལས་སྦྱློར་དངློས། དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡློན་

ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་རྣམས་ཀི་ངྗེས་དློན་བཤད་པར་གསློལ་བ་

གདབ་པ། དྗེ་ལ་ལྗེགས་སློ་བྱིན་ནས་བཤད་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ། ངྗེས་པའི་

དློན་བཤད་པ་དངློས་སློ། །དྗེ་ལ་ལྔ། །མི་བསྐློད་པ་དང༌། རྣམ་སང་དང༌། འློད་དཔག་

མྗེད་དང༌། དློན་གྲུབ་དང་། རིན་འབྱུང་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ངྗེས་དློན་བཤད་

པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འཁློར་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྗེས་པ་ལྟར་བཅློས་ནས་ཞུས་པ། 

སྟློན་པས་དྗེའི་ལན་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། སྤྱློད་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བསྔགས་

པ་དང༌། བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་དབྱྗེ་བས་དྗེ་བསྒྲུབ་པའློ། །དྗེ་ལ་བཞི། དློན་དམ་འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཡང་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པས་བྱྗེད་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

བསྒྲུབ་པ་ཡང་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པས་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེ་དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བཤད་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ། བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་བསྟན་པ་ལ་ཆྗེད་བརློད་མཛད་

པའློ། །ལྗེའུ་དགུ་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

གསུམ་པ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་བའི་བར་གིས་བཤད་པ་ལ་བཞི། སིང་པློ་

བསྐུལ་བའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། རློ་རྗེ་རིག་པའི་སྐྗེས་བུ་མཆློག་གི་ལྗེའུས་བཤད་

ཚུལ། རློ་རྗེ་སྦྱློར་བའི་དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་པའི་མཆློག་བསྟན་པའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། 
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དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་བསློམ་པ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། 

ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞིག་གིས་བསྐྗེད་རིམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་པས་སྤྱློད་པ་བྱས་

ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དང༌། རང་གི་

ལུགས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་དང༌། རློགས་

རིམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། འཁློར་གི་གསློལ་བ་གདབ་པ། 

སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། སྟློན་པས་ལན་མཛད་

པའློ། །དྗེ་ལ་དྲུག།།རློ་རྗེ་གསུམ་དྗེ་ཁློ་ནར་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་ཚུལ་གིས་སློམ་པ་

དང༌། སིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན། སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཐབས་དངློས། སིང་

པློ་བསྐུལ་བའི་ཡུན་ཚད་བསྟན་པ། སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཕན་ཡློན། སིང་པློ་བསྐུལ་བ་

དང་བལ་བའི་ཉྗེས་དམིགས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང་། ཡན་ལག་གི་

དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་སྔགས་དང༌། སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །དང་པློ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །གཉིས་པ་

ལ་གསུམ། དང་པློ་སྦྱློང་བ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གློ །དྗེ་ལ་

བཞི། ལྷ་ཐམས་ཅད་སྗེམས་དཔའ་སུམ་རྩྗེག་ཏུ་བྱ་བ། ཐུགས་བསྐུལ་བའི་ཆློ་ག་

དངློས། ཆློ་ག་དྗེ་རིགས་ཀུན་གི་བློས་པ་པློས་བྱ་བར་བསྟན་པ། དློན་བསྡུ་

བའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་
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ལ་འཇུག་པ། རློགས་རིམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བ། བསྐུལ་བས་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱློར་

པ་རྣམས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་བསྟན་པ། མཐར་ཐུག་པའི་འབས་བུ་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་

ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སིང་པློ་བསྐུལ་

དགློས་པའི་རློགས་རིམ་པ་ངློས་བཟུང་བ་དང༌། སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་དངློས་གྲུབ་མ་

གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གང་གི་དློན་དུ་སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཟུང་

འཇུག་བསྟན་པ་དང༌། དྗེའི་ཐབས་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་བསྟན་པ་དང༌། སིང་པློ་བསྐུལ་

བའི་དགློས་པ་གྲུབ་ནས་ཅི་ཞིག་བྱ་བ་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྡུད་པ་

པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པའི་དང༌། རྣལ་འབྱློར་པ་དྗེས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་

པའི་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་པའི་བསྡུད་དློན་ནློ།།     །།

གཉིས་པ་རློ་རྗེ་རིག་པའི་སྐྗེས་བུ་མཆློག་གི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། 

ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། རིག་པའི་སྐྗེས་བུ་

མཆློག་གི་སྐུ་བསྐྗེད་ཚུལ། མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ། རློགས་རིམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གཞན་བསྟན་པ། དབང་ཐློབ་ནས་རྒྱུད་ཀློག་པ་སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། སྔགས་ཀི་སྐུ་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་བསྐྗེད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

བཞི། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ལྗེའུ་ལ་སྐབས་དགློད་པ། སྟློན་པའི་གསུང་གིས་སྐྗེད་

ཆློག་ཐུན་མློང་དུ་མདློར་བསྟན་པ། རིགས་བཞིའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སློ་སློར་རྒྱས་པར་

བཤད་པ། རིགས་ལྔའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་མཇུག་བསྡུ་

བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་སྔགས་ཀི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་
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ཚུལ་དང༌། དྗེའི་ངྗེས་དློན་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

རྟྗེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་དློགས་གཅློད་དང་བཅས་པ་དང༌། བརྟྗེན་པ་ལྷ་

བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལ་བཞི། རློ་རྗེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། རྣམ་སང་གི་

དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། མི་བསྐློད་པའི་དྲན་

པ་གཅིག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་

གསུམ། རྣལ་འབྱློར་གི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་དང༌། གནས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱློར་གི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་

ལྟར་བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་དང༌། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་

འབྱློར་གི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་དང༌། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །བཞི་

པ་ལ་གཉིས། རྣལ་འབྱློར་གི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །བཞི་

པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལྔའི་ངྗེས་དློན་

ནློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་རྗེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་གིས་འློང་

གསལ་དུ་གཞུག་པ། འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བའི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ། འློད་ཟུང་གི་

དློན་དྗེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་

རིམ་པའི་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ། རློགས་རིམ་པའི་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ལྔའི་སློ་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ལྔའི་སློ་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། མིག་ས་སིང་གི་སློ་ནས་མངློན་

ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ། རྣ་བ་ཕྱག་རློར་གི་སློ་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ། ས་ནམ་སིང་
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གི་སློ་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ། ལྕྗེ་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་གི་སློ་ནས་མངློན་

ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ། ལུས་སྒིབ་པ་རྣམ་སྗེལ་གི་སློ་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མིག་ལ་རྣམ་སང་བཀློད་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

དང༌། མངློན་ཤྗེས་སློགས་བསྒྲུབ་པའི་གནས་བསྟན་པ་དང༌། རྣ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཞི་བཀློད་ནས་མངློན་ཤྗེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རློགས་རིམ་

པའི་སྐབས་གང་དུ་མངློན་ཤྗེས་གང་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡན་ལག་གི་རླུང་གིས་མངློན་

ཤྗེས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དངློས་དང༌། དྗེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་

གསུམ། རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རིལ་འཛིན་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། དྗེ་གསུམ་གི་ཕན་ཡློན་

དང༌། རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རྗེས་གཞིག་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྟན་པའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་

བསྡུད་དློན་ནློ།།     །།

གསུམ་པ་རློ་རྗེ་སྦྱློར་བའི་དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་པའི་མཆློག་བསྟན་པའི་ལྗེའུས་

བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། 

ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། 

སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། དློན་དམ་ལ་དམིགས་པ་

ཟིན་པའི་ངང་ནས་སྤློས་པ་རྣམས་བྱ་བར་བསྟན་པ་དང༌། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

བསྒྲུབ་པའི་གནས་བསྟན་པ་དང༌། གནས་དྗེར་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་བསྟན་པ་

དང༌། དངློས་གྲུབ་ཀི་ཐབས་བསྗེན་པའི་ཆློ་ག་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དྲང་

པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། རློགས་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་
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བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་བསྟན་པ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་པས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསྟན་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དྗེ་

ཉིད་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ལྡང་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། རང་གི་

དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གདུལ་བྱའི་སྗེམས་འདུན་པར་བྱ་བ་དང༌། 

ལས་ཀི་དབྱྗེ་བས་ཟས་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། ལྷ་རྣམས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་

ཚིམ་པར་བྱ་བའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་དང༌། 

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིག་མ་ལ་བརྟྗེན་དགློས་པར་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། ཕྱིར་རློལ་གི་ཕྱག་མཚན་ལ་བརྟྗེན་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ། སྔགས་ཀི་རི་

ལུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་གཟུགས་་སུ་བསློམས་

ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། འཁློར་ལློའི་དང༌། རློ་རྗེའི་དང༌། པདྨའི་

དང༌། རལ་གྲིའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང༌། 

ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང༌། བཞི་པ་ལ་

ཡང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རིགས་ལྔའི་གཟུགས་སུ་བསློམས་ནས་

རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མི་བསྐློད་པའི་གཟུགས་སུ་བསློམས་ནས་ཁློ་བློའི་ཕྱག་

མཚན་གི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྐྗེ་བློ་སྐལ་ལྡན་དགུག་པ། ལྷ་

མློ་རྣམས་དགུག་པ། གནློད་སྦྱིན་མློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དགུག་པ། དྗེ་རྣམས་ལ་

ཐུན་མློང་དུ་རྒྱས་གདབ་པའི་ཆློ་གའློ། །དྗེ་ལ་གསུམ། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང༌། དློན་བསྡུ་བའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། དབུ་རྒྱན་གི་ལྷ་ལས་བྱུང་
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བའི་བདུད་རྩིས་སྗེམས་དཔལ་གསུམ་ག་ཚིམ་པར་བྱྗེད་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ། 

རིགས་སློ་སློའི་ལྕྗེའི་སྐྗེད་ཆློག་གིས་བཟའ་བཏུང་བདུད་རྩིར་བྱས་ནས་ལློངས་སྤྱློད་

པར་བསྟན་པ། དྗེའི་ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

“མཚམས
1

་སྦྱར་ཏྗེ་ཐབས་དངློས་བསྟན་པ། རློགས་པའི་ཆློ་འཕྲུལ་བསྟན་པའློ། །དྗེ་

ལ་གསུམ། རང་བཞིན་གི་དློན་འགྲུབ་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། མངློན་ཤྗེས་ལྔ་ཐློབ་

ནས་གཞན་དློན་འགྲུབ་ཚུལ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌། ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་དུ་

ཇི་ལྟར་སྤྱློད་ཅིང་གནས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་ལྔ། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་

བསྗེན་པ་དངློས་བཤད་པ། སྒྲུབ་པའི་གནས་བསྟན་པ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྒྲུབ་

པ་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ་དང༌། སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་འབིང་པློ་བྱྗེད་ཚུལ་དང༌། 

བསྐྗེད་རིམ་པས་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་བྱིན་གིས་བརླབ་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། ཐུན་མློང་གི་བསྗེན་པ་དང༌། མཆློག་གི་བསྗེན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་བཞི། བསྗེན་པ་དང༌། ཉྗེ་བར་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཆྗེན་པློའི། གཉིས་པ་ལ་“བཞི
2

། མཚམས་སྦྱར་

ཏྗེ་བསྗེས་པ་གཉིས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ། མཆློག་གི་བསྗེན་པ་ཡན་ལག་

དྲུག་གིས་ངྗེས་པར་བསྒྲུབ་དགློས་པར་བསྟན་པ། སློར་སྡུད་ལ་སློགས་པའི་ཡན་

ལག་དྲུག་གི་དློན་བཤད་པ། ལྷ་བསྐྗེད་པའི་དབྱྗེ་བ་གཉིས་ལུང་གིས་སྒྲུབ་

པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཡན་ལག་དྲུག་སྡུད་ཚུལ་གི་འདློད་པ་དགློད་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་འཐད་

1  མཆམས

2  བ་ནི
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མི་འཐད་དཔྱད་པ་དང༌། རང་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་དྲུག་དུ་ཡན་ལག་དྲུག་སྡུད་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རྒྱ་གར་བ་འགའ་ཞིག་གི་ལུགས་དང༌། བློད་ཀི་བ་མ་འགའ་

ཞིག་གི་ལུགས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགྲྗེལ་བྱྗེད་དྗེ་རྣམས་ཀི་ལུགས་འཐད་མི་

འཐད་དཔྱད་པ་དང༌། བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀི་སྡུད་ཚུལ་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་ཡན་ལག་དྲུག་གིས་ངྗེས་པར་བསྒྲུབ་

དགློས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་སྟློན་པའི་གཞུང་དགློང་པ་དང༌། དྗེ་དག་གི་

དློན་སློ་སློར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་དྲུག །ཡན་ལག་དང་པློ་སློར་སྡུད་བཤད་པ་དང༌། 

ཡན་ལག་གཉིས་པ་བསམ་གཏན་བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་གསུམ་“པ
1

་སློག་ཆློལ་

བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་བཞི་པ་འཛིན་པ་བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་ལྔ་པ་རྗེས་དྲན་

བཤད་པ་དང༌། ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཤད་པའློ། །“བཞི
2

་བ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲ་བའི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་གི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་

གཉིས། དྲང་བའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། དངློས་ཀི་དློན་

དང༌། སྤྱློད་པ་དྗེའི་ཕན་ཡློན་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་དུས་

ཐབས་གང་གིས་འགྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་བསྟན་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་

དློན་དང༌། མཇུག་བསྡུས་ཏྗེ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བྱ་དགློས་པར་བསྟན་

པའློ། །ལྗེའུའི་བཅུ་གཉིས་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

བཞི་པ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་སློམ་པ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ལྗེའུས་བཤད་

1  ཕ

2  གཞི
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ཚུལ་ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་

མཚན་དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

ལས་“ཚོགས
1

་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང༌། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་རྒྱས་“པར
2

་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་གསློལ་འདྗེབས་ཀི་

མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། བསྟློད་པས་སྟློན་པ་མཉྗེས་བར་བྱ་བ་དང༌། མངློན་པར་འདློད་

པའི་དློན་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བཟླས་པའི་ཆློ་ག་ལས་

ཚོགས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། དྗེ་དང་འབྗེལ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། 

རླུང་གི་རློར་བཟླས་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ། མཆློད་པའི་ཆློ་ག །བཟླས་པའི་རབ་

དབྱྗེ། དུག་གསུམ་གི་དློན་སློམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་

པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དངློས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

དབང་པློ་རང་ཀི་“མཆློད
3

་པ་དང༌། དབང་པློ་ཐ་མའི་མཆློད་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་

དྲུག །སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀི་བཟླས་པ། རློར་བཟླས་ཀི་གཙོ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་བཟླས་པ། 

ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཐློགས་མྗེད་ཀི་བཟླས་པ། ཁློ་བློའི་བཟླས་པ། དུག་

གསུམ་གི་བཟླས་པ། མ་ནིང་གི་བཟླས་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། འདློད་ཆགས་ཀི་

དློན་སློམ་པ་དང༌། གཏི་མུག་དང་ཞྗེ་སང་གི་དློན་སློམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། འདློད་

ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱས་པས་ཐློབ་བྱའི་དློན་རློགས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ལམ་དྗེ་

ཉིད་ལ་བརྟྗེན་ནས་བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་གིས་ཀང་མཆློག་འགྲུབ་པར་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་

1  ཆློགས

2  པང

3  མཆློར
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གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་”ནློ།
1

 །དང་པློ་ལ་གཉིས། བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་

གིས་མཆློག་སྒྲུབ་ཚུལ་སྐྗེས་པའི་རྟྗེན་དང་འདྲ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཡབ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཡུམ་གི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པའི་ཁུངས་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། “མདློར
2

་བསྟན་

པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་

དང༌། རློགས་རིམ་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རིགས་ལྔའི་ལས་རྒྱལ་

མཆློག་དང༌། དྗེའི་སྔློན་དུ་བྱ་བའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱ་མཆློག་དང༌། དྗེའི་སྔློན་དུ་བྱ་བ་

དང་པློ་སྦྱློར་བ་སློམ་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་

བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བདུན། དྲག་པློའི་ལས་དང༌། རྣམ་པར་འཚེ་བ་ཞི་བའི་

སྦྱློར་བ་དང༌། སྒྲུབ་ཐམས་དངློས་ཀི་ཡན་ལག་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་དང༌། སྔར་

བཤད་པའི་ཞི་བའི་ལས་ཀི་རྒྱས་བཤད་དང༌། རྒྱས་པ་དང་དབང་གི་ལས་གཉིས་

སྗེལ་ཏྗེ་བསྟན་པ་དང༌། རིགས་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། གསང་

ལས་ཀི་ལྷག་མ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གསང་བའི་ལས་སྦྱློར་དང༌། གནན་

པའི་ལས་སྦྱློར་རློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་གསད་ལས་བྱ་བའི་ཡུལ་

དང༌། གསློད་པའི་ཆློ་ག་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་པའི་གསད་ལས་

དང༌། རློགས་རིམ་པའི་གསད་ལས་སློ། །

དང་པློ་ལ་གསུམ། གསད་ལས་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་སྔློན་དུ་ཁ་སྦྱར་དབྱྗེ་བའི་

ཆློ་ག། །གསང་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསྟན་པ། བགྗེགས་བཟླློག་པའི་བཀའི་

1  ནི

2  མློདད
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འཁློར་ལློ་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མི་བསྐློད་པའི་དང༌། རྣམ་སང་ལ་སློགས་

པའི་དང༌། དྗེའི་འཁློར་རྣམས་ཀི་དང༌། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང༌། ལས་དྗེ་

འགྲུབ་པར་ངྗེས་པའི་དུས་བསྟན་པ་དང༌། ལས་རྒྱལ་མཆློག་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་

མིང་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མིང་

བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མང་བསྟན་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློད་མནན་པ་དང༌། བཅུད་མནན་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཆློ་ག་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་ཆློ་གའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གསུམ། ངག་གནློན་པ་དང༌། དཔུང་གནློད་པ་དང༌། ཡིད་གནློན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། དྗེའྗེི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མིང་དང་བཅས་

པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། དྗེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མིང་

དང་བཅས་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། དྗེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གི་མིང་དང་བཅས་པའློ། །དྲུག་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། དྗེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གི་མིང་དང་བཅས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྔགས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་པ་དང༌། 

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཉྗེ་བར་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། རིགས་

ལྔའི་དང༌། ཡུམ་བཞིའི་དང༌། ཁློ་བློ་བཅུའི་སྐུ་མདློག་དང་ཕྱག་འཚལ་སློགས་བཤད་

པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སློ་གཞན་ནས་མང་པློར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་

ལ་གསུམ། ཟུག་འཇུག་ལློངས་སྐུ་ལ་གནས་པས་རིགས་ལྔའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྗེད་པ་དང༌། 

ཡུམ་བཞིའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྗེད་པ་དང༌། ཁློ་བློ་བཅུའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྗེད་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་
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གཉིས། དྲང་པའི་དློན་དང༌། ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་བསྡུ་དློན་ནློ།།     

།།

བཞི་པ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་གི་བཤད་པ་ལ་བཞི། རྣམ་པར་

འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པློའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། དམ་ཚིག་གི་སིང་པློའི་རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་

ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ། དཀིལ་འཁློར་རློ་རྗེ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ལྗེའུས་བཤད་

ཚུལ། རློ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། 

ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། །ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལས་བཞིའི་སྒྲུབ་

ཚུལ་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དགློད་པ་དང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ལས་

ཚོགས་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དགྗེས་ནས་ཆྗེད་བརློད་མཛད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་པས་ལས་བཞི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། རློགས་རིམ་

པས་ལས་བཞི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྔགས་དང་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་

ལས་ཚོགས་དང༌། སྔགས་ལ་གཞློལ་བའི་ཆློ་གའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཕུར་བུས་གདབ་

པའི་ལས་ཚོགས་སློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། སྔགས་ལ་གཞློལ་བས་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ། ནང་ལ་

གཞློལ་བས་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ། དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་བསྡུ་བ། ལྷ་མློ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་པའི་

དགུག་པའི་ལས་དང༌། སྔགས་ལ་གཞློལ་བས་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་བཟླས་

པ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཡུམ་བཞིའི་ཕྗེང་སྔགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་

པ་དང༌། ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་ཕྗེང་སྔགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། 

སྤྱན་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཞི་བ་དང༌། མཱ་མ་ཀཱི་ལ་བརྟྗེན་ནས་བགྗེགས་བསལ་བ་དང༌། 
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གློས་དཀར་མློ་བརྟྗེན་ནས་རྒྱས་པ་དང༌། སྒློལ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་དགུ། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཀི་སློ་ནས་རིགས་མཐློན་པློའི་བུད་མྗེད་

ལ་སློགས་པ་དགུག་པ། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སློ་ནས་བསྐྲད་པ། གཞན་གི་མི་ཐུབ་

པའི་སློ་ནས་གདློན་གིས་ཟིན་པ་དགྲློལ་བ། རྟ་མགྲིན་གི་སློ་ནས་དུག་བསལ་བ། 

དབྱུག་སྔློན་ཅན་གི་སློ་ནས་གསད་པ། སྟློབས་པློ་ཆྗེའི་སློ་ནས་ཆར་དབབ་པ། འདློད་

རྒྱལ་གི་སློ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དགུག་པ། མི་གཡློ་བའི་སློ་ནས་ལྷ་ཆྗེན་པློ་ལ་

སློགས་པ་དགུག་པ། གནློད་མཛེས་ཀི་སློ་ནས་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་དགུག་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྐུ་གསུམ་ཐུགས་དགུག་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་མས་

དགུག་པའློ། །དྗེ་ལ་ལྔ།་མིའི་བུ་མློ་དགུག་པ། ལྷའི་བུ་མློ་དགུག་པ། ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུ་

མློ་དགུག་པ། ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་དགུག་པ། གནློད་སྦྱིན་མློ་དགུག་

པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། རལ་གཅིག་མའི་སློ་ནས་ཀླུའི་བུ་མློ་དགུག་པ། ཁློ་གཉྗེར་

ཅན་གི་སློ་ནས་རིག་འཛིན་གི་བུ་མློ་དགུག་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། སྔློན་དུ་བསྗེན་

པའི་ཆློ་ག །མངློན་སྤྱློད་བྱ་བའི་ཡུལ་བསྟན་པ། གསང་བའི་ཆློ་ག །དྲག་ལས་བྱ་བའི་

གནས། གསད་བསྐྲད་ཀི་ཆློ་ག་གཞན་གསུམ་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

ཐུན་མློང་གི་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཕུར་བུས་གདབ་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཕུར་བུའི་

སྔགས་ཐུན་མློང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། རས་ཀི་ཕུར་གདབ་དང༌། བསམ་གཏན་གི་ཕུན་

གདབ་བློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང༌། ཕུར་

བུའི་དབྱིབས་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་
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པའི་ཕུར་གདབ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་ཕུར་གདབ་པློ། དང་པློ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་

བྱའི་ལུས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང༌། ངག་གི་གནས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང༌། 

ཡིད་ཀི་གནས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

གཉིས་པ་དམ་ཚིག་གི་སིང་པློ་རློ་རྗེ་འབྱུང་བའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་བཞི། 

ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །རྣལ་འབྱློར་གི་སྤྱློད་པ། 

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་“ཚོགས
1

། རིགས་ཀི་དབྱྗེ་བས་ལྷ་དབང་བསྐུར་བ། སློད་

ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་དབབ་པའི་ཆློ་ག །དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆློ་གར་གཏློགས་པའི་ལས་ཚོགས། སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་པའི་སྤློས་མྗེད་

ཀི་སྤྱློད་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་སྤྱློད་པས་མཆློག་སྒྲུབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་བདུན། 

སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང༌། མི་བསྐློད་པའི་རྣལ་འབྱློར་

པའི་སྤྱློད་པ་དང༌། རིགས་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་གསང་

མཆློད་བྱ་བ་ཐུན་མློང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། རྣམ་སང་གི་རིགས་ཀི་སྤྱློད་པ་དང༌། མི་

བསྐློད་པའི་ཆློ་ག་ལྷག་མ་བཤད་པ་དང༌། རིགས་གཞན་གསུམ་གི་རྣལ་འབྱློར་པའི་

སྤྱློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དང༌། སང་མཐའི་རྣལ་འབྱློར་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆློ་ག་

ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། རང་རིགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། གནས་སྦྱངས་ཏྗེ་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང༌། བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། དྗེའི་དབུས་སུ་རང་དང་མཚན་ལྡན་གི་ཕྱག་རྒྱས་འདློད་པའི་དློན་རློགས་པར་

1  ཆློགས
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བྱ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཕྱག་རྒྱ་རིགས་བཞི་གང་རུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློ་རྗེ་འཆང་

སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པ་བྱ་བ་དང༌། སྤྱློད་པའི་མཐར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་མངློན་དུ་བྱ་བ་

དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གྲུབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་དང༌། དངློས་

གྲུབ་དྗེ་འདློད་པས་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་ལ་བསབས་ན་འདློད་པའི་དློན་འགྲུབ་

པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་

གཉིས། ཕྱིའི་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་བསྟན་པ་དང༌། ནང་གི་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་

བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཆློ་ག་དངློས་དང༌། དྗེ་ལ་ཆྗེད་བརློད་མཛད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། ཁློ་བློ་བཞིའི་སློ་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་སྤྱློད་

པ་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང༌། རི་ལུའི་སྒྲུབ་པ་བཅུ་བསྟན་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་

ལས་ཚོགས་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཧྲི༔ཥྚི༔འི་ལས་སྦྱློར་དང༌། ཕཊ་ཀི་

ལས་སྦྱློར་རློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་སྔགས་

གསུངས་པ་ཐུན་མློང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། དྗེའི་ལས་སྦྱློར་སློ་སློར་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་

བཞི། དགུག་ཅིང་གནློན་པའི་ལས་སྦྱློར་དང༌། ལས་དྗེའི་ནུས་པ་བསྟན་པ་དང༌། ནློར་

དགུགས་པ་ཡི་དང༌། གསད་པའི་ཆློ་གའློ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །ཐློབ་དང་རློ་རྗེས་

གསད་པའི་ཆློ་ག །དྗེ་རྣམས་ནང་ལ་གཞློལ་བས་བྱྗེད་ཚུལ། སྟ་རྗེས་གསད་པ། ས་

ཚོགས་རློ་རྗེ་ཚར་བཅད་པ། རྟ་མགྲིན་གིས་བགྗེགས་བཟླློག་པ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྔགས་

བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྤློས་མྗེད་འབིང་གི་སྤྱློད་པ་དང༌། སྤློས་མྗེད་

བསྡུས་པའི་སྤྱློད་པ་དང༌། ཐུན་མློང་གི་ཁ་ཟས་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་དངློས་

ཀི་དློན་དང༌། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་འགལ་སློང་དང་བཅས་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། 
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རློགས་རིམ་པའི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་དངློས་དང༌། དྗེའི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་

ལ་གཉིས། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། ལྷ་དབང་བསྐུར་

བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་བཞི། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་

དབང་བསྐུར་བ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ལ་དབང་

བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང༌། དབང་བསྐུར་པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། མི་བསྐློད་

པས་གང་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། རིགས་བདག་གིས་དབུ་བརྒྱན་པའི་དགློས་པ་

བསྟན་པ་དང༌། རིགས་ལྷག་མ་བཞིས་གང་ལ་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། རིགས་ལྔ་ལ་གང་

གིས་རྒྱས་འདྗེབས་པ་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་

པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྟློན་པས་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ། 

འགྲྗེལ་བས་སྤྱིའི་དློན་གི་ཚུལ་གིས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པའློ། །གཉིས་

པ་ལ་དྲུག །སྔློན་དུ་བསྗེན་པའི་ཆློ་ག་བྱ་ཚུལ། སློད་སྦྱང་བའི་ཆློ་ག །སློད་ལ་དབབ་

པའི་ཆློ་ག །སློད་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ། ཆློ་ག་ལས་འདས་པའི་ཉྗེས་དམིགས། 

འབྗེབས་པའི་སིང་པློ་བྱྗེད་ལས་དང་བཅས་པ་བཤད་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དྲག་

པློའི་ཆློ་ག་དང༌། ཞི་བའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་སྡུད་པ་པློའི་

ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྒྲུབ་པ་པློ་དང་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟ་བུས་བྱ་བ། 

ལས་སྦྱློར་དངློས་སློ། །

དྗེ་ལ་དྲུག །བསྐྗེད་རིམ་པས་བྱྗེད་པའི་དྲང་དློན་གི་གསད་ལས་དང་། རློགས་

རིམ་པས་བྱྗེད་པའི་ངྗེས་དློན་གི་གསད་ལས་དང་། སིན་པློ་དང་རིམས་ཀིས་འཛིན་

གཞུག་པ། དྲག་ལས་དམིགས་བསལ་མྗེད་པ་རྣམས་ཀི་སྔགས་མཇུག་སྡུད་དང་
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བཅས་པ། གསད་པའི་ལས་གཞན་བསྟན་པ། ཕན་ཚེགས་ཀི་ལས་སྦྱློར་རློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། ལིང་ག་དང་བཟླས་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་གསད་ལས་དང༌། སྦྱིན་སྗེག་གི་

གསད་ལས་བཟླས་པའི་གསད་ལས་དང་བཅས་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། བསྐྗེད་རིམ་

པའི་”གསད
1

ཆློག་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་གསད་ཆློག་གློ །དང་པློ་ལ་ལྔ། ཁ་སྦྱློར་

དབྱྗེ་བའི་སྔློན་འགྲློ་ཐུན་མློང་གི་ཆློ་ག་དང༌། བསམ་གཏན་གིས་གསད་པའི་ཆློ་གའི་

ལྷག་མ། སྦྲུལ་དང་སིག་པ་སློགས་ཀི་གཟུགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་གསང་ཆློག །དགྲ་བློ་

འབྱུང་པློ་ནག་པློར་བསྐྗེད་པའི་སྐྗེད་ཆློག་དངློས་གཞི་དང་བཅས་པ། ཁ་སྦྱློར་དབྱྗེ་

བའི་ཆློ་ག་དངློས་སློ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་

ཇུག་པ། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་དྗེ་ཉིད་བསློམས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་འབྱུང་

བ་ངློ་མཚར་བར་བསྟན་པ། ལས་ཀི་མིང་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་བཅས་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། 

སིག་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་ལ་དུག་བཅུག་པའི་གསད་ལས་དང༌། དུག་གིས་

ཟིན་པའི་གནས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སློ་བའི་ལས་སྦྱློར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 

བསྐྗེད་རིམ་པས་ནད་ཞི་བར་བྱྗེད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། རློགས་རིམ་པས་ནད་ཞི་བར་

བྱྗེད་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། དུག་གི་ནད་གསློ་བའི་ཆློ་ག་དང༌། ཉྗེ་བའི་དུག་

གསློ་བའི་ཞར་ལ་འབས་ལ་སློགས་པའི་ནད་བསལ་བའི་ཆློ་ག་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་

ནད་གསློ་བའི་ཆློ་ག་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པའློ། །དྲུག་པ་ལ་ལྔ། མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ་

སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སྟློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྨི་ལམ་གི་དཔྗེས་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་བཤད་པའི་དགློས་པ། སྒྲུབ་པ་པློ་གཉིས་ཀིས་རྨི་ལམ་གི་

1  གསང



ས་བཅད་བསྡུས་དོན།
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མཚན་མ་མཐློང་ཚུལ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་རྨི་ལམ་དཔྗེར་བཀློད་ནས་ཐྗེ་ཚོམ་

གཅློད་པ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་འཁློར་རྣམས་ཀི་ཐྗེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཅད་མི་སྨྲ་བར་

བཞུགས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཕྱྗེ་སྟྗེ་བཤད་

པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་གི་མཚན་མ་མཐློང་ཚུལ་དང༌། 

དམ་ཚིག་ཉམས་པས་རྨི་ལམ་ངན་པ་མཐློང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་

དློན་དང༌། བཤད་པའི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་

དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་

དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་གཞན་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་

ལ་གཉིས། རྨི་ལམ་གི་དཔྗེས་སྤྱི་དློན་གི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྟན་པ་དང༌། 

རྨི་ལམ་གི་དཔྗེས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ ་འཛིན་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རྨི་ལམ་གི་དཔྗེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པས་སྟློང་པར་བསྟན་པ། དྗེ་ལ་བྱ་བྱྗེད་མི་རུང་བར་འཛིན་པའི་དློགས་“པ
1

་

བསལ་བའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་གིས་སྟློང་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་བྱ་བྱྗེད་འཇློག་

པ་འགལ་བར་ཞུས་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་མི་འགལ་བ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དགློངས་

པ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ལན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། ནམ་མཁའི་དཔྗེས་རང་བཞིན་མྗེད་

པའི་སྟློན་ཉིད་ཆློས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་དཔྗེས་དུ་མ་རློ་

གཅིག་གི་དློན་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྒྱུ་མའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་འབྱུང་བའི་

གནས་བསྟན་པ་དང༌། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་ཀི་ལྷའི་སྐུས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་དང༌། སྒྱུ་

1  ཕ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མའི་སྐུའི་ངློ་བློ་ཉིད་བསྟན་པ་དང༌། དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདྗེན་གཉིས་གང་དུ་

གནས་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་གསུམ། འཁློར་གིས་ཞུས་པ་དང༌། སྟློན་པས་དྗེའི་ལན་

མཛད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རློ་རྗེ་“འཆང
1

་གི་དངློས་གྲུབ་ལ་ཞུས་ལན་མཛད་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པས་གང་

ལ་ཡང་མི་གནས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་ཏུ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་དང༌། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ཀང་དངློས་གྲུབ་དང་དྗེའི་གཞི་

རྣམས་བདྗེན་པར་དམིགས་སུ་ཡློད་པར་དགག་པའློ། །ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་བསྡུས་དློན་

ནློ།།     །།

གསུམ་པ་དཀིལ་འཁློར་རློ་རྗེ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་

ལ་བཞི། ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་

དློན་བཤད་པ། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དཀིལ་

འཁློར་གི་དང༌། དངློས་གྲུབ་ཀི་དང༌། སྤྱློད་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དཀིལ་

ཆློག་ཉན་པའི་བསམ་པས་གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་མཆློད་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་

དློན་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། 

དཀིལ་འཁློར་སློ་སློའི་དང༌། ཐུན་མློང་གི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྐུ་དཀིལ་གི་

དང༌། གསུང་དཀིལ་གི་དང༌། ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། སྡུད་པ་

པློའི་ཚིག་གིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཛིན་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་

དམ་བཅའ་བ། དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་ཆློ་གས་རྟྗེན་གིས་དཀིལ་འཁློར་བི་བ། དྗེ་ལ་

1  འཚང
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བརྟྗེན་པའི་ལྷ་ལུས་དང་ཡིད་ཀིས་བིས་ཏྗེ་དགློད་པ། །སྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ་དློན་བསྡུ་

དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྔློན་དུ་

བཏང་ནས་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་དམ་བཅས་བ། རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བི་བ། དྗེར་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་ལྷ་རྣམས་དགློད་པ། སྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ་

དློན་བསྡུ་དང་བཅས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ཆློ་ག་ལྷག་

མ་གསུང་བའི་མཚམས་སྦྱར། གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་དློན་བསྡུ་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་

པ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དང༌། སློབ་མ་གཞུག་པ་ལ་སློགས་པའི་

ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་ཀི་དང༌། བགྗེགས་བྱུང་ན་བཟླློག་པ་

ཡི་དང༌། བུམ་པའི་དང༌། སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཕྱག་རྒྱ་དང་

བཅས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ཕྱག་རྒྱ་དང་བལ་བའི་ཆློ་གའི་

དམིགས་བསལ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང༌། སྒྲུབ་ཅིང་

མཆློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཐིག་འདྗེབས་པ་དང་ཚོན་དགྗེ་བའི་སྔགས་བསྟན་

པ། དྗེའི་གྲློགས་ཕྱག་རྒྱ་འདུ་བྱ་བ་བསྟན་པའློ། །དྗེ་ལ་བཞི། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལས་

ཕྱིར་ཕྱློགས་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟྗེན་ནས་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དགག་པ་དང༌། དྗེས་ན་ཕྱག་

རྒྱ་མ་དང་བཅས་པར་དཀིལ་འཁློར་བི་ཚུལ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང༌། ཕྱག་རྒྱའི་རིགས་

ཀི་དབྱྗེ་བས་ཕྱྗེ་བའི་ཆློ་ག་བསྟན་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །གཉིས་པ་

ལ་གསུམ། དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་བྱས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་

ཏྗེ་བསྟིམ་པ་དང༌། ཕྱི་རློལ་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་དང༌། ནང་ལུས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔློན་དང་སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་
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ལྷར་བསྐྗེད་པ་དང༌། ཐིག་ཚོན་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་གང་བ་ཅིང་དགྗེ་བའློ། །བཞི་པ་

ལ་གཉིས། གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཆློ་གས་ནང་དང་ཕྱིའི་ཟས་ཀི་སྦྱིན་

སྗེག་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་བྱ་བ་དང༌། སློམས་འཇུག་ལ་གནས་པས་ནང་དང་ཟས་ཀི་

སྦྱིན་སྗེག་གཉིས་སྗེལ་ཏྗེ་བྱ་བའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། དབབ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་

དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་ལྷག་མ་བསྟན་པ་

དང༌། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། སྤྱློད་པའི་དམ་ཚིག་དཔློག་པའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། ཡྗེ་ཤྗེས་དབབ་པའི་ཆློ་ག་ཁྱད་པར་བ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་

སིང་པློའ ློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། བུམ་པའི་དང༌། གསང་བའི་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་དང༌། བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་ཆུ་

དབང་བསྐུར་བ། སློབ་མ་ལ་ལུས་དཀིལ་དགློད་པ་སྔློན་དུ་བྱས་ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་

དབང་བསྐུར་བར་བྱ་བ། དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པ་དང་དབང་གི་དློན་དུ་གསློལ་བ་

གདབ་པའི་ཆློ་ག །དཀིལ་འཁློར་བསྟན་ཞིང་དམ་ཚིག་བསྒག་པ། ལྷ་དང་སྔགས་ཀི་

རྗེས་གནང་སྦྱིན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་

ནློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། ཤ་དང་བདུད་རྩི་ལྔའི་སྐྗེད་ཆློག་གསལ་

བར་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབང་བསྐུར་ནས་དམ་ཚིག་སྲུང་བས་དངློས་

གྲུབ་གཉིས་ཀ་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ་དང༌། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་སློ་སློར་

བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་དྲུག །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔའི་རི་ལུའི་སྒྲུབ་པ། མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་

པ། རློ་རྗེ་འཇམ་དཔལ་གི་སློ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དབང་དུ་བྱ་བ། གདུལ་བྱ་མ་

དད་པ་དད་པར་བྱྗེད་པའི་སྦྱློར་བ། རྣམ་སང་གི་སློ་ནས་བཀྲྗེས་སྐློམ་ཞི་བའི་སྦྱློར་བ། 
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ལྷ་སློ་སློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བདུན། འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་པ། འཇིག་རྟྗེན་པའི་མངག་གཞུག་པ་

བསྐུལ་བ། མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་པའི་གནས་དང་དུས། མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབས་

པའི་ཕན་ཡློན། མངག་གཞུག་པ་བསྐུལ་བའི་སིང་པློ། མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། མངག་གཞུག་པའི་

སྒྲུབ་པ་ཐུན་མློང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། རིགས་སློ་སློར་བྱྗེ་བའི་སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་དང༌། 

མངག་གཞུག་པ་བསྐུལ་ཚུལ་ལློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། རིག་འཛིན་གི་འཁློར་ཚད་

མྗེད་པ་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིབ་ཏུ་ཁིད་ནས་མཆློག་འགྲུབ་ཚུལ་

ལློ། །དྲུག་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། མངག་གཞུག་པས་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་

ལློ། །དྲུག་པ་ལ་ལྔ། དཔའ་བློ་རློ་རྗེའི་སློ་ནས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་

ཚུལ། སྐུལ་བྱྗེད་མའི་སློ་ནས་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ། ཛམྦྷ་ལའི་སློ་ནས་ནློར་སྒྲུབ་ཚུལ། 

གནློད་སྦྱིན་མློ་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ། མཁའ་འགྲློ་མ་གཉིས་དང་སློམས་

པར་ཞུགས་པས་འབས་བུ་གཉིས་འགྲུབ་ཚུལ་ལློ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུག །སྤློས་མྗེད་

བསྡུས་པའི་སྤྱློད་པ་བྱ་ཚུལ་དང༌། ཤིད་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་བྱ་ཚུལ་དང༌། སྤྱློད་

པའི་འབས་བུ་དང༌། སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པའི་ཐུན་མློང་གི་ཆློ་ག་དང༌། སྤྱློད་པ་གཉིས་

ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྲུབ་པ་པློས་ལམ་བགྲློད་ཚུལ་དང༌། སྤྱློད་པའི་གཞུང་ཉྗེ་བར་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ༌། མཚམས་སྦྱློར་སྔློན་འགྲློས་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པས་ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་

དགློས་པར་བསྟན་པ། རིགས་གསུམ་སློ་སློར་ཕྱྗེ་བའི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་ཚུལ། ཁ་ཟས་ལ་

ལློངས་སྤྱློད་ཚུལ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ། ངྗེས་དློན་གི་དམ་ཚིག་བཞི་ལ་གནས་
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པར་བྱ་བ། རང་རིགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་མ་མ་རྗེད་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་

བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

བཞི་པ་རློ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལྗེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ་གསུམ། 

ལྗེའུ་སྔ་ཕྱིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལྗེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཚམས་སྦྱར་ནས་བསྟློད་ཅིང་གསློལ་བ་གདབ་པ། བསྟློད་

པ་ལ་སྟློན་པ་དགྗེས་ནས་གསུང་བ་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་

དློན་བཤད་པ། འདུས་པའི་དློན་འཆད་བའི་རིམ་པ་འབྱུང་ཚུལ་མཇུག་སྡུད་དང་

བཅས་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་དགུ། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་བསྟྗེན་པ་དང༌། 

མཚན་མ་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། དྗེའི་ཐབས་སུ་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་

བསྐྗེད་པ་སྤྱློད་པ་དམ་ཚིག་དང་བཅས་པ། འཁློར་གི་དྲིས་ལན་གི་བ་མ་བསྗེན་

བཀུར་ཚུལ་བསྟན་པ། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་དབང་

རློགས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ། ལས་ཚོགས་མཆློད་པ་དམ་ཚིག་རྣམས་སྗེལ་ནས་

བསྟན་པ།རྒྱུད་ཀི་ཆྗེ་བ་བསྟན་པ། ཐློས་བསམ་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་ཆློད་པས་ཉམས་སུ་

བངས་པའི་འབས་བུ་བསྟན་པ། རྒྱུད་ཡློངས་སུ་གཏད་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པ་གཞན་གི་དམ་

ཚིག་དང་སློམ་པ་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ལ་གནས་པའི་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་

བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རིགས་གསུམ་གི་བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བའི་དམ་

ཚིག་བསྟན་པ་དང༌། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་དམ་ཚིག་བསྟྗེན་ཚུལ་དང༌། ཉམ་ཐློས་ཀི་

དམ་ཚིག་བསྟྗེན་ཚུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། གཙོ་བློ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་འཁྲུལ་
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སློང་དང་བཅས་པ་དང༌། རྫུ་འཕྲུལ་ཆུང་བ་ལྔའི་དམ་ཚིག་དང༌། དམ་ཚིག་དྗེ་བརྒྱད་

ལ་གསང་འདུས་པས་ཀང་སྤྱད་པར་བྱ་བ་དང། དློན་བསྡུ་བ་ཁུངས་དང་བཅས་

པའློ། །གསུམ་པ་ལ་དྲུང༌། རློགས་རིམ་པས་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་འློད་གསལ་གིས་

དག་པར་བྱ་བའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་པ་དང་རློགས་རིམ་པས་

ཕྱག་བྱ་བ་དང་མི་བྱ་བའི་ཚུལ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་པས་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་

པའི་དུས་སུ་ཡུལ་དབང་རྣམས་ཐབས་ཤྗེས་སུ་སྡུད་པའི་སློམ་པ་དང༌། རློགས་རིམ་

པས་ཐ་མལ་པའི་ལུས་སངས་ནས་རློ་རྗེའི་སྐུ་སྐྗེད་པའི་ཐབས་ཀི་དམ་ཚིག་དང༌། 

ནང་ལ་གཞློལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚིམ་པར་བྱ་བའི་ཆློ་ག་དང༌། སྔགས་ལ་གཞློལ་བ་རྣམས་

ཀི་ཚིམ་པར་བྱ་བའི་ཆློ་གའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། རྗེས་འཇུག་གི་ལས་ཚོགས་ལ་སྟློང་

པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དགློས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་སྟློན་པ་འློད་གསལ་ལ་

བཞུགས་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སྔློན་བྱུང་གི་དགློས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་འཁློར་རྣམས་ཀི་

དྲིས་ལན་མཛད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སྟློན་པ་མཉྗེས་ནས་དློན་དྗེ་ཉིད་”རང་གི
1

་གསུང་གིས་

སྟློན་པར་མཛད་པ་དང༌། སློབ་བཞིན་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པའི་

རྒྱུ་ལ་ཞུས་ལན་མཛད་པ་དང༌། འློད་ཟུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ་འཁློར་རྣམས་

ངློ་མཚར་བར་གྱུར་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། འཁློར་གི་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀིས་འློད་གསལ་ལ་

བཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་དང༌། དྗེའི་ལན་འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་

གསུངས་པ་དང༌། ལན་དྗེ་ལ་ལློག་པར་རྟློག་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་སློགས་པས་བསལ་

1  དང་གི
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བ་དང༌། འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་”བྱར
1

་ཡློད་མྗེད་ཀི་ཚུལ་

བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལློག་པར་གཟུང་བ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་དློན་ལ་ལློག་

རྟློག་བསལ་བ་དང༌། འློད་ཟུང་གི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་བསྟན་པའི་དགློས་པ་བསྟན་

པའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། དློན་དམ་པར་ཐློབ་བྱ་སློགས་མ་གྲུབ་པས་བྱངཆུབ་རྗེད་

དཀའ་བར་བསྟན་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་རྗེད་ས་བར་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། 

འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གྲུབ་གང་ལས་

འབྱུང་བ་དང་གང་དུ་ཐྗེམ་པའི་རྒྱུ་ཞུས་པ་དང༌། སྟློན་པས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སར་ཡང་ཞུས་

ལན་མཛད་པའློ། །དྗེ་ལ་གཉིས། དངློས་གྲུབ་དང་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་

གང་ཡིན་ཞུས་པ་དང༌། དྗེའི་རྩ་བ་འློད་གསལ་དང་དྗེ་ལ་རྩ་བ་གཉིས་པ་མྗེད་པར་

བསྟན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ། རིགས་སློ་སློའི་སྔགས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་པའི་ཐབས་དང༌། 

རློགས་རིམ་པའི་སྤྱློད་པ་བསྟན་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པས་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མི་

བཅིང་བའི་དམ་ཚིག་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་

གསུམ་བསྟྗེན་པ་དང༌། སྤྱློད་པ་གསུམ་ལ་གནས་པས་ཕྱི་རློལ་གི་ལྷར་ཞྗེན་པ་བསལ་

ནས་བདག་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷར་བལྟ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྤྱློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དང༌། ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

བརྟྗེན་པའི་སྤྱློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པའློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། རིག་མ་དང་

སློམས་པར་ཞུགས་པས་བསྐྗེད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཟློས་པའི་བཅུད་ལྗེན་གིས་ལུས་ཀི་

1  བྱང
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སྟློབས་རྒྱས་པར་བྱ་བ། གསུང་རློ་རྗེའི་ལྕྗེས་རྩ་བསྐུལ་ནས་བདྗེ་བ་བསྐྗེད་དྗེ་ལས་

བྱུང་བའི་བདུད་རྩིའི་ལྕྗེས་མང་བ་དང༌། པདྨ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་ཀི་

ཡིད་དགའ་བར་བྱ་ཞིང་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་སུན་མི་དབྱུང་བ་མཇུག་སྡུད་དང་

བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །བཞི་པ་ལ་

བཞི། འཁློར་རྣམས་ལ་དྲིས་ལན་གི་སྐབས་དབྱྗེ་བའི་ཕྱིར་སྟློན་པ་འློད་གསལ་ལ་

བཞུགས་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་དྲིས་ལན་ཇི་ལྟ་དུ་མཛད་པ་དང༌། དྗེས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཐྗེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཐུགས་རངས་པ་ཐློབ་པ་དང༌། དྲིས་

ལན་གི་དློན་རྣམས་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ་ཤྗེས་བྱྗེད་དང་བཅས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་

བཞི། བྱམས་པས་འདུས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་ཞྗེས་འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུས་པ་དང༌། བྱམས་པ་ལ་དྗེའི་ལན་མཛད་པ་དང༌། འཁློར་

གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔས་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ལ་བ་མའི་བསྔགས་པ་བསྟན་པ་

དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་གང་ལ་གནས་པའི་དྲིས་ལན་ནློ། །དྗེ་ལ་

གསུམ། དངློས་གྲུབ་ཀི་རྩ་བ་གང་ཡིན་ཞུས་པ་དང༌། དྗེ་བ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་

ལན་དང།་ བ་མའི་རློ་རྗེ་གསུམ་ཡང་རློ་རྗེ་འཆང་ལ་གནས་པར་བསྟན་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་

བཞི། སྟློན་པ་འློད་གསལ་ལས་བཞྗེངས་ནས་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཉན་

པར་བསྐུལ་བ། འཁློར་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ། གསློལ་བ་

བཏབ་པའི་དློན་བཤད་པ། དློན་བསྡུ་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། བསམ་གཏན་གི་

དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་སྔློན་དུ་བདག་སྐྗེད་སློམ་པའི་ཚུལ། དྗེ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་དང་

སློམས་པར་ཞུགས་ཏྗེ་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ། སློབ་མ་
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ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལྷག་མའི་མཚོན་བྱྗེད་ནང་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། དབང་བསྐུར་

བའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །

དྲུག་པ་ལ་དྲུག །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་གདུག་པ་རྣམས་ཚར་

བཅད་པ་དང༌། མཆློད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། ལུས་རྟས་པར་བྱྗེད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། རློགས་

རིམ་པའི་ལུས་ངག་གི་དམ་ཚིག་དང༌། ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཕ་

མློའི་ལྷག་མ་བསྟན་པ་དང༌། ལས་ཀི་མཐར་རློ་རྗེ་ཨཉྫ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་བསྟན་

པའློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་གི་མཆློད་པ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་ལྔའི་

ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པ། རིགས་ཀི་སས་བསྐྲུན་ཏྗེ་བསྲུང་བ་དང་གསློ་བ་ལ་སློགས་

པའི་ཁྱད་པར་གི་མཆློད་པ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་དམིགས་ནས་ས་ལ་

ལློངས་སྤྱློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཆློད་པ། མཆློད་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་མཚན་འཛིན་

གི་དྲི་མ་དག་པར་བྱ་བའི་ཐབས་བསྟན་པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། དུག་བསལ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ཆློ་ག་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་སྔགས་པས་གཞན་བསྲུང་བའི་ཆློ་ག་

བསྟན་པའློ། །བདུན་པ་ལ་བཞི། རྒྱུད་འདི་ལ་དད་ཅིང་སློམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི་གསང་བ་གསུམ་གི་གནང་རྟློགས་དགློས་པར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་

རྗེད་དཀའ་བར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱུད་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་བསྟན་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་

དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དློན་

ནློ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ། རྗེས་འཇུག་གི་གང་ཟག་བཞིས་རྒྱུད་མ་ལུས་པར་ཉན་ཡང་

དློན་མ་རྟློགས་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྔློན་བྱུང་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་
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བཤུམས་པ་དང༌། རྗེས་འཇུག་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་དྗེ་རྣམས་

དབུགས་འབྱིན་པ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མ་ངན་བསལ་

བའི་དྲིས་ལན་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་དྗེ་དག་གི་རབ་རིབ་བསལ་

བས་དྗེ་དག་གིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པར་བསྟན་པའློ། །བརྒྱད་པ་ལ་ལྔ། ཐློབ་བྱའི་

འབས་བུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ། དྗེ་ལ་ལྷ་མློ་བཞིའི་གླུས་

བཞྗེངས་པར་བསྐུལ་བ། འློད་གསལ་ལས་བཞྗེངས་ནས་རིགས་བཞིའི་ངློ་བློས་སྤྱན་

སློགས་བཞི་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པ། དྗེའི་འློག་ཏུ་རློ་རྗེ་གསུམ་གིས་ནམ་མཁའི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསྟན་པ། སྟློན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སློམས་པར་

ཞུགས་པས་འགྲློ་བའི་དློན་མཛད་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལ་བཞི། སློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་འློད་ཟྗེར་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བས་དྗེ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པློའི་མིང་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

བསྟན་པ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་འཁློར་རྣམས་ངློ་མཚར་ནས་

ཞུས་པ་དང༌། འདློད་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་འློད་གསལ་ཉིད་ཡིན་པས་ངློ་མཚར་རྒྱུ་

མྗེད་པར་བསྟན་པའློ། །དགུ་པ་ལ་བཞི། འདུས་པ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་

རྣམས་ལ་སྤྱིར་གཏད་པ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་རློ་རྗེ་ཆློས་ལ་གཏད་དྗེ་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ་

དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་རྗེས་འཇུག་པ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་གཏད་པའི་འློག་

ཏུ་འཁློར་རྣམས་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་གྱུར་པར་བསྟན་པའློ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། རློ་རྗེ་སློབ་

མས་སློབ་དཔློན་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ་དང༌། ཞུས་པའི་ལན་བཤད་པ་དང༌། དྗེས་ན་ཐྗེ་

ཚོམ་སངས་ཏྗེ་རང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའི་མཆློག་དམན་ངྗེས་པར་བྱ་བ་དང༌། 
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རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ཉྗེ་བར་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་མཐའ་དྲུག་གིས་འཆད་པ་

ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པའི་སྔགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྐྗེད་རིམ་རྗེད་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་

གནད་རློགས་པར་མི་རྗེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བདུད་ལྡན་གི་ཟུང་འཇུག་

རྒྱུད་ཀི་དློན་མཐར་ཐུག་པར་བསྟན་པ་དང༌། དློན་དྗེ་སྟློན་པ་དང་སྡུད་པ་པློ་ལ་སློགས་

པ་མི་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་གང་གིས་སྟློན་ཞིང་འདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་

འགྱུར་བ་དྲིས་པའློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གསུང་རབ་ཟབ་མློའི་དློན་མཐར་ཐུག་པ་

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སྟློན་པར་ལུང་བསྟན་པའི་ཚུལ། དྗེས་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་འདུས་པའི་དློན་ཟབ་མློ་སྟློན་ཞིང་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཕློ་

བར་བསྟན་པ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཐར་ཐུག་པའི་གློ་འཕང་བརྗེས་ནས་མཐར་

ཐུག་པའི་ལམ་བསྟན་ཏྗེ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་གཤྗེགས་པའི་ཚུལ་ལློ། །ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་

པའི་བསྡུས་དློན་ནློ།།     །།

གསུམ་པ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་

པློ་མཐའ་དྲུག་གི་སློ་ནས་བཤད་པས་བཤད་ཚུལ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

པར་བསྟན་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་དགྗེ་བ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

དློན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་བསྔློ་བ་དང༌། ལྗེའུ་དྗེ་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དློན་ལ་གཉིས། མཛད་པ་པློ་གང་གི་གྲུབ་ཆྗེན་གང་གི་མན་

ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཛད་པ་དང༌། བློད་ཡུལ་དུ་ལློ་པཎ་གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་

ལློ། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། འགྲྗེལ་བ་སྒློན་

མ་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པས་འཆད་པའི་བསྡུད་དློན་འདི་
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ནི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་གིས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའློ།།     །།
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༄༅། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱ་
ཆེར་བཤད་པ་སྒྲོལ་མ་གསལ་བའི་དཀའ་བའི་ 

གནད་ཀི་མཐའ་གཅོད་རིན་ཆེན་ 
མྱུ་གུ་བཞུགས”སོ1། །

༄༅༅། །རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ། སྒློན་མ་

གསལ་བའི་དཀའ་བའི་གནས་ཀི་མཐའ་གཅློད་རིན་པློ་ཆྗེའི་མྱུ་གུ་ཞྗེས་བྱ་བ། བཅློམ་

ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རློ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

རིན་ཆྗེན་བརྒྱ་ལས་རབ་བསྐྲུན་དག་པའི་ཤྗེལ་ལྟར་ལྷང་ངྗེ་བ། །ས་ཚོགས་

ཚོན་གིས་རྣམ་ཕྱྗེ་འློད་གཟྗེར་འཕྗེང་བ་ཕྱློགས་བཅུར་འཁིགས། །ཟག་མྗེད་འདློད་

པའི་བདྗེ་སྟྗེར་ལྷ་མློའི་འཕྗེང་བས་ཀུན་ནས་བསྐློར། །མ་ལུས་ཞིང་གི་མཆློག་གྱུར་

ཐར་པ་ཆྗེན་པློའི་ཕློ་བང་ན། །མཁའ་དབྱིངས་ཤར་བའི་དབང་པློའི་གཞུ་བཞིན་

དུ། །མིག་ལ་བདུད་རྩིའི་དཔལ་སྟྗེར་བཅློམ་ལྡན་འདས། །བདྗེ་བ་མཆློག་གི་གཏྗེར་ལ་

རློལ་མཛད་པ། །སྟློན་པ་རློ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །རབ་འབྱམས་ནམ་

མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་མ་ལུས་པ། །ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན་དུ་བར་མྗེད་པར། །ཡློངས་

1  - སློ། 
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སུ་དཀྲིགས་ཏྗེ་རྒྱུད་རྒྱལ་གསན་མཛད་པ། །ཕུན་ཚོགས་འཁློར་ལ་གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །རློ་རྗེ་འཆར་དབང་དགློངས་པའི་གནད། །ཇི་བཞིན་མངློན་དུ་གྱུར་ནས་

ནི། །ཐུགས་རྗེས་འགྲློ་ལ་གསལ་མཛད་པ། །འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཞབས་ལ་

འདུད། །ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད། །ཀླུ་སྒྲུབ་མན་ངག་ཇི་བཞིན་

དུ། །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིས་གསལ་མཛད་པ། །ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་མགློས་ཕྱག་

འཚལ། །མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལུགས་བཟང་འདི། །ཕྱློགས་འདིར་རིམ་བཞིན་གསལ་

མཛད་པ། །དངློས་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ལ། །ཡིད་རབ་དང་བས་ཕྱག་འཚལ་

ནས། །རྒྱུད་འགྲྗེལ་ཚིག་དློན་མཚན་གིས་ནི། །ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ་བའི་དཀའ་གནས་

ཀི། །མཐའ་གཅློད་རྗེ་བཙུན་དྲིན་གིས་ནི། །བདག་གིས་ལྗེགས་པར་བཤད་པར་བྱ། །

འདིར་ས་གསུམ་གི་སྒློན་མྗེ་གཅིག་པུ། ལྷ་དང་མིའི་རྣམ་པར་འདྲྗེན་པ་དམ་

པ། ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་དང་ཇི་ལྟར་འཚམ་པར་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཇི་སྗེད་

ཅིག་བསྟན་པའི་རབ་དང་ཕུལ་དང་གཙོ་བློར་གྱུར་པ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་

ཞྗེས་བྱ་བ་སྒློན་མ་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པས་འཆད་པ་ལ་

གཉིས། སྔློན་དུ་བསྟན་པ་སྤྱིའི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་རྒྱུད་འགྲྗེལ་

གཉིས་ཀི་དློན་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས། རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཁློ་ན་ཐར་འདློད་ཀི་འཇུག་ངློགས་སུ་

བསྟན་པ་དང༌། དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སློ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། རང་

དང་གཞན་གི་དློན་ཆྗེན་པློའི་གནས་ལ་དཔྱློད་པ་ཞུགས་ནས་སློག་འདི་ཇི་སིད་འཚོ་
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བ་དྗེ་སིད་ཚུན་ཆད་ཀི་བདྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་སྗེལ་བའི་འཇུག་ལྡློག་

འཇིག་རྟྗེན་པའི་རྒན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་ཕྱྗེ་བའི་ལུགས་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་མི་

འཛིན་པར། འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་གློང་མའི་ཁྱད་པར་ཚོལ་བ་རྣམས་ཀི་

འཇུག་ངློགས་ནི། གང་ཟག་གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེས་སིང་ཐག་པ་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་

ཙམ་ཡང་བྱ་བར་དཀའ་ལ། འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏམ་གི་

གཞིར་གྱུར་པ་བདག་པས་གཞན་གཅྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང༌། དྗེས་ཀུན་ཏུ་

དྲངས་པའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤྱློད་པ་རླབས་ཆྗེ་བ་རྣམས་ལ་བསབས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གློ་འཕང་མཆློག་བརྗེས་པས། ཐ་ན་དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཙམ་

ཡང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྨན་པའི་ཐབས་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ། སྐྗེ་དགུ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཉྗེར་འཚོའི་གཞི་ཆྗེན་པློ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་སན་པའི་བ་དན་ས་

གསུམ་ན་རྣམ་པར་གཡློ་བ་དྗེ་ཡི་བསྟན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ཏྗེ། སྗེལ་མར་བསྟློད་པ་ལས། 

གཏིང་མཐའ་མྗེད་པའི་འཁློར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདློད་

ཆགས་ལ་སློགས་མི་བཟད་པའི། །ཆུ་སིན་གིས་ནི་ལུས་ཟློས་པས། །དྗེ་རིང་གང་ལ་

སྐབས་སུ་མཆི། །གང་ལ་ཉྗེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གཏན་ནས་ཡློང་ཡྗེ་མི་མངའ་

ཞིང༌། །གང་ཞིག་ལ་ནི་ཡློན་ཏན་ཀུན། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏྗེ་

སྗེམས་ཤིག་ཡློད་ན་ནི། །དྗེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐབས་འགྲློ་ཞིང༌། །དྗེ་བསྟློད་དྗེ་ནི་བཀུར་བ་

དང༌། །དྗེ་ཡི་བསྟན་ལ་གནས་པའི་རིགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

དྗེ་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང༌། དྗེས་ཉྗེ་བར་བསྟན་

པ་དང༌། དྗེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་རྣམས་ཁློ་ན་ཐར་པ་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་སྟློན་པ་
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དང་ལམ་དང་ཐར་པར་བགྲློད་པའི་གྲློགས་ཡིན་གི། ཆློས་འདི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་

པའི་སྟློན་པ་དང་བསྟན་པ་དང་དྗེ་ལ་སློབ་པ་རྣམས་ནི་དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྐབས་

གནས་ལ་ཡིད་གཞན་དུ་མི་གཡློ་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་ཐུབ་པའི་

བསྟན་པ་ཁློ་ན་ཐར་པ་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་སུ་རྟློགས་པར་འགྱུར་

རློ། །ངྗེས་པ་དྗེ་ཡང་བློའི་མཐུ་ཆུང་བས་ནི་ཡིད་དཔྱློད་ཙམ་གིས་ཡིན་ལ་བློའི་མཐུ་

ཆྗེ་བས་ནི་ཚད་མས་དྲངས་པའི་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་བཙལ་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པས་སློ། །

དྗེ་ཡང་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསྟློད་པ་ལས། བདག་ནི་སངས་རྒྱས་ཕྱློགས་

མི་འཛིན། །སྗེར་སྐ་སློགས་ལ་མི་སང་ཡང༌། །གང་ཞིག་རིགས་པར་ལྡན་པའི་

ཚིག །དྗེ་ཉིད་སྟློན་པར་ཡློངས་སུ་འཛིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་དང་གཞན་གི་

སྟློན་པའི་ལུགས་ལ་ཕྱློགས་ལྷུང་དང་སང་ཞུགས་དློར་ནས་འདི་གཉིས་ལས་གང་ནི་

ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། གང་ནི་ཉྗེས་པར་བཤད་པ་ཡིན་སམ་དུ་དཔྱད་པ་ན། 

གདུལ་བྱའི་དློན་གཉིས་འགྲུབ་པའི་ཐབས་སྟློན་པ་གང་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡང་དག་ཡློད་པ་

དྗེ་ཉིད་ནི་བང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཚེ་ལུང་གཉིས་ནི། བདྗེན་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་

མིན་དཔྱློད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་རྩློད་གཞི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རིགས་པ་

ཉིད་ཀིས་བདྗེན་པའི་དློན་ཅན་ཡིན་མིན་དབྱྗེ་བར་བྱའློ། །དྗེའི་ཚུལ་ནི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བ་ན་གནས་སྐབས་ཀི་ཐློབ་བྱ་མངློན་མཐློ་སྔློན་དུ་ཐློབ་ནས་ཕྱི་ནས་ངྗེས་

ལྗེགས་ཐློབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་མློད་ཀང༌། ལུང་གང་སྐྗེས་བུའི་དློན་གཉིས་སྟློན་པ་

རྣམས་དྗེ་ལ་སླུ་མི་སླུ་དཔྱློད་པའི་ཚེ་ནི། གཙོ་བློའི་དློན་ངྗེས་ལྗེགས་ལ་མི་སླུ་བར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རིགས་པས་གྲུབ་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་ཐློབ་བྱ་ཕལ་པ་མངློན་མཐློ་ལ་མི་སླུ་བར་

དཔློག་པ་ནི་མཁས་པའི་དབང་པློ་རྣམས་ཀི་བཞྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ་རྣམ་འགྲྗེལ་ལས། གཙོ་

བློའི་དློན་ལ་མི་སླུའི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དང༌། བཞི་བརྒྱ་

པ་ལས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་ལློག་གྱུར་ལ། །གང་ཞིག་ཐྗེ་ཚོམ་སྐྗེ་

འགྱུར་བ། །དྗེ་ཡིས་སྟློང་པ་ཉིད་བརྟྗེན་ཏྗེ། །འདི་ཉིད་ཁློ་ནར་ཡིད་ཆྗེས་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །

དྗེས་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་འབྱུང་ལས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པློ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱློར་བའི་འཁློར་བ་དང༌། བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་

གྲློལ་བའི་གློ་འཕང་སྒྲུབ་པའི་ཐར་པར་བགྲློད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་རིགས་པའི་གཞུང་

ལུགས་རྣམས་སུ་རིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་རིགས་པས་གྲུབ་པ་དགློས་ཀི། དྗེ་

དག་ཚུར་མཐློང་ལ་ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་ཡིན་པས་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལུང་ཙམ་དུ་ཟད་དློ་ཞྗེས་སྨྲ་

བ་ནི། བདག་ནི་སྟློན་པ་གཞན་སངས་ནས་བཅློམ་ལྡན་ཁྱློད་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བ་འདི་

ནི། རང་གི་འདློད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡང་དག་པ་ཅི་ཡང་མྗེད་དློ་ཞྗེས་རང་

གི་སྐབས་འགྲློའི་མཚང་སྒློག་པ་སྟྗེ། དྗེའི་ཚེ་ལུང་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་ལ་རིགས་པའི་

སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀང་མྗེད་པར་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་རང་གཞན་གི་སྟློན་པས་སྐྗེ་

བ་སྔ་ཕྱི་ཡློད་མྗེད་དང༌། ཕུང་པློ་རྟག་མི་རྟག་དང་བདག་ཡློད་མྗེད་སློགས་མི་མཐུན་

པ་བསྟན་པའི་ལུང་རྣམས་ལ། གང་འཐད་ལ་གང་མི་འཐད་ཅྗེས་རང་གི་སྗེ་པ་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་དང་གཞན་སྗེ་རྣམས་རྩློད་པ་ན། རང་གི་སྟློན་པའི་ལུང་དྗེ་རྣམས་རྣམ་དག་ཏུ་

སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཡང་འགྱུར་རློ། །དངློས་སྟློབས་ཀི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པའི་ཤིན་ཏུ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

57

ལློག་གྱུར་སྟློན་པའི་ལུང་རྣམས་ནི་རང་གི་བསྟན་བྱའི་དློན་ལ་མི་སླུ་བར་དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་སྒྲུབ་ལ། དྗེའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ཡང་རིགས་

པས་འགྲུབ་ཀི་ལུང་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་ཁས་ལྗེན་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་པ་མིན་ནློ། །གཞན་སྗེའི་

ལུང་སྐྗེས་བུའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་སྟློན་པ་རྣམས་ནི་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ་དཔྗེར་

ན། གཙོ་བློ་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པའི་རྟག་པ་འཁློར་བའི་བྱྗེད་པ་པློར་སྨྲ་ཞིང༌། 

ཡང་གྲློལ་བ་དློན་གཉྗེར་གིས་ལམ་བསློམས་པའི་མཐར་འཁློར་བ་ལྡློག་པར་ཡང་

འདློད་པ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། འཁློར་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་མ་ལློག་ན་འཁློར་བ་མི་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་

དང༌། རྟག་པས་སྐྗེད་ན་དུས་ནམ་ཡང་ལྡློག་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་སུན་འབྱིན་ཞིང་འཁློར་བར་འཆིང་བ་ཆད་པའི་གྲློལ་བ་ཐློབ་

བྱར་བྱྗེད་པ་ཡང་འགལ་བའློ། །

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གི་སྟློན་པ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་གསུམ་ཐར་འདློད་

ཀི་སྐབས་ཡིན་གི། དྗེ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྟློན་པ་ལ་སློགས་པ་སྐབས་གཏན་མིན་ནློ་

སམ་པའི་ངྗེས་པ་མ་དྲངས་ན། རང་གི་སྐབས་གནས་ལ་རྩྗེ་གཅིག་པའི་བློ་བརྟན་པློ་

མི་འབྱུང་ལ། དྗེ་འབྱུང་བ་ཡང་ལུགས་གཉིས་ཀི་སྐློན་ཡློན་རིགས་པས་མཐློང་བ་ལ་

རག་ལས་པས། མུ་སྟྗེགས་བྱྗེད་དངློས་སུ་ཡློད་དམ་མྗེད་ཀང་བའི་བློ་གྲློས་ཆྗེ་བ་

རྣམས་ཀིས་སྐབས་འགྲློའི་བློ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེད་པར་འདློད་ན་སྔར་ལྟར་བྱའློ། །དྗེས་

ན་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཕྱློགས་ཀི་གླང་པློ་དང༌། ཆློས་ཀི་གྲགས་པ་ལ་སློགས་པས་

མཛད་པའི་རིགས་པའི་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ནི་རང་གི་སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་དང༌། 

དྗེའི་བསྟན་པ་ལུང་རྟློགས་གཉིས་དང་དྗེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་
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ཚིག་ཙམ་མིན་པའི་གུས་པ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱློས་

ཤིག །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་པ་སྤྱིའི་དབྱྗེ་བ་དང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་དབྱྗེ་

བའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། ཇི་ལྟར་དུ་དབྱྗེ་བའི་སློ། གང་གིས་འབྱྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཕྱྗེ་

བ་སློ་སློའི་རང་བཞིན། ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས་ཉན་རང་གི་དམ་ཚིག་ཀང་གསུངས་ལ། 

སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། གདུལ་བྱའི་མློས་པ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤྱློད་པ་

གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་སྟྗེ། དམན་པ་ལ་མློས་པ་ལ་ཆགས་བལ་གི་སྤྱློད་པ་དང༌། རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལ་

མློས་པ་ལ་ས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱློད་པ་དང༌། ཟབ་མློ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་ལ་

འདློད་ཆགས་ཀི་སྤྱློད་པ་བསྟན་ནློ། །དྗེའི་དང་པློ་ནི་ཐྗེག་དམན་གི་ལམ་དང༌། ཕྱི་མ་

གཉིས་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་ལམ་དུ་འདུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དབྱྗེ་བའི་སློ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ན། ཆྗེད་

དུ་བྱ་བ་བདག་གཅིག་པུའི་ཕྱིར་དུ་ཐློབ་བྱ་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཙམ་ཞི་བའི་གློ་

འཕང་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་དང༌། ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕྱིར་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་གདུལ་བྱ་དམན་མཆློག་གཉིས་ཡློད་པས། དྗེ་

གཉིས་ཐྗེག་པ་གང་གིས་རང་རང་གི་གློ་འཕང་དུ་འགྲློ་བའི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ལ་ཐྗེག་པ་

དམན་པ་དང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་

པའི་ཆློས་གཉིས་ལ་ཐྗེག་པ་མཆློག་དམན་གི་སྗེ་སློད་ཅྗེས་བྱའློ། །ཐྗེག་པ་དམན་པ་ལ་

ཉན་རང་གཉིས་ཡློད་ཅིང་དྗེ་དག་རང་རང་གི་གློ་འཕང་དུ་འཁིད་པར་བྱྗེད་པའི་ལམ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ལ་ཉན་རང་གི་ཐྗེག་པ་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བས་ཐྗེག་པ་གསུམ་མློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། 

ཐྗེག་པ་དམན་པའི་རྣམ་བཞག་དང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་བཞག་གློ །དང་པློ་ནི། 

ཉན་རང་གཉིས་ལ་དབང་པློ་དང་འབས་བུ་ལ་མཆློག་དམན་ཡློད་ཀང་ལམ་གི་རྣམ་

བཞག་ཕལ་ཆྗེར་མཚུངས་པར་སའི་དངློས་གཞི་ལས་གསུངས་ལ། །ཁྱད་པར་ཞིབ་

པ་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་པས་འདིར་གཉིས་ཀའི་སྤྱིའི་རྣམ་བཞག་རགས་པ་

འགའ་ཞིག་བརློད་པར་བྱའློ། །འདི་གཉིས་ཀི་རིགས་ཅན་རྣམས་ནི་གཞན་གི་དློན་

ཁུར་དུ་འཁུར་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པས་རང་གྲློལ་བ་ཙམ་གི་ཕྱིར་དུ་ཞུགས་པ་

ཡིན་ལ། རྣམ་གྲློལ་ཐར་པ་འཐློབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་དློན་རྟློགས་

པའི་ཤྗེས་རབ་སྟྗེ། འཁློར་བར་འཆིང་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་བདག་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་གིས་ཀང་དློན་དྗེ་རྟློགས་ནས་ཤྗེས་རབ་དྗེ་བཙལ་ཏྗེ་ཚུལ་ཁིམས་

དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་ལམ་གཞན་གིས་གྲློགས་བྱས་ནས་བསློམས་པས་

ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བྱྗེད་དློ། །

འདི་དག་གིས་གང་ཟག་གདློད་མ་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་གིས་སྟློང་ཡང་དྗེར་སང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་མ་རྟློགས་ཀི། གང་ཟག་ལ་

ཕྱི་རློལ་པས་བཏགས་པའི་རས་ཡློད་ཀི་བདག་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་དློན་དུ་མདློ་སྗེ་པ་དང་ཁ་ཆྗེ་བྱྗེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་སྗེམས་ཙམ་

པ་དང་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་འཆད་དློ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནི་དྗེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་

ལ་བདྗེན་པར་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ལྡློག་པས། དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་ལ་གང་ཟག་གི་

བདག་མྗེད་པ་རྟློགས་པའི་དློན་མྗེད་དྗེ། གང་ཟག་ལ་བདྗེན་པར་འཛིན་པ་དྗེ་སིད་དུ་
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གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡང་མི་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་དློན་དུ་བཞག་དགློས་

པ་ལྟར། གང་ཟག་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་རྟློགས་

པའི་དློན་དུ་གཞག་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་ཕུང་པློ་ལ་བདྗེན་པར་འཛིན་པ་དྗེ་སིད་དུ་གང་ཟག་ལ་ཡང་བདྗེན་

འཛིན་འཇུག་ལ། དྗེ་འཇུག་པ་དྗེ་སིད་དུ་ཉློན་མློངས་པ་མ་ལུས་པར་ལྡློག་པ་མྗེད་

པས། ཉན་རང་རྣམས་ཀིས་ཇི་ཙམ་འབད་ཀང་འཁློར་བ་ལས་མི་གྲློལ་བར་འདློད་

དགློས་ན། དྗེ་ཡང་མི་རིགས་སློ་སམ་དུ་དགློངས་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་འཕགས་པའི་དགློངས་

པར་ཡང་འཆད་དློ། །འདི་ལ་སློབ་དཔློན་འདི་དང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། ཞི་བ་

ལྷ་གསུམ་ག་དགློངས་པ་མཐུན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་

བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་ནས་སྤྱློད་པ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སློབ་

པ་ཙམ་ནི། འདིས་འགྲློ་བའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་པ་སྤྱིའི་དློན་ཡིན་ཏྗེ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པར་

ཡང༌། ལམ་དྗེས་འགྲློ་བར་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ནས་ལན་དུ་མར་གསུངས་པས་སློ། །

འློན་ཀང་ལམ་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆློས་ནི་མང་དུ་ཡློད་དློ། །གང་ཟག་

དྗེ་དག་གི་ལམ་ནི་རྣམ་མཁྱྗེན་དུ་བགྲློད་པའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་བ་རྣམས་ལ་ནི། ལམ་གི་སྤྱིའི་ལུས་དྗེ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ་དྗེ་ལ་ཡང་ལྟ་

བའི་སློ་ནས་ཕྱྗེ་ན་དབུ་མ་པ་དང་སྗེམས་ཙམ་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་

གཉིས་ལ་ཐྗེག་པ་མི་འདྲ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་མྗེད་པས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཐྗེག་པ་ནི་

གཅིག་གློ །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་གཏིང་དཔློག་མི་དཔློག་ཀི་ཁྱད་ཡློད་པས་སྔ་མ་ནི་དབང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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པློ་རྣློ་ལ་ཕྱི་མ་ནི་དབང་པློ་རྟུལ་ལློ། །འདིར་ཡང་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕར་ཕྱིན་

གི་ཐྗེག་པ་གསུངས་པའི་ཆྗེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བློ་ནི། དབུ་མ་པ་ཡིན་ལ་

སྗེམས་ཙམ་པ་ནི་ཐྗེག་པ་དྗེའི་ཞར་བྱུང་ངམ་ཕལ་པའི་གདུལ་བྱའློ། །ཕར་ཕྱིན་གི་

ཐྗེག་པ་པ་འདི་ལའང་མྱུར་བུལ་གི་སློ་ནས་ཕྱྗེ་ན་ལྔ་ཡློད་པར་ངྗེས་པ་དང་མ་ངྗེས་པ་

ལ་འཇུག་པ་ཕྱག་རྒྱའི་མདློ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། ཕྱུགས་དང་གླང་པློ་ཆྗེའི་ཤིང་རྟ་ལྟ་

བུས་འགྲློ་བ་གཉིས་དང༌། ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བ་གཅིག་དང༌། ཉན་ཐློས་དང་

སངས་རྒྱས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གཉིས་སློ། །

དྗེ་དག་ནི་དཔྗེ་དྗེ་དག་དང་འདྲ་བར་ལམ་གི་འགྲློས་མགློགས་བུལ་ཆྗེས་ཤིན་

ཏུ་ཁྱད་པར་ཆྗེས་ཡང༌། དྗེ་དག་ལ་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ན་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་

ཙམ་དང་ལམ་བགྲློད་པའི་གཅློད་ཆྗེ་ཆུང་ཙམ་གིས་ཐྗེག་པ་སློ་སློར་འབྱྗེད་མི་ནུས་

སློ། །དྗེས་ན་གང་དུ་བགྲློད་པར་བྱ་བའི་འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་ལ་མཆློག་དམན་གི་ཁྱད་

པར་ཆྗེས་ཆྗེ་བའམ། ཡང་ན་གང་གིས་བགྲློད་པའི་རྒྱུའི་ཐྗེག་པ་ལ་ལུས་མི་འདྲ་བའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་གཞན་ཡློད་ན་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བར་བཞག་ལ། ལམ་གི་ལུས་རགས་པ་

ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་དབྱྗེ་མྗེད་ན། ལམ་གི་ནང་གསྗེས་ཀི་དབྱྗེ་བ་མི་

འདྲ་བ་དང་ལམ་དྗེས་འགྲློ་བའི་གང་ཟག་ལ་མཆློག་དམན་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་ཐྗེག་

པའི་རིམ་པ་ཡློད་པར་གཞག་མི་ནུས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། ཐྗེག་པ་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་དློན་དུ་

དམིགས་ནས་རང་གི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་མིན་ཡང༌། དྗེ་དག་གི་ལམ་ནི་གང་ཟག་དྗེ་

རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་ན། ཐྗེག་དམན་གི་ལམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གྗེགས་སུ་མི་བཟུང་སྟྗེ། དམ་ཆློས་པད་དཀར་

ལས། སངས་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་རབ་ཏུ་རྟློགས་བྱའི་ཕྱིར། །ཐབས་འདི་རང་བྱུང་གིས་ནི་

མཛད་གྱུར་གི། །དྗེ་དག་རྣམས་ལ་ཁྱྗེད་ཅག་སངས་རྒྱས་སུ། །འགྱུར་རློ་ཞྗེས་ནི་ནམ་

ཡང་མི་གསུང་ངློ༌། །ཅི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན་སྐློབ་པ་དུས་ལ་གཟིགས། །ཞྗེས་པ་དང་། བདྗེན་པ་

པློའི་ལྗེའུ་ལས་ཀང༌། འཇམ་དཔལ་ངས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་གང་དང་གང་

བསྟན་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཐློབ་པར་

བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ལ་གཞློལ་བ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་འབབ་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་

པ་ཉིད་སྒྲུབ་པ། ཡུལ་གཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཕྱིན་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ་དྗེ་བས་ན་ང་ལ་

ཐྗེག་པ་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་དགློད་པ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་དང༌། 

མཚན་བརློད་ལས་ཀང༌། ཐྗེག་པ་གསུམ་གི་ངྗེས་འབྱུང་ལ། །ཐྗེག་པ་གཅིག་

གི་འབས་བུར་གནས། །ཞྗེས་དང༌། སམྦུ་ཊ་ལས་ཀང༌། གང་ཕྱིར་ཆློས་ནི་དུ་མས་

ནི། །ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར། །ཐར་པ་ཉིད་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད། །མང་པློ་དམིགས་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གློ་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དམ་པའི་

ཆློས་སློང་བའི་སློ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་

གཉིས་སུ་དབྱྗེ་བ་དང༌། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་དབྱྗེ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཇི་ལྟར་དུ་ཕྱྗེ་བའི་གྲངས་དང༌། ཕྱྗེ་བ་སློ་སློའི་དློན་དང༌། དྗེ་

ལྟར་དུ་འབྱྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དློན་ལ་

འཇུག་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཐྗེག་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏྗེ་ས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་དང༌། གསང་སྔགས་འབས་བུ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའློ། །ཞྗེས་ཤྲདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝ་
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རྨས་བཤད་པ་ལྟར་གསང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་དང་འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་དང་རློ་རྗེ་ཐྗེག་

པ་ཞྗེས་པ་ནི་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ་ཐབས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་ཀང་

འབྱུང་ངློ༌། །རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐྗེག་པ་ནི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཏྗེ། འཕགས་

པ་གསང་བ་ལུང་བསྟན་པའི་མདློ་ལས། རྒྱུ་ལ་སྦྱློར་བ་རྒྱུ་ཡི་ཆློས། །འཁློར་ལློ་རབ་

ཏུ་བསྐློར་བྱས་ནས། །འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་ཉྗེ་ལམ་ཞིག །ཅྗེས་ཛྙཱ་ན་ཤྲིས་མཐའ་

གཉིས་སྗེལ་བར་དྲངས་པ་ལྟར་རློ། །གཞན་ཡང་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འཆད་

པར་འགྱུར་བ་ལྟར། ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐྗེག་པ་དང༌། ཆགས་

ཅན་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐྗེག་པ་གཉིས་སུའང་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གསང་ཞིང་སྦས་པས་འགྲུབ་ལ་སློད་མིན་གི་ཡུལ་མིན་པས་དྗེ་

ལ་མི་བསྟན་པས་ན་གསང་བའློ། །སྔགས་ཀི་སྐད་དློད་མཱནྟྲལ་མཱན་ནི་ཡིད། ཏྲཱ་ཡ་ནི་

སྐློབ་པས་ན་སྔགས་ཏྗེ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། དབང་པློ་དང་ནི་ཡུལ་རྣམས་

ཀི། །རྐྗེན་གིས་གང་དང་གང་བྱུང་ཡིད། །ཡིད་དྗེ་མཱན་ཞྗེས་བྱ་བར་བཤད། །ཏྲཱ་ནི་

སྐློབ་པར་བྱྗེད་པའི་དློན། །འཇིག་རྟྗེན་སྤྱློད་ལས་རྣམ་གྲློལ་བར། །གང་བཤད་དམ་

ཚིག་སློམ་པ་སྟྗེ། །རློ་རྗེ་ཀུན་གིས་བསྲུང་བ་ནི། །སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཞྗེས་བཤད་

དློ། །ཞྗེས་སློ། །རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་མཱན་དང་ཏྲཱ་ཡའི་སྒ་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་པ་དང་འགྲློ་བ་

སྐློང་བའི་སིང་རྗེ་ལ་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཐྗེག་པ་ནི་

འདིར་འདློད་པ་འབས་བུ་དང་འདིས་འདློད་པ་རྒྱུའི་ཐྗེག་པ་སྟྗེ་བགྲློད་པས་ན་ཐྗེག་

པའློ། །འབས་བུ་ནི་གནས་ལུས་ལློངས་སྤྱློད་མཛད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་བཞི་སྟྗེ། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཕློ་བང་དང་སྐུ་དང་འབྱློར་པ་དང་ཕིན་ལས་སློ། །ཚུལ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

64

མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་འཁློར་ལློ་དང༌། མཆློད་པའི་ཡློ་བྱད་

དང་སློད་བཅུད་སྦྱློང་བ་སློགས་ཀི་མཛད་པ་ཅན་དུ་སློམ་པས་ན་འབས་བུའི་རྣམ་པ་

དང་མཐུན་པར་བསློམས་ནས་བགྲློད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དློན་ལ་འཇུག་པ་

ལས། དྗེ་ནི་སྐུ་དང་ལློངས་སྤྱློད་དང་གནས་དང་མཛད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཚུལ་

གིས་འཇུག་པས་ན་འབས་བུ་སྟྗེ། ཞྗེས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །

དྲི་མྗེད་འློད་ལས། རློ་རྗེ་ནི་མི་ཕྱྗེད་པ་དང་མི་ཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པ་ནི་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་སྟྗེ། སྔགས་ཀི་ཚུལ་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཚུལ་འབས་བུ་དང་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་པར་གྱུར་པའློ། །ཞྗེས་རློ་རྗེའི་

དློན་སྔགས་ཀི་ཚུལ་གི་འབས་བུ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་གི་ཚུལ་གི་རྒྱུ་གཉིས་དབྱྗེར་མི་

ཕྱྗེད་པ་ལ་མཛད་ནས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་མིང་དློན་གསུངས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་འབས་ནི་

དབང་མདློར་བསྟན་ལས། སྟློང་ཉིད་གཟུགས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏྗེ། །འབས་བུ་སིང་རྗེ་

མི་འགྱུར་འཛིན། །སྟློང་ཉིད་སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཞྗེས་བྱ་བར་

བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་ཀུན་མཆློག་ལྡན་གི་སྟློང་ཉིད་དང་མཆློག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བའི་བདྗེ་བའློ། །

དྗེ་གཉིས་མི་ཕྱྗེད་པ་དྗེ་ལ་འདིས་བགྲློད་པ་དང་འདིར་བགྲློད་པའི་རྒྱུ་འབས་

ཀི་ཐྗེག་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ནི་བ་མྗེད་ལ་དགློངས་ཀི་

རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་སྐབས་སུ་མི་རུང་སྟྗེ། མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདྗེ་བ་ནི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཐློབ་པ་ནས་གཞག་དགློས་པས་རྗེས་དྲན་མན་ཆད་ཀི་ཡན་ལག་

གིས་བསྒྲུབ་དགློས་ན། རྒྱུའི་ཡན་ལག་དྗེ་དག་ཚང་བ་དྗེ་རྣམས་ལ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་
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རློ། །དྗེས་ན་འདིར་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་སྤྱིའི་དློན་ངློས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱབ་”ཆུངས
1

་པ་

ཡིན་ལ། ཚུལ་དྗེས་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐྗེག་པའི་དློན་འཇློག་པ་ཡང་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ལ་མ་

ཁྱབ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདིར་ནི་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ། 

རློ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་མ་ལུས་པ་བསྡུས་པ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པ་དྲུག་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་བསྡུས་པ་ནི་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཡིན་ཞིང་དྗེ་དག་ཀང་

བསྡུས་པ་རློ་གཅིག་པ་དྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་ནི་རློ་རྗེ་ཡིན་ནློ། །རློ་རྗེ་ཡང་དྗེ་ཡིན་ལ་ཐྗེག་པ་ཡང་ཡིན་

པས་ན་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་སྟྗེ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་སྦྱློར་བའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱློར་

ནི། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་ལམ་དང་འབས་བུའི་སྐབས་གཉིས་ཀ་ཡློད་དློ། །

ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ལས་ཐབས་མཁས་པ་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་ན་ཐབས་ཀི་ཐྗེག་

པའློ། །མཐའ་གཉིས་སྗེལ་བ་ལས་ཀང༌། དབྱྗེར་མྗེད་པ་དང༌། འབས་བུ་ཉིད་ལམ་དུ་

གྱུར་པ་དང༌། ཐབས་ཀི་ཆྗེ་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་གསང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རློ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་

དང༌། འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་དང༌། ཐབས་ཀི་ཐྗེག་པ་དང༌། གསང་བའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་

བྱའློ། །ཞྗེས་སློ། །རིག་འཛིན་གི་སྗེ་སློད་ནི་རིག་སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀི་བསབ་པའི་

གཞི་དང་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྟློན་པ་ལ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་

པ་ལྟར་རློ། །བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དློན་ལ་འཇུག་པ་ལས། རིག་འཛིན་གི་སྗེ་སློད་སྗེ་སློད་

གསུམ་དུ་མི་གཏློགས་པའི་སྗེ་སློད་བཞི་པར་འདློད་པ་དང་སྗེ་སློད་གསུམ་དུ་

1  སྗེ། ༩ན༣ན།  སྐུ། ༩ན༣   ཆུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གཏློགས་པའི་ལུགས་གཉིས་བཤད་ཀང༌། དཔུང་བཟང་ལས། གསང་སྔགས་མདློ་

སྗེའི་ཚུལ་དུ་བཤད་ཀིས་ཉློན། །ཞྗེས་པ་དང་གཞན་ཡང་རྒྱུད་མང་པློ་ལས་མདློ་དང་

མདློ་སྗེར་བཤད་པས། ཤཱནི་པས་ཟབ་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་སྟློན་པས་མདློ་སྗེར་བཞྗེད་པ་

ལྟར་ལྗེགས་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་ནང་གསྗེས་ཀིས་ཕྱྗེ་ན་སྗེ་སློད་གཞན་གཉིས་ཀིའང་དློན་

སྟློན་པས་ན། ཨ་བྷྱས་སྗེ་སློད་གསུམ་གར་གཏློགས་པར་བཞྗེད་པ་ཡང་འཐད་དློ། །

རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་ལམ་གི་བྱྗེད་པ་འཇུག་པའི་གཞིའི་རྒྱུད་

དང༌། དྗེ་སྦྱློང་བྱྗེད་ལམ་གི་རྒྱུད་དང༌། སྦྱངས་འབས་འབས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་དུ་

འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལས་གསུངས་པ་ནི་བརློད་བྱ་དློན་གི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་ཅི་རིགས་

པར་བརློད་བྱར་བྱྗེད་པའི་གསུང་རབ་ནི་རློད་བྱྗེད་གཞུང་གི་རྒྱུད་དློ། །སྗེ་ནི་རྒྱུད་

དྗེའི་ཚོགས་སམ་རིས་སློ། །ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ནི་ཐྗེག་པ་གང་ལ་སྤྱློད་པའི་རྟྗེན་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། སྤྱློད་པ་ཕྱིན་དྲུག་གིས་བགྲློད་ཅིང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་རིམ་

གཉིས་ལ་སློགས་པའི་ལམ་མྗེད་པ་ལ་བྱའི། སྗེམས་བསྐྗེད་དང་ཕྱིན་དྲུག་གིས་

བགྲློད་པ་ཡློད་པ་ལ་བྱྗེད་ན་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཡང་དྗེར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་པ་

ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་འབས་བུ་བཞི་པློ་དྗེ་དག་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་

ལམ་མི་བསློམ་པར་དྗེ་དག་གི་རྒྱུ་ཙམ་བསློམ་པ་ལ་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྟློག་ལྡན་ལ་སྐྗེ་བའི་དློགས་པའི་གནས་དགློད་པ་དང༌། 

དྗེ་ལ་ལན་གདབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཐྗེག་པ་གཉིས་སུ་

འབྱྗེད་པ་འདི་གང་གི་སློ་ནས་ཡིན། སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་སློ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་སྔགས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སློ་ནས་སྤྱློད་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་

ཞུགས་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་དློན་དུ་གཉྗེར་བྱའི་བྱང་ཆུབ་ལ་

ཡང་མཆློག་དམན་མྗེད་པས་དྗེའི་སློ་ནས་ཀང་ཐྗེག་པ་གཉིས་སུ་དབྱྗེ་བར་མི་རིགས་

སློ། །ཆློས་རྣམས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པའི་ལྟ་བ་ཡློད་མྗེད་ཀི་སློ་ནས་ཀང་མ་ཡིན་

ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་ངྗེས་དློན་གི་མདློ་སྗེ་རྣམས་ཀི་

དགློངས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དབུ་མའི་བསྟན་བཅློས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ལས་ལྷག་པའི་ལྟ་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང་དྗེས་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བ་

ཡློད་པར་འཇློག་མི་ནུས་ཏྗེ། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ལ་དབུ་མ་པ་དང་སྗེམས་ཙམ་

པ་གཉིས་ཡློད་ཀང་དྗེ་གཉིས་ལ་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བ་མྗེད་པ་བཞིན་ནློ། །ཕྱིན་དྲུག་གི་

སྤྱློད་པ་ལ་སྤྱློད་པ་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སྐུ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ལམ་

ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་གཙོ་བློ་གཉིས་ལ་ཁྱད་མི་སང་ཞིང༌། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ལ་

མྗེད་པའི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཡློད་མློད་ཀང་ལམ་གི་གཙོ་བློའི་ཁྱད་པར་མ་

ཡིན་པས་དྗེ་ཙམ་གིས་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བར་བཞག་མི་ནུས་ལ། གང་ཟག་ལ་དབང་པློ་

རྣློ་རྟུལ་ཡློད་པ་ཙམ་དང་ལམ་བགྲློད་པ་མྱུར་བུལ་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་ཀང་བཞག་པར་

མི་ནུས་ཏྗེ། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ལ་དྗེ་དག་གི་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡློད་ཀང་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་

བ་མྗེད་པ་བཞིན་ནློ། །གཞན་དུ་ན་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བ་དུ་

མ་གཞག་དགློས་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་བསྟན་པ་དང༌། དྗེའི་ཁུངས་དགློད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་བགྲློད་པར་བྱ་བ་འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་ལ་ནི། སྔགས་དང་ཕར་
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ཕྱིན་གཉིས་མཆློག་དམན་གི་ཁྱད་པར་མྗེད་དྗེ། ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐློབ་བྱ་ཡང་སྐློན་

ཀུན་ཟད་དང་ཡློན་ཏན་ཀུན་རློགས་ཀི་སངས་རྒྱས་སུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་

ན་འདིས་བགྲློད་པ་རྒྱུའི་ཐྗེག་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་རྟློགས་པ་ལྟ་བ་དང༌། 

བསམ་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་དང༌། སྤྱློད་པ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སློབ་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་

པས་དྗེ་དག་གི་སློ་ནས་དབྱྗེ་བར་མི་ནུས་སློ། །འློ་ན་གང་ནས་འབྱྗེད་སམ་ན། ཐྗེག་

ཆྗེན་པ་གཉིས་ཀའི་ཡང་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ནི་གཞན་དློན་ཡིན་

གི་རང་གི་ཐློབ་བྱའི་དློན་བྱང་ཆུབ་མིན་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ཀང་གཞན་དློན་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་སུ་མཐློང་ནས་དྗེའི་ཡན་ལག་ཏུ་དློན་དུ་གཉྗེར་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། མངློན་རྟློགས་

རྒྱན་ལས། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་གཞན་དློན་ཕྱིར། །ཡང་ངག་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

འདློད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །གདུལ་བྱ་ལ་

དངློས་སུ་སང་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཆློས་ཀི་སྐུ་མིན་གི་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལ་ཟབ་མློ་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང༌། རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཐབས་

ཀིས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཐབས་དང་བལ་བའི་ཤྗེས་རབ་དང་ཤྗེས་རབ་

དང་བལ་བའི་ཐབས་ཀིས་སྐུ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་

ཡ་མ་བལ་བ་དགློས་སློ ་ཞྗེས་པ་འདི ་ནི ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ ་པ་སྤྱིའི ་གྲུབ་པའི ་

མཐའློ། །གནས་ལུགས་ཀི་དློན་མ་རྟློགས་པར་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་

བྱས་ནས་འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་ཏུ་རྒལ་བར་མི་ནུས་པས། ཟབ་མློ་རྟློགས་

པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་འཕགས་པ་འློག་མ་གཉིས་དང་ཡང་ཐུན་མློང་བའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཐྗེག་
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ཆྗེན་གི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་གི་གཙོ་བློ་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་

བྱ་ལ་སང་ནས། འཁློར་བ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མགློན་

སྐབས་མཛད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཐབས་ལ་བྱ་དགློས་སློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བ་

རྣམས་ལ་ནི། ཆློས་རྣམས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྤློས་པ་དང་བལ་བ་སློམ་པས་ཆློས་ཀི་སྐུ་

དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་སློམ་པ་ཡློད་ཀང༌། གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཚན་

དཔྗེས་སྤས་པ་དང༌། རྣམ་པ་འདྲ་བར་སློམ་པའི་ལམ་མྗེད་ལ་སྔགས་ལ་ནི་ཡློད་

དློ། །དྗེས་ན་གཞན་དློན་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་ལམ་གི་ལུས་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་ཆྗེན་པློ་ཡློད་པས་ཐྗེག་པ་གཉིས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྤྱིར་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་

སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་མི་འབྱྗེད་པར་ཐབས་ཀིས་འབྱྗེད་དགློས་ལ། ཁྱད་

པར་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བ་ཡང་ཟབ་མློ་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་མི་

འབྱྗེད་ཀི་ཐབས་ཀིས་དབྱྗེ་དགློས་ཤིང༌། ཐབས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡང་གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་

པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ལ། གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀི་ཐབས་ནི་དྗེ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བར་

སློམ་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཉིད། ཐྗེག་པ་གཞན་གི་ཐབས་ལས་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློ་རྗེ་གུར་གི་ལྗེའུ་དང་པློ་ལས། གལ་ཏྗེ་སྟློང་པ་ཐབས་ཡིན་

ན། །དྗེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཉིད་མི་འགྱུར། །རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གཞན་མྗེད་ཕྱིར། །ཐབས་

ནི་སྟློང་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །ལྟ་བ་རྣམས་ལས་ལློག་རྣམས་དང༌། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འཚོལ་

རྣམས་ཀི། །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟློང་པར་

བསྟན། །དྗེ་ཕྱིར་དཀིལ་འཁློར་འཁློར་ལློ་ཞྗེས། །བདྗེ་བའི་ཐབས་ཀི་སློམ་པ་
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སྗེ། །སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྱློར་གིས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡུན་རིང་མི་

འགྱུར། །སྟློན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན། །མངའ་བདག་དཔྗེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུར་

ལྡན། །དྗེ་ཕྱིར་ཐབས་དྗེས་བསྒྲུབ་བྱ་སྟྗེ། །ཐབས་ནི་སྟློན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཞྗེས་

གསལ་བར་གསུངས་སློ། །འདི་དག་གིས་ནི་སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཐབས་སུ་

འདློད་པ་དགག་པ་དང༌། སྟློང་ཉིད་བསྟན་པའི་དགློས་པ་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

ཐབས་ཆྗེ་བ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཐབས་དྗེས་བསྒྲུབ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་

བསྟན་ཏྗེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞི་དང་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལ་རྐང་པ་དང་པློའི་དློན་

ནི། གུར་དུ་རང་གི་རྣམ་རྟློག་གི་དྲི་མས་སྗེམས་སྦགས་པར་བྱས་པས་འབད་པ་ཀུན་

གིས་སྗེམས་སྦྱང་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་སྔློན་དུ་བསྟན་པ་ལ་འཕློས་ནས། དྗེ་ལྟ་ན་དྲི་མ་

སྦྱློང་བ་ལ་སྟློང་པ་ཉིད་ཙམ་ཞིག་བསློམ་པར་བྱ་སྟྗེ། བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཉིད་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་དང་རྣམ་པ་འགལ་བ་ཡིན་

གི་ལམ་གཞན་དང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཐབས་ནི་སྟློང་ཉིད་

སློམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་སྤློས་པ་གཞན་གིས་ཅི་བྱ་སམ་པའློ། །དྗེའི་ཚེ་ཐབས་དྗེ་ལ་ཇི་

ཙམ་འབད་ཀང་སངས་རྒྱ་བར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་ལ་ནི་རྒྱུ་སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་

དྗེ་ལས་གཞན་འབས་བུའི་ཐབས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ན། ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་དང་བལ་

བས་རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སྟློང་པ་ཉིད་ཙམ་ལ་གློམས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

ཐབས་ཚང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཚུལ་དྗེ་ནི་སྔགས་སུ་མ་ཟད་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པའི་

ལུགས་ཀང་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ལྷའི་རིགས་ཀི་བློ་གྲློས་ཀིས་བཤད་དྗེ་ལྗེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་སྟློང་ཉིད་བསྟན་པའི་དགློས་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། ཆློས་བདག་མྗེད་པ་ལ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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སློགས་པའི་ལྟ་བ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལློག་པ་དང༌། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་འཚོལ་བ་སྟྗེ་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་རྣམས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གཉིས་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་

བདག་མྗེད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་བསྟན་ནློ། །འདིས་ནི་བདག་གཉིས་སུ་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པའི་

དྲི་མ་སྦྱློང་བ་ལ་གདློན་མི་ཟ་བར་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁློན་ཉིད་རྟློགས་པའི་ལྟ་བ་

བཙལ་ནས་བསློམ་དགློས་པར་བསྟན་ཏྗེ། འདི་དག་གི་ཆ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་

འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་ཙམ་ལ་ཐབས་མ་ཚང་ན་ཐབས་ཁྱད་པར་བ་དྗེ་

གང་ཡིན་སམ་ན། སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་ཙམ་ཐབས་སུ་མི་འཐད་པ་དྗེའི་ཕྱིར་ཐབས་ཁྱད་

པར་བ་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་དྗེའློ་ཞྗེས་སྦྱློར་རློ། །བདག་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལས་ཀང༌། དྗེ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུ་མི་འདྲ་བ་གློམས་

པ་ལས་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སློམ་པ་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་སློ། །

དྗེའི་དློན་ནི་སྦྱིན་སློགས་ཐབས་སུ་བཤད་པ་དྗེ་རྣམས་བ་ན་མྗེད་པའམ་གློང་

ན་མྗེད་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏྗེ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་སློམ་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

འབས་བུ་དང་རྣམ་པ་ཡྗེ་མི་འདྲ་བའི་ལམ་ཙམ་ཞིག་གློམས་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ་

ཞྗེས་པའློ། །གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་སློམ་པ་མྗེད་ན། སངས་རྒྱས་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གློང་ན་མྗེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་དྗེ་ཉིད་ལས། བདག་ཉིད་ཀི་རང་

གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་འབས་བུ་ནི་རང་གི་རང་

བཞིན་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ལ་སྤྱིར་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འབས་བུ་ནི་ཟབ་པ་ཆློས་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང༌། རྒྱ་ཆྗེ་བ་མཚན་དཔྗེས་སྤས་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཐུགས་ཆློས་རྣམས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་

མཉམ་པར་ཞུགས་ནས་དྗེ་ལས་ནམ་ཡང་ལྡང་བ་མྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ཀི་དུས་སུ་སྐུ་

མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་འབར་བས་བརྒྱན་པ་ནམ་ཡང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མི་བརྟྗེན་

པར་བཞུགས་པ། གཉིས་ཀ་ཡང་ངློ་བློར་དབྱྗེར་མྗེད་པ་སྟྗེ་བདག་ཉིད་ཀི་རང་གི་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་དང་ཤྗེས་

རབ་ཀང་དྗེ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགློས་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཆློས་སྐུ་སྒྲུབ་

པ་ན་རྣལ་འབྱློར་པས་ད་ལྟ་ནས། རང་གི་སྗེམས་དངློས་པློའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་

བཞག་ནས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་སློམ་པ་བཞིན་དུ། 

གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ནའང་རང་གི་ལུས་མཚན་དཔྗེའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བའི་སྐུ་

དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་བསློམ་དགློས་ཏྗེ། འདི་གཉིས་ནི་བྱྗེད་ན་བྱྗེད་

མཉམ་དང་འཇློག་ན་འཇློག་མཉམ་དུ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་

དགློངས་ནས་བདག་སྒྲུབ་པ་ལས། དྗེ་བས་ན་བདག་མྗེད་པ་དང་འདྲ་བར་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་

རང་གི་ངློ་བློ་ཡང་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་དུ་བསློམ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་འདིའི་

ལུགས་ཀི་རྒྱ་ཆྗེ་བ་ནི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཡིན་ནློ། །

ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་སང་བ་ལས་ཀང༌། སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཐབས་ཀི་སློ་

ནས་དང༌། སྨློན་ལམ་གི་སྟློབས་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བརློད་པར་ཡང་མི་

བྱ་སྟྗེ་གང་གི་ཕྱིར་མ་བསློམས་པའི་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་བདག་

ཉིད་དག་ལ་ཡང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་སྗེམས་ངྗེས་པར་འགྱུར། དྗེ་ལྟར་ཡང་སྨློན་
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ལམ་གི་སྟློབས་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། བདག་མྗེད་པ་ཡང་མ་བསློམས་པ་

ཉིད་དུ་མངློན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་དྗེ་བསློམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། གལ་ཏྗེ་དྗེ་

ནི་བསློམས་པ་ཉིད་ཀིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པ་དང་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ་གཉིས་ཀིས་ཉྗེས་པ་ཅི་ཞིག་བྱས་ན་གང་གི་ཕྱིར་དྗེ་དག་བསློམ་པར་མི་བྱ། 

དྗེའི་ཕྱིར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལ་གནས་པས་ཀང་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ཁས་བང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནི་བསློམས་པས་གསལ་བར་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་དང༌། ཐྗེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པར་ཡང་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

ཇི་སྐད་དུ། དྗེའི་ཕྱིར་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་

སློགས་པས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་

གཉིས་པ་ནི་མྗེད་དློ། །ཀུན་རློབ་ཙམ་གིས་ཇི་ལྟར་རྒྱ་ཆྗེ་བར་འགྱུར་ཞྗེས་གང་སྨྲས་

པ་ནི་འདིར། དམིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། །གྲློགས་ཀི་མཐུ་དང་སྤྱློད་པ་

ཡིས། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀི་ཐྗེག་པ་ནི། །ཆྗེན་པློའི་ཆྗེན་པློ་ཉིད་དུ་བསྒགས། ཞྗེས་རྣམ་

པར་དག་པའི་ལྷའི་བདག་ཉིད་དུ་རྟློགས་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་བཟུང་

བས་བྱིན་བརླབ་སྐྗེ་བ་དང༌། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས་འགྲློ་བའི་དློན་བྱྗེད་ཅིང་ཞིང་

དག་པར་མཛད་པ་ལྟར་བྱྗེད་པས། དམིགས་པ་དང་གྲློགས་དང་རྗེས་སུ་སྤྱློད་པ་

གསུམ་རྒྱ་ཆྗེ་བས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དབུ་མ་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་

བཤད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དྗེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཐྗེག་པ་ལ་བྱ་སྤྱློད་སློགས་ཀི་རྒྱུད་

སྗེའི་དབྱྗེ་བ་བཤད་པའི་ཕྱིར་སྔགས་སྤྱིའི་ཁྱད་པར་དུ་འདློད་དློ། །འདི་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་

བྱྗེད་རྩློད་སློང་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

74

ཟིན་པས་འདིར་མ་སྤློས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་སློ་མི་འདྲ་བ་ཅི་ཙམ་ཞིག་ཡློད་

པ་དང༌། འཇུག་སློ་མི་འདྲ་བར་འཇློག་པའི་ཁྱད་པར་ངློས་གཟུང་བ་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་

རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དློན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། གུར་གི་བཅུ་གསུམ་པ་

ལས། དམན་པ་རྣམས་ལ་བྱ་བའི་རྒྱུད། །བྱ་མྗེད་རྣལ་འབྱློར་དྗེ་ལྟག་ལའློ། །རྣལ་

འབྱློར་མཆློག་ནི་སྗེམས་ཅན་མཆློག །རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་དྗེ་ལྟག་ལའློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་གདུལ་བྱ་ལ་དམན་པ་དང་དྗེའི་ལྟག་འབིང་དང༌། 

མཆློག་དང་དྗེའི་ལྟག་མ་ཆྗེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་བཞི་ལ་རྒྱུད་སྗེ་བཞི་གསུངས་པས་

རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་སློ་ནས་འཇུག་པའི་སློ་བཞིའློ། །བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དློན་ལ་འཇུག་པ་ལས་

ཀང༌། གསང་སྔགས་འབས་བུ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་ནི་འཇུག་པའི་སློ་རྣམ་པ་བཞི་སྟྗེ། བྱ་

བའི་རྒྱུད་དང་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་

རྒྱུད་ཅྗེས་སྤྱིར་གྲགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲི་བ་དང༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་གདུལ་བྱའི་

དམན་མཆློག་གི་སློ་ནས་རྒྱུད་སྗེའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་འཇུག་སློ་འདི་ཆྗེད་དུ་བྱ་བ་

དང་ཐློབ་བྱ་དམན་མཆློག་གི་སློ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕྱིར་དུ་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་དློན་དུ་གཉྗེར་

བའི་ཐྗེག་ཆྗེན་གི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཅན་དུ་ཁྱད་པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐློབ་བྱ་སྐུ་

གཉིས་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ལམ་གི་སྤྱི་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་སློ་ནས་ཀང་མ་

ཡིན་ཏྗེ། རང་བཞིན་མྗེད་རྟློགས་ཀི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཆློས་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འདྲ་ཞིང༌། 
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ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་ནས་གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་ཡང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་

ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀང་རློ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་པའི་ཐྗེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་དྗེ། ལྷའི་རྣལ་

འབྱློར་མི་འདྲ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པ་ཙམ་

གིས་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བའམ་རྒྱུད་སྗེའི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་འཇུག་སློ་སློ་སློར་འཇློག་ན། 

རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཐྗེག་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་གཞག་དགློས་པར་

འགྱུར་ལ། གསང་འདུས་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་མི་འདྲ་བའི་འཇུག་སློ་དུ་མ་

ཡློད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། པདྨ་དང་ཙན་དན་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་མཆློག་དམན་ལྔ་ཡྗེ་

ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་གདུལ་བྱ་མཆློག་

དམན་གི་སློ་ནས་རྒྱུད་སྗེ་མི་འདྲ་བའི་འཇུག་སློ་བཞིར་བྱྗེད་པ་འདི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་

སློ་ནས་བཞག་པ་བརློད་དགློས་སློ་སམ་ན། གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་སྗེའི་སློ་ནས་འཇུག་

སློ་མི་འདྲ་བ་བཞིར་བཞག་པ་ནི་ཐྗེག་པ་སློ་སློ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་

སློགས་ལམ་གི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ཙམ་གིས་ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་མཚན་དློན་བ་

མྗེད་ཀི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་སྟྗེང་ནས་བཤད་ན། ཁ་སྦྱློར་ལས། རྒློད་དང་ལྟ་དང་

ལག་བཅངས་དང༌། །གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་དང་རྣམ་པ་བཞི། །སིན་བུའི་ཚུལ་གིས་

རྒྱུད་བཞིར་གནས། །ཞྗེས་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་སིན་བུས་ཤིང་ཟ་བ་བཞིན་དུ། འདློད་

ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་ལམ་གིས་འདློད་ཆགས་ཟད་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུད་བཞིར་

གསུངས་ཤིང༌། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། འདི་ནི་གཉིས་པློ་འཁྱུད་པ་

ཡི། །རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་བསྟན་པའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ནི་ལག་བཅངས་དང༌། །རྒློད་དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བལྟས་པས་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་མཚན་ལ་རྒློད་པའི་རྒྱུད་དང༌། ལྟ་

བའི་རྒྱུད་དང༌། ལག་བཅངས་སམ་འཁྱུད་པའི་རྒྱུད་དང༌། གཉིས་གཉིས་སྦྱློར་བའི་

རྒྱུད་ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ་གཞན་ཡང་མང་ངློ༌། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་སྐུའི་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་དུ་བཤད་པ་ནི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། 

ཐབས་ཀི་ཆ་རྣམས་ཀིས་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཁྱད་ཞུགས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་སློ། །ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་གི་སློ་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀི་

ལམ་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགྲློ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐབས་ཤྗེས་ཁྱད་པར་ཅན་འདློད་པའི་ལྷ་

ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཏྗེ། བ་མྗེད་

ལ་ལམ་གི་ཁྱད་པར་མང་དུ་ཡློད་ཀང་གཉིས་སྦྱློར་གི་རྒྱུད་ཅྗེས་དྗེའི་སློ་ནས་མིང་

འདློགས་མཛད་ཅིང༌། རྒྱུད་རང་ནས་ཀང་གཉིས་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་

ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །

དྗེའི་སློ་ནས་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཉིས་ཀི་

འཕློད་འདུའི་གནད་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྟློང་ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགྱུར་

རློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ཀི་ཐབས་ཁྱད་པར་བ་དང་བལ་བས་རྒྱུད་སྗེ་

འློག་མ་གསུམ་དུ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་གི་ཁ་སྦྱློར་གི་ཡན་ལག་མ་གསུངས་

སློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་རྒློད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ལག་བཅངས་སམ་འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དགའ་བ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ཡློད་པས་སྤྱིར་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ཙམ་ཞིག་

ཡློད་དྗེ། ཁུངས་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་

ཏློ། །



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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འདི་ཡང་སྒྲུབ་པ་པློས་སྐབས་ཀི་ལྷ་གང་ཡིན་དུ་བསྐྗེད་ནས་ཕར་ལ་ལྟ་བ་

སློགས་དང༌། ཚུར་ལ་ལྟ་བ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དགའ་བདྗེ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ནས་ཕྱི་རློལ་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་

ལ་དམིགས་ནས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་མ་བྱུང་ཞིང༌། རྒྱུད་སྗེ་གློང་མ་ནས་ཀང་རྒྱུད་སྗེ་འློག་

མ་པས་དྗེ་ལྟར་བྱ་བར་མ་གསུངས་པས། རང་གིས་བསློམས་པའི་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་

པའི་ལྷ་མློ་ལ་བྱའློ། །གདུལ་བྱ་སྟློབས་ཆུང་བས་ཆགས་པ་ཆྗེན་པློ་ལམ་དུ་བྱྗེད་མི་

ནུས་པ་ལ་དགློངས་ནས་ཆགས་པ་ཆུང་རིམ་ནས་ལམ་དུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པ་འདི་

ནི། ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་བརྟན་པར་སློང་ཞིང་སྟློང་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྗེད་པ་ན། རང་གི་

རིགས་གང་ཡིན་པའི་ལྷ་མློ་སྤྱན་ལ་སློགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བྱྗེད་པར་མངློན་

ནློ། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་མློས་པ་དང་དྗེའི་ལམ་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་སློམ་པ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་

ཀང་ཐློག་མར་ཐྗེག་པ་དྗེ་ལ་འཇུག་པའི་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བློ་ནི་འདློད་ཁམས་པ་ཡིན་

ལ། དྗེ་ཡང་སྤྱིར་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ཙམ་ཞིག་གི་སློ་

ནས་བྱང་ཆུབ་འཚོལ་བ་ལ་མློས་པའློ། །

འདི་ཡང་བ་མྗེད་དུ་ནི་དངློས་དང་བསློམས་པའི་རིག་མ་གཉིས་ཀ་ལ་

དམིགས་པའི་རྒློད་པ་སློགས་ཀི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་གསུངས་ལ། རྒྱུད་སྗེ་

འློག་མ་གསུམ་ལ་ནི། བསློམས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རིག་མ་ཁློ་ནའི་འདློད་ཡློན་ལ་

དམིགས་པའི་དགའ་བ་ལམ་བྱྗེད་ཡིན་ནློ། །དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་བསློམ་པ་ཙམ་

ཡང༌། རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལའང་མི་རུང་བས་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་ལག་བཅངས་སམ། 

འཁྱུད་པའི་རྗེག་བྱ་ལ་དམིགས་པའི་དགའ་བ་ལམ་བྱྗེད་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་ལ། 
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རྗེག་བྱ་ལས་གཞན་རྒློད་པ་དང་ལྟ་བའི་དམིགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་

ལམ་བྱྗེད་བྱ་སྤྱློད་ལ་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ནི་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་བཞི་ཡློད་པས་རྒྱུད་སྗེ་བཞིར་བཞག་པའློ། །དྗེ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་མིང་འདློགས་

རྒྱུད་སྗེ་གློང་འློག་རྣམས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་གྲགས་པའི་མཚན་དློན་གི་སྟྗེང་ནས་བཤད་

ན། དྗེ་ལྟ་བུའི་འདློད་ཡློན་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའི་ཐབས་ནི་སྟློང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་

ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་ཕྱིའི་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ལ་ལྟློས་པ་ནི་བྱ་

རྒྱུད་པའི་གདུལ་བྱའློ། །ཕྱིའི་བྱ་བ་དང་ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཉིས་ཆ་མཉམ་པའི་བྱ་

བ་ཧ་ཅང་མི་མང་བ་ལ་ལྟློས་པ་ནི་སྤྱློད་རྒྱུད་པའི་གདུལ་བྱའློ། །ཕྱིའི་བྱ་བ་དང་ནང་གི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཉིས་ལས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གཙོ་བློར་གྱུར་ཅིང་ཕྱིའི་བྱ་བ་ཉུང་ཟད་ལ་

ལྟློས་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་གདུལ་བྱའློ། །ཕྱིའི་བྱ་བ་ལ་མི་ལྟློས་ཤིང་རྣལ་འབྱློར་

དྗེ་ལས་གློང་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་སྐྗེད་ནུས་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་གདུལ་བྱ་

སྟྗེ། བྱ་བ་ཤས་ཆྗེ་བས་ན་བྱ་རྒྱུད་དང་བྱ་བ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཆ་མཉམ་པར་སྦྱློད་

པས་ན་སྤྱློད་རྒྱུད་དང་ནང་གི་རྣལ་འབྱློར་ཤིན་ཏུ་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ན་རྣལ་འབྱློར་

རྒྱུད་དང༌། རྣལ་འབྱློར་དྗེ་ལས་གློང་ན་མྗེད་པས་ན་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཅྗེས་

བྱའློ། །དྗེ་ནི་སྟློང་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་མི་འདྲ་བ་བཞི་

ཡློད་པས་རྒྱུད་སྗེ་བཞིར་བཞག་པའློ། །འདི་དག་ཀང་རང་རང་གི་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བློ་

ལམ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་ངྗེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་

ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་ནི་བསློམ་པས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ་ལ་གསུངས་པར་དྗེ་ཉིད་སང་བ་

ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལྷའི་རྣལ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

79

འབྱློར་དུ་བཞག་པ་ནི། རྒྱུད་སྗེ་བཞི་ཀ་དང་བ་མྗེད་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མློང་

དུ་རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ཀི། མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་

སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ཞྗེས་གྲགས་པ་སྒྱུ་

མའི་ལུས་རྒྱུད་འདིའི་སྐློར་ནས་གསལ་བར་འཆད་པ་ལ་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་མཚན་གི་དབྱྗེ་བ་བྱུང་ཚུལ། མཚན་

དློན་དང་མཐུན་པའི་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་དབྱྗེ་བ་བསྟན་པ། ཐབས་ཀི་རྒྱུད་བྱྗེ་བག་ཏུ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བའི་མཚན་གི་འདློགས་

ལུགས་ནི་མང་སྟྗེ། སློམ་འབྱུང་ལས། རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ནི་ཚད། །བྱྗེ་བ་ཕག་

ནི་དྲུག་ཏུ་ངྗེས། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་གྲངས། །བྱྗེ་བ་ཕག་ནི་བཅུ་དྲུག་

གྲགས། །ཞྗེས་རྣལ་འབྱློར་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཅྗེས་གསུངས་ལ། སངས་རྒྱས་

ཐློད་པ་དང་རློ་རྗེ་གུར་ལ་སློགས་པར་ཡང་ཐ་སད་དྗེ་བཞིན་དུ་མཛད་དློ། །

འདི་ནི་དཔྗེར་ན་བུ་ནི་བུ་ཕློ་དང་བུ་མློ་གཉིས་ཀའི་དབྱྗེ་གཞི་ཡིན་ཀང༌། བུ་ཕློ་

ལ་བུ་ཞྗེས་སྤྱི་མིང་སློས་ལ་བཏགས་པ་ལྟར་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ནི། ཐབས་ཤྗེས་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང་ཐབས་རྒྱུད་ལ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཅྗེས་སྤྱི་མིང་སློས་ལ་

བཏགས་པའློ། །རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ལ་མཁའ་འགྲློ་མའི་རྒྱུད་ཅྗེས་ཀང་མང་པློ་ལས་

གསུངས་སློ། །དྲི་མྗེད་འློད་ལ་སློགས་པ་ལས་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་

ཅྗེས་གསུངས་ལ། མ་རྒྱུད་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་མདློ་ཞྗེས་ཀང་ཀླུ་བྱང་དང་ཟླ་བ་གྲགས་

པས་གསུངས་སློ། །བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཅྗེས་པའི་མིང་

གི་ཟླས་དྲངས་ནས། ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སད་མཛད་པ་ནི་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་
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རྒྱུད་ལས། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད། །མཁའ་འགྲློ་མ་དང་མཁའ་འགྲློ་ཕ། །རྒྱུད་

རྣམས་ཀུན་གི་ཕྱི་མློ་སྟྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དློགས་པའི་གནས་དགློད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སློ་སློའི་འདློད་

པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་

འབྱྗེད་ན། རྒྱུད་གཉིས་པློ་དྗེ་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ནམ་མིན། 

དང་པློ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དྗེ། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཅྗེས་བཏགས་པའི་མིང་

དློན་ནི། ཐབས་ཤྗེས་ཕྱློགས་རྗེ་བའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ནི་ཐབས་

ཤྗེས་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་སློ། །གཉིས་པ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་

ཏྗེ། རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་ཅྗེས་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་ནི། འདུས་པ་ཕྱི་མར། ཐབས་

དང་ཤྗེས་རབ་སློམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབྱློར་ཞྗེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་དློན་ཡིན་གི་ཕྱློགས་རྗེ་

བའི་དློན་མིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བ་ན་མྗེད་པའི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་

རྒྱུད་ནི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་དུ་རིགས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་

དང་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་འགལ་མི་འགལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་བརློད་པར་བྱའློ་སམ་ན། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དང༌། རང་གི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི། 

བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་དང་གཉིས་སུ་མྗེད་

པའི་རྒྱུད་སློ་སློ་བ་གསུམ་དུ་འབྱྗེད་ཅིང༌། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་

པའི་འཇློག་བྱྗེད་ནི་རྗེ་རྗེ་བ་དང་དྗེ་གཉིས་ཀ་སྟློན་པ་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འདློད་ལ། 

དྗེ་ཡང་ཀྱཻ་རློར་ལས། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་བདག་ཉིད་རྒྱུད། །ཅྗེས་གསུངས་པས། 
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ཀྱཻ་རློར་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱྗེད་ཅིང༌། རྒྱུད་དྗེ་ལས་ཀྱཻ་རློར་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་

དུ་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དགློས་

པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་སྨྲའློ། །དྗེའི་ལྟར་ན་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཐབས་རྒྱུད་དུ་ཡང་སྨྲ་

དགློས་པས། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུད་སློ་སློ་བ་གསུམ་དུ་རང་ལུགས་ལ་ཕྱྗེ་ནས་རྒྱུད་

གཉིས་ཀི་འཇློག་བྱྗེད་ནི་སློ་སློ་རྗེ་རྗེ་བ་དང༌། གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཕྱློགས་དྗེ་

གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་སྟློན་པ་ལ་བཤད་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་བ་སྨྲ་དགློས་

སློ། །བློད་ཀི་བ་མ་ལ་ལ་ནི་ལུགས་སྔ་མས་འདི་སྐད་བདག་ཐློས་ཀི་ཐློག་དྲངས་པ་

ཐབས་རྒྱུད་དང༌། གསང་བ་མཆློག་གིས་དགྗེས་པ་ན། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཐློག་

དྲངས་པ་མའི་རྒྱུད་དུ་ནག་པློ་སྤྱློད་པས་བཤད་པས། ཀྱཻ་རློ་རྗེའི་རྒྱུད་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས་

སྔ་མ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་གུར་ལས་ཕྱི་མ་གསུངས་ཤིང་སམྤུ ་ཊ་ལས་དྗེ་གཉིས་ཀ་

གསུངས་པས་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དློ་ཞྗེས་རློད་བྱྗེད་སྒའི་ཁྱད་པར་གིས། རྒྱུད་

གསུམ་གི་ཁྱད་པར་བཞག་པ་ལ་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་ལ་རྩ་རྒྱུད་དུ་ཕྱི་མ་དང༌། 

བཤད་རྒྱུད་མངློན་བརློད་བ་མ་སློགས་ལས་འདི་སྐད་བདག་ཐློས་སྨློས་ཤིང༌། མངློན་

བརློད་ལས་དྗེ་གཉིས་ཀ་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་དྗེ་ལྟ་ན་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་

ཀང་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་འདློད་ན་མའི་རྒྱུད་གང་ཡིན་ཞྗེས་སློགས་

ཀི་སྐློན་བརློད་བྱས་ནས། རང་གི་ལུགས་ནི་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཐབས་དང་ཟབ་པའི་ཤྗེས་

རབ་སློགས་རྗེ་རྗེ་ནས་གཉིས་ཀ་སྟློན་ཀང་གཙོ་ཆྗེ་ཆུང་གིས་ཡིན་པར་སྨྲ་སྟྗེ། འདིས་

ཀང་རྒྱུད་གཉིས་དང་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་འགལ་བར་བསམས་ཤིང༌། གཉིས་མྗེད་ཀི་

ཐབས་ཤྗེས་དང་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་ཐབས་ཤྗེས་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་པ་མི་སང་
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ངློ༌། །

བློད་ཀི་མཁས་པ་གཞན་དག་ནི། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་

དང་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་སློ་སློ་བ་གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་བ་དྲང་དློན་དང༌། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱྗེད་པ་ངྗེས་པའི་དློན་དུ་སྨྲ་ཞིང༌། ཐབས་ཤྗེས་སློ་

སློ་བའི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པའི་འཇློག་བྱྗེད་གཉིས་ཀའམ། གཉིས་ཀ་མིན་པ་ཞིག་སྟློན་

པས་ནི་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པར་འདློད་དློ། །དྗེའི་ལྟར་ན་ཡང་བ་མྗེད་ཀི་

ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ངྗེས་དློན་དུ་འདློད་བཞིན་

དུ། རྒྱུད་གསུམ་པློའི་འཇློག་བྱྗེད་མི་མཐུན་པ་གསུམ་དུ་བྱྗེད་པ་དང༌། གཉིས་མྗེད་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་མཚན་གཞིར་རང་གང་ལ་ཞྗེན་པ་ཆྗེ་བའི་རྒྱུད་བྱྗེ་བག་པ་གཅིག་ལ་བྱྗེད་པ་

འགལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། རང་ལུགས་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཁས་མི་ལྗེན་ན་ནི་

རང་གིས་ཁས་བངས་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བ་སློགས་ཀིས་གནློད་ལ། ཁས་ལྗེན་

ན་ནི་དྗེ་གཉིས་གཉིས་མྗེད་རྒྱུད་མིན་ན། དྗེ་གཉིས་གཉིས་མྗེད་རྒྱུད་ཡིན་པ་ངྗེས་

དློན་དུ་བྱྗེད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། ཡིན་ན་ནི། རྒྱུད་གསུམ་གི་འཇློག་བྱྗེད་མི་མཐུན་པ་

གསུམ་དུ་བྱྗེད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཕལ་མློ་ཆྗེས་ནི་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་

ལས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ་སམ་དུ་བསམས་ནས། རང་རྒྱུད་

གང་ལ་ཞྗེན་ཆྗེ་བ་དྗེ་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་ནན་གིས་སྒྲུབ་ཅིང༌། དྗེ་ལས་ལློགས་སུ་

རྒྱུད་གཉིས་རྣམ་པར་འཇློག་པར་བྱྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ཀི་འཇློག་ཚུལ་

དང༌། ཐབས་ཤྗེས་སློ་སློ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་
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དློན་དང༌། དགློས་པ་བསལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་

ཅྗེས་པའི་ཐབས་ཤྗེས་དང༌། ཐབས་ཤྗེས་སློ་སློ་བའི་རྒྱུད་ཅྗེས་པའི་ཐབས་ཤྗེས་

གཉིས། ཐབས་ཤྗེས་ཞྗེས་པའི་མིང་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བས་དློན་ཡང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་

ལ་བརྟྗེན་ནས། ཐབས་ཤྗེས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་མཉམ་

པར་སྦྱློར་བའི་རྒྱུད་དང༌། ཐབས་ཤྗེས་ཕྱློགས་རྗེ་བའི་རྒྱུད་གཉིས་འགལ་བར་འདུག་

སམ་དུ་བཟུང་ནས། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུད་སློ་སློ་བ་གསུམ་དུ་འབྱྗེད་པར་སང་བས་

དྗེ་གཉིས་རྣམ་པར་དབྱྗེ་བར་བྱའློ། །

དྗེ་ལ་རྣལ་འབྱློར་མ་བ་ན་མྗེད་པ་དང་རྣལ་འབྱློར་ཕ་བ་ན་མྗེད་པ་གཉིས་ཀའི་

རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་ནི། ཐབས་ཤྗེས་ཕྱློགས་རྗེ་བ་མིན་པར་ཐབས་ཤྗེས་མཉམ་པར་

སྦྱློར་བར་གསུངས་པའི་ཐབས་ནི། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ལ། ཤྗེས་

རབ་ནི་བདག་མྗེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པའི་བློ་ཡིན་པར་མང་དུ་

གསུངས་ཤིང་གྲགས་ཀང་ཆྗེ་བ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་འདྲ་བའི་བདྗེ་སྟློང་གི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་སྦྱློར་

བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནི། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་སྗེ་ཐམས་ཅད་དྗེ་འདྲ་ཞིག་བརློད་བྱའི་དློན་

མཆློག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ལ་འདྲ་བ་ཡིན་པས། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློའི་

གནས་ཚུལ་ནི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ཉིད་དུ་གནས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཐབས་ཤྗེས་དྗེ་

གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐབས་ཤྗེས་ཕྱློགས་རྗེ་བའི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པ་མིན་པས། 

གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་དབྱྗེ་གཞིར་བྱའི་ཕྱྗེ་བའི་ཡ་

གལ་དུ་མི་གཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ཡང་དྲི་མྗེད་འློད་ལས། རང་གི་ངློ་བློས་ནི་ཐམས་ཅད་
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ཤྗེས་རབ་དང་ཐབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཉིད་དྗེ། དྗེ་བཞིན་དུ་

དགྗེས་པའི་རློ་རྗེ་ལས་གསུངས་པ། ཧྗེ་ཡིག་གིས་ནི་སིང་རྗེ་ཆྗེ། །བཛྲ་ཤྗེས་རབ་

ཅྗེས་བརློད་དྗེ། །ཤྗེས་རབ་ཐབས་ཀི་བདག་ཉིད་རྒྱུད། །དྗེ་ནི་བདག་གིས་བཤད་

ཀིས་ཉློན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དགྗེས་པའི་རློ་རྗེ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དུ་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ཉློན་ཞྗེས་གསུངས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་འདུས་པ་ལས། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་སློམས་འཇུག་པ། །རྣལ་

འབྱློར་ཞྗེས་པར་མངློན་པར་བརློད། །འདུས་པ་སྦྱློར་བར་རབ་གསུངས་ཏྗེ། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངློན་རློད་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དུ་

མི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ལས་གསུངས་པ། ཐབས་ཀི་ལུས་

ཀིས་རྣལ་འབྱློར་མིན། །ཤྗེས་རབ་གཅིག་པུས་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཐབས་དང་ཤྗེས་

རབ་སློམས་འཇུག་པ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་རྣལ་འབྱློར་གསུངས། །ཞྗེས་

སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་རློ་རྗེ་སིང་པློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་

དློ། །འདུས་པ་ཐབས་རྒྱུད་དང་ཀྱཻ་རློར་ཤྗེས་རབ་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་ནི། དྗེ་

གཉིས་བདྗེ་སྟློང་གི་ཐབས་ཤྗེས་ལ་ལྟློས་ན་རྗེ་རྗེ་བའི་རྒྱུད་ཡིན་པ་འགློག་གི ། དྗེ་

གཉིས་རང་ལུགས་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་དུ་མི་འདློད་པ་མིན་ནློ། །ཕ་མའི་རྒྱུད་ལ་དྗེ་

གཉིས་གྲགས་ཆྗེ་བས་སྨློས་ཀི། དྗེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་མི་

འདློད་པ་ཡང་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཀྱཻ་རློར་སློགས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་རྣམས་ལས་བདྗེ་བ་མང་

དུ་བསྟན་པ་ལྟར། འདུས་པའི་སྐློར་ལས་ཚིག་ཟིན་ལ་བདྗེ་བ་མི་མང་ཞིང་སྟློང་པ་
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བཞིའི་སློ་ནས་བཤད་པ་མང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མ་རྒྱུད་ཀི་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའློ་སམ་པ་དང༌། ཕ་རྒྱུད་ལ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལམ་གི་དངློས་གཞི་མི་བྱྗེད་དློ་

སམ་དུ་མི་གཟུང་སྟྗེ། གྲུབ་ཆྗེན་ནག་པློ་སྤྱློད་པས། རྣལ་འབྱློར་གི་ནི་རྒྱུད་དག་

ཏུ། །འདི་སྐད་ཅྗེས་སློགས་པས་གསུངས་གང༌། །དྗེ་ནི་རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་དུ། །མི་སྟྗེ་

གཞན་དག་སློག་མ་འདྲ། །རང་བཞིན་དབྱྗེ་བ་ཡློད་མིན་ཞྗེས། །ཐུགས་རློ་རྗེ་ཡིས་དྗེ་

སྐད་གསུངས། །ཞྗེས་ཐབས་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་འདི་སྐད་བདག་ཐློས་སློགས་ཀི་

གླྗེང་གཞིའི་དློན་གི་དངློས་གཞི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བ་ལ་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད། 

རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཡང་ཡིན་པས་རྒྱུད་དྗེ་གཉིས་ཀི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་བའི་

རང་བཞིན་ལ་དབྱྗེ་བ་མྗེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་སློ་ཞྗེས་བཤད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་

འདུས་པའི་འདི་སྐད་བདག་ཐློས་སློགས་ཀི་གླྗེང་གཞིའི་དློན་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་

གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཀང༌། སྒྲུབ་པློ་དྗེ་ཉིད་ལ་གཏད་པས། །བརྟུལ་ཞུགས་མྗེད་ཀང་

འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྒྱ་ཕག་ལ་སྤྱད་ཀང༌། །དྗེ་ཉིད་དམན་ན་འགྲུབ་

མི་འགྱུར། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ཉིད་དྗེ་ཡང་རྒྱུད་གནས་པར། །དཔལ་ལྡན་གསང་བ་

འདུས་པར་གསལ། །ཞྗེས་དང༌། རྒྱུད་མཛད་པ་ནི་ཐུགས་རློ་རྗེ། །གསུང་བ་པློའང་

བརློད་པའང་དྗེ། །དྗེ་ལས་གཞན་དག་ཡློད་མིན་པས། །བདྗེ་ཆྗེན་ལས་གཞན་གསུང་

བ་མྗེད། །འདི་སྐད་ཐློས་པའི་ཚིག་གང་དང༌། །བཞུགས་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་གནས་

པ། །ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་བདག་ཉིད་ཀིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་བསྟན་པ་ཡིན། །དཔལ་

ལྡན་བདྗེ་ཆྗེན་མགློན་པློ་ཡིས། །བཞུགས་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་བཟང་པློར། །ཇི་ལྟར་

བཟང་པློ་གང་བསྟན་པ། །དྗེ་བཞིན་བདག་གིས་ཅུང་ཞིག་བརློད། །དུས་གཅིག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མཆློག་ཏུ་མདློར་བསྟན་པ། །གང་ཚེ་གཙོ་བློས་གསུངས་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀི་རྒྱུད་དློན་བདྗེན། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་ཡིན། །ཞྗེས་དྗེ་ཉིད་ཡློད་ན་ཡློད་ལ་

མྗེད་ན་མྗེད་ཅྗེས་བསྔགས་པའི་དྗེ་ཉིད་ནི་བདྗེ་ཆྗེན་དང་སྟློང་པ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་

བ་ལ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །

འདི་ནི་སློབ་དཔློན་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་པ་མཚན་གཞན་པདྨ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པས་

མཛད་ལ། དྗེ་ཉིད་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་ཡང་ལན་མང་པློར་ཁུངས་སུ་འདྲྗེན་པར་མཛད་

པས། འཕགས་སྐློར་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ལ་བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་བ་ལམ་གི་དངློས་གཞི་

ཡིན་པ་འདུས་པའི་དློན་ཡིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཆད་པས། འཕགས་ལུགས་

འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ངྗེས་པར་ཤྗེས་དགློས་པར་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་བདྗེ་སྟློང་གི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བ་ཞིག་ལམ་

གི་དངློས་གཞིར་བྱྗེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་བསྟན་པ་འདིས་ནི། རྒྱུད་གཉིས་པློ་

གང་གི་ལམ་དུ་འཇུག་ཀང་བདྗེ་སྟློང་གི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་རྒྱུད་

ལ་སྐྗེད་པ་ཞིག་མྗེད་མི་རུང་དུ་ཤྗེས་དགློས་ལ། བདྗེ་བ་དང་སྟློང་པ་ཡང་འློལ་སྤྱི་

ཙམ་རྗེ་ལ་གློ་བ་མིན་པར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདྗེ་སྟློང་གི་གནད་ཕ་མློ་རྣམས་རྗེད་

དགློས་པར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དྲི་མྗེད་འློད་ལ་སློགས་པ་ལས་གསུངས་པ་དང༌། རློ་རྗེ་

གུར་ལ་སློགས་པ་ལས་གསུངས་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ཐབས་ཤྗེས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ན། ཐབས་ཤྗེས་སློ་སློ་བའི་རྒྱུད་དུ་

གསུངས་པའི་ཐབས་ཤྗེས་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྗེའི་འཇློག་ཚུལ་རྗེ་ཞིག་དྲི་མྗེད་འློད་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ལས་གསུངས་པ་ནི། རྒྱུད་གང་ལ་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཀུན་རློབ་ཏུ་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལ་སློགས་པའི་དབྱྗེ་བས་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས། ཐབས་

དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕྱློགས་སུ་དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་སྗེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་དབང་

གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་ཕུང་པློ་དག་པ་ལས་ཐབས་སུ་

བཞག་པའི་ལྷ་ཕློ་དང༌། ཁམས་དག་པ་ལས་ཤྗེས་རབ་ཏུ་བཞག་པའི་ལྷ་མློའི་སློ་ནས་

ཐབས་ཤྗེས་སློ་སློ་བའི་རྒྱུད་དུ་བཞག་ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ཤྗེས་ནི་སྔར་གི་དློན་

དམ་པའི་ཐབས་ཤྗེས་ལ་ལྟློས་ན་ཀུན་རློབ་པ་དང༌། དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་བསམ་པའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སློ། །ལྷ་ཕློ་མློའི་སློ་ནས་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་

རྒྱུད་དུ་འཇློག་ཚུལ་ཡང༌། དྗེ་ཉིད་ལས། ཀུན་རློབ་ཀིས་གང་དུ་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་

ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞིང་གཙོ་བློ་མི་གཡློ་བ་དྗེ་ནི་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་དློ། །གང་དུ་

ཐབས་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་ཞིང༌། ཤྗེས་རབ་མི་གཡློ་བ་དྗེ་ནི་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དློ། །ཞྗེས་

ལྷ་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དགུག་པ་ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་ལ་ལྷ་མློ་རྣམས་

རྒྱུ་ཞིང༌། ལྷ་ཕློ་རྣམས་མི་རྒྱུ་བ་ཤྗེས་རབ་དང༌། དྗེ་ལས་བཟླློག་སྟྗེ་བྱྗེད་པ་ཐབས་ཀི་

རྒྱུད་དུ་གསུངས་སྟྗེ། རློ་རྗེ་སིང་པློའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟ་ན་

དུས་འཁློར་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་དུ་འདློད་དགློས་ལ་དྗེ་འདློད་ན་དྲི་མྗེད་འློད་ལས། ལློ་

གསུམ་གི་དབྱྗེ་བས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་ངྗེས་པའློ། །ཞྗེས་དུས་སུ་འཆི་བའི་ལློ་

བརྒྱའི་དབུ་མའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསགས་པའི་ལློ་གསུམ་གི་དབུ་མའི་

ཞག་གྲངས་ཀི་སྟྗེང་ནས། རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་ལྷ་གྲངས་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་

རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞྗེ་ན། རྒྱུད་གཉིས་སུ་འཇློག་ཚུལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལྷ་ཕློ་མློའི་སློ་ནས་བཞག་པ་དྗེ་ཡང་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་ལ་དགློངས་ཀི་ངྗེས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། 

གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ལྟ་བུ་ཐབས་རྒྱུད་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དགུག་གཞུག་

སློགས་ལྷ་ཕློས་མི་བྱྗེད་པ་ཡང་ཡློད་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷ་མློས་དགུག་གཞུག་སློགས་

མི་བྱྗེད་པའི་མ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ཚད་ལྡན་ཡང་ཡློད་པ་དང༌། རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ཐུན་

མློང་གི་རྣམ་བཞག་སྟློན་པའི་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་ལ་དྗེ་གཉིས་ཀ་སྟློན་པ་ཡང་མི་འགལ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཀང༌། 

རང་གི་ངློ་བློ་ཐབས་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་འཁློར་ལས་ཀང་ཚུལ་གཉིས་ཀ་

བཤད་ཀང་རང་གི་ངློ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་དུ་སྗེམས་སློ། །འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་

ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ཉིད་ཀིས་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་གློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་

ནི། གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་འདློད་ཀང་དྲི་མྗེད་འློད་ཀི་དགློངས་པ་ལྟར་འཇློག་

མ་ཤྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དྲི་མྗེད་འློད་ལས་ནི། གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་དུ་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་གི་དློན་དམ་པའི་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་སློ་ནས་འཇློག་ལ། ཐབས་ཤྗེས་གཡློ་

མི་གཡློའི་ཐབས་ཤྗེས་ནི་ཀུན་རློབ་པ་དབང་རྟུལ་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཞག་

པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིས་ནི་བསློམས་པའི་ལྷ་ཕློ་མློའི་སློ་ནས་ཕ་མའི་རྒྱུད་དུ་

བཞག་པའི་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཞག་

པར་སྟློན་གི་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པའི་ཐབས་ཤྗེས་ཐམས་ཅད་དྗེ་ལྟར་སྟློན་

པ་མིན་ནློ། །

དྲི་མྗེད་འློད་ལས། ཐབས་རྒྱུད་ལ་ཉིན་མཚན་མཉམ་པ་དག་པས་ལྷ་ཡབ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྔ་ཕྱིའི་ཐུན་མཚམས་དག་པས་

ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མི་མཉམ་པར་གསུངས་པ་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇློག་བྱྗེད་དུ་

བྱས་ནས། དྗེའི་ཤུགས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་མི་མཉམ་ལ་འཁློར་མཉམ་པ་

གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཐློབ་ཅྗེས་གསུང་བ་ཡང་ལྗེགས་པར་མ་མཐློང་སྟྗེ། དྗེ་ནི་

རྒྱུད་གཉིས་ལས་ཞལ་ཕྱག་མཉམ་མི་མཉམ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་ཙམ་

ཡིན་གི། ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དློན་དུ་འཇློག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་དག་ལ་ཕློ་

མློའམ་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་དློན་གི་ལྡློག་པ་ཅི་ཡང་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྒྱུད་གཞན་ལས་མཆློག་ཏུ་

སྒྲུབ་འདློད་པར་སང་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྗེས་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་གྲུབ་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་ཆློས་མིན་ཏྗེ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་གྲངས་མི་མཉམ་པ་དང༌། འཁློར་

གི་ལྷ་མཉམ་པ་གཉིས་ཀ་བྱུང་ཡང་དྗེའི་ཆ་ནས་ཟབ་གནས་མི་སང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །རིགས་པ་འདི་དྗེ་འདྲ་བའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལྟར་སང་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་གིས་བརྟགས་པའི་མཐའ་དགག་པ་དང༌། 

ལྗེགས་པར་གནས་པའི་ཕྱློགས་བཞག་པའློ། །དང་པློ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དང༌། 

དྗེ་དགག་པའློ། །དང་པློ་ནི། བློད་ཁ་ཅིག །གུར་གི་ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས། འདི་ནི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །མཁའ་འགྲློ་མ་ཡི་དམ་པའི་ཚོགས། །མཁའ་འགྲློ་ལྔ་པློ་རབ་

བསྒྲུབ་ཕྱིར། །མཁའ་འགྲློ་མ་ཡི་རྒྱུད་བཤད་དློ། །ཞྗེས་དང༌། སློག་ཆགས་གསློད་ལ་

འབད་ལྡན་དང༌། །ལྟ་བ་ལས་ནི་ལློག་རྣམས་དང༌། །བཙུན་མློ་རྣམས་ནི་བསྡུ་བའི་
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ཕྱིར། །བདྗེ་བའི་ཐབས་ནི་རྒྱས་མིན་ཞིང༌། །གཞུང་ཉུང་བ་ལ་དློན་རྒྱས་པ། །བློ་

དམན་རབ་ཏུ་རྟློགས་བྱྗེད་པའི། །སྔགས་རྣམས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ཕྱིར། །རྒྱུད་ཀུན་གི་

ནི་སིང་པློ་ཡི། །མཁའ་འགྲློ་མ་ཡི་རྒྱུད་བཤད་དློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དང་པློ་བཞིས་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མཁའ་འགྲློ་མའི་སྐུར་སྟློན་ཞིང༌། མློས་གཙོ་བློ་བྱས་པའམ་

འཁློར་མློ་ཚོགས་ཤས་ཆྗེ་བས་བསྐློར་བ་ནི་མ་རྒྱུད་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

རིགས་ལྔའི་སྐུར་སྟློན་ཞིང༌། འཁློར་ཕློའི་ཚོགས་ཤས་ཆྗེ་བས་བསྐློར་བ་ནི་ཕ་རྒྱུད་དུ་

བསྟན་པར་འདློད་དྗེ། ལུང་དྗེས་དློན་སྔ་མ་དངློས་སུ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཕྱི་མ་

བསྟན་པར་བསམས་སློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་ལུང་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་རློལ་པའི་གང་ཟག་སློག་གཅློད་པ་ལ་

དགའ་ཞིང༌། ལྟ་བ་དང་ལམ་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར་མ་རྒྱུད་

བསྟན་པའི་གནད་ཀིས། རང་སྗེ་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པ་དང་ལྡན་པས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པར་འདློད་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར་ཕ་རྒྱུད་གསུངས་པར་འདློད་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀང་རྒྱུད་

གཉིས་སུ་འཇློག་པའི་ཁྱད་པར་དུ་འདློད་དློ། །ཡང་གུར་གི་ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། 

སྐྗེས་བུ་འདུལ་བར་མཛད་དློན་དུ། །རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་རྣམས་རབ་བཤད་ལ། །བཙུན་

མློ་རྣམས་ནི་བསྡུ་བའི་ཕྱིར། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་རྒྱུད་རབ་བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་

པས། དགློས་པ་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཉིས་བསྟན་པ་གཉིས་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་

འཇློག་བྱྗེད་དུ་འདློད་དློ། །གསང་བའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བ་ལས། བསྐྗེད་དང་

རློགས་འབྱུང་རིམ་པ་ཡིས། །རྣལ་འབྱློར་བསྐྗེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། རློགས་པ་རྣལ་

འབྱློར་མ་རུ་འདློད། །ཅྗེས་པས་བསྐྗེད་རིམ་གི་དྗེ་ཉིད་སྟློན་པ་ཕ་རྒྱུད་དང༌། རློགས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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རིམ་གི་དྗེ་ཉིད་སྟློན་པ་མ་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པར་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུང་དང་པློའི་དློན་ནི་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འཁློར་མཁའ་འགྲློ་མའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐློར་བའི་མཁའ་འགྲློ་སྗེ་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། མཁའ་འགྲློ་མ་རློ་རྗེ་གུར་གི་རྒྱུད་བཤད་ཅྗེས་པའི་དློན་ཡིན་

པ་དྗེའི་སྔློན་དུ་གསུངས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། མ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་དློན་ངློས་

འཛིན་པའང་མིན་ལ། མཁའ་འགྲློ་སྗེ་ལྔ་ཡང་དྗེའི་གློང་དུ། དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པ་ལྔ་

གསུངས་ཏྗེ། །རློ་རྗེ་ཅན་དང་རྟག་པ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་རློ་རྗེ་གཟི་བརིད་དང༌། །པདྨ་

གར་དབང་ཕྱུག་གི་དང༌། །རྟ་ཡི་རྒྱལ་པློ་ལྔ་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རིགས་ལྔ་པློ་ཉིད་ཡིན་པས། དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ལྷ་མློར་སྟློན་པ་

ཡང་མིན་པས་ལུང་དང་པློའི་བཤད་པ་མི་འཐད་དློ། །ལུང་གཉིས་པའི་དློན་བཤད་པ་

ཡང་དྗེའི་དློན་མིན་ཏྗེ། དྗེའི་གློང་ཉིད་དུ། མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས། རློ་རྗེ་གུར་འདིར་རྣལ་འབྱློར་མ་དང་མཁའ་འགྲློ་མ་རྣམས་

ཇི་ལྟར་བསྡུ་བར་བྱ་བ་ཡིན། ཞྗེས་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ལ་དྲིས་པའི་ལན་དུ། བྱམས་

པ་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས། །ཐློག་མར་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡིས། །སློང་

སྐྗེས་ལ་སློགས་མ་ལུས་པ། །བདག་གིས་བསྒལ་བར་བྱའློ་ཞྗེས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨློན་

མངློན་བརློད་ན། །ཅི་ཕྱིར་བཙུན་མློ་རྣམས་བློར་བྱ། །སློག་ཆགས་གསློད་ལ་འབད་

ལྡན་དང༌། །ཞྗེས་པ་ནས་རྒྱུད་བཤད་དློ། །ཞྗེས་པའི་བར་སྔར་བཞིན་གསུངས་པས། 

བཙུན་མློ་རྣམས་སྡུད་པའི་ཕྱིར་དུ་མཁའ་འགྲློ་མའི་རྒྱུད་ཀི་སིང་པློ་གསུངས་པའི་

རྒྱུད་ནི། དྲི་བའི་སྐབས་སུ་རློ་རྗེ་གུར་ལ་དྲིས་པས་གུར་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་རྒྱུད་ཀུན་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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སིང་པློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། དྗེའི་གློང་དུ། འབུམ་ལྔ་དགྗེས་པའི་རློ་རྗེ་ལས། སིང་པློ་འདི་

ནི་ཡློངས་བསྡུས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། མ་རྒྱུད་སྤྱིའི་འཇློག་བྱྗེད་

མིན་ཏྗེ། གཞུང་ཉུང་བ་ལ་ཞྗེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤྗེས་སློ། །

འློ་ན་རློ་རྗེ་གུར་དུ། བུད་མྗེད་ཇི་ལྟར་བསྡུ་ཞྗེས་འདྲི་བའི་དྲིས་ལན་གི་དློན་

གང་ཡིན་སམ་ན། གསུང་རབ་གཞན་དུ་བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་གིས་དངློས་སུ་འཚང་རྒྱ་

བ་མྗེད་པར་བསྟན་ལ། བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་རྟྗེན་དྗེས་བསྒྲུབས་ན་མཆློག་འགྲུབ་

པ་ཡློད་པར་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྲིས་པ་ཡིན་ལ། ལན་གིས་ནི་དང་པློར་

ཐུགས་བསྐྗེད་པའི་དུས་སུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་དགློད་པར་

དམ་བཅས་པས་ན། བུད་མྗེད་རྣམས་ཡལ་བར་དློར་དུ་མི་རུང་ལ། ཁྱད་པར་དུ་རྟྗེན་

དྗེ་དང་སློག་གཅློད་པས་མཚོན་པའི་སིག་ཆྗེ་བ་དང༌། རྗེ་ཞིག་ལྟ་བ་ལློག་པས་ཀང་

ལམ་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཆློག་སྒྲུབ་ཏུ་ཡློད་པས། དྗེ་རྣམས་བསྡུ་བའི་དློན་དུ་རློ་རྗེ་

གུར་གསུངས་པར་སྟློན་པ་ཡིན་པས། མ་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པའི་འཇློག་བྱྗེད་སྟློན་པ་ག་

ལ་ཡིན། སྐྗེས་པ་འདུལ་བ་དང་བུད་མྗེད་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཉིས་བཤད་ཅྗེས་པ་

ལ། སྤྱིར་རྒྱུད་འདིར་མ་རྒྱུད་ལ་ཡང་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཅྗེས་པ་དང༌། བུད་མྗེད་བསྡུ་

བའི་ཕྱིར་དུ་རློ་རྗེ་གུར་གསུངས་པ་ལ་བསམས་ནས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་བཤད་

ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡློད་དྗེ། དགྗེས་པའི་རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད། །དང་པློར་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀིས་བཤད། །ཕྱི་ནས་རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་རྒྱུད། །དྗེ་ཉིད་མློ་གཟུགས་བསྡུ་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་དང་པློར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ལྔ་གསུངས་པའི་ཕྱི་ནས་

དྗེ་ལས་བསྡུས་ནས། རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་གུར་གསུངས་པ་དྗེ་བུད་མྗེད་བསྡུ་བའི་
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ཕྱིར་དུ་ཡིན་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་གུར་བརྟག་གཉིས་ཀར་ཀྱཻ་རློར་མ་རྒྱུད་དུ་

བཤད་པས་དྗེ་ལ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི། རྣལ་འབྱློར་ཕ་དང་རྣལ་

འབྱློར་མ་གཉིས་ཀའི་དབྱྗེ་གཞི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ཀི། རྣལ་འབྱློར་

མའི་རྒྱུད་ཀི་ཟླས་དྲངས་པའི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་མིན་ནློ། །

གུར་བུད་མྗེད་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་ཚུལ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། ལུང་ཕྱི་མ་

འདི་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་

བྱས་ནས་འཆད་ན། བ་མྗེད་ཀི་སློ་ནས་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་གི་གཙོ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་

ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཡློད་ཀང༌། རྒྱུད་དང་བསྟན་བཅློས་རྣམས་ལས་

ཕལ་ཆྗེར་སྒྲུབ་པ་པློ་སྐྗེས་པ་དང༌། དྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བུད་མྗེད་རིགས་བཞི་བཤད་པ་

མང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚེ་སྐྗེས་པར་མ་ཟད་རིག་མ་ཡང་ལམ་སྒྲུབ་པ་པློར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། 

ཤྗེས་རབ་ཀི་རྐྗེན་གིས་ཐབས་གྲློལ་བ་ལྟར་ཐབས་ཀི་རྐྗེན་གིས་ཤྗེས་རབ་མ་གྲློལ་

བར་ཡང་ལན་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཚུལ་དྗེ་ཡང་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་

མློད་ཀང༌། རིག་མའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱྗེ་བ་དང་བརྟག་ཐབས་དང་བསྟྗེན་ཚུལ་དང་

དྗེ་བརྟྗེན་པ་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ཚུལ་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ལས་འཆད་པ་ལྟར་ཕ་རྒྱུད་

རྣམས་ནས་མི་རྒྱས་པས། དྗེའི་སློ་ནས་དྗེ་གཉིས་འདུལ་བའི་དློན་དུ་རྒྱུད་གཉིས་

བཤད་པར་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ཡང་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་དགློས་པ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་

དུ་འཇློག་པའི་འཇློག་བྱྗེད་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་གསང་འདུས་ནི་གཙོ་བློར་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཀང༌། དྗེ་ཕ་རྒྱུད་ཀི་འཇློག་བྱྗེད་མིན་པ་
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བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་བློ་དམན་གིས་རབ་ཏུ་རྟློགས་པའི་ཕྱིར་དུ་མཁའ་འགྲློ་

མའི་རྒྱུད་བཤད་པར་ཡང་དྗེ་ལས་གསུངས་པས་དྗེ་ཡང་མ་རྒྱུད་ཀི་འཇློག་བྱྗེད་དུ་

འགྱུར་རློ། །གསང་བའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བའི་ལུང་གི་དློན་བཤད་པ་ཡང་དྗེའི་དློན་

མིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། གཉིས་གཉིས་སྤློད་དང་རྣམ་པ་བཞི། །འདུས་པའང་རྣམ་པ་

གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། །བསྐྗེད་དང་རློགས་འབྱུང་རིམ་པ་ཡིས། །རྣལ་འབྱློར་བསྐྗེད་

པར་བསྟན་པ་སྟྗེ། །རློགས་པ་རྣལ་འབྱློར་མ་རུ་བརློད། །དབང་པློ་གཉིས་ཀའི་སློམས་

འཇུག་པ། །འདུས་པ་ཞྗེས་བྱར་རྣམ་པར་བརློད། །ཅྗེས་བལྟས་པ་དང་རྒློད་པ་དང་

ལག་བཅངས་དང༌། གཉིས་སྤློད་ཀི་རྒྱུད་བཞི་ཡི་བཞི་པ་དབང་པློ་གཉིས་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ལ། རྣལ་འབྱློར་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་གཉིས་གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི་བསྐྗེད་

པ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་སྟློན་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་རློགས་པ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་སྟློན་པ་

ཡིན་ཞྗེས་བཤད་ཀི། བསྐྗེད་རིམ་དང་རློགས་རིམ་སྟློན་པ་ལ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་

དང༌། ལུང་དྗེའི་གློང་ཉིད་དུ། དཔལ་ལྡན་འདུས་རྗེས་ལམ་གིས་ནི། །རིམ་པ་གཉིས་

ཀའི་ངློ་བློ་ལ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལྷག་ཡིད་འློང༌། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་སློན་གཙོ་བློ་

ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པས་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་འདུས་པ་སློགས་ལས་རློགས་རིམ་

གི་དྗེ་ཉིད་གཙོ་བློར་མི་སྟློན་པར་བསྐྗེད་རིམ་གི་དྗེ་ཉིད་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་འགལ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པས། འདི་སྐད་བདག་ཐློས་སློགས་གླྗེང་གཞིར་བྱས་པ་ཕ་

རྒྱུད་དང་གསང་བ་མཆློག་གིས་དགྗེས་པ་སློགས་གླྗེང་གཞིར་བྱས་པ་མ་རྒྱུད་ཀི་

དློན་དུ་བཞྗེད་ཟྗེར་བ་ནི་དྗེའི་བཞྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེས་ནི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དུ་འདི་སྐད་

བདག་ཐློས་སློགས་གསུངས་པ་དང༌། མ་རྒྱུད་ཁ་ཅིག་ལ་དྗེའི་དློད་ལ་གསང་བ་
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མཆློག་གིས་དགྗེས་པ་སློགས་འབྱུང་བ་གཉིས་བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་བ་དངློས་གཞིར་བྱྗེད་

པ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པར་གསུངས་ཀི། དྗེ་གཉིས་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་འཇློག་བྱྗེད་དུ་མ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེའི་ལུང་ནི་སྔར་དྲངས་ཟིན་ནློ། །དྗེ་དག་ལས་གཞན་རྒྱ་གར་

བ་ཁ་ཅིག་དང་བློད་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འཇློག་ཚུལ་བྱས་པ་མང་པློ་ཞིག་སང་

ནའང༌། ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པའི་ཕློ་མློའམ། ཐབས་

ཤྗེས་ཀི་དློན་གི་ལྡློག་པ་ཅི་ཡང་མི་སང་ལ། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་

ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་ནི་ཐབས་ཤྗེས་འདི་ལ་བྱྗེད་དང་གཙོ་བློར་སྟློན་མི་སྟློན་གི་ཁྱད་པར་

བཤད་པ་མི་སང་ཞིང༌། འཇློག་བྱྗེད་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་མཐུན་

ཕྱློགས་ལ་མཐློང་ཙམ་དུ་འདུག་པས་མི་འཐད་པ་རྟློགས་པར་ས་བའི་ཕྱིར་མ་བིས་

སློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འཇློག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་སམ་

ན། རྒྱུད་འདི་གཉིས་ལ་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐློར་ནས་ཀང་སློ་སློར་འཇློག་པའི་ཕལ་པའི་

ཁྱད་པར་ཡང་འདློད་མློད་ཀང༌། གཙོ་བློར་རློགས་རིམ་གི་སློ་ནས་ཁྱད་པར་བཞག་

དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་བདྗེ་སྟློང་གི་ཐབས་ཤྗེས་ལ་ལྟློས་ནས་ཐབས་ཤྗེས་རྗེ་རྗེ་བའི་

རྒྱུད་དུ་མི་འཇློག་པར་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ལ་ལྟློས་ནས་ནི་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་གི་སློ་ནས་ཀང་གཞག་ཏུ་མི་རུང་སྟྗེ། ཀྱཻ་རློར་སློགས་

མའི་རྒྱུད་ལས་བདྗེ་བ་ཤས་ཆྗེར་བསྟན་པ་ལྟར་འདུས་པ་ལས་མ་གསུངས་པས། ཀྱཻ་

རློར་ཕ་རྒྱུད་དང་འདུས་པ་མ་རྒྱུད་དུ་གཞག་དགློས་པའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་རློགས་རིམ་གི་སློ་ནས་ཐབས་ཤྗེས་སློ་སློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཐབས་ཤྗེས་ནི། ཤྗེས་རབ་དློན་དམ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། ཐབས་ཀུན་རློབ་

སྒྱུ་མའི་སྐུའློ། །

དྗེ་ལ་དང་པློའི་སློ་ནས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པ་ནི་གུར་གི་ལྗེའུ་

བཅུ་གསུམ་པ་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་

རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལགས། རློ་རྗེ་འཛིན་གིས་གསུངས་པ། ཤྗེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕྱིན་པའི་

ཐབས། །འདི་ནི་རྣལ་འབྱློར་མར་བརློད་དློ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་རབ་སྦྱློར་བས། །གང་

ཕྱིར་དྗེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱ། །ཞྗེས་མ་རྒྱུད་སྤྱིའི་དབང་

དུ་མཛད་ནས་དྗེར་འཇློག་བྱྗེད་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་གང་དང་དྗེ་

གཉིས་འབྗེལ་བས་གང་གི་ཕྱིར་དློན་དམ་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་

པློའི་སྦྱློར་བས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་སྟློན་པ། དྗེའི་ཕྱིར་གུར་ལ་སློགས་པ་ལ་རྣལ་

འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱའློ། །རྒྱུ་མཚན་དྗེས་མ་རྒྱུད་དུ་འགྲུབ་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཅྗེས་

པ་གཉིས་ཀི་དློན་ནློ། །དློན་དྗེ་དག་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་ཡས་བབས་དང༌། དྗེ་ནས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་

ལློག་པའི་མས་བརྟན་གི་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེ་ཚུལ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་བདྗེ་བ་དང་སྟློང་པ་གཉིས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་སྦྱློར་བའི་སློ་ནས། དློན་དམ་པའི་

དྗེ་ཁློ་ན་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་རྟློགས་པ་གློང་ནས་གློང་དུ་བགྲློད་པའི་

རིམ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་ཞིང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་འློད་ཟྗེར་

ལྔ་ལས་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གཙོ་བློར་མི་སྟློན་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་

ཅྗེས་བྱ་སྟྗེ། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཤྗེར་ཕྱིན་ཆློས་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་འདི་ནི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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མྗེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབྱློར་ཡང་ཡིན་ལ། གཙོ་བློར་ཆློས་ཀི་སྐུའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་སྟློང་

ཕྱློགས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཆ་ཡིན་པས་མ་ཞྗེས་ཀང་བརློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པའི་སློ་ནས་རྣལ་འབྱློར་ཕའི་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པ་ནི། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་

མཚོ་ལས། རྣལ་འབྱློར་རྣམས་ལ་རྒྱུད་རྒྱལ་དུ། །དྗེ་དང་དྗེ་ཡི་ཆློག་དབྱྗེ་ཤྗེས། །འློད་

གསལ་སྒྱུ་མ་བདག་གིས་ནི། །སྒྱུ་མ་འཇིག་རྟྗེན་ལ་བཤད་དློ། །ཞྗེས་གསལ་བར་

གསུངས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་བཤད་དློ་ཞྗེས་དྲང་ངློ༌། །གང་དུ་ན་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཀི་

རྒྱལ་པློ་རྣམས་སུའློ། །གང་ན་སྒྱུ་མའི་སྐུའློ། །གང་ལ་ན་འཇིག་རྟྗེན་ཏྗེ་དྗེའི་གདུལ་བྱ་

ལའློ། །གང་གིས་ན་སྟློན་པ་བདག་གིས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན་སྟློང་པ་སྔ་མ་གསུམ་དང་

བཅས་པའི་འློད་གསལ་ཏྗེ་སྟློང་པ་བཞིའི་རིམ་པས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

ལློ། །གང་གིས་སྒྲུབ་ན་རྒྱུད་དྗེར་གསུངས་པའི་དྗེ་དང་དྗེའི་ཆློ་གའི་དབྱྗེ་བ་སྟྗེ་ཁྱད་

པར་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པས་སློ། །དློན་དྗེ་དག་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། འློད་གསལ་འཆར་

བའི་གནས་སིང་ཁར་རླུང་རིམ་གིས་སྡུད་པའི་རིམ་པ་ལས་ལུགས་འབྱུང་གི་སྟློང་པ་

བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་ཕྱིར་ལ་ལྡང་བའི་རིམ་པ་ལས་ལུགས་ལྡློག་གི་སྟློང་པ་བཞིའི་སློ་

ནས་སྟློང་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ཚུལ་དང༌། འློད་གསལ་གི་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལས་ཀུན་རློབ་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་ཕའི་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་སྟློང་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་རླུང་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློར་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བའི་

རྣལ་འབྱློར་ཡང་ཡིན་ལ། གཅློ་བློར་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་བྱྗེད་སང་ཕྱློགས་ཐབས་ཀི་

ཆ་ཡིན་པས་ཕ་ཞྗེས་ཀང་བརློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བའི་ལུང་གི་དློན་

ཡང༌། སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྗེད་པ་སྟློང་པ་བཞི་ལས་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་དང༌། གདློད་མ་ནས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

98

རློགས་པ་སྟྗེ་གྲུབ་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་གློང་ནས་གློང་དུ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་

རྒྱུད་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ཡིན་པས་སྔ་མ་གཉིས་དང་དློན་འདྲའློ། །གཙོ་

བློར་སྟློན་མི་སྟློན་ནི་རྒྱུད་དྗེས་དྗེ་ལ་རྩལ་དུ་བཏློན་ནས་འཆད་མི་འཆད་ཡིན་གི་དྗེར་

བསྟན་མ་བསྟན་ཙམ་མིན་ནློ། །ཁྱད་པར་དྗེ་གཉིས་ནི་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བློ་

རྗེ་ལ་ཚད་ལྡན་གིས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་སང་ན། ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་གཞན་རྣམས་

”དྗེའི
1

་སྗེར་གཏློགས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། ཚུལ་དྗེ་དངློས་སུ་མི་གསལ་བ་རྣམས་

ཀང་ཕྱློགས་གཉིས་པློ་དྗེར་དྲངས་ནས་བཤད་དགློས་པས། འཇློག་ཚུལ་དྗེས་རྒྱུད་

གཉིས་པློ་ཀུན་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་མིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐབས་རྒྱུད་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྗེ་བ། གསང་འདུས་བྱྗེ་

བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཐབས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འདློད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དང་

གཏི་མུག་གི་ཐབས་རྒྱུད་གསུམ་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་དང་

པློ་ནི། དྗེ་ཉིད་ལས། ད་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། །འདློད་ཆགས་ཐབས་ཆྗེན་པློ་

ཡི་རྒྱུད། །གང་གིས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན་ནི། །ཚེ་འདིར་དངློས་གྲུབ་སྦྱིན་པར་

བཤད། །གསང་བ་འདུས་པ་སྟློང་ཕག་གཅིག །རློ་རྗེ ་ཕྗེང་བ་འབུམ་ཕག་

གསུམ། །དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་སྟློང་ཕག་བཞི། །ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་བརྒྱ་བདུན་

ཅུ། །ཨུ་རད་ཏནྟྲ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད། །དྗེ་ཡི་ཉྗེ་བར་བཤད་པའི་རྒྱུད། །དམ་ཚིག་ཆྗེན་

པློ་ལྔ་བཅུ་ལྔ། །རློ་རྗེ་ལྔ་འདུས་སྟློང་ཕག་གཅིག །ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་ཕག་

གཅིག །མཉམ་ཉིད་རྣམ་རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བཅུ། །ཟླ་གསང་ཐིག་ལྗེ་སྟློང་བདུན་

1  དའི
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བརྒྱ། །རློ་རྗེ་ས་འློག་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། །ཅློད་པན་རློ་རྗེ་བདུན་བརྒྱ་ལྔ། །ཁློ་ཟླ་ཐིག་ལྗེ་

འབུམ་ཕག་ལྔ། །རློ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་བརྒྱ་དགུ་བརྒྱ། །མཉམ་ཉིད་གསང་བ་སྟློང་ཕག་

ལྔ། །རློ་རྗེ་གསང་རྒྱན་སྟློང་ཕག་ལྔ། །རློ་རྗེ་གསང་རྒྱན་སྟློང་ཕག་ལྔ། །རློ་རྗེ་གསང་

མཛོད་སྟློང་ཕག་བདུན། །ནློར་བུ་གསང་ཐིག་འབུམ་ཕག་གཅིག །སང་མཛད་སྒྱུ་

འཕྲུལ་སྟློང་དང་བརྒྱ། །རློ་རྗེ་གསང་རྒྱན་སྟློང་ཕག་གཅིག །རློ་རྗེ་ཐློད་པ་ཉིས་བརྒྱ་

བརྒྱ། །དྗེ་ཉིད་བརྒྱ་སྟློང་བརྒྱ་སྟློང་བདུན། །དམ་ཚིག་མངློན་རྒྱན་སྟློང་ཕག་

བདུན། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བློ་འབུམ་ཕག་གཅིག །གསང་ཆྗེན་བསྡུས་པ་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ། །རིན་ཆྗེན་སློང་པློ་དགུ་བརྒྱ་བདུན། །དུས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ། །ལྷ་མློ་

བསྟན་བཅློས་ལྔ་བརྒྱ་བདུན། །འདི་རྣམས་དགློངས་པའི་བྱྗེ་བག་གིས། །ང་ཡིས་ཡང་

དག་བསྟན་པར་བྱ། །འདི་ནི་གཉིས་པློ་འཁྱུད་པ་ཡི། །རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་བསྟན་

པའློ། །ཞྗེས་དང་། དྗེ་བཞིན་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་གི ། རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་ཀང་ཤྗེས་པར་

བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

འདློད་ཆགས་ཀི་ཐབས་རྒྱུད་ལ་འདིར་མིང་སྨློས་པ་ཉྗེར་བདུན་དང་བཅས་

པའི་ལྔ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཡློད་པར་གསུངས་སློ། །ཞྗེ་སང་གི་ཐབས་རྒྱུད་ནི་གཤིན་རྗེ་

གཤྗེད་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་དང༌། གཏི་མུག་གི་ཐབས་རྒྱུད་ནི་རློ་རྗེ་ཨ་ར་ལི་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ཞྗེས་བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་གསུང་ངློ༌། །རྒྱུད་གཉིས་སློ་སློའི་

སྤྱིའི་གྲངས་སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ནི་སྔར་དྲངས་པ་ལས་ཤྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །རྩ་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་

ཀི་གྲངས་བསྟན་པ་དང༌། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ། 
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འདུས་པའི་ཆྗེ་བ་བརློད་པ། དྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་རིམ་པ། རྒྱུད་འགྲྗེལ་གི་

བཤད་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། གསང་བ་འདུས་པ་ལ་རྒྱུད་རྒྱས་

པ་ཉི་ཁི་ལྔ་སྟློང་པ་གཅིག་དང༌། བསྡུས་པའི་རྒྱུད་སྟློང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་ལྗེའུ་བཅློ་

བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གཉིས་སུ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་འགྲྗེལ་པས་བཤད་དློ། །སྟློང་ཕག་

གི་གྲངས་རྣམས་ནི་ཤློ་ལློ་ཀ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་སྔར་གསང་བ་འདུས་པ་སྟློང་ཕག་

གཅིག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི་བསྡུས་རྒྱུད་ཀི་རགས་པའི་གྲངས་ལ་དགློངས་སློ། །

འདིར་རྩ་བའི་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཅྗེས་གྲགས་པའི་

དློན་གང་ཡིན་སམ་ན། རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་ནི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང༌། ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་

དམ་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ཅྗེས་པ་གཉིས་ཡིན་ཏྗེ། དང་པློར་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་

གསུངས་པ་ཕྱིས་ཀི་གདུལ་བྱ་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་ན། ཚེ་དང་ཤྗེས་རབ་སློགས་དམན་

པས་བདྗེ་བག་ཏུ་ཁློང་དུ་ཆུད་མི་ནུས་པའི་དློན་དུ་སྔ་མ་ལས་བསྡུས་ནས་བསྟན་

པའློ། །དྗེ་གཉིས་ནི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་གཉིས་

ཀ་རྩ་རྒྱུད་ཡིན་པས་སྔ་མ་ཕྱི་མའི་རྩ་རྒྱུད་དུ་འགྲློ་བ་མིན་ནློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་རྩ་བའི་དློན་

ནི་ཡལ་ག་ལ་ལྟློས་ནས་ཤིང་སློང་པློའི་རྩ་བའི་ཐ་སད་བྱྗེད་པ་ལྟར་ཡན་ལག་ལ་ལྟློས་

ནས་བཞག་པ་གཅིག་དང༌། དང་པློའི་བདག་པློ་ལ་རྩ་བའི་བདག་པློ་ཞྗེས་བརློད་པ་

ལྟར་དུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལ་ལྟློས་ནས་བཞག་པ་གཅིག་དང༌། རྩ་བ་

དང་འགྲྗེལ་པ་ཞྗེས་བརློད་པ་ལྟར་བཤད་རྒྱུད་ལ་ལྟློས་ན་བཞག་པ་གཅིག་སྟྗེ་གསུམ་

སང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་སྒློན་གསལ་ལས། རྒྱུད་སྗེ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་

འདུས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྗེ། རྩ་བར་འགྲློ་ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ནི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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རྩ་བ་ཡང་ཡིན་ལ་རྒྱུད་ཀང་ཡིན་པས་རྩ་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱའི། དློན་དྗེ་ཚང་བ་ཐམས་ཅད་

ལ་རྩ་རྒྱུད་ཀི་མིང་དངློས་མིང་དུ་འཇུག་པར་མ་ངྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་གསུངས་པའི་འདུས་པ་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པློ་ཕྱིས་གསུངས་

པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལྗེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ་ལ་ལྟློས་ནས་རྩ་རྒྱུད་དུ་མཛད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཚུལ་

འདི་ལ་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་རྩ་རྒྱུད་དང༌། འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་དྗེའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང༌། ལྗེའུ་

བཅློ་བརྒྱད་པ་དྗེའི་ཡང་རྒྱུད་ཕྱི་མར་ནཱ་རློ་པས་གསུངས་སློ། །ཕྱི་མའི་སྐད་དློད་བ་

མའམ་གློང་མ་སྟྗེ་མཆློག་གི་དློན་དང༌། ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་ལས། ཁ་

ཅིག་གིས་མཆློག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡང་ལློ་ཆྗེན་གིས་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མར་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་ཏྗེ་

འགྲྗེལ་པས་ཀང་ཕྱི་མའི་དློན་དུ་བཤད་དློ། །འདུས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་

རྩ་རྒྱུད་ཡིན་པ་འདི་སྤྱློད་བསྡུས་ཀིའང་དགློངས་པར་སང་ངློ༌། །འློ་ན་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་

པ་འདུས་པ་ལ་ལྟློས་ནས་རྩ་རྒྱུད་དུ་འཇློག་པ་དྗེ། དུས་སྔ་བ་ཙམ་གིས་མི་རུང་བས་

དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སམ་ན། འདུས་པ་རྒྱུད་སྗེ་བཞིར་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་

མིན་མློད་ཀང༌། སྤྱིར་དྗེ་ལ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དུ་མང་དུ་གསུངས་པས། དྗེ་དང་དྗེ་ཉིད་

བསྡུས་པ་གཉིས་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཅྗེས་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་སྗེ་ཚན་པ་

གཅིག་ཏུ་ཡང་བྱུང་བ་དང༌། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། ཐབས་ཤྗེས་

ལ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་ཡབ་ཀི་ཕྱློགས་སུ་ཚུལ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་འགྲྗེལ་

པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་ཀང་ཡིན་ཞིང༌། །ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་སྒློན་

གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་གི་སྐློར་ལ་སློགས་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱུད་འདི་ཉིད་

ནས་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་བར་ཡང་གསུངས་པས། དང་པློའི་གཞི་
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102

འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དྗེ་ལྟར་འཆད་དམ་བརྟག་གློ །གལ་ཏྗེ་སྔ་མའི་

དློན་ཕྱི་མས་འཆད་པ་ལ་རྒྱུད་ཕྱི་མར་འཇློག་ན། འདུས་པའི་ལྗེའུ་དང་པློས་རྒྱུད་ཀི་

དློན་མདློར་བསྟན་པ་དྗེ་ཉིད་ལྗེའུ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་འཆད་པར་གསུངས་པས་

དང་པློ་ཡང་བཅུ་དྲུག་པློ་ལ་ལྟློས་ནས་རྩ་རྒྱུད་དང༌། བཅུ་དྲུག་པློ་ཡང་དང་པློ་ལ་ལྟློས་

ནས་རྒྱུད་ཕྱི་མར་གཞག་དགློས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་ལྗེའུ་རྗེ་རྗེའི་སྔ་ཕྱི་ལ་ཡང་དྗེ་

ལྟར་གཞག་དགློས་པ་སློགས་ཀི་སྐློན་ཡློད་ལ། དྗེ་ལྟར་མི་འཇློག་ན་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་

འཇློག་མཚམས་གང་ནས་ཡིན་སྨློས་ཤིག་ཅྗེ་ན། རྒྱུད་ཕྱི་མར་སྤྱིར་འཇློག་ཚུལ་མང་

ཡང་འདིར་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མར་འཇློག་ཚུལ་བཤད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་ལྗེའུ་བཅློ་

བརྒྱད་པ་འདི་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀང་ཡིན་ལ། འདུས་པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཕྱིས་

གསུངས་ཤིང༌། རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མློང་གི་དློན་དང་

ལྗེའུ་སློ་སློའི་དློན་དཀའ་ཞིང་སྦས་པ་རྣམས་གསལ་བར་འབྱྗེད་པས་འདུས་པ་ཕྱི་མ་

ཞྗེས་ཟྗེར་བས། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལྗེའུ་སྔ་མའི་རྒྱུད་ཕྱི་མར་འགྱུར་བའི་

སྐློན་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་དངློས་

སུ་གསུངས་པ་ནི་ལྔ་སྟྗེ། རིམ་ལྔ་ལས། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་དང༌། དགློངས་པ་ལུང་

སྟློན་དང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་བཤད་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀང་བཤད་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། སྒློན་གསལ་ལས། གླྗེང་

གཞིའི་ཡི་གྗེ་དང་པློ་གཉིས་འཆད་པ་ན་ལྷའི་དབང་པློས་ཞུས་པའི་ཁུངས་དངློས་སུ་

སྨློས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་དྗེའི་ལྷག་མ་རྣམས་འཆད་པ་ན་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལས་ཞྗེས་
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གསུངས་པ་ནི་སྔ་མ་ཉིད་དུ་སང་བས། ལྷའི་དབང་པློས་ཞུས་པ་བཤད་རྒྱུད་དུ་

གསུངས་ཏྗེ་འདི་མ་འགྱུར་རློ། །ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་ལྗེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ་རྒྱུད་ཕྱི་

མར་གསུངས་པ་མ་གཏློགས་པ་བཤད་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་མི་སང་

ཡང༌། ཐ་ག་ན་དང་རྒྱལ་བས་བྱིན་གིས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པར་འདློད་པ་ལྟར་བཤད་

རྒྱུད་དུ་འདློད་པར་བྱའློ། །ཁ་ཅིག་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་དུ་སྤྱློད་

བསྡུས་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་འགྱུར་གསར་

གཉིས་ལས། བཤད་པའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང༌། རིམ་པས་སྨློན་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་ཀང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལ་

བསམས་པར་སང་ཡང༌། སྤྱློད་བསྡུས་འགྱུར་རིང་ལས། ཤིན་ཏུ་སྤློས་པ་མྗེད་པའི་

སྤྱློད་པ་སྨློན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཤད་པའི་མདློ་ལས་གསུངས་པའི་རིམ་པས་ཀང་

བཤད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ནས་གང་ཚེ་བརྟན་པར་མི་རྟློག་ལ། །ཞྗེས་སློགས་

མང་པློ་ཞིག་དྲངས་པ་ནི། རྒྱུད་དྗེའི་ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་འབྱུང་ངློ༌། །

དྗེའི་དློན་ནི་ལྗེའུ་དྗེར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྱློད་པ་བསྟན་ལ་དྗེ་ཡང་སྨློན་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་སུ་གསུངས་པས་བཤད་ཅྗེས་པ་ནི་སྨློན་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཤད་

ཅྗེས་པའི་དློན་ཡིན་གི་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་སྟློན་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྒྱུ་

འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱུད་ཀང་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་

ཀ་འདུས་པའི་ཕྱློགས་མཐུན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་གི་བཤད་རྒྱུད་མིན་ནློ། །ལྷ་མློ་བཞིས་

ཞུས་ནི་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་བ་སྟློང་ཕག་

གཅིག་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་རྒྱུད་ལ་སྟློང་ཕག་
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བཅུ་གཉིས་པ་གཅིག་དང༌། ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་གཉིས་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལའང་རྒྱུད་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ཡློད་པར་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ལ། 

སྔར་ལུང་དྲངས་པར་རློ ་རྗེ ་ཕྗེང་བ་ལ་འབུམ་ཕག་གསུམ་ཡློད་པར་བཤད་

དློ། །དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ན་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ཡན་འཆད་པའི་བཤད་

རྒྱུད་ལས་ལྷག་མ་མ་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་གིས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ་དང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

ནི། འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་གཞན་ནི། དྗེའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཀང་འདུས་པའི་རྒྱུད་

མིན་ལ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནློ། །འདིས་རྩ་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་ལ་རྒྱུད་ཀི་

ཐུན་མློང་གི་དློན་འཆད་པ་ནི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཅྗེས་

པའི་མཚན་དློན་དང༌། ཐབས་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་དང༌། རྒྱུད་སྤྱིའི་སློམ་ལ་དྲིས་ལན་

མཛད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པློ་སློ་སློའི་དློན་ལ་དྲིས་

ལན་མཛད་པའློ། །རྒྱུད་ཀི་འབྗེལ་བ་དྲིས་པའི་འབྗེལ་བ་ནི་གང་བཤད་པས་རྒྱུད་ཀི་

དློན་ཐམས་ཅད་ཁིག་ཆགས་སུ་འབྗེལ་བའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་

དཔལ་གི་དློན་དུ་ནཱ་རློ་པ་བཞྗེད་དློ། །དྗེའི་ལན་དུ་ལྗེའུ་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་བདུན་

པའི་བར་བཅུ་དྲུག་གི་བཞི་ཚན་རྗེ་རྗེས་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་རྗེ་རྗེ་སྟློན་

པར་བཤད་པ་ལ། ནཱ་རློ་པས་ལྗེའུ་དང་པློས་རྒྱུད་དློན་མདློར་བསྟན་པ། ལྷག་མ་བཅུ་

དྲུག་གིས་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་འཆད་ཅིང༌། བཅློ་བརྒྱད་པ་ནི་དྗེ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གསང་བའི་མན་ངག་སྟློན་པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་དག་གིས་ནི་རིམ་གཉིས་སློ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

105

སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་བསྟན་ལ། 

ཐབས་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བའི་སྐབས་སུ་རིམ་གཉིས་སློ་སློར་ཕྱྗེ་བའི་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞི་བསྟན་ནློ། །

བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྩལ་དུ་འདློན་ཕྱློགས་རྗེའི་སློ་

ནས་རྩ་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་རྗེ་ཡློད་པ་ལ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་འདིས་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཅུ་

གཉིས་པར་གསུངས་པའི་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་སློ་ནས་རྩ་རྒྱུད་འཆད་ལ། 

འབྗེལ་བའི་དློན་དཔལ་གི་དྲིས་ལན་དུ་ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྗེན་བསྒྲུབ་བཞི་འཆད་

པ་བྱུང་བས། ལྗེའུ་སློ་སློའི་དྲིས་ལན་རྣམས་དྗེར་འདུ་ཞིང༌། ཐབས་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བའི་

དྲིས་ལན་ནི་མཚན་དློན་གི་དྲིས་ལན་ཉིད་ཡིན་པ་དང༌། སྤྱི་སློམ་ཡང༌། མཚན་དློན་

གི་དྲིས་ལན་དུ་འདུ་བས། རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ནི་གཙོ་བློར་རྒྱུད་ཀི་མཚན་གི་གཞུང་

ཉིད་འཆད་པ་ལ་སྦྱར་ན་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དློ། །

འདི་ལ་ནི་ལྗེའུ་བཞི་བཞིས་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་རྗེ་རྗེ་བསྟན་པར་འགྲློ་

”ཚུལ
1

་དཀའ་བས་དྗེ་ལྗེགས་པར་ཐློན་པ་དང༌། རིམ་གཉིས་སློ་སློའི་ཡན་ལག་བཞིའི་

ས་མཚམས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རློགས་རིམ་གི་བསྗེན་པའི་ཡན་

ལག་དྲུག་བཤད་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་རྟློགས་ནས་རྩ་རྒྱུད་འཆད་ཤྗེས་པ་ཞིག་

དགློས་ཏྗེ། འཕགས་ལུགས་ཀིས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དྗེ་ལྟར་འཆད་ཤྗེས་པ་ནི་ནཱ་རློ་པའི་

འགྲྗེལ་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་པར་སང་ངློ༌། །དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ནི་རྩ་རྒྱུད་དང་

ལྗེའུའི་རིམ་པ་རྣམས་མཐུན་ཞིང་ལྗེའུ་རྣམས་སུ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གང་གསུངས་པ་ཕལ་

1  ཆུལ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཆྗེ་བ་བཀློད་ནས། དྗེ་ནས་ལྗེའུ་དྗེའི་དཀའ་གནས་རྣམས་འཆད་པ་ཞིག་གློ །རྒྱུད་

འདིར་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པློ་སློ་སློས་དློན་འདི་སྟློན་པ་བསྡུས་པ་རྗེ་གསུངས་ཤིང༌། 

འདུས་པའི་རྒྱུད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་ནས། དྲང་དློན་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་ངྗེས་དློན་སྦས་པ་རྣམས་གསལ་བར་མཛད་ཅིང༌། དློན་གཞན་

ལ་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་གསུངས་པའི་དགློངས་བཤད་རྣམས་ཀང་ལྗེགས་པར་

བཀྲལ་ལ། ལྗེའུ་སློ་སློ་ཕལ་ཆྗེ་བར་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་རྩ་རྒྱུད་དུ་སྦས་ནས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསལ་བར་སྟློན་པར་མཛད་དློ། །དྗེས་ན་འདིས་རྩལ་དུ་

བཏློན་ནས་རྩ་རྒྱུད་འཆད་པ་ཡང་རིམ་པ་དྗེ་དག་གི་སློ་ནས་ཡིན་ནློ། །སྒློན་གསལ་དུ་

བཤད་རྒྱུད་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་ལ། འདི་མང་ཤློས་སུ་ཡློད་དྗེ་ཤས་ཆྗེར་ངྗེས་དློན་གི་

བཤད་པ་ལ་དྲངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད་འདི་ལ་ལྗེའུ་བཅུ་དགུ་པ་དང༌། ཉི་

ཤུ་པའི་གཞུང་གི་གཅློད་མཚམས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་སྟྗེ། འདི་ལྟར་ལྗེའུ་བཅུ་

དགུ་པའི་ཐློག་མ། དྗེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། །ས་ཚོགས་ལ་སློགས་སྐད་ཅིག་

བདག །ཅྗེས་པ་ནས། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་མངློན་པར་འདློད། །ཅྗེས་པའི་བར་གི་ཚིག་

རྐང་དགུ་མ་གཏློགས་པ་དྗེའི་རྗེས་ནས་ལྗེའུ་བཅུ་དགུ་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་གཞུང་ 

མ་དར་བས་འདི་གཞག་པའློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ། དྗེ་ནས་

གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། །ཞྗེས་པ་ནས། བ་མ་བརྒྱུད་པ་ལས་ཤྗེས་བྱ། །ཞྗེས་པའི་

བར་ལ་ལྗེའུ་ཉི་ཤུ་པར་མཛད་ནས་སྤྱིར་ལྗེའུ་རྗེ་བརྒྱད་དུ་འགྲྗེལ་པར་བྱས་སློ། །ལྷ་

བ་མ་ཞི་བ་འློད་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལ། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་མངློན་པར་འདློད། །ཅྗེས་པ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཡན་ཆད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ། བལྟ་དང་འགུགས་དང་དྗེ་བཞིན་

བར། །ཁ་ལ་”ཙུམ
1

་པ་བྱྗེད་པ་ཡི། དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་ཤྗེས། །ཞྗེས་པ་ནས། 

ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའ་ཉམས་མློང་བ། །མཚན་ཉིད་དང་བལ་སྐད་ཅིག་གློ །ཞྗེས་པའི་

བར་དུ་བཏློན་ནས་དྗེ་རྣམས་ལ་ལྗེའུ་བཅུ་དགུ་པ་སྐད་ཅིག་མ་རྣམ་པར་ཕྱྗེ་བའི་

ལྗེའུར་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། དགའ་བ་བཞི་ཡི་མཚན་ཉིད་

ནི། །ཞྗེས་པ་ནས། སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློར་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས། །དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་

བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་པའི་བར་དུ་བཏློན་ནས། དྗེའི་འློག་ཏུ། རྩ་རྣམས་ཀུན་གི་ནམ་མཁའ་

ཆྗེ། །ཞྗེས་པ་ནས། བ་མ་བརྒྱུད་པ་ལས་ཤྗེས་བྱ། །ཞྗེས་པའི་བར་གིས་ལྗེའུ་ཉི་ཤུ་པ་

དགའ་བའི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་ཕྱྗེ་བའི་ལྗེའུ་ཞྗེས་མཛད་དྗེ། སྤྱིར་ལྗེའུ་རྗེ་བརྒྱད་དུ་

བྱས་སློ། །ཞི་བ་འློད་ཀི་འགྱུར་དར་མ་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས་བཅློས་པ་ལས། རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་མངློན་པར་འདློད། །ཅྗེས་པ་ཡན་ཆད་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ། དྗེ་

ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། །དགའ་བ་བཞི་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི། །ཞྗེས་པ་ནས། སྤྲུལ་

པའི་འཁློར་ལློར་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས། །དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་པའི་བར་

དུ་འདློན་ནློ། །

དྗེའི་འློག་ཏུ། བལྟ་དང་འགུགས་དང་དྗེ་བཞིན་བར། །ཞྗེས་པ་ནས། ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་དགའ་ཉམས་མློང་བ། །མཚན་ཉིད་དང་བལ་སྐད་ཅིག་གློ །ཞྗེས་པའི་བར་དུ་

འདློན་ཞིང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ། རྩ་རྣམས་ཀུན་གི་ནམ་མཁའ་ཆྗེ། །ཞྗེས་པ་ནས། བ་མ་

བརྒྱུད་པ་ལས་ཤྗེས་བྱ། །ཞྗེས་པའི་བར་རྣམས་བཏློན་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀུན་དགའ་བའི་

1  ཅུམ    སྗེ། ༣༢ན༣ན། སྐུ། ༣༢ན༣ན།   ཙུམ
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མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་ཕྱྗེ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལྗེའུ་བཅུ་དགུ་པར་བྱས་ནས། སྤྱིར་ལྗེའུ་རྗེ་

བདུན་དུ་བྱས་སློ། །དྗེ་ལྟར་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་སང་ཡང་པཎི་ཏ་མཱན་ཏྲ་ཀ་ལ་ཤའི་རྒྱ་

དཔྗེ་དང༌། སུ་ཛ་ན་ཤྲི་ཛྙ་ན་དང་ཞི་བ་འློད་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་ལྗེའུའི་གཅློད་མཚམས་

དྗེ་ཉིད་གཞུང་གི་དློན་དུ་སང་སྟྗེ། སྐད་ཅིག་མ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ཟླློག་ཏུ་

བཤད་པའི་ཚན་གཅིག་དང༌། དགའ་བ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་

བཤད་པའི་ཚན་པ་གཉིས་གཞུང་ལ་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། བལྟ་དང་འགུགས་དང་དྗེ་

བཞིན་བར། ཞྗེས་སློགས་ནི། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་མངློན་པར་འདློད། ཅྗེས་པའི་འཕློར་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། ཞྗེས་པའི་ཚིག་ནི་

ལྗེའུ་གཞན་དུ་མ་ལ་ཡང་ལྗེའུའི་མགློ་འདྲྗེན་གི་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །རྒྱུད་འདིར་ཕྱག་རློར་གིས། གསང་བ་འདུས་པར་བར་ཙམ་གིས་མི་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་རིམ་གཉིས་ལ། རློ་རྗེས་འཕྗེང་བའི་སློ་ནས་འདྲི་འདློད་པས། གཙོ་བློར་

རློགས་རིམ་གི་སློ་ནས་བསྟན་དུ་གསློལ་ཞྗེས་པའི་ངག་སྔློན་དུ་བཏང་ནས། རློ་རྗེ་

ཕྗེང་བའི་མིང་དློན་ནས། རླུང་གི་མཚན་ཉིད་དང་འཇིག་ཚུལ་གི་བར་གི་དྲི་བ་མཛད་

དློ། །

དྗེ་རྣམས་ཀི་ལན་གིས་ཕལ་ཆྗེར་འདུས་པའི་དློན་དང༌། །མངློན་བརློད་འབུམ་

པ་སློགས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་མང་པློ་ཡང་བཤད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཕལ་མློ་ཆྗེ་

འདུས་པའི་དློན་གི་མཐའ་གཅློད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སང་ངློ༌། །དྲིས་ལན་གི་གྲངས་ནི་

བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་སུ་འགྲྗེལ་པས་བཤད་དློ། །རྒྱུད་འདིས་གསལ་ཁ་བཏློན་ནས་

འདུས་པའི་གཞུང་གང་འཆད་སམ་ན། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་གསུམ་པ་དང་དྲུག་པར་ས་
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རྩྗེར་ཡུངས་ཀར་ཙམ་གི་རིན་ཆྗེན་བསློམ་པར་གསུངས་པ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་

འཆད་མློད་ཀང་གཙོ་བློ་ནི། ཨྗེ་ཝཾ་མ་ཡ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་བཞི་བཅུའི་གླྗེང་

གཞིས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པར་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དྗེ། རྒྱུད་

འདིར་ཨྗེ་ནི་ཤྗེས་རབ་དམ་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་རྗེས་ཡི་གྗེ་རྗེའི་དློན་

འཆད་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །གཞུང་དྗེ་དག་གིས་ལུས་དབྗེན་དང༌། ངག་དབྗེན་དང༌། 

སྗེམས་དབྗེན་དང༌། སྒྱུ་ལུས་རྣམས་གཙོ་བློར་བསྟན་ལ། སྐབས་གཞན་དུ་འློད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ཀང་མང་དུ་སྟློན་པས་རློགས་རིམ་ཚང་བར་སྟློན་ན། །དྗེའི་

ལམ་གི་ཆིངས་ཀང་རིམ་ལྔར་མཛད་དྗེ་དྗེ་ཉིད་ལས། རློ་རྗེ་བཟླས་པར་རབ་སྦྱློར་

བས། །རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཤྗེས་ནས་ནི། །རྣམ་རྟློག་རླུང་རྣམས་རྣམ་པར་

གཅློད། །སྗེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བདག་ལ་བྱིན་བརླབས་རིམ་པས་

ཀང༌། །དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །སང་བ་ལ་སློགས་དབྱྗེ་བ་

ཤྗེས། །མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནི་འཐློབ། །ཟུང་འཇུག་རིམ་པ་ལ་གནས་པ། །དངློས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནི། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་འགྱུར་བར། །རྣལ་འབྱློར་པ་

ཡིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རློགས་རིམ་རིམ་ལྔར་བསྡུས་པ་ནི་རྒྱུད་འདི་ཡི་རྗེས་

སུ་འབངས་པ་ཡིན་ལ། བསྐྗེད་རིམ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་བཞི་

དང༌། ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་མཛད་པ་ལ་སློགས་པ་ཡང་རྒྱུད་འདིའི་རྗེས་སུ་འབངས་

པའློ། །དྗེས་ན་མདློར་བྱས་ལས། རྗེ་བཙུན་གིས་སྲུབ་མཁན་མཛད་ནས། རློ་རྗེ་ཕྗེང་

བའི་སྲུབ་ཤིང་གིས་གསང་འདུས་སྦས་ཆུའི་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས། འདུས་པའི་
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སྒྲུབ་ཐབས་རྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་ཙམ་ལ་མི་གཟུང་ངློ༌། །འདློད་

ཆགས་ཆློས་སྦས་ཀི་ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སློགས་ཀི་སློག་རྩློལ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྟློང་པ་བཞི་དང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འདྲྗེན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་སློག་རྩློལ་མཐའ་ཆློད་

པར་ངྗེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ། གནས་པ་རྩ་དང་གཡློ་བ་རླུང་དང་བཀློད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ལས་བརྩམས་ནས། ལུས་འཆགས་པ་དང་འཇིག་པའི་རིམ་པ་དུ་མ་བཤད་

ནས། ཐབས་དྗེ་གཉིས་ལས་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རིམ་པ་འཆར་ཚུལ་སློགས་

མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་འཆད་དློ། །ལམ་གི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་གི་ཆིངས་

རྣམས་ཆློ་ག་ཉི་ཤུར་སྡུད་པ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་སྡུད་པའི་ཆིངས་རྣམས་དང་རིམ་

གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ངྗེས་པ་སློགས་མང་པློ་ཡང་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་སློག་

རྩློལ་རློ་རྗེ་བཟླས་པས་སིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འབྱྗེད་པའི་གནད་རྣམས་ལྗེའུ་དྲུག་པ་

དང༌། སིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འགྲློལ་བ་འཁློར་ལློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་མདུད་འགྲློལ་བའི་

མཆློག་ཡིན་ཚུལ་ལྗེའུ་ཉྗེར་གཉིས་པའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་ངྗེས་དློན་གི་སྔགས་བཏུ་བ་

ལས་འཆད་དྗེ། ལྗེགས་པར་ཐློན་པ་ཉུང་བར་བྱུང་སང་ངློ༌། །

རྒྱུད་འདིས་འདུས་པ་རྩལ་དུ་བཏློན་ནས་འཆད་ཚུལ་ནི། གླྗེང་གཞིའི་ཡི་གྗེ་

རྗེ་རྗེའི་དློན་བཤད་པས་འདུས་པར་གབ་པའི་དློན་རྣམས་གསལ་བར་འདློན་ལ། དྗེ་

ཉིད་ཀི་མཐའ་གཅློད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གཞན་རྣམས་འགྲློ་བའི་

ཚུལ་འདི་རིམ་གཉིས་ཀི་ཆིངས་བྱས་པ་རྣམས་ཀི་སློ་ནས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་

འཆད་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །བཤད་རྒྱུད་ལ་འདི་ལས་བཟང་བ་སྔར་མ་འགྱུར་ཞྗེས་

འདིའི་འགྱུར་བྱང་ལས་བྱུང་བ་ནི་ད་དུང་ཡང་དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་སང་ངློ༌། །ལྷ་མློ་བཞིས་
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ཞུས་ཀིས་ནི་གཙོ་བློར་སློག་རྩློལ་གི་གནད་རྣམས་རྒྱས་པར་འཆད་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀིས་ནི། འདུས་པ་གཙོ་བློར་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་

རྒྱུད་རྣམས་འཆད་པའི་མན་ངག་གི་མཐར་ཐུག་རྒྱན་བདུན་སྟློན་ཏྗེ། སྟློང་པ་གསུམ་

དང་དྗེ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་གཞན་ལས་འདི་གསལ་ལློ། །རྒྱུད་དྗེ་

གཉིས་ཀིས་འདུས་པ་འཆད་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་ལས་

བཤད་ཟིན་པས་འདིར་རྒྱས་པར་མ་སྨློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀི་མན་

ངག་གི་གཞུང་རྣམས་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པས་དློན་གི་གནད་ལྗེགས་པློར་ཐློན་པའི་ལྡྗེ་

མིག་གིས། རྩ་རྒྱུད་ཀི་སློ་ལ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་པའི་དློན། 

བཤད་རྒྱུད་རྣམས་དང་ལྗེགས་པར་ཤན་སྦྱར་བས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་སློ་ཕྱྗེ་བ་ཞིག་བྱུང་ན། 

རྒྱུད་ཀི་གདམས་ངག་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཐློབ་པའི་གདམས་ངག་ཅན་དུ་འགྲློ་བ་ཡིན་

ལ། དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ན་རྒྱུད་གཞན་ལའང་དྗེའི་རིགས་པ་སྦྱློར་ཤྗེས་པས་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་

ལ་མཁས་པར་འགྱུར་རློ། །

བཞི་པ་ནི། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་མཚན་བརློད་པའི་སྐབས་སུ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཀུན་རྒྱུད་འདིར་འདུས་

པར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེས་ནི་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་

པར་བསྟན་ནློ། །རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཀང༌། ཨྗེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བ། །བྱང་ཆུབ་

བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་འདི་ཡིན། །རྒྱུད་ཀི་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མར་གྱུར། །གསང་བ་འདུས་པ་

ཞྗེས་བྱའི་རྒྱུད། །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་ཞིང་དློན་ཆྗེ་བས་འདི་ལ་

ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་བྱྗེད་པ་དང༌། ཉན་པ་དང་འདྲི་འདློན་དང༌། མཆློད་པ་བྱྗེད་པ་
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ལ་ཡང༌། བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་རློ་རྗེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་བལྟས་ནས་ཕྱག་བྱ་བར་གསུངས་

ཤིང༌། དྗེར་མ་ཟད་རྒྱུད་དྗེའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་དབང་པློ་དྗེ་གང་གིས་མཐློང་ཐློས་དྲན་རྗེག་

དང༌། དད་པར་བྱྗེད་ཅིང་རྒྱུད་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་ཡན་ཆད་ལའང་

རློ་རྗེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་བལྟས་ནས་ཕྱག་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། 

གང་ཞིག་ཐུན་བཞིའི་རློ་རྗེ་དག་ནི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཅིང༌། །མི་སང་ལ་སློགས་ས་ཚོགས་

མཆློག་དང་དམན་གྲུབ་ཅིང༌། །བ་མའི་དྲིན་གིས་འདི་ན་མ་ནློར་ལམ་རྟློགས་པ། །བྱང་

ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་ལ་རྟག་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་པར་

བྱྗེད་པ་དང་ནི་འདྲིའམ་འདྲིར་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་འདྲར་བལྟ་དྗེ་ལ་རྟག་ཕྱག་

འཚལ། །ཞྗེས་དང༌། གང་ཞིག་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། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །

འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་གི་ལུང་ལས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་འདུས་པའི་

རྒྱུད། །གསང་ཆྗེན་གསང་བ་ཆྗེས་གསང་བ། །གློང་ན་མྗེད་པའི་ལུང་ཆྗེན་པློ། །ཞྗེས་

བསྔགས་ཤིང༌། བསྟན་པའི་སིང་པློ་གནས་མི་གནས་ཀང་འདི་ཉིད་ཡློད་མྗེད་ཀི་རྗེས་

སུ་བྱྗེད་པར་དྗེར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་དློན་རྣ་བར་འཕློ་བྱྗེད་པ། །གང་གི་དུས་སུ་གནས་

པ་དྗེར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་ཆྗེན་ཀང༌། །གནས་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་

ཡིན། །རྒྱུད་པའི་རིམ་པ་འདི་ཆད་ནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ནུབ་པ་རུ། །ཀུན་
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གིས་རབ་ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་སློ། །རྒྱུད་འདིའི་སྐློར་དུ་དྗེ་ལྟར་བྱུང་བར་མ་ཟད་

རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་བསྔགས་ཏྗེ། དམར་ནག་གི་རྒྱུད་གཉིས་ལས། རྒྱུད་ཀི་མཐར་

ཐུག་འདུས་པ་སྟྗེ། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གསང་བ་

གྲུབ་པ་ལས་ཀང༌། དཔལ་ལྡན་འདུས་ལས་མཆློག་གཞན་མྗེད། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་

གི་རིན་ཆྗེན་གྱུར། །སིང་པློ་ལས་ནི་སིང་པློ་མཆློག །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་བ་མའི་

བ། །བསྟན་དང་བཤད་པ་རྣམ་གནས་ན། །རློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་རིམ་པ་

ཉིད། །འདུས་པ་གང་གིས་མི་ཤྗེས་པ། །དྗེ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཐྗེ་ཚོམ་

ཐམས་ཅད་གཅློད་བྱྗེད་ཅིང༌། །མི་ཤྗེས་རབ་རིབ་སྗེལ་བྱྗེད་པ། །སངས་རྒྱས་རིན་

ཆྗེན་ཟ་མ་ཏློག །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ཡློངས་སངས་ནས། །རྣམ་རྟློག་དུ་མས་བརྟགས་

པ་ཡིས། །རྨློངས་པ་དངློས་གྲུབ་འདློད་གྱུར་པ། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་བརྗེག་པ་

དང༌། །སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་འཐུང་བ་བཞིན། །ཞྗེས་དང༌། གསང་བའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་

བ་ལས་ཀང༌། དཔལ་ལྡན་འདུས་རྗེས་ལམ་གིས་ནི། །རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ངློ་བློ་

ལ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ལྷག་ཡིད་འློང༌། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་སློན་གཙོ་བློ་

ཡིན། །ཞྗེས་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་དཔལ་འདུས་པ་ལྷག་པ་དང༌། རྒྱུད་ཀུན་གི་གཙོ་

བློར་གསུངས་སློ། །སྒློན་གསལ་ལས་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་རྩ་བ་དང༌། མདློ་སྗེ་ཀུན་གི་

སློད་དུ་གསུངས་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་སྗེའི་རིམ་

པའི་སློ་ནས་མཆློག་དམན་མྗེད་ཀང༌། ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟློས་པའི་མཆློག་

དམན་མྗེད་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་རྒྱུད་སྗེ་གཅིག་གི་རིམ་གཉིས་སྟློན་པའི་གཞུང་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ནང་ཚན་གི་མཆློག་དམན་ཡློད་ཀང༌། དྗེ་གཉིས་ལ་རྒྱུད་སྗེའི་རིམ་པའི་སློ་ནས་

མཆློག་དམན་མྗེད་པ་བཞིན་ནློ། །ལྔ་པ་ནི། ཨིནྟྲ་བྷཱུ་ཏི་ཆྗེན་པློ་དང་ཀླུའི་རྣལ་འབྱློར་མ་

དང༌། ས་བདག་བི་སུ་ཀལྤས་གཞུང་མཛད་པ་ནི་འདི་ན་མི་སང་ལ། དཔལ་མགློན་པློ་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་ནི། འདུས་པའི་དློན་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་གསང་བ་གྲུབ་པ་མཛད་

དློ། །འདིས་འདུས་པའི་གཞུང་ནི་གཙོ་བློར་གླྗེང་གཞི་གཏན་ལ་འབྗེབས་ལ་ལམ་གི་

རིམ་པ་ནི། དང་པློར་ཡི་གྗེ་འགློད་པའི་བསྐྗེད་རིམ། གཉིས་པ་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རང་གི་རང་བཞིན་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཚོན་པར་བྱྗེད་པ། གསུམ་པ་དྗེ་བརྟན་པའི་དློན་དུ་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློམ་པ། བཞི་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མངློན་པར་བྱང་

ཆུབ་པ་སློམ་པ་བཞི་སྤྱློད་པ་དང་བཅས་པ་སྟློན་ནློ། །གསང་བ་གྲུབ་པ་འདི་ནི་གྲུབ་

སིང་ཞྗེས་གྲགས་པའི་གྲུབ་པའི་སྗེ་གཞན་དྲུག་པློ་ཀུན་གི་ཕྱི་མློར་གྲགས་ལ། སིང་

པློའི་སྐློར་གི་བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པློའི་དློ་ཧའི་ཡང་ཕྱི་མློར་སང་སྟྗེ། བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་བའི་ལྷན་

སྐྗེས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་སིང་པློར་གློ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་

རྣམས་སློ། །སློབ་དཔློན་ས་ར་ཧས་གསང་འདུས་ཀི་གཞུང་སློས་སུ་འགྲྗེལ་པའི་

གཞུང་མཛད་པ་ནི་མི་སང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་འདུས་པའི་

དློན་འགྲྗེལ་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འགྲྗེལ་དང་རློགས་རིམ་ལ་རིམ་ལྔ་དང༌། བསྐྗེད་

རིམ་ལ་མདློར་བྱས་དང་མདློ་བསྗེ་གཉིས་མཛད་དློ། །

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་འཕགས་པས་མཛད་ཟྗེར་བ་ད་ལྟ་འདུག་པ་འདི་

ནི། བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་པཎིཏ་གཅིག་གིས་བློད་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཞྗེས་གསུངས་ལ། 

འདི་ན་སན་དངགས་མྗེ་ལློང་དང་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་དང་མངློན་པ་མཛོད་ཀི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གཞུང་ལ་སློགས་པ་དྲངས་ཤིང༌། རྒྱལ་བ་མཆློག་གི་བདྗེར་གཤྗེགས་ཉིད་བསློམས་

པས་ནི་སད་གྱུར་པ། །བདག་གི་གནས་ན་རབ་གནས་མགློན་པློ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལ་

སློགས། །ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་ལ་ཡང་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དང་མི་

མཐུན་པ་མང་དུ་སང་བས་འཕགས་པ་ལ་ཁ་གཡར་བ་འབའ་ཞིག་གློ །དྗེའི་ཕྱིར་སྒློན་

གསལ་གི་འགྲྗེལ་བཤད་ཁ་ཅིག་ལས། འཕགས་པས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་

མཛད་ཟྗེར་བ་ནི་མ་བརྟགས་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །འཕགས་པ་ལྷས་མཛད་པ་ལ་རིམ་ལྔའི་

དློན་འགྲྗེལ་སྤྱློད་བསྡུས་སྒློན་མ་ནི་གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ལ། བདག་བྱིན་གིས་བརླབ་

པའི་རིམ་པ་ནི་སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་དང་ནཱ་རློ་པས་ཁུངས་སུ་དྲངས་སློ། །

སྗེམས་ཀི་སྒིབ་སྦྱློང་ནི་སྗེམས་དབྗེན་སྟློན་པ་ཡིན་གསུང་ཡང༌། སྗེམས་

གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་སྔགས་ཀི་གཞུང་ཡིན་ཡང་གསང་འདུས་ཀི་སློས་ཀི་གཞུང་མིན་

ནློ། །འདི་ཡང་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རས་ཁུངས་སུ་མཛད་དློ། །མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་

སློབ་དཔློན་འདིས་མཛད་ཟྗེར་བ་ལ། བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་ཐྗེ་ཚོམ་གི་གཞིར་སང་

གསུང་བ་ལྟར་སྤྱློད་བསྡུས་དང་མི་མཐུན་པ་ཆྗེན་པློ་སང་བས་ཁ་གཡར་རློ། །ཀླུའི་

བློའམ་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་ཀིས་མཛད་པ་ལ། བསྐྗེད་རིམ་གཙོ་ཆྗེ་ཞིང་རློགས་རིམ་ཡང་

སྟློན་པ་རྣམ་གཞག་རིམ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆྗེ་ལ། དཀིལ་ཆློག་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པ་ནི་སྒ་

གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་དང༌། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་དང་ཐུགས་རྗེ་དཔལ་ཞབས་

དང༌། ཐུབ་པ་དཔལ་བཟང་པློ་སློགས་པཎི་ཏ་མང་པློས་ཁུངས་སུ་མཛད་དློ། །

སྟློང་པ་བཞི་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ལས་མཐའ་རྣམ་འབྱྗེད་ནི་སྒློན་གསལ་

ལས་ཁུངས་སུ་མཛད་དློ། །སློབ་དཔློན་ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས། རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་
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གཉིས་པ་མཛད་པར་བཤད་པ་ལ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་གཞུང་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

མཛད་མ་མཛད་སློགས་ཀི་དཔྱད་པ་དང༌། འཕགས་པ་ལྷ་དང་ཀླུ་བྱང་ལ་ཁ་གཡར་

བྱས་པའི་གཞུང་གཞན་མང་དུ་སང་བ་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ནི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །སློབ་དཔློན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པ་ལ་སྒློན་གསལ་ནི་

གྲགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ལ། འདིས་མཛད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་

པའི་སྒློན་གསལ་ནས་འབྱུང་བ་ལློགས་སུ་བཀློལ་བར་སང་ངློ༌། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ནི་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏ་དང་། ལི་ལ་བཛྲ་གཉིས་ཀིས་འགྲྗེལ་པ་མཛད་

ཅིང་མ་ག་དའི་པཎིཏ་ཐུབ་པ་དཔལ་བཟང་པློ་སློགས་ཀང་ཟླ་གྲགས་ཀི་གཞུང་དུ་

བཞྗེད་དློ། །འདུས་པའི་མངློན་རྟློགས་རྒྱན་རྩ་བ་རང་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་གཉིས་ཟླ་

བ་གྲགས་པས་མཛད་ཟྗེར་བ་ལ། བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་བརྟག་པའི་གནས་སློ་ཞྗེས་

གསུང་ངློ༌། །འདི་གཉིས་རྩློམ་མཁན་སློབ་དཔློན་དྗེ་དང་མིང་མཐུན་པ་ཙམ་ཡིན་ན་ནི་

རུང་ལ། སྒློན་གསལ་མཁན་པློ་ལ་གློར་རྗེ་ན་ནི་ཁ་གཡར་བ་འབའ་ཞིག་པར་སང་ངློ༌། 

།

དྗེ་ལ་འཕགས་པ་ལྷ་དང་ཀླུ་བྱང་དང་ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན་གསུམ་འཕགས་

པའི་སློབ་མར་གྲགས་ཆྗེ་ལ། ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནི་རྗེ་འགློས་ལ་སློགས་པ་བ་མ་སྔ་མ་

རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་སློབ་མར་མཛད་དློ། །བློད་ཀི་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་ཚིག་གསལ་

གི་མཇུག་ཏུ་འཕགས་པས་མཛད་པའི་གཞུང་དང་སློབ་མ་རྣམས་དུས་མང་ཞིག་ན་

ཉམས་པས་དྗེང་སང་གཞུང་ལུགས་གསལ་པློ་མྗེད་ཅྗེས་གསུངས་པས། ཟླ་བ་

གྲགས་པས་འཕགས་པ་མ་ཟིན་ནློ་ཞྗེས་སྨྲའློ། །རྒྱུ་མཚན་དྗེ་ནི་མ་ངྗེས་ཏྗེ་ཟླ་བ་
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གྲགས་པས་རིག་འཛིན་བརྗེས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པར་རློ་རྗེ་གདན་པའི་

གསུང་ལས་བྱུང་བ་པ་ཚབ་ལློ་ཙྪ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས། 

དྗེའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སློབ་གཞུང་བཟང་པློ་རྣམས་ཉམས་པ་དང༌། དྗེས་ཀླུ་

སྒྲུབ་ལ་ཟིན་པ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་དཔལ་

ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས། ཀླུ་སྒྲུབ་སློབ་མ་ཟླ་གྲགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་འཕགས་པའི་སློབ་མ་

ཡིན་ནློ་གསུང་བ་ལྟར་ཁས་བང་ངློ༌། །སྒློན་གསལ་ལས་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་

གིས་རིམ་གཉིས་གནས་ཀིས་རྒྱས་བཏབ་དྗེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རྗེད་པ། །ཁྱབ་བདག་

དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བཏུད་དྗེ་ཟླ་གྲགས་པས་རིམ་བཞིན་བཤད། །ཅྗེས་

འདུས་པའི་དློན་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རྗེད་པར་གསུངས་སློ། །

འདི་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཞབས་ཀིས། སློབ་དཔློན་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་རྒྱུད་པ་ལས་འློངས་པ། ཞྗེས་བཤད་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུད་

པ་ལས་རྗེད་པ་ཡིན་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། འཕགས་པ་ལ་ཟིན་པ་དང་འཕགས་པའི་དངློས་

སློབ་ཀི་སློབ་མ་ཡིན་པ་མི་འགལ་བས། པཎི་ཏ་གཞན་གིས་དངློས་སློབ་ཏུ་འདློད་པ་

ལྟར་བྱ་སྟྗེ། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པས། དྗེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རྗེད་པ། །ཞྗེས་བྱ་

བར་སྨློས་ཏྗེ། དྗེས་ནི་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་དངློས་སུ་སློབ་མ་ཉིད་དུ་

སློ་སློར་བསྟན་གི་བརྒྱུད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་དང༌། བམ་ཟྗེ་སྒ་གཅན་འཛིན་

བཟང་པློས་ས་ར་ཧས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་བཤད་ཅིང༌། དྗེས་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བཤད་ཚུལ་

ཡློན་ཏན་བརློད་པ་དང་བཅས་པ་ཡང་སྒློན་མ་རབ་གསལ་ལས། ཀློང་ཀ་ན་ཡི་གྲློང་

ཁྱྗེར་ཏུ། །དཔལ་གི་རི་བློའི་རྩྗེ་མློར་ནི། །སྐྗེ་བློས་དབྗེན་པའི་གནས་ཉིད་དུ། །དང་
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པློར་དྗེ་ལ་གནས་བྱས་ནས། །མི་དང་ལྷ་ཡི་བདག་པློར་མཚུངས། །མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པའི་ཆློས་གསུངས་པ། སྒ་གཅན་འཛིན་གི་ཞལ་སྔ་ནས། །ས་སྟྗེང་འདི་ལ་རྒྱལ་གྱུར་

ཅིག །མཉྗེས་པ་དྗེ་ལས་དྗེ་ཉིད་ནི། །ཐྗེག་ཆྗེན་རྣལ་འབྱློར་པས་ཐློབ་པས། །ས་ཐློབ་

གཞན་གི་དློན་ལ་བརྩློན། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །དྗེ་ལས་དྗེ་ཉིད་རིན་

ཆྗེན་ནི། །ཐློབ་པས་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་དུ་གྲགས། །འདུས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་

ཕྱིན། །ཟླ་གྲགས་གསལ་བྱྗེད་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་གསུངས་ལ། མཁས་པ་ལཀྵིཾ་ཀ་

རའི་སློབ་མ་པཎི་ཏ་ཀུ་མཱ་རས་ཀང༌། འདི་དག་གིས་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་

སློབ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏློ་ཞྗེས་

སློ། །དྗེས་ན་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་དང༌། ཐུགས་རྗེ་དཔལ་ཞབས་དང༌། ཁ་ཆྗེ་ལཀྵ່་དང༌། ཐུབ་

པ་དཔལ་བཟང་པློ་དང༌། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་དང་། ཀུ་མ་ར་དང༌། ཀུ་ལ་ད་ར་དང༌། ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏ་དང༌། ལི་ལ་བཛྲ་སློགས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་རྗེས་སུ་འབངས་

ནས་འདུས་པ་བཤད་པ་ཀུན་གིས་ཀང༌། ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་འཕགས་པ་དང་འདྲ་བར་

ཡིད་ཆྗེས་པའི་གནས་སུ་བྱྗེད་ཅིང༌། ནཱ་རློ་པས་ཀང༌། ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་གསལ་

འདི། །སྒློན་མ་གསལ་བའི་རྗེས་འབངས་ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་མན་ངག་བཤད་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པའི་ལྷ། །ཀླུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཤཱཀའི་

བཤྗེས། །ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་སློགས་པའི། །མན་ངག་རིམ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །བདག་

གིས་བགིས། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

འདི་ནི་མཚུར་གི་སློབ་མ་ཁམས་པ་རློ་མཉམ་རློ་རྗེའི་རྒྱུད་རྐང་གི་ཊི་ཀའི་

ལུགས་ལ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ་མང་པློས། སྒློན་གསལ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུད་རྐང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གི་བཤད་པ་རྣམས་ནཱ་རློ་པའི་ལུགས་མཆློག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡང་བཀག་པར་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་ཞྗེས་གྲགས་པའི་ལམ་ལ། རིམ་པ་གཉིས་ལས་བསྐྗེད་

པའི་རིམ་པ་ནི། འཇམ་པའི་རློ་རྗེས་གཙོ་མཛད་པའི་ལྷ་བཅུ་དགུའི་དཀིལ་འཁློར་ཏྗེ། 

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་དང༌། བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པར་བཤད་པ་ལྟར་

རློ། །རློགས་པའི་རིམ་པ་ནི་རྗེ་བཙུན་གིས་གསུངས་པའི་ཞལ་ལུང་དང༌། སློབ་དཔློན་

ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་གྲློལ་བའི་ཐིག་ལྗེ་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སིང་

པློས་བཤད་ཚུལ་ལ། འདུས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཆྗེན་མློ་འདིས་མཛད་པར་བྱས་པ་ནི། 

འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ཉིད་ལ་མ་བརྟགས་པར་སྨྲ་བར་འདུག་པས་མི་འཐད་ལ། ལློ་ཆྗེན་གིས་

བསྒྱུར་བའི་འགྲྗེལ་བ་ཀུན་སིང་གིས་མཛད་པར་བྱས་པ་ནི། སློབ་དཔློན་དྲི་མྗེད་སྦས་

པའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེའི ་ལྗེའུ་ལྔ་པའི་བཤད་པ་བཀློད་ཅིང་ཁུངས་མ་ཡིན་

ནློ། །འདིས་ནི་ལས་རྒྱ་བརྟྗེན་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་འཇུག་གི་རྒྱུད་ཀི་རྗེས་

སུ་འབང་བ་འདློད་ཡློན་གི་ཡུལ་སློང་མི་ནུས་པའི་ཆགས་ཅན་རྗེ་ཞིག་དྲང་བའི་ཕྱིར་

དུ་གསུངས་པ་ཙམ་གི་དློན་དང༌། བཤང་གཅི་སློགས་ཀི་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་བསྟྗེན་

པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཕ་མྗེན་མ་དང་འཆློལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པ་

རྣམས་ཀི་ངློར་མཛད་པ་ཙམ་དུ་བཤད་ནས་གདུལ་བྱ་རབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་

དག་བཤད་པ་མིན་པར་བཤད་ལ། ནང་གི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་སློགས་ཀི་རྣལ་

འབྱློར་གཞན་ནས་རློགས་རིམ་དུ་བཤད་པའི་རིགས་ཀང་མ་བཤད་པས་འདིའི་

ལུགས་ལྟར་ན། རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་ལམ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ལམ་གཞན་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་མི་འདློད་པར་སང་སྟྗེ། ཀ་མ་དྗེ་ནུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་དུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འདློད་དློ། །

འདི་ནི་རྒྱ་གར་བའི་ཆྗེན་པློ་གཞན་དུ་མས་བཤད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་བ་

མྗེད་ཀི་བཤད་སློལ་དུ་སང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་ཤཱནི་པས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་དང་པློས་

ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུའི་རྒྱུད་བསྟན། དྗེ་ཐློབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་རྒྱུད་ལ་

བཞི་ཡློད་པ་ལྷག་མ་ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་གིས་འཆད་དྗེ། གསུམ་ལྡན་གི་ལྗེའུ་བཞིས་

བསྗེན་པ་དང༌། གཉིས་ལྡན་གི་ལྗེའུ་བཞིས་ཉྗེར་སྒྲུབ་དང༌། རློགས་ལྡན་གི་ལྗེའུ་

བཞིས་སྒྲུབ་པ་དང༌། དགའ་བ་ཅན་གི་ལྗེའུ་བཞིས་བསྒྲུབ་པ་ཆྗེན་པློ་བསྟན་ལ། རྒྱུད་

ཕྱི་མ་ནི་དྗེ་རྣམས་གསལ་བར་བྱྗེད་པའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདིས་རིམ་པ་དང་པློ་ལ་མི་

བསྐློད་པས་གཙོ་བྱས་པའི་ལྷ་བཅུ་དགུ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་བརྟན་པའི་འློག་ཏུ་སློམ་

པའི་རློགས་རིམ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཚུལ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་དང༌། འཕགས་

ལུགས་དང༌། དུས་འཁློར་གི་ལུགས་གང་དང་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ལྗེའུ་བདུན་པའི་དློན་དུ་འཆད་དློ། །

དྲུག་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་འཆང༌། སྡུད་པ་པློ་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་

ཏི་ཆྗེན་པློ། ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱློར་མ། རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ། བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་པློ་ས་

ར་ཧ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ། དྗེས་འཕགས་པ་ལྷ། ཀླུ་བྱང༌། ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན། ཟླ་བ་

གྲགས་པ་བཞི་ལ་གསུངས། དྗེ་རྣམས་ཀིས་སློབ་པའི་རློ་རྗེ་ལ་གསུངས། དྗེས་གྲུབ་

ཆྗེན་ནག་པློ་སྤྱློད་པ་ལ། དྗེས་དྲི་མྗེད་བློ་གྲློས་དང༌། ས་འདྲྗེས་པ་གཉིས་ལ་གསུངས། 

དྗེས་བྷིརྱ་བྷ་ཊ་མངློན་ཤྗེས་ཅན་དང༌། དྗེ་བ་ཨ་ཀ་ར་ཙནྟྲ་འམ། ཤཱན་དྗེ་བ་ཞྗེས་པ་

བཙུན་མློ་ཅན་དང༌། རད་ན་ཨ་ཀ་ར་ཤཱནི་དང༌། དཔལ་སྦས་དང༌། མར་མྗེ་མཛད་ལྔ་
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ལ་གདམས། དྲི་མྗེད་བློ་གྲློས་ཀིས་ནུབ་ལཀྗེ་ཏའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཁས་པ་ཡྗེ་

ཤྗེས་སིང་པློ་ལ་གདམས། དྗེ་ལ་ལྷློ་བག་གི་མར་པས་གསན། བ་མ་མར་པ་ལ་གསང་

འདུས་ལུགས་གཉིས་ཀི་བཤད་སློལ་བདུན་ཡློད་པར་གྲགས་ཤིང༌། ནཱ་རློ་པ་ལ་ཁ་ཆྗེ་

ཨ་ཀ་ར་སིདྡི་དང་མཉམ་དུ་སྒློན་གསལ་བསབས་སང་ནའང༌། བློད་དུ་སྒློན་གསལ་གི་

བཤད་པ་མ་ཚུགས། རིམ་ལྔའི་གདམས་ངག་གི་དར་རྒྱས་ཆྗེ་བར་བྱུང་ངློ༌། །

རྗེ་འགློས་ཀིས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་བཅུ་གཉིས་བྱློན་ནས་སྤྱིར་པཎི་ཏའི་བ་མ་

བདུན་ཅུ་དང་མཁའ་འགྲློ་མའི་བ་མ་གཉིས་བསྟྗེན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

ལུགས་ཀི་འདུས་པ་རྩད་གཅློད་པ་ལ། བྷདྒ་ལའི་མཁས་པ་མངློན་ཤྗེས་ཅན། ཟ་ཧློར་

གི་མཁས་པ་བཙུན་མློ་ཅན། ཀློང་ཀ་ནའི་མཁས་པ་སྤིན་གི་ཤུགས་ཅན། ཁ་ཆྗེ་ཁི་

བརྟན་གི་མཁས་པ་ཙ་ཧ་རི། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་བྱིན་བརླབས་པ་ཛྙཱ་ན་ཀ་ར། 

བལ་པློ་མཐིལ་གི་ཙ་ཧ་དུ། བལ་པློ་རློང་གི་ན་ག་ཀློ་ཊི། པཎི་ཏ་ས་ར་ཧ་པ། རློ་རྗེ་

གདན་གི་མཁས་པ་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ། བྷི་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་མཁས་པ་དི་པཾ་ཀ་

ར་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་རྣམས་བསྟྗེན་ཏྗེ་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་བློད་དུ་གསན་ནློ། །དྗེ་རྣམས་ལ་འཕགས་

སྐློར་ལྔའི་གཞུང་ལ་བརྟྗེན་པའི་གཞུང་བཤད། དབང་མན་ངག་གི་སྐློར་རྣམས་ལྗེགས་

པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པར་མཛད་ལ། མངློན་ཤྗེས་ཅན་དང་བཙུན་མློ་ཅན་དང་ནག་

པློ་པ་གསུམ་ལ་མཆློག་གི་བ་མར་མཛད་ཅིང༌། གཞུང་བཤད་དང་གདམས་པ་ཡང་

དྗེ་གསུམ་གི་ལུགས་ལ་གཙོ་བློར་མཛད་དློ། །

བ་མ་འདི་ལ་འདུས་པའི་འཕིན་ལས་ཞུགས་པས་སྐུ་ཚེ་སྟློད་དང་བར་དང་

སྨད་ཀི་མཁས་པ་བཞི་བཞི་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཀང༌། གཞུང་བཤད་ལ་
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མཁས་པ་མང་ར་སྗེངྗེ་རྒྱལ་མཚན་དང༌། འབྗེལ་སྒིག་ལ་མཁས་པ་འགར་ཆློས་ཀི་

ཤྗེས་རབ། རྣམ་གྲངས་ལ་མཁས་པ་”རློག
1

་དགྗེ་སྗེར། སྟློང་ཐུན་ལ་མཁས་པ་དབུས་

པ་བ་ཟི་དགའ་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ཞིང༌། བཤད་རྒྱུན་ཡང་དྗེང་སང་གི་བར་

དུ་གནས་སློ། །མང་ར་ལ་”རློག
2

་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེངྗེས་གསན། དྗེ་ལ་”རློག
3

་མུ་ནྗེར་གྲགས་

པ་ཉི་མ་སྗེང་གྗེས་གསན། དྗེ་ལ་གླན་ཉི་མ་ལྕམ་གིས་གསན། དྗེ་ལ་ཐང་པྗེ་བ་

འཕགས་པ་སྐབས་ཀིས་གསན། དྗེ་ལ་གསྗེར་སིངས་པ་གཞློན་ནུ་འློད་ཀིས་གསན། 

དྗེ་ལ་བ་མ་ཆློས་སྐུ་འློད་ཟྗེར་གིས་གསན། དྗེ་ལ་བ་མ་འཕགས་པ་འློད་ཀིས་གསན། 

དྗེ་ལ་པཎི་ཏ་ཆྗེན་པློ་བུ་སྟློན་རིན་ཆྗེན་གྲུབ་ཀིས་གསན། བ་མ་འདིས་གསང་སྔགས་

ཀི་གཞུང་གཞན་དུ་མ་རྒྱས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སྐློར་གི་འདུས་པ་ནུབ་པ་

ལ་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བར་སྗེབས་པའི་དུས་སུ། རྒྱུད་འགྲྗེལ་དབང་གདམས་ངག་ཕན་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཀི་སློལ་རྣམས་གསློས་ཏྗེ་མི་ནུབ་པར་མཛད་དློ། །དྗེ་ལ་ཆློས་ཀི་རྗེ་

དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་མཚན་ཅན་གིས་གསན། དྗེ་ལ་ལློ་ཙྪ་བ་ཆྗེན་

པློ་ནམ་མཁའ་བཟང་པློས་གསན། དྗེ་ལ་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་

རབ་འབྱམས་ལ་བློའི་སང་བ་རྒྱས་པའི་མཁྱྗེན་པ་དང༌། བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་

པའི་ཡློན་ཏན་དུ་མས་མངློན་པར་མཐློ་བའི་རྗེ་བཙུན་དམ་པ། ཀུ་མཱ་ར་མ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་

ནས་ཀིས་གསན། བ་མ་འདི་དང་གཞན་ཡང་བུ་སྟློན་ཞབས་ཀི་སློབ་མ། གསང་

སྔགས་ཀི་ཆློས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མངའ་འབྱློར་བའ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཁྱུང་པློ་

1  སྗེ། ༤༡བ༦ན།   རློག །

2  སྗེ། ༤༡བ༦ན།   རློག །

3  སྗེ། ༤༢ན༡ན།   རློག །
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ལྷས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་གསུམ་ཀ་བསློམས་

པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། འཕགས་སྐློར་གི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་བདག་གིས་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་མནློས་སློ། །རྒྱུད་འགྲྗེལ་གཉིས་ཀི་གཞུང་འཆད་པ་ལ་སྗེབ་པའི་ཐློག་མར། 

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཉིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད་ནས་

བསྟློད་དྗེ་གསློལ་བ་གདབ་པ་བྱ། དྗེ་ཡང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ལན་

གསུམ་དུ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །ཆློས་ཐུན་རྗེ་རྗེ་བཞིན་གི་སྔློན་དུ་རློ་རྗེ་སྗེམས་

དཔའི་བསློམ་བཟླས་དང་གཏློར་མ་དང་མཎལ་དབུལ་བ་དམ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ཕྱག་

བཞྗེས་ལ་འདུག་པ་ལྟར་བྱའློ། །     ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་ཡློད་པའི་མཚན་གི་དློན་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་

མཚན་གི་དློན་ནི། ཐློག་མའི་མཚན་དང༌། ལྗེའུ་སློ་སློའི་མཚམས་ཀི་མཚན་དང༌། 

རྒྱུད་ཀི་མཇུག་གི་མཚན་གསུམ་ལས། ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་དཔྗེ་རྣམས་ཕལ་ཆྗེར་འདྲ་

ལ། དང་པློ་ནི། འགྱུར་རིང་གི་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལ། ཤྲི་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཛ་ཞྗེས་པ་ལ། ནཱ་མ་

ཡློད་མྗེད་གཉིས་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་ལ་ས་མ་ཛའི་མཐར་མ་ཧཱ་ཧ་ན་ཏྲ་རཱ་ཛ་ཞྗེས་

འབྱུང་ཞིང༌། དྗེའི་མཐར་ནཱ་མ་ཡང་ཡློད་མྗེད་གཉིས་བྱུང་ལ། ཡང་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་

གསང་བ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་ཀང་

འབྱུང་མློད་ཀང༌། པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་དག་སྟྗེ། ནཱ་རློ་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། 

རྒྱུད་འདིའི་མིང་ཅི་ཡིན་ཞྗེ་ན། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཅྗེས་
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སྟློན་ཏྗེ། གསང་བ་དང་འདུས་པ་དང༌། དཔལ་གི་དློན་འབྗེལ་བ་དང༌། རྒྱུད་དང་རྣལ་

འབྱློར་ཞྗེས་ཐྗེ་ཚོམ་བཞི་ཞུས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུད་ཕྱི་མར་མཚན་དློན་

ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེར་དཔལ་གི་ཚིག་དངློས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་

འབྗེལ་བ་ཞུས་པའི་དློན། དཔལ་གི་དློན་ཡིན་ནློ། །

རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་སློམས་འཇུག་

པ། །རྣལ་འབྱློར་ཞྗེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། གང་ཞིག་དངློས་མྗེད་ཤྗེས་རབ་སྟྗེ། །ཐབས་

ནི་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་དློན་

རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་དུ་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ལ་སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྟློང་པ་དང་པློ་ནི་ཤྗེས་

རབ་དང༌། སང་བ་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་ནི་ཐབས་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་

མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་སློམས་པར་འཇུག་པ་ནི་སང་བ་ཉྗེར་ཐློབ་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ། དྗེ་

ནི་སྦས་དློན་གི་རྣལ་འབྱློར་རློ། །ལམ་གི་སང་བ་དང་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་ཀ་

དློན་དམ་པ་ལ་དམིགས་ཤིང་སང་བ་དང་བཅས་པར་འདྲ་བ་ལ། སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་

དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ནི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟློང་

པ་རྟློགས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་སྟློང་པ་ཤྗེས་རབ་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་བདྗེ་བ་ཤས་ཆུང་བས་

དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་དངློས་པློ་ཞྗེས་

གསུངས་པའི་དངློས་པློ་ནི་བདྗེ་བ་ཡིན་ལ། འདིར་བདྗེ་བ་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་སྟློང་པ་ཤས་

ཆུང་བས་དངློས་པློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ཉྗེར་ཐློབ་ནི་བདྗེ་སྟློང་ཆ་མཉམ་པློར་འཇུག་པས་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་སློམས་

པར་འཇུག་པའི་རྣལ་འབྱློར་རློ། །ཡང་མཆློག་ཏུ་བདྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་དློན་དམ་
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བདྗེན་པ་འློད་གསལ་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དློན་དམ་ནི་ཐམས་ཅད་དངློས་

པློ་མྗེད་པའམ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པའི་ཤྗེས་རབ་དང༌། ཡློངས་སུ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

ཀུན་རློབ་ནི་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐབས་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་

སྦྱློར་བའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟུང་འཇུག་ནི་བདྗེན་གཉིས་ཀི་ཐབས་ཤྗེས་

གཉིས་སློམས་པར་འཇུག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་རྣལ་འབྱློར་རློ། །ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་པ་ནི་

རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློར་བྱས་པའི་ཆྗེན་པློ་ཡིན་གི། རྣལ་

འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། 

རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས་རྩྗེ་མློ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། སྤྱློད་

བསྡུས་ལས་དཔལ་མཆློག་དང་པློ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས་

སློ། །རྒྱུད་ལ་རློད་བྱྗེད་གཞུང་དང༌། བརློད་བྱ་དློན་གི་རྒྱུད་གཉིས་ལས། ཕྱི་མ་ལ་

རྒྱུད་གསུམ་དུ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་བཤད་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

རྒྱུད་ཀི་འབྗེལ་བར་དྲིས་པའི་འབྗེལ་བ་ནི་གང་བཤད་པས་རྒྱུད་ཀི་དློན་

ཐམས་ཅད་ཁིག་ཆགས་སུ་འབྗེལ་བའི་འབྗེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་

དཔལ་གི་དློན་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །གསང་བ་དང་འདུས་པའི་

དློན་ཡང་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །གསང་བ་ཞྗེས་ནི་

བསྟན་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་བྱ་བ། །ཚོགས་པ་འདུས་པ་ཡིན་པར་

བཤད། ཅྗེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་ནི་འདུ་རྒྱུ་དང༌། དྗེ་གསུམ་

ཚོགས་པ་ནི་འདུས་པར་གསུངས་སློ། །འློག་ནས་གསང་བ་དང་འདུས་པ་ལ་ཚུལ་

བཞིར་བཤད་པའི་དློན་བསློམས་ཏྗེ། རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པར་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་སྐུ་
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གསུང་ཐུགས་སང་བ་དྗེ་ཉིད། སངས་རྒྱས་དང་པདྨ་དང་རློ་རྗེ་འཆང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པ་ནི། ཡིག་དློན་གི་གསང་འདུས་དང༌། ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་གྱུར་ནས་

རིག་མ་དང་རློ་རྗེ་དང་པདྨ་གཉིས་འདུས་པ་ནི་སྤྱི་དློན་གི་གསང་འདུས་དང༌། སང་བ་

གསུམ་རླུང་གི་བཞློན་པ་དང་ལྡན་པ་དྗེ་ཉིད། ཐབས་ཤྗེས་ཀི་བདག་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་

སྐུར་གྱུར་པ་ནི། སྦས་དློན་གི་གསང་འདུས་དང༌། བདྗེན་པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་

གཉིས་སུ་མྗེད་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་གསང་བ་འདུས་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །

དྗེར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་བྱ་བ་སྤྱི་སྦས་པ། མཐར་ཐུག་གསུམ་གི་

འདུ་རྒྱུ་ལ་བཤད་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མངློན་བརློད་པའློ། །ཞྗེས་འདློན་ཞིང༌། 

དྗེ་ཡང་གསང་བ་གསུམ་འདུས་པའི་ཚོགས་པ་ལ་འཆད་དློ། །འདིར་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པར་བསྟན་པ་ལ། སྐུ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པས། 

འདུས་པར་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་འབའ་ཞིག་བསྟན་གི་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡན་ལག་མ་

བསྟན་ལ། ཀྱཻ་རློར་ལས། ཐབས་དང་ལྡན་ཞིང་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། སྐུ་གསུམ་

ལས་འདས་པ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་སིང་པློ་སྟློན་པས། སིང་པློ་ཀྱཻ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ཉློན་ཅིག་ཅྗེས་གསུངས་པར་འཆད་དློ། །དྗེ་ནི་རིགས་པར་མ་མཐློང་སྟྗེ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་

ལས་རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་ཐབས་ཤྗེས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བ་ལ་བཤད་ཅིང༌། དྲི་མྗེད་

འློད་ལས་ཀང༌། དྗེ་དྲངས་ནས་འདུས་པས་ཐབས་རྐང་པ་སྟློན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་

རློ། །སིང་པློ་ཞྗེས་གསུངས་པས་འདུས་པ་ལས་སིང་པློའི་དློན་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་

ཤྗེས་རབ་མི་སྟློན་པར་མི་འགྲུབ་སྟྗེ། འདུས་པ་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་འདུས་ལས་མཆློག་གཞན་མྗེད། །འཇིག་རྟྗེན་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གསུམ་གི་རིན་ཆྗེན་འགྱུར། །སིང་པློ་ལས་ནི་སིང་པློ་མཆློག །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་བ་

མའི་བ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །     ། །

༈ དཔལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་པ་ནི་འགྱུར་མཛད་

པའི་ཕྱག་ཡིན་ལ། ཕྱག་འཚལ་བའི་དློན་ནི་འདུད་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཕྱག་

འཚལ་བའི་ཡུལ་གི་དློན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །     ། །

བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་དང་པློ་ཡིན། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་རིམ་པ་ལྔ་བསྟན་པ་ལ། 

ཐློག་མར་རིམ་པའི་གྲངས་ལ་འགལ་བར་འཛིན་པའི་དློགས་པ་བསལ་ན། རིམ་ལྔའི་

མདློར་བསྟན་དུ་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དང༌། སྗེམས་དམིགས་དང༌། སྒྱུ་ལུས་དང༌། འློད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་ལྔར་མཛད་ལ། རྣམ་བཞག་རིམ་པར་ཡང་རློ་རྗེ་

བཟླས་པའི་རིམ་པས་ཞྗེས་དྗེ་ལ་རིམ་པ་གཅིག་ཏུ་མཛད་ཅིང༌། སྗེམས་དམིགས་

རིམ་པ་གཉིས་པར་གསུངས་པས། རིམ་ལྔའི་གྲངས་འཕགས་པ་དང་འདྲ་བར་བཞྗེད་

པར་མངློན་ནློ། །དྗེ་གཉིས་དང་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་ལུས་དབྗེན་བསན་ནས་རིམ་པ་དྲུག་

ཏུ་མཛད་པ་གཉིས། རིམ་པའི་གྲངས་”མི
1

་མཐུན་ནློ། །

ཡང་རིམ་པ་ལྔ་དང་དྲུག་ཏུ་མཛད་པ་གཉིས་དང༌། སྒློན་གསལ་ལས་བསྐྗེད་

རིམ་རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་གཅིག་ལ་བགྲངས་པ་”མི
2

་མཐུན་ཞིང༌། རློར་བཟླས་ཀི་རིམ་

པ་བགྲང་དགློས་པ་ཆད་པས། མི་མཐུན་པ་འདི་རྣམས་འགལ་མི་འགལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

སམ་ན། འདི་ལ་འགལ་བ་མྗེད་པའི་ཚུལ། ཐློག་མར་རྒྱུད་ཀི་སྟྗེང་ནས་བཤད་ན། རྩ་

རྒྱུད་ལྗེའུ་དྲུག་པ་ལས། སྔགས་ལ་དམིགས་པའི་ལུས་དང་ནི། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་

1  མ    སྗེ། ༤༥ན༢ན།   མི

2  མ    སྗེ། ༤༥ན༢ན།   མི



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བཞིའི་དློན། འགྲྗེལ་པས་བཤད་པ་དང་བསྟུན་ན་རློགས་རིམ་ལ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར་ཞིང༌། བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། རློ་རྗེ་བཟླས་པར་རབ་སྦྱློར་

བས། །རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཤྗེས་ནས་ནི། །རྣམ་རྟློག་རླུང་རྣམས་རྣམ་པར་

གཅློད། །སྗེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བདག་ལ་བྱིན་བརླབས་རིམ་པས་

ཀང༌། །དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །སང་བ་ལ་སློགས་དབྱྗེ་བ་

ཤྗེས། །མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ནི་ཐློབ། །ཟུང་འཇུག་རིམ་པ་ལ་གནས་པ། །དངློས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནི། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་འགྱུར་བར། །རྣལ་འབྱློར་པ་

ཡིས་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཅྗེས་རློགས་རིམ་ལ་རིམ་ལྔ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན། རིམ་པ་ལྔར་

གསུངས་སློ། །

རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཐབས་རྒྱུད་ལ་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་གསུངས་

ཤིང༌། དྗེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་རྗེ་རྗེ་ལ་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་བཞིར་འགྲྗེལ་པ་

ནས་བཤད་དྗེ་རྒྱུད་དྗེའི་དློན་ཡང་དྗེ་ལྟར་དུ་ཡློད་དློ། །དྗེའི་ལྟར་ན་རློགས་རིམ་ལ་

བསྗེན་པ་དང༌། ཉྗེར་སྒྲུབ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་ཆྗེན་གི་རིམ་པ་བཞིར་འགྱུར་

རློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆགས་ཅན་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་

ཚུལ་རྒྱུད་དང་གླྗེང་གཞི་སློགས་བཞིར་བསྡུས་ཏྗེ། དྗེའི་ལྟར་ན་འདིའི་ལམ་ལ་རིམ་པ་

བཞི་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །

དྗེ་ལྟར་རིམ་པ་གཉིས་ཀ་དང༌། རློགས་རིམ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རིམ་

པའི་གྲངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དང་། རློགས་རིམ་ལ་ཡང་གྲངས་ཀི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་

མང་དུ་ཡློད་ཀང་དགློངས་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ། ཡབ་སས་རྣམས་ཀི་ཡང་ལམ་
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གི་རིམ་པའི་གྲངས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་ཡང་དགློངས་པ་ལ་འགལ་བ་མྗེད་དྗེ། 

འཕགས་པ་དང་ཀླུ་བྱང་གིས་མཛད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཡིན་ལ། 

སྤྱློད་བསྡུས་དང་ལྗེའུ་དྲུག་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་མཛད་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའི་གྲངས་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། སྔགས་ཀི་དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་ལྔར་མཛད་པ་ནི་འཕགས་པས་མཛད་པའི་གྲངས་དང་

མཐུན་ནློ། །རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། བསྐྗེད་རིམ་རིམ་པ་གཅིག་ལ་བགྲངས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་

ཀི་དློན་ཀུན་བསྡུ་བར་བཞྗེད་ནས་མཛད་དློ། །རིམ་ལྔ་བཞིན་གི་རིམ་པའི་གྲངས་

ལྔར་མཛད་པ་ན། ལུས་དབྗེན་རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་རིམ་པའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་

ལ། རློགས་རིམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་མཛད་པ་ན། ལུས་དབྗེན་སྤློས་ཏྗེ་བཤད་པ་ཡིན་

ཞིང༌། རློགས་རིམ་ལ་སྗེམས་དམིགས་སློགས་རིམ་པ་བཞིར་མཛད་པ་ན། དབྗེན་

གསུམ་གི་དང་པློ་གཉིས་སྗེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པར་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ཡང་

རློ་རྗེ་འཕྗེང་བའི་དགློངས་པ་ཡིན་པར་གླྗེང་གཞི་སྦས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །

དྗེས་ན་རྒྱུད་སློ་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་གྲངས་འདྲྗེན་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ཙམ་དང༌། 

ལམ་གི་གྲངས་ཀི་དབྱྗེ་བསྡུ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་པ་ཙམ་གིས། དགློངས་པ་མི་མཐུན་པར་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །རིམ་ལྔའི་ལམ་རྣམས་སྐྗེ་འཆི་བར་དློའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐྗེད་

དགློས་པ་འདི། ལུགས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བས། དྗེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརློད་ན། 

རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཀུན་གི་དགློངས་པས། རིམ་པ་དང་པློར་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པའི་འཁློར་ལློ་སྐྗེད་པ་སློད་བཅུད་ཀི་སིད་པ་སྐྗེ་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་
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མཛད་དྗེ་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ལ་འདི་མྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་མར་གི་སྦྱང་གཞི་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་དང༌། ཡར་གི་འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སློམ་པ་ནི་

རིམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ལ། དྗེ་ལྟར་མཛད་པ་ནི་ལམ་རྣམས་རིམ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་

སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་དློ། །

དྗེ་ཡང་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ནི་སྦྱང་

གཞི་ལ་འཆི་རིམ་དང༌། འབས་བུ་ལ་ཆློས་སྐུ་དང་མཐུན་པར་སློམ་པས་འཆི་བ་ཆློས་

སྐུར་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བའློ། །མངློན་བྱང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྐྗེད་པ་ནི། སྦྱང་

གཞི་ལ་བར་དློ་དང༌། འབས་བུ་ལ་ལློངས་སྐུ་དང་མཐུན་པར་སློམ་པས་བར་དློ་

ལློངས་སྐུར་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བའློ། །དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་ནས་ལུས་

དཀིལ་སློགས་སློམ་པ་ནི་སྦྱང་གཞི་ལ་སྐྗེ་བ་བངས་པ་དང་འབས་བུ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་

མཐུན་པར་སློམ་པས་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བའློ། །འདི་ཡང་རིམ་པ་དང་

པློར་མློས་པ་ཡིད་བྱྗེད་ཀིས་མཐུན་པ་ཡིན་པས། མཐུན་ཚབས་ཆུང་ལ། རློགས་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱྗེད་ནུས་པའི་མཚམས་

ནས། ཡར་མར་གཉིས་དང་མཐུན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཞིག་འབྱུང་ངློ༌། །རིམ་པ་དང་

པློར་དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་ཡང་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་མཐུན་ཚབས་ཆྗེ་བ་སྐྗེད་པའི་

དགྗེ་རྩ་སྨིན་བྱྗེད་ཡིན་པས། གཙོ་བློ་ནི་རློགས་རིམ་གི་ལམ་རྣམས་སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་

འཆིའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་དློ། །ཚུལ་འདི་གསལ་བར་ནི་འདུས་

པའི་སྐློར་རྣམས་ནས་བཤད་དྗེ། རྒྱུད་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། ཇི་ལྟར་མྗེས་བསྗེགས་

དངློས་པློ་མྗེད། །རྒྱུ་མྗེད་པར་ནི་ཐིམ་ནས་འགྲློ། །སར་ཡང་སློག་གི་རླུང་ཤར་ནས། 
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ལས་ཀི་རླུང་ནི་ས་ཚོགས་པ། །དྗེ་ནི་ལྷན་ཅིག་རྣམ་ཤྗེས་དང༌། །སར་ཡང་འཇིག་རྟྗེན་

གསུམ་དུ་གནས། །དྗེ་ལས་ལས་དང་དྗེ་ལས་སྐྗེ། །དྗེ་ལས་ཆགས་སློགས་བག་

ཆགས་དང༌། །དྗེ་ལས་སར་ཡང་འཆི་དང་སྐྗེ། །དྗེ་ལྟར་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་འདྲ། །སྔློན་

བཞིན་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སློགས། །རིམ་གིས་དྗེ་ཡི་དབྱྗེ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །

འདི་ནི་འཆི་བའི་དུས་ཀི་རླུང་འཇིག་ཚུལ་དྲིས་པའི་ལན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཇི་

ལྟར་མྗེས་བསྗེགས་པ་ན་ཤིང་གི་དངློས་པློ་མྗེད་པར་འགྲློ་བ་བཞིན་དུ། འཆི་བའི་ཚེ་

ཡང་རླུང་རྣམས་སློག་འཛིན་གི་བར་དུ་རིམ་གིས་ཐིམ་ནས་འཆི་ཞིང༌། ཡང་ཤི་བའི་

འློད་གསལ་ལས་ལས་ཀི་རླུང་ཤར་ཏྗེ། དྗེ་དང་རྣམ་ཤྗེས་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇིག་

རྟྗེན་གསུམ་དུ་གནས་པའི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ནློ། །ལས་ཀི་རླུང་དྗེ་ལས་ཀང་ཆགས་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཀུན་རྟློག་རྣམས་སྐྗེ་ལ། དྗེས་ལས་བཟང་ངན་གཉིས་བསགས་ནས་ཡང་

འཆི་ཞིང་ཡང་སྐྗེ་བ་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་བཞིན་དུ་འགྱུར་རློ། །སྔློན་དུ་བཤད་པའི་རློ་

རྗེ་བཟླས་པ་སློགས་རིམ་པ་ལྔ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་སྐྗེ་འཆིའི་རིམ་པ་དྗེའི་དབྱྗེ་བར་

འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འགྱུར་ཚུལ་ནི། རླུང་འབྱུང་འཇུག་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བྱྗེད་

པ་ནི་གཞིའི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། གང་ཡང་ཁམས་གསུམ་སྗེམས་

ཅན་རྣམས། །སློག་དང་རྩློལ་བ་ལ་བརྟྗེན་པ། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པློ་བཟླློས་བཞིན་

དུ། །མི་ཤྗེས་བསམ་གཏན་ཀློག་པ་སངས། །ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་རླུང་གི་བཟླས་པ་བྱས་པའི་མཐར་འཆི་བ་ན་རླུང་

ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ལློག་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་རིམ་གིས་ཐིམ་སྟྗེ་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གི་ཉམས་འཆར་བ་ནི་སྗེམས་དབྗེན་གི་རིམ་པའློ། །ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་མཐར་འཆི་བའི་འློད་

གསལ་འཆར་བ་ནི་འློད་གསལ་གི་རིམ་པ་སྟྗེ་གཞིའི་ཆློས་སྐུ་ཞྗེས་བྱའློ། །འཆི་བའི་

འློད་གསལ་གི་མཐར་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཁློད་ན་གནས་པའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས། 

ལུས་རིང་པ་ལས་ལློགས་སུ་བྱྗེ་ནས་བར་དློའི་ལུས་གྲུབ་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་སྟྗེ་

གཞིའི་ལློངས་སྐུ་ཞྗེས་བྱའློ། །གཞི་ལ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་སློ་སློ་བ་

གཉིས་མྗེད་ཀང༌། འདིས་ལམ་དུས་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ཀ་མཚོན་ནུས་སློ། །གཞིའི་

བར་དློ་ལློངས་སྐུ་མིག་ཐ་མལ་པ་ཤའི་མིག་གི་ཡུལ་དུ་མི་མཐློང་བ་དྗེ། སྐྗེ་སིད་དུ་སྐྗེ་

བ་བངས་པ་ན་མིག་དྗེའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་གཞིའི་སྤྲུལ་སྐུའློ། །ཚུལ་འདི་ལ་རིམ་ལྔ་

ལས། ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཡང་དྗེ། །དྗེ་ཉིད་དྲི་

ཟའི་སྗེམས་ཅན་གྱུར། །རློ་རྗེའི་སྐུ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ཡིན། །ཞྗེས་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དྲི་ཟའི་སྗེམས་ཅན་བར་དློར་བཤད་པས། ལམ་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་བར་དློར་

བཏགས་པ་དང༌། གཞིའི་བར་དློ་ལ་ལམ་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཏགས་པ་གཉིས་ཀ་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མན་ངག་དང་བལ་བ་ལ་

བར་དློར་འློང་རྒྱུའི་རླུང་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་ཀི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་ལ་སྒྱུ་

མའི་ལུས་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུར་འཆར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཏྗེ། སྤྱློད་

བསྡུས་ལས། དྗེ་ལྟར་བྱིས་པ་སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་སིད་པ་བར་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་འཁློར་བའི་

རྒྱུར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ཉིད་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མན་ངག་ཐློབ་པ་རྣམས་ནི། བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་

ལྟར་རྩིག་པའམ་རས་རིས་མྗེ་ལློང་གི་ནང་དུ་ཉྗེ་བར་སང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། རློ་རྗེའི་སྐུའི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་བདག་ཉིད་སྤྲུལ་ཏྗེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་དང་ལྡན་པ་སྐུ་བལྟ་

བས་ཆློག་མི་ཤྗེས་པ། སྐྗེས་བུ་ཆྗེན་པློའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལ་སློགས་པས་

ལུས་ལ་བརྒྱན་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ཡབ་སས་གཉིས་ཀིས་བར་དློ་ལ་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་གནད་ཀིས་འཆི་བ་དང་

སྐྗེ་བ་ཡང་མན་ངག་མྗེད་པ་ལ་སྐྗེ་འཆི་རང་འགའ་བ་འཁློར་བའི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་

དྗེ་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་ལ་འཆི་བར་འློང་རྒྱུ་དྗེ་ཆློས་སྐུ་དང༌། སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་རང་

འགའ་བར་འློང་རྒྱུ་དྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་རུ་འཆར་བས། གཞི་ལ་ལམ་གི་སྐུ་གཉིས་དང༌། ལམ་

གི་སྐུ་གཉིས་ལ་གཞིའི་ཆློས་གཉིས་ཀི་མིང་གིས་བསྟན་པ་ཡང་འཐློབ་བློ། །རྣམ་

གཞག་རིམ་པར་ཡང་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་གནས་ནས་སྗེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པ་

གཉིས་པ་ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པར་བཤད་པས། རློགས་རིམ་གི་ལམ་རྣམས་ཀང་འཆི་བའི་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་དགློས་པ་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །

འགློས་ལུགས་པ་རྣམས་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་སྦྱང་གཞིར་སིད་པ་སྐྗེ་འཇིག་

གི་རིམ་པ་འཆད་ཀང་གཞི་དུས་ལ་སྐུ་གསུམ་དང་རིམ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་མི་བྱྗེད་ལ། 

མར་ལུགས་པ་རྣམས་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་ལས། སིད་པ་སྐྗེ་དང་ཉིན་ཞག་གཅིག །སྟན་

གཅིག་སྟྗེང་དུ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད། །ཅྗེས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་ལ་

སྐུ་གསུམ་གི་ཐ་སད་དང༌། གཞི་དུས་ཀི་རློར་བཟླས་སློགས་རིམ་ལྔའི་ཐ་སད་བྱྗེད་པ་

ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ནི་གཞིའི་སིད་པ་སྐྗེ་འཆིའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ། ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་པས་དྗེ་དགློས་སློ། །ཐ་སད་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་
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ཀང་དགློས་པ་དྗེ་མ་ཤྗེས་པར་འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་སློགས་ཀི་གདམས་ངག་རྣམས་འཆི་

བའི་དུས་དང་བར་དློའི་དུས་ཁློ་ནར་ཉམས་སུ་ལྗེན་རྒྱུ་ལ་འཆད་པ་དང༌། གཞིའི་རིམ་

ལྔའི་ཐ་སད་སྔར་བཤད་པ་ལས་གཞན་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་ལྗེགས་པར་མི་སང་ངློ༌། །

ཞར་ལ་ཞག་གཅིག་ལ་རིམ་ལྔར་འཇློག་ཚུལ་ནི། ཞག་གཅིག་གི་རླུང་འབྱུང་

འཇུག་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ། གཉིད་ཀི་མགློ་བརྩམས་ནས་རྨི་ལམ་མ་ཤར་བའི་བར་ལ་

སྟློང་པ་བཞི་འཆར་བའི་དང་པློ་གསུམ་སྗེམས་དམིགས་དང་བཞི་པ་འློད་གསལ་འདི་

ལ་གཉིད་ཆློས་སྐུ་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །རྨི་ལམ་འབྱུང་བ་ཙམ་མིན་གི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་

ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དྗེ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་རྨི་ལམ་ལློངས་སྐུ་

ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །འདིས་རིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡང་མཚོན་ནུས་

སློ། །དྗེ་ནས་སད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལའང་གཉིད་སད་པ་ཙམ་མིན་པའི་སད་

ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡློད་དློ། །ཡབ་སས་ལྔའི་རྗེས་འབང་སྔར་བཤད་པའི་རྒྱ་

གར་བ་གཞན་རྣམས་ཀིས་སིད་པ་སྐྗེ་འཇིག་གི་རིམ་པ་ལྔ་དང༌། གཞིའི་སྐུ་གསུམ་

དང༌། ཞག་གཅིག་གི་རིམ་ལྔ་མ་བཤད་ཀང་། ནཱ་རློ་པའི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་སྟྗེ་

ལྗེགས་སློ། །ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཀི་གློ་རིམ་ངྗེས་ཚུལ་ནི། རིམ་ལྔར་རིམ་གཉིས་

སྐས་ཀི་རིམ་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་རིམ་པ་ལྔ་ལའང་འདྲ་སྟྗེ། དྗེར་

རློར་བཟླས་ལ་གནས་པས་སྗེམས་དམིགས་འཐློབ་པ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་འློད་གསལ་གི་སྦྱློང་བ་དང༌། དྗེ་ལས་ལངས་ནས་གཉིས་མྗེད་ཟུང་འཇུག་

འཐློབ་པར་གསུངས་ལ། དྗེས་ནི་སྗེམས་དམིགས་ལ་གནས་པས་སྒྱུ་ལུས་འཐློབ་པ་

ཡང་གློ་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྱུང་
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བར་སྟློན་པའི་གློ་རིམ་མློ། །རིམ་ལྔར་མི་རྒྱས་པ་དྗེ་རྒྱས་པར་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པའི་བསམ་པ་སྗེམས་བསྐྗེད་གཉིས་དང༌། རགས་པའི་ལྷའི་

རྣལ་འབྱློར་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། ཕ་མློ་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང༌། ལུས་དབྗེན་ནས་

ཟུང་འཇུག་གི་བར་ལ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ལློབས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལ་སློབ་པའི་རྗེས་

འགྲློའི་གློ་རིམ་དང༌། ལུས་དབྗེན་ནས་བཟུང་སྟྗེ་སྔ་མ་མྗེད་ན་ཕྱི་མ་མི་འབྱུང་བའི་

ལྡློག་པའི་གློ་རིམ་ཡང་གསུངས་པས་གློ་རིམ་ངྗེས་པ་འདློད་དགློས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་ཡབ་སས་ལྔའི་

གཞུང་ནས་གློ་རིམ་དྗེ་ལྟར་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་མ་གསུངས་སློ། །ཁ་ཆྗེ་

ལཀྵིས། དང་པློར་ཐ་མལ་པའི་ལུས་དག་པར་བྱ་དགློས་པས། དྗེ་ནི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་

ནས་རིགས་བརྒྱའི་ལུས་དབྗེན་གི་བར་གི་བསྐྗེད་རིམ་གིས་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་ངག་

དག་པ་ལ་ངག་དབྗེན་དང༌། དྗེ་ནས་ཐ་མལ་པའི་སྗེམས་དག་པ་ལ་སྗེམས་དབྗེན་

དང༌། དྗེ་ནས་སྔློན་གི་སྨློན་ལམ་འབས་བུ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བ་དང༌། དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་

པློའི་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཆད་པའི་ཕྱློགས་སང་བ་དང༌། བསྐལ་པའི་བར་དུ་འགྲློ་དློན་

མཛད་པ་དང༌། ཉན་ཐློས་ཀི་བྱང་ཆུབ་བཞིན་དུ་འགློག་པའི་བདྗེན་པ་སང་བའི་ཕྱིར་དུ་

སྒྱུ་ལུས་དང༌། དྗེ་ལ་ཡང་ཆགས་ན་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་སྦྱང་

བའི་དློན་དུ་འློད་གསལ་དང༌། འློད་གསལ་གི་ཆད་མཐའ་སང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཟུང་

འཇུག་བསྟན་ཏློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

འདི་ལ་དབྗེན་གསུམ་སྔ་མས་ཕྱི་མ་འདྲྗེན་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟློན་

དགློས་པ་མི་འདུག་ཅིང༌། ཆད་མཐའ་སང་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྟན་པའི་ལམ་རྟག་ལྟ་ཅན་
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དུ་སྐྗེ་ལ། དྗེ་སློང་བའི་ལམ་ཆད་མཐའ་ཅན་དུ་སྐྗེ་ན་གླང་པློ་ཆྗེའི་ཁྲུས་དང་འདྲ་བས་

ལམ་ཡང་དག་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་

རྟློགས་པ་དང་བལ་བས་ནི་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་

སློ། །ཞྗེས་འློད་གསལ་མངློན་སུམ་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་སྔློན་དུ་སྒྱུ་ལུས་རྟློགས་པ་སྟྗེ་ཐློབ་

དགློས་པར་བསྟན་པས། འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་སྒྱུ་ལུས་སྔློན་དུ་སྐྗེ་དགློས་

པའི་ཕྱློགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་དགློས་ཀི། སྒྱུ་མར་ཞྗེན་པ་སློང་བ་ལ་འློད་གསལ་

དུ་འཇུག་དགློས་ཞྗེས་རྒྱུ་མཚན་སྟློན་པ་ག་ལ་ཡིན། སྗེམས་དབྗེན་དང་སྒྱུ་མ་དང་

འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་རིམ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བསྟན་དགློས་

ཀི། དྗེ་ལས་གཞན་སྟློན་པ་ལ་ནི་སིང་པློ་མ་མཐློང་ངློ༌། །

ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཀི་གྲངས་ངྗེས་ཚུལ་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ལམ་ལ་

རིམ་ཅན་དུ་སློབ་ཚུལ་སྔར་ལྟར་བཤད་ནས། ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ཕྱིན་ཆད་གསར་དུ་

ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བསབ་ཏུ་མྗེད་པར་གསུངས་ཤིང༌། རིམ་ལྔ་ལས་ཀང༌། ཟུང་

འཇུག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ནས། །སར་ཞིང་གང་ལའང་མི་སློབ་བློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པས་ལམ་གི་རིམ་པ་དྗེ་རྣམས་སུ་མི་འདུ་བ་མྗེད་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ལ་སློབ་དགློས་

པར་གསུངས་པས། དྗེར་མ་འདུས་པའི་ལམ་གཞན་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་གྲངས་མང་

བ་སྗེལ་ལ། དྗེ་རྣམས་མྗེད་ན་མི་ནུས་པས་གྲངས་ཉུང་བ་ཡང་སྗེལ་ལློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

གྲངས་ངྗེས་འདློད་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་གྲངས་ངྗེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བ་ནི་

རྒྱུད་གཉིས་དང་ཡབ་སས་ཀིས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་ལཀྵིས་ནི། 

དབྗེན་པ་གསུམ་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམ་པར་དབྗེན་པ་སྟྗེ་དག་པར་བྱྗེད་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཅིང༌། འློད་གསལ་གིས་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་རྣམ་པར་དབྗེན་པ་སྟྗེ་

དག་པར་བྱྗེད་ལ། ཟུང་འཇུག་གིས་བདྗེན་གཉིས་རློ་གཅིག་པའི་རློ་རྗེ་འཆང་འཐློབ་

པས་དྗེ་ཕན་ཆད་དུ་བསབ་པར་བྱ་བ་མྗེད་པས་རིམ་པ་དྲུག་མི་དགློས་སློ། །

སྔར་བཤད་པ་འདི་ཙམ་གིས་འདློད་པའི་དློན་འགྲུབ་པས་རིམ་པ་བཞི་ཡང་

མ་ཡིན་པས་རིམ་པ་ལྔར་གྲངས་ངྗེས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཡང་ལྗེགས་པར་མི་སང་ངློ༌། །འློ་

ན་གང་ལ་ལྟློས་ནས་གྲངས་ངྗེས་སྒྲུབ་སམ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ལ་ལྟློས་ནས་ཏྗེ། 

དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འདི་རྣམས་དགློས་ལ་འདིར་མི་འདུ་བ་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་པའི་

ཚུལ་གིས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང༌། དྗེའི་རྟྗེན་གཟུགས་སྐུ་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་འབས་བུ་ནི་སྔར་བཤད་ཅིང་འློག་ནས་ཀང་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་རློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པ་ལ་ནི། སློབ་ལམ་དུ་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་མངློན་སུམ་དུ་ཞུགས་པའི་དློན་

དམ་འློད་གསལ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔའི་རྒྱུ་ལས་བསྒྲུབས་

པའི་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ཚོགས་པའི་སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་བསྐྗེད་དགློས་སློ། །བདྗེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དྗེ་ལ་སྔློན་དུ་ཡ་གཉིས་སློ་སློར་

བསྒྲུབས་དགློས་ཏྗེ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་རྟློགས་པ་མྗེད་པར་

ནི་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་མངློན་སུམ་དུ་བྱ་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་

ཤིང༌། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་ལུས་སྔློན་དུ་མ་ཐློབ་པར་ཡང་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱ་མི་ནུས་

པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འློད་གསལ་དུ་མངློན་སུམ་དུ་འཇུག་པའི་རྟྗེན་

ལ་སྔློན་དུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྗེད་དགློས་ཏྗེ། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། རིམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བཞི་པའི་འློད་གསལ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་དུས་ན་མྗེད་པས། ཟུང་འཇུག་གི་དུས་

ཀི་ཡ་གཉིས་མིན་ཀང༌། སྤྱིར་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་དང༌། དློན་དམ་འློད་གསལ་གཉིས་

ཟུང་འཇུག་གི་ཡར་འགྲློ་ཞིང༌། སྔ་མ་གཉིས་ཀང་དྗེ་གཉིས་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་

དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །

དྗེ་འདྲ་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞིའི་རླུང་དང་སྗེམས་ནི། ས་ཆུ་

ལ་ཐིམ་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་རླུང་རིམ་གིས་སིང་ཁར་བསྡུས་ཏྗེ། རང་བཞིན་བརྒྱད་

ཅུའི་རྟློག་པ་གཡློ་བའི་རླུང་ཐིམ་པ་སློགས་ཀི་ཐིམ་རིམ་ལས། སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས་གསུམ་བསྐྗེད་པའི་སྗེམས་དང༌། དྗེའི་བཞློན་པའི་རླུང་ཡིན་པས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་

སྔློན་དུ་སྗེམས་དབྗེན་འགྲློ་དགློས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ཀིས་སིང་ཁར་སྡུད་རིམ་

ཁྱད་པར་ཅན་བྱྗེད་པ་ལ་ནི་ཕྱི་ལས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། སྦྱློར་བའི་སློག་

རྩློལ་དང༌། ནང་རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་སློགས་སློམ་པའི་སློག་རྩློལ་སློམ་པ་གཉིས་དགློས་

པས། སྗེམས་དབྗེན་གི་སྔློན་དུ་ངག་དབྗེན་རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་དགློས་

སློ། །ངག་དབྗེན་དང་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ཞྗེས་པ་ནི་སློག་རྩློལ་གི་ཕྱློགས་གཅིག་གི་མིང་

གིས་བཏགས་པ་སྟྗེ། རིམ་པ་འདིའི་སྤྱིའི་མིང་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་

གསུམ་པ་སློག་རྩློལ་ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ལ་ནི་འློག་གི་ས་རྩྗེར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་

དང༌། སིང་ཁའི་ས་རྩྗེར་མི་ཤིགས་པ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང༌། གདློང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་

ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པའི་སློག་རྩློལ་གསུམ་ཡློད་དློ། །སིང་ཁར་རླུང་སྡུད་པའི་སྡུད་རིམ་

ཁྱད་པར་ཅན་གི་སློག་རྩློལ་གི་ལམ་འགྲུབ་པ་ལ་སྔློན་དུ། ལུས་ཀི་གནད་གཞན་དུ་

དམིགས་པ་གཏད་ནས་བསློམས་པས། སྤྱིར་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་གཉིས་ཚུད་ནས་ཐིམ་པ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

139

ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་དྲངས་ཏྗེ་སློམ་པ་དང༌། གང་ཤར་ཐམས་ཅད་དྗེའི་

རྣལ་རློལ་དུ་ལྟ་བ་དང༌། དྗེ་ཡང་ལྷའི་རྣམ་པར་སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན་སློམ་དགློས་

སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ལུས་ཀི་གནད་གཞན་ལ་རྩ་འཁློར་བྱྗེ་བག་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་ལ། 

འདིར་ནི་འློག་སློར་ཐྗེག་ལྗེ་བསློམས་ནས་སྡུད་དློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རློགས་རིམ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་སྨིན་པ་ལ་ནི། སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་

གསུམ་དུ་འཁྱྗེར་བའི་སློ་ནས་རྒྱུད་སྦྱློར་བའི་རིམ་པ་དང་པློའི་རགས་པའི་རྣལ་

འབྱློར་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། ཕ་མློའི་དཀིལ་འཁློར་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཐུན་བཞིར་

སློམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་སློ། །

རིམ་གཉིས་སློམ་པའི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི། དབང་རློགས་པ་རྣམ་དག་

ཅིག་ཐློབ་པ་དང༌། ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསྲུང་

བ་དགློས་སློ། །དབང་དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་སློད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ། བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་སྦྱློང་བའི་ལམ་ཐུན་མློང་བའི་རིམ་

པ་ལ་བསབ་དགློས་སློ། །བློགས་འདློན་པའི་སྤྱློད་པ་ནི་ཕྱིའི་སློག་རྩློལ་གིས་མཚོན་

ནས་སྟློན་པས་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲངས་ངྗེས་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་

གྲངས་ངྗེས་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ཀི་གྲངས་ངྗེས་ཡིན་ནློ། །དྗེས་

ནི་གློ་རིམ་ངྗེས་པ་ཡང་ཤྗེས་ལ། གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཡང་དྗེ་དག་ཀུན་

དགློས་པས། ལཀྵི་དང་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་སློགས་ཀིས། གང་ཟག་གཅིག་གིས་ཀང་

རིམ་པ་ལྔ་ཀ་བསློམ་དགློས་པས། རྗེ་རྗེ་གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་རྗེ་རྗེའི་དབང་དུ་

བྱས་པ་མིན་ཞྗེས་འཆད་པ་ལྗེགས་ཀི། འགྲྗེལ་པ་ཟླ་འློད་ལས། གང་ཟག་རབ་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རིམ་པ་ཐ་མ་གཉིས་འབིང་ལ་རིམ་པ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས། ཆུང་ངུ་ལ་

བསྐྗེད་རིམ་དང་རློར་བཟླས་གཉིས། ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་དྗེ་གཉིས་དང་ངག་གི་

བཟླས་པ་གསུམ་བཤད་ནས། རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ཡང་རྒྱུད་གཅིག་གི་བློ་རིམ་

གིས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕློས་པའི་སྐབས་ལ་འཇློག་པ་གཞན་ལུགས་དང༌། རྒྱུད་ཐ་

དད་ལ་བྱྗེད་པ་རང་ལུགས་སུ་མཛད་པ་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གློ་རིམ་སྟློན་

པའི་གཞུང་དང་འགལ་ཞིང༌། རྣལ་འབྱློར་རློགས་ཕྗེང་དང་ཡང་འགལ་བས་ལྗེགས་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །

བསྐྗེད་རིམ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསློམ་དགློས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་

པར་བསྐྗེད་རིམ་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིར་བཤད་པའི་དློན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ས་སློམ་

པ་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་ལ་སྒློན་གསལ་གིས་བཤད་

དློ། །ཡང་ལྗེའུ་དྗེ་ཉིད་ལས། ཡང་ན་རློ་རྗེ་བཞི་དག་གིས། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པས་

བསྗེན་པ་བྱ། །ཞྗེས་པས་བསྟན་པའི་བསྐྗེད་རིམ་དྗེ་བསྐྗེད་རིམ་མདློར་བསྡུས་སུ་

སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། དང་པློ་སྟློང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་

སྟྗེ། །གཉིས་པ་ས་བློན་བསྡུས་པའློ། །གསུམ་པ་གཟུགས་ཉིད་རློགས་པ་སྟྗེ། བཞི་པ་

ཡི་གྗེ་འགློད་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་དུ་བཤད་དློ། །འདིའི་དློན་ནཱ་རློ་པས་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་ས་བསློམ་པ་ནས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་བར་ལ་བཤད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

བཞིས་སྐྗེད་རྒྱས་པ་ལ་དགློངས་ལ། མདློར་བསྡུས་པར་གསུངས་པ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

ས་ནས་རློ་རྗེ་དང་པད་མའི་ཡི་གྗེ་དགློད་པའི་བར་རློ། །དྗེ་ཡང་དངློས་སུ་གསུངས་པ་

ཙམ་ཡིན་པས་དྗེའི་རྗེས་སུ་ཕ་མློ་དང་བཟླས་པ་སློགས་ཀང་སྦྱར་དགློས་སློ། །ལྗེའུ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བཅུ་གཅིག་པའི་སྒློན་གསལ་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ས་སློམ་པ་ནས་སྗེམས་དཔའ་སུམ་

རྩྗེག་གི་བར་གི་རིགས་དྲུག་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་བཤད་ནས། དྗེ་ལ་ཐུན་བཞིར་

བསབས་ན་རྒྱུད་སྨིན་པར་གསུངས་པ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བསྡུས་འདི་དང་དློན་

གཅིག་གློ །སྒྲུབ་ཐབས་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སུ་བྱྗེད་པ་འདི་མ་གཏློགས་པ་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ནས་མ་བཤད་དློ། །

མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་གཞན་མངློན་བྱང་ལྔས་བསྐྗེད་པ་ལ་ཡང༌། སྐྗེ་

འཆི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་འཁྱྗེར་ཡློད་མློད་ཀང༌། མངློན་བྱང་

ལྔས་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྐྗེད་པའི་སྐློར་ལ། སྦྱང་གཞི་དང་འབས་བུ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་གནད་རློགས་པ་འདྲ་བ་གཞན་ལ་མྗེད་པས། རིགས་དྲུག་པ་རློ་རྗེ་འཆང་

གི་སློ་ནས་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བྱྗེད་པ་མཆློག་ཏུ་གཟིགས་ནས། མདློར་བྱས་དང༌། མདློ་

བསྗེ་དང༌། རྣམ་གཞག་རིམ་པ་དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞི་ལས། དང་

པློ་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་མྗེ་ཏློག་གང་ཕློག་གི་རིགས་ཀི་དབང་དུ་མ་བྱས་པར་རློ་རྗེ་

འཆང་གི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་མཛད་པས། འདི་ནི་རིམ་པ་དང་པློ་ལ་ཐུན་

བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་བྱྗེད་པའི་མཆློག་ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེས་ན་མར་ལུགས་པ་ཁ་

ཅིག །དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་དགློས། རློགས་

རིམ་གི་སྔློན་འགྲློ་ལ་སྟློང་པའི་ངང་ནས་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དཀྲློངས་སྐྗེད་ཙམ་ཞིག་བྱྗེད་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་སློམ་པས་ཆློག་ཟྗེར་བ་དང༌། བསྐྗེད་པའི་རིམ་ལ་ལྗེགས་གནས་

ཤིང༌། ཞྗེས་པས་ཀང་དྗེ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི། འཕགས་སྐློར་གི་

གཞུང་རྣམ་དག་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ལ། རློགས་རིམ་སློམ་པའི་སྔློན་འགྲློར་ཡྗེ་
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ཤྗེས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་ཅྗེས་པ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་སྗེམས་དབྗེན་གི་བར་ལ་

ལྷའི་སྐུ་མྗེད་པས་སྒྱུ་ལུས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་པར་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་

པ་དང་མི་མཐུན་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་སྔགས་ཀི་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་

གཉིས་སུ་འབྱྗེད་པ་ནི་ལུགས་འདི་ལ་གནས་མ་ཡིན་པའི་དློགས་པའློ། །མདློར་ན་

བསྐྗེད་རིམ་ཅི་ཙམ་ཞིག་བསློམས་པས་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་རློགས་པར་སྐྗེ་

བའི་རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་ཤྗེས་ནས། བསྐྗེད་རིམ་མ་མཐའ་ཡན་ཆད་ཅིག་

སློམ་པ་གལ་ཆྗེ་ལ། ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་རྩ་འགྲྗེལ་ལས་ལས་དང་པློ་པའི་སྗེམས་

གཡྗེང་བ་བསྲུང་བ་ལ་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་བཞིར་བསློམ་དགློས་པར་ཡང་གསུངས་

སློ། །བསྐྗེད་རིམ་ལ་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་སློབ་ཚུལ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་ལ་སློབ་པའི་རིམ་པ་

ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པའི་བསམ་པ་ལ་ལློབས་པའི་ཚེ། དྲན་པ་

གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་སློབ། དྗེ་ལ་ལློབས་ནས་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་སློབ་

བློ། །

དྗེ་ལ་ལློབས་པའི་ཚེ་ལས་དང་པློ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་པར་གསུངས་

པ་འདི་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་སྤྱློད་བསྡུས་ཀི་འགྲྗེལ་པར། བསྐྗེད་རིམ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་གིས་སློབ་པ་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་མང་པློས་སློབ་པ་རྟློག་པའི་

རྣལ་འབྱློར་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་

མངློན་བྱང་ལྔ་ལས་སྐྗེད་པ་དྲན་པ་གཅིག་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་ཁ་ཅིག་

ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒློན་གསལ་ལས། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་རྗེ་རྗེ་སྐྗེད་པ་དྲན་པ་

གཅིག་པར་བཤད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཐློག་མར་ལྷ་གཅིག་ལ་སློབ་པ་དྲན་པ་གཅིག་པ་
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དང༌། དྗེ་ལ་ལློབས་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ཚང་བ་ལ་སློབ་པ་རྟློག་པའི་རྣམ་འབྱློར་ལ་སློབ་

པ་ལ་བྱྗེད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པར་བཤད་པ་

དྗེ་ལ་ཡང་ལྷག་མློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྲན་

པ་གཅིག་ཅྗེས་པ་ལྷ་དྲན་ཐྗེངས་གཅིག་གམ། ལྷ་གཅིག་ཙམ་དྲན་པ་ལ་མི་ཟྗེར་གི་

གཅིག་ཏུ་ལྷ་དྲན་པ་འམ། རང་དང་ལྷ་གཅིག་ཏུ་དྲན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་སྤྱིར་ལྷ་ཕ་

རགས་གཉིས་ཀ་སློམ་པ་ལ་འཇུག་ཀང༌། འདིར་ནི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་རགས་པའི་

ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕློང་སློབ་པས་ཐློག་མར་འབྗེམ་

ཆྗེན་པློ་ལ་སློབ་ལ། དྗེ་ལ་བྱང་ནས་ཆུང་བ་ལ་སློབ་པ་དང་འདྲ་བར་ལམ་འདི་ལ་ཡང་

བསབ་པར་གསུངས་པས། བསྐྗེད་རིམ་ལ་སློབ་པ་ན་ཐློག་མར་རགས་པ་གསལ་

བར་སང་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྐྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཡན་ཆད་

དློ། །དྗེ་ལ་ལློབས་པ་ན་ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློའི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་

རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་སློབ་བློ། །རྟློག་པའམ་བརྟགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་ནི་བསྐྗེད་

རིམ་གི་སྤྱི་མིང་ཡིན་ཀང༌། འདིར་སྤྱི་མིང་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་ཞུགས་པ་སྟྗེ། ལྗེའུ་

དྲུག་པའི་སྒློན་གསལ་དུ་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་ལ་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་སློབ་

པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །ལས་དང་པློ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་རིམ་པ་དང་པློའི་རྣལ་

འབྱློར་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་གནས་པ་ནི་དྗེ་བརྟན་པའམ་མཐར་ཕྱིན་པའློ། །བསྐྗེད་རིམ་ལ་

ནི་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་རྣམས་སྐྗེ་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཟབ་མློ་

རྗེ་རྗེ་ཡློད་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀིས་རྒྱུད་བྱིན་གིས་རླློབ་ཅིང་ཚེ་རབས་ཀུན་
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ཏུ་ལྷག་པའི་ལྷས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་མི་འབལ་

ཞིང་མཆློད་བསྟློད་ལ་སློགས་པས་ཚོགས་བདྗེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

བགྗེགས་ཀི་གནློད་པས་མི་ཚུགས་ཤིང་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་མང་པློ་ཚེ་

འདི་ཉིད་ལ་སྒྲུབ་ནུས་པ་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་ཆྗེན་པློ་ཡློད་པས། རྟྗེན་དང་

བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཕ་རགས་གང་གསལ་བཏབ་ཀང༌། འདློད་པ་བཞིན་འཆར་

ཞིང་མི་འདློད་པ་མི་འཆར་བ་དང༌། དྗེ་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་

བྱུང་བྱུང་གི་བར་དུ་སློབ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱློར་ཚུལ་རྒྱས་པར་

ནི་རྣམ་གཞག་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །བསྐྗེད་རིམ་ཕ་རགས་ལ་མློང་བ་

འདློན་ལུགས་བསྡུས་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ལ། རྒྱས་པར་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་

གི་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་ནློ། །སྗེམས་དམིགས་ཀི་སྐབས་སུ། སྗེམས་

དམིགས་ཀི་རིམ་པར་བསྡུས་པའི་ལུས་དབྗེན་དང་ངག་དབྗེན་ནི་འློག་ཏུ་སྟློན་ནློ། །

སང་བ་བཤད་པ་ལ་སང་བ་གསུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་

ལས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གཉིས་གསུངས་པའི་དང་པློ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་ཆྗེན་དང་

ཐུན་མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། སྟློན་པས་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཅྗེས་གསལ་

བར་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཀིས་མ་ནིང་གི་བར་མི་གསལ་བ་ཡང་འཕངས་ཏྗེ་དྗེ་གསུམ་

དང༌། སྗེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་དང༌། ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་

དབང་དང་ཡློངས་གྲུབ་གསུམ་དང༌། འདློད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་དང་གཏི་མུག་གསུམ་

དང༌། ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་གྲངས་སློ། །དྗེ་ལ་ཐབས་ནི་

མཆྗེད་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ནི་སང་བ་དང༌། མ་ནིང་དྗེ་གཉིས་འདུས་པ་ནི་ཉྗེར་ཐློབ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཡིན་ཏྗེ། སང་བ་ནི་བདྗེ་སྟློང་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྟློང་པའི་བློ་ཤས་ཆྗེ་ལ། མཆྗེད་པ་

ནི་དྗེ་ལས་བཟླློག་ཅིང༌། ཉྗེར་ཐློབ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཆ་མཉམ་པས་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བྱའི་ཐབས་

ཤྗེས་དང་དྗེ་གཉིས་འདུས་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་དྗེ་གསུམ་དུ་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །

དྗེ་ཡང་ལམ་གི་སང་བ་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དྗེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་སློ་

ནས་གཞིའི་སང་བ་གསུམ་ལ་ཡང་ཐ་སད་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །སང་བ་ལ་སྗེམས་དང༌། 

མཆྗེད་པ་ལ་ཡིད་དང༌། ཉྗེར་ཐློབ་ལ་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་པ་ཡང༌། སྗེམས་ཡིད་

རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་གང་ཡིན་དྗེ་གསུམ་དུ་སྟློན་པའང་མིན་ལ། སང་བ་གསུམ་འགལ་

བ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་འགལ་བར་བཞྗེད་པ་ཡང་མིན་

ནློ། །གཞུང་གཞན་དུ་སྗེམས་ཀུན་གཞི་དང༌། ཡིད་ཉློན་ཡིད་དང༌། རྣམ་ཤྗེས་འཇུག་

ཤྗེས་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སང་བ་འཇུག་ཤྗེས་དང༌། མཆྗེད་པ་ཉློན་ཡིད་

དང༌། ཉྗེར་ཐློབ་ཀུན་གཞིར་འཆད་པ་ཡང་སང་མློད་ཀང་འཐད་པར་མ་མཐློང་སྟྗེ། 

མཆྗེད་ཐློབ་གཉིས་ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་ཡིན་པར་འདློད་ན་ནི། ཚོགས་དྲུག་ལས་

ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་གཉིས་སློ་སྐྗེས་མངློན་གྱུར་དུ་ངྗེས་མི་ནུས་

པ་བཞིན་དུ། དྗེ་གཉིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་ཐལ་བ་དང༌། སང་བའི་དམིགས་རྣམ་བཤད་པ་

དང་དྗེ་གཉིས་ཀི་དམིགས་རྣམ་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པ་དང༌། སང་བ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གི་

སློག་རྩློལ་གི་ལམ་གིས་གསར་དུ་སྐྗེད་པར་བཤད་པར་མང་དུ་བཤད་པ་རྣམས་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་ལ། ཀུན་གཞི་སློགས་ཀི་མིང་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྗེ་ཡློད་པ་ལ་

འདློད་ན་ནི། དྗེ་ཡང་མ་བཤད་པས་མི་འཐད་དློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། གསུང་

རབ་ལས་སྗེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་སྤྱིར་ཀུན་བྱང་གི་ཆློས་ཀུན་གི་རྩ་བར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གསུངས་པ་ལ། འདིར་ཀུན་བྱང་གི་ཆློས་ཀུན་གི་རྩ་བར་འགྱུར་བའི་སྗེམས་ཡིད་

རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་བསྟན་པར་བཞྗེད་ནས་སང་བ་གསུམ་ལ་དྗེ་

གསུམ་གི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་

དྲངས་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནི་འློད་གསལ་བ་ལས་བྱུང་བའློ། །དྗེ་ཉིད་ནི་

སྗེམས་དང་ཡིད་ཅྗེས་བྱ་སྟྗེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདག་

ཉིད་ཅན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་དྗེའི་རྩ་བ་ཅན་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་

ཀང༌། སང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན། །གང་འདིར་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་ཐློས་

པ། །སྗེམས་ཅན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པའི། །རང་བཞིན་རྩ་བ་འདི་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་སློ། །

སང་བ་གསུམ་ག་ལ་རྣམ་ཤྗེས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྗེམས་དང་ཡིད་ལའང་

འདྲ་བས་སང་བ་གསུམ་རྗེ་རྗེ་ལའང་དྗེ་གསུམ་ཀའི་ཐ་སད་འཐློབ་ལ། དྗེ་གསུམ་དང་

སང་བ་གསུམ་སློ་སློར་སྦྱར་བ་ནི་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པའི་རིགས་འདྲ་སྔ་ཕྱིར་འབྱུང་བ་

གསུམ་ལ་བཞག་གློ །སྒའི་དློན་ནི་བསགས་པས་ན་སྗེམས་དང༌། རྟྗེན་དུ་གྱུར་པས་ན་

ཡིད་དང་བརྟྗེན་པར་གྱུར་པས་ན་རྣམ་ཤྗེས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་སང་

བ་གསུམ་པློའི་སྗེམས་རྗེ་རྗེ་ལའང་ཚང་ཞིང་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་ཡང་མྗེད་པས། ངྗེས་ཚིག་

དྗེའི་སློ་ནས་སློ་སློར་བྱ་བར་མི་ནུས་སློ། །རིམ་ལྔ་ལས། སང་བ་གཞན་དབང་དང༌། 

མཆྗེད་པ་ཀུན་བརྟགས་དང༌། ཉྗེར་ཐློབ་ལ་ཡློངས་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་ལ། དྗེ་ལྟར་བཤད་

པ་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་རྒྱངས་ཆད་དུ་སང་བའི་སང་གཞི་ནི་གཞན་དབང་དང༌། དྗེ་

ལྟར་སང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་པར་སྒློ་བཏགས་པ་ཀུན་

བརྟགས་དང༌། འགྱུར་བ་མྗེད་པའི་ཡློངས་གྲུབ་མངློན་དུ་བྱས་པའི་ངློར། ཀུན་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བརྟགས་དང་གཉིས་སང་གཉིས་ཀས་དབྗེན་པ་བཞིན་དུ་སྟློང་པ་རྣམས་ཀི་ཐློག་མའི་

གཞི་སང་བ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཆྗེད་པ་འབྱུང་བ་དང༌། ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་ཚེ་སྔ་མ་

གཉིས་ཀ་ལློག་ནས་ཐབས་ཤྗེས་མཉམ་པར་འཇུག་པའི་ཆློས་མཐུན་ལ་བརྟྗེན་ནས་

ཡིན་ནམ་སམ་སྟྗེ། དཔྱད་པར་བྱའློ། །

སང་བ་ལ་ཞྗེ་སང་དང༌། མཆྗེད་པ་ལ་འདློད་ཆགས་དང༌། ཉྗེར་ཐློབ་ལ་གཏི་

མུག་གི་མིང་གིས་གསུངས་པ་ནི། བདྗེ་བ་ཆུང་བ་དང༌། ཆྗེ་བ་དང༌། བར་མར་འཇུག་

པའི་སློ་ནས་ཡིན་ཏྗེ། ལམ་དང་གཞིའི་དུས་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་གི་

མིང་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་སྔར་བཤད་ཟིན་པས་དྗེ་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་སྟློང་ཕྱློགས་དང་

སང་ཕྱློགས་དང༌། གཉིས་ཀ་མཉམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཅྗེས་སྦྱར་ལ་སྔར་བཞིན་དུ་

བྱའློ། །ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ནས་སང་བ་གསུམ་ལ་མིང་དྗེ་ལྟར་བཏགས་པ་མྗེད་པས། 

གདགས་བྱའི་མིང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་གི་མིང་གིས་སང་བ་གསུམ་ལ་བཏགས་པ་ཐུན་

མློང་བ་མིན་ནློ། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཉིད་ལ་གྲགས་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་ནི། སང་བ་དང་སང་བ་མཆྗེད་པ་དང་སང་བ་ཐློབ་པ་དང༌། སྟློང་པ་དང་ཤིན་ཏུ་

སྟློང་པ་དང་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་དང༌། སྗེམས་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་རིག་པ་

དང༌། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་འདློད་ཆགས་དང་འདློད་ཆགས་བར་མ་ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང༌། ཨཾ་ཞྗེས་པ་ངག་གི་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ས་བློན་བརྟན་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་

སྟྗེ། མློས་པ་ཆུང་བའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་དགློངས་ཏྗེ་

གསུངས་པ་རྟློགས་པར་མི་འགྱུར་བས། དྗེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཟུགས་སློ་

ཞྗེས་དམིགས་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། པདྨའམ་བུད་མྗེད་ཀི་གཟུགས་སམ། གཡློན་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མིང་ངམ་མཚན་མློའི་མིང་དང༌། འཇམ་པློའི་དངློས་པློར་སྗེམས་ཀི་ཀུན་རློབ་ཀི་

གཟུགས་གསལ་བའློ། །ཞྗེས་དང༌། ཨཱཿ ཞྗེས་པ་ངག་གི་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ས་བློན་

བརྟན་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་སྟྗེ། མློས་པ་ཆུང་བའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་དགློངས་ཏྗེ་གསུངས་པ་རྟློགས་པར་མི་འགྱུར་བས། ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་དམིགས་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའམ། རིན་པློ་ཆྗེའམ། 

ཉིན་མློའམ། སྐྗེས་པའི་གཟུགས་སམ། གཡས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའམ། རྩུབ་པའི་རྣམ་པ་

ནི་སྗེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རློབ་ཀི་གཟུགས་སློ། །ཞྗེས་དང༌། ངག་གི་ས་བློན་ལ་

བརྟྗེན་པའི་སློ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སང་བ་ཐློབ་པ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། 

ཆག་འགྱུར་ལས། ངག་གི་ས་བློན་ཨཱཿ ལ་བརྟྗེན་པའི་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་སང་བ་

གསུམ་ཐིམ་པ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྟློང་པ་གསུམ་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང༌། སྟློང་པ་གསུམ་

སང་བ་གསུམ་གི་ཆློས་ཉིད་ལ་བྱས་ནས་སང་བ་གསུམ་ལ་མི་བྱྗེད་པ་ཡང་མི་འཐད་

དྗེ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས་སང་བ་གསུམ་ཉིད་སྟློང་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་གསལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་སང་བ་གསུམ་ནི་ཀུན་རྟློག་གཡློ་བའི་རླུང་ཐིམ་ནས་ཟླ་འློད་ལྟ་བུར་

སང་བའི་སློ་ནས་སང་བ་ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེ་ཉིད་ཀུན་རྟློག་བརྒྱད་ཅུ་རླུང་དང་བཅས་པས་

སྟློང་པས་སྟློང་པ་དང༌། ཉི་འློད་བཞིན་དུ་ཆྗེས་གསལ་བའི་སློ་ནས་སང་བ་མཆྗེད་པ་

དང༌། སང་བ་རླུང་དང་བཅས་པས་སྟློང་པས་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་དང༌། ཐུན་མཚམས་ཀི་

སྨག་བཞིན་དུ། ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བར་སང་ཞིང་འློད་གསལ་དང་ཉྗེ་བས་སང་བ་ཉྗེར་

ཐློབ་དང༌། མཆྗེད་པ་རླུང་དང་བཅས་པས་སྟློང་པས་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་དང་མི་གསལ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བས་མ་རིག་པ་ཞྗེས་ཀང་བཏགས་ཏྗེ། ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་གི་མིང་ངློ༌། །ངག་

གི་སློ་ནི་ངག་འབྱུང་བའི་ལམ་སྟྗེ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེས་པའི་ས་བློན་ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་

མློ། །བརྟན་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་ནི་དྗེ་གསུམ་གི་ཐ་སད་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ངྗེས་པར་

བྱྗེད་པའློ། །རིམ་ལྔ་ལས་ཀང༌། གཡློན་པའི་མིང་ཡང་དྗེ་ཉིད་དྗེ། །ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་པདྨ་ཅན། །བརྟན་པར་བྱ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ། །དང་པློའི་ཡི་གྗེ་ཐིག་ལྗེར་

བཅས། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ནི་རློ་རྗེའི་མིང༌། །ཐིག་ལྗེ་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན་པ་

ཡི། །ཆ་རུ་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སང་བ་རྣམས་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་གི་

མིང་གི་བརས་མཚོན་པའི་དློན་ནློ། །

མློས་པ་ཆུང་བས་ཟླ་ཉི་ལ་བརྟྗེན་ནས་དམིགས་པར་བྱྗེད་པ་ནི། སྗེམས་

དབྗེན་ཐློབ་པའི་རློགས་རིམ་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྐྗེད་པ་ལྟར་བྱྗེད་

མི་ནུས་པའི་སྐྗེད་རིམ་པས། སང་བའི་དློད་ཟླ་བ་དང༌། མཆྗེད་པའི་དློད་རློ་རྗེ་སློགས་

ཕྱག་མཚན་དང༌། སང་མཆྗེད་ཀི་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་

ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་དློད། ཟླ་བ་དང་རློ་རྗེ་སློགས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་ལྷའི་སྐུ་སྐྗེད་པའི་

དློན་ཡིན་ཏྗེ། རིམ་ལྔ་ལས། ཤྗེས་རབ་ངློ་བློ་འདི་ཉིད་ནི། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དག་

ཏུ་བརྟགས། །སྗེམས་ཉིད་རང་གིས་མཐློང་གྱུར་ཏྗེ། །རང་ཉིད་ཟླ་བའི་གཟུགས་

བཞིན་ནློ། །དྗེ་ནས་ཟླ་བ་ལ་དམིགས་པ། །རློ་རྗེ་མཚན་མ་རབ་ཏུ་བརྟག །འདི་ནི་རློ་རྗེ་

ལ་སློགས་པ། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ཐབས་མཚོན་བྱྗེད། །ཟླ་བ་རློ་རྗེ་སློགས་མཉམ་

སྦྱློར། །སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་འདུས་པ་སྟྗེ། །ཤྗེས་རབ་ཐབས་སུ་འདུས་པ་

ལས། །ལྷ་ཡི་གཟུགས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་རྐང་པ་ལྔ་པ་ལ་ཆག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འགྱུར་ལས། ཟླ་བ་རློགས་པ་དམིགས་དྗེ་ནས། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་སློ། །སང་བ་

དང་པློ་གཉིས་ལ་ཟླ་ཉི་དང་ཉིན་མཚན་གི་སྒས་བསྟན་པ་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་འློད་

དང་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་སང་བའློ། །པདྨ་དང་རློ་རྗེ་དང་བུད་མྗེད་དང༌། 

སྐྗེས་པ་དང༌། གཡློན་དང་གཡས་པས་བསྟན་པ་ནི་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་ཆ་ནས་

སློ། །འཇམ་པ་དང་རྩུབ་པ་ཞྗེས་པ་ནི་བདྗེ་བ་དམན་མི་དམན་ནམ། ཡུལ་སང་རྒྱས་

མི་རྒྱས་སློ། །ཀུན་རློབ་ཀི་གཟུགས་ཞྗེས་པ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་མཚོན་བྱྗེད་ཀི་ཟླ་བ་

སློགས་ནི་བཅློས་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའློ། །སང་བ་ཉྗེར་ཐློབ་ནི་མ་ནིང་དང་ཉིན་

མཚན་གཉིས་ཀི་མཚམས་དང་གཡས་གཡློན་གི་དབུས་དང༌། འཇམ་རྩུབ་གཉིས་

ཀི་བར་མ་དང༌། ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་འདྲྗེས་པ་དང༌། ཟླ་བ་དང་ཉིན་མཚན་སློགས་

འདུས་པའི་མིང་གིས་མཚོན་ནློ། །

སང་བ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་སང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་དྗེ། 

བ་མའི་མན་ངག་གིས་བསྟན་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་སང་བའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཞྗེ་ན། རྣམ་པ་མྗེད་པའི་རང་བཞིན་ལུས་དང་ངག་མྗེད་པ་སྟྗེ། ཇི་ལྟར་སྟློན་གི་

དུས་སུ་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འློད་ཟྗེར་སང་བར་བྱྗེད་

པས་ཁྱབ་པར་བྱྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། རང་བཞིན་གི་གསལ་བའི་རྣམ་པར་དངློས་པློ་མ་

ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་ན། འདི་ནི་དློན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

ཤྗེས་རབ་ཀི་སང་བ་སྟློང་པ་དང་པློ་སྟྗེ། ཞྗེས་དང༌། སང་བ་མཆྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང་ངག་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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མྗེད་པ་སྟྗེ། ཇི་ལྟར་སྟློན་གི་དུས་སུ་ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ། ཤིན་ཏུ་

གསལ་ཞིང་དྲི་མ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ། དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་དམིགས་པ། བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་གཉིས་པ་སྟྗེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན། ཞྗེས་དང༌། སང་བ་ཐློབ་པ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་

དངློས་པློ་མྗེད་པའི་གཟུགས་ཅན། ལུས་དང་ངག་མྗེད་པ་སྟྗེ། ཇི་ལྟར་མཚམས་ཀི་

སྨག་ལ་བབ་པའི་ངློ་བློར་ཁྱབ་པ་ཕ་ཞིང་བདག་མྗེད་པ། སློག་དང་རྩློལ་བ་མི་རྒྱུ་བས་

རྒྱུ་བ་མྗེད་པ་སྟྗེ། སྗེམས་མྗེད་པ་དང་མི་གཡློ་བ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ལུགས་འདི་ལ་སྟློང་པ་བཞི་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་ཕྗེབས་པ་ཞིག་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་གཞན་བཞི་ལས་ནི། དྗེ་རྣམས་ཀི་མིང་

ཙམ་ལན་མང་དུ་བྱུང་ཡང༌། ངློས་འཛིན་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་མ་རིག་པ་མུན་པ་དང༌། སྗེམས་བྱུང་ཉི་འློད་དང༌། སྗེམས་ཟླ་འློད་

བཞིན་དུ་སང་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ངློས་འཛིན་མ་བྱུང་ངློ༌། །ཡབ་སས་གཞན་

བཞིའི་གཞུང་དུ་ཡང་ངློས་འཛིན་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བས། སྤྱློད་བསྡུས་ཉིད་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་

ལས་ལུགས་ལྡློག་གི་རིམ་པའི་སྟློང་པ་གསུམ་བཤད་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་ཀིས་ནི་གཞི་

དང་ལམ་དུས་ཀི་སྟློང་པ་རྣམས་ཐུན་མློང་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་སྟློང་པ་བཞི་ནི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་གི་དཔྗེས་མཚོན་ནས་སྟློན་པ་ལ། དབྱར་གི་ཆར་གི་སའི་རྡུལ་

བར་སང་ལ་ལྡང་བ་ལྗེགས་པར་མནན་པ་དང༌། སྤིན་གི་སྒིབ་བྱྗེད་དང་བལ་བ་གཉིས་

ཚོགས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བ་སྟློན་གི་དུས་ཡིན་པས། སྟློན་གི་ནམ་མཁའ་དཔྗེར་བཟུང་
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ངློ༌། །

དྗེའི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་ནི་ཉིན་པར་ཉི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་དང༌། ནམ་

སློས་ནས་སློད་ཀི་སྨག་འཐུག་པློ་མ་སངས་ཀི་བར་གི་ཐུན་མཚམས་ལ་སྨག་ནག་པློ་

འཐུག་པློས་ཁྱབ་པ་དང༌། དྗེ་སངས་པའི་འློག་ཏུ་ཟླ་འློད་ཤར་ནས་ཐློ་རངས་ལ་མ་

སྗེབ་པའི་བར་དུ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་དང༌། ཟླ་འློད་ཀང་ཡལ་ཉི་འློད་ཀིས་ཀང་མ་

སྗེབ་པའི་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཇི་བཞིན་དུ་མི་ཐློན་པའི་རྒྱུ་

གསུམ་དང་བལ་བའི་སྐབས་གཅིག་སྟྗེ་བཞི་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལ་ཕྱི་མ་ནི་སྟློང་པ་བཞི་པ་

ཐམས་ཅད་སྟློང་པའི་དཔྗེ་ཡིན་པས་རྗེ་ཞིག་བཞག་ལ། དཔྗེ་སྔ་མ་གསུམ་གི་དང་པློ་

ནི་མཆྗེད་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཐློབ་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་སང་བ་དང་དཔྗེ་དློན་དུ་

སྦྱར་ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་པློ་དྗེ་ཤར་བའི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་གསུམ་པློ་དྗེ་དང་འདྲ་

བའི་ཉམས་ཤིག་འཆར་བའློ། །གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་གཟུགས་

ཅན་ཞྗེས་པ་ལ་ཆག་འགྱུར་ལས། རྣམ་པ་མྗེད་པའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་དང་པློ་དང་

མཐུན་པར་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་ལ། དྗེ་ནི་བར་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་དང་བལ་བ་ཞྗེས་

གསུངས་པ་དང་དློན་གཅིག་གློ །

དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་སང་ཚུལ་གསུམ་བཞིན་འཆར་བ་མ་གཏློགས་པ། 

གཉིས་སང་རགས་པ་གཞན་རྣམས་དྗེའི་ངློར་ནུབ་པའི་དློན་ནློ། །གསུམ་ག་ལ་ལུས་

དང་ངག་མྗེད་པ་ཞྗེས་པ་ནི། དྗེའི་ཚེ་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་དང་ངག་གི་སྨྲ་བརློད་ལློག་

པའློ། །ཇི་ལྟར་ནས་བཞིན་དུའི་བར་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅྗེས་པ་

སྨག་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །རང་བཞིན་གི་གསལ་བའི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

153

རྣམ་པར་དམིགས་ཞྗེས་པ་ནི་ཡུལ་སང་དྗེ་གསལ་པློར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ཤིན་ཏུ་

གསལ་ཞྗེས་པ་ནི་སྔ་མ་ལས་ཀང་ཆྗེས་གསལ་བའློ། །དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་ལ་

དམིགས་ཞྗེས་པ་ནི་ཡུལ་སང་དྗེས་ཕྱློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་དློན་ཡིན་ཏྗེ། 

དམིགས་པ་རྒྱ་ཆྗེ་ཆུང་ནི་ཅི་རིགས་སུ་འློང་ངློ༌། །དློན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

དངློས་ནི་ལམ་དུས་ཀི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མིན་པའི་ལམ་

དང་གཞི་དུས་ལའང་ཉྗེ་བར་བཏགས་ནས་སློ། །

ཉྗེར་ཐློབ་དྲན་མྗེད་དུ་སློང་བ་ལ་ནི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་བ་མི་འློང་ཡང༌། སྤྱིར་ཉྗེར་

ཐློབ་ལ་དྗེ་མྗེད་པ་མིན་ནློ། །ཕ་བ་ནི་རྟློགས་དཀའ་བ་དང༌། བདག་མྗེད་པ་ནི་རང་

བཞིན་མྗེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཏྗེ། སློག་རྩློལ་མི་རྒྱུ་བ་ནི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་མི་བྱྗེད་པ་

སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀང་གསུམ་ག་ལ་ཡློད་མློད་ཀང་ཉྗེར་ཐློབ་ལ་ཤས་ཆྗེ་བས་སྨློས་

སློ། །སྗེམས་མྗེད་པ་ལ་ཆག་འགྱུར་དུ། དྲན་པ་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཞྗེས་འབྱུང་བདྗེའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་རྟློག་གཡློ་བའི་རླུང་ཐིམ་པ་ན་མར་མྗེ་

འབར་བ་ལྟ་བུའི་རྟགས་འཆར་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ་འཆར་བའི་སང་བ་ནི། སྟློན་གི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་པའི་ཚེ་མཚན་མློ་ཟླ་བ་ཤར་བའི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའ་

བཞིན་དུ། ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་སྟློང་སང་ངྗེ་བ་ལ། འློད་ཀི་སང་བ་དཀར་པློའི་རྣམ་པ་

གཅིག་འཆར་ལ། དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་གཉིས་སང་རགས་པ་གང་ཡང་མི་འཆར་

རློ། །དཔྗེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་ཀང༌། དྗེས་ནམ་མཁའ་མི་སྒིབ་པར་

མཐློང་བ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་འློད་སང་དཀར་པློའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དྗེས་ནམ་མཁའ་

དག་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་གསལ་དྗེ་མི་སྒིབ་པར་འཆར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེ་
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བསྡུས་པའི་འློག་ཏུ་སང་བ་མཆྗེད་པ་ཤར་བ་ན། སྟློན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་

འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ། སྔ་མ་ལས་ཀང་ཆྗེས་དྭངས་པའི་སྟློང་སང་ངྗེ་བ་ལ་

དམར་པློའམ། དམར་སྗེར་གི་རྣམ་པ་འཆར་ཏྗེ་ལྷག་མ་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ནས་

སང་བ་དྗེ་ཡང་བསྡུས་པའི་འློག་ཏུ་ཉྗེར་ཐློབ་ཤར་བ་ན་རླུང་འགག་པ་ཆྗེར་སློང་བས་

ཡུལ་སང་ནི། སྟློང་སང་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་འདྲ་བའི་ནག་པློའི་རྣམ་པ་

འཆར་ལ། ཡུལ་ཅན་གི་དྲན་པ་ཉམས་ནས་དྲན་མྗེད་དུ་འགྲློ་སྟྗེ་སྐློན་ཅན་གི་དྲན་པ་

ཉམས་པ་མིན་ནློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་འཆི་བའི་དུས་སུ་རློགས་པར་འཆར་ལ། གཉིད་ཀི་

དུས་སུ་ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་མི་ལྡློག་པས་ཆ་འདྲ་ཙམ་འཆར་རློ། །ལམ་དུས་སུ་ནི་སིང་

གའི་དྷཱུ་ཏིའར་རླུང་བཙུད་ནས་ཐིམ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཚང་བར་འཆར་ལ། 

གཞན་དུ་ཐིམ་པ་ལ་དྗེའི་ཚོད་ཙམ་མི་འཆར་རློ། །

དྗེ་གསུམ་ལ་ཡང་གློམས་པ་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་དང༌། རླུང་འདུ་ཕུལ་དང་ཐིམ་པ་

ཤས་ཆྗེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་ཡུལ་སང་རྒྱ་ཆྗེ་ཆུང་དང༌། སབ་འཐུག་དང༌། གནས་

ཡུན་རིང་ཐུང་སློགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་ངློ༌། །རླུང་སློམ་པ་སློགས་ཀི་

སྐབས་སུ་སང་བ་དང་པློ་གཉིས་སྔློན་དུ་མ་ཤར་བར། ནག་ཐུམ་གིས་འགྲློ་བའི་དྲན་

མྗེད་འློང་བ་ནི་ཉྗེར་ཐློབ་མིན་ནློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་སྟློང་པ་གསུམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་ནས་

དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་མ་བྱས་བར་དང༌། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་

ལྡློག་ཏུ་ལངས་པའི་སྐབས་དང༌། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་མ་ཐློབ་པའི་བར་དུ་ཡང་འབྱུང་མློད་ཀང་སྗེམས་དབྗེན་མིན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། 

སྗེམས་དབྗེན་མ་ཐློབ་པའི་གློང་དུ་ཡང་སྟློང་པ་གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བ་ཡིན་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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པས་སྟློང་པ་གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཁྱབ་

ཆྗེ་ཆུང་རྣམས་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །བློད་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་དབང་ཤྗེས་ལ་སློགས་པ་རྟློག་

མྗེད་ཀི་ཤྗེས་པ་ཐམས་ཅད་སང་བ་གསུམ་གང་རུང་དུ་སྨྲ་སྟྗེ། འདི་ལྟར་ཤྗེས་པ་དྗེས་

ཡུལ་དང་པློར་བཟུང་བ་ནི་སང་བ་དང༌། དྗེ་ནས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་མཐློང་བ་གསལ་

དུ་སློང་བ་མཆྗེད་པ་དང༌། མཐར་མི་གསལ་བ་འགག་པ་ལ་ཕྱློགས་པ་ཉྗེར་ཐློབ་ཏུ་

འདློད་དློ། །འདི་ནི་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་དང༌། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་

གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། སང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྔར་

བཞིན་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་བར་སང་ངློ༌། །

དྗེ་ལ་སྔར་སྗེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་དང༌། མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་

སློགས་པ་སང་བ་གསུམ་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་པ་ནི། སང་བ་གསུམ་ལ་དྗེ་དག་

གི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྗེ་ཡློད་པའི་སློ་ནས་ཡིན་གི། དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སང་

བ་གསུམ་དུ་སྟློན་པ་མིན་ཏྗེ་ཡིན་ན་ནི། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་ཡང་སང་བར་འགྱུར་བ་

སློགས་ཀི་གནློད་པ་མང་ངློ༌། །གལ་ཏྗེ་ཉྗེར་ཐློབ་མུན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དྲན་མྗེད་དྗེ་

སངས་མ་ཐག །ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལྟ་བུའི་སྟློང་པ་འཆར་བ་དམའ་

མློ་ནས་ཀང་འློང་བ་ཡིན་ན། སྗེམས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་སྐྗེ་ཚུལ་

བསྟན་གི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་མི་སྟློན་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། བདྗེན་ཏྗེ་དྗེ་ནི་སྒྱུ་ལུས་མན་

ཆད་དུ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་མི་སྐྗེ་བ་ལ་དགློངས་ནས། སྟློང་པ་གསུམ་དུ་

བཤད་ཀི་དཔྗེའི་འློད་གསལ་མི་སྐྗེ་བ་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་ཚེ་

དཔྗེའི་འློད་གསལ་གང་དུ་སྡུད་སམ་ན། ཉྗེར་ཐློབ་ཏུ་སྡུད་དྗེ་འདི་ལྟར་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པློར་མུན་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དྲན་པ་མ་ཉམས་པ་གཅིག་དང༌། བར་དུ་དྲན་མྗེད་དུ་

སློང་བ་གཅིག་དང༌། མཐར་དྲན་མྗེད་སངས་ནས་སློང་བྱྗེད་ཀི་རྐྗེན་གསུམ་དང་བལ་

བའི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་འདྲ་བ་གཅིག་འློང་ངློ༌། །

དཔྗེའི་འློད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པར་བྱས་ནས་སྟློང་པ་བཞི་བྱྗེད་ན་དང་པློ་

གཉིས་སྟློང་ཆྗེན་དུ་བྱའློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐྗེད་ཚུལ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། །རློ་རྗེ་

བཟླས་གནས་རྣལ་འབྱློར་པ། །སྗེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་རློར་

བཟླས་ཀིས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་འདྲྗེན་པར་གསུངས་ཀང༌། ཇི་ལྟར་འདྲྗེན་མི་

གསལ་ལློ། །སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། ངག་དབྗེན་ལ་གནས་ནས་སྗེམས་དབྗེན་འཐློབ་

པ་དང༌། ངག་དབྗེན་མྗེད་ན་སྗེམས་དབྗེན་མི་སྐྗེ་བར་གསུངས་ཀང༌། སྐབས་དྗེར་དྗེ་

ལས་སྗེམས་དབྗེན་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་མི་གསལ་ལློ། །འློན་ཀང་ངག་དབྗེན་རྒྱས་བཤད་ཀི་

སྐབས་སུ་གང་དུ་འཇུག་པ་སློགས་གསུམ་བཤད་པ་དང༌། མཐར་རླུང་རྣམས་མི་

ཤིགས་པར་ཞུགས་ནས་འློད་གསལ་འཆར་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་དཔྱློད་ཤྗེས་

ན། རློར་བཟླས་ཀིས་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ལ་བསྡུས་ཏྗེ་ཐིམ་པ་ལས་སྟློང་པ་

རྣམས་འཆར་བ་གློ་ནུས་སློ། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་ཀང༌། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་རབ་སྦྱློར་

བས། །རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཤྗེས་ནས་ནི། །རྣམ་རྟློག་རླུང་རྣམས་རྣམ་པར་

གཅློད། །སྗེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་རློར་བཟླས་ཀིས་རླུང་གི་རྒྱུ་

བ་བཀག་པའི་སློ་ནས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་རྣམས་སྐྗེད་པ་གསལ་བར་མང་དུ་

གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་འདྲྗེན་པའི་ནང་གི་རྐྗེན་ནློ། །

ཕྱིའི་རྐྗེན་ནི་རིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མྗེད་སྒྱུ་མ་
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ཁྱད་པར་འཕགས། །ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་ནི། །གསལ་བར་འདི་ལས་མཚོན་

པར་འགྱུར། །འདློད་ཆགས་ཉིད་དང་ཆགས་བལ་དང༌། །དྗེ་ཡི་བར་ཏྗེ་གསུམ་པློ་

ནི། །དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་སྦྱློར་བའི། །རློ་རྗེ་པདྨ་འདུས་ལས་སློ། །ཞྗེས་ཕྱིའི་

ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་ཐབས་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སང་བ་གསུམ་གའི་སྐབས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཉྗེར་ཐློབ་ཏུ་བསྡུས་པའི་

དཔྗེའི་འློད་གསལ་གི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

དློན། ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ངྗེས་པའི་ལྟ་བ་དང་སྦྱར་ཏྗེ་བསློམ་པར་བྱའློ། །

འདི་རྣམས་ཀི་གནད་ཞིབ་པར་ནི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདིར་སྒྱུ་ལུས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་ཐུན་མློང་བ་

དང༌། རྒྱུད་སྗེ་གློང་འློག་ཐུན་མློང་བའི་སྒྱུ་མའི་རྣམ་བཞག་དང༌། རིམ་གཉིས་ཐུན་

མློང་བའི་ལྷའི་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞྗེས་ཐ་སད་བྱས་པ་མ་

ཡིན་གི། བ་མའི་མན་ངག་འབའ་ཞིག་ལས་རྟློགས་པར་བྱ་དགློས་པ་སྟྗེ། རིམ་ལྔ་

ལས། བདག་བྱིན་བརླབས་པའི་རིམ་ཞྗེས་པ། །ཀུན་རློབ་བདྗེན་པར་བསྟན་པ་

སྟྗེ། །དྗེ་ནི་བ་མའི་དྲིན་དག་གིས། །ཐློབ་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །ཞྗེས་དང༌། 

བདག་བྱིན་བརླབས་ལས་ཀང༌། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆློས། །སངས་རྒྱས་པ་ཀུན་

སྨྲ་བ་ནི། །བདྗེན་ཡང་དྗེས་ནི་ཤྗེས་པ་མིན། །བདག་བྱིན་བརླབས་ལས་ཁ་ཕྱིར་

བལྟས། །རྣམ་ཤྗེས་རླུང་དང་ལྡན་པ་ཡི། །ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གཞུ་འདྲ་བ། །རང་གི་

ཡྗེ་ཤྗེས་”དྗེས
1

་མ་མཐློང༌། །སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་ལ་རྨློངས་གྱུར་པས། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་

1  ངྗེས    སྗེ། ༦༢ན༥ན།  སྐུ། ༦༢ན༥ན།   དྗེས
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མྗེད་པར་ནི། །ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་ཕྱིན་པས་ཀང༌། །བ་མའི་བཀའ་མྗེད་སྒྱུ་མ་

ནི། །མངློན་སུམ་བྱ་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་འགྲྗེལ་པ་འདི་ཉིད་ལས་

ཀང་དྗེ་ལྟར་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་རྟློགས་པའི་ཕན་ཡློན་དང༌། མ་རྟློགས་པའི་ཉྗེས་

དམིགས་ཀང་རིམ་ལྔ་ལས། བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་རིམ། །གང་གིས་རྗེད་

པར་མ་གྱུར་པ། །མདློ་སྗེ་རྒྱུད་དང་རྟློག་པ་ལ། །དྗེ་ཡི་ངལ་བ་དློན་མྗེད་འགྱུར། །བདག་

ལ་བྱིན་བརླབ་རིམ་ཐློབ་པ། །གཙོ་བློ་སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ཉིད། །ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་

སངས་རྒྱས་ནི། ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

སྐུ་འདིའི་སྒྲུབ་ཚུལ་བ་མ་ལས་མ་རྗེད་ན་གང་གི་ཕྱིར་དུ་ངལ་བ་བྱས་པའི་

དློན་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། འདི་ཤྗེས་ཏྗེ་བསྒྲུབ་པས་གྲུབ་ན་ཚེ་དྗེ་ལ་ངྗེས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །ཚེ་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་

པའི་མྱུར་ཁྱད་མཆློག་ལ་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ལམ་དང༌། སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ལས་

ཕྱི་མ་ཆྗེས་རྟློགས་དཀའ་ལ། དྗེ་ཡང་ལུགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ནས་རྩད་བཅད་

ནས་གཞན་ལ་འཁྱྗེར་ཤྗེས་དགློས་ཏྗེ། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ལྷ་ཡི་རྣམ་པའི་རྣལ་

འབྱློར་བདག །སྐད་ཅིག་མངློན་སུམ་བྱྗེད་པ་པློ། །ལུགས་མ་ལ་སློགས་རྣལ་འབྱློར་

གིས། རྣམ་པར་བྱས་པའི་དབྱིབས་སུ་འགྱུར། །སྟློང་ཉིད་རྣལ་འབྱློར་རང་བཞིན་

གཟུགས། །བདག་བྱིན་བརླབ་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །བདག་བྱིན་བརླབ་བལ་རྣལ་

འབྱློར་པ། །སྦུན་ལློགས་དུམ་བུ་བཞིན་ཤྗེས་བྱ། །འདི་འདྲའི་མཚན་ཉིད་མཆློག་གྱུར་

པ། །སྐྗེ་བློ་ཕྱུགས་རྣམས་ཀིས་མི་ཤྗེས། །དྗེ་ཕྱིར་སྒྱུ་འཕྲུལ་འདི་བསློམས་ན། །བ་ན་

མྗེད་པའི་བྱུང་ཆུབ་འཐློབ། །ཅྗེས་སྦས་དློན་གི་སྒྱུ་ལུས་བདག་བྱིན་བརླབས་ནི། རྒྱུད་
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གཞན་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་སློ། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བར་སང་བས། 

ཞིབ་པར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། གློ་བ་རགས་པ་འཆགས་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། །སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་པ་ལ་འདི་སྒྲུབ་པའི་གཞི་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་

གནས་པ་ཤྗེས་དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་རིམ་ལྔ་ལས། འགྲློ་ཀུན་རང་དབང་མྗེད་པ་

སྟྗེ། །རང་དབང་དུ་ནི་འབྱུང་མ་ཡིན། །དྗེ་ཡི་རྒྱུ་ནི་འློད་གསལ་བ། །འློད་གསལ་

ཐམས་ཅད་སྟློང་པའློ། །སྗེམས་གང་གིས་ནི་བྱིས་པ་རྣམས། །འཁློར་བའི་འཆིང་བས་

བཅིངས་གྱུར་པ། །སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ཀིས་རྣལ་འབྱློར་པ། །བདྗེ་གཤྗེགས་གནས་སུ་

འགྲློ་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་གང་ཡང་སྐྗེ་བ་མྗེད། །གང་ཡང་འཆི་བ་ཡློད་མ་

ཡིན། །སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་གནས་པ། །འཁློར་བ་ཉིད་ནི་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །

ཚིགས་བཅད་དང་པློས་ནི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་སྔློན་དུ་

སློང་བ་ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་དབང་དུ་མི་འབྱུང་བས། འློད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་

ལས་སྐྗེ་བར་བསྟན་ནློ། །ཚིགས་བཅད་གཉིས་པས་ནི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་

སྗེམས་གང་གི་དབང་གིས་སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་བ་བངས་སྟྗེ། འཁློར་བར་འཁློར་བའི་རླུང་

སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ཤར་ནས་འཚང་རྒྱ་

བར་བསྟན་ཏློ། །དྗེས་ན་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། སྐྗེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དང༌། །སིད་

པ་བར་མར་གནས་པ་སྟྗེ། །ཇི་སིད་འཇིག་རྟྗེན་གིས་བརྟགས་པ། །སྗེམས་ཀི་རླུང་གི་

རྣམ་འཕྲུལ་ལློ། །ཞྗེས་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་སྐྗེ་འཆི་གནས་གསུམ་དང་བར་དློ་རྣམས་

རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས་
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ཀང༌། འདུ་ཤྗེས་ཅན་དང་འདུ་ཤྗེས་མྗེད། །སྗེམས་ཅན་དུ་བརྟགས་འདི་གནས་

པ། །དྗེ་རྣམས་རླུང་ལས་བྱུང་བ་སྟྗེ། །རླུང་ལས་སར་ཡང་འགག་པ་ཡིན། །མ་རྟློགས་

པ་ཡི་སྗེམས་དྗེ་ནི། །འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་གནས་གྱུར་ཀང༌། །དྗེ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལློག་སློང་

བས། །ཁྱི་དང་ཅྗེ་སྤྱང་གླང་པློ་དང༌། །སྗེམས་དྗེ་རྟར་ཡང་འགྲློ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་རླུང་དང་སྗེམས་གཉིས་འགྲློ་བ་ས་ཚོགས་པར་འགྲློ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་རླུང་སྗེམས་ཀི་ལུས་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ནི། སྗེམས་ཅན་གི་ཐ་སད་

འདློགས་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་གཉུག་མའི་ལུས་ནི། རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་

ཟད་པས་དྗེ་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་གཉུག་མའི་ལུས་མྗེད་པར་སྟློན་པ་ཡིན་གི་ཕྱི་

རློལ་མྗེད་པ་དང༌། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་རགས་པ་རྣམས་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་མིན་

ཞྗེས་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །

འདི་ལྟར་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་ནི་གཉིས་ཏྗེ། གནས་སྐབས་པ་དང་གཉུག་མ་

བའི་ལུས་སློ། །དྗེའི་དང་པློ་ནི། རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུས་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་སྨིན་

གི་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་སློ། །ལུས་རགས་པ་ནི་དང་པློ་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་

ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་མ་སྐྗེས་ཀང༌། སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་མྗེད་པ་མིན་ལ། དྗེ་

བཞིན་དུ་ཤི་བའི་ཚེ་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་དློར་ཡང༌། སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་མི་ལྡློག་

པས་གཉུག་མའི་ལུས་མིན་ཏྗེ། ཆུ་ལ་ཚ་བ་བཞིན་ནློ། །རླུང་སྗེམས་ཀི་ལུས་ནི་

གནས་སྐབས་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མི་ལྡློག་པས་གཉུག་མའི་ལུས་ཏྗེ་ཆུ་ལ་

གཤྗེར་བ་བཞིན་ནློ། །ད་ལྟ་གཟུགས་ལུས་རགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་གཉུག་མའི་
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ལུས་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་གི་ལུས་ཡིན་པས། ལུས་རགས་པ་ནི་དྗེའི་གནས་

ཁང་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དགློས་པ་གཞན་ཡང་ཡློད་མློད་ཀང༌། གཙོ་

བློ་ནི་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་གཉུག་མའི་ལུས་ངློས་འཛིན་པའི་ཕྱིར་

ཡིན་ནློ། །དྗེའི་སྗེམས་ནི་དབང་ཤྗེས་མིན་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ཙམ་ཞིག་དང༌། རླུང་

ཡང་རྩ་བའི་རླུང་གཞན་བཞི་དང༌། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་མིན་གི་སློག་འཛིན་དང༌། །དྗེ་

ལ་ཡང་ཕ་རགས་གཉིས་ལས་ཕ་བའློ། །དྗེ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་གཞིའི་དུས་ཀི་

སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་རྐང་ལག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་བར་དློ་དང་རྨི་ལམ་གི་

ལུས་ལློགས་སུ་སང་བ་རྣམས་སློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུའི་སྒྲུབ་གཞི་གཞི་ལ་གནས་ཚུལ་དྗེ་

ལྟར་ཡིན་ན། ལམ་གི་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་གཞི་དྗེ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཏུ་བསྐྗེད་ནས་སྒྲུབ་པ་

ཡིན་སམ་ན། རིམ་ལྔ་ལས། དྗེ་ཉིད་རླུང་དང་ཡང་དག་ལྡན། །

རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་པློ་སར་ཡང་ནི། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ལུས་སུ་འབྱུང༌། །སྒྱུ་

མའི་ལུས་ཞྗེས་དྗེ་ལ་བཤད། །དྗེ་བས་འདི་ལྟར་འགྲློ་བ་ཀུན། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འདིར་

བཤད་དྗེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །ཐམས་ཅད་དྗེ་དང་འདྲ་བར་

མཐློང༌། །ཞྗེས་སློ། །ཆག་འགྱུར་ལས། རླུང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པ་ཡི། །རྣམ་ཤྗེས་

གསུམ་པློ་དྗེ་ཉིད་སར། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་བདྗེའློ། །དྗེ་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་པློས་ནི་ཕྱི་

ནང་གི་སློག་རྩློལ་བསློམ་པའི་ཐབས་ལས། སྒྲུབ་གཞིའི་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་སྗེམས་

དབྗེན་གི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་དུ་བསྐྗེད་པའི་སྗེམས་དང་དྗེའི་བཞློན་པའི་རླུང་

གཉིས་རྣལ་འབྱློར་པའི་ལུས་སུ་འབྱུང་བ་ནི་སྒྱུ་ལུས་སུ་གསུངས་ལ། སར་ཡང་ཞྗེས་

པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་པ་དྗེ་དང་པློར་སྐྗེ་བ་བངས་པའི་དུས་སུ་རླུང་སྗེམས་ཀི་ལུས་
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བངས་པར་མ་ཟད་ཅྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་ནས་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀིས་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

སྒྲུབ་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་དྗེ་བས་ན། བ་ན་མྗེད་པའི་ཐྗེག་པ་འདིར་འགྲློ་བ་ཀུན་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུར་བཤད་པ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་དང༌། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་དང་བསྐྗེད་རིམ་པ་

དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་སྒྱུ་མའི་དློན་ཅིག་ཡློད་དློ་ཞྗེས་བསྟན་ནློ། །སྒྱུ་མ་ལྟར་

བཤད་པ་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། མྗེ་ལློང་གི་ནི་གཟུགས་བརན་དང༌། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་

མ་ཆུ་བུར་དང༌། །མིག་འཕྲུལ་མཚུངས་པར་གང་གིས་མཐློང༌། །དྗེ་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་

པར་བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་རིམ་ལྔར་བཀློད་པ་འདྲ་བ་རྣམས་ཡིན་ཏྗེ། འདིས་ནི་

བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་དློན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

འདིར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བྱ་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །དྗེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་

སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བར་

མཐློང་བ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དྗེ་དག་གི་གཉུག་མའི་ལུས་རྣམས་དྗེ་ལྟར་མཐློང་

བའློ། །རིམ་པ་བཞི་པའི་འློད་གསལ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་བཤད་པ་ནི་

ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་མཐའ་གཅློད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

བྱང་ཆུབ་པ་དྗེ་གཉིས་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཐབས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཅུང་

ཟད་བཤད་ན། རིམ་ལྔ་ལས། མན་ངག་ཐློབ་པའི་སློབ་མ་ཡིས། །དྗེ་ནས་རྣལ་འབྱློར་

རྣམ་གཉིས་བསབ། །རིལ་པློར་འཛིན་པའི་རིམ་པ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་རྗེས་སུ་གཞིག་

པའློ། །མགློ་བློ་ནས་ནི་རྐང་པའི་བར། །ཇི་སིད་སིང་ཁར་ཕྱིན་པའི་བར། །རྣལ་འབྱློར་

ཡང་དག་མཐའ་ལ་འཇུག །རིལ་པློར་འཛིན་པ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །རྒྱུ་བ་དང་ནི་མི་རྒྱུ་

ཉིད། །དང་པློ་འློད་གསལ་བར་བྱས་ཏྗེ། །ཕྱི་ནས་དྗེ་བཞིན་བདག་ཉིད་བྱྗེད། །རྗེས་སུ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གཞིག་པའི་རིམ་པ་ཡིན། །དབུགས་ཀི་རླུང་ནི་མྗེ་ལློང་ལ། །ཇི་ལྟར་ཀུན་ཏུ་ཐིམ་

འགྱུར་བ། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་མཐར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་

བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རིལ་འཛིན་ནི་རང་གི་མགློ་ནས་མར་སྡུད་པ་དང༌། 

རྐང་པ་ནས་ཡར་སྡུད་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་སིང་ག་ཡིན་པ་ནི་སིང་གར་ཕྱིན་གི་བར་

ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་སིང་གར་བསྡུས་ནས་རྣལ་འབྱློར་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་གློ། །དྗེའི་དཔྗེ་ནི་དབུགས་ཀི་ཞྗེས་པ་བཞིས་སྟློན་ཏྗེ། མྗེ་ལློང་ལ་

ཧས་བཏབ་པའི་ཁ་རླངས་དྗེ་མཐའ་ཀུན་ནས་དྗེའི་དབུས་སུ་འདུ་བ་ལྟར། རང་གི་

ལུས་ཀི་སྟྗེང་འློག་དང་རྒྱབ་མདུན་དང་གཡས་གཡློན་ཀུན་ནས་སིང་གའི་དབུས་སུ་

སྡུད་པའློ། །རྗེས་གཞིག་ནི་དང་པློར་སློད་བཅུད་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པ་དྗེའི་རྗེས་

སུ་རང་ཉིད་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའློ། །བདག་ཉིད་དྗེ་བཞིན་ཞྗེས་པ་ནི་ནག་པློ་པས་

རིལ་འཛིན་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པར་བཤད་པ་ལྗེགས་སློ། །

ཡང་དང་ཡང་ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ལན་དུ་མར་དགློས་པའི་དློན་ནློ། །རྗེས་

གཞིག་གི་དཔྗེ་ནི་ལྟྗེང་ཀའི་ཆུ་ལ་ཁ་བའི་གློང་བུ་ལྟ་བུ་གནས་པ་དྗེ་རིམ་གིས་ཞུ་

བའློ། །རང་གི་ཕུང་པློ་རིམ་གིས་འཇིག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ཀང༌། སྔློན་དུ་སློད་

བཅུད་གཞན་བསྡུས་པ་ཡློད་མྗེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཙམ་མློ། །རྗེས་གཞིག་གི་སྒ་དློན་ནི་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། རིལ་པློ་ནི་རང་གི་ལུས་དང་དྗེ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀིས་འཛིན་པ་ནི་

རིལ་འཛིན་གི་དློན་དུ་ཨ་བྷྱས་བཤད་དྗེ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་སྟྗེ་འཛིན་

པའློ། །རིལ་འཛིན་དང་རྗེས་གཞིག་གཉིས་པློ་རྗེ་རྗེ་ལའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རློ་རྗེ་

གསུམ་གསུམ་དུ་སློམ་པའི་སྡུད་རིམ་གིས། ཡང་དང་ཡང་དུ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པ་སྤྱློད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གློམས་པར་བྱས་པས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་འློད་གསལ་དུ་དག་ནས། 

དློན་གི་འློད་གསལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་

རློ། །དྗེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀང་སློག་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པས། ཐྗེག་པ་གཞན་དང༌། 

རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་ལམ་གིས་དྗེ་ཁློ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་དང་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་མི་

འདྲའློ། །ཞིབ་པར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རིམ་པ་

བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་སྔར་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀང་དག་ནས་མྗེད་

པ་ལས། སར་ཡང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། རིམ་ལྔ་ལས། 

རང་བཞིན་བཅས་འློད་དྗེ་དང་དྗེ། །རྣམ་ཤྗེས་རླུང་དང་ལྡན་པ་ཡི། །བདག་བྱིན་

བརླབ་པའི་རིམ་གིས་ཀང༌། །སྗེམས་ཅན་དློན་དུའང་ལན་འགའ་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་

དང་བའི་ཆུ་ཀླུང་ལས། །ཉ་དག་མྱུར་དུ་ལྡང་བར་འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་སྟློང་

གསལ་ལས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་འབྱུང་བར་བཤད། །ཅྗེས་སྐུ་འདི་ཡང་རླུང་སྗེམས་

ཙམ་ལས། བདག་བྱིན་བརླབས་ཀི་རིམ་པས་འབྱུང་བ་དང༌། ཆུ་ཀླུང་དྭངས་བ་དང་

འདྲ་བའི་འློད་གསལ་ལས། ཉ་གླློ་བུར་དུ་འཕར་བ་དང་འདྲ་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

འབྱུང་བར་བཤད་པའི་དཔྗེ་དློན་ནི། འློད་གསལ་ལས་གཞན་གིས་བར་དུ་མ་ཆློད་

པར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བྱུང་བ་ལ་འགྲིག་གློ །

སྤྱློད་བསྡུས་ལས། གཉིས་ལློག་པ་ལས་མྱུར་དུ་སད་པའི་དཔྗེ་གསུངས་པའི་

གཉིད་ནི་འློད་གསལ་གི་དཔྗེ་དང༌། སད་པ་ནི་དྗེ་ལས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤྱློད་

རློགས་པའི་སྐུ་འབྱུང་བའི་དཔྗེ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཡང་བར་མ་ཆད་པ་འགྲིག་ལ། སྦྱང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གཞིའི་རིམ་པ་ལ་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་དྗེ་མ་ཐག་ཉྗེར་ཐློབ་གྲུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་

བར་དློ་འགྲུབ་པ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་

ལངས་མ་ཐག་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གྲུབ་མློད་ཀང༌། འློད་གསལ་ལས་ཉྗེར་ཐློབ་དང་དྗེ་

ལས་མཆྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལས་སང་བ་རིམ་གིས་སྐྗེ་བ་ཡང་མི་འགལ་བས། ཟུང་

འཇུག་འགྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་སྟློང་པ་གསུམ་བྱུང་བར་གསུངས་ཀང༌། 

དྗེ་ལས་སྐུ་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པ་མིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་ཟུང་འཇུག་ནི་དློན་གི་

འློད་གསལ་གི་ཐུགས་དང༌། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མ་

ཡིན་ནམ། རིམ་པ་བཞི་པའི་འློད་གསལ་ལས་ལངས་མ་ཐག་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང༌། དྗེའི་དུས་ན་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དངློས་སུ་མྗེད་པས་ཟུང་

འཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བཞག་ཅྗེ་ན། འདི་ལ་རིམ་ལྔར་ཟུང་འཇུག་ཉྗེར་གཅིག་བཤད་པའི་

ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བློ་ནི། ཆག་འགྱུར་ལས། དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་པས་རིམ་པ་བཞིན། །རང་

བྱིན་བརླབ་དང་འློད་གསལ་ཤྗེས། །དྗེ་དག་ཁློ་ན་འདུས་པ་གང༌། །འདི་ནི་ཟུང་འཇུག་

རིམ་པའློ། །ཞྗེས་རང་བྱིན་བརླབ་དང་འློད་གསལ་གཉིས་ཟུང་དང༌། དྗེ་གཉིས་འདུས་

པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བཤད་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་དང་ནི་དློན་དམ་གི། །རྣམ་དབྱྗེ་སློ་སློར་

ཤྗེས་ནས་ནི། །གང་དུ་ཡང་དག་འདྲྗེས་གྱུར་པ། །ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དྗེ་བཤད་

དློ། །ཞྗེས་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་གཉིས་ཟུང་དང༌། དྗེ་གཉིས་འདྲྗེས་པ་ཟུང་འཇུག་

ཏུ་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལ་དློན་གི་འློད་གསལ་མ་ཐློབ་གློང་དུ་རླུང་འློད་གསལ་ལྔ་ལས་བསྒྲུབས་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡློད་དུས་སུ། སྗེམས་དློན་དམ་བདྗེན་པ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འློད་གསལ་མྗེད་ལ། ཟུང་འཇུག་མ་ཐློབ་པའི་གློང་དུ་བདྗེ་བའི་སྗེམས་དློན་དམ་དང་

རློ་གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་འློད་གསལ་ཡློད་དུས་སུ། ལུས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སློང་བའི་ཀུན་

རློབ་མྗེད་པས་རྗེས་འཇློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཟུང་འཇུག་མྗེད་དློ། །ནམ་ཞིག་ལུས་

རང་བྱིན་བརླབ་ཅྗེས་པ་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་མཐར་སློན་པ་དང༌། སྗེམས་འློད་

གསལ་ཞྗེས་པ་དློན་དམ་བདྗེན་པའི་མཐར་སློན་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་

གཅིག་ལ་ཚོགས་པ་ན་རྗེས་འཇློག་མྗེད་པར་མཉམ་དུ་འདུས་པས་ན་ཟུང་འཇུག་

ཐློབ་བློ། །

དྗེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་གཙོ་བློ་དང་པློར་ཐློབ་པ་ན་དྗེ་གཉིས་དུས་གཅིག་

ཏུ་ཚོགས་པ་དགློས་མློད་ཀང༌། ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཇློག་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡློད་པས། 

ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་གང་ཡིན་ལ་འཇློག་ཚུལ་དྗེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བཞག་མི་དགློས་

སློ། །ཟུང་འཇུག་གི་སྐད་དློད་ཡུ་ག་ན་དྭའི་ཡུ་ག་ནི་ཟུང༌། ན་དྭ་ནི་གཉིས་མ་ཡིན་པ་

སྟྗེ་ཡ་གལ་གཉིས་རྗེས་འཇློག་གི་ཚུལ་གིས་གཉིས་མིན་པར་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་

པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་ཟུང་འཇུག་གློ །འདི་ནི་ལུགས་བཟླློག་གི་སང་བ་ཐ་མ་ལས་

ལངས་པའི་འློག་ཏུ་སར་ཡང་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་འཐློབ་བློ། །འཁློར་འདས་

ལ་སློགས་པའི་གཉིས་ཆློས་རྣམས་ལ། གཉིས་སུ་བདྗེན་འཛིན་གི་ཀུན་རྟློག་སངས་

ནས། རྟློག་པ་དྗེས་མི་ཕྱྗེད་བའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཟུང་འཇུག་རིམ་ལྔར་

མང་དུ་གསུངས་པ་ནི། སྔ་མ་ལས་འཇློག་ཚུལ་གཞན་གིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འཇློག་

པའློ། །

ཕྱི་མ་འདི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དང་པློར་བྱུང་བ་ནས་འཐློབ་བློ། །ཟུང་འཇུག་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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འདི་རྒྱུད་ཀི་བརློད་བྱའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞིང༌། རྟློགས་དཀའ་བར་ཡང་ཡློད་པའི་མཐའ་

གཅློད་རྒྱས་པར་ནི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་

ནི་མ་ལུས་ཐློས་གྱུར་ལ། །ཞྗེས་པ་ནས། རིན་ཆྗེན་ཞྗེས་བྱའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་པའི་

བར་གིས་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་གང་ཟག་ལྔའི་དང་པློ་ནི། དབང་པློ་འབིང༌། 

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་དབང་པློ་རབ། བཞི་པ་ནི་དབང་པློ་ཐ་མ་སྟྗེ་དྗེ་བཞི་དད་

པའི་རྗེས་སུ་འབང་བ། ལྔ་པ་ནི་དབང་པློ་ཡང་རབ་ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བར་

ལཀྵིས་བཤད་དློ། །སྔ་མ་བཞི་ག་དགྗེ་རྩ་མ་སྨིན་པ་དམན་པ་ལ་མློས་པར་སྒློན་

གསལ་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་”ཨུཏ་པ་ལ
1

་དང་པད་མ་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་ནི་ཉན་པ་པློར་

རུང་སྟྗེ། ཐློས་པའི་དློན་བརྗེད་ཀང༌། སྗེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པས་ཕྱིས་འབས་

བུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འཆད་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་མི་རུང་སྟྗེ། ཐློས་པའི་དློན་

བརྗེད་པས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་དང་སློམ་རྒྱུ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །པད་མ་དང་ཙན་

དན་ལྟ་བུ་ནི་ཉན་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་རུང་ལ། འཆད་པ་པློར་མི་རུང་སྟྗེ། ཚིག་གི་

ཡློན་ཏན་མྗེད་པ་དང་གཞན་གིས་གཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་

ནི་འཆད་པ་པློར་རུང་ལ། དྗེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཉན་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་ཡང་རུང་ངློ༌ཞྗེས་

སྔློན་གི་འདུས་པ་པ་རྣམས་གསུང་སྟྗེ། རྗེས་སུ་གཟུང་བར་མི་ནུས་པ་ནི་དྗེ་ལས་ཕ་

རློལ་པློས་ཆློས་གཟུང་བར་མི་ནུས་པ་ལ་བྱས་པའི་ལུགས་སློ། །”ཨུཏ་པ་ལ
2

་དང་

པདྨ་ལྟ་བུས་ཉན་པའི་ཚེ་བ་མ་ལས་གང་ཐློས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཚིག་དློན་མི་

བརྗེད་པར་འཛིན་མི་ནུས་པར་བཤད་ལ། ཆློས་ཀི་གྲྭར་གང་ཐློས་ཀུན་མི་བརྗེད་པར་

1  སྗེ། ༦༧བ༢ན།   ཨུཏྤ་ལ།     སྐུ། ༦༧བ༢ན།   ཨུཏྤ་ལ

2  སྗེ། ༦༧བ༥ན།   ཨུཏྤ་ལ    སྐུ། ༦༧བ༥ན།   ཨུཏྤ་ལ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འཛིན་མི་ནུས་ཀང་། སྒྲུབ་པ་པློ་དང་འཆད་པ་པློར་རུང་བ་མི་འགལ་ལློ། །

རྒྱན་ནི་དྲུག་པློ་དྗེ་རྣམས་ཀིས། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་བཤད་པའི་བདྗེན་

གཉིས་ངྗེས་པའི་རྒྱན་གི་དློན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱན་བདུན་གི་

སློ་ནས་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནི། གདུལ་བྱ་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་

ཡིན་པས། དྗེའི་གནད་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཉུག་

མའི་ལུས་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལས་འཇའ་ལུས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་གྲུབ་པའི་ཀུན་

རློབ་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་པའི་འློད་གསལ་དློན་དམ་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མངློན་དུ་བྱས་པའི་གློ་

འཕང་ངློ༌། །

དྗེ་འདྲ་བའི་བདྗེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ངྗེས་པ་ལ་སྔློན་དུ། བདྗེན་གཉིས་རྗེ་རྗེ་

བ་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་ལུས་དང༌། དློན་དམ་འློད་གསལ་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

ངྗེས་དགློས་པས། སྗེམས་དབྗེན་གི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུར་ལངས་པའི་བདག་བྱིན་བརླབས་དང༌། རྟྗེན་དྗེ་ལ་གནས་ནས་བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀིས་སང་བ་གསུམ་དག་པའི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་རྣམས་ལྗེགས་

པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་ནི། སྗེམས་དབྗེན་གི་

སྟློང་པ་གསུམ་དང་དྗེའི་བཞློན་པའི་རླུང་ཡིན་པས། ནང་གི་རྐྗེན་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་

སློགས་པའི་སློག་རྩློལ་སློམ་པ་དང༌། ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱར་བ་ལས། ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པའི་སྡུད་རིམ་གི་སློ་ནས་སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་སྐྗེད་ཚུལ་ཤྗེས་

དགློས་སློ། །འདིར་ཡང་སྗེམས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་གནས་པ་དང་ལུས་རླུང་འློད་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཟྗེར་ལྔ་ལྡན་གཉིས་ཚོགས་པར་ཡློད་པས། འློད་གསལ་དང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ཀི་སློ་

སློའི་རྒྱུར་བྱས་ཀང་ཆློག་སྟྗེ། བདྗེན་གཉིས་སློ་སློ་བའི་རློགས་རིམ་ཤྗེས་པ་ལ་

སྗེམས་དབྗེན་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་དགློས་ཚུལ་ལློ། །

དྗེ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ཤིང་ཉམས་སུ་མློང་བ་ལ། དྗེ་འདྲྗེན་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་

སློག་རྩློལ་གསུམ་སློམ་པ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་དགློས་པས། ངག་རྣམ་པར་དབྗེན་པ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ངག་དབྗེན་གིས་གཡས་གཡློན་གི་རླུང་སིང་གའི་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའི་

དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུད་པ་ལ། འློག་སློའི་ཕ་མློ་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་བ་མཉམ་གཞག་དང༌། རྗེས་ཐློབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་

དྗེའི་རྣམ་རློལ་དུ་ལྟ་བ་དང༌། དྗེ་ཡང་ལྷར་ལྟ་བའི་ལུས་དབྗེན་སློམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་

ཚུལ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་སློམ་པ་དགློས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རློགས་རིམ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་སྨིན་པ་ལ་ནི། སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་

གསུམ་དུ་འཁྱྗེར་བའི་སློ་ནས་རྒྱུད་སྦྱློང་བའི་རིམ་པ་དང་པློའི་རགས་པའི་རྣལ་

འབྱློར་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། ཕ་མློའི་དཀིལ་འཁློར་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཐུན་བཞིར་

སློམ་པའི་ཚུལ་ཤྗེས་ནས་སློམ་པ་དགློས་སློ། །

དྗེ་སློམ་པའི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་དབང་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་རྣམ་པར་

དག་པ་ཞིག་ཐློབ་པ་དང༌། དྗེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་ཞིག་དགློས་པས། རྒྱུད་ཀི་དློན་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཟུང་འཇུག་ལ་ངྗེས་པ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ། ལམ་བསློམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སློབ་

མི་སློབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱན་བདུན་གི་
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བཤད་པས་དགའ་བ་སྐྗེད་པའི་གཙོ་བློ་ནི། བདྗེན་གཉིས་སློ་སློ་བ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་

པའི་དློན་ངྗེས་པའི་སློ་ནས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་བལ་བ་ལ་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་

དུ་ཤར་ནས་འཁློར་བའི་འཁློར་ལློ་སྐློར་བ་དྗེ། ཐབས་མཁས་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་

པ་ལ་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཆློས་ཀི་སྐུ། བར་དློ་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ། སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་

པའི་སྐུར་འཆར་བའི་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་གདམས་ངག་རྗེད་ནས། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་

དགའ་བདྗེ་ཡང་ཡང་དུ་འདྲྗེན་པ་ལ་བྱའློ། །ལྗེའུ་རྣམས་ཀིས་དློན་འདི་སྟློན་གི་བསྡུས་

དློན་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་གསུངས་པ་ནི། བདུན་པ་དང་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །བཅུ་གཅིག་

པ་དང་བཅློ་ལྔ་པ། །དངློས་གྲུབ་ཞིང་དང་ལྟས་དང་ནི། །བསྗེན་པ་སྒྲུབ་པའི་སློམ་

པའློ། །ཞྗེས་ལྗེའུ་བདུན་པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་དྗེ། བསྗེན་པའི་ལྗེའུར་གསུངས་ལ། 

ལྗེའུ་བཞི་པློ་དྗེས། དྗེ་ཉིད་ལས། བསྐྗེད་པའི་རིམ་དང་འབྗེལ་བ་ཡི། །བསྗེན་པ་རློ་རྗེ་

ཆློ་ག་བཞི། །ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་དང་འབྗེལ་བའི། །མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཞུང་ཉིད་

དློ། ཞྗེས་བསྐྗེད་རིམ་དང་རློགས་རིམ་གི་རློ་རྗེ་ཆློ་ག་བཞི་བསྟན་པས། ཐུན་མློང་དང་

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་དྗེ་དག་གི་གཞུང་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །

དངློས་གྲུབ་ཀི་ཞིང་ནི། ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་ལས་ཀི་ཚོགས་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་

གཅིག་པའི་དངློས་གྲུབ་བློ། །ལྟས་ནི། ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་རྨི་ལམ་གི་ལྟས་དང༌། སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའི་ལྟས་སློ། །དྲུག་པ་དང་ནི་གཉིས་པ་དང༌། །བཅུ་པ་དང་ནི་བཅུ་བཞི་པ། །དྲག་

སྤྱློད་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་དང༌། །ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་པའི་སློམ་པའློ། །ཞྗེས་དྲུག་པ་ལ་སློགས་

པ་བཞི་པློ་དྗེ་ཉྗེར་སྒྲུབ་ཀི་ལྗེའུར་གསུངས་ལ། ལྗེའུ་བཞི་པློ་དྗེས། དྗེ་བཞིན་
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གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་ལས། །ཚར་གཅློད་ཕན་འདློགས་སྤྱློད་པ་དག །དུལ་དང་གདུལ་

དཀའ་ཞི་བ་ཡི། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་གཞུག་པའློ། །ཞྗེས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་ཞི་བ་དང་དུལ་བ་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་སྤྱློད་པས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པ་དང་། །སྗེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ་

རྣམས་ནི་ཚར་གཅློད་པའི་སྤྱློད་པས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པ་བསྟན་ནློ། །དྗེ་

ཡང་དྲག་པློར་སྤྱློད་པ་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་ལས་ཡིན་ལ། རྗེས་སུ་ཆགས་

པ་ནི་ལྗེའུ་དྲུག་པ་ལས་སློ། །

བཞི་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་པ། །བརྒྱད་པ་དྗེ་བཞིན་བཅུ་གཉིས་པ། །སློབ་དཔློན་

སྤྱིའི་ལས་དང་ནི། །དངློས་གྲུབ་བརྟུལ་ཞུགས་སློམ་པའློ། །ཞྗེས་ལྗེའུ་བཞི་པ་ལ་

སློགས་པ་བཞི་པློ་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ལྗེའུར་གསུངས་ལ། ལྗེའུ་བཞི་པློ་དྗེས། དཀིལ་

འཁློར་བརྟུལ་ཞུགས་འབལ་བ་ཡི། །གཞུང་ནི་སློབ་དཔློན་ཕུན་ཚོགས་པའློ། །བ་མས་

སྔགས་ཀི་ལམ་གིས་ནི། །སློབ་མ་ཡློངས་སུ་སྨིན་བྱ་བ། །ཞྗེས་དཀིལ་འཁློར་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྱློད་པ་དང་འབྗེལ་ལ། 

དཀིལ་འཁློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་ཚེ་བ་མས་སློབ་མ་ཡློངས་སུ་

སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་འབྗེལ་བ་སྟློན་ནློ། །སློབ་དཔློན་གི་སྤྱིའི་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་

ནི། དཀིལ་འཁློར་བིས་ཏྗེ་དབང་བཞི་བསྐུར་བའློ། །སྐབས་འདིར་སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་པ་མ་

བྱུང་ཡང༌། བསྗེན་པ་སྒྲུབ་པའི་སློམ་པའློ། །ཞྗེས་པའི་སྐབས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞྗེས་པ་འདིར་

བང་བ་དང༌། སློམ་པ་ཞྗེས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་གསང་བའི་དློན་དུ་ཤཱནི་པས་བཤད་དློ། །

ལྔ་པ་དང་ནི་དགུ་པ་དང༌། །བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ། །སངས་རྒྱས་
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བྱང་ཆུབ་སྗེམས་རྣམས་ཀི། །བསྟན་པ་དག་ནི་སྒྲུབ་ཆྗེན་ཡིན། །ཞྗེས་ལྗེའུ་ལྔ་པ་

སློགས་བཞི་པློ་དྗེ་སྒྲུབ་ཆྗེན་གི་ལྗེའུར་གསུངས་ལ། ལྗེའུ་བཞི་པློ་དྗེས། བརྟུལ་

ཞུགས་བཟང་དང་དབང་བསྐུར་བ། །རང་གི་སློབ་མ་བདག་ཉིད་ཆྗེ། །སངས་རྒྱས་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་རྣམས་ཀི། །བསྟན་པས་ཡློངས་སུ་གྲློལ་མ་ཡིན། །ཞྗེས་དབང་

བསྐུར་བས་རང་གི་སློབ་མར་གྱུར་པ་དྗེས། རྣལ་འབྱློར་གི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པློ་

ལས་སྤློས་པའི་སྤྱློད་པ་དང༌། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྤྱློད་པ་དང༌། རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་སྤྱློད་པ་བསྟན་པའི་

སློར་ཞུགས་པས་རང་གི་སྗེམས་ཡློངས་སུ་གྲློལ་ཏྗེ་འློད་གསལ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་

རློ་ཞྗེས་སྟློན་ཏློ། །ལྗེའུ་དང་པློ་ནི་བཅུ་གཅིག་པ་ཞྗེས་པའི་བཅུ་མི་མངློན་པར་བྱས་

པའི་ནང་དུ་འདུས་སྟྗེ། བསྗེན་བསྒྲུབ་བཞི་མདློར་བསྟན་པའི་ལྗེའུ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་

ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པའློ། །

ཡང་ལུང་གིས་བཤད་པ་ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ། །ཨྗེ་ཝཾ་ནས་བི་ཛ་ཧཱ་རའི་བར་

ལ་ཡི་གྗེ་མང་ཉུང་གི་ལུགས་གཉིས་སང་ཡང༌། བཤད་རྒྱུད་ལས་ཡི་གྗེ་ཚན་པ་བཞི་

བཅུར་བཅད་ནས། ཤློ་ལློ་ཀ་བཞི་བཅུས་བཤད་པས་ན། འདིར་ནི་ཡི་གྗེ་མང་བའི་

ཕྱློགས་ཡིན་ནློ། །རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལློགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལས། ཚིགས་བཅད་ལ་མི་

གཏློགས་པའི་ཡི་གྗེ་བཞི་བཅུ་མ་བྱུང་བ་ནི་རྒྱ་དཔྗེ་མ་དག་པར་གསལ་ཞིང༌། རྒྱུད་

འདི་ལ་རྒྱ་དཔྗེ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པར་སང་ངློ༌། །འདི་འཆད་ཚུལ་ལ་བ་མ་མངློན་

ཤྗེས་ཅན་གིས་ནི། གཞུང་གློང་འློག་མི་དཀྲུག་པར་འཆད་ཅིང༌། བཙུན་མློ་ཅན་གིས་

ནི་གཞུང་གློང་འློག་དཀྲུགས་ཏྗེ་འཆད་ཅྗེས་སྔ་མ་རྣམས་གསུང་ལ། བློད་ཀི་བཤད་པ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བྱྗེད་པ་རྣམས་ཕྱི་མ་ལྟར་འཆད་ཀང་། གཞུང་གློང་འློག་དཀྲུག་པ་བཤད་ཤིན་ཏུ་མི་

བདྗེ་བས། འདིར་ནི་གཞུང་མི་དཀྲུག་པར་འཆད་པ་མངློན་ཤྗེས་ཅན་ལྟར་བྱའློ། །འློན་

ཀང་དློན་ཚན་གློང་འློག་འཁྲུགས་པ་རྣམས་སྦས་པ་གསུམ་གི་སྐབས་འདི་ཡིན་ཞྗེས་

དློན་གི་འཁྲུགས་སྗེབ་དགློས་པ་ནི་མཆན་དུ་གསལ་ལློ། །སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་དང་

ཐུགས་རྗེ་ཞབས་ཀིས་ཡི་གྗེ་བསན་པའི་ངྗེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་མི་བྱྗེད་ཀང༌། རྗེ་

འགློས་ཀི་བཞྗེད་པས་ཡི་གྗེ་བསན་ནས་འཆད་པ་ནི་རྒྱུད་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ལ། པཎི་

ཏ་ཀུ་ལ་ད་རའི་བཤད་སྦྱར་དུ་ཡང་ཡི་གྗེ་བསན་པའི་བཤད་པ་བྱྗེད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་ཨྗེ་ཝཾ་ནས། བི་ཛ་ཧཱ་རའི་བར་གི་དློན་སྦས་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། རློ་རྗེ་

འཕྗེང་བ་ལས། རྒྱུད་དུ་ཐློག་མར་གསུངས་པ་ཡི། །འདི་སྐད་བདག་སློགས་ཇི་ལྟ་

བུ། །འདི་སྐད་ཅྗེས་སློགས་དང་པློའི་ངག །དློན་རྒྱས་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞྗེས་

རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་དུ་ཐློག་མར་གསུངས་པའི་

གླྗེང་གཞིའི་དློན་ཨྗེ་ཝཾ་གཉིས་ཀི་དློན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང༌། ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་ཨྗེ་ཝཾ་

ཞྗེས་སློགས་རྗེ་རྗེ་ནས་ཀི་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞྗེས་གཉིས་དྲིས་

པའི་ཕྱི་མའི་ལན་དུ་ཡི་གྗེ་རྗེ་ཚིགས་བཅད་རྗེས་བཤད་པ་ནི་འགྲྗེལ་པར་དྲངས་པ་

རྣམས་སློ། །མ་དྲངས་པའི་དང་པློའི་ལན་དུ་ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་གསུམ་གསུངས་པ་ནི་ཐློབ་

བྱ་འབས་བུའི་ཨྗེ་ཝཾ་དང༌། ཐློབ་བྱྗེད་ལམ་གི་ཨྗེ་ཝཾ་དང༌། དྗེ་འདྲྗེན་བྱྗེད་རྟགས་ཀི་ཨྗེ་

ཝཾ་མློ། །དང་པློའི་ཨྗེའི་དློན་ནི་སྟློན་པ་གང་ལ་བཞུགས་ནས་ཆློས་སྟློན་པར་མཛད་

པའི་རྟྗེན་རྒྱུད་ལ་ལར་གསང་བ་ཞྗེས་དང༌། ལ་ལར་མཁའ་དབྱིངས་ཞྗེས་དང༌། དྗེ་

བཞིན་དུ་བྷ་ག་དང༌ཆློས་འབྱུང་དང༌། པདྨ་དང༌། སྗེངྗེའི་གདན་ཞྗེས་གསུངས་པ་
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རྣམས་སློ། །

ཝཾ་གི་དློན་ནི། སྟློན་པ་ལ་རློ་རྗེ་ཅན་དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། རློ་རྗེ་

འཇིགས་བྱྗེད་དང༌། རློ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་དང༌། 

དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་མཚན་ཀིས་རྒྱུད་སློ་སློར་གསུངས་པ་རྣམས་

ཡིན་ཏྗེ། ཨྗེ་ནི་གསང་བ་མཁའ་དབྱིངས་དང༌། །བྷ་ག་ཆློས་འབྱུང་པདྨ་ལ། །རྣལ་

འབྱློར་སྗེངྗེའི་གདན་ལ་བཞུགས། །མཆློག་ཏུ་རྨད་བྱུང་སྟློན་པར་མཛད། །རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་ཝཾ་རློ་རྗེ། །རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་དབང་ཕྱུག་དང༌། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་དུས་

འཁློར་ལློ། །དང་པློའི་སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་མཚན། །ཞྗེས་སློ། །དྗེའི་ཡང་གསང་བ་

ལ་སློགས་པའི་ངྗེས་དློན་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་སློགས་པའི་

ངྗེས་དློན་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པས་སྟློང་པ་དང་སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པ་སྟློན་པ་

ཡིན་ཏྗེ། ཨྗེ་ཝཾ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རྒྱ། །གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་མཚོན་བྱྗེད་

དང༌། །སྟློང་ཉིད་སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པ། །གང་ལ་དྗེ་ཉིད་མངློན་པར་བརློད། །དྗེ་ལ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རྒྱ། །གཉིས་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་མཚོན་པ་ནི། །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་གླྗེང་

གཞིར་གསུངས། །ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པའི་ཨྗེའི་དློན་ནི། ཤྗེས་རབ་སྟློང་པ་ཉིད་དང༌། ཝའི་དློན་ནི་ཐབས་

སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཐིག་ལྗེའི་དློན་ནི་ཐབས་ཤྗེས་དྗེ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་

དུ་སྦྱློར་བ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ལ་ཁྱབ་པའི་དློན་གི་གཙོ་

བློ་མདློར་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློའི་རྒྱས་འདྗེབས་ཀི་ཕྱག་རྒྱར་

གསུངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཨྗེ་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་གསུངས། །དྗེ་བཞིན་ཝ་ནི་
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ཐུགས་རྗེ་དང༌། །ཐིག་ལྗེ་དྗེ་གཉིས་སྦྱློར་ལས་བྱུང༌། །དྗེ་སྦྱློར་བ་ཡི་རྨད་མཆློག་

གློ །ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ཁྱབ། །མདློར་བསྡུས་ཆློས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའློ། །རྒྱལ་པློ་

ཆྗེན་པློའི་ཕྱག་རྒྱ་ཉིད། །རྒྱུད་རྣམས་སུ་ནི་ཐློག་མར་གསུངས། །ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་འདྲ་བའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་རྒྱུད་གང་ལས་བརློད་པ་དྗེ་ལ་ནི་

དྗེ་ཉིད་མཆློག་ཡློད་ལ། དྗེ་མི་སྟློན་ན་མྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་དློན་བསྡུས་

པ། །སྟློང་ཉིད་སིང་རྗེ་མི་ཕྱྗེད་པ། །གང་ལ་དྗེ་ཉིད་མངློན་པར་བརློད། །དྗེ་ནི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རྒྱ། །ཨྗེ་ཝཾ་ཞྗེས་བྱའི་ཡི་གྗེ་གཉིས། །གང་ལ་འདི་གཉིས་མྗེད་པ་

ནི། །དྗེ་ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཀང༌། རྒྱུད་

ཀི་དང་པློར་རྣམ་གནས་པ། །སིང་པློ་ལས་ནི་སིང་པློ་མཆློག །དྗེ་ཉིད་བདྗེ་ཆྗེན་མགློན་

པློ་ཡིས། །གསང་བ་དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་བྱར་གསུངས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་དང༌། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་བདྗེ་འབྱུང་བ། །གསང་བའི་རྟློག་པའི་རྒྱུད་རྒྱལ་

པློ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པར་རྣམ་པར་གནས། །ཨྗེ་ཝཾ་རྣམ་དག་ཡི་གྗེ་ལ། །ཁམས་

གསུམ་པློ་ཀུན་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཞྗེས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞྗེས་བྱ་བ་

དྗེར། །ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན་དུ་མཐློང༌། །གཾ་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་སྗེད་ཀི། །དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་ཡློངས་གང་བ། །ཡི་གྗེ་དྗེ་ཡི་དྗེ་ཁློ་ན། །བསྟྗེན་པར་བྱས་པའི་ཐབས་

ཉིད་ཀིས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས། བ་མྗེད་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་ཉིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་སིང་པློར་བསྔགས་

སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་ཉིད་ལས། འདིར་ནི་ཡི་གྗེ་གཉིས་པློ་ནི། །རྒྱུད་ཀི་དང་པློ་མྗེད་མི་

འདློད། །ཅྗེས་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཀུན་གི་དང་པློ་གླྗེང་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཡི་གྗེ་གཉིས་
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ངྗེས་པར་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི། ཨྗེ་ཝཾ་ཞྗེས་པའི་ཡི་གྗེ་དངློས་སུ་མྗེད་པ་ལ་

ཡང་དྗེའི་ངྗེས་དློན་ཡློད་དགློས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །

གསུམ་པའི་ཨྗེའི་དློན་ནི། ཡུམ་གི་བྷ་ག་རྟྗེན་དང༌། ཝའི་དློན་ནི་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་

པའི་ཡབ་ཀི་རློ་རྗེ་དང་བརྟྗེན་པ་རློ་རྗེ་ལ་གནས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ནི་ས་ཚོགས་པའི་སྤྲུལ་

པ་སྟློན་པར་བྱྗེད་པའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་བདྗེ་བ་ཀུན་

གི་གཞི་ཡིན་ཏྗེ། ཨྗེ་ནི་བྷ་གའི་མཚན་ཉིད་དྗེ། །པདྨ་རྟྗེན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ། །བརྟྗེན་པ་

རློ་རྗེ་ཞྗེས་ནི་གསུངས། །བརྟྗེན་པ་རློ་རྗེ་འཆང་བ་ཡི། །དྗེ་ལ་གནས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་

གཟུགས། །ས་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་སྟློན་པར་བྱྗེད། །བདྗེ་བ་ཀུན་གི་གཞི་ཡི་གནས། །རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདྗེ་བ་ཆྗེ། །ཞྗེས་སློ། །དྗེས་ནི་ཡབ་ཡུམ་གི་རྟགས་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་གཉིས་

སྦྱར་བ་ལས་ལམ་གི་ཨྗེ་ཝཾ་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་བསྟན་ཏློ། །ནང་གི་རང་གི་ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ལམ་གི་ཨྗེ་ཝཾ་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་ལུས་ཀི་གནད་ཀི་རྟགས་ཀི་

ཨྗེ་ཝཾ་ཡང་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། སྤྱི་བློ་ལྟྗེ་བར་སློན་འཁློར་ལློ། །ཨྗེ་ཡིག་རྣམ་

པར་ཡང་དག་གནས། །སིང་ག་མགྲིན་པར་ཡང་དག་གནས། །ཝཾ་གི་ཡི་གྗེ་འདྲ་བར་

འདློད། །ཅྗེས་སྤྱི་བློ་དང་ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་གི་དབྱིབས་ཨྗེ་གྲུ་གསུམ་གི་དབྱིབས་

དང༌། སིང་ཁ་དང་མགྲིན་པའི་རྩ་འཁློར་གི་དབྱིབས་ཝཾ་ཡིག་ཟླུམ་པློའི་དབྱིབས་སུ་

གནས་པ་ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་དུ་བཤད་དློ། །འདིར་རྟགས་ཞྗེས་པ་ནི་དབྱིབས་ཀི་མཚན་

མའི་རྟགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འབས་བུའི་ཨྗེ་ཝཾ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་དྗེ་ཐློབ་པར་འདློད་

པ་ན། དྗེའི་ཐབས་ལམ་གི་ཨྗེ་ཝཾ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་ཚུལ་རྒྱུད་གཉིས་ནས་བཤད་པ་

ལྟར་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེ་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་ཕྱིའི་རྟགས་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་ཕྱག་རྒྱ་དང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

177

མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་དང༌། ནང་གི་རྟགས་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་རྩ་འཁློར་གི་གནད་དུ་སྣུན་ཚུལ་ལ་

མཁས་པར་བྱས་ནས་ལམ་དྗེ་འདྲྗེན་ཐབས་བྱྗེད་པ་དྗེར་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་གནད་མཐའ་

དག་འདུ་བས། ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་དང་དྗེའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྒྱུད་མཐའ་དག་འགྲློ་ཚུལ་

ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན། ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་གནད་ཀི་དློན་ཡིན་པར་རྒྱུད་རྣམས་ལས་

མང་དུ་བསྔགས་པ་རྣམས་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །

རྒྱུད་ཀུན་གི་གཙོ་བློའི་དློན་ནི་ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་ཡིན་ལ། དྗེའི་ངྗེས་དློན་ཡང་

སྟློང་པ་དང་སིང་རྗེ་གཉིས་ཡིན་ན། དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་གང་ཡིན་པ་བཤད་དགློས་སློ་

ཞྗེ་ན། ཨྗེ་ཡིག་དང་ཆློས་འབྱུང་གི་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་དུ་ཡློད་པས་བདག་མྗེད་པའི་

དྗེ་བཞིན་ཉིད་མཚོན་པར་བྱྗེད་ལ། དྗེའི་ཆ་གྲུ་གསུམ་གིས་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་

གསུམ་ཡང་མཚོན་པས། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གསུམ་རང་

བཞིན་གི་གྲུབ་པས་སྟློང་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མྗེད་པ་དང༌། སྨློན་པ་མྗེད་

པའི་དློན་ཨྗེ་ཡིག་གི་མཚོན་དློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་

ཆློད་པ་ཞིག་མྗེད་ན་ཨྗེ་ཡིག་གི་དློན་མ་ཚང་ངློ༌། །དྗེ་ཡློད་ཀང་ཕྱི་ནང་གི་ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་མྗེད་ན། ཝ་ཡིག་གི་དློན་མ་

ཚང་ངློ༌། །དྗེ་གཉིས་ཡློད་ཀང་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཞུ་བདྗེའི་ངློ་བློར་སྐྗེད་པ་དང༌། སྟློང་

ཉིད་ཡུལ་དང༌། བདྗེ་ཆྗེན་ཡུལ་ཅན་དུ་བྱས་ནས་དྗེས་དྗེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ངྗེས་

པའི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་མི་ཤྗེས་ན། ཐིག་ལྗེའི་དློན་མ་ཚང་བ་ཡིན་པས། བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་

མྗེད་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་ཤྗེས་པར་འདློད་ན་དྗེ་རྣམས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །བདྗེན་གཉིས་

དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་གི་ཨྗེའི་དློན་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །ཝ་ཡིག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གི་”དློན
1

་ནི་ཡློངས་སུ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སློ། །

དྗེ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་ཚུལ་ནི་སྔ་མ་ཐུགས་དང་ཕྱི་མ་སྐུར་ངློ་བློ་

གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ཐིག་ལྗེའི་དློན་ཏྗེ། ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་གཉིས་པ་ཟུང་འཇུག་གི་མཐར་

ཐུག་གློ །འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ལམ་གི་རིམ་པར་ཁིག་ཆགས་སུ་བསྡུ་བ་ན། སྔར་ལྗེའུ་དང་པློས་དློན་འདི་

སྟློན་གི་བསྡུས་དློན་གི་སྐབས་སུ་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བ་ལ། རིམ་པ་དང་

པློའི་སྐློར་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་ན། ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁློར་ཕྱུང་བ་ནི་དབང་གི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་གསུངས་པས། དྗེ་བཤད་པས་མཚོན་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་

ལྷག་མ་ཁ་བསྐངས་ནས། དབང་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བྱིན་

པ་སྔློན་དུ་བང་ངློ༌། །དབང་བསྐུར་བ་བཞི་བྱྗེད་པ་ནི། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་མཛད་དྗེ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་

རྗེའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་ཚིག་གིས་ཞྗེས་པ་ལ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པས་སྟློན་

ནློ། །དབང་གིས་སློད་རུང་དུ་བསྒྲུབས་པ་ལ། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་རིམ་གིས་

བསྟན་དགློས་པས། དྗེ་ནི་གླྗེང་གཞི་དང༌། གཟུངས་དཀིལ་དང༌། བསྡུས་དཀིལ་གི་

མདློར་བསྟན་དང༌། རྒྱས་བཤད་ཀི་དློན་བཤད་པ་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །ཇི་ལྟར་འབྱུང་ན། 

བསྡུས་དཀིལ་གིས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། བརྟྗེན་པའི་གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཆང་དང༌། 

ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་དང༌། ཟིལ་གནློན་རློ་རྗེ་སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པས་ལྷག་མློས་

ཀི་སྐྗེད་ཚུལ་དང༌། ལྷག་མློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཚང་བར་བཏློན་ནས། དྗེ་རྣམས་ཀི་

1  དན    སྗེ། ༧༣བ༡ན།   དློན།    སྐུ། ༧༣བ༡ན།    དློན
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མཛད་པ་མཛད་ཚུལ་རྣམས་སྟློན་ནློ། །

དྗེ་ནས་གླྗེང་གཞིའི་ཡི་གྗེའི་དློན་རྗེས་འཇུག་གི་ཉམས་ལྗེན་ལྟར་བཤད་པས་

མངློན་བྱང་ལྔ་ལས་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་སྐྗེད་པ་བསྟན་པ་ལ་ས་བློན་དང་ཕྱག་མཚན་

གཉིས་ནི། དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པའི་ཚེ་ཡི་གྗེ་

གསུམ་དང་རློ་རྗེ་ལས་སྐྗེད་པ་བྱུང་བ་དྗེར་སྦྱར། དྗེ་ནས་དང་པློའི་མགློན་པློ་རློར་

སྗེམས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནི། ཟིལ་གནློན་རློ་རྗེའི་ཡིག་དློན་དང༌། སྦས་བཤད་དང་

སྦྱར། བསྒྱུར་བ་ལ་ལུས་དཀིལ་ཚང་བར་འགློད་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་

བརླབ་དང༌། སྗེམས་དཔའ་སུམ་རྩྗེགས་སུ་བྱ་བའི་བར་ནི་སྐྗེས་བུའི་གཟུགས་འདི་

སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་བཤད་པ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་

བསྟན། དྗེ་ནས་རིག་མ་དང་རློ་རྗེ་པདྨ་འདུ་བྱ་བ་ནི་གླྗེང་གཞི་སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པའི་

སྐབས་དང༌། གཟུངས་དཀིལ་གི་ལྷ་མློ་སྤྲུལ་པ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་བསྟན། 

སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་ས་བློན་གི་སྔགས་ལས་ཡུམ་གི་

པད་མར་ལྷ་རློགས་པར་སྐྗེད་པ་ཡང་གླྗེང་གཞི་སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལས་བསྟན། 

ཡུམ་གི་པད་མར་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྐྗེད་པ་ནི་བསྡུས་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་

བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་པས་བསྟན་པ་ནི་རྣམ་གཞག་གི་

དགློངས་པའློ། །འཁློར་ཕུན་ཚོགས་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ན། དངློས་སུ་སྨློས་པ་

ཉྗེར་གཉིས་དང་མ་སྨློས་པ་བཅུ་མངལ་དུ་བསྐྗེད་པ་ཕྱིར་ཕྱུང་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་

གནས་སུ་འགློད་པ་སྟློན་ཏྗེ། ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཕྱུང་བའི་སྐབས་ཀི་དྲང་དློན་ལ་བཤད་

པའི་སྟྗེང་ནས་འཁློར་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་གསལ་དུ་བཏང་བར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ལྷ་
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བཅུ་གསུམ་ཕྱུང་བ་ནི་དབང་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཁློ་ན་མིན་གི། བསྐྗེད་

རིམ་ལ་ཐུན་བཞིར་བྱྗེད་པའི་སྐབས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཀང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །

རློགས་རིམ་སྟློན་ཚུལ་ལ་གླྗེང་གཞིས་བསྟན་ཚུལ་ནི། གླྗེང་གཞི་སྦས་བཤད་

ཀི་སྐབས་སུ་ལུས་དབྗེན་དང༌། ངག་དབྗེན་ཅུང་ཟད་དང༌། དྗེ་གཉིས་སྔློན་དུ་བཏང་བ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱློར་བ་དང༌། ནང་གི་རྐྗེན་སློལ་རྩློལ་རླུང་གི་

རྣལ་འབྱློར་གིས་གཞི་ལ་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡློག་གི་སྟློང་པ་བཞི་ཇི་ལྟར་

གནས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བསྐྗེད་དྗེ་སྗེམས་དབྗེན་རློགས་པར་བྱྗེད། དྗེ་ལས་སྒྱུ་ལུས་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྤྱློད་པ་བྱས་ནས་སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ། དྗེ་གྲུབ་པ་དང༌། དློན་གི་འློད་

གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་དུ་སྤྱློད་པའང་བསྡུ། དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་པ་བྱས་པས་

སྒྱུ་ལུས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་འློད་གསལ་དང་ཟུང་

འཇུག་གཉིས་ནི་གླྗེང་གཞི་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །ཟུང་འཇུག་ཐློབ་

པ་དྗེས་ཟུང་འཇུག་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སྤྲུལ་པ་ནི་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་ལ་

ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པའི་དློན་ནློ། །གླྗེང་གཞིར་རློགས་རིམ་བསྟན་པ་ཅུང་ཟད་གསལ་

བར་ནི་གཟུངས་དཀིལ་མན་ཆད་གི་རློགས་རིམ་གི་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་སྟློན་པ་

ལ། གཟུངས་དཀིལ་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ན་ལས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་མ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་སློག་དྷཱུ་ཏཱིར་སྡུད་ནུས་པ་དང༌། གང་ལ་དམིགས་ནས་རློར་བཟླས་བྱ་

བའི་ཡུལ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་དགུ་བསློམས་པས་སློག་དྷཱུ་ཏཱིར་བསྡུས་པ་

ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་སྐྗེད་པར་བསྟན་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་རླུང་གི་བཞློན་པ་དང་
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བཅས་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང་སྐུ་དྗེ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང་འློད་གསལ་

ལས་ལངས་པ་ན་ཟུང་འཇུག་གི་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུ་གཉིས་བསྐྗེད་པ་ནི་བསྡུས་

དཀིལ་མདློར་བསྟན་པ་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །

དྗེ་ནས་ཟིལ་གནློད་རློ་རྗེ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པས་སྟློང་པ་བཞི་རིམ་གིས་

འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པས་འློད་གསལ་

ལས་འཁྲུངས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གཉིས་སྟློན་ནློ། །སྔར་གི་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་

རྗེས་འཇུག་ལ་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ནི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ངྗེས་

དློན་དུ་བཤད་པས་གསལ་བར་བྱྗེད་དློ། །ལྗེའུ་དང་པློའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

ཁྱྗེད་ཀིས་སྗེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་ཞྗེས་སློགས་ཀི་ཚིག་གསུམ་པློ་འདི། སྤྱློད་

བསྡུས་ལས་གསང་ཆྗེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབྗེན་ལ་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་སྐུ་དངློས་མིན་ལ་འདིར་བཤད་པའི་དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དྲང་དློན་དུ་སྡུད་

པའམ་ཡང་ན་སྔགས་ཀི་སྐུ་དང་ཁྱད་པར་ཆྗེ་བས་འདིར་བཤད་པའི་ངྗེས་དློན་དངློས་

མིན་ཀང་དྗེར་བསྡུ་རུང་ངློ༌། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བསྐྗེད་རིམ་པའི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་བརླབ་ལ་སྦྱར་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཕྱྗེ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སློ་སློ་དང་

ཐུན་མློང་དུ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རློ། །སྔ་མ་རྣམས་ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་

བློ་ལ་སྦྱློར་མློད་ཀང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་བཤད་པ་དློར་ནས་འློལ་ཚོད་ཀིས་འཆད་པའློ། །

དངློས་པློ་མྗེད་པས་སློམ་པ་མྗེད། །ཅྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་སློད་བཅུད་ཀུན་

རང་བཞིན་མྗེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། རང་བཞིན་མྗེད་པའམ་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཡང་

དགག་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་བ་མིན་གི་དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་མིན་པར་མདློར་བྱས་
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ལས་གསུངས་ཏྗེ། ཚིགས་བཅད་འདི་ཡིས་རྒྱུ་མི་རྒྱུའི། །བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་སྟློང་

པར་བསློམ། །ཞྗེས་དང༌། དམ་པའི་དློན་དུ་དངློས་པློ་རྣམས། སིད་གསུམ་དངློས་པློ་

མྗེད་པར་བསློམ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཆློས་རྣམས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་

སྟྗེ། །ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྗེས་ཤིང༌། །རང་བཞིན་དག་པ་དྗེ་ཉིད་ལ། །འཁྲུལ་པའི་རློ་རྗེ་

རབ་ཏུ་གསུངས། །ཞྗེས་ཆློས་རྣམས་མ་སྐྗེས་པ་ཞྗེས་སྐྗེ་བ་འགློག་པ་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་ཞྗེས་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱློར་བ་གསུངས་པ་ནི། ལང་ཀར་གཤྗེགས་པ་ལས། རང་

བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་ལ་དགློངས་ནས་ངས་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐྗེ ་བ་མྗེད་

པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་ཁྱད་པར་མྗེད་དློ། །

དྗེས་ན་རྩ་ཤྗེ་ལས། རྟྗེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །དྗེ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

ཞི། །ཞྗེས་དབུ་མ་ལས་གསུངས་པ་དང་སྔགས་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་མི་འདྲ་བ་

མྗེད་པས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་རྟག་ལྟ་དང༌། བྱ་བྱྗེད་གཞག་ས་

མྗེད་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཆད་ལྟ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་རྨི་ལམ་གི་དཔྗེས་དངློས་པློའི་ཆློས་རྣམས་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྗེས་པར་རྟློགས་པས་འཁྲུལ་པའི་རི་བློ་འཇློམས་པ་ལ་རློ་རྗེ་ལྟ་བུར་

གསུངས་སློ། །ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ཀང༌། མ་སྐྗེས་པ་ཡི་ཆློས་རྣམས་ནི། །ཞྗེས་

པ་ནས། ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ལ་འགྲྗེལ་པར་

སྔར་ལྟར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྗེས་ཤིང་མ་བརྟགས་ན་ཉམས་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཡློད་

པའི་ཆློས་རྣམས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མང་དུ་གསུངས་

པ་ནི་ངློ་མཚར་ཆྗེའློ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ངློ་མཚར་ཆྗེ་ལུགས་ནི། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འབས་འཇློག་པ་འཐད་པ་ཡིན་པས་འདི་ཤིན་ཏུ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

183

གལ་ཆྗེའློ། །དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཞྗེས་སློགས་སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རློལ་

བཀག་ནས་སྗེམས་ཙམ་དུ་བཞག་པ་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་སྐབས་གཞན་དུ་

ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱུང་བ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱློད་མ་ནུས་ཤིང༌། སྤྱིར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་

ཀི་བཞྗེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འགྲྗེལ་པ་མཛད་པའི་བཞྗེད་པས། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རློལ་

ཁས་ལྗེན་པའི་རྣམ་བཞག་མཐའ་ཆློད་པར་མ་རྟློགས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཕྱི་རློལ་ཁས་

མི་ལྗེན་པ་སྒློན་གསལ་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་བྱུང་སང་ནའང༌། དྗེ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་

དང་ལྟ་བ་ལ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་སློང་ལུགས་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་པས་

འདིར་མ་སྤློས་སློ། །

ཡང་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྦས་བཤད་དང་མཐར་ཐུག་གི་བཤད་

པའི་སྐབས་ལས་རིམ་ལྔ་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཐ་མ་གསུམ་གཞུང་གཞན་ནས་མི་

གསལ་བ་ལུགས་འདིར་ཞིབ་ཏུ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་རྣམས་མཐའ་ཆློད་པར་རྟློགས་

ན་ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆློས་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་ཞིང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལུགས་གཞན་

མང་པློའི་ལམ་ལ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེར་བའི་ཚུལ་ཡང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་སློགས་

ལས་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པས་དྗེར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྲུག་གི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གསུངས་པའི་འློག་ཆྗེད་བརློད་ཀི་གློང་གི་བར་འདིར་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་དློགས་པ་བཅད་ནས་གསུངས་པ་འདིར་

ཤྗེས་དགློས་པས། དྗེ་ནི་ལུང་སྟློན་ལས། དྗེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་འཛིན། །བྱུང་ཆུབ་

སྗེམས་ནི་ཐློས་པ་དང༌། །དགློངས་པའི་དློན་ནི་རབ་བཤད་པར། །རྣམ་པར་སང་

མཛད་ཆྗེ་ལ་ཞུས། །དངློས་པློ་མྗེད་ཅིང་དམིགས་མྗེད་པ། །བྱུང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མཁའ་དང་མཚུངས། །གསང་བའི་ཚུལ་ནི་འདི་ཐློས་ནས། །དང་པློ་པ་ཡི་རྟློག་པ་

སྐྗེ། །ལུས་ལ་སློགས་པ་གསུམ་སྦྱློར་བས། །སྗེམས་ནི་དྗེ་རྣམས་སྐྗེད་པར་

བྱྗེད། །ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་དུ་མའི་མཐར། །འདི་ལ་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་སྨྲ། །ཐུབ་པའི་གསུང་

ནི་དྗེ་རྣམས་ལ། །རང་གི་སྒ་བཞིན་འཛིན་པར་བྱྗེད། །བསམ་པའི་དབང་ནི་ཇི་བཞིན་

དུ། །འགྲློ་བའི་དློན་དུ་བཀའ་སྩློལ་ཅིག །ཅྗེས་ཞུས་པའི་དློན་ནི། དམིགས་པ་མྗེད་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་བསྐྗེད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་པའི་ཚུལ་

འདི་ཐློས་པ་ན། ལས་དང་པློ་པ་རྣམས་ལ་རྟློག་པ་སྐྗེའློ། །

རྟློག་པ་ཇི་འདྲ་བ་སམ་ན། ཐུབ་པའི་གསུང་ལ། གསུང་རབ་རང་ནས་འབྱུང་

བའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ནས། རང་རང་གི་བསམ་པའི་དབང་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་

པའི་རྟློག་པ་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ལུས་སྐུ་རློ་རྗེ་རྣམ་སང་དང༌། ངག་གསུང་རློ་རྗེ་འློད་དཔག་

མྗེད་དང༌། ཡིད་ཐུགས་རློ་རྗེ་མི་བསྐློད་པར་སྦྱློར་བའི་བསྐྗེད་རིམ་པའི་རློ་རྗེ་གསུམ་

དབྱྗེར་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཙམ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་དང༌། ཡང་

དག་པའི་བྱང་ཆུབ་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཇི་བཞིན་དུ་མ་རྟློགས་པར་མི་མཐུན་པ་

དུ་མའི་མཐར་སྨྲའློ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་གི་དློན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་བྱ་

བར་གསུངས་པའི་དློན་བཀའ་སྩློལ་ཅིག་ཅྗེས་པའློ། །

དྗེའི་ལན་དུ། ལག་ན་རློ་རྗེ་ལ་འདི་གསུངས། །རྣམ་པར་མི་རྟློག་དློན་དྗེ་

ཉིད། །རབ་ཏུ་ཕྱྗེ་སྟྗེ་བཤད་པར་བྱ། །ཚིག་ཏུ་བརློད་དང་དམིགས་པར་བཤད། །བར་

དང་དློན་དམ་པ་ཡིན་ནློ། །རྐྗེན་དང་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་དང༌། །མདློ་དང་གསང་

སྔགས་སྤྱློད་རྣམས་ཀི། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་
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འདི་བ་ན་མྗེད། །དྗེ་བཞིན་ཡང་དག་སྦྱློར་བ་འདི། །དགློངས་པའི་གསང་བ་བ་ན་

མྗེད། །གཉིས་མྗེད་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་དང༌། །པད་མ་དྗེ་ལས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད། །ཚིག་ཏུ་

བརློད་པ་ཐུན་མློང་སྟྗེ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་དམིགས་ཅན་ཡིན། །གསང་སྔགས་དྗེ་

ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བར། །དྗེ་བཞིན་ཉིད་ནི་དློན་དམ་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རྣམ་པར་མི་

རྟློག་པའི་དློན་ནི་རློགས་རིམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་དློན་དྗེ་ཉིད་དློ། །རབ་ཏུ་

ཕྱྗེད་པ་ནི་བརློད་པ་ལ་སློགས་པ་བཞིར་ཕྱྗེ་བ་མིན་གི། རིམ་གཉིས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་པ་ལ་སློ་སློར་ཕྱྗེ་སྟྗེ་འཆད་ཅྗེས་པའློ། །རྐྗེན་དང་ཞྗེས་པ་ནི་

རང་རྒྱལ་ལློ། །མདློ་དང་ཞྗེས་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་ཆྗེན་པའློ། །

དྗེ་བཞིའི་དློན་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

བ་ན་མྗེད་པ་ནི། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཐར་ཐུག་པ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ལྟློས་ནས་ནི་སྔགས་སུ་ཡང་དྗེ་ལས་ལྷག་པ་མྗེད་པས་བ་ན་སྟྗེ་གློང་ན་

མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱའློ། །དྗེ་བཞིའི་དློན་དུ་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློ་དང་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་བ་ནི། གཞན་རྣམས་ལ་གསང་བར་བྱ་བ་རློགས་རིམ་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བ་ན་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཟུང་འཇུག་དང༌། 

དམ་ཚིག་ནི་ས་མ་ཡ་ལ་ས་མ་ཏའི་ངྗེས་ཚིག་གིས་བཤད་ན་མཉམ་པ་ཉིད་དྗེ་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་ཞུགས་པའི་འློད་གསལ་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

གཉིས་ཏྗེ། འདི་ནི་བསྐྗེད་བྱའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་རྣམས་

སློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིའང་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པ་ཐུན་མློང་བ་དང་བདྗེ་ཆྗེན་ཐུན་

མློང་མིན་པ་ཡིན་ན། དྗེ་ཐབས་གང་གིས་སྐྗེད་སམ་ན་རློ་རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱློར་
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བ་དྗེ་ལས་བདྗེ་ཆྗེན་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེད་པ་ཡིན་ལ་

ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ལས་སྐྗེད་པ་ནི་བརློད་པ་དང་བར་གཉིས་

ཀིས་སྟློན་ཏྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །བརློད་པའི་སྔགས་ནི་སྐྗེ་བློ་ཀུན་གི་ངག་ལ་ཐུན་

མློང་དུ་ཡློད་པའི་དབྱངས་གསལ་ལས་བཏུས་པའི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་ཇི་

སྗེད་པ་ཀུན་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་སྔགས་འབྲུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའློ། །བར་ཡིས་དྗེ་ཉིད་

གསུམ་གནས་པ། །རང་བཞིན་བཟླས་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་པས་གསལ་དུ་

བཏང་སྟྗེ། བར་ཡིས་ནི་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་ལྡང་འཇུག་གནས་པ་གསུམ་དུ་དང་པློ་ནས་

གནས་པ་དྗེ་རང་བཞིན་གིས་བཟླས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་བར་བསྟན་

པས་ནང་གི་སྔགས་གསུམ་གི་བར་ནི་དྗེ་ཉིད་གསུམ་གནས་ཡིན་ལ། འཇུག་པའི་དྗེ་

ཉིད་ནི་ༀ་གི་བར་ཡིན་དྗེས་གཞན་གཉིས་ཀང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་རློར་བཟླས་ཀི་བཟླས་བྱའི་སྔགས་བཏུས་པ་ན་ཡི་གྗེ་གསུམ་བྱུང་

བ་དྗེའི་མིང་གི་བར་བསྟན་པ་ན། རླུང་གི་གདངས་གི་ཡི་གྗེར་ཤྗེས་ནས་དྗེ་གཉིས་

དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བ་ཡིན་ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ནི་སྤྱིར་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། འདིར་

རློར་བཟླས་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་སྔགས་ཀི་དློན་བཤད་དགློས་ལ་དྗེ་ཡང་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གི་གདངས་ལ་བྱྗེད་པ་བཤད་ཟིན་པས་དྗེ་མིན་ནློ། །

འློ་ན་གང་ཞྗེ་ན། རློགས་རིམ་པའི་སྐུ་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ནི་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། དྗེ་ནི་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་ལུས། །ལྷ་རུ་ཉྗེ་བར་

དམིགས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དྗེ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སྗེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་སྦྱློར་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྐྗེད་ཅིག་
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ཅྗེས་གསུངས་པའི་སྐྗེད་ཚུལ་དྲིས་པའི་ལན་ཡིན་པས་རྐང་པ་གཉིས་པློ་དྗེས་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་སྐྗེད་པ་བསྟན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་ནི་ཞྗེས་པ་ནི་དངློས་མྗེད་ངློ་བློ་སྟྗེ་འློད་གསལ་མི་

ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་སྗེམས་སློ། །དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷའི་གཟུགས་

སུ་དམིགས་པ་ནི་རླུང་སྗེམས་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུར་ལངས་པའློ། །དྗེ་ཉིད་ནི་རློ་

རྗེ ་གསུམ་དབྱྗེར་མི ་ཕྱྗེད་པའི ་སྒྱུ་མའི ་སྐུ་སྟྗེ ་འདི ་ལ་སྒྱུ་མའི ་སྐུ་གཉིས་ཡློད་

དློ། །སྔགས་ཀི་དློན་དམ་པ་ནི། འགག་མྗེད་རབ་ཏུ་ཞི་བ་སྟྗེ། །རྟག་དང་ཆད་པ་རྣམ་

སངས་པ། །དུས་གསུམ་མཁྱྗེན་པས་མ་བྱས་པ། རྟློག་པ་ནམ་མཁའ་དབྱྗེར་མྗེད་

མཚན། །འདི་ཉིད་ཁློ་ན་དློན་དམ་སྟྗེ། །སློ་སློ་རང་རིག་མཚན་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་ཆློས་

རྣམས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་མ་བྱས་པ་དྗེ་དང༌། 

རྟློག་པ་སྟྗེ་ཤྗེས་པ་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་སློང་བ་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་འློད་གསལ་གི་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དམ་སྔགས་ཀི་དློན་དམ་པར་བསྟན་ཏློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་སྔགས་བཏུ་བའམ་བརློད་པའི་སྔགས་དང༌། སྔགས་ཀི་བར་གཉིས་

ཀིས་རློར་བཟླས་བྱྗེད་ཚུལ་བསྟན་ལ་དྗེ་བྱས་པས་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་སྔགས་ཀི་དློན་ནམ་སྔགས་ཀི་དམིགས་པ་དང༌། སྔགས་ཀི་དློན་

དམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་བཤད་རྒྱུད་ཀི་དློན་དུ་ཟུངས་ཤིག །ལྗེའུ་གཉིས་པའི་

མཐའ་གཅློད་དློ། །གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་སྐབས་སུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རློ་རྗེ་ཡི། །ཞྗེས་

པའི་རྐང་པ་གཉིས་པ་ལ། དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། ཕྱག་རྒྱའམ་ཡང་ན་བསློམ་པར་

བྱ། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལས། ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་ནས་བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་པ་དང༌། ཡང་

ཁ་ཅིག་ལས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་འགྱུར་རིང་ལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བྱུང་ངློ༌། །པ་ཚབ་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུད་ལས། རྣམ་པར་སང་མཛད་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེ། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་མཚན་མ་འམ། །ཡང་ན་སྐུ་གསུང་རློ་རྗེའི། །ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་པར་

བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །

དྗེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལ། འགྱུར་རིང་ལས་འབྱུང་བའི་གསུམ་པ་དག་པར་བྱ་སྟྗེ། 

རྐང་པ་གཉིས་པློ་དྗེ། གཟུགས་ནི་དབུས་སུ་བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

གཟུགས་ཀི་དློན་རློ་རྗེ་འཆང་སློམ་པ་ལ་འཆད་པར་སང་བས་ཡང་ནའི་སྒ་མི་འཐད་

པའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་ལྷ་གཞན་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་སློམ་པ་

འདིར་མི་གསལ་ཡང༌། དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་རུང་བར་ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་གཞུང༌། རློ་རྗེ་

འཛིན་མཆློག་གང་ཡིན་པའི། །ཞྗེས་སློགས་ཀི་ལུང་དྲངས་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །རློ་རྗེ་འཆང་དཀིལ་འཁློར་པའི་གཙོ་བློར་བཤད་པ་ནི་ལྷག་མློས་ཀི་སྐབས་དང་

ལས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ལ་དགློངས་སློ། །ཚོགས་གཉིས་དང་ནི་ལྡན་པ་

ཡིས། །ཞྗེས་པ་པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལ་མྗེད་པ་ལྟར་བྱ་བའམ། འགྱུར་རིང་ལྟར་ཡློད་

པར་བྱྗེད་ན་རིགས་ལྔ་ཀ་ལ་སྦྱར་རློ། །རློ་རྗེ་འཛིན་མཆློག་ཅྗེས་སློགས་ཀི་ལུང་

འདྲྗེན་ལ་རྒྱ་དཔྗེ་ལ་རྐང་པ་གསུམ་ལས་མྗེད་ཟྗེར་བ་ནི། པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། རློ་

རྗེ་འཛིན་མཆློག་གང་ཡིན་པའི། །སྐུ་ནི་དབུས་སུ་ཡང་དག་བི། །དཀིལ་འཁློར་དྗེ་ཡི་

དབུས་སུ་འགྱུར། །ཞྗེས་པ། ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་དང་མཐུན་ཏྗེ། འློན་ཀང་ཚིག་ཐ་མ་ལ། 

དྗེ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་གནས་སུ་འགྱུར། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་སློ། །

འདིར་གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་ལ། རྣམ་སང་གཙོ་བློར་སློང་བའི་དུས་སུ། རྣམ་སང་

ཡུམ་བཅས་དབུས་སུ་དང༌། མི་བསྐློད་པ་ཡུམ་མྗེད་ཤར་དུ་དགློད་པ་དང༌། སང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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མཐས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་ན་ཡང་ཡུམ་དང་བཅས་པ་དབུས་སུ་འགློད་པར་རྒྱུད་འགྲྗེལ་དུ་

གསུངས་པ་མ་གཏློགས་པ། གཞན་འགྲྗེལ་པར་གསལ་བར་མ་བཤད། སིམ་པའི་མྗེ་

ཏློག་ལས། གལ་ཏྗེ་རྒྱལ་གཞན་དབུས་མར་གྱུར། །དྗེ་ཡི་གནས་ལ་མི་བསྐློད་

འགྱུར། །གང་ཚེ་འཁློར་གཙོ་སངས་རྒྱས་གྱུར། །ཕྱུང་བ་དྗེར་ནི་བསྟིམ་པར་བྱ། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་འཁློར་གཙོར་འགྱུར། །དྗེ་ཡི་རིགས་བདག་བསྟིམ་པར་བྱ། །རྒྱལ་

བ་ལས་གཞན་དཀིལ་འཁློར་པ། །གལ་ཏྗེ་འཁློར་ལློའི་གཙོ་བློར་བྱྗེད། །དབུས་མ་དྗེ་

ཡང་གཞན་དྗེ་ཉིད། །རང་གནས་སུའང་གཞན་ཉིད་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

དྗེའི་རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་དློན་ནི། འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཞི་

གང་དབུས་སུ་སློང་བའི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་འགྲློ་བའློ། །དྗེ་ནས་གཉིས་ཀི་དློན་ནི། 

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལས་གཞན་པའི་འཁློར་རྣམས་གཙོ་བློར་སློང་ན་སངས་རྒྱས་

འཁློར་ནས་ཕྱུང་བ་དྗེ་གཙོ་བློར་སློང་བ་དྗེར་ནི་བསྟིམ་མློ། །དྗེ་ནས་གཉིས་ཀིས་ནི། 

སྔ་མ་དྗེ་ལ་བསྟིམས་པའི་སངས་རྒྱས་དྗེ་ཡང་དྗེའི་རིགས་བདག་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྔ་མ་

གསལ་དུ་བཏང་བའློ། །དྗེ་ནས་གཉིས་ཀི་དློན་ནི། སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་

འཁློར་གཙོ་བློར་སློང་བ་ན། དྗེའི་གནས་སུ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་ཞིག་བཞག་ཅྗེས་

པའློ། །རྗེ་འགློས་ཀིས་ནི། འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཞི་སིམ་ཏློག་དང་འདྲ་

བར་བཞྗེད། འདིར་གཙོ་བློ་ཡུམ་བཅས་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་རྗེ་རྗེ་བ་ཡིན་པས། རྣམ་

སང་སློགས་བཞི་ལ་ནི་སྤྱན་སློགས་བཞི་ཡུམ་གང་དབུས་སུ་སློང་བའི་གནས་སུ་

རྗེག་རློ་རྗེ་མ་བཞག་གློ །སངས་རྒྱས་སྤྱན་གིས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་ན་སྦྱློར་བ་དང་པློ་སྤྱན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་”མཚན
1

་བསྒྱུར། ཡུམ་ཡང་སྤྱན་མར་བསྐྗེད་ལ་

རང་སྤྱན་མ་ལ་རྣམ་སང་བཅུག་ལ། སྤྱན་མའི་རྣམ་པ་ལ་རྣམ་སང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་ལྷ་

རྣམས་གདློན་ནློ། །རྣམ་སང་གི་གློ་སར་མི་བསྐློད་པ་བཞག་སྤྱན་གི་གློ་སར་སྤྱན་མ་

གཉིས་པ་བཞག །ལྷ་མློ་གཞན་གསུམ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །གཟུགས་རློ་རྗེ་མས་གཙོ་

བློ་བྱྗེད་ན་སྦྱློར་བ་དང་པློ་གཟུགས་རློ་རྗེ་མའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས་མཚན་

བསྒྱུར། །ཡུམ་སྤྱན་མ་མདུན་དུ་བཞག་པ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་རྣམ་སང་

བསྐྗེད་ནས་རང་ལ་བཅུག་པས་རྣམ་སང་གི་ང་རྒྱལ་ལས་གཟུགས་རློ་རྗེའི་རྣམ་པས་

ལྷ་རྣམས་གདློན་མི་བསྐློད་པ་རྣམ་སང་གི་གློ་སར་བཞག །གཟུགས་རློ་རྗེ་མའི་གནས་

སུ་གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་གཉིས་པ་བཞག་སྗེམས་མ་གཞན་གསུམ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །

བྱམས་པས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་ན་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་བྱམས་པར་གནས་

པ་ལ་ཡུམ་སྤྱན་མར་བསྐྗེད་དྗེ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་རྣམ་སང་བསྐྗེད་ནས་

བྱམས་པ་ལ་གཞུག་ལ། ང་རྒྱལ་རྣམ་སང་གི་ང་རྒྱལ་ལ་སྐུའི་རྣམ་པ་བྱམས་པའི་རྣམ་

པར་བྱ་བྱམས་པ་རང་གི་གནས་སུ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་ཞིག་བཞག །མི་བསྐློད་པ་

ཤར་དུ་བཞག །སྗེམས་དཔའ་གཞན་བདུན་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ་རྣམ་སང་ནས་ཀུན་

བཟང་གི་བར་གཙོ་བློར་སློང་བ་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་དབུ་རྒྱན་དུ་མཛད་

དློ། །གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཀིས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་ན་སྦྱློར་བ་དང་པློ་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཀི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ལ་ཡུམ་སངས་རྒྱས་སྤྱན་ཞིག་མདུན་དུ་བཞག་སྔ་མ་བཞིན་དུ་

རྣམ་སང་རང་ལ་བཅུག་སྟྗེ། རྣམ་སང་གི་ང་རྒྱལ་ལ་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཀི་རྣམ་པས་ལྷ་

1  མཆན    སྗེ། ༨༠ན༦ན།   མཚན     སྐུ། ༨༠ན༦ན།    མཚན



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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རྣམས་གདློན་པར་བྱའློ། །རྣམ་སང་གི་ཤུལ་དུ་མི་བསྐློད་པ་བཞག་ཅྗེས་སྟློང་ཐུན་

ཆྗེན་མློར་གསུངས་སློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལས་གཞན་གཙོ་བློར་སློང་ན་འཁློར་

དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་འློང་ས་མྗེད་པས། གཙོ་བློར་སློང་བ་དྗེའི་རིགས་བདག་

གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་གང་ཡིན་པ་”ཞིག
1

་གཙོ་བློར་སློང་བ་དྗེ་ལ་བསྟིམ། གཙོ་

བློར་སློང་བ་དྗེའི་ཤུལ་དུ་ལྷ་གཞན་ཞིག་མ་བཞག་ན་ལྷ་སློ་གཉིས་མི་ཚང་བས་

གཞན་ཞིག་བཞག་གློ །

དྗེ་ཡང་ཡུམ་བཞི་གཙོ་བློར་སློང་བ་ན་རང་རང་གི་ཡབ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་བཞི་གང་རུང་གིས་འཁྱུད་པ་བྱས་ནས་ཡབ་བཞི་གང་རུང་གི་གནས་སུ་མི་

བསྐློད་པ་བཞག །ཡུམ་བཞི་གང་རུང་གི་གནས་སུ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་བཞག །རྗེག་བྱ་

རློ་རྗེ་མ་གཙོ་བློར་སློང་ན། དྗེ་ལ་མི་བསྐློད་པས་འཁྱུད་པ་མ་གཏློགས་པ་མི་བསྐློད་པ་

གཙོ་བློར་སློང་བའི་སྐབས་དང་འདྲ། གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་གཙོ་བློ་

སློང་ནས་སིང་སློགས་བཞིས་འཁྱུད་པ་བྱས་ལ། རང་གི་རིགས་བདག་གི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ལ་བསྟིམ་དགློས་ཏྗེ། དྗེའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་ལ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་བཞི་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རློ་རྗེ་མ་གཞན་བཞི་གང་དབུས་སུ་སློང་

བའི་གནས་སུ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་བཏང༌། ས་སིང་སློགས་བཞིའི་གནས་སུ་རང་འདྲ་

གཉིས་པ་རྗེ་བཞག་གློ། །བྱམས་པ་དང་ས་སིང་གཉིས་གཙོ་བློར་སློང་ན་གཟུགས་རློ་

རྗེ་མས་འཁྱུད་པ་བྱ། དྗེ་གཉིས་ཀི་རིགས་བདག་རྣམ་སང་དྗེ་གཉིས་ལ་བསྟིམ། རྣམ་

སང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་བཞག །གཟུགས་རློ་རྗེ་མའི་གནས་སུ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་

1  ཅིག    སྗེ། ༨༡ན༢ན།   ཞིག །    སྐུ། ༨༡ན༢ན།   ཞིག
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མ་དང་ས་སིང་དང་བྱམས་པའི་གནས་སུ་རང་འདྲ་རྗེ་བཏང་སྟྗེ། ཕྱློགས་གཞན་

གསུམ་གི་སྗེམས་དཔའ་གཉིས་གཉིས་ལའང་དྗེའི་རིགས་པ་སྦྱར་རློ། །གཤིན་རྗེ་

གཤྗེད་དང་མི་གཡློ་བ་གཉིས་གཙོ་བློར་སློང་ན་གཟུགས་རློ་རྗེ་མས་འཁྱུད་པ་བྱ། 

རྣམ་སང་དྗེ་གཉིས་ལ་བསྟིམ་རྣམ་སང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་བཞག །གཟུགས་

རློ་རྗེ་མའི་གནས་སུ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་དང་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དང་མི་གཡློ་བའི་གནས་

སུ་རང་འདྲ་རྗེ་བཞག་སྟྗེ། ཕྱློགས་གཞན་གསུམ་གི་ཁློ་བློ་གཉིས་གཉིས་ལའང་དྗེའི་

རིགས་པ་བསྒྗེ། སྟྗེང་འློག་གི་ཁློ་བློ་གཉིས་གཙོ་བློར་སློང་ན། དྗེ་གཉིས་ལ་རྗེག་བྱ་རློ་

རྗེ་མས་འཁྱུད་པ་བྱ། མི་བསྐློད་པ་དྗེ་གཉིས་ལ་བསྟིམ། ཁློ་བློ་གཉིས་ཀི་གནས་སུ་

རང་འདྲ་རྗེ་བཞག་གློ །ལྷ་མློ་རྣམས་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་མཚན་བསྒྱུར་བ་དང༌། ང་

རྒྱལ་འཕློ་བ་བྱས་ན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བློ་མ་

སློང་འདུག་པས་མི་འཐད་དམ་སམ་པ་སང་ཞིང༌། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་

དང་ཡང་མཐུན་པར་སང་ངློ༌། །

རྩ་རྒྱུད་ལས། རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་ཉུངས་ཀར་གི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་སའི་རྩྗེ་

མློར་སློམ་པར་གསུངས་པའི་དློན་འཆད་པ་ན། ས་རྩྗེ་གསུམ་དང་དྗེར་བསློམ་རྒྱུའི་

ཐིག་ལྗེ་གསུམ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། ས་རྩྗེ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་

ནི། །གསང་བ་སིང་ཁ་གདློང་སའི་མིང༌། །ཞྗེས་དང༌། རླུང་དང་སྔགས་དང་རས་

རྣམས་ཀི། །ཐིག་ལྗེ་གསུམ་སྟྗེ་བ་ན་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །གསང་བའི་ས་རྩྗེར་

རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་ནི། རྒྱུད་དྗེར་ཡབ་ཡུམ་གི་རློ་རྗེ་དང་པད་མའི་རྩྗེར་སློམ་

པར་བཤད་དྗེ། འགྲྗེལ་པ་འདིར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡློངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་རློ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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རྗེའི་ཁར་སློམ་པར་བཤད་པ་དང་འདྲའློ། །འདི་སློམ་པ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཆ་ཡློད་

པའི་བསྐྗེད་རིམ་པའི་སློམ་ཚུལ་ནི། ཐིག་ལྗེ་ཡུམ་གི་པད་མར་དམིགས་པས་ཕྱུང་

བའི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པར་ལྗེའུ་འདིར་བཤད་པའློ། །རློགས་རིམ་པའི་ཐིག་

ལྗེ་ཕ་མློ་སློམ་པ་ནི་ལྗེའུ་དྲུག་པའི་འགྲྗེལ་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་གཉིས་

ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་དགློས་སློ། །

སིང་ཁའི་ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་ནི། སིང་ཁའི་པད་མའི་ལྟྗེ་བ་

ལ། །དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ནི་བཀློད་ནས་ནི། །ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པའི་མཐར། འདི་ནི་

སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེར་བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་ཡང་ཕ་མློ་ས་རྩྗེར་སློམ་པ་འདིར་

མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པའི་སྐབས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། སིང་ཁའི་པད་མའི་དབུས་སུ་

མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པའློ། །གདློང་གི་ས་རྩྗེར་རླུང་གི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་ཡང༌། 

རླུང་གི་ཐིག་ལྗེ་རྣལ་འབྱློར་མཆློག །ཁ་དློག་རྣམ་ལྔ་གསལ་བ་ཆྗེ། །ས་རྩྗེར་སྦྱློར་བའི་

རྣལ་འབྱློར་གིས། །ཀུན་ནས་ཀང་ནི་བསློམ་པར་བྱ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྔགས་ཀི་

མཆློག །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡིས་བཟླས་པར་བྱ། །ཞྗེས་པས་བསྟན་ནློ། །

འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་ནི་ས་རྩྗེར་རླུང་འགྲློ་འློང་གི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་

གསུངས་ཏྗེ། སྐབས་འདིར་འགྲྗེལ་པས་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་ལྡང་འཇུག་

གནས་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བྱ་བར་གསུངས་པ་དྗེ་ཉིད་དློ། །དྗེ་ལ་སྐབས་འདིར་

འགྲྗེལ་པས་མཐར་ཐུག་གི་བཤད་པར་གསུངས་པ་ལ། སྔ་མ་རྣམས་མཐར་ཐུག་ཟུང་

འཇུག་པའི་རྟྗེན་གིས་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་ཁློ་ན་ལ་སྦྱློར་བ་མི་འཐད་དྗེ། རིན་ཆྗེན་ཁ་

དློག་ས་ལྔ་པ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་པློ་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་ངྗེས་དློན་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པས། རློགས་རིམ་པའི་ངག་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུང་ལ་རློར་

བཟླས་བྱྗེད་ཚུལ་སྟློན་པ་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་འགྲྗེལ་པར་སྟློང་པ་གསུམ་མཐར་ཐུག་ཏུ་

བཤད་པ་བཞིན་དུ། རློར་བཟླས་འདིས་ཟུང་འཇུག་སྐྗེད་པ་རློར་བཟླས་ཀི་ལས་སུ་བྱ་

བའི་སློ་ནས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་པའམ། ཡང་ན་ཟུང་འཇུག་གི་སྐབས་སུ་ཡང་

ངག་དབྗེན་གི་སྐབས་དང་འདྲ་བའི་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་ཕྱློགས་གཅིག་ལ་དགློངས་

ནས་དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །རློ་རྗེ་འཕྗེང་བར་ཡི་གྗེ་མ་གཏློགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་སིང་ཁར་

སློམ་པ་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། འགྲྗེལ་པར་མི་ཤིགས་པ་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་

ཅན་དུ་སློམ་པར་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། ཐིག་ལྗེ་དྗེའི་ནང་དུ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཧཱུཾ་མཾ་

ཨ་སློམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སིང་ཁར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་དང་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བྱྗེད་ཚུལ་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་

འདི་དག་ལ་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ལ་སློགས་པའི་གཞུང་

མང་པློ་དང་སྦྱར་ནས་ཤྗེས་དགློས་པར་ཡློད་པ་རྣམས། འདིའི་མན་ངག་བློད་ཀི་བ་

མས་བཤད་པ་མང་པློར་ཇི་བཞིན་མ་ཐློན་པར་སང་བ་ནི་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དང༌། 

ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་ལྗེགས་པར་བཏན་ལ་ཕབ་ཡློད་པ་ལས་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །ལྗེའུ་གསུམ་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

རྣམ་པར་མི་རྟློག་དློན་ལས་བྱུང༌། །ཞྗེས་པ་ནས། གསློད་དློན་དློན་གཉྗེར་

སྗེམས་པ་རྣམས། །ཞྗེས་པའི་བར་འགྲྗེལ་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། མི་རྟློག་དློན་ལས་ཡང་དག་བྱུང༌། །ཞྗེ་སང་ལས་འཇུག་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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མཚན་ཉིད་ཡིན། །དངློས་མྗེད་ལ་གནས་གཏི་མུག་སྟྗེ། །འདློད་ཆགས་འདློད་ཆགས་

ལས་བྱུང་བ། །འདློད་ཆགས་ལྡང་བའི་མིང་ཅན་ཡིན། །ཐྗེག་པ་མཆློག་ནི་བ་མྗེད་

པ། །འདློད་ཆགས་ཞྗེ་སང་གཏི་མུག་སྟྗེ། །འདི་དག་རིགས་སུ་ཡང་དག་

བཤད། །དངློས་གྲུབ་དྗེ་ནི་འདིར་སྒྲུབ་པའློ། །རིགས་ངན་མྱུར་བར་ཤྗེས་པར་

བྱ། །སྨིག་མ་མཁན་ནི་དལ་བ་ཡིན། །མཚམས་མྗེད་བྱྗེད་པ་གཉིས་ཀ་སྟྗེ། །གསློད་པ་

དློན་གཉྗེར་གི་སྗེམས་པའློ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་བ་མྗེད་པའི། །ཐྗེག་མཆློག་འདི་ལ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གཞུང་དྗེ་རྣམས་ལ་ངྗེས་དློན་རློར་བཟླས་ཀི་བཤད་པ་

མཛད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་ནི་དློན་གཉིས་པ་མྗེད་ལ། 

སྒས་ཟིན་གི་དློན་ལས་གཞན་པའི་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་ཡློད་ན་དློན་གཉིས་པ་ཡློད་

པའི་ཕྱིར་རློ་སམ་ན་སྐློན་མྗེད་དྗེ། ཐྗེག་པ་འདིར་རྟྗེན་གཞན་གིས་ཚེ་གཅིག་ལ་འགྲུབ་

ཏུ་ཆུག་ཀང༌། འདློད་ཆགས་ཞྗེས་སློགས་དང་རིགས་ངན་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བསྟན་

པའི་རྟྗེན་རྣམས་ཀིས་དྗེ་ལྟར་མི་འགྲུབ་བམ་སམ་པ་དང༌། 

ཡང་ཐྗེག་པ་འདིར། ཚེ་གཅིག་གིས་དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད། 

ཅྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། སངས་རྒྱས་ཞྗེས་བཤད་པ་རྣམས་སྐབས་སྟློབས་ཀིས་

དློན་དྗེ་མིན་པ་དུ་མ་ལ་འཆད་དགློས་པར་སང་བས་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་

ངློ་སམ་པ་མང་བས་དྗེ་རྣམས་དགག་པའི་ཕྱིར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་ཀི་དློན་

གཉིས་པ་མྗེད་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་དགློངས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་སྒའི་དངློས་ཟིན་

ལྟར་གཟུང་དུ་རུང་བ་ལ་དྲང་ངྗེས་ཀི་བཤད་པ་བྱྗེད་པ་ཡང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ཚིག་གི་དློན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཞྗེ་སང་ལས་ཏྗེ་ནི་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ་དངློས་མྗེད་དྗེ་མི་ཤིགས་པ་ལ་ནང་དུ་གནས་པ་ནི་གཏི་མུག་

གློ། །འདློད་ཆགས་ནི་རླུང་ཕྱིར་ལྡང་བའི་མིང་ཅན་ནློ། །དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས་ལྡན་པའི་

མིང་ཅན་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་སྔ་མ་དག་གློ །འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཞྗེས་པ་ནི། རློར་

བཟླས་ཀིས་སྗེམས་དབྗེན་སྐྗེད་པའི་གྲློགས་ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱློར་བའི་ཡབ་ཡུམ་

གི་འདློད་ཆགས་གཉིས་ལས་སྗེམས་དབྗེན་འབྱུང་བར་སྟློན་པའློ། །ཁ་ཅིག་མྱུར་བ་

རླུང་ནང་དུ་སྡུད་པ་དང༌། དལ་བ་ཕྱིར་འབྱུང་བ་དང༌། མཚམས་མྗེད་བྱྗེད་པ་ནང་དུ་

གནས་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། ལུང་སྟློན་ལས། འཇུག་པ་ཡིས་ནི་

སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། །མྱུར་བ་ཡིས་ནི་གཤྗེགས་སུ་གསློལ། །དལ་བ་ཡིས་ནི་དྗེ་བཞུགས་

འགྱུར། །ཞྗེས་མྱུར་བ་རླུང་ཕྱིར་ལྡང་བ་དང༌། དལ་བ་རླུང་ནང་དུ་གནས་པ་ལ་གསལ་

བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རིགས་ངན་དང་སྨིན་མ་མཁན་གཉིས་ཀི་དློན་དྗེ་

བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ། མཚམས་མྗེད་བྱྗེད་པ་ནི་རླུང་ཕྱིར་སློང་བ་དང་ནང་དུ་

གནས་པ་གཉིས་ཀའི་བར་ཏྗེ་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའློ། །དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས་གཉིས་པ་

སྟྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གཉིས་པའློ། །

འདློད་ཆགས་ཞྗེ་སང་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀའི་ངྗེས་དློན་རློར་

བཟླས་ལ་བཤད་པ་ནི་རྟྗེན་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་གཅིག་གིས་འགྲུབ་པ་ཡང༌། བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་བསློམས་པའི་མཐུས་ཡིན་ལ། དྗེ་འདྲྗེན་པའི་ནང་གི་

ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རླུང་གི་རྣལ་འབྱློར་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ཉིད་དློ་ཞྗེས་བསྟན་

པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཐྗེག་པ་འདིར་ཚེ་གཅིག་གིས་མཆློག་འགྲུབ་པ་ལ་

འཕགས་པ་ངྗེས་པར་དགློས་པ་མིན་ཏྗེ། རྟྗེན་དྗེས་མཚམས་མྗེད་དང་རྩ་ལྟུང་བཞི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བྱྗེད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ན་སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །སིང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་

མློ་ཆྗེ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་ནི་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས་དྲངས་པ་ཡིན་ལ་

རྒྱུད་འདི་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སིང་པློས་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དུ་འདློད་དྗེ། ཁློང་གི་

ལུགས་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བར་བཤད་པའི་རྒྱུད་

རྣམས་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུད་སྗེ་གློང་མར་མི་འདློད་

པར་སང་བས་དྗེའི་ལུགས་ཡིན། རྒྱུད་དྗེ་ཉིད་ལས་ཀང་རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་རྩ་བའི་ལྷ་

ཚང་བའི་མིང་བཤད་མློད་ཀང༌། རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་

གཉིས་ལ་ལྷའི་མིང་ཐུན་མློང་བ་མང་དུ་བྱུང་བས་རྒྱུ་མཚན་དྗེས་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་དུ་

སྒྲུབ་མི་ནུས་སློ། །རྒྱུད་འདི་ན་འདུས་པའི་རྒྱུད་དང་གཞུང་ཐུན་མློང་བ་མང་དུ་ཡློད་

ཅིང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ཚུལ་ཡང་མང་དུ་བཤད་ལ། དྗེ་ཡང་འགྲྗེལ་པ་འདིར་བཤད་པ་

བཞིན་གང་ཟག་མཆློག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་སུ་རྒྱུད་འདི་

ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས་དང་སྦྱར་ན། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་བཞྗེད་

པས་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྗེའུ་ལྔ་པའི་མཐའ་གཅློད་

དློ། །     ། །

རྗེས་ཆགས་ཀི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་རྒྱུད་མ་དྲངས་པ་འདིར་

དྲངས་ན། དྗེ་ནས་དཀློན་མཆློག་དཔལ་འདི་ཡང༌། །སྒློན་མ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའི། །ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ལ་སློམས་ཞུགས་ཏྗེ། །དྗེ་ནས་གསང་སྔགས་འདི་གསུངས་སློ། །ༀ་ནི་ཟུང་

གི་དང་པློར་ལྡན། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཟུང༌། །དྗེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚོགས། །ཐམས་

ཅད་མྗེ་ལློང་མིང་ཅན་ནློ། །ཨ་ནུ་རཱ་ག་སྐྗེ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་པར་
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གསུངས། །རྐྗེན་དང་ཉན་ཐློས་ཀིས་གཞིག་དཀའི། །བཛྲ་ཡང་ནི་བཞི་པར་

འགྱུར། །དངློས་མྗེད་བདག་ཉིད་ཅན་ཡྗེ་ཤྗེས། །སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱདྨ་ཀ་ཞྗེས་བཤད། །ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་པློ་ཉིད་ཀི་མིང༌། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཨ་ཧཾ་སློ་སློར་རློགས་

ལློངས་སྤྱློད། །དངློས་པློ་མྗེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་མིང་འགྱུར་

པ། །མཚོན་པ་དྲུག་པའི་མིང་ཅན་ནློ། །དངློས་མྗེད་གནས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན། །དྗེ་

ཡིས་རྗེས་སུ་མཉྗེས་བྱ་མཆློག །དྗེ་ལྟའི་ཆགས་པས་དྗེ་བཞིན་བཤྗེགས། །མགློན་པློ་

ཐམས་ཅད་མཉྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་སྔགས་འདི་སྔློན་བྱུང་ལ་

དཀློན་མཆློག་དཔལ་ཞྗེས་པ་རིན་འབྱུང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་རྗེས་འཇུག་ལ་

ཡང་རྗེས་ཆགས་རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་བྱ་སྟྗེ། མདློ་བསྗེ་གཉིས་ལས་ཀང་རིན་

འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །

ཟུང་གི་དང་པློ་ནི་གཅིག་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་མཉམ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་མྗེ་

ལློང་ལྟ་བུའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མིང་ཅན་ནློ། །ཨ་ནུ་རཱ་ག་སྟྗེ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ནི་རང་

བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པའི་དློན་ལ་ཆགས་པ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་པློ་སློ་སློར་

རྟློག་པའློ། །བཛྲ་ཞྗེས་པ་རློ་རྗེ་ལྟར་རྐྗེན་རྟློགས་རང་རྒྱལ་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་བློས་

འཕློགས་པར་དཀའ་བ་ནི་བཞི་པ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའློ། །དངློས་པློ་མྗེད་པ་འློད་གསལ་གི་

བདག་ཉིད་དམ་ངློ་བློ་ཅན་གི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱདྨ་ཀ་ཞྗེས་

པ་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ཅྗེས་པའློ། །དྗེ་”ལྔ
1

་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་དང་ཕྱག་རྒྱ་

1  ལྟ    སྗེ། ༨༥བ༡ན།   ལྔ།     སྐུ། ༨༥བ༡ན།   ལྔ
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ལ་བརྟྗེན་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་”ལྡློག
1

་པའི་སློ་ནས་

སློབ་ལམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔར་ཕྱྗེ་བའློ། །ཨ་ཧཾ་ནི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ལ་

རློགས་པར་ལློངས་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུའློ། །དངློས་པློ་མྗེད་པ་ནི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐབས་ཀི་འློད་གསལ་ལློ། །རང་བཞིན་ཅན་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་

པའློ། །དྗེ་ལ་ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་ཞྗེས་ཀང་གྲགས་སློ། །མཚོན་པ་དྲུག་པའི་མིང་

ཅན་ནི། ཨ་ཧཾ་གིས་མཚོན་པ་དྲུག་པ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་མིང་ཅན་ནློ། །དྲུག་གི་མིང་ཅན་

ཞྗེས་པ་ལྟར་ན། སྔགས་ཚན་པ་དྲུག་གིས་མཚོན་པའི་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་

དང་ཟུང་འཇུག་གི་མིང་ཅན་དྲུག་གློ །དངློས་མྗེད་ཀི་གནས་ནི་གང་ལ་རྒྱལ་བ་རྣམས་

གནས་པའི་འློད་གསལ་ལློ། །དྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུའློ། །

དྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྗེས་སུ་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་མཆློག་གློ །འདིར་

རྗེས་ཆགས་ཀི་སྔགས་འདི་ལ་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་པ་རྒྱུད་ན་མི་གསལ་ཡང༌། 

སྔགས་ཀི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་གཞན་བཞི་ལ་གསུམ་དུ་བཅད་པ་འདི་ལའང་འདྲ་བས། 

གསུམ་དུ་བཅད་ལ་དྗེའི་དློན་ཟུང་འཇུག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་གསུམ་ལ་

བྱའློ། །མཆློད་པའི་སྔགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་ངྗེས་དློན་ཀང་ལུང་སྟློན་ལས། 

ༀ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང་པློར་ལྡན། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གཉིས། །པུ་ཙྪ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་

མིང༌། །བཛྲ་སྗེམས་ནི་རྣམ་སློམ་པ། །སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱདྨ་ཀ་ཞྗེས་བཤད། །ཨ་ཧཾ་ཕ་རློལ་

ཕྱིན་ཞྗེས་བྱ། །ལྔ་པློ་དྲུག་དང་གསུམ་དུ་བཤད། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་

རློ། །རྗེག་བྱ་དང་ནི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས། །དྗེ་དག་དངློས་མྗེད་གྱུར་བྱས་པ། །དྗེ་ནི་

1  ལྡག ༼བཀྲས་ལྷུན་པར་མ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ལྷག་འདུག །༽    སྗེ། ༨༥བ༡ན།   ལྡློག །    སྐུ ༨༥བ༡ན།   ལྡློག
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སངས་རྒྱས་མཆློད་མཆློག་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སྔློན་བྱུང་ལ་མཆློད་པའི་

སྔགས་དློན་གྲུབ་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། རྗེས་འཇུག་ལ་ཡང་དློན་གྲུབ་ཀི་ང་

རྒྱལ་གིས་བྱྗེད་པ་མདློ་བསྗེ་གཉིས་ཀི་དགློངས་པའློ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་རྣམ་ཐར་

སློ་གསུམ་ཞྗེས་པས་གསུམ་པའི་མིང་ངློ༌། །སྗེམས་ནི་རྣམ་བསློམས་ཞྗེས་པ་སང་

མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་གི་སྗེམས་གསུམ་དང་འློད་གསལ་གི་སྗེམས་བཞི་བསློམ་པར་

གསུངས་པ་བཞིའི་གྲངས་སློ། །སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱདྨ་ཀ་ཞྗེས་པ་སྔར་འདློད་པ་ཞྗེས་བསྟན་

པས་གྲངས་ལྔ་པའློ། །ཨ་ཧཾ་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཅྗེས་པས་དྲུག་པའློ། །དྲུག་དུ་

བཤད་པ་ནི་ཡུལ་དྲུག་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ལྡློག་པ་དྲུག་གློ །ཡང་

སྔགས་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་པ་ལྟར་ན་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉིད་ལ་རློ་རྗེ་

གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་བའློ། །

ཡང་དྲུག་དུ་འཆད་ཚུལ་ལ་འགྲྗེལ་པར་དྲངས་པའི་དློན་བཤད་པ་ལྟར་འློད་

གསལ་ལས་ལངས་པའི་སྐབས་ཀི་དབང་ཤྗེས་ལྔས་ཡུལ་ལྔ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་

སྟྗེང་དུ། ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པས་ཡུལ་དྲུག་པ་ཆློས་ལ་བདྗེ་སྟློང་གི་ངློ་བློར་བལྟས་ནས་

ལློངས་སྤྱློད་པ་བསྟན་ཏློ། །སྔགས་ལ་དམིགས་པའི་ལུས་དང་ནི། ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་

བཞི་པློ་འདི་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་དྲངས་ནས་

དྗེའི་དློན་སྐུ་རློ་རྗེར་གྱུར་ནས། རྐན་དང་ལྕྗེ་དང་མཆུ་ཚོགས་པ་ལས་གསུང་རློ་རྗེ་ལ་

འཇུག་ལ། ཐུགས་རློ་རྗེ་ནི་དྗེ་ལ་སྐུལ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་གསུམ་ཚོགས་པ་

ལས་ཡིད་དགའ་ཞིང་ཚིམ་པར་བྱྗེད་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་བཤད་པ་

དང༌། འདིར་རིམ་པ་དྲུག་ལ་བཤད་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏྗེ་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་ལ་བཤད་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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པ་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་སར་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རློ། །འདིར་ངག་དབྗེན་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་གསུངས་པའི་ལུས་དབྗེན་ནི་རིམ་གཉིས་གང་

དུ་འཇློག་པ་ལ་མི་མཐུན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ཨ་བྷྱ་དང༌། ཐུབ་པ་དཔལ་དང༌། ལཀྵི་དང༌། 

སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་སློགས་མང་པློས་ལུས་དབྗེན་བསྐྗེད་རིམ་དུ་བཤད་ལ། བ་མ་

བཙུན་མློ་ཅན་དང་མངློན་ཤྗེས་ཅན་གཉིས་རློགས་རིམ་དུ་བཞྗེད་ཅིང༌། ནག་པློ་དམ་

ཚིག་རློ་རྗེས་རིགས་བརྒྱ་དང༌། རིགས་ལྔ་དང་རིགས་གསུམ་གི་ལུས་དབྗེན་བསྐྗེད་

རིམ་དང༌། རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབྗེན་རློགས་རིམ་དུ་བཞྗེད་ཅྗེས་རྗེ་འགློས་ཀིས་

སྟློང་ཐུན་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་མི་མཐུན་པ་འློང་བ་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དྲན་པ་

གཅིག་པ་དང་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་ལློབས་པ་ན་ལས་དང་པློ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

གནས་པ་དང༌། དྗེ་ལ་གནས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ལུས་དབྗེན་ལ་སློབ་པར་གསུངས་པ་

དང༌། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ལུས་རྣམ་པར་དབྗེན་པའི་མཐར་ཐུག་

པའི་བར་དུ་ཞྗེས་དྗེ་གཉིས་སློ་སློར་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློགས་རིམ་དུ་འཇློག་

གློ །ལས་དང་པློ་པ་ནི་འདི་པའི་ལུགས་ཀིས་བསྐྗེད་རིམ་ཐློག་མར་སློམ་པ་ནས་དྗེ་

མཐར་ཕྱིན་པའི་བར་ལ་བཞྗེད་དྗེ། རིམ་ལྔར། དང་པློ་ལས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ས་

བརྒྱད་པ་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་

འདི་ལ་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ལ་བསབས་ནས་ས་བརྒྱད་པ་འཐློབ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་

པ་བཞིན་ནློ། །

ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་སློགས་པ་

བཤད་མ་ཐག་པ་ནི་ལུས་རྣམ་པར་དབྗེན་པ་སྟྗེ་དྗེ་ལ་ལྷ་རྣམ་པར་འགློད་པ་ནི་ཐམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཅད་ཀི་ཐུན་མློང་སྟྗེ་རགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དྗེའི ་འཕློ་ནས་ངག་དབྗེན་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མིན་ཏྗེ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །ཞྗེས་བཤད་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མློང་ཞྗེས་པ་རིམ་གཉིས་ཀི་

ཐུན་མློང་དུ་བསྟན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆར་མཛད་དློ། །བསྐྗེད་རིམ་

དུ་འཇློག་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཕུང་སློགས་ལྷར་བསློམ་ཚུལ་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ལྷ་སློ་

སློའི་རྣམ་དག་སློམ་པ་དང་དློན་གཅིག་ཏུ་འདུག་སམ་དུ་བསམས་པ་འདྲའློ། །འློ་ན་

ལུས་དབྗེན་བསྐྗེད་རིམ་དུ་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་དྗེའི་སྐབས་གང་དུ་ལུས་དབྗེན་

བསྟན་པར་འདློད་ཅྗེ་ན། ཨ་བྷྱ་ནི། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པས་གྲུབ་པའི་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་

ལྷག་པར་མློས་པ་ཙམ་ལུས་དབྗེན་དུ་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་པར་བཞྗེད་

པས་ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་ལྟ་བུ་ལ་བྱྗེད་དློ། །

གཞན་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་གཞན་ལུས་ལ་བཀློད་པ་

ན་ཕུང་སློགས་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་དགློས་པས་དྗེ་རྣམས་ལུས་དབྗེན་དུ་བྱྗེད་པ་

འདྲའློ། །ལྷག་པར་མློས་པ་ཙམ་གིས་སྐྗེད་པར་བཤད་པས་ས་བློན་ལས་བསྐྗེད་པའི་

ལུས་དཀིལ་ལུས་དབྗེན་དུ་མི་འདློད་པ་འདྲའློ། །ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་ཀང་མདློར་བྱས་

སུ་གསུངས་པའི་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལུས་དབྗེན་བསྟན་ཞྗེས་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་

ལུས་དབྗེན་བསྟན་ཚུལ་མི་གསལ་ལློ། །པཎི་ཏ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་ནི་མདློར་བྱས་ཀི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་ལ་བསབས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ལུས་དབྗེན་ལ་སློབ་པར་བཤད་

པས་དྗེ་བསྐྗེད་རིམ་དུ་འདློད་ཀང༌། མདློར་བྱས་སུ་བཤད་པའི་བསྐྗེད་རིམ་དུ་མི་

འདློད་དློ། །བློད་ཀི་འགློས་ལུགས་པ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལུས་དབྗེན་རློགས་རིམ་དུ་འདློད་ལ། 
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གླན་གིས་ཕུང་པློ་སློགས་ལ་ལྔ་ལྔར་ཞིབ་ཏུ་མ་ཕྱྗེ་བའི་རགས་པའི་ལུས་དབྗེན་རྟློག་

པ་དང༌། རིགས་བརྒྱ་ནས་གཅིག་གི་བར་ཞིབ་ཏུ་དཔྱློད་པའི་ལུས་དབྗེན་དཔྱློད་པར་

བྱྗེད་ཅིང་སྔ་མ་བསྐྗེད་རིམ་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལུས་དབྗེན་ཡིན་ཏྗེ། བསྐྗེད་རིམ་པས་

ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་གི་སྐབས་སུ་དྗེ་ལྟར་སློམ་པར་བཤད་པས་སློ། །

ཕྱི་མ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལུས་དབྗེན་དུ་འདློད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་ལུགས་ཐ་དད་པ་དྗེ་དག་ལས་གང་གཟུང་ཞྗེ་ན། ལུས་དབྗེན་རིལ་པློ་མདློར་

བྱས་སུ་གསུངས་པའི་བསྐྗེད་རིམ་དུ་འདློད་ན། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ལས་དང་པློ་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བསབས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ལུས་དབྗེན་ལ་སློབ་པར་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བ་སང་མི་ནུས་ལ། ལུས་དབྗེན་མདློར་བྱས་སུ་གསུངས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གསུམ་དུ་མི་འདུ་བར་བསྐྗེད་རིམ་ལློགས་པར་བྱྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྗེ། མདློར་

བྱས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཀིས་ལས་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཀི་བསྐྗེད་རིམ་འགའ་ཞིག་མ་

གཏློགས་པ། རློགས་རིམ་གི་སྔློན་དུ་བཏང་དགློས་པའི་བསྐྗེད་རིམ་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། མདློར་བྱས་ཀི་བསྐྗེད་རིམ་ཕ་རགས་གཉིས་ཀ་མཐར་ཕྱིན་

པའི་རྗེས་སུ་སྔ་མར་མློང་བ་མ་ཐློན་པ་ལུས་དབྗེན་གི་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལྷའི་རྣམ་པ་

འཆར་བ་ལ་སློབ་ཚུལ་འདི་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་བཞག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ལྷའི་

སྐུའི་རྣམ་པ་སློམ་པ་ལས་གཞན་པའི་ལུས་དབྗེན་གི་སློམ་ཚུལ་ཡང་དྗེ་དག་ལ་མི་

སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ལུས་དབྗེན་རིལ་པློ་རློགས་རིམ་དུ་འཇློག་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ལུས་དབྗེན་

ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མློང་ཡིན་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་ངག་དབྗེན་ལ་དམིགས་ཀིས་
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བཀར་ནས་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མིན་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཐུན་མློང་ཡིན་

མིན་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་རགས་པ་དང་ཕ་བར་གསུངས་པས་ཀང་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་ལ་ལྷ་དགློད་པ་ནི་ཞྗེས་པ་ཕུང་སློགས་ལ་ལྷ་དགློད་པ་རིམ་པ་གཉིས་

ཀའི་ཐུན་མློང་དུ་སྟློན་པ་ཡིན་གི་ལུས་དབྗེན་ཐུན་མློང་བར་སྟློན་པ་མིན་ཞྗེས་ཀང་

བཤད་པར་མི་ནུས་པས་ལུས་དབྗེན་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ལུས་དབྗེན་གཉིས་སུ་

དབྱྗེ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ནའང་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་ལྟར་ནི་མི་བྱྗེད་དྗེ་རིགས་བརྒྱ་ནས་

གསུམ་གི་བར་གི་ལུས་དབྗེན་རྣམས་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབྗེན་དུ་སྡུད་པར་

སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པས། བསྡུ་རྒྱུ་བསྐྗེད་རིམ་དང་དྗེ་རྣམས་བསྡུས་པ་

རློགས་རིམ་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

ལུས་དབྗེན་གི་ཕུང་སློགས་ལྷར་སློམ་པ་འདི་ལྷའི་རྣམ་པ་འཆར་བ་སློམ་པ་

ཡིན་ན་ནི། བསྐྗེད་རིམ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་གི་ནང་དུ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་

རློགས་པ་ལ་གསལ་སང་ཤིན་ཏུ་བརྟྗེན་པ་རྗེད་ནས། དྗེ་ནས་འདི་སློམ་པར་བཤད་

པས་སྔ་མར་མློང་བ་མ་ཐློན་པ་འདིར་གདློན་རྒྱུ་མི་འདུག་པས། དྗེ་ལ་ལློབས་ནས་

འདི་ལ་སློབ་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་གཞན་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དློ། །ཕུང་སློགས་ལ་ལྔ་

ལྔར་ཕྱྗེ་བ་འདིའི་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་བསྐྗེད་རིམ་

ཕ་རགས་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་གང་ཤར་ཤར་ལ་ཡིད་གཏད་པས་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྷར་

འཆར་བའི་གསལ་སང་བརྟན་པློ་སྐྗེད་ནུས་པས། ཞིབ་ཏུ་ཕྱྗེ་བ་ལ་སྐྗེད་མི་ནུས་ཞྗེས་

སྨྲ་མི་ནུས་པས། གླན་གིས་ལུས་དབྗེན་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་འབྱྗེད་ཚུལ་བྱས་པ་

ཡང་འཐད་པར་མ་མཐློང་ངློ༌། །ཁ་ཅིག་བསྐྗེད་རིམ་པས་ནི་གསར་དུ་ལྷར་སྐྗེད་པ་
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ཡིན་ལ་ལུས་དབྗེན་གི་ཕུང་སློགས་ལྷར་སློམ་པ་ནི་གདློད་མ་ནས་ལྷར་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནློ་སམ་དུ་ལྟ་བའི་རློགས་རིམ་པའི་ལྷ་སློམ་ལུགས་སློ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་

ལ་སྔགས་ཀི་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུའི་ལྷ་སྐྗེད་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པ་ལྗེགས་པར་མ་

ཕྱྗེད་པའི་གཏམ་དུ་སང་ལ། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐིག་ལྗེ་དང་ཡི་གྗེ་

སློགས་བློས་དམིགས་པ་ལྟར་མྗེད་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ཡློད་མློད་ཀང༌། དྗེ་དག་

གིས་དམིགས་པ་རིགས་མི་མཐུན་གཞན་བར་དུ་བརྒྱུད་མི་དགློས་པར་མ་བཅློས་

པའི་རློགས་རིམ་སྐྗེད་པས་རློགས་རིམ་དུ་སྡུད་པ་ལྟར། ཕུང་སློགས་གདློད་མ་ནས་

ལྷ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་སྗེམས་པས་ནི་དྗེ་ལྟར་ཡང་མི་ནུས་ལ། ལྷར་སློམ་ལུགས་དྗེ་ནི་

བློས་བཅློས་པ་དང་བཏགས་ལུགས་བསྐྗེད་རིམ་པ་ལས་ཀང་ཆྗེ་བར་སང་བས། དྗེ་

འདྲ་བའི་ལྷར་ལྟ་ལུགས་གཉིས་པློ་དྗེས་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དབྱྗེ་མི་ནུས་

སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྟློང་པ་ཉིད་རྟློགས་པའི་བློ་གཟུང་རྣམ་ལྷར་འཆར་བ་ལ་བྱས་ནའང༌། 

དྗེས་བསྐྗེད་རིམ་ལས་དབྱྗེ་བར་མི་ནུས་ཏྗེ་དྗེ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་ནས་ཀང་

འློང་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལྷ་སྐྗེད་པའི་སྔ་རློལ་དུ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ལ་སློགས་པས་སྟློང་པར་སྦྱང་པར་

གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་ཀང་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལྗེགས་པར་མ་གློ་བའི་སང་བ་བསྡུས་

པ་ཙམ་ལ་བྱར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་ལུས་དབྗེན་ལ་རིམ་གཉིས་སུ་འབྱྗེད་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ཕུང་སློགས་ལྷར་སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན་འདི་ལ་སྟློང་ཉིད་

རྟློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་མ་ཤར་གི་སློམ་ཚུལ་གཉིས་དང༌། ཤར་བ་ལ་ཡང་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བདྗེ་བས་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་དང༌། བདྗེ་བས་

སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པ་ལ་ཡང་རློ་རྐང་གི་རླུང་གཉིས་དྷཱུ་ཏིའར་བཙུད་ནས་ཐིམ་པ་ལས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བྱུང་བའི་བདྗེ་བ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡློད་དློ། །

དྗེ་ལ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་ནི་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཕྱི་མ་དང་ཞུ་བདྗེས་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་

པ་མིན་པའི་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པ་དང༌། ཐ་མ་གཉིས་ཀི་གཉིས་པའི་སློ་ནས་ཕུང་སློགས་

ལྷར་སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན་ཡློད་ལ་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་དང་པློའི་སློ་ནས་ཕུང་སློགས་ལྷར་

སློམ་པའི་ལུས་དབྗེན་ནི་རློགས་རིམ་ཉིད་ལ་འཇློག་གློ །ཕུང་སློགས་ལྷར་སློམ་པའི་

བསྐྗེད་རིམ་གི་ལུས་དབྗེན་ནི་ལྷག་མློས་དང་ལུས་དཀིལ་དང་དཀིལ་འཁློར་ཉྗེ་བར་

བསྡུ་བའི་སྐབས་དང་ཡུལ་སང་ཐམས་ཅད་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་གསུངས་

སློ། །དྗེ་ན་དྗེ་འདྲ་བའི་ལུས་དབྗེན་ལ་སློབ་པ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་ལ་སློབ་པའི་སྐབས་ཉིད་

དུ་འབྱུང་བས་ལས་དང་པློ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བསབས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ལུས་

དབྗེན་ལ་སློབ་པར་གསུངས་པ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་ལུས་དབྗེན་ནློ། །འདི་རྒྱུད་ལ་

སྐྗེད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་ཞིང་གལ་ཆྗེ་བར་ཡློད་པས་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

དྗེ་དག་གིས་ནི་རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་ཕན་ཡློན་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པའི་དློན་

ཅུང་ཟད་བཤད་ན། པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། སྔགས་ལ་ངྗེས་རྟློག་ལུས་དང་ནི། །ངག་

གིས་ཡིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པས། །བསྒྲུབ་བྱ། ཞྗེས་ལུས་དབྗེན་གི་བསྒྲུབ་པའི་སྔགས་

ལ་ངྗེས་པར་རྟློག་པའི་ངག་དབྗེན་གིས་ཡིད་ལ་སྟྗེ་སིང་ཁའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་

གྲགས་པའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་བསྐུལ་བས། རིམ་པ་ལྷག་མ་བཞི་བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བར་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་འདི་དག་གིས་ནི་རིམ་པ་ལྷག་མ་བཞི་རློ་རྗེ་

བཟླས་པའི་ཕན་ཡློན་ཡིན་པར་གསུངས་སློ་ཞྗེས་བཤད་པས། ལུས་དབྗེན་ནི་ངག་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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དབྗེན་གི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་སྔློན་དུ་སློང་བའི་ངག་དབྗེན་ཉིད་

རློགས་རིམ་གི་ལམ་ལྷག་མའི་ཐབས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ནློ། །དྗེ་ལ་ལུས་

དབྗེན་ངག་དབྗེན་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་ནི། རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས་དབུ་མའི་རྩ་

མདུད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཤིན་ཏུ་དབྱྗེ་བར་དཀའ་བར་གསུངས་

པས་རློར་བཟླས་ཀིས་སིང་ཁའི་རྩ་མདུད་འགྲློལ་བ་ལ་དྗེའི་སྔློན་དུ་སྨད་ཀི་འཁློར་ལློ་

གཞན་གཅིག་གི་དབུས་སུ་སྗེམས་བཟུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། གནས་དྗེར་རློ་རྐང་གི་

རླུང་སྡུད་ནུས་པ་ཞིག་བྱས་ན་སིང་ཁའི་རློར་བཟླས་གནད་དུ་འགྲློ་ཚབས་ཆྗེ་བར་ས་

བ་ཞིག་འློང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་འློག་སློའི་རློ་རྗེ་ནློར་བུའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་སུའམ་དྗེའི་

རྩྗེ་མློ་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་མན་ངག་བཞིན་དུ་བསློམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རློགས་རིམ་གི་ལུས་དབྗེན་སྐྗེད་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་ངག་དབྗེན་ལ་འཇུག་པ་ནི། 

ལུས་དབྗེན་གིས་ངག་དབྗེན་སྒྲུབ་ལུགས་ཡིན་ཏྗེ་རྒྱས་པར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་

ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ཉིད་ཐབས་དམ་པར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི་ཟུང་

འཇུག་འགྲུབ་པ་ལ་རིམ་པ་བཞི་པའི་འློད་གསལ་སྔློན་དུ་བཏང་དགློས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་

རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་མིན་པའི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་

ཚུལ་གཞན་གིས་ཞུགས་པའི་འློད་གསལ་གིས་ཟུང་འཇུག་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། རིམ་

པར་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་གཞི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་

སྗེམས་དབྗེན་གི་རིམ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་ལ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་རྐྗེན་

མང་དུ་ཡློད་ཀང་གཙོ་བློ་ནི། སིང་ཁའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་པ་མི་ཤིགས་པ་ལ་
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ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་ཚུལ་གིས་སྐུལ་བའི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ཉིད་ཡིན་པས་

རིམ་པ་ལྷག་མ་བཞི་ག །རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་ཕན་ཡློན་དུ་གསུངས་པ་འདི་ལྗེགས་པར་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ལ་གནས་པ་མི་དམིགས་ཀང༌། ཞྗེས་སློགས་

ཀི་དློགས་པ་སྐྗེ་ལུགས་ནི་མཆན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། དྗེའི་ལན་ནི། 

སྔགས་ཀི་ལུས་སུ་སྦྱློར་བ་ལ། །བྱང་ཆུབ་མྗེད་ཅྗེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྔར་

སྔགས་ལ་དམིགས་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་རློགས་རིམ་དང་བལ་བས་

བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་མི་འཐློབ་བློ། །ཞྗེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའི་སྟློན་བྱྗེད་ནི་སྔགས་

ཀི་ལུས་སུ་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་པློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དློགས་པ་དྗེ་དང་དྗེ་སྗེལ་

ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ཕ་རགས་གཉིས་བརྟན་པ་ན་རྗེག་མཐློང་

གི་མཚན་མ་མ་རྗེད་ཀང༌། རློ་རྗེའི་རྩྗེའི་ༀ་ཡིག་དང་ཕཊ་ཡིག་ལ་སློགས་པ་

བསློམས་པའི་སང་བ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པློ་འློང་བའི་གནད་ཀིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ཡང་

བྱང་སྗེམས་ཕྱིར་འཕློ་བ་འགློག་ནུས་ན། ཕ་མློའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་མཚན་

མ་ཕ་མློ་ལ་རྗེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརྟན་པློ་རྗེད་ན། བྱང་སྗེམས་ཕྱིར་འཕློ་བ་

དམིགས་པ་དྗེས་ངྗེས་ཅན་དུ་འགློག་ནུས་ལ། དྗེའི་རྗེས་སུ་སྤྱློད་པ་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་མཁའ་འགྲློ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པློ་ལས་ཚོགས་ཀི་སྐབས་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་དངློས་སུ་འགུགས་པར་ནུས་སློ། །

དྗེའི་ཚེ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློ་རྗེ་ནློར་བུའི་རྩྗེར་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཕབ་པ་ཕྱིར་མི་འཕློ་བར་གནས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་
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པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆློད་པ་གཉིས་སྦྱར་ནས་སློམ་

པའི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ལ་གློམས་པར་བྱས་ན་ཆློས་ཀི་སྐུའི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པ་ཚང་ཞིང༌། སྔར་བསློམས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ད་ལྟ་རྟློག་པས་ལན་དུ་མར་བརྟགས་

ནས་མ་བསློམས་ཀང༌། ཡིད་གཏད་པ་ཙམ་གིས་མཚན་དཔྗེའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷའི་

སྐུ་ཡིད་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་པློའི་མིག་གིས་མཐློང་བ་དང༌། 

ལུས་ཀི་རྗེག་ཏུ་རུང་བའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་སློ། །དྗེ་ལྟ་

ན་ཆློས་གཟུགས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཚང་བས་དྗེ་ཉིད་ལ་

གློམས་པར་བྱས་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ཞྗེས་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མ་བསྒྲུབས་ཀང་ཅིའི་ཕྱིར་

འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སམ་པའློ། །དློགས་པ་དྗེ་སྗེལ་ཚུལ་ནི། བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་བས་ཚེ་

འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པའི་བདྗེ་བ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཕྱིར་མི་འཕློ་

བ་ཙམ་གི་བདྗེ་བས་མི་ཆློག་གི་སློག་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་དགློས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་ཡང་བསྐྗེད་རིམ་

སྐློར་བཅས་རྐང་པའི་ལམ་གིས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

བདྗེ་ཆྗེན་གི་གཙོ་བློ་འདྲྗེན་པ་ལ་ཐབས་དྗེ་ལྟ་བུ་དགློས་ན། དྗེའི་ཚེ་ཆློས་སྐུའི་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་རླུང་རིམ་གིས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པའི་ཐིམ་རིམ་ལ་

བརྟྗེན་ནས། འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞུགས་པའི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་བ་དགློས་པས། 

གཟུགས་སྐུའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ལ་ཡང་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་

རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས། དབང་པློ་ཀུན་ཚང་གི་བར་དློ་འགྲུབ་པ་ཇི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་

རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མཚན་དཔྗེས་བརྒྱན་པ་གྲུབ་པ་དགློས་
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པས། བསྐྗེད་རིམ་གི་ལྷའི་སྐུ་ཁྱད་པར་བས་མི་ཆློག་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ཞྗེས་པ་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་ངྗེས་པར་སྒྲུབ་དགློས་སློ། །གལ་ཏྗེ་བསྐྗེད་རིམ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དྗེ་ལ་ཕྱག་

རྒྱ་སློག་རྩློལ་དུ་འགྲློ་བའི་གནད་ཇི་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པ་འློང་བ་ཡང་མི་འགལ་བས། དྗེ་

འདྲ་བ་དྗེས་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཁྱད་པར་བ་ལ་བརྟྗེན་པ་ན། དྗེའི་མཐུས་རློ་རྐང་གི་རླུང་

དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་ནུས་

པས། བསྐྗེད་རིམ་ཙམ་གློམས་པས་མཆློག་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་ནུས་སློ་སམ་ན། དྗེ་ནི་

མི་རིགས་ཏྗེ་འདིར་བསྐྗེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཙམ་ལ་གློམས་པས་ཚེ་

འདིར་མཆློག་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་དཔྱློད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་སློག་རྩློལ་དུ་

འགྲློ་བའི་སློ་ནས་སྟློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་པ་ནི། སྐབས་བསྐྗེད་རིམ་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་དུ་

ཆུག་ཀང་རློགས་རིམ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

ཐབས་ཟབ་མློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློག་དྷཱུ་ཏཱིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱྗེད་པར་ནུས་

པའི་ལམ་མ་ཐློབ་པར་ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་སློག་རྩློལ་དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་གི་རླུང་གི་སྡུད་རིམ་

ལ་བརྟྗེན་ཀང་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འདི་རྣམས་ཀི་གནད་ཀི་གཞིར་རགས་པ་ཤྗེས་བྱྗེད་དང་བཅས་པ་ཞིག་རིམ་

ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་སྡུད་པའི་སྡུད་རིམ་ལ་

བརྟྗེན་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་དྲངས་ནས་བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་བ་དང༌། དྗེའི་འློད་གསལ་གི་ངང་

ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་གཉིས་ཀི་གནད་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་

མི་སྟློན་པས། ད་ལྟའི་ཚེ་གཅིག་གིས་མཆློག་འགྲུབ་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཉིད་དང་

དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་རྒྱུད་དྗེའི་རློགས་རིམ་གི་ཁྱད་ཆློས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ནམ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམས་པར་

བྱ། །ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་རློར་བཟླས་བཤད་པའི་དློན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། རློ་རྗེ་

བཟླས་པ་ལ་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀི་སློ་ནས་ཕྱྗེ་ན་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་དང༌། 

ཧཱུཾ་ཧློའི་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་རློར་བཟླས་གཉིས་སུ་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས་

གསུངས་ཏྗེ་རྒྱུད་དྗེར་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་རློར་བཟླས་གཙོ་བློར་གསུངས་སློ། །དགློངས་

པ་ལུང་སྟློན་དང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང༌། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ལས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རློར་

བཟླས་ཉིད་གསུངས་པ་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་

རློར་བཟླས་ཉིད་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་རློར་བཟླས་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་

མཚན་ཉིད་པར་མི་བཞྗེད་པ་ནི་མིན་ནློ། །དམིགས་ཡུལ་རླུང་གི་སློ་ནས་ཕྱྗེ་ན་རྩ་བ་

དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་གཉིས་ཡློད་ལ་སྔ་མ་ལ་ཕྱྗེ་ན་དཀིལ་འཁློར་

བཞིའི་རློར་བཟླས་བཞི་དང༌། ཕྱི་མ་ལ་ཕྱྗེ་ན་རྒྱུ་བ་ལ་སློགས་པའི་རློར་བཟླས་

ལྔའློ། །དྗེ་ལ་རློགས་རིམ་པས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་རློར་

བཟླས་བྱྗེད་པ་ན་རྩ་བའི་རླུང་བཞི་ལ་བྱྗེད་ལ། ཡང་རློགས་རིམ་པས་མིག་གི་མངློན་

ཤྗེས་སློགས་ལྔ་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་ན་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་བྱྗེད་

ཅིང་ལུས་དབྗེན་སྔློན་དུ་སློང་ནས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་རྣམས་བསྐྗེད་པའི་དློན་

དུ་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་ན་ཐློག་མར་རྩ་བའི་རླུང་བཞི་དང༌། དྗེ་ལ་ནུས་པ་རྗེད་པའི་

མཚམས་ཤིག་ནས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་བྱྗེད་དྗེ། རློར་བཟླས་བྱྗེད་པའི་སྐབས་

གསུམ་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ནི་ཕྱི་མའློ། །

རླུང་གང་ལ་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ན། ལུས་ཀི་གནད་ཀི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གནས་འདི་ནས་བྱྗེད་ཅྗེས་པའི་གནས་ངྗེས་པ་ཡློད་དམ་མྗེད་ཅྗེ་ན། འདི་ལ་ཕལ་མློ་

ཆྗེས་ལུས་ཀི་ཁློང་པ་ནས་ས་བུག་ཏུ་འབྱུང་འཇུག་བྱྗེད་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་ལུས་

ཀི་རྩ་འཁློར་གི་གནས་འདི་ནས་བྱྗེད་ཀི་ངྗེས་པ་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་རྩ་བའི་

རླུང་བཞིའི་གནས་མགྲིན་པ་སློགས་བཞི་ནས་དཀིལ་འཁློར་བཞི་སློ་སློ་ལ་བྱྗེད་ཟྗེར་

རློ། །དྗེའི་དང་པློ་ལ་ནི་རླུང་གི་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་སྦྱར་བ་

ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང༌། ལུས་ཀི་རྩ་འཁློར་གི་གནད་འདིར་བྱྗེད་ཅྗེས་པའི་མན་ངག་དང་

བལ་བས། ཇི་ཙམ་འབད་ཀང་དྷཱུ་ཏཱིར་རླུང་ཚུད་ནས་ཐིམ་པ་ལས་སྟློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་

པ་མི་འློང་སྟྗེ། གཞན་དུ་ན་ཉན་སར་བཤད་པའི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བགྲངས་པས་

ཀང༌། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བ་བཟླློག་མི་ནུས་སློ། །ཕྱློགས་གཉིས་པ་ལ་ལུས་ཀི་

རྩ་འཁློར་གི་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། ལུགས་འདིའི་རློར་བཟླས་ཀིས་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གནད་ཀི་དློན་རྗེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་ན་གནས་པར་ཉི་མ་དང་། 

གསལ་བ་དང༌། རིན་ཆྗེན་དང༌། འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བཞི་བསློམ་པར་གསུངས་པའི་

དློན་འགྲྗེལ་པར། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མི་ཤིགས་པ་དང༌། དབུས་ན་གནས་པ་དྗེ་

ལས་བྱུང་བ་དང༌། བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་བཞིའི་

རླུང་ལ་བཤད་ནས། དྗེ་རྣམས་ལ་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པར་བཤད་ལ། 

ཡང་ལྗེའུ་གསུམ་པ་ལས། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་དང༌། གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་གནས་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་

འཁློར་དང་པད་མློའི་དཀིལ་འཁློར་འདྲ་བ་དང༌། རིན་ཆྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་འདྲ་
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བ་བསློམ་པ་དང༌། སྦྱློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་བྱ་བར་གསུངས་པའི་ངྗེས་དློན་

འཆད་པ་ན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་འློད་གསལ་དང༌། ཟླ་བ་དང་གསལ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ནི་མི་ཤིགས་པ་དང་དབུས་གནས་ནི་དྗེ་ལས་བྱུང་བ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱུང་བའི་

དཀིལ་འཁློར་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆུ་དང་མྗེ་དང་དབང་ཆྗེན་དང་རླུང་གི་དཀིལ་

འཁློར་གི་རླུང་བཞི་འབྱུང་བར་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་ལ་བཤད་པ་དང༌། ལྗེའུ་གསུམ་པར་

རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པར། ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ཡང་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་སིང་ཁའི་པད་མའི་དབུས་སུ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ལས་རླུང་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ་གི་བཟླས་པ་བྱྗེད་པ་ལ་བཤད་ཅིང༌། སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང་

རློར་བཟླས་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ། དྗེ་ལ་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་རྣམས་

ནི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་སློ། །དྗེ་རྣམས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི་མི་ཤིགས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་རློར་བཟླས་ཀི་སྔགས་གསུམ་

ཟླློ་བ་ནི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གི་ཟླློ་བའི་དློན་ཡིན་པས། འཁློར་ལློ་

བཞིའི་གནས་ནས་འབྱུང་འཇུག་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་གིས་ཟླློ་བ་མིན་ནློ། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་

ལས། ལློག་མ་སིང་ཁ་ལྟྗེ་བ་དང༌། །གསང་བའི་པད་མར་འགྲློ་འློང་སྟློན། །ཞྗེས་རླུང་

བཞི་གནས་དྗེ་བཞི་ནས་འགྲློ་འློང་བྱྗེད་པར་གསུངས་པ་ལ་དློགས་པ་བཅད་ནས། 

སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་རླུང་འགྲློ་འློང་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་པ་ལས་

གསུངས་པ་ནི་དྗེའི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

འདི་དག་ལ་རྩ་བཤད་ལྗེགས་པར་སྦྱློར་བ་དང༌། རྒྱུད་འགྲྗེལ་དང༌། ཡབ་

སས་གཞན་གི་གཞུང་དང་ལྗེགས་པར་སྦྱར་ཏྗེ་མན་ངག་ཏུ་གནད་རྣམས་ལྗེགས་
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པར་ཐློན་པ་མ་བྱུང་འདུག་པས་འདིར་བཤད་པ་དང་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན་དུ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཨུད་པལ་མཐིང་ཁ་ཞྗེས་

བྱ་བ་ལ་སློགས་པས། རྣལ་འབྱློར་པ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་གསང་བའི་ས་རྩྗེར་ཕྱག་

མཚན་ཕ་མློ་བསློམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་བསྐྗེད་དྗེ་འློད་གསལ་དུ་

འཇུག་པར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི། ནློར་བུའི་དབུས་ན་རྩ་འཁློར་ཡློད་པའི་

དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་དང་རློ་རྗེ་དང་པདྨའི་རྩྗེ་ན་དབུ་མའི་མར་ས་ཡློད་པས་དྗེར་མན་

ངག་བཞིན་བསློམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བྱས་པའི་སྟློབས་ཀིས་སྟློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་པ་ལ་གློ་དགློས་ཏྗེ། འདི་ཡང་རློགས་རིམ་

གི་ལུས་དབྗེན་དངློས་གཞི་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་གིས་

ཤིག །

དློན་འདི་ཉིད་རློ་རྗེ་གུར་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏྗེ། མཁའ་

འགྲློ་མ་ཡི་ས་རྩྗེར་ནི། །ཡུངས་ཀར་གནས་པར་རྣམ་པར་བསློམ། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་

དང་མི་རྒྱུ་བའི། །འགྲློ་བ་མ་ལུས་ཡུངས་ཀར་དུའློ། །དྗེ་ལྟ་བུར་ནི་བསློམས་གྱུར་

ན། །རང་བྱིན་རླློབ་པར་རབ་ཏུ་འགྲུབ། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྗེ་བཞིན་དྲི། །རློ་དང་

རྗེག་བྱར་མངློན་ལྡན་ཞིང༌། །རྣལ་འབྱློར་ཉིད་ཀིས་དྗེར་བསམས་ན། །དྗེ་ནས་བདག་

དང་གཞན་མྗེད་པར། །རློ་རྗེ་པད་མ་ལས་བྱུང་བཞིན། །ཡང་དག་བདྗེ་བ་དངློས་

མཆློག་དྗེ། །རྦ་རླབས་མྗེད་ཅིང་སང་བ་མྗེད། །རྣམ་པར་རྟློག་མྗེད་འགྱུར་བ་

མྗེད། །ཉུང་ཟད་ཆང་ལ་རབ་ཞུགས་ཏྗེ། །བདག་མྗེད་མ་ལ་རང་རིག་བཞག །བལ་

བའི་དགའ་བ་དག་གི་མཐའ། །རྟློག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བལ་ཞིང༌། །མི་གཡློ་རྣམ་པར་
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འཁྲུལ་མྗེད་པ། །དགྗེས་རློར་ཞྗེས་བྱའི་དངློས་པློ་གསལ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །མཁའ་

འགྲློ་མ་ནི་མཁའ་འགྲློའི་གདློང་ཞྗེས་གྲགས་པ་རྩ་དབུ་མའློ། །དྗེའི་ས་རྩྗེ་ནི་མར་ས་

སྟྗེ། །འབློག་འགྱུར་ལས། མཁའ་འགྲློ་ས་ཡི་མཐར་གནས་པ། །ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །

ཡུངས་ཀར་ཞྗེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་གནས་དྗེར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློགས་སློམ་

པ་བསྟན་ནློ། །ཁམས་གསུམ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཐིག་ལྗེའི་ནང་དུ་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པ་བསྟན་ཏྗེ་འདི་ལ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཆ་གཉིས་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལྟ་

བུར་ནི་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་དངློས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་དང་། བརྒྱུད་

ནས་རང་བྱིན་བརླབ་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པར་བསྟན་ནློ། །གཟུགས་དང་ཞྗེས་པ་གསུམ་

གིས་ནི། །འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ་དང་མ་བལ་བར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་

བསྟན་ལ། དྗེ་ལྟར་བསློམས་ན་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་བ་ནི། དྗེ་ནས་བདག་དང་ཞྗེས་

སློགས་རྐང་པ་བཞིས་རློ་རྗེ་དང་པདྨ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་

དགའ་བ་འདྲྗེན་པ་བཞིན་དུ། ཡང་དག་པའི་བདྗེ་བའི་དངློས་པློ་མཆློག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་

བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་བདག་དང་གཞན་དུ་སང་བའི་སྤློས་པའི་རྦ་རླབས་མྗེད་

ཅིང༌། རྣམ་པར་རྟློག་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྗེད་པ་འབྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །ཉུང་ཟད་

ཞྗེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་ཕ་མློ་ལ་དམིགས་པའི་མཐུས། ཆང་སྟྗེ་བདྗེ་བའི་རྟྗེན་ཀུན་ལྟ་

བུའི་མློས་བྱྗེད་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བསྟན་ཏློ། །བདག་མྗེད་མ་ཞྗེས་པ་གཅིག་གིས་

ནི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་དྲངས་པ་ན་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ལ་རང་གིས་རིག་པའི་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་བཞག་སྟྗེ་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བསྐང་བར་བསྟན་ཏློ། །

སྔར་བཤད་པའི་ཡང་དག་བདྗེ་བ་ཞྗེས་པ་དྗེ་གང་ཡིན་སམ་པ་ལ། བལ་བའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཞྗེས་པ་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བའི་མཐར་སྐྗེས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའ་

ཡིན་པར་བསྟན་ནློ། །རྟློག་པའི་དྲ་བ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་སྟློན་

ཏྗེ་གློ་སའློ། །དགྗེས་རློར་ཞྗེས་པ་གཅིག་གིས་ནི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར་བའི་

ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའ་དྗེ་ཉིད་ཧྗེ་ཡིག་གི་དློན་སིང་རྗེ་དང༌། བཛྲའི་དློན་སྟློང་པ་ཉིད་

རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཏུ་སྟློན་ཏྗེ་ངྗེས་དློན་གི་ཧྗེ་བཛྲའློ། །ལྗེའུ་དྲུག་པའི་མཐའ་

གཅློད་དློ། །     ། །

འདློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྤྱློད་པ་གསུམ་

བསྟན་པར་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། སྤྱློད་པའི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལ་སྤྱློད་པའི་

རྣམ་གྲངས་དང་དབྱྗེ་བ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་ལྔ་པ་དང༌། བདུན་པའི་མཚན་གི་སྐབས་

སུ་རིམ་པ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་མཆློག་དང་སྔགས་སྤྱློད་པ་མཆློག་ཅྗེས་གསུངས་

པའི་དློན་རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། རང་གཞན་གི་དློན་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་སྤྱློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

དང༌། སྔགས་ཟླློས་པ་པློའི་སྤྱློད་པ་གསུམ་ལ་བཤད་དློ། །སྔ་མ་ཡང་སྤྱློད་པ་གསུམ་

གི་སྤྱི་མིང་ངློ༌། །ལྗེའུ་དགུ་པ་ལས། བྱང་སྗེམས་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་སྤྱློད་

པ་གཉིས་གསུངས་པའི་དློན་རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། འཇིག་རྟྗེན་དང་འགལ་ལམ་མི་

འགལ་ཡང་རུང༌། གང་དང་གང་གིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་

རྣམ་པ་དྗེ་དང་དྗེས་སྔགས་པ་རྣམས་ཅི་ནུས་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནི་དང་པློ་དང༌། 

རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་སྔགས་པས་རློགས་རིམ་རྟློགས་ནས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་

སྦྱློར་བའི་སྤྱློད་པས། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་བརྗེ་བའི་སྤྱློད་པ་ནི་གཉིས་པར་

བཤད་དློ། །



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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དྗེའི་དང་པློ་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་སྤྱི་དང༌། གཉིས་པ་ནི་རློགས་རིམ་ལ་

གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་ལ་

དགློངས་པས། བ་མྗེད་ཀི་འདློད་ཡློན་ལ་སྤྱློད་པའི་སྤྱློད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐམས་ཅད་

དློ། །ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་པར་ལྗེན་པའི་སྤྱློད་

པ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། རང་དང་རིག་མ་ལྷའི་འདྲ་འབག་ཏུ་

ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་ནས་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པ་ལ་བཤད་དློ། །ལྗེའུ་དྲུག་པའི་འགྲྗེལ་པར་

སྤྱློད་པ་གསུམ་གི་མཆློག་ནི། ལློངས་སྤྱློད་པ་དང་གྲློལ་བའི་སྤྱློད་པར་འགྱུར་རིང་

གཉིས་དང་པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས་འབྱུང་ཡང༌། ཆག་འགྱུར་ལས་སྤྱློད་པ་དྗེ་རྣམས་

ཀི་མཆློག་ནི་བྷུ་སུ་ཀུའི་སྤྱློད་པའློ་ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ལྗེགས་པས་སྤྱློད་པ་གཞན་

སྟློན་པ་མིན་ནློ། །རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་དང་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པ་གཉིས་

གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི་སྤྱློད་པ་གསུམ་གི་སྤྱི་མིང་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་

བདུན་པར་བཤད་པའི་འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པ་བསྲུང་བ་ཡིན་ནློ། །འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་

སྤློས་བཅས་དང་སྤློས་མྗེད་དང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་སྤྱློད་བསྡུས་

ལས་གསུངས་ཏྗེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་དང་རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས་ཀང་གསུམ་དུ་བཤད་

དློ། །གང་ལ་སྤྱློད་པའི་འདློད་ཡློན་གི་གཙོ་བློ་ནི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་

ནི་དངློས་ཀི་རིག་མ་དང་བསློམས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་མ་གཉིས་

སློ། །དྗེའི་དང་པློ་ལ་སྤྱློད་པ་ལ་སྤྱློད་པ་དང་པློ་གཉིས་དང༌། གཉིས་པ་ལ་སྤྱློད་པ་ལ་

སྤྱློད་པ་གསུམ་པ་བཞག་གློ །དྗེ་ལ་ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་དང་རིམ་པ་གཉིས་པ་ལ་རློགས་
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རིམ་པའི་སྤྱློད་པ་གསུམ་གསུངས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། རིམ་གཉིས་རྗེ་རྗེ་

ལའང་སྤྱློད་པ་གསུམ་གསུམ་ཡློད་པར་ལྗེའུ་བཅུ་པ་ལས་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

ལྗེའུ་འདིའི་འགྲྗེལ་པར་སྤྱི་དློན་གི་སྤྱློད་པ་སྤློས་བཅས་དང༌། སྦས་དློན་གི་

སྤྱློད་པ་སྤློས་མྗེད་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྤྱློད་པ་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་དུ་གསུངས་པ་ནི། 

སྤྱློད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བསློམ་བསམ་ལ་དགློངས་ཀི། སྤྱི་དློན་གི་སྤྱློད་པ་ལ་སྤྱློད་པ་

གཞན་མི་བཞྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་འགྲྗེལ་པར། བསྐྗེད་རིམ་པའི་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔའི་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མྗེད་ཀང་བསློམ་བསམ་གི་སློ་ནས་བསྐྗེད་རིམ་པ་ལ་མི་འཇློག་ཀང༌། བྱ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་གཞག་ཏུ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་དུས་

ཀི་དབྱྗེ་བ་ནི། སྤྱིར་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། རིམ་

པ་གཉིས་སློམ་པའི་སློད་རུང་དུ་བྱྗེད་པའི་དབང་གི་དུས་དང༌། སློད་དུ་རུང་ནས་ལམ་

སློམ་པའི་དུས་ཀི་སྤྱློད་པའློ། །ཕྱི་མ་ལ་ཡང་གཉིས་ཏྗེ། ལམ་མ་སྐྗེས་པ་སྐྗེད་པའི་

ཕྱིར་དུ་སྤྱློད་པ་དང༌། སྐྗེས་ཟིན་གི་ལམ་ལ་བློགས་འབྱིན་པའི་སྤྱློད་པའློ། །

དྗེའི་དང་པློ་ནི་ལམ་ཐློག་མར་སློམ་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་མི་སློབ་པའི་གློ་འཕང་མ་

ཐློབ་ཀི་བར་དུ་འཇུག་སྟྗེ། མདློར་བྱས་ལས། འདློད་པ་ལྔ་ནི་ཡློངས་སངས་

ནས། །དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ཀང་མ་གདུངས་པས། །རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་རྗེས་འབང་

ལ། །བདྗེ་བས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །ཞྗེས་བསྐྗེད་རིམ་ལ་འཇུག་པ་ནས་དྗེ་ལྟར་

བྱ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རྗེས་ནི་བསྐྗེད་རིམ་

ཕ་རགས་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་བློགས་འབྱིན་པ་དང༌། 
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དབྗེན་པ་གསུམ་བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་རློགས་རིམ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་ནས་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པ་ལ་བློགས་འབྱིན་པའི་སྐབས་གཉིས་ལས་མྗེད་པས་དུས་

གཉིས་སུ་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་ཟྗེར་རློ། །བཙུན་མློ་ཅན་ནི། རང་བཞིན་སང་བའི་དབྱྗེ་ཤྗེས་

ནས། །ཞྗེས་སློགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་ནས་དང་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་

པ་ནས་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པས་རློགས་རིམ་ལ་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་གཉིས་ཏྗེ་སྤྱིར་

གསུམ་དུ་བཞྗེད་དློ། །རང་གི་ལུགས་ནི་རིམ་གཉིས་ལ་བློགས་འབྱིན་པའི་སྤྱློད་པ་

བྱྗེད་པའི་སྐབས་བཞི་སྟྗེ། འདི་ལྟར་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སྔར་ལྟར་དང༌། རློགས་

རིམ་ལ་སྗེམས་དབྗེན་ཐློབ་ནས་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པའི་དློན་དུ་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་དགློས་པ་ནི་

གཞན་དུ་བསྒྲུབ་ཟིན་ཏློ། །

སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་ནས་ནི་ཐློབ་བྱ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་དང་སང་བྱ་

ཉློན་མློངས་ཟད་པའི་ཕྱིར་དུ་སྤྱློད་པ་བྱ་དགློས་པ་ནི། ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པར་རིགས་

གསུམ་གི་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་སྤྱད་པའི་ཕན་ཡློན་གི་སྐབས་ལས་ཤྗེས་སློ། །སློབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ནས་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། ཟུང་འཇུག་གློ་འཕང་ལ་

གནས་པའི། །སློབ་བཞིན་པ་ཡི་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེ། །ཟུང་དུ་འཇུག་པ་བསློམས་གྱུར་

པས། །སྤྱློད་པའང་དྗེ་དང་གཉིས་སུ་མྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་པས་ཤྗེས་པར་ནུས་ལ། 

སྤྱློད་བསྡུས་ལས་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པར་གཏློགས་པར་

བཤད་པས་ཀང་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་

རྟྗེན་གཉིས་ཀ་དང་སྦྱར་རློ། །གཞན་ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་

སྤྱློད་པ་མྗེད་པར་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ཟད་པར་བྱ་བར་ནི་
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མི་ནུས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ཉློན་མློངས་ཀི་བག་ཆགས་དངློས་ཤྗེས་སྒིབ་མ་

ལུས་པ་ནི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྱློད་པ་མྗེད་པར་ཟད་མི་ནུས་ལ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དྗེ་ཟད་

པ་ཡང་སྤྱློད་པ་དྗེ་མྗེད་པར་མི་ནུས་སློ། །ཉློན་མློངས་ཀི་ས་བློན་ལ་བག་ཆགས་སུ་

བཏགས་པ་ཆྗེས་མྱུར་བར་ཟད་པ་ཡང་དྗེ་ལ་རག་ལས་པས། སློབ་པ་དང་མི་སློབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་གི་དློན་དུ་སྤྱློད་པ་གཉིས་བྱ་དགློས་པར་ཤྗེས་སློ། །

སྤྱློད་པ་ལ་རྩློད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏྗེ་དབང་གི་དུས་ནས་བཟུང་སྟྗེ། འདློད་

ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ཡློད་ན། སྤྱློད་པ་གསུམ་གི་གཙོ་བློ་ཡང་དྗེ་ཙམ་དུ་ཟད་

པས་དྗེ་རྣམས་ལས་ལློགས་སུ་སྤྱློད་པ་སྤྱད་ཀང་ཅི་དགློས་སམ་ན། དྗེ་ལ་རློགས་

རིམ་པའི་བློགས་འབྱིན་གི་སྤྱློད་པ་ནི་ཚེ་འདིར་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ཏྗེ། 

རིམ་པ་གཉིས་པ་ལས། རང་བཞིན་སང་བའི་དབྱྗེ་ཤྗེས་ཤིང༌། །དྗེ་ཉིད་བཞི་པ་ལ་

བརྟྗེན་ལ། །གང་ཞིག་རྣམ་གསུམ་ལ་མི་སློབ། །དྗེས་ནི་འབས་བུ་མྱུར་ཐློབ་མིན། །ཇི་

ལྟར་ཤིང་ལ་མྗེ་གནས་པ། །མ་གཙུབས་བར་དུ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་བྱང་

ཆུབ་བསབ་བལ་བས། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྤྱློད་

བསྡུས་དང་སྒློན་གསལ་ལས་ཀང༌། སྤྱློད་པ་བྱས་པས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཆློག་འགྲུབ་

པར་བཤད་དློ། །

དྗེའི་ཚུལ་ནི་རླུང་གི་རྣལ་འབྱློར་མཐར་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་

སྐྗེད་ནུས་པ་ན། ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་གྲློགས་སུ་མྗེད་ན་སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་སྐྗེད་མི་ནུས་པས་དྗེའི་དློན་དུ་བསྟྗེན་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ནང་གི་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་མཐུས་རླུང་སྡུད་པ་དང༌། གཏུམ་མློ་འབར་ནས་བྱང་སྗེམས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བཞུ་བའི་ནུས་པ་མཐར་སློན་ཀང༌། དྗེ་འདྲ་བ་ལ་ད་དུང་ཕྱག་རྒྱའི་སློ་ནས་དྗེ་རྣམས་

ལ་ཁྱད་པར་ཆྗེན་པློ་ཐློབ་པའི་སློ་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་

བགྲློད་པའི་རིམ་པ་ཡློད་པར་གསལ་ལློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་

པའི་ཐབས་ཀི་ནུས་པ་མཐར་སློན་པ་ན་ཕྱག་རྒྱའི་འདློད་ཡློན་ལློངས་སྤྱློད་པ་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་དྲིལ་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློམ་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་བློགས་

འབྱིན་གི་སྤྱློད་པ་ལ་སྤྱློད་པའི་དློན་ནློ། །ཇི་ལྟར་ནང་གི་འཁློར་ལློ་རྣམས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ལས་བདྗེ་བའི་ཁྱད་པར་དུ་མ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱའི་ངློ་བློ་དང་གྲངས་དང་

འགྲློ་བའི་ཁྱད་པར་དང་ནུས་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་བྱྗེ་བག་ལས་ཀང་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་བདྗེ་

བའི་ཁྱད་པར་ས་ཚོགས་པ་སྐྗེ་ལ། དྗེའི་ཚེ་དྗེས་སྟློང་ཉིད་སློམ་པའི་རྟློགས་པ་ཁྱད་

ཞུགས་པར་འགྲློ་ཚུལ་ཡང་དུ་མར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གལ་ཏྗེ་འདིའི་སྤྱློད་པ་མ་བྱས་པར་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་ན། 

རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་ལས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་མཐའ་ཡས་པ་ཅིག་དྗེ་ལས་

བསྟན་པའི་ལམ་གིས་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་

དློན་དུ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་སྤྱློད་པ་དྗེ་སྤྱད་པས་དྗེ་འགྲུབ་པ་ལ་ཕན་ལུགས་ཇི་ལྟར་

ཡིན་སམ་ན་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཕན་ཚེགས་མང་པློ་འགྲུབ་པ་ལ་སྟློང་ཉིད་སློམ་

པ་མི་དགློས་ཀང༌། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མར་བྱུང་བའི་དངློས་གྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པློ་

འགྲུབ་པ་ལ་སྟློང་ཉིད་སློམ་དགློས་པར་བཤད་དྗེ། ཁ་ཅིག་ནི་དྗེ་མྗེད་ན་མི་འགྲུབ་ལ་

ཁ་ཅིག་ནི་དྗེའི་རྟློགས་པ་ཡློད་ན་འགྲུབ་ས་བའློ། །བ་མྗེད་ཀི་བསྐྗེད་རིམ་པས་ཐུན་

མློང་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི། སྔ་མས་མི་འགྲུབ་པ་མང་པློ་ཡློད་ལ་ཐུན་མློང་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དངློས་གྲུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་དང༌། གཞན་མང་པློ་ཡང་དབང་པློ་གསུམ་གི་

རིམ་པས་ཞག་བདུན་དང་ཟླ་ཕྱྗེད་དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་གམ་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་ཚུན་ལ་

འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དུས་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བ་ལ་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་

སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། བསྐྗེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་རྗེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་རྗེད་

པས། གསང་གནས་ཀི་སློར་ཕཊ་ཡིག་སློམ་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་བྱང་སྗེམས་ཕློ་བ་

དགག་ནུས་ལ། ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱར་བ་ལས་བདྗེ་བ་བསྐྗེད་དྗེ་དྗེས་སྟློང་ཉིད་བསློམས་

པས། ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེས་ན་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པརསའློ། །

དྗེ་ཙམ་གི་བདྗེ་སྟློང་བསློམ་པ་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལམ་ལའང་ཡློད་དློ། །གལ་ཏྗེ་

གང་ཟག་ཁ་ཅིག་གིས་བསྐྗེད་རིམ་ཕ་མློ་མཐར་ཕྱིན་པ་ན་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཚུད་པའང་

སིད་པ་དང༌། ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱློར་བ་སློག་རྩློལ་ཏུ་འགྲློ་བའི་གནད་ཤྗེས་པས། དྗེ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པའི་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེད་པར་ནུས་ན་ནི་དྗེ་གཉིས་

བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་ཡང་ལམ་དུ་འཇློག་ན་རློགས་རིམ་གི་ལམ་དུ་བྱ་

དགློས་ཏྗེ། ལམ་སློམ་པའི་སྔློན་དུ་དབང་གི་སྐབས་སུ་དྗེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྗེས་

རློགས་རིམ་དུ་ཞལ་ལུང་ལས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཐུན་

མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་དློན་དུ་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པ་འདི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་མཆློག་

མིན་གི། པད་དཀར་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་དབང་པློ་དམན་པ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་

གྲུབ་ཀིས་ཡིད་དྲངས་པ་འགའ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །

སྤྱློད་པ་རྣམས་རྒྱུད་གང་ལས་གསུངས་པ་དང་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྤྱློད་

བསྡུས་ལས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དང་རློ་རྗེ་འཆང་གིས་དབུགས་དབྱུང་ཇི་སྐད་
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བསྟན་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཨ་ར་ལི་རྒྱས་པ་ནི་སྤློས་བཅས་

དང༌། རྟག་ཏུ་ཁྱབ་པ་ལས་དགློས་པའི་དབང་དུ་འགའ་ཞིག་ལ་རློལ་བ་ནི་སྤློས་མྗེད་

དང༌། འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་བསམ་གཏན་གི་ཟས་འབའ་ཞིག་གིས་གནས་

པ་ཞིག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སློམས་པར་འཇུག་པས་གློམས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཤིན་

ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་དང༌། ཤིང་དང་ཏ་ལའི་ལློ་མ་དང་རས་བལ་གསུམ་ཚིག་པས་

ཐལ་བར་འགྲློ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་པ་བཞིན་དུ། སྤྱློད་པ་གསུམ་ཆར་གིས་ཀང་རློ་རྗེ་

འཆང་གི་གློ་འཕང་འགྲུབ་པ་དང༌། ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློའི་དབྱྗེ་བ་དང༌། ན་ཚོད་དང་

མཐུན་པར་སྤྱློད་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པར་བཤད་དློ། །ཨ་ར་ལི་ནི་རྩྗེད་མློའམ་རློལ་པར་

བསྒྱུར་རློ། །དྗེ་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་དྗེའི་ལན་ལ་སློགས་

པ་ཡིན་ནློ། །སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་ནི་སྤྱིར་བཏང་ལ་བྱ་བ་དྗེ་རྣམས་རྟག་ཏུ་བྱ་དགློས་

པ་ཡིན་ཀང༌། དགློས་པའི་དབང་གིས་རྗེས་འགའ་དྗེ་རྣམས་གཞག་ནས་བྱྗེད་པའློ། །

འློན་ཀང་འདི་ལ་གནས་ཁང་ཁྱད་པར་ཅན་གདན་དང་བཅས་པ་དང་ཆློ་ག་

སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་དང༌། དྗེ་དག་གི་ཆས་འབག་དང་བཟའ་བཏུང་སློགས་ཀི་སྤློས་པ་

མང་པློ་ཞིག་ཡློད་པ་རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་པ་ལ་འཇློག་པས་དྗེ་ལ་ནི་བྱ་བའི་

སྤློས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངློ༌། །དཔྗེ་གསུམ་གིས་ནི་སྤྱློད་པ་གསུམ་གི་རྗེ་རྗེས་ཀང་འབས་

བུ་འགྲུབ་པས་གསུམ་ག་ལ་སྤྱད་མི་དགློས་པ་བསྟན་ཏློ། །ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློ་ལ་

འཆད་ཚུལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། ཡློ་བྱད་ཆྗེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དང་ཤྗེས་རབ་ཆུང་

འབིང་ཆྗེ་གསུམ་ལ་འཆད་ལ། ལ་ལ་འདློད་ཆགས་ཆྗེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ལ་འཆད་

ཀང་ཡློ་བྱད་ཆྗེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དང༌། ན་ཚོད་ཆུང་འབིང་ཆྗེ་གསུམ་དང་སྤློས་པ་
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ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་ཆྗེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །དྗེ་ལ་སྤྱློད་པ་

དང་པློ་ནི་མཉམ་སྦྱློར་ལས་གསུངས་ལ། འདུས་པ་ལས་སྤྱློད་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་འབའ་

ཞིག་གསུངས་པར་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་བཤད་དློ། །

སྔར་བཤད་པའི་བྱ་བའི་སྤློས་པ་རྒྱས་པ་རྣམས་འདུས་པར་མ་གསུངས་པ་

ལ་དགློངས་ནས། འདུས་པ་ལས་སྤྱློད་པ་ཐ་མ་གཉིས་འབའ་ཞིག་བསྟན་པར་

གསུངས་ལ། སྒློན་གསལ་ལས་འདུས་པའི་གཞུང་གིས་སྤྱློད་པ་དང་པློ་བསྟན་པར་

གསུངས་པ་ནི། སྤློས་བཅས་པས་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་འདློད་པ་ལ་སྤྱློད་པ་དང༌། 

བསྐྗེད་རིམ་པས་སྤློས་བཅས་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བསློམ་བསམ་ཙམ་ཞིག་

བསྟན་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལློ། །འདིར་སྔ་མ་རྣམས་འགྲྗེལ་པར་འདློད་པའི་ལློངས་

སྤྱློད་ཅྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང་པློའི་རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་སྤློས་བཅས་ཀི་སྤྱློད་པ་

དང༌། ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་དང༌སློངས་མློ་ཟ་ཞིང་མི་བཟླ་

སྟྗེ། །ཞྗེས་པ་བཞི་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྐབས་ལ་སྦྱར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྤྱློད་པ་

གསུམ་གི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་འཇུག་བསམ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱ་དགློས་

པར་བཟུང་ཞིང༌། དང་པློའི་སྐབས་སུ། དབང་པློ་དང་ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་

ལློངས་སྤྱློད་པས་སྟྗེན་པར་བྱྗེད། ཅྗེས་དང༌། གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་རང་གི་ལྷའི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གིས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྤྱློད་པ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་བརྐམ་

ཆགས་ཤས་ཆྗེ་བས་དབང་པློ་ཁློ་ནའི་ངློར་དང༌། གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་དང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གཉིས་ཀའི་ངློར་དང་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འབའ་ཞིག་གི་ངློར་

བྱས་ནས་འདློད་ཡློན་ལ་སྤྱློད་པའི་བསམ་པས་འཇུག་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། 



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

225

འདིར་གཙོ་བློར་གཉིས་མྗེད་ཟུང་འཇུག་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དློན་དུ་

དམིགས་ནས་འདློད་”ཡློན
1

་ལ་འཇུག་པ་ནི་སྤྱློད་པ་གསུམ་ག་ལ་འདྲ་བར་སྔར་

བཤད་ཅིང་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། ཆགས་ཅན་ཡྗེ་ཤྗེས་འདློད་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་

འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་བསྟྗེན། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤྗེས་པས་དབང་པློ་ཁློ་ན་དང་

དྗེ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཁློ་ནའི་ངློར་སྤྱློད་པ་མིན་ནློ། །

གང་ལ་སྤྱད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྔར་མྗེད་གསར་དུ་སྐྗེ་བ་དང༌། མི་

ཉམས་པར་གནས་པ་དང་གློང་དུ་འཕྗེལ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདློད་ཡློན་ཡིན་ན་

ནི། འདློད་བཞིན་དུ་འགློག་པ་མིན་པར་དབང་པློ་དང་རང་གི་འདློད་པ་དང་མཐུན་

པར་ལློངས་སྤྱློད་པ་ནི་སྤྱློད་པ་གསུམ་ག་ལ་འདྲ་བས། འདློད་པ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་རྐང་

པ་གཉིས་གཉིས་དང་འདློད་པ་ཀུན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང་ཞྗེས་འདྲ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་ལྟ་ནའང་ཟླློས་པར་མི་འགྱུར་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་དྗེས་སྤྱློད་པ་གསུམ་ལ་

སྤྱློད་པ་སྟློན་པར་གསུངས་སློ། །

ལུས་གནས་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤྗེས་པས་ཞྗེས་པ་ནི། ཁམས་

རྒྱས་པ་ལ་མི་གནློད་པའི་ལུས་གནས་པ་ཡིན་གི་སློག་འཚོ་བ་ཙམ་ལ་ཟྗེར་བ་མིན་

ནློ། །ཚུལ་དྗེ་སྤྱློད་པ་གསུམ་པའི་ཁྱད་ཆློས་མིན་པ་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་སྤློས་མྗེད་

ཀི་ཁ་ཟས་བསྟྗེན་པའི་སྐབས་ལས་ཀང་ཤྗེས་ལ། སློག་འཚོ་བ་ཙམ་ལ་མི་བྱྗེད་པ་ནི། 

འདློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་ལ། །བསྟྗེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་

དང༌། འདློད་པ་ཀུན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང༌། །ཞྗེས་དང༌། ལུས་དང་ངག་དང་ཞྗེས་པ་

1  ཡྗེན
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གཉིས་དང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་པ་དྲུག་དང༌། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་མཉྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ལས་

ཤྗེས་སློ། །སྤྱློད་པའི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟར་བྱ་བར་དང༌། སྤྱློད་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཚེ་ཉློན་མློངས་

པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་ལ་སློགས་པའི་སྤྱློད་པའི་གནད་རྒྱས་པར་ནི་རིམ་ལྔ་གསལ་

སྒློན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཟུགས་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤྗེས་བྱས་

ནས། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྤྱི་དང་སྦས་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་གསུམ་དུ་

བཤད་པ་སྤྱློད་པ་གསུམ་དང་སྦྱར་བ་ནི། སྤྱློད་པ་གསུམ་གི་སློམ་བསམ་གསུམ་སྟློན་

པའི་དློན་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ལ་སྤྱི་དློན་གི་བསློམ་བསམ་ནི། རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། ཡུལ་ལྷར་སློམ་པ་དྗེ་

ལ་ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་སྗེམས་ཀི་མངློན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་དང༌། འདི་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་སྦ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་སིང་པློ་

བསྡུས་པ་ཡིན་པར་བཤད་པས་ཡུལ་ལྔ་ལྷར་བསློམས་ནས། ལྷ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་

ལྟ་བ་སློགས་བྱྗེད་པ་ལ་དགློས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསློམས་ནས་མློང་བ་བརྟན་པ་ཅིག་

སྔློན་དུ་བསྐྗེད་དགློས་སློ། །

དྗེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གི་གཟུགས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ལག་པའི་པད་མ་འཇམ་པས་མྗེ་ལློང་བཟུང་ནས་ཞི་བའི་མིག་གིས་

ལྟ་ཞིང་མུ་ཏིག་གི་ཆུན་པློ་འཆང་བ། ནུ་མ་རྒྱས་ཤིང་འབུར་ལ་བར་དློག་པ། གློས་

ཅུང་ཟད་གྲློལ་ཞིང་རློ་སྨད་མཛེས་པ་སྟློན་པ་བསམས་ནས་དྗེའི་གཟུགས་ལ་རྒྱུན་དུ་

བལྟས་པ་ལས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་བྱུང་བར་བསམ་མློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྒ་རྣམས་སྒ་རློ་རྗེ་
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མ་གླུ་སན་པ་ལྗེན་ཅིང་པི་ཝཾ་གི་སྒ་སྒློགས་པར་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྲི་རྣམས་དྲི་རློ་རྗེ་མ་

གར་བྱྗེད་ཅིང་ནློར་བུའི་སློད་དུ་གུར་ཀུམ་དང༌། ཨ་ཀ་རུ་དང༌། ཙན་དན་སྦྲུལ་གི་སིང་

པློ་དང༌། ག་བུར་ལ་སློགས་པའི་དྲིས་བཀང་བ་ཕྱློགས་བཅུར་དྲི་བཟང་པློས་ཁྱབ་པར་

བྱྗེད་པར་བསྐྗེད་པ་དང༌། རློ་རྣམས་རློ་རློ་རྗེ་མ་གསྗེར་དངུལ་ལ་སློགས་ལ་རིན་པློ་

ཆྗེའི་སློད་རློ་ས་ཚོགས་པས་གང་བ་དང༌། ལྷའི་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་གཟུང་བར་

བསྐྗེད་པ་དང༌། རྗེག་བྱ་རྣམས་རྗེག་རློ་རྗེ་མ་མཚན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ། ཁྗེམ་

གཉྗེར་གསུམ་གིས་མཛེས་པ། སྐྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལྟྗེ་བ་ཡངས་ཤིང་གཡས་སུ་

འཁྱིལ་བ། རློ་སྨད་དང་འདློམས་སྟུག་པ། འགྲློས་དལ་ཞིང་སྗེག་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་

བཞིན་འཛུམ་ཞིང་ཆགས་པའི་མིག་གིས་བལྟ་བར་བསྐྗེད་ནས། སྒ་དྲི་རློ་ལ་ལློངས་

སྤྱློད་པ་དང་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་དྗེ་རྗེག་བྱ་ལ་སྤྱད་པས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་རྒྱས་པར་བསམ་

མློ། །

སློམ་ཚུལ་དྗེ་རྣམས་ནི་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་ལ་རྣམ་སང་ལ་ནི་

གཟུགས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དང་། བར་པ་གསུམ་ལའང་ཕྱག་མཚན་སྔ་མ་ལྟར་དང༌། 

ལྔ་པས་གློས་མཆློག་གི་རྗེག་བྱ་བཟུང་བར་བསློམ་དགློས་སམ་དཔྱད་པར་

བྱའློ། །འདི་ལ་ཡུལ་ལྔ་ལྷར་བསློམས་ནས་རིགས་མཐུན་མང་པློར་སློམ་པ་ཡང་རུང་

ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་གློམས་པ་ན་ཐློག་མར་ཡིད་ལ་བདྗེ་བ་སྐྗེ་ལ་དྗེ་རིམ་གིས་བརྒྱུད་ནས་

དབང་པློ་རྟྗེན་བཅས་ཀི་ལུས་ཀང་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས། 

འདི་འགྱུར་ན་ནི་དྗེ་དག་ཀང༌། །འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐློང་བ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་

ལྟར་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་བདྗེ་བ་ན་ལུས་མདངས་བཟང་བར་མཐློང་ཞིང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་
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ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་རྒྱས་པའི་རྒྱས་བྱུང་གི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་འདྲ་བས་ལུས་རྒྱས་ན་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀུན་ཏ་ལྟ་བུ་འཕྗེལ་ནས་ཞུ་

བདྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཕྗེལ་བར་འགྱུར་ལ། དྗེས་སྟློང་ཉིས་བསློམས་པས་རློགས་

རིམ་གི་རྟློགས་པ་མཆློག་རྣམས་རློགས་པར་སྐྗེ་བའི་དགྗེ་རྩ་སྨིན་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་

འདྲ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་ན་དབང་པློས་ཡུལ་ལྔ་ལ་དངློས་སུ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཚེ་

སྔར་བསློམས་པ་ལྟར་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མངློན་དུ་འགྱུར་བས། བདྗེ་ཆྗེན་གི་མི་མཐུན་

ཕྱློགས་ཀི་ཐ་མལ་གི་ཡིད་བྱྗེད་སློམ་པས་ལམ་འདིའི་ལུགས་ཀི་དབང་པློའི་སློ་སློམ་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་མཆློག་ཏུ་གསུངས་སློ། །འདི་ནི་ཐློག་མར་ལམ་སློམ་པ་ནས་བཟུང་

སྟྗེ་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་བསློམས་སྟློབས་ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པས་སྟློང་པ་

རྣམས་འདྲྗེན་མི་ནུས་ཚུན་ཆད་ཀི་འདློད་ཡློན་ལ་སྤྱློད་པའི་བསློམ་བསམ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ཡང་བསློམས་སྟློབས་ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་བས། 

མཚན་འཛིན་གི་སྤློས་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་ལྟར་མི་ནུས་པས་སྤློས་བཅས་ཀི་

བསམ་པ་ཞྗེས་བྱའློ། །བསྐྗེད་རིམ་པ་ལ་བསློམ་བསམ་གི་སློ་ནས་སྤྱློད་པ་ཕྱི་མ་

གཉིས་མྗེད་ཀང་ཡུལ་དང་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་སློ་ནས་སྤྱློད་པ་

གསུམ་ཡློད་དློ། །

སྦས་དློན་གི་བསློམས་བསམ་ནི། བསློམས་སྟློབས་ཀིས་རླུང་ཐིམ་པའི་སྟློང་

པ་རྣམས་འདྲྗེན་ནུས་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ། རིམ་པ་བཞི་པའི་འློད་གསལ་མ་ཐློབ་ཚུན་

ཆད་དུ་སྔར་མཉམ་གཞག་གི་སྟློང་པ་རྣམས་དྲན་ནས་རྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་རང་རློ་རྗེ་

འཆང་དུ་བསྐྗེད་པ་དང༌། འདློད་ཡློད་ལ་སྤྱློད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་སྟློང་པ་གསུམ་གི་རྒྱས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བཏབ་ནས་རློ་རྗེ་འཆང་ལ་འབུལ་བའི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སྤྱློད་པ་ནི། སྔ་མ་ལ་ལྟློས་ན་

མཚན་འཛིན་གི་སྤློས་པ་ཆུང་ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་མིན་པས་

སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་ལ་སློབ་པའི་བསློམ་བསམ་མློ། །དྗེ་ལ་ཡང་བསློམ་བསམ་གི་སློ་

ནས་སྤློས་བཅས་དང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་གཉིས་མྗེད་ཀང༌། བྱ་བ་ལ་

སློགས་པའི་སློ་ནས་ཡློད་པས་སྤྱློད་པ་གསུམ་ཡློད་དློ། །མཐར་ཐུག་གི་བསློམ་

བསམ་ནི། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་

ཐློབ་པའི་བར་དུ་རྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་འདློད་ཡློན་ལ་སྤྱློད་པ་ན་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་

དུ་རྟློགས་པ་དྲན་ནས་རྒྱས་བཏབ་སྟྗེ་སྤྱློད་པ་ནི་བདྗེན་ཞྗེན་གི་མཚན་འཛིན་གི་སྤློས་

པའི་ས་བློན་ལས་གྲློལ་བས་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་པའི་བསློམ་བསམ་མློ། །

འདི་དང་སྔ་མ་གཉིས་ལའང་འདློད་ཡློན་ལྷར་འཆར་བའི་བསློམ་བསམ་ནི་

ཡློད་དློ། །འདི་ལ་བསློམ་བསམ་གི་སློ་ནས་སྤྱློད་པ་སྔ་མ་གཉིས་མྗེད་ཀང༌། བྱ་བ་ལ་

སློགས་པའི་སློ་ནས་འཇློག་པ་ནི་སྔར་དང་འདྲའློ། །བདག་གི་རློ་རྗེ་པདྨར་ལྡན། །ཞྗེས་

པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ལྕྗེ་ཆུང་བའི་བདུད་རྩི་འཐུང་བ་ལ། ཐློ་རངས་རས་སབ་མློ་

ཆུར་བཅུག་པས་ལྕྗེ་དྲིལ་ཏྗེ་དལ་བུས་རིམ་གིས་འཐྗེན་པ་མང་དུ་བྱ་ལ། ལྕྗེ་རྩྗེས་སའི་

རྩྗེ་མློར་སྗེབ་སྗེབ་ཀི་བར་དུ་སྦྱང་བར་བྱའློ། དྗེ་ནས་ལྕྗེ་རྩྗེ་གྗེན་དུ་བཟླློག་སྟྗེ་ལྕྗེ་ཆུང་

བ་དལ་བུས་བསྐློད་པ་མང་དུ་བྱ་ཞིང༌། རང་གི་ཀད་རྒྱ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་

བདུད་རྩི་འཛགས་པ་རིམ་གིས་ལྕྗེ་ཆུང་བ་ལ་བརྒྱུད་ནས་ལྕྗེ་གཞུང་དུ་འབབ་པར་

བསམ་མློ། །

དྗེ་ལྟར་བསམས་པས་ཀད་རྒྱ་ནས་འཛགས་པའི་བྱང་སྗེམས་ལྕྗེ་ཆུང་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལམ་ནས་ལྕྗེའི་གཞུང་དུ་འབབ་པར་བཤད་པ་དྗེའི་སྟློབས་རྒྱས་ནས་ཁའི་ནང་མྗེར་

གིས་ཁྗེངས་པ་འབྱུང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་འཐུངས་པས་ལྗེའུ་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་

གཟུགས་ལུས་དང་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་རྣམས་ཚིམ་ནས་བདྗེ་བར་གནས་པ་སྐྗེ་བ་

དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པར་གསུངས་པ་ལྟར། རླུང་ལ་སློགས་པའི་ནད་གཞི་རྣམས་

འཁྲུགས་པས་ཟིལ་གིས་མི་ནློན་པ་དང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཤྗེས་རབ་ཀི་མདློ་དྲངས་པ་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་འཇིག་པ་དང་སྟློབས་ཆྗེན་པློས་འཚོ་བར་

གསུངས་པའི་ཕན་ཡློན་རྣམས་འབྱུང་སྟྗེ། འདི་ནི་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རྒྱས་

པར་བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་འདྲྗེན་པའི་བཅུད་ལྗེན་གི་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །འདི་ལ་རྒྱུད་གཞན་དང་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རིམ་པར་ཡང་

བསྔགས་པ་ཆྗེའློ། །བདུད་རྩི་དྗེ་དང་པློར་འཐུང་བ་ན་རློ་མི་ཞིམ་ཡང་དྗེ་ནས་རིམ་

གིས་རློ་ཤིན་ཏུ་ཞིམ་པར་འགྱུར་ཟྗེར་རློ། །དམ་ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཆློ་ག་བཞིན། །ཞྗེས་པའི་

ཚིགས་བཅད་ཀི་རློ་རྗེའི་ཚིག་གི་གཞུང་གཅིག་ཀང་མདློར་བྱས་དང་མདློ་བསྗེ་དང་

སྤྱློད་བསྡུས་དང་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་སྐབས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ལ་དྲངས་པ་ནི་

མཆན་དུ་བིས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དྗེས་མཚོན་ནས་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་ཡབ་

སས་ཀི་གཞུང་སློ་སློ་ལས་དློན་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་བཤད་པ་རྣམས་འགལ་བ་མྗེད་ལ། 

འགྲྗེལ་པ་མཛད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཚིགས་བཅད་དྗེ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང་འདིར་པར་དློར་

འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། གཟུགས་ཕུང་

གཏློགས་དང་མྗེ་ལློང་དང༌། །ཞྗེས་སློགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀང་སྐབས་འདིར་བར་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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དློར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྦྱར་ཞིང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་འགྲྗེལ་པར། ཚེ་འདིར་སྒྱུ་

ལུས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སྐབས་ལ་སྦྱར་ལ། མདློར་བྱས་དང་མདློ་བསྗེ་ལས་

ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་སྐབས་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། རྣམ་གཞག་ལས་གཞིའི་

འཆི་རིམ་གི་སྐབས་དང་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་སྐབས་གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱར་རློ། །

རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས་གསུངས་པའི་དློན་དམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འཇུག་པའི་

ཆློ་གས་རང་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་རིམ་གིས་གཞུག་པ་ནི། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་

པའི་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་ན། རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། གཟུགས་ཕུང་གཏློགས་དང་མྗེ་

ལློང་དང༌། ས་ཁམས་མིག་གི་དབང་པློ་དང༌། །གཟུགས་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་

སྟྗེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་མཉམ་ཉིད་དང༌། །ཆུ་ཁམས་

རྣ་བའི་དབང་པློ་དང༌། །སྒ་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟྗེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །འདུ་ཤྗེས་སློ་སློར་རྟློག་པ་དང༌། །བྱིན་ཟ་ས་ཡི་དབང་པློ་དང༌། །དྲི་དང་རྣམ་

ལྔར་གྱུར་པ་སྟྗེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །འདུ་བྱྗེད་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། །རླུང་

ཁམས་ལྕྗེ་ཡི་དབང་པློ་དང༌། །རློ་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟྗེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་

དག་ལྡན། །སྟྗེང་འློག་ཁློ་བློར་ཤིན་ཏུ་བཅས། །རང་བཞིན་གི་ནི་སང་བ་ཉིད། །རྣམ་

ཤྗེས་ཕུང་པློར་ཞུགས་པ་སྟྗེ། །རྣམ་ཤྗེས་ཀང་ནི་འློད་གསལ་བར། །མ་ངན་འདས་

བཅས་ཀུན་སྟློང་དང༌། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་བཤད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལ་གཟུགས་ཕུང་གཏློགས་ཞྗེས་པ་ནི། འདི་རྣམས་རྣམ་སང་གི་རིགས་

ཅན་ཡིན་པའི་དློན་ཏྗེ། གཞན་ལ་ཡང་ཚོར་ཕུང་གཏློགས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་སྦྱར་

རློ། །དྗེ་ཡང་གཟུགས་ཕུང་ཐིམ་པ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྔར་ལས་ཕ་རུ་སློང་བ་
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དང་ལུས་ཉམས་ཆུང་བ་དང་ནུས་པ་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །མྗེ་ལློང་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་མྗེ་

ལློང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་རྣམས་ཅིག་ཅར་སང་བ་ལ་སྤྱློད་

བསྡུས་སུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ཐིམ་པ་ན་མི་གསལ་བར་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར་རློ། །སའི་

ཁམས་ཐིམ་པ་ན་ལུས་ཐམས་ཅད་སྐམ་པར་འགྱུར་རློ། །མིག་དབང་ཐིམ་པ་ན་མིག་

འབྱྗེད་འཛུམ་མི་ཤྗེས་སློ། །ཡུལ་གཟུགས་ནི་རྒྱུད་ཀིས་མ་ཟིན་པའི་ཕྱི་རློལ་གི་

གཟུགས་མིན་གི། རང་གི་ལུས་ཀི་གཟུགས་ཡིན་ལ་དྗེ་ཐིམ་པ་ན་ལུས་ཀི་མདངས་

ཡལ་བ་དང་ཉམས་སྟློབས་ཟད་པར་འགྱུར་རློ། །

རྣམ་པ་ལྔ་ནི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་དབང་པློ་དང་ཡུལ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་རྗེ་རྗེ་

བགྲངས་པ་སྟྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་སམ་ན་ལག་

པ་དང་དཔུང་པ་གཡས་པ་ལ་བཀློད་པའི་ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པ་སྟྗེ་

དྗེ་དག་དང་བཅས་པ་ནི་རྣམ་སང་གི་རིགས་ཅན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་ཏུ་ཡང་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །བྱམས་པ་སློགས་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ཀི་ཆ་ཤས་ལ་གནས་

པ་དྗེ་དག་གི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་རྒྱུད་འདིར་གསལ་བར་མྗེད་ཀང༌། རྣམ་སང་

ལ་སློགས་པའི་རིགས་གཞན་རྣམས་བསྟན་པའི་ཟླ་སྟློབས་ཀིས་དྗེ་དག་ཀང་འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པ་ན་རླུང་དང་མཁིས་

པ་དང་བད་ཀན་དང་འདུས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་དབང་ཤྗེས་ཀི་ཚོར་བ་

ཉམས་སུ་མློང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

མཉམ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་རྐང་མྗེད་དང་རྐང་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་སྗེམས་ཙམ་མློ་ཞྗེས་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་རྟློགས་པ་ལ་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གསུངས་ལ། དྗེ་ཐིམ་པ་ན་ཡིད་ཤྗེས་ཀི་ཚོར་བ་གསུམ་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཆུའི་

ཁམས་ཐིམ་པ་ན་རང་གི་ལུས་ལ་ཁ་ཆུ་དང་རྔུལ་དང་གཅིན་དང་ཁག་དང་ཁུ་བ་

སློགས་སྐམས་པར་འགྱུར་རློ། །རྣ་བའི་དབང་པློ་ཐིམ་པ་ན་ཕྱི་དང་ནང་དུ་བཅས་པའི་

སྒ་ཐློས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཡུལ་སྒ་ཐིམ་པ་ན་རང་གི་ལུས་ཀི་རྣ་བའི་ནང་གི་འུར་སྒ་

གྲག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །རྐང་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་རྣམས་སློ་

སློར་དཔྱློད་པ་ལ་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་འདུ་ཤྗེས་སུ་གསུངས་ལ། དྗེ་ཐིམ་པ་ན་སྗེམས་

ཅན་དྗེ་རྣམས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རློ། །སློར་རྟློག་ཀང་མིང་ལ་སློ་སློར་རྟློག་པ་སློགས་

ལ་བྱྗེད་ལ་དྗེ་ཐིམ་པ་ན་མིང་མི་དྲན་ནློ། །ལུས་ཀི་མྗེ་ཐིམ་པ་ན་བཟའ་བཏུང་འཇུ་བའི་

ནུས་པ་ཉམས་སློ། །སའི་དབང་པློ་ཐིམ་པ་ན་ས་སློའི་རླུང་ནང་དུ་སྡུད་པ་ཞན་ཞིང་

ཕྱིར་དྲག་ལ་རིང་དུ་འགྲློའ ློ། །དྲི་ཐིམ་པ་ན་རང་གི་ལུས་ཀི་དྲི་མི་ཚོར་རློ། །

འདིར་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་རིགས་ཀི་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འཇམ་དབྱངས་

གཉིས་ཆད་ལ་ས་ནམ་སིང་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ལྷག་གློ་སམ་ན། གཟུགས་ནས་

རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློའི་བར་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་རགས་ཤིང་

ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཕ་བས་རགས་རིམ་ནས་འགག་གློ །དྗེས་ན་ཕུང་པློ་རྗེ་རྗེ་ཐིམ་པ་ན་

ཁམས་དང་དབང་པློ་དང་ཡུལ་གང་ཐིམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་

མཛད་པས་ན། ཚོར་བ་ཐིམ་པ་ན་ས་དབང་མི་ཐིམ་ཞིང་འདུ་ཤྗེས་ཐིམ་པ་ན་དྗེ་ཐིམ་

པར་འགྱུར་བས་ནམ་སིང་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཡིན་ཡང༌། ཐིམ་རིམ་གི་དབང་དུ་

མཛད་ནས་པདྨའི་རིགས་སུ་གསུངས་ཏྗེ་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །འདུ་བྱྗེད་

ཀི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པ་ན་ལུས་ཀི་བྱ་བ་བསྒུལ་བསྐློད་སློགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པར་
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མི་འགྱུར་རློ། །

བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་གཞི་དུས་ཀི་རང་གི་དགློས་པ་སྒྲུབ་པའི་ཤྗེས་པ་

ཡིན་ལ་དྗེ་ཐིམ་པ་ན། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཕྱིའི་བྱ་བ་དང་དགློས་པ་དྲན་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །རླུང་གི་ཁམས་ཐིམ་པ་ན་སློག་ལ་སློགས་པའི་རླུང་བཅུ་རང་གི་གནས་ནས་

འཕློའ ློ། །འདིར་ལུས་དབང་ཐིམ་དགློས་ཤིང་རྗེག་བྱའི་བྱ་བ་བྱྗེད་པའི་ངྗེས་པར་རྒྱུ་

བའི་རླུང་ཐིམ་པར་གསུངས་པས་མིག་ལ་སློགས་པ་བཞི་ཐིམ་པའི་དུས་དྗེར་ཡུལ་

བཞི་ཐིམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེག་བྱ་ཡང་ཐིམ་དགློས་སློ། །ལྕྗེའི་དབང་པློ་ཐིམ་པ་

ན་ལྕྗེ་སྦློམ་པ་དང་ཐུང་བ་དང་ལྕྗེའི་རྩ་བ་སྔློན་པློར་འགྱུར་རློ། །རློའི་ཡུལ་ཐིམ་པ་ན་རློ་

དྲུག་ཉམས་སུ་མི་མློང་ངློ༌། །སྟྗེང་འློག་ཅྗེས་སློགས་ཀིས་རློ་རྗེའི་རིགས་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་

ཕུང་པློའི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་སྟློན་ལ། སྟྗེང་འློག་གི་ཁློ་བློ་ནི་སྤྱི་གཙུག་དང་

རྐང་མཐིལ་ལ་བཀློད་པ་གཉིས་ཏྗེ་ཤིན་ཏུ་དང་བཅས་པ་གཉིས་ནི་སྐབས་གཞན་དུ་

ཡང་དག་པ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་དང་དློན་འདྲ་བ་ཡིན་གི་བཅས་པའི་སྒས་རྗེག་

རློ་རྗེ་མ་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །རང་བཞིན་གི་ནི་སང་བ་ཉིད་ཅྗེས་པ་ནི་རྟློག་པ་རང་བཞིན་

བརྒྱད་ཅུ་དང་རྟློག་མྗེད་ཀུན་དུ་སང་བ་གསུམ་མློ། །རྣམ་ཤྗེས་ཕུང་པློར་ཞུགས་པ་ནི་

རང་བཞིན་སང་བ་ལ་ཐིམ་ཞིང་སང་བ་གསུམ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་

པའློ། །དྗེར་མ་ཟད་རྣམ་ཤྗེས་ཉྗེར་ཐློབ་ཀང་འློད་གསལ་བར་འཇུག་གློ །དྗེ་ཡི་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་སྟློན་པ་ནི་མ་ལས་འདས་པ་དང་ཀུན་ཏྗེ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་དང་ཆློས་ཀི་

སྐུར་ཡང་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །བཅས་པའི་སྒས་ནི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཙམ་

གི་སྒ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་སྟློན་པའློ། །འློ་ན་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་སྐབས་སུ་སྐབས་གཞན་
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བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་མི་སྟློན་པ་ཅི་ཞྗེ་ན། ནམ་མཁའ་ལ་གཉིས་ལས་བུ་

ག་ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཡིན་པས་ལྔ་ཚན་དང་པློའི་སྐབས་ཡིན་ལ་

འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ནི་ཐིམ་ནས་འགྲློ་རྒྱུའི་ཁློངས་སུ་མི་གཏློགས་པས་

འདིར་མ་བཤད་དློ། །ཆློས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་བར་པ་གསུམ་ནི་སྐབས་གློང་

མར་བཤད་ཟིན་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སློགས་པའི་འདུས་མ་བྱས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

ཡིན་པས་ཆློས་ཀི་ཁམས་ནི་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པར་འགྱུར་པའི་ཁློངས་སུ་མ་

བགྲངས་སློ། །

ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་སློ་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་དག་ཅིང་ལས་ཉློན་

ལས་གྲློལ་ཏྗེ་དགྗེ་མི་དགྗེའི་རྣམ་རྟློག་གི་བག་ཆགས་སྦྱངས་པ་ལ་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་

གསུངས་པ་ཚང་བ་སྐབས་འདིར་མྗེད་ཀང་ལས་དང་ཉློན་མློངས་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བའི་

རྣམ་ཤྗེས་ཡློད་པས་ཚང་ལ་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ནི་འདིར་སང་བ་གསུམ་པློའློ། །འདིར་

གཞིའི་འཆི་རིམ་དང་རློགས་རིམ་གི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ཐུན་མློང་དུ་

བཤད་པ་ནི། རྗེ་རྗེ་ཟུང་རྗེ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་སྗེམས་ཅན་ཐ་མལ་པས་འཆི་བའི་

འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་ཀི་འཆི་རིམ་ཇི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བ་ཅིག་རྣལ་

འབྱློར་གི་སྟློབས་ཀིས་མངློན་དུ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་

རྟློགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། འདི་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་ཆློས་སྐད་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་སྟྗེ། དྗེའི་གནད་ཀིས་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་བར་དློ་ཇི་བཞིན་

དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །གཞུང་འདི་དག་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་

ཡང་གསུངས་པས། རློགས་རིམ་གི་ནུས་པ་སྟློབས་ཅན་མ་ཐློབ་པས་ཀང་སྒྲུབ་
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ཐབས་ཐུན་བཞིར་བསློམས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཆི་བ་ལ་ཉྗེ་བའི་ཐིམ་རིམ་རྣམས་བྱུང་

བའི་ཚེ་དྗེ་རྣམས་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་གདམས་

ངག་གློམས་པར་བྱས་ནའང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །ལྗེའུ་

བདུན་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། བྱློལ་སློང་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅྗེས་པ་མི་

འབྱུང་བར། རྗེད་ནས་མི་ཡི་སྐྗེ་གནས་བརྟག །ཅྗེས་འབྱུང་བ་ནི་འདི་ལ་རྒྱ་དཔྗེ་མ་

དག་པ་ལས་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་སྐློན་མང་དུ་ཡློད་པས་མ་དག་པ་འདྲའློ། །འགྲྗེལ་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལས་འབྱུང་བའི་རིམ་གིས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་རྣལ་འབྱློར་

དང་པློ་གསུམ་དང་ཕྱག་རྒྱ་འདུ་བྱས་ནས་སློམས་པར་ཞུགས་ཏྗེ། དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་སྐྗེད་པ་མཆློད་པ་དང་བཅས་པ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནི། སྔར་དཀིལ་

འཁློར་དངློས་སུ་བི་བར་གསུངས་པའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་སྔློན་དུ་

སྒྲུབ་ཐབས་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསློམ་པར་བྱ་བ་སྟློན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་ཡན་ཆད་མཆློད་བསྟློད་དང་བཅས་པ་བྱས་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་

པའློ། །འདི་ལྟར་བཤད་པ་འདི་འགྲྗེལ་པའི་སྐབས་གཞན་དང་འདི་སྐློར་གི་གཞུང་

ཁུངས་ཐུབ་གཞན་དུ་ཡང་གསལ་བར་མི་འབྱུང་བས་རྡུལ་ཚོན་དང་བསམ་གཏན་

གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་གནས་

ན། །ཞྗེས་པ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོ་

བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱ་མཚོའི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཉི་
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མའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། ཡང་བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་

བྱ། །ཞྗེས་པ་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་འདྲྗེས་པ་ལས་རློ་རྗེའི་ས་བསྐྗེད་པ་ལ་སྦྱར་

བ་དང༌། གཞུང་དྗེ་རྣམས་ཀི་འགྲྗེལ་པའི་བཤད་པ་གཉིས་སྦྱར་ས་མི་མཐུན་པ་ཡློད་

ཀང་། རློ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་ལ་དློན་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པས་མི་འགལ་ལློ། །ས་ཕྱློགས་

གཙང་ཞིང་ཞྗེས་པ་ནས་ཁུ་བ་བངས་ནས་བཟའ་བར་བྱ། །ཞྗེས་པའི་བར་ལ་ལུང་

སྟློན་ལས་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ། གང་ཞིག་རླུང་ནི་

བཅུར་བསྒགས་པ། །ཞྗེས་སློགས་དྲངས་པ་མ་གཏློགས་པ། གཞན་རྣམས་ཀི་ངྗེས་

དློན་གི་བཤད་པ་འགྲྗེལ་པར་མ་མཛད་པ་ནི་ཁ་ཅིག་གློ་ས་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་ཚིག་

དངློས་སུ་མ་དྲངས་ཀང་དློན་བཤད་འདུག་པ་དང༌། མྗེ་ཏློག་གི་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་

དྲངས་པའི་ནང་དུ་གཞན་མང་པློ་ཞིག་འདུས་སང་བ་ལ་དགློངས་ནས་མ་དྲངས་ཤིང་

ལློགས་སུ་མ་བཤད་དློ། །ལྗེའུ་བརྒྱད་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

གཙུབ་ཤིང་དང་གཙུབ་སྟན་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་རྒྱུད་ལུང་སྟློན་

ལས། དྗེ་ནས་མྗེ་ཡང་འབྱུང་མློད་ཀི། །གཙུབ་ཤིང་ལ་སློགས་རྗེ་རྗེ་ནས། །འདི་ལྟར་

སློ་སློར་བརྟགས་ན་ཀློ ། མྗེ་དྗེ་གང་ནའང་མི་གནས་སློ། །བག་ཆ་དང་ནི་གཟུགས་

བརན་དང༌། །སྒྱུ་མ་དང་ནི་སྨིག་རྒྱུ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་ཆུ་ཟླ་རྨི་ལམ་སྟྗེ། །ཆློས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་དྗེ་དང་འདྲ། །མགློན་པློ་པི་ཝཾ་སྒ་ལྟ་བུར། །རྐྗེན་དློན་ལས་གཅིག་ཡང་དག་

བྱུང༌། །དྗེ་བཞིན་འགྲློ་འློང་གནས་པ་རྣམས། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཡློད་མ་

ཡིན། །གནས་མྗེད་གནས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །གནས་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན། །དྗེས་ན་ཁྱློད་ཀིས་རློ་རྗེ་ཡི། །དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་རིག་པར་བྱ། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་
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རྣམས་དངློས་མྗེད་ཅྗེས། །གསང་བའི་དྗེ་ཉིད་དློན་མཁས་པས། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་

ལྡློག་བྱའི་ཕྱིར། །ཕུང་པློ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པར་གསུངས། །ཞྗེས་སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་

པའི་དཔྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གང་ལ་བརྟྗེན་པའི་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལ་

བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་སྤྱློད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་ན་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རྗེད་པར་གསུངས་ལ། དྗེ་ཡང་མགློན་པློ་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས། 

པི་ཝཾ་གི་སྒ་ལ་སློགས་པའི་འབས་བུ་གཅིག་རྒྱུ་དང་རྐྗེན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་

གཏན་ཚིགས་དང༌། སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་པའི་དཔྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འགྲློ་བ་དང་འློང་བ་དང་

གནས་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་

བསྟན་ནློ། །

གནས་མྗེད་གནས་པ་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་མཚན་མར་འཛིན་

པའི་དམིགས་གཏད་ཀི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་མྗེད་པའི་མཚན་མྗེད་ལ་གནས་པའི་

རྣལ་འབྱློར་ལ། གནས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟློང་པ་ཉིད་སློམ་པར་བསྟན་ཏློ། །དྗེ་

ལྟར་ཆློས་རྣམས་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་ནི་ཐྗེག་པ་བ་ན་མྗེད་པའི་གསང་བའི་དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་མཁས་པས་ཆློས་རྣམས་དངློས་པློ་སྟྗེ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་འློད་

གསལ་སློམ་པ་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལུས་ཐ་མལ་པ་ལློག་ནས་རླུང་སྗེམས་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན་ལ། ཕུང་པློ་ལྔ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ལྔར་གསུངས་པའི་ངྗེས་དློན་ཀང་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱ་བར་

བསྟན་ཏྗེ། །འདིས་ནི་འགྲྗེལ་པར་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་རློ་རྗེའི་

སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། གཙུབ་ཤིང་དང་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྟློན་པར་གསུངས་པ་གསལ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

239

བར་བསྟན་ཏློ། །ལྗེའུ་དགུ་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

སྒྲུབ་པ་མཆློག་དང་ཐ་མལ་པ་ལ་གནས་ཤིང་ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ། རློགས་

རིམ་པས་སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་དངློས་གྲུབ་མ་རྗེད་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཚུལ་ནི་འློག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་བས་འདིར་བསྐྗེད་རིམ་པས་སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱའློ། །འདི་ལ་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ན་རྗེ་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ནང་

དང་སྔགས་ལ་མཆློག་ཏུ་གཞློལ་བས་འབྲུ་གསུམ་ངག་ཏུ་ཟླློས་པའི་རློར་བཟླས་བྱྗེད་

པ་ལ་དངློས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པ་མི་སིད་པས་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་མི་དགློས་སློ། །དྗེས་ན་

དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ནས་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་འཕྗེང་

སྔགས་སམ་མཚན་སྔགས་ཀི་བཟླས་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱས་ཤིང༌། སྤྱློད་པ་གསུམ་

གང་རུང་ལ་གློམས་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཚུད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་

གྲུབ་དབང་པློ་རྣློན་པློས་ཞག་བདུན་དང༌། འབིང་པློས་ཟླ་ཕྱྗེད་དང་ཐ་མས་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་

དང་གཉིས་ཀི་བར་བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། ཆློ་ག་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ལན་

བདུན་དུ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་བྱ། དྗེས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་

ཕྱློགས་གཅིག་ལ་མཚོན་ན་རྣམ་སང་གི་རྣལ་འབྱློར་པས་དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ཉམས་འློག་ཏུ་ཚུད་པར་བྱས་ཏྗེ། མཚན་སྔགས་སམ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ལ་སློགས་

པའི་ཕྗེང་སྔགས་འབུམ་ཕག་གཅིག་བཟླ་ཞིང༌། སྔགས་དྗེས་སྦྱིན་བསྗེགས་ཁི་ཕག་

གཅིག་བྱས་པས་ལྷ་མཉྗེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བྱས་ནས། ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་སྤྱློད་པ་བྱས་པའི་

མཐར་རྣམ་སང་གི་རྣལ་འབྱློར་གིས་ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་སྤྱན་མའི་

སློ་ནས་ནད་ཞི་བའི་ལས་བསྒྲུབ། དྗེས་མ་གྲུབ་ན་ཆློ་ག་དྗེ་ཉིད་ལན་བདུན་གི་བར་དུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

240

བསྐར་བའི་སློགས་ཆློག་བྱ། དྗེས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་བྱ་ཟྗེར་རློ། །རང་

གི་ལུགས་ནི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་དུ་བསྐྗེད་རིམ་པ་ལ་ནང་ལ་གཞློལ་བ་དང༌། སྔགས་ལ་

གཞློལ་བའི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས་བཤད་པ་ནི། ཨ་བ་ཏ་ར་ལས། དྗེ་བས་ན་ཁྱད་

པར་དུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་དངློས་གྲུབ་འདློད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་དང་པློར་

རློ་རྗེ་ཕ་མློ་བསློམ་པར་བྱ་བར་ངྗེས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱིའི་བཟླས་བརློད་

སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པར་ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཉིད་ཀིས་དངློས་གྲུབ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་

འགྲུབ་པ་ནི་རགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྟྗེང་དུ་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་

མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་ལྟློས་སློ། །

དྗེས་ན་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་མཐར་མ་ཕྱིན་ཞིང་རགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་མཐར་

ཕྱིན་པས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྔགས་ལ་གཞློལ་བའི་སློ་ནས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་

བཞག་གློ །དྗེ་ལ་འདིར་བསྐྗེད་རིམ་པས་སྤྱློད་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པར་བྱས་ཀང་

དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་པ་སྔ་མ་མིན་གི་ཕྱི་མ་

སྔགས་ལ་གཞློལ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་དྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་གི་དྗེའི་ཁྱད་པར་འགའ་

ཞིག་ལ་དགློངས་ཏྗེ། ལྗེའུ་འདི་ཉིད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། སིང་པློ་བསྐུལ་བ་དྗེ་སྔགས་

ལ་གཞློལ་བ་ལ་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། འགློག་པ་རློ་རྗེའི་

རྒྱལ་པློ་ནི། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་སྔགས་ཀི་བཟླས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀུན་ཡི་གྗེ་

གསུམ་བཟླས་པས་འགྲུབ་ཅྗེས་པ་ནི་ངག་གི་བཟླས་པ་མིན་ཞིང་རླུང་གི་རློར་བཟླས་

ལ་འགྲྗེལ་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་བསྐྗེད་རིམ་པའི་རློར་བཟླས་ཀང་ངག་བཟླས་མིན་

གི་རློ་རྗེའི་ཚིག་སྒ་སངས་པའི་ཡིད་བཟླས་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་སྔ་མ་རྣམས་
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ཀིས་བསྐྗེད་རིམ་པས་སིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་མི་དགློས་ཀི་རྣམ་དབྱྗེ་བྱས་པ་ནི་འཐད་

པར་མ་མཐློང་ངློ༌། །

སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཇི་སིད་མཐློང་བ་དྗེ་

སིད་དུ། །རྣམ་གཉིས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསློམ། །འདློད་པ་ཀུན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་

པས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རྟག་ཏུ་བྱ། །གལ་ཏྗེ་ཟླ་བ་དྲུག་གིས་ནི། །ཇི་སྐད་གསུངས་པ་

མ་མཐློང་ན། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆློ་ག་དང༌། །སློམ་པ་ལན་གསུམ་བརྩམ་པར་

བྱ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་སྒྲུབ་པ་པློས། །མཐློང་བ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིང༌། །གང་ཚེ་

བྱང་ཆུབ་མ་གྲུབ་ན། །དྲག་ཤུལ་སྦྱློར་བས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ཡི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ནི། །འགྲུབ་པ་ངྗེས་པར་ཉྗེ་བར་འགྱུར། །རིགས་ཀི་དབྱྗེ་བའི་སྦྱློར་བས་ནི། །རློ་རྗེ་

ཕུར་བུས་ཕུར་བུ་གདབ། །དྗེ་ནས་དབང་དུ་བྱ་བ་དང༌། །བསྲུང་བའི་སྦྱློར་བ་དག་

ཀང་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་ཇི་སིད་རྣམ་གཉིས་མཐློང་བ་

དྗེ་སིད་དུ་ཞྗེས་སྦྱར་ཏྗེ། རྣམ་གཉིས་ནི་རིམ་གཉིས་སློ་སློའི་དངློས་གྲུབ་བློ། །འདློད་

པ་ཀུན་ལ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་སྤྱློད་པར་བྱ་བ་བསྟན་ཏློ། །ཇི་སྐད་

གསུངས་པ་ནི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་དངློས་གྲུབ་གཉིས་སློ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཆློ་

ག་ནི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་ཚུལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའློ། །སློམ་པ་ཞྗེས་པ་ནི་དྗེའི་སྐད་དློད་སཾ་བ་

རའི་སཾ་མཾ་ཤཾ་བདྗེ་བ་དང༌། བ་ར་མཆློག་གློ །དྗེ་ཆློ་ག་ཞྗེས་པའི་ཁྱད་པར་དུ་སྦྱར་བ་

ནི་སྤྱློད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་སྟློང་སློམ་པའློ། །ལན་གསུམ་བརྩམ་པར་བྱ་ཞྗེས་པ་ནི་

ཟླ་དྲུག་པ་ལན་གསུམ་དུ་བྱ་ཞྗེས་པའློ། །སྔར་སྤྱློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་

སློགས་ཆློག་ཟླ་དྲུག་པ་གཉིས་ཏྗེ། སྤྱློད་པ་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་རྣམ་གཉིས་
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ཞྗེས་གསུངས་པས་ན། རིམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པས་སྦྱར་བ་ལྟར་

བྱ་དགློས་ལ། འགྲྗེལ་པས་ལྗེའུ་འདིའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱུད་

འདིའི་དགློངས་པའློ། །སློགས་ཆློག་བྱྗེད་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པས་ན་སྔ་མ་རྣམས་ནད་

ཞི་བ་སློགས་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་དྗེ་ཉིད་ལན་བདུན་དུ་སྐློར་བ་སློགས་ཆློག་ཏུ་འདློད་པ་

ནི་དློན་མ་གློ་བའི་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་མཐློང་བ་བྱུང་བར་མ་

གྱུར་པ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་གི་དངློས་གྲུབ་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་མ་གྲུབ་ན་ཞྗེས་པའི་བྱང་

ཆུབ་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བྱང་ཆུབ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

སྤྱློད་པ་བྱྗེད་ཐྗེབས་གསུམ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་དྲག་ཤུལ་གི་སྦྱློར་བ་བྱས་ན། 

དྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་པློ་དྗེའི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་འགྲུབ་པ་ངྗེས་པར་ཉྗེ་བར་འགྱུར་

རློ། །དྲག་ཤུལ་གི་སྦྱློར་བ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི་རིགས་ཀི་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་

སྟློན་ཏྗེ། འདི་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས་རྣལ་འབྱློར་པས་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གི་ཆློས་

འབྱུང་དུ་བསམ་གཏན་གི་ཕུར་གདབ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷ་ལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་

པར་བཤད་དློ། །རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པར་དྲག་ཤུལ་གི་སྦྱློར་བ་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལས་མ་

བཤད་ཀང་ལྗེའུ་འདིར་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་ལྕགས་ཀྱུས་

བརབས་ནས་དྗེ་དག་གི་ནུས་པ་འགུགས་པ་ཡང་དྲག་ཤུལ་གི་སྦྱློར་བར་བྱས་ན་

སྒློན་གསལ་གི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ནས་དབང་དུ་

ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་འློག་ཏུ་ལས་ཚོགས་རྣམས་བྱ་བར་བསྟན་

ནློ། །བསྐྗེད་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་ནད་ལ་སློགས་པ་ཞི་བ་ལ་

སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཕན་ཚེགས་ལ་མི་བྱའི་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཆྗེན་པློ་
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243

རྣམས་དབང་པློའི་རིམ་པས་ཞག་བདུན་ལ་སློགས་པར་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་

བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བྱའློ། །སྤྱན་རས་ཀིས་མི་འཚོ་སྟྗེ། ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པའི་སྤྱན་རས་ཀིས་འཚོ་མི་འཚོ་ནི། ལྷ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པ་དང་། རྒྱབ་

ཀིས་ཕྱློགས་པ་ཞྗེས་གྲགས་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་ཡང་དངློས་གྲུབ་ཁྱད་པར་

ཅན་རྣམས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པར་རང་གི་ལྷས་མངློན་སུམ་དུ་བྱིན་

གིས་རླློབ་པ་དང་མི་རླློབ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་རང་གི་ལྷས་ཐུགས་བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་

མི་དགློངས་པ་མིན་མློད་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་དུ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རང་གི་

རྒྱུད་ལ་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་སྐྗེས་པ་དང་མ་སྐྗེས་པ་ལ་རག་ལས་སློ། །

དྗེས་ན་འགྲྗེལ་པ་ལས་སྔགས་ཀི་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གི་ཆློས་རློགས་པར་གྱུར་

པ་ནི་ཕྱིར་བྱུང་བར་གྱུར་པའློ། །ཞྗེས་སྤྱན་རས་ཀིས་མི་འཚོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ཀི་ཆློས་ལས་ཕྱིར་བྱུང་བར་གསུངས་ལ། ཀྗེ་མ་དཔའ་བློ་བཅློམ་ལྡན་

འདས། །རང་གཙོ་གསང་སྔགས་སྤྱློད་ཚུལ་མཆློག །ཆློས་བདག་མྗེད་པའི་རང་

བཞིན་ཅན། །འདི་དག་རློགས་པར་གྱུར་སམ་ནས། །སྤྱན་རས་ཀིས་ནི་འཚོ་མི་

མཛད། །ཅྗེས་ལུང་སྟློན་ལས་ཀང་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་པ་རྟློགས་པའི་ཆློས་ལ་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ལས་ཕྱིར་བྱུང་ཚུལ་ནི་འདུས་པ་བ་མང་པློས་བདག་དང་ལྷ་དང་

སྔགས་ཐ་དད་དུ་ཞྗེན་པས། མློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མི་དམིགས་པས་མ་ཟིན་པར་

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། འདི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྤྱློད་པ་བྱས་

ཀང་མ་གྲུབ་པ་ལ་གསུངས་པའི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་དློན་མ་ཤྗེས་པར་སང་སྟྗེ། སྤྱློད་པ་

བྱྗེད་པ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྲངས་པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཀི་ལྟ་བ་གཉིས་གཅིག་དྲིལ་དུ་བྱས་ནས་སྐློང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་འདྲ་བའི་བསྐྗེད་རིམ་པར་མ་ཟད་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་

ནས་བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པ་”ཞིག
1

་ཡིན་ན། བསྐྗེད་རིམ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་པློར་རྒྱུད་

ལ་བསྐྗེད་པའི་སྐབས་ནས་ཀང༌། ལྷའི་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

ལན་དུ་མར་སློམ་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ལ་

གནས་པའི་སློམ་པ་པློ་རྣམས་ཀང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་

དང༌། གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཞྗེས་དཔྗེར་བརློད་ཅིང་ལྷག་པར་མློས། ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་དང༌། ལྷ་སློམ་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ། སྭ་བྷཱ་བ་ལ་སློགས་པས་སྟློང་པར་སྦྱློང་བ་

ཡང༌། དངློས་པློ་མྗེད་པས་སློམ་པ་མྗེད། །ཅྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིའི་དློན་ཡིག་དློན་དང་

སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་དློན་སློམ་

པ་ཡིན་གི། དྗེ་ལྟ་བུ་མྗེད་པར་ཐ་མལ་གི་སང་བ་དག་པར་སློམ་པ་ཙམ་ལ་བྱྗེད་པ་

མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སྤྱིར་བསྗེན་པའི་དུས་སུ་སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་

དུ་སྤྱློད་པའི་དུས་སུ་བདྗེ་སྟློང་སྦྱློར་བ་མང་དུ་བསློམས་ཀང་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་

ནུས་པ་ཆུང་བའི་སྟློབས་ཀིས་རང་གི་ལྷས་དངློས་གྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་བདྗེ་

བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་དངློས་སུ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་རྒྱུད་ཚོད་དུ་སྗེབ་པའི་བདྗེ་སྟློང་གི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་ཕྱིར་བྱུང་བ་ལ་བྱའི་ལྷ་སྐུ་དང་འབྗེལ་བའི་”སང
2

་སྟློང་གི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དང་བདྗེ་སྟློང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཙམ་ལས་ཕྱིར་བྱུང་བ་གཏན་མིན་ནློ། །

སྤྱན་རས་ཀིས་གཟིགས་མི་གཟིགས་འདི་ལ་ལུང་སྟློན་ལས། མི་བསྐློད་ལ་

1  ཅིག    སྗེ། ༡༡༠བ༥ན།   ཞིག །    སྐུ། ༡༡༠བ༥ན།   ཞིག

2  སྔར    སྗེ། ༡༡༡ན༤ན།   སང་།    སྐུ ༡༡༡ན༤ན།   སང



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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སློགས་པར་བརྟགས་རྣམས། །དངློས་མྗེད་གནས་ལ་གནས་པས་ན། །སྒྲུབ་པ་པློ་

རྣམས་གཟིགས་མི་འགྱུར། །གསང་སྔགས་རྐྗེན་གི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དྗེ་ནི་རློགས་

ལློངས་སྤྱློད་གཟིགས་འགྱུར། །ཞྗེས་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་བརྟགས་པའི་ཕུང་པློ་རྣམས་

དངློས་མྗེད་ཀི་གནས་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་ཏྗེ་དྗེར་གནས་པ་ན་མི་གཟིགས་པ་དང༌། 

གསང་སྔགས་འློད་གསལ་གི་རྐྗེན་གི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུར་བཞྗེངས་པ་སྤྱན་རས་

ཀིས་གཟིགས་པར་བཤད་པའི་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་གསུངས་ཀང་འདིར་མ་དྲངས་

པ་ནི་རྩ་བཤད་སྦྱློར་བ་ས་བ་ལ་དགློངས་སློ། །སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་སྔགས་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གསུངས་པ་དང༌། དྗེ་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ཀུན་

འདར་ཞིང་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ༌། ལུང་སྟློན་ལས། ཧཱུཾ་ༀ་ཨཱཿ དང་

སྭཱཧཱ་ཞྗེས། །དྗེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་གྱུར་པས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པ་

ཀུན། །དྗེ་ནས་རབ་འདར་བརྒྱལ་གྱུར་ཅིང༌། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རྗེས་སུ་དྲན། །ཐུབ་

ཆྗེན་འདིར་དྗེ་ཇི་ལྟ་བུ། །ཞྗེས་དྗེའི་ངྗེས་དློན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་བདག་ཉིད་རང་བཞིན་

གིས་དག་ཅིང༌། །རང་བཞིན་དྲི་མ་མྗེད་བྱས་ལ། །དལ་དང་མྱུར་དང་གནས་པ་

ཡི། །ས་ཚོགས་དྗེ་གཅིག་དག་ལ་བཞུགས། །ཞྗེས་དང༌། གང་ཕྱིར་རང་ནི་ཟླློས་གྱུར་

པ། །ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་གི་གསང་སྔགས་ལྔ། །དྗེ་ཚེ་སིང་ལས་འདར་སྐྗེས་ཞིང༌། །དབང་པློ་

ཐམས་ཅད་བརྒྱལ་བར་གྱུར། །གང་ཡང་ཕུང་སློགས་ཡན་ལག་ནི། །སས་བཅས་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དྗེ། །དྗེ་ཉིད་ཀིས་ནི་གྲངས་མཉམ་པའི། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་

ལུས་ལ་འདར། །ཞྗེས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ནི། དལ་དང་ཞྗེས་སློགས་ཀི་རླུང་

འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ལ་བཤད་ཅིང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཡི་གྗེ་གསུམ་
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ལས་མ་བྱུང་ཡང༌། སྭཱ་དང་ཧཱ་གཉིས་བསན་ནས་སྔགས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལྔ་གསུངས་ལ། 

གསང་སྔགས་ལྔ་བཟླས་ཞྗེས་པ་ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ཉིད་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་

དློན་ཡློད་པའི་བཟླས་པ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ཀི་ཡི་གྗེ་གཉིས་བསན་ནས་རློར་བཟླས་

བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །ཧཱུཾ་གིས་མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་ལྔ་གང་ཕྱིར་ཏྗེ་གང་གི་ཚེ་རང་ཉིད་ཟླློས་

པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་སིང་ལས་འདར་བ་སྐྗེ་བ་ནི་རླུང་དྗེར་བསྡུས་པའི་མཐུས་འདར་

བའློ། །དབང་པློ་ཐམས་ཅད་བརྒྱལ་བ་ནི་རྣམ་རྟློག་འགགས་པའི་འློད་གསལ་ཐློབ་

པའློ། །

དྗེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ལྔའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ཕུང་པློ་དང༌། སས་བྱང་

སྗེམས་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་མིག་སློགས་ཀི་དབང་པློ་རྣལ་འབྱློར་པའི་ལུས་ལ་

ཡློད་པ་རྣམས་འདར་བ་དང་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་ཏྗེ་བརྒྱལ་ལློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །སྭཱ་

ནི་རིན་འབྱུང་གི་ས་བློན་ཡིན་ལ་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་དྗེ་ཉིད་ལྗེའུ་བཅུ་

གསུམ་པ་ལས་རིན་པློ་ཆྗེའི་བཟླས་པར་བཤད་དྗེ་མི་ཤིགས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལས་

འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་ཟླློ་བ་དང་འདློད་པའི་དློན་སྟྗེར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཧཱ་ནི་དློན་གྲུབ་ཀི་

ས་བློན་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་བཅུ་གསུམ་པའི་འགྲྗེལ་པར། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ནི་དློན་ཡློད་པའི་

བཟླས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གང་གི་དློན་དུ་བཟླས་པའི་དློན་དྗེ་དྗེས་འགྲུབ་

པར་བྱྗེད་པས་དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་ཧཱ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འགྲྗེལ་པར་སིང་པློ་བསྐུལ་

བའི་སྔགས་གསུམ་རློར་བཟླས་ཡིན་མིན་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་དགློངས་པ་

ལུང་སྟློན་དང༌། རིམ་ལྔར་ཡི་གྗེ་གསུམ་པློ་འདི་རློར་བཟླས་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་

བཤད་པ་ལྟར། བསྐྗེད་རིམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཡི་གྗེ་གསུམ་ཟླློ་
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བ་རློར་བཟླས་ལ་བྱས་ན་ལྗེགས་ཏྗེ། འགློག་པ་རློ་རྗེ་རྒྱལ་པློ་ནི། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་

པར་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་ཀིས་སྤྱན་མ་དང༌། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ལ་སློགས་

པའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་རིང་པློ་མི་ཐློགས་པར་འགྲུབ་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ཀང༌། རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བྱིན་གིས་རླློབ། ཅྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ངག་གིས་

སྔགས་བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བློགས་འདློན་པའི་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

འགྲྗེལ་པར་མཛད་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་

གནས་པར། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་དང༌། འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། ནམ་མཁའི་

དབྱིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཞྗེས་པ་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་

འཛིན། །ཞྗེས་པའི་བར་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་མཇུག་ཏུ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རློ་

རྗེ་འཆང་དུ་བྱས་པ་རང་ལ་ཉྗེ་བར་བསྡུ་བ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། འགྲྗེལ་པའི་བཤད་པ་

གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་མ་བྱུང་ཡང་མི་འགལ་བ་ནི་སྔར་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རློགས་

རིམ་པས་སྤྱློད་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པར་བྱས་ཀང་དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ན་སིང་པློ་

བསྐུལ་བར་གསུངས་པ་ལ་སིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པའི་རློགས་རིམ་པ་གང་ཡིན། 

སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། རློགས་རིམ་

པའི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པ་འདི་ལ་སྐབས་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། སྗེམས་དབྗེན་ཐློབ་ནས་སྒྱུ་

ལུས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་མིན་ལ། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་

ཐློབ་ནས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་ཟུང་འཇུག་མ་

གྲུབ་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་ནི་ལྗེའུ་འདིའི་སྐབས་སུ་གསལ་ལ་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་
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པར་ནཱ་རློ་པས་སློམ་པ་ལན་གསུམ་བརྩམ་པར་བྱ་ཞྗེས་པ་ནི་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་

སྤློས་པ་གསུམ་གི་སྤྱློད་པ་སྤྱད་པར་བྱའློ། །དྗེས་ཀང་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་མ་

གྲུབ་ན་དྲག་ཤུལ་གི་ཆློ་ག་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ཉིད་

ལས་ཀང༌། གང་ཚེ་བྱང་ཆུབ་མ་གྲུབ་ན། །དྲག་ཤུལ་སྦྱློར་བས་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །ཞྗེས་

ཀང་གསུངས་པས། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་དློན་

དུ་སྤྱློད་པ་བྱས་ཀང་མཆློག་མ་གྲུབ་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་ཡིན་ནློ། །

དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། སྤྱློད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་

ཟླ་བ་ཕྱྗེད་དམ། ཟླ་བ་གཅིག་གམ། ཟླ་བ་དྲུག་བསབས་པར་གྱུར་པས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་

པློའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་མཚན་མ་ཉྗེ་བར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྗེ་ཞྗེས་དབང་པློའི་

རིམ་པས་དུས་ཚིགས་གསུམ་པློ་དྗེར་སྤྱློད་པ་བྱས་པས་གཟུགས་ཕ་བ་དང༌། རྗེག་

པ་ཡང་བ་ལ་སློགས་པ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ཀི་མཚན་མ་འབྱུང་བར་

གསུངས་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་དུ་མ་བྱུང་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་ཡིན་ནློ། །སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྐབས་སུ་

ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བྱས་ཀང་སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་མ་གྲུབ་ན་སིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་སློ། །དྗེའི་ཚུལ་ནི་སློགས་ཆློག་ཟླ་བ་དྲུག་

ཚན་གཅིག་གམ་ཡང་ན་དྲུག་ཚན་གཉིས་སུ་སྤྱློད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀིས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་གློམས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། ལྷ་ལ་

དྲག་ཤུལ་གི་སྦྱློར་བ་བྱྗེད་པ་ཉིད་སིང་པློ་བསྐུལ་བར་མངློན་ནློ། །

འདི་ལ་ནི་ཟུང་འཇུག་མ་གྲུབ་པས་ཟུང་འཇུག་སློམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་

འློང་དློན་མྗེད་པས། སྔགས་ཀི་སྐྗེས་བུ་ཇི་སྗེད་པ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས། གང་གི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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དློན་དུ་སིང་པློ་སྐུལ་བའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལྗེའུ་འདི་ཉིད་ཀི་

འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེ་ནས་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་ལན་དུ། དློན་

དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་འློག་ཏུ། བདྗེན་པ་གཉིས་ཀིས་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་ལ། ཞྗེས་པ་དང༌། རློ་རྗེ་གསུམ་པློ་མཁའ་འདྲ་

བའི། །བྱང་ཆུབ་འདི་ཡིས་འཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཟུང་འཇུག་གི་

སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་བྱང་ཆུབ་འཐློབ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེས་ན་འགྲྗེལ་པ་ལས། རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པས་ནི་

དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བའི་ཐབས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕྱིན་པ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པས། ཕུང་སློགས་མི་སང་བར་བྱས་པ་འདི་ཉིད་

ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་སློགས་ཆློག་གི་སྤྱློད་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་སིང་པློ་བསྐུལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། རྒྱུད་ཕྱི་

མའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། སྗེམས་ཏྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་གཟུགས་ཞྗེས་པ་ནི་རློགས་པའི་རིམ་པས་

རང་གིས་ལྷ་བསྐུལ་བ་སྟློན་ཏློ། །ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པས་མི་སང་བར་བྱས་ནས་ཐ་མར་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པས་

གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་སློམ་པར་བྱ་བ་ནི་ཉྗེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟྗེ། ལྗེའུ་བཅུ་

པའི་དློན་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་རང་གི་ལྷ་བསྐུལ་བ་དང་དྗེ་

བྱས་པའི་མཐར་ཟུང་འཇུག་བསྐྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ནློ། །སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་ཐློབ་ནས་སིང་པློ་བསྐུལ་ཚུལ་ནི། ཟླ་བ་དྲུག་ཚན་གཅིག་གམ་ཡང་དྲུག་ཚན་

གཉིས་སུ་སྤྱློད་པ་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འློད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཡང་ཡང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དྲངས་ནས་སློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡློད་པས་

གསར་དུ་བསྐྗེད་མི་དགློས་ལ། འློད་གསལ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ན་ལུས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་

སློང་བ་དང༌། ཐུགས་དློན་དམ་བདྗེན་པ་ལ་མངློན་སུམ་དུ་ཞུགས་པའི་འློད་གསལ་

གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྐྗེ་བས་ཟུང་འཇུག་ལློགས་སུ་སློམ་མི་དགློས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེར་མ་ཟད་ལྷ་ལ་དྲག་ཤུལ་གི་སྦྱློར་བ་བྱྗེད་པ་ཡང་འདིར་སིང་པློ་སྐུལ་བ་

ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་བློད་ཁ་ཅིག་རློགས་རིམ་པ་ལ་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ན་མི་འགྲུབ་པ་

མི་སིད་པས་སིང་པློ་བསྐུལ་མི་དགློས་སློ་ཞྗེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་དྗེ་བཀག་ནས་

རློགས་རིམ་པའི་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་ཟུང་འཇུག་སློམ་པ་ཁློ་ན་ལ་བྱྗེད་པ་གཉིས་ཀས་

ཀང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང༌། ལྗེའུ་འདིའི་འགྲྗེལ་པའི་དློན་ལྗེགས་པར་མ་རྟློགས་པར་སང་

བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། སྔགས་ཀི་སྐྗེས་བུ་ཇི་

སྗེད་པ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རློ་

རྗེ་དང་པདྨ་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་བའི་སློ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་བཤད་པ་དང་

འགྲྗེལ་པའི་བཤད་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་མ་བྱུང་ཡང་མི་འགལ་བ་ནི་སྔར་བཤད་

པ་བཞིན་ནློ། །འགྲྗེལ་པས་ཚིགས་བཅད་དྗེ་ལ་དགློངས་བཤད་མཛད་པ་ནི་དགློངས་

པ་ལུས་སྟློན་གི་དློན་དུ་སང་ངློ༌། །ལྗེའུ་བཅུ་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

རློ་རྗེ་གསུམ་ཡིག་སྔགས་ཀི་མཆློག །ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་རྣམ་བསློམས་

པ། །བྱང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཐློབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་དག་གིས་བྱ། །ཞྗེས་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གིས་ལྷའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་ནས་སློམ་པ་སྒྲུབ་པ་པློས་བྱ་བར་
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གསུངས་པ་ལ། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པ་ལ་བསྐྗེད་རིམ་པས་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གིས་སྔགས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་ཚུལ་ནི་དཀྱུས་ན་གསལ་ལློ། །

རློགས་རིམ་པས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་

ཚུལ་ནི། ལུང་སྟློན་ལས། དྗེ་ནི་འཇུག་སློགས་གནས་ཉིད་དང༌། །ལྡང་བ་དག་ཏུ་རབ་

བཤད་པ། །ཉི་ཤུ་ལྔ་སློགས་མིང་ཅན་གི། །སྐྗེས་བུའི་གཟུགས་སུ་འདི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་

བས་རྗེ་རྗེའང་གསུམ་ཉིད་དྗེ། །རློ་རྗེ་གསུམ་སྔགས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །བརློད་མྗེད་ས་

བློན་བརྒྱད་པ་ལས། །དྗེ་ཡི་ནམ་མཁའ་ལས་བརྒྱར་འགྱུར། །བརྒྱ་ཕྱྗེད་རླུང་ནི་

གཅིག་པུ་ལས། །དྗེ་ལས་ངྗེས་པར་ཉི་ཤུ་ལྔ། །སྐྗེས་བུ་ཉིད་དུ་བྱུང་བ་ནི། །མགྲིན་

བཅུ་ཞྗེས་པའི་མིང་ཅན་དང༌། །སྒ་སྒློག་གསློད་པ་དགའ་བྱྗེད་འགྱུར། །དྗེ་ནས་ཚངས་

པ་གཅིག་ཉིད་འགྱུར། །ཚངས་པ་ཁྱབ་འཇུག་དྲག་པློ་སྟྗེ། །འཇུག་པ་ལ་སློགས་རིམ་

དུ་བཤད། །འདི་དག་བསྗེངས་མྗེད་དྗེ་གཅིག་པུ། །དྗེ་ནི་ཞི་བ་དངློས་མྗེད་ཉིད། །དྗེ་

ལས་ཀང་ནི་ཡང་དག་བྱུང༌། །ལློངས་སྤྱློད་རློགས་སྐུ་དམ་པའློ། །དྗེ་ལས་སྔགས་

གཅིག་སྤྲུལ་པ་ལས། །འགྲློ་བའི་དློན་གི་བྱ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་

གསལ་བར་སྟློན་ནློ། །

དྗེ་ལ་རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་དློན་ནི་ལྷའི་སྐུ་སྐྗེད་པ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རྗེ་གསུམ་ཐློབ་བྱྗེད་དུ་བཤད་པའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་པློ་དྗེའི་ངྗེས་དློན་ནི། རླུང་གི་རློ་

རྗེའི་བཟླས་པར་བཤད་པའློ། །སློགས་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་གཞན་མྗེད་ཅིང༌། དྗེའི་སྐད་དློད་

དང་པློ་ལའང་བསྒྱུར་དུ་རུང་བས། དང་པློ་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའི་ༀ་གི་གདངས་

སྟློན་ནློ། །དྗེ་ནས་གཉིས་ཀི་དློན་ནི་འློག་ཏུ་འཆད་དློ། །དྗེ་བས་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀི་དློན་
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ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་རློར་བཟླས་ལ་སྦྱར་བ་དྗེ་བས་ན་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུང་རྗེ་རྗེ་

ལའང་ལྡང་འཇུག་གནས་པ་གསུམ་ཉིད་དུ་བྱས་པ་དྗེ་ནི། རློ་རྗེ་གསུམ་གི་སྔགས་ཡི་

གྗེ་གསུམ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ནས་བརློད་མྗེད་ནི་སིང་ཁའི་མི་

ཤིགས་པའློ། །ས་བློན་བརྒྱད་པ་ནི་ཡ་ནས་བགྲངས་པའི་ཧ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་མི་ཤིགས་པའི་

མཚོན་བྱྗེད་དློ། །སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་དྗེ་ལས་བརྒྱར་འགྱུར་བ་ནི་རླུང་དང་ཡི་གྗེ་

རྣམས་དྗེ་ལས་སྐྗེ་བ་སྟྗེ། རླུང་བཅུ་ལ་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་པས་ལྔ་བཅུ་དང་

དབྱངས་གསལ་གི་ཡི་གྗེ་ལྔ་བཅུའློ། །དྗེའི་ནམ་མཁའ་ལས་ཞྗེས་པ་ནི་མི་ཤིགས་པ་

དྗེ་གནས་པའི་རྩའི་ཁློང་སྟློང་གི་ནམ་མཁའ་ལས་འབྱུང་བའློ། །

བརྒྱ་ཕྱྗེད་རླུང་ནི་གཅིག་པུ་ལས། །ཞྗེས་པ་ནི་ཡི་གྗེ་ལྔ་བཅུ་དློར་བའི་རླུང་

གཅིག་པུ་འཛིན་པ་སྟྗེ། གང་ལ་རློར་བཟླས་བྱ་བའི་ཡུལ་གི་རླུང་ཤྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ། 

ཁྱབ་བྱྗེད་ལ་ཡང་རླུང་ལ་དབང་ཐློབ་པའི་སྐབས་དང༌། འཆི་བ་ལ་ཉྗེ་བར་ཕྱློགས་པའི་

ཚེ་མན་ངག་དང་ལྡན་པས་རློར་བཟླས་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་རློར་བཟླས་བྱས་པ་དྗེ་ལས་

སྐྗེས་བུ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་ནི་ལྷའི་སྐུ་སྟྗེ་དྗེ་ཡང་སྔགས་ཀི་སྐྗེས་བུའི་སྐུ་མ་ཡིན་གི་

ལྗེའུ་འདིའི་འགྲྗེལ་པའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་ལྷའི་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་སྐུའི་སྐྗེས་བུའློ། །ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཞྗེས་པ་ནི་གྲངས་ཀི་བར་ཚིག་སྟྗེ་གྲངས་ཅན་

གིས་ཤྗེས་བྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་བྱས་པའི་རྩ་ལྔ་པ་ནི་སྐྗེས་བུ་ཡིན་པས་དྗེ་དང་མཐུན་

པར་མཛད་པའློ། །དྗེས་ན་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐྗེས་བུ་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལ། རྒྱུད་འདིར་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་མཆློག་ཅྗེས་བྱའི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ལ་སློམས་ཞུགས་ནས། །ཞྗེས་ཀང་གསུངས་སློ། །ཉི་ཤུ་ལྔ་སློགས་ཞྗེས་པའི་སློགས་
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ཀིས་བསྡུས་པ་ནི་མགྲིན་བཅུ་ཞྗེས་པ་དང༌། སྒ་སྒློགས་སམ་འབློད་སྒློགས་ཞྗེས་པ་

གསློད་པའི་དགའ་བྱྗེད་ར་མ་ཞྗེས་པ་དང༌། ཚངས་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མིང་གིས་

བཏགས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐྗེས་བུ་ཉིད་ལ་དྗེ་དག་གི་མིང་གིས་གསུངས་

པའློ། །

ཚངས་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་དྲག་པློའི་མིང་ཅན་གི་ངྗེས་དློན་ཡང་འཇུག་པ་

སློགས་ཀི་རློར་བཟླས་སུ་བཤད་པ་འདི་དག་གློམས་པར་བྱས་པ་ལས། བསྗེངས་པ་

མྗེད་པ་སྟྗེ་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྟྗེ་གཅིག་པུ་

འགྲུབ་ཅིང༌། དྗེའི་འགྲུབ་ཚུལ་ནི་ཐློག་མར་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་དངློས་མྗེད་

འློད་གསལ་འགྲུབ་ལ། དྗེ་ལས་ཀང་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་ལློངས་སྐུ་དམ་པ་ཡང་དག་

པར་འབྱུང་ངློ༌། །ལློངས་སྐུ་དྗེ་ལས་སྔགས་ཏྗེ་ཡིད་སྐློབ་པ་གཅིག་པུའི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་

བ་ལས་འགྲློ་བའི་དློན་གི་བྱ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་སྔགས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལས་ལྷའི་

སྐུ་སྐྗེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྗེས་དློན་མཐར་གཏུགས་ན། སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་ཟབ་མློ་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱས་པས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྐྗེད་པ་ལ་

བཤད་ཅིང༌། ཡང་རྒྱུད་དྗེའི་ལྗེའུ་འདི་ཉིད་ལས། གསྗེར་འགྱུར་རྩི་ཡི་རྣམ་པ་

ཡིས། །ལྕགས་ནི་གསྗེར་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིན། །དྗེ་བཞིན་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ཀིས། །མི་ནི་

བདྗེ་གཤྗེགས་བྱྗེད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་སློགས་རྣམ་པ་དུ་མར་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

བསྔགས་ཏྗེ། སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ནི་རློར་བཟླས་སློ། །གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྗེད་པའི་

སྐབས་སུ། དཀིལ་འཁློར་བརྒྱན་པ་ཞྗེས་བཤད་པ། །ཡི་གྗེ་བྷྲུཾ་ནི་དྗེར་བསམ་མློ། །རློ་

རྗེ་སྤིན་ནི་འཕློ་སྐྗེད་པའི། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྲུག་གི་སྐུ། །དྗེ་དབུས་གནས་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རྣལ་འབྱློར་པ། །བསློམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་བསློམ། །ཞྗེས་པས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་དྲུག་ལྷག་མློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་སློམ་པར་སྟློན་པ་མིན་གི་

རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཚོགས་འཕློ་བར་བསློམ་

པར་གསུངས་པ་ལྟར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དྲུག་འློད་ཟྗེར་ལས་འཕློ་བར་སྗེམས་

པའི་དློན་ནློ། །རློ་རྗེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་སྐབས་སུ་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་

ཀ་ལས། བྱང་ཆུབ་ཚུལ་མཆློག་འདི་ཡིན་ཏྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། འགྲྗེལ་པར་

མངློན་བྱང་ལས་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བསྐྗེད་པ་ནི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་ཏུ་

གསུངས་སློ། །

དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་ལས་དང་པློ་པས་ཐློག་

མར་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་བྱྗེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ། 

མངློན་བྱང་ལས་ལྷའི་སྐུར་སྐྗེད་པ་ཡང་ལློངས་སྐུ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་མཛད་ལ། དྗེ་སྤྲུལ་

སྐུར་བསྒྱུར་བ་ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རྗེ་འཆང་ཉིད་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་ལུས་དཀིལ་འགློད་

པར་མཛད་དྗེ། མྗེ་ཏློག་གང་ལ་ཕློག་པའི་ལྷ་མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པ་མ་མཛད་

དློ། །ལྗེའུ་འདིར་རྒྱུད་ལས། རློ་རྗེ་འཆང་དང་རྣམ་སང་དང་སང་མཐའ་དང་མི་བསྐློད་

པ་བཞིའི་མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པ་གསལ་བར་གསུངས་ལ། རིན་འབྱུང་དང་དློན་

གྲུབ་མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པ་ནི ་མི ་གསལ་བར། ཚིག་གི ་དམ་ཚིག་ལྔའི་

མཆློག །ཅྗེས་པ་དང༌། དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏློ་ཞྗེས་པའི་སྐབས་

གཉིས་སུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལྟར་ན། སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་གི་སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱློར་ཚུལ་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་ལ། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་

མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་ན། འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་

འཁྱྗེར་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ། སྦྱང་གཞི་བར་དློ་དང་སྦྱློར་ཚུལ་ནི། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལས་

བྱང་ཆུབ་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་ཉི་མ་ཟླ་བ་པདྨ་གསུམ་སྐྗེད་པ་ནི། འཆི་བའི་འློད་

གསལ་གི་མཇུག་ཐློགས་སུ་ལུགས་ལྡློག་གི་སང་བ་གསུམ་འཆར་བ་དང་འདྲ། དྗེ་

གསུམ་སྐྗེད་པའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ནི་སང་བ་གསུམ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་དང་འདྲ། པདྨའི་

སྟྗེང་གི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ནི་བར་དློའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མཚོན་བྱྗེད་ལ་བྱ་དགློས་

པས། བར་དློ་མཚོན་པའི་ལློངས་སྐུ་དངློས་སུ་སློམ་པ་མྗེད་པའི་གནད་ཀིས། བར་དློ་

ལྟ་བུའི་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུའི་རློགས་རིམ་སྐྗེད་པའི་དགྗེ་རྩ་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་བ་ལ། 

རིགས་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་གཉིས་ཁྱད་པར་ཆྗེའློ། །

ཉི་ཟླ་པདྨ་ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་ནས་ཟླ་བར་གྱུར་པ་

ནི། བར་དློས་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་དང་འདྲ་སྟྗེ། རིགས་

དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་པློའི་མགློན་པློ་ལློངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་དློད་

དློ། །འདི་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆྗེའློ། །ཟླ་བས་ཡི་གྗེ་གསུམ་སྐྗེད་ཅིང༌། 

དྗེས་ཕྱག་མཚན་ཡི་གྗེས་མཚན་པ་དང་དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་གི་སྤློ་བསྡུ་དང༌། དྗེ་ནས་སྐུ་

རློགས་པ་རྣམས་ནི་བར་དློས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་རླུང་སྗེམས་ཀིས་མངལ་དུ་

ངག་ཡིད་ལུས་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྗེད་པ་དང་འདྲ་སྟྗེ། ཆློས་དང་དམ་ཚིག་དང་

ལས་དང་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བཞིས། ཐ་མལ་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བ་དང་

བཅས་པ་བཞི་སྦྱློང་བའློ། །འདིར་འགྲྗེལ་པར་རིགས་ལྷག་མ་ལྔ་མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་
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པར་གསུངས་པ་ནི་མྗེ་ཏློག་གང་ཕློག་གི་ལྷའི་མཚོན་བྱྗེད་ཙམ་ཡིན་པས་ལྷ་ལྷག་མ་

རྣམས་ལའང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རིགས་གཞན་གི་ལྷའི་སྐུ་རློགས་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ཉིད་

ཡིན་པས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་མི་དགློས་ལ། ལུས་དཀིལ་འགློད་པའི་གཞི་ཡང་དྗེ་ཉིད་

དློ། །འདི་དག་གི་སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱློར་ཚུལ་བཤད་དགློས་པར་སང་ན་ཡང་སྔ་མ་

རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་མ་བཤད་འདུག་པས་འདིར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྗེའུ་འདི་

ལ་བཤད་རྒྱུད་ཀིས་ངྗེས་དློན་མང་དུ་གསུངས་པའི་དཀའ་གནས་འགའ་ཞིག་ནི་

བཤད་ཟིན་ལ། དཀའ་གནས་གཞན་འགའ་ཞིག་ནི་རྣམ་གཞག་གི་རྣམ་བཤད་དུ་

རྒྱས་པར་བཤད་དློ། །

༈ རློ་རྗེ་འློད་ཟྗེར་བཀློད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏློ་ཞྗེས་པའི་འློག་དང༌། 

ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་པའི་གློང་གི་བར་གི་སྐབས་དང༌། སྟློན་པ་རློ་རྗེའི་ཐུགས་

འདྲ་བ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིའི་མཇུག་ཐློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་

འགའ་ཞིག་གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བར་སང་བས་བཤད་རྒྱུད་ཀི་གནད་

འཚོལ་བའི་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་གི་དློན་དུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་སྐབས་གློང་མར། ཨ་དང་

ཀུ་ནི་ལློག་མའི་དབུས། །རྐན་གི་སྟྗེང་གི་མིང་ཅན་ནློ། །ཨི་དང་ཙ་ནི་ལག་གཡློན་

ཉིད། །ཨུ་དང་མུ་གཉིས་གཡས་པར་བརྟག །རི་ཛུ་གཉིས་ནི་གཡས་པར་བརྟག །ལི་

ཏ་རྐང་པ་གཅིག་ཤློས་ལ། །དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ནི་དྗེ་ཉིད་དློ། །དཀིལ་འཁློར་ལྔ་

ལས་རྒྱལ་གྱུར་པ། །ཧ་ནི་ལུས་སྐྗེས་གཙུག་ཏློར་དང༌། །གཅློད་ནི་གསུམ་པློའི་ཅློད་

པན་ཅན། །ཡློན་ཏན་བཞི་ཡི་བཞི་པློ་དྗེ། །ལྔ་པློའི་ལྔ་པ་དྗེ་འགྱུར་རློ། །ནམ་མཁའ་རློ་

རྗེ་གཅིག་ཕྱྗེད་སྦྱློར། །དྗེ་ནི་འློད་ཟྗེར་ལྔར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་དང༌། སྐབས་ཕྱི་མར། 
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ལློག་མ་རྐན་དང་དྗེ་བཞིན་མཆུ། །སྤྱི་བློ་སློ་ཡི་མིང་ཅན་ཏྗེ། །རློ་རྗེ་གསུམ་ཐུགས་

གསང་བ་གཅིག །དྗེ་ནི་ཧཾ་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །བཤད་པ་འདི་

འློང་བའི་འབྗེལ་ནི། ལྗེའུ་འདིར་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་ལྔའི་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ལྔ་བཤད་པའི་ངྗེས་དློན་འཆད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་དཀིལ་འཁློར་

གཅིག་ནི་དྗེ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་པས་ཡི་གྗེ་ཚན་པ་ལྔ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་

ལྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་པ་ལས་ཤྗེས་སློ། །

ཨ་དང་ཀུ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནི་དུས་འཁློར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། ཨ་ཀུ་ཧ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་ནི་མགྲིན་པ་ལས་སློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཙནྟྲ་པ་ལས། ཨུ་ཏས་

སྗེ་དང་བཅས་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས། ཀུའི་ཁློང་གི་ཨུས་ཀ་སྗེ་མཚོན་པས་ཨ་དང་

ཀ་སྗེའི་ཡི་གྗེ་ལྔ་དང༌། དྲློ་བའི་སྗེ་ཚན་གི་མཐའི་ཡི་གྗེ་ཧ་དང་རྣམ་བཅད་ཚེག་དྲག་

རྣམས་མགྲིན་པ་ནས་འབྱུང་བར་སྟློན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཁམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཡིན་ལ། དྗེས་ནི་ཁྱབ་བྱྗེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམ་སང་གི་རླུང་མཚོན་

ནློ། །ཨི་ཙ་ནི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལས། ཨི་ཙུ་ཡ་ཤ་ནི་རྐན་ལས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་སྔ་

མ་ལ་ཨ་ཀུ་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་གནད་ཀིས་ཙུ་འློང་རྒྱུར་སང་ངློ༌། །ཙུས་རང་གི་སྗེ་པ་ཙ་

སྗེ་མཚོན་པ་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ལ། ཡི་གྗེ་དྗེ་རྣམས་སྟྗེང་གི་རྐན་ལས་འབྱུང་བ་རྐང་པ་

གཉིས་པས་སྟློན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། མིང་ཅན་ནློ་ཞྗེས་ཡར་ལ་བཅད་པ་ནི་དཔྗེ་གཉིས་

གང་རུང་མ་དག་པའློ། །འདི་རླུང་གི་ཁམས་ཡིན་ལ་དྗེས་རླུང་གི་རླུང་མཉམ་གནས་

དློན་གྲུབ་ཀི་རླུང་མཚོན་ནློ། །ཨུ་དང་མུ་ནི་ཨུ་པུ་ཝ་แ་ནི་མཆུ་ལས་སློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་པུ་ཞྗེས་འློང་རྒྱུར་སང་བ་ལ་མུ་ཞྗེས་པ་མ་དག་པའམ། ཡང་ན་པ་
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སྗེའི་ཐ་མ་ལ་ཨུ་ཡིག་བྱིན་པས་རང་གི་སྗེ་པ་པ་སྗེ་མཚོན་ནློ། །

དྗེ་ནི་ཆུའི་ཁམས་ཡིན་ལ། དྗེས་ནི་ཆུ་རླུང་སློག་འཛིན་མི་བསྐློད་པའི་རླུང་

མཚོན་ནློ། །གཡས་པར་བརྟག་ཅྗེས་པ་ནི་ལག་པའློ། །རི་ཛུ་ནི། རི་ཊུ་ར་ཥ་ནི་སྤྱི་བློ་

ལས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འློང་རྒྱུ་ལ་ཛུ་ཞྗེས་པའི་ཛ་ནི་ཊ་སྗེའི་སྗེ་ཚན་གི་ཡི་

གྗེ་གང་ཡང་མིན་པས་མ་དག་པར་མངློན་ནློ། །དྗེ་ནི་མྗེའི་ཁམས་ཡིན་ལ་དྗེས་མྗེ་རླུང་

གྗེན་རྒྱུ་སང་མཐའི་རླུང་མཚོན་ནློ། །གཡས་པར་བརྟག་ཅྗེས་པ་ནི་རྐང་པའློ། །ལི་ཏ་

ཡང༌། ལི་ཏུ་ལས་ནི་སློ་ལས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འློང་རྒྱུར་སང་བ་ལ་མ་བྱུང་

ཡང༌། ཏ་ཞྗེས་པས་རང་གི་སྗེ་པ་མཚོན་ལ། དྗེ་ནི་སའི་ཁམས་ཡིན་ཞིང་དྗེས་ས་རླུང་

ཐུར་སྗེལ་རིན་འབྱུང་གི་རླུང་མཚོན་ནློ། །གཅིག་ཤློས་ལ་ཞྗེས་པ་ནི་རྐང་པ་གཡློན་

པའློ། །ཕྱི་མ་གསུམ་ལའང་ཁློང་ན་ཡློད་པའི་ཨུ་ཡིག་གིས་རང་གི་སྗེ་པ་མཚོན་པ་ནི་

སྔར་དང་འདྲའློ། །ཡི་གྗེ་ཚན་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་གི་འབྱུང་བའི་གནས་གསུམ་གློང་དུ་མ་

བྱུང་ཡང་འློག་ཏུ། དྗེ་བཞིན་མཆུ། སྤྱི་བློ་སློ་ཡི་མིང་ཅན་ཏྗེ་ཞྗེས་པས་བསྟན་ནློ། །

དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། རི་ཛུ་འདི་ནི་གསང་བར་དགློད། །ཅྗེས་འབྱུང་བ་ནི། དྗེར་

ཡང༌། ལི་ཏ་རྐང་པ་གཅིག་ཤློས་ལ་ཞྗེས་བསྒྱུར་བས། ལི་ཏ་ཞྗེས་པའི་གློང་དུ་རྐང་པ་

གཉིས་གང་རུང་གཅིག་མ་བྱུང་ན་གཅིག་ཤློས་ཞྗེས་པ་མི་འགྲིག་པས། རི་ཛུ་འདི་ནི་

གཡས་པར་བརྟག་ཅྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །རྐང་ལག་གཡས་གཡློན་ནི་ལྗེའུ་

བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ལག་པ་གཡས་པས་འདི་བྱའློ། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་ལག་པ་

གཡས་པ་སྟྗེ་གཡས་ལློགས་སུ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྐང་ལག་གི་ཕྱློགས་དྗེའི་ལུས་ཀི་

གཡས་གཡློན་ནློ། །དྗེ་ཡང་མཉམ་གནས་ཀི་རླུང་གིས་གཙོ་བློ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན་ས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

259

བུག་གཡློན་པ་ནས་དང༌། གྗེན་རྒྱུས་གཙོ་བློ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན་ས་བུག་གཡས་པ་ནས་

རྒྱུ་སྟྗེ། གཡས་གཡློན་གི་ས་བུག་རྐང་པ་རྗེ་རྗེ་ནས་རྒྱུ་བའློ། །དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་ཨི་

ཙ་ལག་གཡློན་དང༌། རི་ཊུ་གཡས་པར་བརྟག །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །

སློག་འཛིན་དང་ཐུར་སྗེལ་གིས་གཙོ་བློ་བྱས་ནས་རྒྱུ་ན་ས་བུག་གཉིས་ཀ་

ལས་རྒྱུ་བས། ཨུ་མུ་ལག་པ་གཡས་པར་བརྟག་པ་དང༌། ལི་ཏ་རྐང་པ་གཡློན་པར་

བརྟག་པ་ནི་ཕྱློགས་གཅིག་ཙམ་ལ་དགློངས་པ་སྟྗེ། གཡས་རྐང་པ་དང་གཡློན་རྐང་བ་

ལས་རྒྱུ་བ་མིན་ནློ། ཁྱབ་བྱྗེད་མ་བཤད་པ་ནི། ད་ལྟ་དྗེ་ལ་རློར་བཟླས་མི་བྱྗེད་པ་ལ་

དགློངས་སློ། །ཡི་གྗེ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་རླུང་མཚོན་པ་ནི། ལུས་ཀི་ཁློང་པའི་ནང་གི་རླུང་

རྣམས་རྩ་འཁློར་གི་གནས་སློ་སློ་དང་ཕད་པ་ན། དབྱངས་གསལ་གི་ཡི་གྗེའི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་གདངས་མི་གསལ་བར་སྒློག་ལ། ལྕྗེ་རྐན་གི་རྩློལ་བས་བསྐློད་པ་ནི་ཡི་གྗེའི་

གདངས་གསལ་པློར་སྒློག་པར་བཤད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཅློད་ཅྗེས་པ་ནི། ཨ་ཀུ་ཧ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ནི། ཞྗེས་པའི་རྣམ་བཅད་ལ་

བྱས་ན་མི་འགྲིག་པར་སང་བས་འདིར་མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་རླུང་ཡིན་ལ། དྗེ་

རྣམས་ཀི་ཅློད་པན་ནམ་ཅློད་པན་གི་རིགས་བདག་གིས་དབུ་བརྒྱན་པ་ནི་དཀིལ་

འཁློར་བཞིའི་རླུང་རྗེ་རྗེའི་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ་སྔགས་གསུམ་གསུམ་གིས་

བརྒྱན་པའློ། །འདིའི་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། གཅློད་ནི་གཏུམ་པློའི་མིང་ཅན་ནློ། །ཞྗེས་

འབྱུང་ཡང་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །ཡློན་ཏན་བཞི་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་ཡིན་ལ། 

དྗེའི་བཞི་པློ་དྗེ་ནི་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུང་ངློ༌། །རླུང་དྗེ་རིགས་ལྔ་པློའི་ལྔ་པ་མི་

བསྐློད་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པ་ནི་རློ་རྗེ་གསུམ་ཐུགས་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་སྟློན་ཏྗེ། རློ་
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རྗེ་གསུམ་གི་སྔགས་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པར་བྱས་པའི་རླུང་དྗེ་ནི་མི་བསྐློད་པས་མཚོན་

པའི་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གཅིག་པུ་ཧཾ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་

དྗེ་ལ་བཞུགས་པ་སྟྗེ་དྗེར་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །ནམ་མཁའི་རློ་རྗེ་ནི་སིང་ཁའི་མི་

ཤིགས་པའློ། །ཕྱྗེད་ཅྗེས་པ་ནི་སློག་མྗེད་ཀི་ཡི་གྗེ་ཡི་གྗེ་ཕྱྗེད་དུ་བཤད་ལ་རློ་རྗེ་འཕྗེང་

བ་ལས། དྗེ་ནས་དབྱངས་མྗེད་ཡི་གྗེ་ཧ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབྱངས་སློག་ཏུ་

མྗེད་པའི་ཡི་གྗེ་ཧའམ་ཨ་ཐུང་ངློ༌། །དྗེ་དང་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ནི་རློར་བཟླས་ཀི་

མཐུས་མཐར་རླུང་རྣམས་དྗེར་ཐིམ་པའློ། །དྗེ་ནི་འློད་ཟྗེར་ལྔར་འགྱུར་ཞྗེས་པ་ནི་རློར་

བཟླས་བྱྗེད་པ་ན་མི་ཤིགས་པ་དྗེ་ལས་ནི་འློད་ཟྗེར་ལྔ་པ་ཅན་གི་རླུང་ལྡང་བ་དང་

འཇུག་པ་དང་གནས་པར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ལྷ་བསློམས་

པས་རྣམ་སང་དང་རློ་རྗེ་ཆློས་དང་རློ་རྗེ་ཐུགས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་

པའི་ངྗེས་དློན་ནི་རློར་བཟླས་བྱ་བའི་ཡུལ་རླུང་བཞི་དང༌། གཞི་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་དང་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ཡི་གྗེ་གསུམ་

དང་སྦྱར་ཏྗེ་བྱས་པའི་མཐུས། མཐར་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུད་པར་གསུངས་

པས་ཟབ་མློ་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ལ་ངྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་སུ་ཤྗེས་

པར་གིས་ཤིག །

༈ འློད་ཟྗེར་འབར་བའི་ཡི་གྗེ་ཐླ່ཱ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་བསྐྗེད་རིམ་པས་

མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་བཤད་པ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་ཕ་རགས་གཉིས་ཀ་

མཐར་ཕྱིན་ནས་སྤྱློད་པ་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་རྒྱས་པའི་ལས་

སུ་བྱ་དགློས་པར་མངློན་པས་ལས་དྗེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ཕལ་ཆྗེར་མཐུན་པར་བྱ་ལ། 



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ནི་རང་གི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་འདློད་པ་ཡློད་ཀང༌། རློ་རྗེ་འཆང་གི་

རྣལ་འབྱློར་གིས་སྒྲུབ་པ་འགྲྗེལ་པའི་དགློངས་པའློ། །ས་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་མངློན་

ཤྗེས་སྒྲུབ་པ་ནི། མཛོད་རྩ་འགྲྗེལ་ལས། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉྗེར་བསློགས་དང༌། 

དང་པློའི་དངློས་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟྗེན་ནས་དབང་པློ་རྟུལ་པློས་མངློན་ཤྗེས་

སྒྲུབ་ན་ལམ་ཡང་དཀའ་ལ་མངློན་ཤྗེས་ཀང་བུལ་བ་དང༌། ཡང་ས་དྗེ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་

ནས་དབང་པློ་རྣློན་པློས་མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་ན་ལམ་དཀའ་ལ་མངློན་ཤྗེས་མྱུར་བ་དང༌། 

དང་པློའི་དངློས་གཞི་ཙམ་པློ་དང༌། བསམ་གཏན་གཞན་གསུམ་གི་དངློས་གཞི་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དབང་པློ་རྟུལ་པློས་མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་ན་ལམ་ས་ལ་མངློན་ཤྗེས་བུལ་བ་

དང༌། ཡང་ས་དྗེ་བཞི་ལ་བརྟྗེན་ནས་དབང་པློ་རྣློན་པློས་མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་ན་ལམ་ཡང་

ས་ལ་མངློན་ཤྗེས་ཀང་མྱུར་བའི་མུ་བཞི་བཤད་ཅིང༌། མངློན་ཤྗེས་ཀང་མངློན་པ་

ནས་ས་ལྕྗེ་ལུས་གསུམ་གི་ཤྗེས་པས་ཕད་ནས་ཡུལ་འཛིན་པས་དྗེ་གསུམ་ལ་མངློན་

ཤྗེས་མི་སྒྲུབ་པས། མིག་རྣའི་ཤྗེས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མིག་དང་རྣ་བའི་མངློན་ཤྗེས་

སྒྲུབ་པར་བཤད་དློ། །

སྔགས་ཀི་གཞུང་ཚད་ལྡན་དུ་མ་ནས་དབང་ཤྗེས་ལྔ་ཀའི་མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་

པར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་མི་མཐུན་པ་གཉིས་འློང་བ་ནི་ལམ་འདིར་བསྐྗེད་རིམ་

མཐར་ཕྱིན་པ་དང༌། སྤྱློད་པ་བྱས་པའི་མཐུས་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ལས་དྗེ་ལྟར་འགྲུབ་

པའི་ནུས་ལྡན་དུ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ཡློད་ལ། མངློན་པ་བ་སློགས་ལ་དྗེ་མྗེད་པས་རྒྱུ་

ཁྱད་པར་ཅན་ཚང་མ་ཚང་གི་དབང་གིས་མི་མཐུན་པར་བྱུང་ངློ༌། །རློགས་རིམ་ལ་

ཡང་རླུང་འབྱློངས་བ་ལ་སློགས་པའི་དབང་གིས་མངློན་ཤྗེས་ལྔ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་རྒྱུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལ་མཆློག་དམན་གི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེའློ། །སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་

གི་དངློས་གཞི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་ན་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་སངས་པ་དགློས་

ལ། དྗེ་ཡང་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་སློམ་པ་མྗེད་ན་མི་འགྲུབ་པ་ནི་འདིར་

ཡང་འདྲ་ལ། རྒྱུད་སྗེ་བཞི་ཀའི་ལམ་དུ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་བསློམས་

ནས་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྗེད་ཚུལ་མ་བཤད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་

དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་བ་མྗེད་ཀི་སྐབས་འདིར་ཞི་

རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་སློམ་པ་གློལ་ས་ཡིན་པས་མི་འདློད་དློ། །

དྗེ་ལྟ་ནའང་སློམ་བྱུང་གི་མངློན་ཤྗེས་མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པ་ལ། སྔློན་

དུ་བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉྗེར་བསློགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་ཚང་

བ་ཅིག་ཐློབ་དགློས་མློད་ཀང༌། དྗེ་ནི་ལམ་འདིའི་རིམ་པ་དང་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཤིན་

ཏུ་བརྟན་པ་ཐློབ་པའི་སྐབས་སུ་སྐྗེ་བས་དྗེ་ལ་རྟྗེན་ནས་མངློན་ཤྗེས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

དང་པློའི་ཉྗེར་སློགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རློགས་པར་སྐྗེད་

ཚུལ་དང༌། ཞི་གནས་གྲུབ་པའི་ཚད་རྣམས་ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་

རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །མདློ་སྗེ་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་རྣམ་གནས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་

ལས། །མཐུ་འགྲུབ་པ་ཡི་དམ་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་མཐུ་སྟྗེ་མངློན་ཤྗེས་འགྲུབ་

པ་ལ་རང་རང་གི་རྣམ་གནས་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་པའི་མངློན་

ཤྗེས་སྒྲུབ་པ་དང་རློགས་རིམ་པས་ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་ཀིས་མངློན་

ཤྗེས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དགློས་ལ་དྗེ་ཡང་རྒྱུད་འགྲྗེལ་གི་མཆན་དུ་བཤད་

ཟིན་ཏློ། །



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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༈ རློ་རྗེ་ཆྗེན་པློ་རྩྗེ་ལྔ་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་རློགས་རིམ་པས་དབང་

པློ་སློ་ལྔའི་མངློན་ཤྗེས་ལྔ་ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བཤད་

པའི་སྐབས་ནི་ཁ་ཅིག་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་ལ་འཆད་མློད་ཀང༌། ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བསྐངས་པ་

ལ་གློམས་པ་ཉིད་ཀི་མཐུས་མངློན་ཤྗེས་ལྔ་འདྲྗེན་པར་གཞུང་ཚད་ལྡན་མང་པློ་ནས་

གསུངས་པ་ནི་དློན་གི་ལྷན་སྐྗེས་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་ངྗེས་པར་

བཞག་དགློས་པས། ལམ་འདིའི་ས་ཐློབ་པ་དྗེས་མངློན་ཤྗེས་ལྔ་ལློགས་སུ་སྒྲུབ་མི་

དགློས་པར་སྗེམས་སློ། །

དྗེས་ན་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་པ་ནས་རླུང་གི་བཟླས་པའི་མཐུས་མངློན་ཤྗེས་རྣམས་

སྒྲུབ་ནུས་པར་མངློན་ནློ། །རློར་སྗེམས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སངས་རྒྱས་དཀིལ་

འཁློར་དབུས་གནས་པར། །རློ་རྗེ་མི་བསྐློད་རབ་ཏུ་བསློམ། །སིང་ཁར་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་

བསློམས་ནས། །སྗེམས་ནི་ཐིག་ལྗེར་གྱུར་པར་གཞག །ཅྗེས་པ་བཞི་བསྐྗེད་རིམ་

པའི་སྗེམས་དཔའ་གསུམ་རྩྗེགས་ཀི་སྐབས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་ལ་སྦྱར་

བ་དང༌། འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་སྗེམས་དཔའ་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། འགྲྗེལ་པར་ཚིགས་བཅད་དྗེ་རློགས་རིམ་པའི་

རིལ་འཛིན་གི་བསམ་གཏན་གི་སྐབས་དང༌། ཧཱུཾ་ཡིག་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་དང༌། 

དྗེའི་ཐིག་ལྗེ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་རང་མི་བསྐློད་པར་སློམ་པར་

བཤད་ཅིང༌། བསྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྗེམས་དཔའ་སུམ་བརྩྗེག་གི་སྐབས་སུ་རང་རློ་རྗེ་

འཆང་དུ་སློམ་པར་བཤད་པ་ཡང་མི་འགལ་བ་ནི་སྔར་མང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་
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ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་དློན་ནི་རང་དང་ཁམས་གསུམ་པའི་

སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་དབྱྗེར་མྗེད་པར་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཉིད་སྒྲུབ་ཐབས་

ཀི་སྐབས་སུ་མི་འགལ་ལ་དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་དྗེ། མི་བསྐློད་པ་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་སློམ་པ་མིན་ཡང༌། དྗེའི་མཚོན་དློན་ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ནས་དྗེ་

ལྟར་གསུངས་སློ། །ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

༈ ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་དག་པ་ལས། །རློལ་མློ་འདི་དག་རབ་ཏུ་

བསློམ། །ཞྗེས་པའི་འློག་ཏུ། ལུང་སྟློན་ལས། མ་འློངས་པའི་སྐྗེ་བློ་རྒྱུད་དློན་མ་རྟློགས་

པར་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལ་ལློག་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་མང་དུ་ཞུས་པའི་ལན་

དུ། རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ལས་བརྩམས་པའི་ངྗེས་དློན་མང་དུ་གསུངས་པའི་གཙོ་བློ་རྣམས་

ནི་རྣམ་གཞག་གི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དབྱངས་གསལ་གི་ཡི་གྗེ་

ལས་བརྩམས་པའི་དགློངས་བཤད་དང་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་མང་དུ་འབྱུང་བ་

རྣམས་ནི་ཁ་ཅིག་གློ་ས་ཞིང་ཁ་ཅིག་ཞིབ་ཏུ་མ་བཤད་ན་མི་རྟློགས་ལ། ཞིབ་ཏུ་བཤད་

ན་ཚིག་ཧ་ཅང་མངས་བས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སློ། །རྒྱུད་འདིར་འློད་གསལ་འདྲྗེན་

པའི་ནང་གི་ཐབས་ལ་ལྗེའུ་འགའ་ཟུང་མ་གཏློགས་པ། ལྗེའུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་གསུངས་པའི་གནད་རྣམས་ཁློང་དུ་ཆུད་

པར་བྱའློ། །ལྗེའུ་འདིར་རྒྱུད་འགྲྗེལ་དུ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་འདི་ཆྗེར་མ་དྲངས་ལ། རྒྱུད་

ཕྱི་མའི་སྦྱློར་དྲུག་གི་སྐློར་རྣམས་མང་དུ་དྲངས་ཤིང་བཤད་པ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་མཛད་

པའི་སྐབས་སུ། བསྐྗེད་རིམ་གི་བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་རློགས་རིམ་གི་

བསྗེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། བསྗེན་པ་མ་གཏློགས་པ་གསལ་བར་མ་གསུངས་
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ཤིང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ཉིད་ལས་ཀང་རྟློགས་དཀའ་བར་ཡློད་པ་གནད་ཆྗེ་བར་མཐློང་ནས་

ནཱ་རློ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་མཆན་དུ་གསལ་བར་བཤད་དློ། །འཕགས་ལུགས་

ལ་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལ་བརྟྗེན་པའི་རིམ་ལྔ་དང་ལུས་དབྗེན་གི་རློགས་རིམ་ནི་གཞུང་

ཕན་རྣམས་ལས་གསལ་བར་འཆད་པས་རྟློགས་ས་བར་སང་ལ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལ་བརྟྗེན་

པའི་རློགས་རིམ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ནི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་འདིར་བཤད་པ་མ་གཏློགས་

པ། ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་གཞན་ནས་མི་འབྱུང་ཞིང༌། ལུས་དབྗེན་སློགས་རིམ་པ་དྲུག་

ཏུ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་འདུ་ཚུལ་ཡང་རྟློགས་དཀའ་བར་ཡློད་པས་འདིར་ཅུང་ཟད་

ཅིག་བཤད་པར་བྱའློ། །འདིར་སྡུད་བྱྗེད་ནི་ལུས་དབྗེན་དང་བཅས་པའི་རིམ་པ་དྲུག་

གློ །

བསྡུ་བྱ་ནི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་འགྲྗེལ་པ་སྐློར་གསུམ་གི་ལུགས་དང༌། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་རྗེས་འབང་

དང་བཅས་པའི་ལུགས་དང༌། སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་ལུགས་དང་མན་ངག་སྗེ་མའི་

ལུགས་དང༌། བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་

རྗེས་བཤད་པའི་སྦྱློར་དྲུག་ལ་སློགས་པ་ནི་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་

ཞིག་ཡློད་པས་འདིར་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྡུད་ཚུལ་སྟློན་པ་མིན་གི། རྒྱུད་ཕྱི་མའི་གཞུང་གི་

དློན་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་སྡུད་ཚུལ་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་

ལ་འགྲྗེལ་པ་ཟླ་འློད་ལས་མདློར་བསྡུས་ཀི་རིམ་པ་བསྐྗེད་རིམ་གིས་སློར་བསམ་

གཉིས་བསྡུས་པའི་སློར་སྡུད་ནི་ལྷ་བསློམ་པ་སྟྗེ། དྗེ་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་པའི་ཚུལ་

གིས་བརྟག་པ་ལ་རྟློག་དཔྱློད་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ལ་མངློན་པར་
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ཕྱློགས་པས་དགའ་བདྗེ་དང༌། སྟློང་ཉིད་གཅིག་པུ་ལ་སྗེམས་གཏད་པ་ནི་སྗེམས་རྩྗེ་

གཅིག་པ་སྟྗེ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལྔའློ། །གཞློམ་དུ་མྗེད་པ་ལ་རླུང་བསྡུས་པ་

སློག་རྩློལ་དུ་བཤད་ནས་རིམ་ལྔའི་འདིས་བསྡུས་མ་བཤད་ཀང་རློར་བཟླས་སུ་

བསྡུའློ། །སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྐུ་འློད་གསལ་གི་བདག་ཉིད་ནི་འཛིན་

པའློ་ཞྗེས་བཤད་པས་འཛིན་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་དུ་བསྡུའློ། །འློད་གསལ་

གི་རྗེས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་སྐུར་རློགས་པ་ནི་རྗེས་དྲན་དང༌། དྗེ་ཉིད་

ཟུང་འཇུག་གི་བདག་ཉིད་དུ་སློམ་པ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏྗེ་ཡན་ལག་ཐ་མ་གཉིས་ཟུང་

འཇུག་ཏུ་བཤད་དློ། །འདི་ནི་སྒློན་གསལ་གི་རྗེས་སུ་འབང་བ་བསྡུས་ཤིང་སིང་པློར་

གྱུར་པའི་བཤད་པ་ཡིན་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །སྒློན་མ་རབ་གསལ་ལས། སློར་བསམ་

གཉིས་སྗེམས་དབྗེན་དང་སློག་རྩློལ་རློར་བཟླས་དང༌། འཛིན་པ་འློད་གསལ་དང༌། 

རྗེས་དྲན་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འདུས་པར་བཤད་དྗེ། སིང་གི་མྗེ་ལློང་ཡང་

དྗེ་དང་འདྲའློ། །དྗེ་གཉིས་ཀང་སྒློན་གསལ་གིས་བཤད་པའི་སྦྱློར་དྲུག་རིམ་ལྔར་སྡུད་

ལུགས་སློ། །

༈ སྔློན་གི་འགློས་ལུགས་པ་མཁས་པ་གླན་གིས། ཡན་ལག་དྲུག་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་སྤྱློད་པ་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། སློར་

སྡུད་ཀི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྐབས་ཀི་སྤྱློད་པ་དང༌། ཡན་ལག་ལྷག་མ་ལྔས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྟློན་ནློ། །དྗེ་ལ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་རྟློག་དཔྱློད་གཉིས་ཀིས་ལུས་དབྗེན་དང༌། 

དགའ་བས་ལུས་དབྗེན་གི་ཕན་ཡློན་དང༌། སློག་རྩློལ་གིས་ངག་དབྗེན་དང༌། བདྗེ་

བས་དྗེའི་ཕན་ཡློན་དང༌། སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པས་སྗེམས་དབྗེན་དང༌། སངས་རྒྱས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཀུན་དངློས་ཞྗེས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཕན་ཡློན་གིས་སྒྱུ་ལུས་དང༌། འཛིན་པས་འློད་

གསལ་དང༌། རྗེས་དྲན་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་ཟུང་འཇུག་བསྟན་པར་འདློད་དྗེ། 

འདིའང་སྒློན་གསལ་གི་བཤད་པའི་སྦྱློར་དྲུག་གི་བསྡུ་ལུགས་སློ། །བློད་ཀི་ཕྱིས་ཀི་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག །ཨ་བྷྱས་སློར་བསམ་གཉིས་བསྐྗེད་རིམ་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དྗེ། 

རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། བསྐྗེད་རིམ་དང་འབྗེལ་བའི་བསྗེན་པ་རློ་རྗེ་བཞི་ཐུན་མློང་གི་དངློས་

གྲུབ་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་བཤད་ལ། ཡན་ལག་དྲུག་གིས་བསྒྲུབས་པ་ལས་གཞན་དུ་

བསྒྲུབས་ན་མཆློག་མི་འགྲུབ་ཅྗེས་གསུངས་པས། ཡན་ལག་དྲུག་མཆློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་

ཀི་བསྗེན་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་མཆློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་མ་ཡིན་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གླན་གིས། སློར་སྡུད་ཀིས་སྤྱློད་པ་དང་བསམ་གཏན་གིས་ལུས་དབྗེན་

བསྟན་ཞྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྗེ། མཆློག་སྒྲུབ་པའི་དང་པློ་ཉིད་དུ་སྤྱློད་པ་འློང་བ་གློ་

རིམ་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ལུས་དབྗེན་ལ་ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱ་བྱུང་ཟད་ཀི་ཕན་ཡློན་

མི་འློང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྲི་མྗེད་འློད་ལས། བདག་བྱིན་བརླབ་པ་དག་ནི་སྟློང་པ་

ལ། །ཁམས་གསུམ་པློ་ནི་མཐློང་བར་འགྱུར་བའི་མཚན། །ཞྗེས་དང༌། ཕྱག་རློར་

བསྟློད་འགྲྗེལ་ལས། འདིར་རང་བྱིན་གིས་བརླབ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། །སློ་སློར་སྡུད་

པས་དུ་བ་ལ་སློགས་པ་ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་མཐློང་བའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས། 

སློར་བསམ་གཉིས་སྒྱུ་ལུས་སུ་འདུ། སློག་རྩློལ་ནི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ། འཛིན་པ་ནི་འློད་

གསལ། རྗེས་དྲན་ནི་སྔར་སློར་སྡུད་ཀི་སྐབས་སུ་མཐློང་བ་དང་འདྲ་བར་དག་པའི་

གཟུགས་བརན་མཐློང་བའི་ཆ་ནས་སྒྱུ་ལུས། དྗེའི་དུས་སུ་ཞུ་བདྗེ་ཉམས་སུ་མློང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བའི་ལམ་གི་ཆ་ནས་སྗེམས་དབྗེན་སྟྗེ། སྗེམས་དབྗེན་ནི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་

ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་དགའ་བ་གསུམ་དང་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་ཟུང་འཇུག་གློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །

འདིས་ནི་དུས་འཁློར་བའི་སྦྱློར་དྲུག་རིམ་ལྔ་སྡུད་ལུགས་བཤད་དློ། །ལུགས་

དྗེ་དག་གི་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པ་ལ། འགྲྗེལ་བྱྗེད་རྣམས་ཀི་ལུགས་འཐད་མི་འཐད་

དཔྱད་ན། ཟླ་འློད་ལས་སློར་བསམ་གཉིས་བསྐྗེད་རིམ་དུ་བསྡུས་པ་འགློག་པ་ལ། 

བསྐྗེད་རིམ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་དང་ཡན་ལག་དྲུག་མཆློག་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་

གསུངས་པས་མི་གནློད་དློ། །གནློད་ན་ལམ་གཅིག་གིས་དངློས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་

པ་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གིས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་

མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཡན་ལག་དྲུག་གིས་བསྒྲུབས་པ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྲུབས་

ན་མཆློག་མི་འགྲུབ་ཅྗེས་པས་ནི། ཡན་ལག་དྲུག་མཆློག་གིས་བསྒྲུབས་པ་ལས་

གཞན་དུ་སྟྗེ་དྗེས་མ་བསྒྲུབས་ན་མཆློག་མི་འགྲུབ་པར་སྟློན་པ་ཡིན་གི། ཡན་ལག་

དྲུག་ལས་གཞན་པའི་ལམ་མཆློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་མིན་པར་སྟློན་པ་གཏན་མིན་ནློ། །བསྐྗེད་

རིམ་གཅིག་པུས་བསྒྲུབས་པས་མཆློག་མི་འགྲུབ་ཀང༌། བསྐྗེད་རིམ་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཅི་ཞིག་འགལ་ཏྗེ་གཞན་དུ་ན་རློགས་རིམ་ལའང་

མཚུངས་པ་དང༌། རློགས་རིམ་གི་ཡན་ལག་དྲུག་རྗེ་རྗེས་ཀང་མི་འགྲུབ་པས། དྗེ་

རྣམས་ཀང་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རློ། །

བསྐྗེད་རིམ་མཆློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་གཏན་མི་རུང་ན་བསྗེན་པ་ལ་ཐུན་མློང་དང་

མཆློག་གི་བསྗེན་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཐུན་མློང་གི་དློན་ལ་རྒྱུ་ཐུན་མློང་བ་དངློས་
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གྲུབ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུར་རང་གིས་བཤད་པ་དང་ཡང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ལ། བཅློམ་ལྡན་

འདས་མི་བསྐློད་པ་དང་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་སློགས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པའི་

དློན་ཀང་མ་ངྗེས་པ་དང༌། དྗེ་དག་བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་གི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་

འཐློབ་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏྗེ་

ལམ་གཉིས་ཀ་དངློས་གྲུབ་གཉིས་ཀའི་ཐབས་ཡིན་ན། དྗེ་གཉིས་ལ་ཐུན་མློང་དང་

མཆློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་སློ་སློར་གསུངས་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། རློགས་རིམ་ལ་མ་ལྟློས་པར་

ཡང་བསྐྗེད་རིམ་གིས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པས་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་

སྒྲུབ་བྱྗེད་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བའི་དགྗེ་རྩ་སྨིན་བྱྗེད་ཡིན་

གི་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རློགས་རིམ་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་མཆློག་སྒྲུབ་བྱྗེད་

དུ་གསུངས་ཀི་སྒྲུབ་བྱྗེད་གཉིས་འགལ་བ་མིན་ནློ། །སློར་བསམ་ནི་ཚད་ལྡན་གཞན་

གི་རློགས་རིམ་གི་སློ་ནས་བཤད་ལ། ཞལ་ལུང་གི་དགློངས་པས་བསྐྗེད་རིམ་ལའང་

བཤད་དགློས་པར་སང་བས། སྤྱིར་སློར་བསམ་རིལ་པློ་བསྐྗེད་རིམ་མམ་རློགས་

རིམ་དུ་མི་བྱའི་ཆ་གཉིས་ཀ་ཁས་བང་ངློ༌། །

བྱྗེ་བག་ཏུ་རང་གི་གཞུང་གང་ནས་རིམ་གཉིས་གང་གི་ཆ་བཤད་པ་དྗེ་བཞིན་

དུ་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་འཕགས་ལུགས་ལྟར་ན་རློགས་རིམ་གི་ཆ་བཤད་པར་བྱས་ན་

ལྗེགས་པས། ལུགས་འདི་ལ་སློར་བསམ་གཉིས་བསྐྗེད་རིམ་དུ་འཇློག་པ་མིན་

ནློ། །འཛིན་པས་སྒྱུ་ལུས་བསྟན་པ་དང་འློད་གསལ་གི་རྗེས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་རློ་རྗེ་

འཛིན་པའི་སྐུ་རློགས་པ་རྗེས་དྲན་དང༌། རྗེས་དྲན་དྗེ་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གི་བདག་ཉིད་

དུ་སློམ་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འཆད་པ་ནི་སྒློན་གསལ་དང་མི་མཐུན་
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ནློ། །སྒློན་མ་རབ་གསལ་ལས། ཡུལ་ལ་སྤྱློད་པའི་དུས་སུ་དབང་པློ་སློགས་གསུམ་

རིགས་ལྔའི་བདག་ཉིད་དློ་ཞྗེས་རྟློག་པ་རྟློག་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་བདག་

ཉིད་དློ་ཞྗེས་རྟློག་པ་དཔྱློད་པ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ནི་བདག་ཡིན་

ནློ་ཞྗེས་བསམས་པས་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་སྐྗེས་པ་དགའ་བ་དང༌། སྗེམས་ཀི་བདྗེ་

བ་དྗེ་ཐློབ་ནས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་སུ་གྱུར་པ་བདྗེ་བར་བཤད་ཅིང༌། རྟློག་དཔྱློད་

གཉིས་སང་བ་དང༌། དགའ་བ་མཆྗེད་པ་དང༌། བདྗེ་བ་ཉྗེར་ཐློབ་ཏུ་བཤད་དྗེ་སྗེམས་

དབྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ལ་འདློད་པར་སང་ངློ༌། །འདི་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ཡྗེ་ཤྗེས་

རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་དློན་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་སྗེམས་དབྗེན་གི་

སྐབས་སུ་བཤད་པའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དྗེ་ལ་འཛིན་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་

ཇི་འདྲ་ཞིག་གིས་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལྗེགས་པར་མ་ངྗེས་པའི་སྐློན་ནློ། །སློབ་དཔློན་སྒ་

དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པས། སློར་སྡུད་ལུས་དབྗེན་གི་གཞིར་བཤད་པ་ནི། སྒློན་

གསལ་ལས། སློར་སྡུད་སྦྱང་བྱ་དང་བསམ་གཏན་དྗེ་སྦྱློང་བྱྗེད་དུ་བཤད་པའི་དློན་དུ་

བསམས་སློ། །རང་དབང་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་པའི་འཛིན་པ་སྗེམས་དབྗེན་

དང༌། སློ་སློར་སང་བ་ཞྗེས་པས་སྒྱུ་ལུས་དང་ཡན་ལག་ཐ་མ་སྟློན་པའི་རྐང་པ་གསུམ་

གི་བསམ་གཏན་གཉིས་དང༌། ཟུང་འཇུག་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ལས་ཟུར་དུ་

འཆད་ཅིང༌། ཟུང་འཇུག་ལས་ལློགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ལམ་རྐང་པ་ཐ་མ་གསུམ་གིས་

བསྟན་པར་འདློད་པ་རྣམས་མི་རིགས་པ་ནི་གཞུང་དྗེ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་འགྲྗེལ་པ་

ལས་གསུངས་པའི་དློན་མཆན་དུ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་འདིས་

ཀང་སྒློན་གསལ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བཤད་པར་སང་ངློ༌། །
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༈ བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀི་སྡུད་ཚུལ་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་ན། མཁས་པ་ཁ་

ཅིག་གིས་གླན་གིས་སློར་སྡུད་ཀིས་སྤྱློད་པ་བསྟན་པར་འདློད་པ་འགློག་པ་ན། 

མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ཐློག་མར་སྤྱློད་པ་འློང་བ་གློ་རིམ་འགལ་ཞྗེས་པ་ནི་རང་ལུགས་ལ་

ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་སློར་བསམ་གཉིས་སྒྱུ་ལུས་སུ་སྟློན་པ་ཡང་མི་

འཐད་དྗེ། མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ཐློབ་མར་སྒྱུ་ལུས་འློང་བ་དྗེ་ལས་ཀང་འགལ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །ཐློག་མར་བཤད་པས་ཐློག་མར་འློང་མི་དགློས། ཞྗེས་སྨྲ་ན་ནི་སྤྱློད་པ་ལ་ཡང་

མཚུངས་སློ། །གློ་རིམ་འགལ་བའི་སྐློན་སྟློན་ན་ནི་སྦྱློར་དྲུག་དང་རིམ་ལྔ་གཉིས་འདྲ་

བས། སློག་རྩློལ་རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་སྔློན་དུ་སློར་བསམ་སྒྱུ་ལུས་སྐྗེ་བ་དང༌། འཛིན་པ་

འློད་གསལ་གི་མཇུག་ཏུ་རྗེས་དྲན་གི་སྗེམས་དབྗེན་དང༌། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་

ལུས་སྐྗེ་བ་ཤིན་ཏུ་ཡང་འགལ་ལློ། །གཞན་ཡང་རིམ་ལྔ་ལ་སློག་རྩློལ་གི་ལམ་དང་

སྗེམས་དབྗེན་དང་སྒྱུ་ལུས་སྔ་ཕྱིར་རིམ་ཅན་དུ་སྐྗེ་བར་ངྗེས་པས་དུས་འཁློར་གི་

ལུགས་ལའང་སློག་རྩློལ་གི་རློར་བཟླས་དང༌། རྗེས་དྲན་གི་སྗེམས་དབྗེན་གཉིས་

སློར་བསམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། རྗེས་དྲན་གི་ཆ་

གཅིག་འཛིན་པའི་སྔློན་དུ་སྐྗེ་དགློས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཏུ་ཁས་

བངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་འདྲ་བའི་སྐློན་ནི་དློན་གཅིག་ཏུ་བཤད་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་

ནན་གིས་གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་སྐློན་ནློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་ལུས་ས་བཅུ་གཅིག་པ། འློད་གསལ་ས་བཅུ་གཉིས་པ། དྗེ་

ཉིད་མློས་སྤྱློད་ཀི་ས་ནས་བགྲངས་པས་བཅུ་གསུམ་པར་རང་ཉིད་བཞྗེད་པས་ས་

བཅུ་གཉིས་འཕགས་པའི་ས་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟ་ནའང་འཕགས་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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སྒྱུ་ལུས་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ཐློག་མར་སློར་སྡུད་ནས་འཐློབ་པ་སློགས་དང༌། དུས་

འཁློར་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་སློ་སྐྗེའི་ས་ནས་ཀང་འཐློབ་པ་དང་དྗེ་ཟུང་

འཇུག་ཏུ་མཛད་པ་སློགས་ཀང་འགལ་བར་མཐློང་ངློ༌། །བསམ་གཏན་གིས་ལུས་

དབྗེན་བསྟན་པ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ལུས་དབྗེན་ལ་ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱ་བྱུང་

ཟད་ཀི་ཕན་ཡློན་མི་འློང་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། ཕྱློགས་སྔ་མ་སྨྲ་བས་

ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱ་བྱུང་ཟད་ཀི་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་སྗེམས་དབྗེན་དུ་འདློད་པར་སང་

བས་དྗེ་ལ་སྐློན་དྗེ་མི་འཇུག་གློ །དྗེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་བཤད་པ་

དང༌། དུས་འཁློར་གི་སྐློར་ནས་བཤད་པའི་བདག་བྱིན་བརླབས་དང་ཀུན་རློབ་བདྗེན་

པ་ཞྗེས་པ་གཉིས་མིང་གཅིག་ཀང་དློན་མི་གཅིག་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་

རིམ་ལྔར་སིང་ཁར་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་བདག་བྱིན་བརླབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ཏྗེ་དྗེ་

འདྲ་བ་མང་ངློ༌། །དྗེས་ན་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་སྦྱློར་དྲུག་གི་གཞུང་རྣམས་ནཱ་རློ་པས་ཀང་

རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པར་སྒློན་གསལ་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། དབང་མདློར་བསྟན་གི་

འགྲྗེལ་པར་དུས་འཁློར་བཞིན་དུ་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་དློན་གཅིག་ཏུ་བཤད་དུ་མི་རུང་

ཡང་དྗེའི་དློད་ཐུབ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱློད་ན་ནི་ལྗེགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱུད་སློ་སློའི་

མན་ངག་གི་མཐའ་ཆློད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལ་ཡང་དུས་འཁློར་གི་ཡན་

ལག་དྲུག་གི་གནད་ཞིབ་ཏུ་བཤད་དགློས་པར་སང་ན་ཡང་ཚིག་མངས་པས་

འཇིགས་ཤིང་དློན་རགས་པ་བཤད་ནའང་རྒྱུད་སྗེ་མང་པློ་ལ་གློ་བ་ཆྗེ་བར་སང་བས་

ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དུས་འཁློར་བའི་ལུགས་ཀི་སློར་བསམ་ནི་རླུང་གཉིས་དབུ་མར་

འཛུད་པའི་སློག་རྩློལ་བུམ་པ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་རྩ་དབུ་མ་སྦྱློང་བྱྗེད་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཡིན་པས་དྗེ་ནས་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་སློམ་ཡང་རྩ་དབུ་མ་སྦྱློང་བྱྗེད་དུ་

འགྲློ་བར་སང་ན་དྗེའི་དློད་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་དུས་འཁློར་བའི་སློག་རྩློལ་བུམ་པ་ཅན་ལ་སློགས་པ་ནི། རླུང་ལ་

དངློས་སུ་དམིགས་པའི་རླུང་གི་རྣལ་འབྱློར་གིས་སློག་དབུ་མར་འཛུད་བྱྗེད་ཡིན་ལ། 

བཙུད་པ་དྗེ་འཁློར་ལློ་རྣམས་ཀི་ལྟྗེ་བར་གཡློ་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་ནི་འཛིན་པ་ཡིན་པས། 

དྗེ་ནས་བཤད་པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གི་སློག་རྩློལ་དང་འཛིན་པ་སློམ་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། 

དགློས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་སང་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་དློད་དང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཐབས་དྗེ་

དག་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློམ་པའི་ཐབས་ཀིས་གཏུམ་མློ་སྦར་ཏྗེ་བྱང་སྗེམས་བཞུས་པས་

གསང་གནས་ཀི་རྩྗེའི་བར་དུ་འབྗེབས་པའི་དགའ་བ་མློང་བ་ནི་རྗེས་དྲན་དང༌། བྱང་

སྗེམས་འཕློ་མྗེད་དུ་བཟུང་བའི་འགྱུར་མྗེད་ཀི་བདྗེ་བ་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡིན་པས། དྗེ་

ནས་བཤད་པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་མི་སློམ་ཡང་དགློས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ལམ་དུ་

འདུག་ན། དྗེ་གཉིས་ཀི་དློད་ཐུབ་ཏུ་འློང་ངློ༌། །དྗེས་ན་དགློས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་ངློས་

ནས་རིམ་ལྔ་སློགས་ལམ་གཞན་ལ་དཔྱད་དྗེ་ལམ་ཕན་ཚུན་དུ་སྡུད་ཚུལ་བྱྗེད་ན་ནི་

དྗེ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཏུ་མ་བཤད་ཀང་སྐབས་དློན་འགྲུབ་པས། རྒྱུད་སློ་སློའི་ལམ་

གི་གནད་གང་དུ་སློང་ལ་མི་འཇིགས་པ་འཐློབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ་རིགས་པ་དྗེ་ལམ་

གཞན་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདི་ནི་བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་དཔྱློད་ཚུལ་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པར་ཟུངས་ཤིག །གླན་གིས་སློར་སྡུད་སྤྱློད་པ་ལ་སྦྱར་བ་ནི་མཚན་ཉིད་

མཚུངས་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཡན་ལག་དྲུག་ལས་ལློགས་སུ་སྤྱློད་པ་

གསུངས་པས་མི་འགྲིག་ཅིང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་དངློས་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་
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ཀིས་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་སྟློན་པར་འགྲྗེལ་པ་ལས་གསལ་བས། དྗེ་དག་གིས་རིམ་

པ་སློ་སློའི་ལམ་སྟློན་པར་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དློ། །

༈ རང་གི་ལུགས་ཀིས་རློགས་རིམ་གི་རིམ་པ་དྲུག་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་སྦྱློར་

ན། སློར་བསམ་གཉིས་ལུས་དབྗེན་ལ་སྦྱློར་བ་སྒ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པ་ལྟར་

ལྗེགས་སློ། །སྒློན་གསལ་ནས་བཤད་པ་ལ་ས་རྩྗེ་གསུམ་དུ་སློམ་པའི་སློག་རྩློལ་

གསུམ་ཡློད་པས། ངག་དབྗེན་དང་རློར་བཟླས་དངློས་མིན་པའི་སློག་རྩློལ་ཡློད་ཀང༌། 

དྗེ་གཉིས་སློག་རྩློལ་གི་གཙོ་བློའི་སློ་ནས་ཀི་མིང་འདློགས་སུ་བྱས་ན་དྗེ་གཉིས་སུ་

འདུའློ། །སྗེམས་དབྗེན་ནི་བསམ་གཏན་གི་རྩྗེ་གཅིག་པ་དང་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་

པའི་སྔློན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སློ་ནས་གློ་ས་ཡློད་པ་མ་

གཏློགས་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་མྗེད་དློ། །འཛིན་པ་ནི་འློད་གསལ་དང་དློན་གཅིག་ཏུ་སྒློན་

གསལ་ལས་བཤད་པས་དྗེས་སྗེམས་དབྗེན་དང་སྒྱུ་ལུས་སྟློན་པ་མི་འགྲིག་གློ །རྗེས་

དྲན་ནི་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ལངས་པའི་སང་བ་རྣམས་ཀི་འཆར་ཚུལ་

དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པ་སྒློན་གསལ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་དྗེ་

ལས་གཞན་དུ་འཆད་པ་དློན་མིན་ནློ། །རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སློ་ནས་གློ་ས་ཡློད་པ་མ་གཏློགས་པ་ཡན་

ལག་དྲུག་གི་གཞུང་འགྲྗེལ་པས་བཤད་པའི་དངློས་ཀི་ཚིག་ཟིན་ལ་མྗེད་དློ། །ཡན་

ལག་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་གི་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་ན་སྒྱུ་ལུས་དང་སྗེམས་དབྗེན་ཡང་ཐློན་

པར་འགྱུར་བས་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ལམ་དུ་རློགས་རིམ་གི་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ལམ་

གལ་ཆྗེ་བ་རྣམས་མ་འདུས་པའི་སྐློན་ཡང་མྗེད་དློ། །
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མདློར་ན་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕལ་མློ་ཆྗེ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ལ་སློགས་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་གིས་བསྡུས་པར་འདྲ་མློད་ཀང༌། དྗེ་གསུམ་གི་དློན་དུ་ཇི་

ཙམ་ཞིག་བྱ་དགློས་པ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡློད་པ་བཞིན་དུ། རློགས་རིམ་ལ་ཡང་ཡན་

ལག་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་བྱ་དགློས་པར་མཚུངས་ཀང༌། དློན་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་

འློང་བས་སློར་སྡུད་ལ་སློགས་པའི་མིང་འདྲ་བས་དློན་གཅིག་ཏུ་བྱ་དགློས་པ་མ་ཡིན་

ཏྗེ། མིང་གཅིག་ལ་དློན་དུ་མ་དང་དློན་གཅིག་ལ་མིང་དུ་མ་འཇུག་པ་ནི་མདློ་སྔགས་

ཀི་ཕྱློགས་རྣམས་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་ལ་བཤད་པ་གཅིག་ཚད་མར་བཟུང་ནས་གཞན་

རྣམས་འདློར་བ་དང་མི་འགྲིག་བཞིན་དུ་དྗེ་དག་གི་དློན་གཅིག་ཏུ་འཆད་པ་ནི་ལུགས་

སློ་སློའི་གནད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སློ་སློར་བཤད་པ་རྣམས་བློའི་ནུས་པས་མ་

རྟློགས་ཤིང༌། རྒྱུད་སྗེ་དུ་མ་ལ་སྦྱངས་པ་ཆུངས་བའི་སྐློན་ཡིན་པས་རྣམ་དཔྱློད་ཆྗེན་

པློ་དང་ལྡན་པས་དྗེ་གཉིས་ཀ་སང་བར་བྱའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་མཐའ་གཅློད་

དློ། །     ། །

༈ བརློད་ནས་རློ་རྗེ་སྤློ་བ་ནི། །རློགས་ནས་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བྱ། །ཞྗེས་པ་འདི་

འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། ངག་གི་བཟླས་བརློད་རློགས་པའི་མཇུག་ཏུ། བསྡུ་བ་

ལ་སྦྱར་བ་དང་འགྲྗེལ་པའི་བཤད་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་མ་བྱུང་ཡང་མི་འགལ་བ་

ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །རིག་པ་ཆྗེན་མློ་སྤྱན་ལ་སློགས། །ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ་པད་མ་

ཅན་ལ་སློགས་པའི་བུད་མྗེད་རིགས་བཞིས་འདློད་པའི་ལློངས་སྤྱློད་ཇི་ལྟར་བདྗེ་

བར་བརྟྗེན་ན་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློའི་གློ་འཕང་འགྲུབ་པ་དང༌། བཤད་པ་དྗེ་ཡང་སྒ་ཇི་
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བཞིན་པར་གསུངས་པས་ཚེ་འདི་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

ནི་སྐྗེས་པ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་བུད་མྗེད་ལ་ཡང་ཡློད་དློ། །འློ་ན་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་ལམ་

རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་སུ་སྐྗེས་པའི་རྟྗེན་ལ་བཤད་པ་བཞིན་དུ། 

སྒྲུབ་པ་པློ་བུད་མྗེད་གི་རྟྗེན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀང་རིམ་པ་དང་པློ་དང༌། རིམ་པ་

གཉིས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རློགས་པར་སྐྗེད་ཚུལ་གསལ་བར་མི་འཆད་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་ལ་དློགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་སྐྗེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་

སློ། །འདི་ལ་ལྗེའུ་དྲུག་པ་རྩ་འགྲྗེལ་དུ། བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་གིས་པདྨའི་ས་རྩྗེར་ཕ་མློ་

སློམ་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལམ་གི་ཆ་ཕྱློགས་རྗེ་བའི་སློམ་ཚུལ་བཤད་པ་མང་དུ་ཡློད་

ཀང༌། གཞུང་རྣམས་ནས་བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་གིས་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་གཉིས་

རློགས་པར་སྐྗེད་ཚུལ་ཕལ་ཆྗེར་མི་གསལ་བའི་དགློངས་པ་ནི། གྲུབ་ཆྗེན་མཚོ་སྐྗེས་

ཀི་ཀྱཻ་རློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དགྗེས་པའི་རློ་རྗེ་སྒྲུབ་པར་འདློད་པས་རིག་མ་དང་

ལྷན་ཅིག་དུ་དུར་ཁློད་ལ་སློགས་པ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་གནས་སུ་འདུག་ནས། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པློ་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བས་ནི། རིམ་པ་

དང་པློ་ལ་སློབ་པ་ནས་ཀང་རིག་མའི་གྲློགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སློབ་ལ། བུད་མྗེད་

ལམ་སྒྲུབ་པའི་རྟྗེན་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་བས་ཀང༌། ཐབས་ཀི་གྲློགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གནས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་

པ་མཚུངས་པར་སློབ་བློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཐབས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལམ་

ལ་སྦྱློང་ཚུལ་ཉིད་ཤྗེས་རབ་མའི་ཡང་སྦྱློང་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བས་ལམ་བསྒྲུབ་ཚུལ་

རྒྱས་པ་ལློགས་སུ་མ་མཛད་དློ། དྗེ་ལ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན་པའི་ཐབས་རང་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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གི་ལུས་ཀི་ནང་གི་གནད་ཆྗེ་ས་རྣམས་སུ་ཐིག་ལྗེ་ལ་སློགས་བསློམ་པ་རྣམས་ལ་རློ་

རྗེའི་ས་རྩྗེར་སློམ་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ། པདྨའི་ས་རྩྗེ་ལ་འདློན་པ་སློ་བ་ལ་སློགས་པ་

འགའ་ཟུང་མ་གཏློགས་པ་ཐབས་ཀིས་སློམ་པ་དང་འདྲ་ལ། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དང་བུམ་

པ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་རླུང་སྦྱློར་སློམ་པ་ཡང་ཐབས་དང་འདྲའློ། །རང་ཉིད་མི་བསྐློད་

རློ་རྗེ་དང་བདྗེ་དགྗེས་སློགས་སུ་བསློམས་ནས། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

བདྗེ་ཆྗེན་བསྐྗེད་པ་ཡང་འདྲའློ། །

འདི་ལ་ཀྱཻ་རློ་རྗེ་ལས། བདག་མྗེད་རྣལ་འབྱློར་ལྡན་པ་ཡིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཉིད་

ཅྗེས་ཇི་ལྟར་བརློད། །ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་དག་གིས། །ཕྱག་རྒྱའི་དངློས་གྲུབ་ཇི་

ལྟར་འགྱུར། །ཞྗེས་རྟྗེན་གཉིས་པློ་གང་ཡིན་ཀང་བདག་མྗེད་མས་དཀིལ་འཁློར་གི་

གཙོ་བློ་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པ་ཡིས། ལམ་དྗེ་བསློམས་པས་ཕྱག་རྒྱའི་

དངློས་གྲུབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཞྗེས་པའི་དློགས་གཅློད་རྒྱས་པ་ལུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པས་འདིར་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་པས་མ་

བིས་སློ། །སྐྗེས་པའི་རྟྗེན་གིས་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བ་བཞི་བསྐྗེད་པའི་དློན་

ནི། བུད་མྗེད་ཀི་རྟྗེན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ཡབ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེད་

པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་དང༌། ལུགས་

མཐུན་དང་ལུགས་ལྡློག་གི་སྟློང་པ་བཞི་རྣམས་སྐྗེས་ཚུལ་དང༌། དགའ་བ་བཞི་པ་དང་

ལུགས་མཐུན་གི་སྟློང་པ་བཞི་པའི་དུས་སུ་བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་ནས་སློམ་ཚུལ་སློགས་

ཀང་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །

ཡུམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཡབ་ཀི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེད་པ་བཞིན་དུ། ཡབ་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བརྟྗེན་ནས་ཀང་ཡུམ་གི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བཞི་སྐྗེ་བ་ལ་ཁུངས་ཅི་ཞིག་ཡློད་སམ་ན། 

འདི་ནི་དཔལ་ཀྱཻ་རློ་རྗེ་ལས། རློ་རྗེ་དང་པདྨ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་སྔགས་གསུངས་པ་

ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཤྗེས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་བཤད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་པདྨ་བྱིན་

གིས་རླློབ་པའི་སྔགས་ནི། ༀ་པདྨ་སུ་ཁ་ད་ར་མཧཱ་རཱ་ག་སུ་ཁ་ད་ད། ཙ་ཏུར་ཨཱ་ནན་

བྷ་ག་བི་ཤྭ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤྭ་མྗེ། ཞྗེས་པའློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ནི་པདྨ་ནི་ཡུམ་གི་

པདྨ་དང༌། སུ་ཁ་ནི་བདྗེ་བ་དང༌། ད་ར་ནི་འཛིན་པ་དང༌། མཧཱ་ཆྗེན་པློ་དང༌། ར་ག་ནི་

ཆགས་པ་དང༌། སུ་ཁ་ནི་བདྗེ་བ་དང༌། ད་ད་ནི་སྟྗེར་བའམ་སྦྱིན་པ་དང༌། ཙ་ཏུར་ནི་

བཞི་དང༌། ཨཱ་ནན་ནི་དགའ་བ་དང༌། བྷ་ག་ནི་ཡུམ་གི་པདྨ་དང༌། བི་ཤྭ་ནི་ས་ཚོགས་

པ་དང༌། ཀརྱཾ་ནི་བྱ་བ་དང༌། ཀུ་རུ་ནི་མཛོད་ཅིག་པ་དང༌། ཤྭ་མྗེ་ནི་བདག་གི་ཞྗེས་

པའློ། །དྗེ་ལ་ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤྭ་མྗེ་ཞྗེས་བདག་གི་བྱ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་པའི་བྱ་བ་ནི་

དགའ་བཞི་སྐྗེད་པའི་བྱ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཙ་ཏུར་ཨཱ་ནནས་བསྟན་ནློ། །དྗེ་ཡང་མཧཱ་ར་

ག་སུ་ཁ་ད་ད་ཞྗེས་ཆགས་པ་ཆྗེན་པློས་བདྗེ་བ་སྦྱིན་པ་ཚུལ་གིས་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་

པའློ། །པདྨ་སུ་ཁ་ད་རའི་པདྨ་དང་བྷ་ག་ནི་དློན་གཅིག་ལ། དྗེས་བདྗེ་བ་འཛིན་པ་ནི་

ཕྱག་རྒྱ་རིགས་བཞིའི་པདྨའི་ཁྱད་པར་གིས། བདྗེ་བའི་རྟྗེན་ཡབ་ཀི་བྱང་སྗེམས་མི་

འཕློ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། རྩུབ་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི་བ་ལང་གི་ལྕྗེ་

ལྟར་རྩུབ་པའློ། །འཇམ་པ་ནི་པདྨ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བའློ། །ས་བ་ནི་ཁུ་བ་ས་བ་སྟྗེ་གང་གི་

ཁུ་བ་འཐས་པར་གྱུར་པའློ། །འཛེར་པ་ཅན་ནི་དུང་ཅན་མ་སྟྗེ་པདྨ་ལ་ཤ་འཛེར་ཡློད་

པའློ། །བུད་མྗེད་འདི་དག་ནི་བཅུད་བཅིང་བ་ལ་དབང་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པས་ཤྗེས་ཏྗེ། བཅུད་ནི་ཡབ་ཀི་བྱང་སྗེམས་ཀུན་ལྟ་བུའློ། །



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། དྲུག་པློ་དྗེ་དག་ནི་སྐལ་བཟང་མ་སྟྗེ་སུ་བྷ་ག་ཡིན་ལ། དྗེ་

དག་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་མཆློག་སྟྗེར་བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་རུས་སྦལ་གི་རྒྱབ་ལྟར་མཐློ་བ་

སློགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དྲུག་ཚང་བའི་བྷ་ག་དང་ལྡན་པ་ནི་སྐལ་བཟང་མ་སྟྗེ། དྗེ་དང་

འདུས་པས་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་མཆློག་སྟྗེར་བས། སུ་བྷ་ག་ཞྗེས་པ་སྐལ་བཟང་མའམ་བྷ་ག་

བཟང་པློ་མ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །བི་ཤྭ་ནི་བྷ་གར་རྩློལ་བའི་བྱ་བ་ས་ཚོགས་པ་དགའ་

བའི་བསྟན་ཆློས་ལས་བཤད་པ་སྟྗེ་ཐབས་དྗེས་སློ། །ཧཱུཾ་རྣམས་ནི་དློན་དྗེ་ལ་སྐུལ་བར་

བྱྗེད་པའློ། །བདག་གི་བྱ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་པའི་སྨྲ་བ་པློ་ནི་ཡབ་ཡིན་ལ་སྨྲ་བའི་

ཡུལ་ནི་ཡུམ་མློ། །རློ་རྗེ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་སྔགས་ནི། ༀ་བཛྲ་མཧཱ་དྭྗེ་ཥ་ཙ་ཏུར་

ཨ་ནན་ད་ཡ་ཀ་ཀཱ་མུ་ཁ་ཨྗེ་ཀ་ར་སློ་ནཱ་ཐ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤྭ་མྗེ་ཞྗེས་པའློ། །འདི་

ལ་ཡང་ཀརྱཾ་ཀུ་རུ་ཤྭ་མྗེ་ནི་བདག་གི་བྱ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་པའློ། །བྱ་བ་ནི་ཙ་ཏུར་

ཨཱ་ནན་ད་ཡ་སྟྗེ་དགའ་བ་བཞི་སྦྱིན་པའི་བྱ་བའློ། །གང་གིས་ན་བཛྲ་མཧཱ་དྭྗེ་ཥ་ནི་ཞྗེ་

སང་ཆྗེན་པློའི་རློ་རྗེ་སྟྗེ། ཡབ་ཧྗེ་རུ་ཀར་བྱས་པའི་གསང་བའི་རློ་རྗེས་སློ། །དྗེ་ལྟར་

ཡུམ་གིས་ཡབ་ལ་དགའ་བ་བཞི་སྟྗེར་བ་དང༌། ཡབ་ཀིས་ཡུམ་ལ་དགའ་བཞི་སྟྗེར་

བའི་ཚུལ་ནི། ཀ་ཀཱ་མུ་ཁ་ཨྗེ་ཀ་ར་སློ་ནཱ་ཐ་ཞྗེས་པས་སྟློན་པའི་ཀ་ཀཱ་ནི་བྱ་རློག་

གློ །མུ་ཁ་ནི་གདློང་སྟྗེ་བྱ་རློག་གདློང་དང༌། བྱ་གདློང་མ་དང་མཁའ་འགྲློ་གདློང་ཞྗེས་

གྲགས་པ་སྟྗེ་གཉིས་ཀའི་དབུ་མའི་མར་སའློ། །ཨྗེ་ཀ་ནི་གཅིག་པ་སྟྗེ་དྗེ་ཡང་ར་སློ་

འམ་ར་ས་ཞྗེས་པས་རློ་གཅིག་པའློ། །དྗེའི་དློན་ནི་རྩ་གཉིས་པློ་ཕན་ཚུན་ཕད་པས་

དམ་དུ་བཅིངས་ཏྗེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་མཐུ་ལས། ནཱ་ཐ་སྟྗེ་མགློན་པློ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་

བསྐྗེད་པའློ། །
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ཕྱི་མ་འདིར་བདག་གི་བྱ་བ་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་པའི་སྨྲ་བ་པློ་ནི་ཡུམ་ཡིན་ལ། 

གང་ལ་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ནི་ཡབ་བློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རྗེ་བཙུན་མར་པའི་རྒྱུད་འཛིན་རྣམས་

ཡབ་ཀིས་ཡུམ་གི་པདྨ་བྱིན་གིས་རླློབ་ཅིང༌། ཡུམ་གིས་ཡབ་ཀི་རློ་རྗེ་བྱིན་གིས་

རླློབ་པ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ཡང་འཐད་པར་སང་ངློ༌། །འདིར་ཤྗེས་བྱྗེད་ཀི་ཁུངས་དངློས་

ནི་སྔགས་ཕྱི་མའློ། །འདི་ལྗེགས་པར་ཤློད་པ་ཉུང་བར་བྱུང་སང་བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་

དྗེ། འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་སློག་རྩློལ་དུ་འགྲློ་བའི་གནད་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

ཤྗེས་དགློས་པར་ཡློད་དློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་ཀང༌། བུད་མྗེད་ཀུན་གི་སྒྱུ་མའི་

རྒྱ། །འདི་ནི་གཉིས་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག །རྗེད་དང་བདྗེ་བ་ཀུན་མློས་པས། །ངན་པར་

སྤྱློད་པའང་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ངན་པར་སྤྱློད་པ་

སྟྗེ་སྒྲུབ་པ་པློ་གང་གི་རང་བཞིན་ཉློན་མློངས་པ་བདློ་བ་ཡིན་ཡང་དྗེ་དག་ལ་རྣལ་

འབྱློར་མ་རྣམས་ཀིས། དློན་དམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སྟྗེར་བར་འགྱུར་

བའློ། །འང་ཞྗེས་བྱ་བའི་སྒས་ནི་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ལ་ཡང་དྗེ་དག་གི་དློན་དམ་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྟྗེར་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བལྟ་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་ལམ་འདིས་སྐྗེས་པ་

དང་བུད་མྗེད་དག་ཀང་ཚེགས་མྗེད་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བྱ་བར་དགློངས་

སློ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །ཁློ་བློ་ཆྗེན་པློ་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད། །ཅྗེས་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་གློ་སར་བཞག་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་

བཤད་ན། དྲག་པློའི་འློད་བཟང་བ་ནི་འློད་ཟྗེར་གི་འཕྗེང་བ་ཅན་ནློ། །རབ་ཏུ་གཏུམ་

པས་ན་རྣློན་པློའ ློ། །འཇིགས་པའང་ནི་གཤིན་རྗེའློ། །འློད་ཟྗེར་མང་པློ་རབ་ཏུ་འཕློ་བ་

ནི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པའློ། །སྦྱློར་བ་སྟྗེ་རྣལ་འབྱློར་ཅན་གིས་རྟག་ཏུ་བསློམ་མློ། །རློ་
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རྗེ་མི་འཆི་ནི་བདུད་རྩི་ཐབས་སྦྱློར་རློ། །འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ་རབ་ཏུ་འཁྲུག་དྲག་པློ་ཞྗེས་

པ་ནི་བགྗེགས་འཇློམས་པ་མྱུར་བའི་དཔྗེ་སྟྗེ། དྲག་པློའི་འཁློར་ལློ་འབར་བ་འདྲ་བའི་

འློད་ཟྗེར་གིས་བསྐློར་བའློ། །འཇིགས་པ་དག་ཀང་ཞྗེས་པ་ནི་གནློད་སྦྱིན་དང་ལློག་

འདྲྗེན་གི་གདློན་ནློ། །ཊཀྐི་ནི་འདློད་པའི་དློན་ཡིན་ལ། དྗེ་འགུགས་པའི་ཕྱིར་འདློད་

པའི་རྒྱལ་པློའ ློ། །དྗེའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིད་ཀིས་འཛིན་པ་ནི་འདློད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །

འགྱུར་རིང་ལས་ཞལ་གསུམ་པ་ནི་འཇིགས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་པ་ལ་པ་ཚབ་

ཀི་འགྱུར་ལས། ཞལ་གསུམ་འཇིགས་པ་གསུམ་སྟྗེར་བ། །ཞྗེས་འབྱུང་ལ། དྗེའི་ལྟར་

ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གི་སློ་ནས་གདུག་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་གསུམ་སྟྗེར་

བའློ། །ཕྱག་བཞི་པ་ལ་ཤཱནི་པའི་འགྲྗེལ་པར། ལློངས་སྤྱློད་བཞི་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །ཞྗེས་འབྱུང་ལ། རྒྱལ་བས་བྱིན་གིས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཕྱག་གཉིས་མ་

གཏློགས་པ་ལ་བཤད། ཙི་ལུ་པས་ཕྱག་མཚན་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་

མློད་ཀང༌། འདིར་ནི་རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་རྒྱལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་

པ་དློར་བའི་ཕྱག་ལྷག་མའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕྱག་བཞི་ཞྗེས་གསུངས་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ནི་བདྗེན་བལ་གི་གདློན་འཇིགས་པར་བྱྗེད་པའི་མཆློག་གློ །ཁློ་བློ་ཆྗེན་པློ་

ཡིན་པས་རློ་རྗེ་ཆྗེའློ། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་མི་ཤྗེས་པའི་མུན་པ་སྗེལ་བ་དང་

གདུག་པ་དབང་ལྡན་གི་གདློན་ལ་སློགས་པ་གདློན་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་བྱྗེད་

པའློ། །ས་འློག་ས་སྟྗེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་གི་རླུང་ལྷའི་གདློན་ལ་སློགས་པ་

འཇིགས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པ་རློ་རྗེ་འཆང་ལས་བྱུང་བ་

དང༌། འློད་ཟྗེར་རྣློན་པློ་འབར་བས་རབ་ཏུ་བསྐློར་བའློ། །ཁློ་བློ་ཡིན་པས་ན་རློ་རྗེ་དང༌། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཐུགས་རིན་པློ་ཆྗེ་མི་གཡློ་བར་འཛིན་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་བརྟན་པར་བྱྗེད་པའི་

ཕྱིར་མི་གཡློ་བའློ། །

རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལས་བྱུང་བས་ན་རློ་རྗེ་ལས་བྱུང་བའློ། །མི་གཡློ་བ་ཞྗེས་

པ་གཉིས་པ་ལ་ཤཱནི་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཟུར་གིས་བལྟ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆགས་

པས་ཡློན་པློར་བལྟ་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་འབྱུང་ཡང༌། འདིར་ནི་སྤྱན་གཡློ་བ་ཞྗེས་པ་

ཚབ་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱའློ། །ཞི་བ་ནི་རྒྱལ་བས་བྱིན་ལ་སློགས་པས་འདི་སྗེག་

པའི་ཁློ་བློར་འདློད་པ་ཡིན་ཀང་འཕགས་ལུགས་ལ་ཁློ་བློ་བཅུ་པློ་ཐམས་ཅད་མི་སྡུག་

པའི་ཁློ་བློ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་བྱའློ། །གཙུག་ཏློར་

ཆྗེན་པློ་ནི་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཡིན་ལ། ཡི་གྗེ་གཅིག་ནི་ཙི་ལུ་པ་ལ་

སློགས་པས་བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་བསྐྗེད་པ་ལ་འདློད་ཀང༌། འདིར་བྷྲུཾ་ཡིག་གི་ངློ་བློར་བཤད་

པ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །འཁློར་ལློ་ཅན་ཞྗེས་པ་ནི་ལུགས་གཞན་ལས་ཕྱག་ན་འཁློར་ལློ་

བསམས་པ་ལ་བཤད་ཀང༌། འདིར་ནི་འཁློར་ལློ་བསྒྱུར་བ་ཞྗེས་པའི་མཚན་ཅན་ལ་

བྱའློ། །

གནློད་མཛེས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག་སྟྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་

པར་བྱྗེད་པའློ། །པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། གནློད་མཛེས་ཡྗེ་ཤྗེས་འཛིན་དྲག་

པློ། །འཇིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་མཚུངས་འློད་ཅན། །ཞྗེས་པ་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་

རྒྱ་མཚོའི་ཁ་དློག་ལྟར་མཐིང་ནག་གི་འློད་ཅན་ནློ། །འདི་དང་གཙུག་ཏློར་གཉིས་ཀའི་

མཐར། །བསམ་གཏན་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསློམ་བྱ། །ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །གཟི་བརིད་

ཕུང་པློ་གཙུག་ཏློར་རྒྱལ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིའི་དློན་གསང་འདུས་ལུགས་གཞན་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།

283

ལས་བཤད་ཚུལ་ནི། ཤཱནི་པ་དང་རྒྱལ་བས་བྱིན་གིས་རྒྱུད་གཞན་ལས་གསུངས་

པའི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ཀང་འདིར་བསློམས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་དྗེའི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་རྐང་པ་བཞི་པློ་འདིས་སྟློན་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ཡང་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་ལས། 

གང་གཞན་ནི་འདིར་གསུངས་པ་ལས་གཞན་པའློ། །སྔགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཅན་ཞྗེས་

པའི་སྔགས་ནི་དཔའ་བློ་གཅིག་པུའློ། །

འཁློར་ལློ་ཅན་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་བདག་པློ་རྣམས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་གཙུག་ཏློར་

གྗེན་དུ་འབྱུང་བ་དང༌། ཆྗེར་འབྱུང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་དང་བློ་གྲློས་མི་

ཟད་པ་དང༌། སློབས་པ་བརྩྗེགས་པ་ལ་སློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་

དང༌། འློད་ཟྗེར་ཅན་དང་རི་ཁློད་ལློ་མ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་སློ། །དྗེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀང་དམ་ཚིག་ལློངས་སྤྱློད་འདི་རྣམས་ཀིས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་ལ་སློགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བས། ཆློས་འབྱུང་བའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་རློ་རྗེ་འཆང་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཁློར་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་སློ། །སློ་སློ་དག་ཏུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང༌། 

གང་ཞིག་གང་གི་སྔགས་དང་མཚན་མ་ལ་སློགས་པ་རང་རང་གི་རྒྱུད་དང་འགལ་བ་

མྗེད་པར་བང་བར་བྱ་སྟྗེ་རྒྱུད་ས་ཚོགས་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་དང༌། ཉྗེ་བའི་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པ་འདིར་མ་གསུངས་པ་འགལ་བ་མྗེད་པ་གཟུང་བར་བྱའློ་ཞྗེས་བྱ་

བའི་དློན་ཏློ། །ཞྗེས་འདུས་པ་འདིར་མ་བཤད་པ་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པའི་ཁློ་བློ་

དང་བྱང་སྗེམས་དང༌། ལྷ་མློ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་གི་བདག་པློར་བསློམ་པར་བྱ་

ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱ་བ་དང༌། སྔགས་དང་ཕྱག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

284

མཚན་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་གཞན་ལས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་བར་བྱ་ཞྗེས་བཤད་

དློ། །གཙོ་བློར་བྱས་པའི་ཚེ་ཡབ་ཡུམ་ཅན་དུ་བྱ་དགློས་ལ། མཚན་མའི་སློགས་

ཁློངས་ནས་སྐུ་མདློག་འདློན་པ་འདྲའློ། །འདིར་ནི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། རྒྱུད་གཞན་དུ་

གསུངས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་དང་བྱམས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་རང་རང་

གི་རིགས་ཀིས་ཕྱྗེ་བའི་ཕྱག་མཚན་བསམས་པའི་སློ་ནས་སློ་སློར་ཐ་དད་དུ་བསློམ་

པར་གསུངས་ཏྗེ། བྱམས་པ་ནི་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་མིན་པའི་གཞན་དུ་མི་འདྲ་བར་

བཤད་པ་ལ་བྱ་དགློས་པར་མངློན་དྗེ་དྗེས་གཞན་རྣམས་ཀང་མཚོན་ནློ། །

འདིར་བཤད་པའི་ཆློ་གས་སློམ་པ་ཡིན་ཡང་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་དང་དཀིལ་

འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་བདག་པློ་དང་འཁློར་དུ་སློམ་པ་གང་ཡིན་མི་གསལ་ཡང༌། 

དཔའ་བློ་གཅིག་པ་དང་བདག་པློ་སློམ་པ་གཉིས་ལ་བྱ་དགློས་པ་འདྲའློ། །ལྷ་རྣམས་

ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པར་འགྲྗེལ་ཚུལ་ནི་ཁློ་བློ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་བན་ཕློ་མློ་ལ་

སློགས་པའི་འཁློར་གིས་ཕྱྗེ་བ་ལ་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་ཁློ་བློ་དང་སྗེམས་དཔའ་ལ་

སློགས་པ་ནང་ཚན་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློའི་སློ་ནས་མང་པློར་འབྱྗེད་པ་ནི་གཞུང་

སྔ་མས་བསྟན་ལ། འཁློར་གི་སློ་ནས་མང་པློར་འབྱྗེད་པ་ཁློ་བློ་ལ་གསུངས་པ་ནི་

མཚོན་པ་ཙམ་དུ་མངློན་ནློ། །ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

༈ ཞི་བ་དང་ནི་རྒྱས་པ་དག །ཅྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ། ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

སྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་ལ། འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ནི་གཉིས་ཏྗེ། ཞི་སློགས་བྱ་བའི་

ཆློ་ག་དང༌། །དྗེ་བཞིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་ནི། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དངློས་གྲུབ་འབིང་

པློ་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང༌། དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་བློ། །འདི་
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ལ་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཕ་མློ་དང༌། གྲུབ་པ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་

དློན་དུ་གཉྗེར་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། རྣམ་པར་གཡྗེང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཕྱིར་ལྡློག་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་རློགས་རིམ་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། 

འགྲྗེལ་པར་རློགས་རིམ་པས་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐུན་མློང་བ་མང་པློ་

སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་གི་བསྗེན་པ་མཐར་

ཕྱིན་པའི་མཚམས་ནས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་རློགས་རིམ་གི་

རྟློགས་པ་སྐྗེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ངྗེས་པར་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་པར་

རློགས་རིམ་ཉིད་ལ་འདྲིལ་བ་ནི་ལུང་སྔ་མའི་དློན་ཡིན་ལ། ལུང་ཕྱི་མའི་དློན་ནི་གཙོ་

བློར་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་པས་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་

ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་ཙན་དན་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་བཞིས་ནི་ཕུགས་སུ་

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ཡིན་མློད་ཀང༌། འཕལ་དུ་བསྐྗེད་རིམ་མཐར་

ཕྱིན་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློགས་རིམ་གཙོ་བློར་མི་བྱྗེད་པར་འགྱུར་བས་དྗེ་རྣམས་ཀི་

དློན་དུ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་ལྟར་བསྐྗེད་རིམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་ཐུན་མློང་དུ་

རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་ཁྱད་པར་བརྒྱད་ཡློད་དྗེ། གང་དུ་ཁ་ལྟ་བའི་ཕྱློགས་ཀི་ཁྱད་པར་

དང༌། དུས་ནམ་གི་ཚེ་བྱྗེད་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། ལྷ་དང་ཆློས་གློས་ལ་སློགས་

པའི་ཁ་དློག་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ཁ་དློག་གི་ཁྱད་པར་དང༌། ལས་གང་བསམ་པ་གང་

གིས་བྱྗེད་པའི་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཏྗེ། ཁྱད་པར་བཞི་ནི་འདིར་དྲངས་པའི་རློ་རྗེ་

འཕྗེང་བ་ལས་གསུངས་སློ། །
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ཁྱད་པར་གཞན་བཞིའི་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་དྲག་ལས་ཀི་གནས་ནི། བཅུ་

བཞི་པ་ལས་མ་མློའི་གནས་སམ་དུར་ཁློད་དམ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་བསྟན་

ཏློ། །ཞི་སློགས་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་གནས་ནི་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། རྣམ་པར་དབྗེན་པའི་

རི་བློ་དང༌། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་བསྟན་ཏློ། །གང་ལ་ལས་

བྱ་བའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། བཅུ་གསུམ་པ་ལས་མ་དད་སྨྲ་བའི་སྗེམས་ཅན་

དང༌། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མངློན་སྤྱློད་བྱ་བའི་ཡུལ་བསྟན་ལ་དྗེས་མཚོན་ནས་ལས་

གཞན་གང་ལ་བྱ་བའི་ཡུལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ལས་སྒྲུབ་དུས་སུ་ཟ་བའི་ཁ་ཟས་

ཀི་ཁྱད་པར་ནི། དྲག་པློའི་ལས་ཀི་རིགས་སློ་སློ་ལ་ཤ་ཆྗེན་ལ་སློགས་པ་བཟའ་བར་

ལྗེའུ་དྲུག་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེས་གཞན་ཡང་མཚོན་ནློ། །

ལས་རྣམས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ཆློ་གའི་ཁྱད་པར་ནི། སྒྲུབ་གྲློགས་ཕྱག་རྒྱ་མ་

ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་རང་སློ་སློའི་ཆློ་ག་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། བཅུ་གཉིས་པ་

ལས། ལམ་གི་བཞི་མདློའམ་ཤིང་གཅིག་དྲུང༌། །ཞྗེས་པ་བཞིས་དྗེ་ལྟར་གསུངས་

ཤིང༌རྣམ་པར་དབྗེན་པའི་རི་བློ་དང༌། །ཞྗེས་པ་བཞི་ངྗེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ་

གསུངས་ལ་འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། ཞི་སློགས་ཀི་ལས་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། 

དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བརྟག་པར་བྱ། །ཞྗེས་པའི་

ཚིག་ཟིན་ལྟར་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རྒྱུད་འདིར་དབུ་ཞབས་སུ་དངློས་གྲུབ་

དང་ལས་ཚོགས་སྟློན་པའི་གཞུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལྗེའུ་དགུ་པའི་དམ་ཚིག་ལྔ་ལ་

དྲང་ངྗེས་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བའི་དྲང་དློན་གི་ལྔ་དང་བཅས་པས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་རློ་

ཞྗེས་བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་གསུང་ངློ༌། །སྤྱན་མའི་སྔགས་ཀིས་ལས་སྒྲུབ་པའི་
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སྐབས་སུ་ནད་ཞི་བ་དང༌། རྒྱས་པ་སློགས་ཀི་ལས་རྣམས་ཀང་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཚུལ་

མཆན་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། ཤི་བ་སློས་པར་བྱྗེད་པར་གསུངས། ཞྗེས་པ་ལ་ཤི་བ་སློང་

བ་དང་འཆི་བར་ཕྱློགས་པའི་སློག་ཀང་འཛིན་པར་བྱྗེད་པའི་ལས་སྦྱློར་ཤྗེས་པར་

འདློད་ན་སིམ་པའི་མྗེ་ཏློག་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གློས་དཀར་མློའི་སྐབས་སུ་གཞན་འདྲ་བ་ལ་འློད་ཟྗེར་གིས་ལུས་ཉམས་པ་

དང་སྤློ་བ་ཉམས་པ་བསྗེགས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟློབས་དང་

བརྩློན་འགྲུས་འློད་ཟྗེར་སྗེར་པློའི་ཚུལ་དུ་བསྡུས་ནས་གང་བར་བསམས་ཏྗེ་སྔགས་

ལ། ཆྗེ་གྗེ་མློའི་ཀ་ཡ་པ་ལ་པུཥྚ່་ཀུ་རུ་བཽ་ཥ་ཊ་ཞྗེས་བཟླས་ན་ལུས་དང་སྤློ་བ་རྒྱས་

པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་རྣམས་རང་དློན་དུ་བྱྗེད་ན། ཆྗེ་གྗེ་མློ་ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ་མྗེ་ཞྗེས་

གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་རང་ལ་བྱའློ། །ཕན་ཚུན་དཀྲི་བའི་

ཚུལ་དུ་བྱ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཕུར་གདབ་

གསུམ་གསུངས་པའི་ཕུར་གདབ་དང་པློ་ལ་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་མི་བསྐློད་པ་ཡབ་ཡུམ་

གིས་བྱ་བར་གསུངས་ཤིང༌། ཕུར་གདབ་གཞན་གཉིས་ལ་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་མི་

གསལ་ཡང༌། དང་པློ་དང་འདྲ་བར་བྱ་བ་འགྲྗེལ་པའི་དགློངས་པའློ། །འདི་ལ་རློགས་

རིམ་པའི་ཕུར་གདབ་གསུམ་ཡང་ཡློད་ལ། དྗེ་ཡང་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། རིགས་ཀི་དབྱྗེ་

བའི་སྦྱློར་བས་ནི། །རློ་རྗེ་ཕུར་བུས་ཕུར་བུ་གདབ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་འགྲྗེལ་

པར་རྣམ་པར་སང་མཛད་ཀི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པས། སངས་རྒྱས་སྤྱན་མདུན་དུ་

བཞག་ལ། ལག་པ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་དང་དཀྲི་བ་ལ་སློགས་པ་བྱ་བ་ནི་སྐུའི་ཆློ་

གའློ། །སང་བ་མཐའ་ཡས་ཀི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པས་གློས་དཀར་མློ་མདུན་དུ་བཞག་
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ལ། སང་བ་དང་སང་བ་མཆྗེད་པ་དང་སང་བ་ཐློབ་པ་གསུམ་འབྱུང་བའི་པདྨ་ལྷ་མློའི་

བྷ་ག་ལ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་བསློམས་ལ་ཆློས་འབྱུང་ཡློད་པའི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བྱའློ། །

མི་བསྐློད་པའི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པས་མཱ་མ་ཀཱི་མདུན་དུ་བཞག་ལ་རང་གི་རློ་

རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལྔ་པར་བསློམས་ལ། རང་གི་ཕྱག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་མྗེའི་

དཀིལ་འཁློར་དང་ལྡན་པར། རང་གི་རློ་རྗེས་གདན་བརབས་ཤིང་བརྡུངས་ན་འློད་

གསལ་བ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་རིགས་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བས་

རློ་རྗེ་དང་པདྨ་སྦྱློར་བའི་ཕུར་གདབ་གསུམ་བཤད་པ་ནི། རིགས་ཀི་དབྱྗེ་བའི་སྦྱློར་

བ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་རློགས་རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྗེ། 

བསྐྗེད་རིམ་པའི་ལྷ་ལ་ཕུར་གདབ་བྱྗེད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་”གཏློགས
1

་པ་འགྲྗེལ་པར་

བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནློ། །ཕུར་གདབ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི་ཐུགས་ཀའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་སློ་སློའི་ཡུམ་གི་པདྨའི་ནང་གི་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་

སྟྗེང་དུ་བཀུག་ནས་ལིང་ག་ཕུར་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསམས་ཏྗེ། སློམས་པར་འཇུག་

བཞིན་པའི་ངང་ནས་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་པར་བསློམ་པའློ། །དྗེ་ལྟར་

བྱས་ན་འློད་གསལ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་པའི་འློད་གསལ་ནི་དློན་གི་འློད་

གསལ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཐློབ་ན་དྗེའི་མཇུག་ཐློགས་ཉིད་དུ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པར་

འགྱུར་བས་འདིར་ཕུར་འདྗེབས་བྱྗེད་པ་པློ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་ནས་སྤྱློད་པ་བྱས་

པའློ། །དྗེ་ནི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་རྗེས་སུ་ཡང་སྤྱློད་པ་བྱས་པས་དུས་འདི་

ཙམ་ན་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་གི་མཚན་མ་འབྱུང་ཞྗེས་པ་དང༌། མཆློག་འགྲུབ་ཅྗེས་

1  གཏགས     སྗེ། ༣༥བ༥ན།   གཏློགས    སྐུ། ༣༥བ༥ན།   གཏློགས
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གསུངས་པ་ལྟར་དུས་ཚིགས་དྗེ་ལ་མ་གྲུབ་ན་ལྷ་ལ་དྲག་ཤུལ་བྱ་བ་ཡང་མཚོན་པར་

ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། གང་ཚེ་བྱང་ཆུབ་མ་གྲུབ་ན། །དྲག་ཤུལ་སྦྱློར་བས་བསྒྲུབ་པར་

བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པའི་མཐའ་གཅློད་

དློ། །     ། །

༈ རློ་རྗེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི། །བསྒྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བརྩམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་

པ་བཞི་ཕྱི་ནང་གི་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ལ། 

ཕྱི་ནང་གི་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་རིམ་ལྔ་ལས་བཤད་ཚུལ་ནི། མཚན་མློ་སང་བའི་ཆ་སྟྗེ་

གསལ་བ་ཉི་མའི་ཟྗེར་འགྗེད་སང་བ་མཆྗེད་པ་ཡིན། །མཚམས་ནི་སང་བ་ཐློབ་པར་

རང་གི་རང་བཞིན་རྣམས་ཀིས་ལན་ཅིག་མིན་པར་འགྲློ ། མཚན་མིན་ཉིན་པར་མ་

ཡིན་མཚམས་མིན་གང་ཞིག་རང་བཞིན་རྣམས་དང་རྣམ་བལ་བ། །དྗེ་ནི་བྱང་ཆུབ་

སྐད་ཅིག་ཡིན་པར་བ་མ་མཆློག་བཤད་རྣལ་འབྱློར་པ་ཉིད་ཡུལ། །མཚམས་ཀི་

མཐའ་ནི་འཇིག་མིན་མུན་ནག་ཚོགས་ནི་མ་ལུས་གང་དུ་འདས་པ་དང༌། །ཇི་སིད་ཉི་

མ་མ་ཤར་སྐད་ཅིག་འདིར་ནི་དྲི་མྗེད་ཡང་དག་མཐའ་རུ་བཤད། །སློབ་དཔློན་མཆློག་

ནི་རབ་རིབ་བལ་བས་སློབ་མ་ལ་ནི་ཕྱི་རློལ་བྱང་ཆུབ་བསྟན། །ནང་གི་བདྗེ་བ་རློག་

བལ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྐད་ཅིག་དག་གིས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །དྗེའི་རྐང་པ་ཐ་མས་ནང་གི་མངློན་བྱང་བསྟན་ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་བཞི་ཆར་བྱས་པ་སྟློང་པ་བཞི་དང་སྦྱར་ནས་ཕྱིའི་མངློན་བྱང་བསྟན་

ནློ། །མཚན་མློ་སང་བའི་ཆ་སྟྗེ་ཞྗེས་པ་ནི་མཚམས་ཀི་སྨག་འཐུག་པློ་ཡལ་བ་ནས་

བཟུང་སྟྗེ། ཐློ་རངས་ལ་མ་སྗེབས་པའི་བར་གི་མཚན་མློ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་
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ཟླ་བ་ཤར་བའི་དུས་ལ་སང་བ་བཞག་པའློ། །གསལ་བ་ཉི་མའི་ཟྗེར་འགྗེད་སང་བ་

མཆྗེད་པ་ཡིན། ཞྗེས་པ་ནི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་འློད་དང་པློ་ཤར་ནས་མ་

ནུབ་ཀི་བར་གི་དུས་ལ་སང་བ་མཆྗེད་པར་བཞག་པའློ། །མཚམས་ནི་སང་བ་ཐློབ་པ་

ཞྗེས་པ་ནི་ཉི་”འློད
1

་ཕ་མློ་ཡང་འདས་ནས་སྨག་འཐུག་པློ་མ་སངས་ཀི་བར་གི་

མཚམས་ཀི་མུན་པས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་དུས་ལ་ཉྗེར་ཐློབ་བཞག་

པའློ། །

རང་གི་རང་བཞིན་རྣམས་ཀིས་ཞྗེས་པ་ནི་སང་བ་གསུམ་པློ་རང་རང་གི་རང་

བཞིན་གི་རྟློག་པ་སྗེ་ཚན་གསུམ་དུ་བཅད་པ་རྣམས་སློ། །ལན་ཅིག་མིན་པར་འགྲློ་བ་

ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་སང་བ་གསུམ་ལས་ཀུན་རྟློག་རྣམས་སྐྗེ་བ་དང་ཐིམ་པའི་རིམ་

གིས་འཇུག་པའློ། །མཚན་མིན་ནས་རྣམ་བལ་བ་ཞྗེས་པའི་བར་ནི། སང་བ་གསུམ་

དང་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟློག་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་

པའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བ་མ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་བཤད་ཅིང་རྣལ་འབྱློར་པ་

མཆློག་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ལློ། །དྗེ་གང་ལ་བཞག་པའི་དུས་ནི་མཚམས་ཀི་མཐའ་ནི་ཉྗེར་

ཐློབ་གང་ལ་བཞག་པའི་དུས་སློ། །འགྱུར་རིང་ལས། འཇིག་མིན་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང༌། 

ཆག་འགྱུར་ལས། དྗེ་ལ་རྣམ་པར་ཟད་ཅྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དུས་དྗེ་དང་སང་བ་གང་ལ་

བཞག་པའི་དུས་མུན་ནག་གི་ཚོགས་གཉིས་པློ་མ་ལུས་པར་འདས་པ་ནས་ཇི་སིད་

དུ་ཉི་འློད་དང་པློ་མ་ཤར་བའི་དུས་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་གསལ་དུ་བཤད་

པའི་ཕྱིའི་བྱང་ཆུབ་འདི་ནི་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་ལ་བསྟན་ཞྗེས་པའློ། །སྤྱློད་

1  འད
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བསྡུས་ལས་གསུངས་ཚུལ་གི་ཕྱིའི་མངློན་བྱང་ནི་ཐློ་རངས་ཀི་ཐུན་མཚམས་སུ་མ་

རིག་པའི་སང་བ་འདས་ནས་ཇི་སིད་ཉི་མ་གསལ་བར་མ་གྱུར་བ་སྟྗེ་འདི་ལ་ནི་འློད་

གསལ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པའློ། །ཞྗེས་བཤད་པའི་དློན་ནི་རིམ་ལྔ་ལས། ཐློབ་པ་དང་

སང་བའི་མཚན་གི་དུས་གཉིས་འདས་ཤིང་ཉི་མ་མ་ཤར་བའི་བར་ལ་བཤད་པའི་ཐློ་

རངས་སློ། །ཉི་མ་ཤར་བ་ན་སང་བ་མཆྗེད་པ་དང་ཉི་མ་ནུབ་པའི་མཚམས་སུ་མ་

རིག་པ་དང་ཟླ་བ་ཤར་བའི་ཚེ་སང་བའློ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ་འདི་རིམ་ལྔ་དང་སྦྱར་བ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་པར་ནུས་སློ། །

ནང་གི་མངློན་བྱང་སྟློན་པ་ན་དང་པློར་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ལ་འློད་ཟྗེར་ལྔའི་ཚོགས་

དང་ལྡན་པར་མཐློང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི་སང་བ་སྟྗེ་ཟླ་བའི་འློད་ཟྗེར་ལྟ་བུའློ། །གསུམ་པ་

ནི་སང་བ་མཆྗེད་པ་སྟྗེ་ཉི་མའི་འློད་གཟྗེར་ལྟ་བུའློ། །བཞི་པ་ནི་སང་བ་ཐློབ་པ་སྟྗེ་མུན་

པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ནས་མུན་པ་དང་བལ་བའི་སྐད་ཅིག་ལ་འློད་གསལ་བ་སྟྗེ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བ་རྟག་ཏུ་སང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པའི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མིག་གིས་མཐློང་བ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདི་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སྟྗེ་

སློབ་མ་ལ་བ་མས་ཕྱི་ནང་གི་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་སྟློན་པའི་དང་པློ་ནི། ཕྱིའི་ཞག་

གཅིག་ལ་བཞི་ཆར་བྱས་ནས་སྟློང་པ་བཞི་བཤད་པ་སློར་བཞག་ཏུ་བྱྗེད་ན་སྟློང་པ་

བཞི་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྐད་ཅིག་ཡིན་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་པ་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་

སློགས་མི་འཐད་ལ། དྗེའི་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞི་དཔྗེར་བྱས་ནས་སྟློང་པ་བཞི་སྟློན་

པ་ལ་བྱྗེད་ན་ནི་ནང་གི་སྟློང་པ་བཞི་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པས། ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དབྱྗེ་

མི་ནུས་ཏྗེ། ནང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་ཟླ་ཉི་དང་མུན་པ་དཔྗེར་བཀློད་ནས་བསྟན་པའི་
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ཕྱིར་རློ། །

དུས་དྗེ་བཞི་རྗེ་རྗེའི་དུས་ལ་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྗེ་རྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་བྱྗེད་ན་

དུས་དྗེ་བཞིའི་རྗེ་རྗེའི་དུས་ལ་སྟློང་པ་བཞི་ཚང་བ་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་བས། ཕྱི་

ནང་གི་བྱང་ཆུབ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་ནས་འབྱྗེད་པ་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་རྗེ་

འགློས་ཀིས་ནཱ་རློ་པའི་བཞྗེད་པ་དང༌། བཙུན་མློ་ཅན་དང་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་

གཉིས་ཀི་བཞྗེད་པ་སྟྗེ་ལུགས་གཉིས་བཀློད་པའི་དང་པློ་ནི། ཞག་གཅིག་གི་བཞི་ཆ་

སྟློང་པ་བཞིར་བཤད་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་ཀི་དཔྗེ་དང་དུས་དང་རྟགས་དང་མཚོན་བྱྗེད་

ཡིན་པས་དྲང་དློན་ཏྗེ་ཕྱིའི་མངློན་བྱང་དང་ངྗེས་དློན་ནི་ནང་གི་མངློན་བྱང་ཡིན་ཏྗེ། 

ལས་རྒྱ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་རློ་རྗེ་རྩ་བ་དང་རྐྗེད་པ་དང་རློ་རྗེའི་

བུམ་པར་སྗེབ་པ་ན། བདྗེ་བ་དྗེ་གསུམ་ལ་སྟློང་པས་རྒྱས་བཏབ་སྟྗེ་བསློམས་པ་ན། 

ལམ་གི་སང་བ་གསུམ་དང་ཐིག་ལྗེ་གཉིས་ཤློར་གཉིས་གནས་ཀི་དུས་སུ་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀི་རྟློག་པ་ལློག་པའི་བདྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱིའི་དཔྗེ་བཞིས་དགག་བྱ་གླློ་བུར་བའི་རྟློག་པ་དང་བལ་བ་

བཞིའི་ཆ་ནས་མཚོན་པ་ནི་ཕྱིའི་བྱང་ཆུབ་དང་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་སྒྱུ་མ་འློད་

གསལ་དུ་བཅུག་པའི་ཉམས་མློང་གི་ཆ་ནས་བསྟན་པ་ནི་ནང་གི་མངློན་བྱང་དུ་

བཤད་དློ། །ལཀ་མཱིས་ནི། ཞག་གི་ཆ་སྟློང་པ་བཞིར་བཤད་པ་ནི། དྗེ་དག་གི་མིང་ཅན་

གི་ནང་གི་སྟློང་པ་བཞི་ལ་འདློད་ཅིང༌། ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྟློང་པ་བཞི་པ་

དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའམ་སྨིག་རྒྱུ་ལ་སློགས་པའི་མཚན་མ་ལྔའི་རིམ་

གིས་ཐློབ་པའི་སྟློང་པ་བཞི་པ་ནི་ནང་གི་མངློན་བྱང་དུ་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་ཟླ་འློད་
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དང་དློན་གསལ་དང་དམ་ཚིག་རློ་རྗེའི་འགྲྗེལ་པ་དང་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་ཀང་ཕྱིའི་

སྐབས་སུ་བཤད་པའི་སྟློང་པ་བཞི་ནང་གི་སྟློང་པ་བཞི་ལ་བཤད་ཅིང༌། ཕྱི་ནང་གི་

ཁྱད་པར་གསལ་བར་མ་ཕྱྗེའློ། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དཔྱད་ན་ནི་ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་

ཕྱྗེ་བ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ལན་མི་ཐྗེབས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་མ་ཕྱྗེ་བ་རྣམས་ཀི་བཤད་པས་

ཀང་ལན་ཐྗེབས་པར་མི་སང་ལ། གནས་འདི་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་ཞིང་གལ་ཡང་ཆྗེ་

བར་སང་བས་དཔྱད་དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་ནི་དློན་གི་

འློད་གསལ་ལ་བྱའློ། །

དྗེ་ཉིད་ལ་ཕྱི་ནང་གི་བྱང་ཆུབ་པ་གཉིས་སུ་འཇློག་ཚུལ་ནི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་ལས། 

ཕྱིའི་མངློན་བྱང་ལ་སྦྱར་བའི་དུས་སུ་སྐ་རྗེངས་འཆར་བའི་དུས་སུ་ནི། །སློམ་པ་

མཆློག་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྐ་རྗེངས་འཆར་བའི་དུས་སུ་

ཞྗེས་པ་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ལ་བཤད་ཅིང༌། ནང་གི་མངློན་བྱང་དང་སྦྱར་བའི་ཚེ་དུས་

ཚིགས་དྗེའི་དློན། ཉྗེར་ཐློབ་འདས་པའི་དུས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་བཤད་པས། དློན་གི་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟློས་པའི་སློ་ནས་ཕྱིའི་

མངློན་བྱང་ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེ་ཡང་ནང་གི་སྟློང་པ་བཞིའི་རིམ་གིས་མངློན་དུ་བྱས་པའི་

ཆ་ནས་ནང་གི་མངློན་བྱང་ཞྗེས་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཞག་གཅིག་གི་དུས་ཚིགས་གཞན་

གསུམ་སྟློང་པ་གསུམ་དུ་བྱས་པ་ནི་སྔར་སྗེམས་དབྗེན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དྗེའི་དུས་

ཀི་ནམ་མཁའི་དཔྗེ་མཚོན་པ་ཡིན་ཀང་ཕྱི་ནང་གི་ཁྱད་པར་དབྱྗེ་མི་ནུས་པའི་སྐློན་

མྗེད་དློ། །མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཀང་རིམ་ལྔ་དང་སྤྱློད་བསྡུས་དང་གྲློལ་བའི་ཐིག་

ལྗེ་ལས་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་སུ་འཐློབ་པར་གསུངས་ཏྗེ། དུས་འདིར་འཐློབ་པ་ནི་སློབ་
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པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་ཡང་འདྲའློ། །རློ་རྗེ་གུར་ལས་ཀང༌། བསམ་གཏན་གནས་སུ་རབ་

འདུག་སྟྗེ། །ཕྱག་རྒྱར་ལན་གཅིག་རབ་ཞུགས་ནས། །རློ་རྗེ་སྦྱློར་བ་ཡང་དག་

བརྩམ། །རློ་རྗེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་རབ་བརྩམས་ན། །སྐ་རྗེངས་

འཆར་བའི་དུས་སུ་ནི། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །ཅྗེས་འདུས་པ་ནས་

བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སློ། །མཆློག་འགྲུབ་པའི་”ཚེ
1

་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་

ཁློ་ནར་མ་ཟད། ཕྱག་རྒྱ་མས་ཀང་མཆློག་འགྲུབ་པར། །མི་སང་བདག་པློ་དཔལ་དང་

ལྡན། །ཞྗེས་པའི་ལྗེའུ་འདི་ཉིད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་དློ། །རྣམ་པར་སང་མཛད་འློད་

འདྲ་ཞིང༌། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གསུམ་འཕགས་པའི་མདློ་བསྗེ་ལས། བསྲུང་འཁློར་གི་

དབུས་སུ་རློ་རྗེ་འཆང་དཀར་པློ་སློམ་པ་ལ་སྦྱར་ཞིང༌། རློར་སྗེམས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས། རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་མངློན་བྱང་ལྔ་སྐྗེད་ཀི་སྐབས་སུ་དང་པློའི་མགློན་པློ་

བསྐྗེད་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་འགྲྗེལ་པར་དྗེ་གསུམ་གི་དློན། སྤྱློད་པ་བྱས་པས་རིགས་ལྔ་

དང་མཉམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་བཤད་པ་རྣམས་དློན་གཅིག་ཏུ་མ་བྱུང་ཡང་མི་འགལ་བ་

ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

༈ ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་འདིར་སློབ་དཔློན་གི་ལས་དང༌། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྱློད་པ་རྣམས་བསྟན་ལ། སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་སྐབས་སུ་དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་ལ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། བཞི་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་པ། །བརྒྱད་པ་དྗེ་བཞིན་

བཅུ་གཉིས་པ། །སློབ་དཔློན་སྤྱིའི་ལས་དང་ནི། །དངློས་གྲུབ་བརྟུལ་ཞུགས་སློམ་པ་

ཡིན། །ཞྗེས་པའི་དློན། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར། བདག་གི་དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་བིས་ཏྗེ། 

1  ཆྗེ    སྗེ། ༡༣༨བ༦ན།   ཚེ།    སྐུ། ༡༣༨བ༦ན།   ཚེ
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རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྱློད་པས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བྱ་ཞིང༌། གཞན་གི་དློན་དུ་

དཀིལ་འཁློར་བིས་ཏྗེ་སློབ་མ་གཞུག་པའི་ཆློ་གས་བཅུག་ལ་དབང་རྣམ་པ་བཞི་སྐུར་

བར་བྱྗེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་ལྗེའུ་འདིར་དཀིལ་འཁློར་

གཉིས་བིས་པར་གསུངས་པ་ལ། དཀིལ་འཁློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་

པའི་ཚེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤྱློད་པ་དང་འབྗེལ་ལ། སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་ཚེ་སློབ་མ་

ཡློངས་སུ་སྨིན་པ་དང་འབྗེལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཞན་ཡང་ལྗེའུ་

འདིར་གསུངས་པའི་རི་ལུ་ཐློད་པ་ཁ་སྦྱློར་གི་ནང་དུ་འཇློག་པ་དང༌། བཅུ་གཉིས་པ་

ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིའི་རས་ལས་བྱས་པའི་འཁློར་ལློ་ལ་སློགས་པ་ཡང་དཀིལ་

འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །

རྒྱུད་འདིར་བ་མ་ལ་ལྟློས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་དབབ་པ་དང་དཀིལ་

འཁློར་དུ་ཞུགས་པའི་འློག་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ནམ་མཁའི་ཁམས། །ཡློངས་

སུ་གང་བར་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་དམ་ཚིག་

པ་རྣམས་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ཞུགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེས་

གསློལ་བ་བཏབ་པའི་འློག་ཏུ་ལྷ་ངློ་སྟློན་པ་སློགས་གློ་རིམ་འཁྲུགས་པ་མང་ངློ༌། །དྗེ་

ལ་འཁྲུགས་སྗེབ་པ་དང་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་གསུངས་པ་སློགས་ཀི་གཞུང་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལྗེའུ་འདིར་བཤད་དགློས་ཏྗེ། ལྗེའུ་འདིའི་

མཚམས་སྦྱློར་དུ། དཀིལ་འཁློར་གི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞྗེས་

གསུངས་པས་སློ། །དྗེ་ལ་སྐུ་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ། དབུས་སུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་

གནས། །མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའང་བི། །ཞྗེས་པ་ནས། ཁློ་བློ་རྣམས་ཀང་སློར་
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བིའློ་ཞྗེས་པ་དང༌། གསུང་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ། མདློར་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ནི། །ཆློ་

ག་བཞིན་དུ་བི་བར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་བི་བ་ལ་འགྲྗེལ་པའི་སྐབས་གཞན་དུ་

ལག་པས་བི་བ་དང་ཡིད་ཀིས་བི་བ་གཉིས་ཀ་ལ་བཤད་པ་ཡློད་པས། བི་ཞྗེས་པ་

ལག་པས་ལྷའི་མཚན་མ་བི་བ་དང་ཡིད་ཀིས་ལྷ་རྣམས་སློམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བཤད་

ནས་ཡིད་ཀིས་བི་བ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་སྐྗེད་པ་ལ་བྱ་སྟྗེ། འགྲྗེལ་པར་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཅྗེས་པ་རློགས་པར་གྱུར་པ་འདུས་ནས་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

བཞུགས་པ་བཀུག་ནས། གནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཞུགས་པ་ལ་བསྟིམ་ལ་མཆློད་

པར་བྱའློ། །ཞྗེས་དང༌། བདག་ཉིད་ཀིས་བིས་པའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་

པར་བྱ་ཞིང་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསྟིམ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་སྔློན་དུ་

དམ་ཚིག་པ་རྣམས་བསྐྗེད་ནས་ཕྱིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསྟིམ་པར་གསུངས་

ལ། དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་ལྟར་མ་བྱས་ན། དམ་ཚིག་པ་

བསྐྗེད་པ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཞྗེས་བཞག་ཏུ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་ནས་སྐུ་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ། རློ་རྗེ་གསང་བ་རབ་བསློམས་པས། །ཆློ་ག་

སྔགས་ཤྗེས་པ་ཡིས་བྱ། །ཞྗེས་དང༌། གསུང་དཀིལ་ཀི་སྐབས་སུ། ཡློངས་སུ་གསལ་

བར་ཆློ་ག་བཞིན། །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བྱས་ནས་ནི། །དྗེ་ནས་གསང་བའི་མཆློད་

པ་བྱ། །ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར་སྔ་མ་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་ཡབ་ཡུམ་སློམས་

པར་ཞུགས་ནས་གསང་མཆློད་བྱ་བར་བཤད་པ་ནི་ཕྱི་མ་ལ་ཡང་འདྲ་ལ། དྗེ་ཡང་ཀླུ་

བྱང་གི་དཀིལ་ཆློག་གི་དགློངས་པས། རང་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ཐ་མི་དད་

དུ་བྱས་སྟྗེ་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལས་དཀིལ་
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འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་ལྟར། ཡུམ་གི་པད་མར་དཀིལ་འཁློར་པའི་

ལྷ་སྐྗེད་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་གསང་མཆློད་ཀི་མཆློད་པ་

བྱྗེད་པ་གཉིས་ཀ་གཟུང་བར་བྱའློ། །པད་མར་སྐྗེད་པའི་ལྷ་ཕྱིར་སྤློས་པ་རྣམས་ཀིས་

རང་རང་གི་མཛད་པ་སློགས་མཛད་པའི་མཐར། རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་

གཤྗེགས་ཏྗེ་སློ་སློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས། སར་འབྱློན་པར་བཞྗེད་

པའི་སློ་ནས་བཞུགས་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་གནློད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསློས་པའི་

རང་འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དྗེ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་རང་འདྲའི་དམ་ཚིག་པ་སློ་སློ་ལ་

ཐིམ་པར་བསམ་པ་ནི་སྔར་འགྲྗེལ་པར་དྲངས་པ་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ལ་དམ་ཚིག་པ་

བཞུག་པར་བཤད་པ་སྔ་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་སར་ཡང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་

ཏྗེ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་མཆློད་ནས་དམ་ཚིག་པ་སློ་སློ་ལ་བསྟིམ་པ་ནི་འགྲྗེལ་

པར། དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པར་བཤད་པ་ཕྱི་མའི་དློན་ནློ། །འདི་རྣམས་

ལྗེའུ་འདི་རྩ་འགྲྗེལ་དང་ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་ཆློག་གཉིས་བསྒིགས་ནས་ཤྗེས་པར་བྱ་

བའི་དཀའ་གནས་སུ་སང་བས་བཤད་ཀི། ཆློ་ག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་

ཆློ་ག་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

༈ གསང་བ་སྦྱིན་པ་བརྩམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་ལྔ་སིམ་ཏློག་ལས་

གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱར་ལ། འདིར་ཡང་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བས་གསང་དབང་ལ་སྦྱར་རློ། །འདིར་འགྲྗེལ་པར་བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་གྗེ་གསུམ་

གིས་བསྔགས་ནས། སྦྱང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་གས་བདུད་རྩིར་བྱས་པ་སློབ་མ་ཟར་

གཞུག་པར་གསུངས་པས་ནི། ཡབ་ཡུམ་གི་བྱང་སྗེམས་གཉིས་ཀི་བདུད་རྩི་ལྕྗེ་ཐློག་
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ཏུ་འཇློག་པའི་གསང་དབང་ཡང་མཚོན་པས་ན། སྔར་བཤད་པའི་གསང་དབང་

གཉིས་ཀ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རྣམ་པ་འདི་བཞི་གསང་ཆྗེན་ཏྗེ་ཞྗེས་པ་བཞི་སིམ་ཏློག་

ལས་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྦྱར་ལ། འདིར་རྩ་འགྲྗེལ་དུ་ཤྗེས་

རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་ལ་སྦྱར་བའི་མིང་འདློགས་དངློས་སུ་མ་མཛད་ཀང༌། 

དབང་གསུམ་པ་ལ་ངྗེས་པར་སྦྱར་དགློས་ལ། གསང་ཆྗེན་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡང་གསང་

དབང་ལས་ཀང་དབང་འདི་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་དློན་ནློ། །

དབང་འདི་བསྐུར་བའི་ཚེ་སློབ་མ་དང་རིག་མ་དྲིས་ལན་བྱ་བ་སློགས་ཀི་ཆློ་

ག་རྣམས་ནི་འདིའི་བཤད་རྒྱུད་རློར་འཕྗེང་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་དཀིལ་ཆློག་ཏུ་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །དབང་འདི་བསྐུར་བའི་ཚེ་སློབ་མ་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་གང་དུ་བསློམ་པའི་

ཚུལ་ནི། འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལས། བ་མས་དྗེ་ནི་བྱིན་བརླབས་ཏྗེ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་སྦྱིན་

པར་བྱ། །རྨློངས་པའི་གཏི་མུག་བདག་ཉིད་སྦྱློར། །གཏི་མུག་དགའ་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །གཏི་མུག་རྒྱུན་གིས་དབང་བསྐུར་ན། །གཏི་མུག་རློ་རྗེ་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཞྗེ་

སང་སང་བའི་བདག་ཉིད་སྦྱློར། །ཞྗེ་སང་དགའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞྗེ་སང་རྒྱུན་

གིས་དབང་བསྐུར་ན། །ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཆགས་ལ་འདློད་ཆགས་

བདག་ཉིད་སྦྱློར། །འདློད་ཆགས་དགའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །འདློད་ཆགས་རྒྱུན་གིས་

དབང་བསྐུར་ན། །འདློད་ཆགས་རློ་རྗེ་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་བདག་

ཉིད་སྦྱློར། །རློ་རྗེ་དགའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱུན་གིས་དབང་བསྐུར་

ན། །ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཞྗེས་སློབ་མ་རྣམ་སང་དང༌། མི་བསྐློད་

པ་དང་སང་མཐའ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་འཛིན་པ་དློན་གྲུབ་ཏུ་སློམ་པ་དང༌། 
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རིག་མ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། གཏི་མུག་དགའ་མ་དང༌། ཞྗེ་སང་དགའ་མ་དང༌། འདློད་

ཆགས་དགའ་མ་དང༌། རློ་རྗེ་དགའ་མར་བསློམས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་དྗེ། 

སྐུ་དཀིལ་དང༌། ཐུགས་དཀིལ་དང༌། གསུང་དཀིལ་དང༌། དློན་གྲུབ་ཀིས་གཙོ་བློ་

བྱས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་

ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་བཞི་བཤད་པ་འདི་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། རྣམ་

པ་འདི་བཞིའི་གསང་ཆྗེན་ཏྗེ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པ་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །

སྔགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བུད་མྗེད་གཟུགས། །ཞྗེས་པའི་དློན་ནི། སྔར་ལྗེའུ་

དང་པློའི་གཟུངས་དཀིལ་དུ། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པས་སྐྗེས་པའི་སྐུ་མི་སང་བར་

མཛད་ནས། སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློའི་གཟུགས་སུ་མཛད་པ་བཞིན་དུ་འགྲྗེལ་

པར་བཤད་དློ། །དྗེ་འདིར་སྟློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔར་ལྗེའུ་དང་པློར་དྗེ་ལྟར་མཛད་

པ་དྗེ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣལ་འབྱློར་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་དློན་དུ་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་དྗེ་ཡིན་ལ། དྗེ་འགྲྗེལ་པས་སྐབས་འདིར་དངློས་སུ་མ་བཤད་ཀང་

སྔར་བསྟན་ཟིན་པས་འདིར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་སྤྱན་མ་སློགས་ཀི་

རིགས་ཀི་བུད་མྗེད་བཞི་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་མ་སྤྱན་མ་སློགས་སུ་བསློམས་པ་བཞི་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བ་འདི་ཡང༌། སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་པའི་དློན་དུ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་དུ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་

སློ། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ལྟར་བསྐྗེད་པ་དྗེའི་དགློས་པ་ནི་མྱུར་དུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་

འཕང་ཐློབ་ནས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་པ་ནི་
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སྗེམས་ཅན་དློན་སྤྱློད་ཕྱིར་གནས་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡིན་པས་གཟུངས་

དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་དང་འདིར་གསུངས་པའི་དགློས་པ་གཉིས་ཀ་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །སློབ་མ་མི་བསྐློད་པར་བསྐྗེད་པའི་ཚེ་ནི། རིག་མ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་རྗེག་རློ་རྗེ་

མར་བསྐྗེད་པ་གདམ་ང་ཅན་ནློ། །

༈ དབང་བཞི་པ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེས་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་

ཤིང༌། བཤད་རྒྱུད་གཞན་དུ་ཡང་མི་གསལ་ལ། རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། བཞི་པ་དློན་ནི་

དམ་པའློ། །ཞྗེས་དང༌། བཞི་པ་འབས་བུར་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཞྗེས་དློན་གི་དབང་བཞི་པ་

རིམ་ལྔ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དློན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་བཤད་པ་དང༌། 

འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལས། དྗེ་ཡང་བཞི་པ་དྗེ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་དབང་གསུམ་པ་དང་དཔྗེ་དློན་

དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི་དཀིལ་ཆློག་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ཡང་

རློར་འཕྗེང་ལས། དབང་བཞི་པའི་སྐབས་སུ། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་བསློམ་པ་ཡི། །འདི་

ནི་མན་ངག་ལས་ནི་ཤྗེས། །ཞྗེས་དབང་བཞི་པ་འདི་ནི་བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པའི་མན་

ངག་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི་དབང་གསུམ་པའི་དུས་སུ་རང་

དང་རིག་མ་འདློད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སློམ་པའི་བསྐྗེད་རིམ་དཔྗེར་བྱས་ནས། ཟུང་

འཇུག་རློ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་དློན་གི་དབང་བཞི་པ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། བཞི་

པ་དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡང་དྗེའློ། །དྲིལ་བུ་པའི་དབང་ཆློག་ལས་ཀང༌། 

རིམ་པ་གསུམ་པློ་དྗེའི་བ་མ། །མན་ངག་གིས་ནི་འདིར་ཤྗེས་བྱ། །ཞྗེས་བུམ་པ་དང༌། 

གསང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་གསུམ་པློ་དྗེའི་བ་མ་སྟྗེ་གློང་མ་དབང་

བཞི་པ་མན་ངག་གིས་ཤྗེས་པར་བྱ་བའི་མན་ངག་ཀང༌། རིམ་པ་ལྔ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་
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ཀི་རིམ་པའི་དྗེ་ཁློ་ནའི་མན་ངག་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ་ལུགས་དྗེའི་

བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རིམ་པ་དང༌། གསང་འདུས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་གཉིས་

དློན་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པས་དློན་གི་དབང་བཞི་པ་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པའི་གློ་བ་བསྐྗེད་

པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཀི་ཚིག་དབང་རིན་པློ་ཆྗེའི་དབང་བཞི་

པ་བསྐུར་བའློ། །རྒྱུད་འདིར་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་དང༌། སྟ་གློན་དང༌། དབང་བསྐུར་

བའི་ཆློ་ག་རྣམས་འགའ་ཞིག་མ་བཤད་ཅིང༌། འགའ་ཞིག་དློན་མདློར་བསྡུས་པ་དང༌། 

འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱློགས་རྗེ་ཙམ་ལ་མ་བཤད་པ་ནི། རྩ་བཤད་ལྗེགས་པར་སྦྱློར་

ཤྗེས་པའི་བ་མ་ལ་རག་ལས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་པས་བཤད་རྒྱུད་གཉིས་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་དང་ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་རྣམས་ལྗེགས་པར་

བསྒིགས་ནས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་རྒྱས་པར་ཤྗེས་དགློས་པར་ཡློད་དློ། །

སྔགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཡི་གྗེ་ༀ། །བསློམས་ན་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་འབར། །ཞྗེས་

པའི་སྐབས་སུ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་སྦྱང་སྦར་རྟློགས་པར་བྱས་ནས་རྟྗེན་ཚུལ་རྩ་

རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་བཤད་པ་ནི། ཐ་མལ་ལུས་ཀི་ཆློས་ལ་ནི། །དྲི་

མ་ལྔ་རྣམས་སང་བ་ནི། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡིས་བྱིན་བརླབས་པས། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཞྗེས་བྱ་

བར་བཤད། །སྦར་དང་དྗེ་བཞིན་བསྗེག་པ་དང༌། །སང་བར་བྱ་དང་གཟུགས་སང་

བ། །སྔགས་ཀི་ལུས་སུ་རབ་སྦྱློར་བས། །བདུད་རྩི་ལྔ་ནི་བཟའ་བར་བྱ། །རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བ་ནི། །བར་སང་ལ་གནས་བསམ་པར་བྱ། །ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་ནི། །དྗེ་

ཡི་འློག་ཏུ་བསློམ་པར་བྱ། །ༀ་གིས་མཚན་པའི་བདུད་རྩི་ནི། །དྗེ་ཡི་དབུས་སུ་

བཞག་པར་བྱ། །རློ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱློར་བས། །འབར་བས་རྣལ་འབྱློར་ཚིམ་པར་
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བྱ། །ཤྗེལ་དང་མཚུངས་པར་སང་གྱུར་ཅིག །ཡྗེ་ཤྗེས་ཉི་མ་གཉིས་པར་

འགྱུར། །ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་རྣམས་ཀི། །མཚོན་ཆ་མཆློག་གིས་དྲངས་

ནས་ནི། །བདུད་རྩི་དྗེ་རུ་ཕབ་ནས་ཀང༌། །བཟའ་བའི་སྦྱློར་བས་བཟའ་བར་

བྱ། །བསྒྲུབ་བྱའི་དངློས་གྲུབ་ཆློ་ག་ཡིས། །དྗེ་བཞིན་དཔའ་བློ་ལྔ་རྣམས་བཟའ། །ཡིག་

གསུམ་ས་བློན་ལས་བསྐྗེད་བྱ། །གཞན་དུ་དྗེ་ནི་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

པའློ། །

རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་དློན་ནི། ལུས་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩི་ལྔའློ། །འདིར་

བདུད་རྩི་ལྔ་པ་མཆིལ་མ་ལ་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྔ་ཐ་མལ་པ་དྲི་

མ་ཅན་ཡིན་ཡང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་ངློ་བློར་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་བདུད་རྩི་ལྔ་བཤད་

དྗེ། འདིས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་སྟྗེ་རིགས་ལྔའི་ས་བློན་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ་བསྐྗེད་པར་བསྟན་

ནློ། །ཐུབ་པ་དཔལ་གི་ཀང༌། བྲུྃ་ཨྃ་ཛྲྃ་ཁྃ་ཧཱུྃ་ལས་ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་བསྐྗེད་ཅིང༌། 

དྗེ་ཡང་སྔློན་དུ་ཤ་ལྔ་བསྐྗེད་པར་བཤད་པ་ནི། ལྗེའུ་དྲུག་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཤ་ལྔ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔའི་རིགས་སུ་བཤད་ཅིང༌། རློར་འཕྗེང་ལས། བདུད་རྩི་ལྔ་ཡང་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔར་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནློ། །དྗེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་ཤ་དང་

བདུད་རྩི་གང་རུང་གཅིག་ཕྱློགས་དང༌། གང་རུང་གཅིག་མཚམས་སུ་བྱྗེད་པ་མིན་

པར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་དབུས་དང་ཕྱློགས་ཉིད་དུ་བཞུགས་པ་དང་མཐུན་པར་

ལྔ་ཚན་གཉིས་ཀ་དབུས་དང་ཕྱློགས་ཉིད་དུ་བསྐྗེད་དློ། །

ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་ནི་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་དཀར་པློ་དང་ཤཱན་ཏི་པས་

སྔློན་པློ་གྗེན་དུ་འགྲྗེང་བར་བཤད་ལ། རློ་རྗེ་ཉི་གདན་ལ་གནས་པར་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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འགྲྗེལ་པར་བཤད་དློ། །ཨཱ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་ནི་ཐློད་པའློ། །དྗེའི་དབུས་སུ་ༀ་གིས་

མཚན་པའི་བདུད་རྩི་ནི་བདུད་རྩི་ལྔ་ཀ་ལ་ཐུན་མློང་དུ་མཚན་པའློ། །ཐློད་པའི་འློག་ཏུ་

རླུང་མྗེ་གཉིས་སློམ་པ་ནི་འདིར་མ་བཤད་ཀང་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ལ། 

དྗེའི་སྐྗེད་ཆློག་ནི་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས། ཧཱུྃ་ཡྃ་ཧཱུྃ་དང༌། ཧཱུྃ་རྃ་ཧཱུྃ་ལས་སྐྗེད་པར་བཤད་

དློ། །དྗེ་ནས་གློང་གི་སྦར་བ་ནི། རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་གཡློས་པའི་

རླུང་གིས་མྗེ་སྦར་བའློ། །མྗེ་དྗེས་ཐློད་པ་གདུངས་ཤིང་རས་རྣམས་བསྐློལ་བ་ནི་

བསྗེག་པའློ། །དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་ཉི་གདན་དང་བཅས་པ་ཐློད་པར་ལྷུང་ནས་དཀྲུགས་པས་

རས་རྣམས་རློ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏྗེ་ཤྗེལ་དང་མཚུངས་པར་སང་བ་ནི་སང་བར་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་ཐློད་པའི་ནང་གི་པདྨ་དང་ཨཱཿ ཡིག་ཞུ་བས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩི་ཉི་

མ་གཉིས་པ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ་ནི་དམར་སྗེར་གི་གཟུགས་སུ་སང་བའློ། །བར་སང་གི་

རློ་རྗེ་ཐློད་པར་ལྷུང་ནས་རློ་མཉམ་དུ་གྱུར་པ་རློ་རྗེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱློར་གི་དློན་དུ་ཐུབ་པ་

དཔལ་བཞྗེད་ལ། རང་ཡབ་ཡུམ་གི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་འློད་ཟྗེར་མཚོན་ཆ་མཆློག་

སྟྗེ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་འཕློས་པ་དང༌། ༀ་ཡིག་གི་འློད་ཟྗེར་དྗེ་ལྟ་བུས་ཕྱློགས་

བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་གནས་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

བདུད་རྩི་བཀུག་ནས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ལ་བཅུག་པ་ནི་འབར་བར་བྱས་པ་སྟྗེ་

མང་པློར་སྗེལ་བའློ། །དྗེ་གསུམ་ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་སྦྱང་བ་དང་རྟློགས་པ་དང་སྦར་

བར་བྱས་པའློ། །མཐར་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལན་བདུན་དུ་བརློད་པས་བྱིན་གིས་བརླབ་

པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད་དློ། །བསྒྲུབ་བྱའི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་

བདུད་རྩི་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་ཆློ་ག་ཡིས། དཔའ་བློ་ལྔ་སྟྗེ་ཤ་ལྔ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱ་བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ནི་དྗེ་བཞིན་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །བདུད་རྩི་དང་ཤ་རྣམས་ཟ་བ་ན་སྔགས་ཏྗེ་ལྷའི་ལུས་

སུ་རབ་སྦྱློར་བ་སྟྗེ་བསློམས་ནས་བཟའ་སྟྗེ་དྗེས་ནི་ལྕྗེའི་སྐྗེད་ཆློག་དང་སིང་ཁ་དང་

ལློག་མ་སྦྱང་བ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཡིག་གསུམ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀི་དློན་ནི། ས་

བློན་གི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས་ཁ་ཟས་ཀི་དྲི་མ་སྦྱང་བ་དང༌། བདུད་རྩིར་བྱ་བ་དང་མང་

པློར་སྗེལ་བ་བསྐྗེད་པར་བྱའི། གཞན་དུ་སྟྗེ་དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་ཟློས་ན་ཕན་ཡློན་

བཤད་པ་རྣམས་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཞྗེས་པའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐའ་གཅློད་

དློ། །     ། །

༈ ཁམས་གསུམ་དག་གི་ལམ་མཆློག་ན། །བུད་མྗེད་ཇི་སྗེད་ཡློད་པ་

རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྤྱད། །གསུང་གི་རློ་རྗེ་མི་སྨད་དློ། །ཞྗེས་པའི་

སྐབས་སུ། ངག་གི་རློ་རྗེ་སྟྗེ་རློ་འཛིན་གི་བྱ་བས་བསྐློད་ལ། ཞྗེས་རྩ་གསུམ་པློ་ལྕྗེས་

བསྐློད་པར་གསུངས་ལ། གླུས་བསྐུལ་བ་ལས་བཞྗེངས་པའི་སྐབས་སུ་རྩ་སྦུབས་

གསུམ་སློར་མློ་གསུམ་གིས་བསྐློད་ཅིང་ཞྗེས་སློར་མློས་བསྐློད་པ་དང་གཉིས་

བཤད་དློ། །འདི་ལ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། ཆགས་པ་ས་བ་དང་རྒན་པ་སློགས་ལ་ནི་

སློར་མློ་རིང་པློ་གསུམ་སྦྲུལ་གི་མགློ་ལྟར་བྱས་ནས་དྲུད་པར་བྱ་བ་དང༌། གཞློན་ཞིང་

ཆགས་པ་མཉྗེན་པ་རྣམས་ལ་ནི་འློད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འབབ་པའི་

རྩར། རློ་རྗེ་ལྕྗེའི་ཐུར་མ་བཅུག་སྟྗེ་བསྐློད་པར་གསུངས་ཏྗེ། ཡུལ་སློ་སློར་མཛད་པ་

ནི་སློར་མློ་གསུམ་གིས་བྱྗེད་པ་ལ་དགློངས་སློ། །དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། 

མཛུབ་མློ་དང་ལྕྗེའི་རྩྗེ་མློ་ལ་ཡི་གྗེ་ཧྲིཿ དམར་པློ་བཀློད་པས་རྩ་བསྐུལ་བར་བཤད་པ་

ལྟར་ན། ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡང་སློར་མློ་དང་ལྕྗེ་གཉིས་ཀས་བསྐུལ་བ་ནི་སློར་མློ་གཅིག་
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པའི་ཁྱད་པར་རློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་བསྐུལ་བ་ནི། པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། རློ་འཛིན་

གི་བྱ་བ་དག་གིས་མ་ཕྱིན་གི་བར་དུ་བསྐློད་པར་བྱ་ཞིང་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། ཡུམ་

གི་དབུ་མའི་མར་ས་བྱྗེ་ནས་བདུད་རྩི་འཛག་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུའློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་

འགྲློ་ལས། ཡུལ་ལ་”སིད
1

་ཅྗེས་བྱ་བའི་སྔགས་འབྱུང་གི་བར་དུ་དྲུད་པར་གསུངས་

ལ། དྗེ་ནི་ཡུལ་དྗེས་ཆྗེད་དུ་བྱས་ནས་སྔགས་དྗེ་བཏློན་པ་མིན་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་

སྔགས་དྗེ་ཟླློས་པར་བྱུང་བའློ། །དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། དྗེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་པློས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བས་སིང་འདར་བ་དང་དགའ་བས་མློས་ཤིང་སྗེམས་ཀི་

རྡུལ་ཕ་མློའི་ཆུ་འཛག་ལ། ངློ་ཚ་ལ་སློགས་པ་དང་བལ་སྟྗེ་བ་སྤུ་ལངས་ནས་ཤིན་ཏུ་

ཆགས་པས་ལྟ་ཞིང་འཁྱུད་པ་ལ་གུས་པར་གྱུར་ཅིང་”སིད
2

་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་དང་ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་ནི་སློར་མློ་དང་ལྕྗེས་བསྐུལ་བས་རྩ་ཁ་བྱྗེ་བའི་

རྟགས་སློ། །

སྗེམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་མློའི་ཆུ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་ཆུའློ། །རློ་རྗེ་

གུར་ལས་ཀང༌། རློ་རྗེ་སྗེར་མློའི་རབ་སྦྱློར་གིས། །རློ་རྗེའི་ས་གཞི་རབ་བསྐུལ་ཏྗེ། །རློ་

རྗེའི་སྗེམས་སུ་རབ་ཕྱུང་ལ། །རློ་རྗེ་ལྕྗེ་ཡིས་བཟའ་བར་བྱ། །ཕྱི་ནས་དྗེ་ཡིས་བདྗེ་

ལྡན་དུ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རབ་བཅུག་སྟྗེ། །རློ་རྗེ་བཅིང་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རྗེ་

མཆློད་པ་རབ་ཏུ་བརྩམ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ས་གཞི་ནི་གསང་གནས་ཀི་རློ་

རྗེའི་རྟྗེན་ཡུམ་གི་པདྨའློ། །རློ་རྗེའི་སྗེམས་སུ་ཞྗེས་པ་ནི་ཀུནྡ་ལྟ་བུའློ། །ཕྱི་ནས་ཞྗེས་

པ་ནི་རྩ་སད་པར་བྱས་པའི་རྗེས་སུའློ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ནི་ཡབ་ཀི་གསང་བའི་རློ་

1  སིད    སྗེ། ༡༤༥ན༢ན།   སིད

2  སིད    སྗེ། ༡༤༥ན༤ན།   སིད
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རྗེའློ། །རློ་རྗེ་བཅིང་བ་ནི་རྩ་གཉིས་མི་འབལ་བར་བཅིངས་པའློ། །འདློད་པའི་བསྟན་

བཅློས་རྣམས་ལས་པདྨ་ཅན་དང་དུང་ཅན་མ་ལ་སློགས་པའི་བུད་མྗེད་ཀི་མཚན་ཉིད་

སྟློན་པ་ཡློད་པར་སང་ནའང་མན་ངག་འདི་ནི་དྗེ་དག་ལ་གཏན་མྗེད་པར་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །

༈ གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དགྲ་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མྗེ་མཛད་འདས་པ་ནས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ། 

གསང་འདུས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ལས་སྒ་སློར་བཞག་ལས་གཞན་པའི་བཤད་པ་མ་

བྱུང་ལ། འགྲྗེལ་ཆྗེན་དྲི་མྗེད་འློད་ལས། མཚན་བརློད་ལས། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་གསུངས། །མ་འློངས་རྣམས་ཀང་གསུང་འགྱུར་ལ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་

རློགས་སངས་རྒྱས། །ཡང་ཡང་གསུངས་པ་གང་ཡིན་དང༌། །ཞྗེས་སློགས་ཁུངས་སུ་

མཛད་ནས། མཚན་ཡང་དག་པར་བརློད་པ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་ཚིག་འདིའི་

ཕྱིར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་གསུངས་པ་ཡིན་

ནློ། །

འདིར་འདུས་པ་ལས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མར་མྗེ་མཛད་ནས་ཤཱཀ་ཐུབ་

པའི་བར་དུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་གང་གིས་ཀང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་མ་གསུངས་སློ་

ཞྗེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་དྗེའི་ཚེ་དྗེའི་དུས་ན་ཞྗེས་པ་སྟྗེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཆློས་

སྟློན་པའི་དུས་ན། རིགས་བཞིའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་ཞིང་སྐལ་བ་མྗེད་པའི་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་དབང་གིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཁློར་རྣམས་ལ་

མ་བསྟན་ཏྗེ། དུས་གཞན་དུ་ཡུལ་གཞན་གི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཀི་འཁློར་ལ་ཡང་
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མ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གསུང་འདིའི་ཕྱིར། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐྗེག་པ་གསུམ་སྟློན་པར་བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་ནློ། །རྣམ་པ་གཞན་

དུ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ་རློ་རྗེའི་ཐྗེག་པ་སྟློན་པར་བྱྗེད་པ་པློ་

ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་ཡུལ་དུས་ཁྱད་པར་བ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཆློས་

སྟློན་པའི་དུས་དང་གདུལ་བྱ་ཁྱད་པར་བ་རིགས་བཞིའི་གང་ཟག་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་

ཅན་ལ་མ་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་དུས་གཞན་དང་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་

བྱ་གཞན་ལ་མ་གསུངས་པ་མིན་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གདུལ་བྱ་དྗེ་དག་ལ་འཆད་

མི་འཆད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྗེའི་དུས་ན་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐལ་བ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྐལ་བ་ཡློད་མྗེད་ཀི་དློན་ནི། དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བ་དབང་པློ་

གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་མློས་ཤིང་དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ལ་མི་མློས་

པ་དང༌། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་དང་བལ་བའི་ལམ་གིས་བྱང་ཆུབ་

སྒྲུབ་པ་ལ་མློས་ཤིང༌། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་མི་མློས་པ་སྔ་མ་

ལ་ལྟློས་ན་དབང་པློ་བརྟུལ་པའློ། །འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལས་ཀང༌། རིག་མའི་བརྟུལ་

ཞུགས་སྟྗེར་བ་ན། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བ་

མྗེད་པའློ། །རྨློངས་པ་གང་ཞིག་འདས་གྱུར་ན། །དྗེ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་མཆློག་མི་

འགྲུབ། །ཅྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་གུར་ལས་ཀང༌། འདློད་ཆགས་ཀིས་”བསྐྗེད
1

་འཇིག་རྟྗེན་

པ། །འདློད་ཆགས་སངས་པས་བརླག་པར་འགྱུར། །རློ་རྗེ་ཆགས་པ་ཡློངས་ཤྗེས་

ན། །ཡིད་ནི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔར་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། ཆགས་དང་བལ་བའི་བྱང་ཆུབ་

1  བསྐད    སྗེ། ༡༤༦བ༡ན།   བསྐྗེད    སྐུ། ༡༤༦བ༡ན།   བསྐྗེད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ནི། །ཆགས་པ་མཆློག་ལྡན་རྣམས་ཀིས་སྨད། །ཅྗེས་གསུངས་པས་ད་ལྟ་ནས་ལམ་

འདིའི་རིགས་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་འཇློག་པའི་མློས་པ་སྤྱློད་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་

རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་ལམ་འདིའི་རིགས་ངྗེས་པའི་ཐབས་ལ་

འབད་པར་བྱའློ། །

༈ གསང་བ་འདུས་པ་འདི་ལ་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་

ཀི་བྱང་ཆུབ་རློགས་པར་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་པས་ནི་ལམ་འདིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགྲློད་པའི་

དུས་སྟློན་པ་མིན་གི། འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར་ལམ་གི་མཐར་ལམ་དུས་ཀི་འློད་

གསལ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཡུན་ཚད་སྟློན་པ་

ཡིན་ནློ། །ལམ་འདིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགྲློད་པའི་ཡུན་ནི་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་མངློན་

པར་དགའ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཞྗེས་པས་སྟློན་ནློ། །གང་གཱའི་

ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་དུ་མ་སྗེད་ཀི་བསྐལ་པར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་འབད་

ཅིང་བཙལ་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བ་དྗེ། །ཞྗེས་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་

པས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགྲློད་པའི་བྱང་སྗེམས་སློ། །

འློ་ན་ལམ་དྗེར་གྲངས་མྗེད་གསུམ་གིས་བྱང་ཆུབ་འཐློབ་པར་གསུངས་པ་

རིང་མཐའ་མ་ཡིན་ནམ། གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་སྗེད་ཀི་བསྐལ་པར་ཞྗེས་པ་ཇི་ལྟར་

རིགས་སམ་ན། འདི་ལ་ངྗེས་པ་དང་མ་ངྗེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་མདློ་བསབ་

བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ལས། ཕྱུགས་ཀི་ཤིང་རྟ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་གང་ཞྗེ་ན། འདི་ལྟ་སྟྗེ་དཔྗེར་ན། སྐྗེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ལྔའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རྡུལ་སྗེད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་འདའ་བར་འདློད་ནས་དྗེ་ཕྱུགས་



སྒྲོན་གསལ་གྱི་དཀའ་གནས་མཐའ་གཅྲོད།
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ཀི་ཤིང་རྟ་ལ་ཞློན་ཏྗེ་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་དྗེ་ཡུན་རིང་པློས་ལམ་རིང་པློར་དཔག་ཚད་

བརྒྱར་ཕྱིན་པ་ལས། དྗེ་དྗེར་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློས་བཟླློག་ནས་དཔག་ཚད་

ཁིར་དྗེད་དྗེ་ཕྱིར་ཕུལ་ན། སྐྗེས་བུ་དྗེ་ཕྱུགས་ཀི་ཤིང་རྟས་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་དྗེ་

དག་འདའ་བའམ་བསྐལ་པ་ནས་བརློད་དུ་མྗེད་པའི་ཡང་བརློད་དུ་མྗེད་པའི་བསྐལ་

པར་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་གཅིག་ཀང་འདའ་བར་ནུས་སམ། གསློལ་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དྗེ་ནི་མ་ལགས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། དྗེ་བཞིན་དུ་གང་

ལ་ལ་ཞིག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་མི་འཛིན་མི་ཀློག་པར། 

ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་བ་རྣམས་ལ་བསྗེན་ཅིང་དྗེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྟྗེན་པར་བྱྗེད། 

ཉན་ཐློས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཀློག་ཅིང་ཁ་ཏློན་བྱྗེད་དཔྱློད་ཅིང་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱྗེད་ལ། 

གཞན་དག་ཀང་ཀློག་ཏུ་འཇུག་པ་ནས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱྗེད་པའི་བར་དུ་བྱྗེད་ན་དྗེ་

ནི་དྗེས་ཤྗེས་རབ་རྟུལ་པློར་འགྱུར་ཏྗེ། བ་ན་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ལམ་ལས་སར་

དྲངས་ནས་ཕྱིར་ལྡློག་གློ །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འདིའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཤྗེས་རབ་ཀི་དབང་པློ་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་མིག་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཡང་རྟུལ་པློར་

སྒྱུར་ཞིང་ཉམས་པར་བྱྗེད་དྗེ། འདི་ནི་ཕྱུགས་ཀི་ཤིང་རྟ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ལམ་བགྲློད་ཚུལ་

ཡང་ཡློད་པས་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློ་གྲངས་མྗེད་པ་གསུམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་

པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པའི་ལམ་གི་རིང་མཐའ་མ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་མདློ་དྗེ་ལས། གླང་པློ་ཆྗེའི་ཤིང་རྟ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བ་དང་། ཉི་མ་དང་
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ཟླ་བ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བ་དང་ཉན་ཐློས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་འགྲློ་བའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཡང་གསུངས་

པས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་བགྲློད་པའི་མྱུར་བུལ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་མ་ངྗེས་སློ། །འློན་ཀང་འདུས་པར་སྔར་བཞིན་དུ་གསུངས་པས་ནི་གྲངས་

མྗེད་གསུམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡང་མཚོན་པར་བྱའློ། །འློ་ན་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་རྐང་

པས་འབད་ཅིང་”བཙལ
1

་ཡང་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་པར་གསུངས་ལ་ལམ་དྗེས་ཇི་

ཙམ་ཞིག་གི་བར་དུ་བགྲློད་པ་དང༌། ལམ་དྗེ་ལ་སློན་པ་གདབ་རྒྱུའི་སྔགས་ཀི་ལམ་ཅི་

ཙམ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན་འདི་ལ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་དབུ་མ་པས་ཐྗེག་པ་གསུམ་དུ་

གསུངས་པ་དྲང་དློན་དང་ཐྗེག་པ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ངྗེས་དློན་དུ་བཞྗེད་པས་

མཐར་ཐུག་ལ་ལྟློས་པའི་རིགས་སློ་སློར་ངྗེས་པ་མྗེད་ཀང་གནས་སྐབས་སུ་ཉན་རང་

གི་ཐྗེག་པར་ཞུགས་ནས་རང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐློབ་བར་དུ་ལམ་གཞན་དུ་མི་

འཇུག་པར་རང་གི་ཐྗེག་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་བགྲློད་པའི་རིགས་ངྗེས་པ་འདློད་པ་མི་

འགལ་བ་བཞིན་དུ། འདིའི་ལུགས་ཀིས་ཀང༌། མཐར་ཐུག་བ་ན་མྗེད་པའི་ཐྗེག་པ་

འདི་ལ་ལྟློས་དགློས་པར་འདློད་ཀང༌། གནས་སྐབས་སུ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་འདིས་

ཅི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བགྲློད་པ་ཡིན་ཞྗེས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་ངྗེས་པ་འདློད་

དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པའི་གདུལ་བྱ་རབ་ཀིས་རང་གི་ཐྗེག་

པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ས་བཅུ་པའི་བར་བགྲློད་པས་དྗེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གནས་སྐབས་

ཀི་རིགས་ངྗེས་པ་བཞག་ལ། ས་བཅུ་པ་བ་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་མཇུག་ཏུ་ཐྗེག་པ་བ་ན་

1  རྩལ    སྗེ། ༡༤༧བ༤ན།   བཙལ།    སྐུ ༡༤༧བ༥ན།   བཙལ
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མྗེད་པའི་ལམ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་བསན་ནས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ། རིམ་ལྔ་དང་སྤྱློད་བསྡུས་དང༌། ལས་མཐའ་རྣམ་འབྱྗེད་དང་གྲློལ་

བའི་ཐིག་ལྗེ་དང་མན་ངག་སྗེ་མ་སློགས་ཀི་གཞུང་མང་པློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རིམ་ལྔ་

གསལ་སྒློན་དུ་རྒྱས་པར་བཏན་ལ་ཕབ་ཡློད་པས་རྒྱས་པར་ཤྗེས་པར་འདློད་ན་དྗེ་

ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

༈ རྒྱུད་གཏད་པའི་སྐབས་སུ། འཁློར་གི་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་སྤྱི་ལ་རྒྱུད་

འདི་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་གཞན་ལ་སྟློན་ཅིག་ཅྗེས་བསློ་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རློ་རྗེ་ཆློས་ལ་

གཏད་པ་ནི་སྔློན་བྱུང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྗེས་འཇུག་ལ་ཡང་སྦྱར་དགློས་པས་སྦྱར་ན་མ་

འློངས་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲིག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རློ། །

དྗེས་ན་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་རློགས་པའི་མཇུག་ཏུ། གནས་དྗེ་སྔློན་བྱུང་ལྟར་གི་

རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མློས་པ་བྱ། འཆད་པ་པློ་རང་ཉིད་རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ་རློ་རྗེ་འཆང་

གི་ང་རྒྱལ་དུ་བྱ། ཉན་པ་པློའི་འཁློར་རྣམས་ཀང་སྔློན་བྱུང་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་

པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔར་མློས་པ་བྱས་ལ། འཆད་པ་པློས་

རིགས་ཀི་བུ་ཁྱྗེད་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རྗེ་འདི་བསློ་བར་གིས་

ཤིག །དྗེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞྗེ་ན། ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་

རྣམས་ཆློས་ཀི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་སྐལ་བ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁྱྗེད་རྣམས་ཀིས་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་འདི་ཟུངས་ཤིག་ཅྗེས་

བཀའ་བསློ། 
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དྗེ་ནས་འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། རློ་རྗེ་འཆང་དངློས་ཀིས་བཀའ་བསློས་པར་

མློས་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་ང་རྒྱལ་གིས་དྗེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་

ཞྗེས་ཁས་བང་ངློ༌། །རྩ་རྒྱུད་སྟློན་པས་གསུངས་པའི་མཐར་ཉན་པ་པློའི་འཁློར་གིས་

སྟློན་པ་ལ་བསྟློད་པ་བྱ་བར་མ་གསུངས་ཀང༌། འདུས་པའི་ལྗེའུ་བཅློ་བརྒྱད་པ་

རློགས་པའི་མཐར་ཉན་པ་པློའི་འཁློར་བྱང་སྗེམས་རྣམས་ཀིས། རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ་ལ་

སློགས་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྟློད་པ་དང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་

དང༌། རྒྱུད་སྟློན་པ་པློ་ལ་ལྗེགས་སློ་མཛད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེས་འཇུག་གིས་

ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་བསྟློད་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་རྩ་རྒྱུད་དང་པློ་གསུང་

བའི་དུས་སུ་མཆློད་པའི་སྤིན་གིས་མཆློད་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། གཏང་རག་

ལ་ཡང་མཆློད་པ་བྱས་ཏྗེ། ཕྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་མཆློད་པ་

བཞི་བྱའློ། །དྗེ་ནས་བསྟློད་པ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མར། དུས་གསུམ་རློ་རྗེ་ཐུགས་ཡིན་ཞྗེས་

པ་ནས། དད་པར་བྱྗེད་ཅིང་ཕྱློགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་དག །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་

འདྲར་ལྟ་དྗེ་ལ་རྟག་ཕྱག་འཚལ། །ཞྗེས་པའི་བར་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཅུ་

གསུངས་པས་བསྟློད། འདི་སྔློན་བྱུང་ལ་འཁློར་གི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། རྗེས་འཇུག་གི་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཀང་དྗེ་ལྟར་གྲུབ་ན་ལྗེགས་སློ། །

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི། ལྗེའུ་གཉིས་པ་ལས། །ཨྗེ་མའློ་སངས་རྒྱས་ཨྗེ་མའློ་

ཆློས། །ཞྗེས་རྐང་པ་བཞི་གསུངས་པའི་ཆྗེད་བརློད་ཀིས་བྱའློ། །ལྗེགས་སློ་འབུལ་བ་

ཡང་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། འདུས་པ་གསང་བ་ལས་བྱུང་བ། །ཞྗེས་པ་བཞི་དང་ལྗེགས་སློ་
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ལྗེགས་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་བྱའློ། །བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་གསུངས་ཟིན་པའི་

མཐར། སྟློན་པའི་ལྗེགས་བཤད་མིག་སྨན་དང༌། མིག་ཐུར་ལྟ་བུས་འཁློར་རྣམས་ཀི་

འཁྲུལ་པའི་ལློང་བ་བསལ་ནས་ཡང་དག་པའི་དློན་མཐློང་བ་ན་འཁློར་རྣམས་ཀིས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་མིག་མཆི་མ་དང་བཅས་པས་ལན་གསུམ་དུ་བསྐློར་བ་

བྱས་ནས་རློ་རྗེ་འཆང་ལ་ཡང་དག་པར་བསྟློད་པའི་ཚིག །ཨྗེ་མའློ་ཀུན་འགྲློ་ཀུན་

དབང་ཕྱུག །ཞྗེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞིས། བསྟློད་པ་ཡང་བསྟློད་པའི་སྐབས་

སུ་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་སློ། །རྒྱུད་དྗེར་བསྟློད་པ་ཟིན་མ་ཐག་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

སྐུ། འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་རྒྱལ་གི་ཁློ་བློའི་སྐུར་གྱུར་ཏྗེ་ཁློ་བློ་བཅུ་བཀུག་ནས་རྒྱུད་ཀི་

བཤད་པ་རིང་དུ་གནས་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་ཏུ་བགྗེགས་ཀུན་

ལས་སྲུངས་ཤིག་ཅྗེས་བཀའ་བསློས་ཤིང༌། ཡུལ་ཁམས་དྗེར་བསྲུངས་བའི་དློན་དུ་

ཁློ་བློ་རང་རང་གི་འཕྗེང་སྔགས་ཀིས་ཁློ་བློ་རྣམས་ལ་གཏློར་མ་དབུལ་བར་གསུངས་

པ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་ནས་ཁློ་བློ་བཅུ་ལ་གཏློར་

མ་ཕུལ་ཏྗེ་བཀའ་བསློ་བའི་ཚིག །རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ཁྱད་པར་

ཆྗེའློ། །དྗེ་ནས་འདུས་པ་ལས་བརྩམས་པའི་བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ་དང་ཤིས་བརློད་

བྱས་ཏྗེ། ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་དང་བདྗེ་ལྗེགས་ཀི་དཔལ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་

འབྱུང་བར་བྱའློ། །ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་མཐའ་གཅློད་དློ། །     ། །

༈ གང་གིས་རྨད་བྱུང་ཐམས་མཁས་ཀིས། །ཉློན་མློངས་རྒྱ་མཚོ་བྱིང་བ་

ཡང༌། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྒྱལ་གནས་སུ། །བདྗེ་བག་ཉིད་དུ་འཁིད་པའི་ཐབས། །རྣལ་

འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད། །དུང་ཕྱུར་གཉིས་དང་བྱྗེ་བ་གཉིས། །ལྗེགས་པར་
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གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཀུན་གི། །བ་ལ་ལས་ཀང་བ་མ་སྟྗེ། །སིང་པློ་ལས་ཀང་སིང་པློ་

མཆློག །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་རིན་ཆྗེན་གཅིག །དབང་པློ་རྣློན་པློའི་མཐར་ཐུག་

པའི། །འཇུག་ངློགས་དཔལ་ལྡན་འདུས་པའློ། །རྣམ་དཀར་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་

ལུས་ཐློབ་ཀང༌། །ཆློས་འདིའི་མིང་ཙམ་ཐློས་པའི་སྐལ་མྗེད་མང༌། །གསུང་རབ་མཐར་

ཐུག་ཡིན་ཞྗེས་ཐློས་མློད་ཀང༌། །ཐློས་བསམ་བསློམ་པས་འཇུག་པའི་སྐལ་བ་མྗེད། 

ཚུལ་འདིར་ཞུགས་ཀང་ཇི་བཞིན་མི་རྟློགས་པས། །རིན་ཆྗེན་གླིང་སློན་སྟློང་པར་

ལློག་པའང་མང༌། །ད་ལྟའི་དུས་འདིར་གྲུབ་ཆྗེན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི། །དགློངས་པ་སྐློང་བྱྗེད་

དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ལྷ། །ཀླུ་བྱང་ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན་ཟླ་གྲགས་ཀི། །ལྗེགས་པར་

བཤད་པའི་མིག་སྨན་བསྟྗེན་པ་ཡིས། །བློ་མིག་རབ་རིབ་བསལ་བས་བཤད་རྒྱུད་

ལྔས། །རྩ་རྒྱུད་བཤད་པའི་གནད་དློན་གསལ་བར་མཐློང༌། །གང་གི་འཕིན་ལས་

ཟྗེགས་མའི་ཆ་ཤས་ཙམ། །སིང་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས་ཀང་རྗེད་དཀའ་བ། །ཤིན་ཏུ་སྦས་

དློན་ལྷང་ངྗེར་གསལ་མཛད་པ། །འཇམ་དབྱངས་བ་མའི་དྲིན་གིས་རྟག་སྐློངས་

ཤིག །འདི་འདྲའི་ཐྗེག་མཆློག་དགའ་སྟློན་མློང་བའི་ཚེ། །ལམ་མཆློག་འདི་ཡིས་ཉིན་

མཚན་མི་འདའ་བར། །ཤིང་གི་སློད་དུ་བསྐློལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །དང་པློ་གང་ཡིན་ཐ་

མར་འགྱུར་བ་ཡི། །ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ལྷུར་ལྗེན་སུ་ཞིག་ཡློད། །སྦུན་པ་འཕྱར་ལ་

ཀུན་ནས་འབད་པ་བཞིན། །སིང་པློ་མྗེད་པའི་བྱ་བས་གཡྗེངས་གཡྗེངས་ནས། །དློན་

ཆྗེན་སྒྲུབ་པ་སུ་ཞིག་ཡལ་བར་འདློར། །འདློད་ལྡན་སིང་ལ་སྨིན་ལྗེགས་གཟུགས་

ཀིས་བཞིན། །གང་ཞིག་མཐློང་ཞིང་དྗེ་དློན་བསམས་པ་ན། །མཁས་པའི་ཡིད་ནི་རབ་

ཏུ་འཕློག་བྱྗེད་པའི། །གཞུང་འདིར་འབད་ལས་བདག་གིས་དཀར་པློའི་ལས། །ཇི་
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སྗེད་བསགས་པ་དྗེ་ཡིས་འགྲློ་ཀུན་གིས། །ཤིན་ཏུ་དབྱྗེ་བར་དཀའ་བའི་རྒྱུད་སྗེའི་

གནད། །ཇི་བཞིན་ལྗེགས་པར་རྟློགས་ནས་དྗེ་ཡི་དློན། །བསྒྲུབས་པས་རློ་རྗེ་འཛིན་

པའི་སར་བགྲློད་ཤློག །ཇི་སིད་གླིང་གི་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཀི། །ཟྗེའུ་འབྲུར་ལྷུན་པློ་

གནས་པ་དྗེ་སིད་དུ། །ལྗེགས་བཤད་འདིས་ཀང་སྐལ་བཟང་འགྲློ་བ་ལ། །ལམ་གི་

མཐར་ཐུག་རིང་དུ་གནས་བྱྗེད་ཤློག །བདག་ཀང་དྗེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ། །ལམ་གི་མཐར་ཐུག་འདི་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །ལྗེགས་ཚོགས་ཀུན་གི་རྩ་བ་ཟླ་

མྗེད་པ། །བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་རྟག་ཏུ་མཉྗེས་བྱྗེད་ཤློག །

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་སྒློན་མ་

གསལ་བའི་དཀའ་བའི་གནས་ཀི་མཐའ་གཅློད་རིན་པློ་ཆྗེའི་མྱུ་གུ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། 

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་

བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལྔའི་སྔགས་དང༌ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་གཞུང་ཀུན་ལ་རིང་དུ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་གསང་བ་

འདུས་པ་འཕགས་པའི་སྐློར་བློད་དུ་འགྱུར་རློ་ཅློག་དང༌། མར་འགློས་ཀི་ལུགས་ཀི་

བཤད་པ་དང༌གདམས་ངག་རྣམས་ལའང་འདྲིས་པར་བྱས་ནས། །རྩ་བ་དང་བཤད་

པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལྗེགས་པར་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སློབས་པ་རྗེད་པའི་

ཚེ། འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའློ། །
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༄༅། །འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ 
ཆེར་བཤད་པ་སོག་རྩོལ་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ 

གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས།

༄༅། །དཔལ་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་ལྷ་མློ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཞུས་

པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་སློག་རྩློལ་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ། 

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེའི་གསུང་རབ་ལྟ་བའི་མིག །ལྟ་བ་ངན་པའི་རབ་རིབ་དང་བལ་

བ། །ལྗེགས་པར་སྩློལ་མཛད་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་ཡི། །ཞབས་པད་དྲི་མ་མྗེད་ལ་

མགློས་ཕྱག་འཚལ། །ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་རྟློགས་ན་རྒྱུད་སྗེའི་གནད། །ཇི་བཞིན་

ཁློལ་བའི་མན་ངག་མཐར་ཐུག་པ། །མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་མན་ངག་ལ། །རིང་

དུ་གློམས་ལས་རྒྱུ་སྗེའི་གནད་མཐློང་ནས། །རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ་རློ་རྗེ་འཆང་དབང་

ལ། །ཟག་མྗེད་དགྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་བཙུན་མློ་མཆློག །སྤྱན་སློགས་ལྷ་མློ་བཞི་ཡིས་

ཞུས་པའི་རྒྱུད། །ཇི་བཞིན་གསལ་བར་བདག་གིས་བཤད་པར་བྱ། །ཚིག་ཉུང་དློན་

རྒྱས་དཔག་དཀའ་འདུས་པའི ་དློན། །རློ ་རྗེ ་འཆང་གི ་རང་གི ་རྣམ་བཤད་

ཀིས། །ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་འདློད་ན། །དློན་ཟབ་འདི་ནི་གུས་པའི་ཡིད་

ཀིས་ཉློན། །

འདིར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་པ་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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འཆད་པ་ལ་བཞི། །མཚན་གི་དློན། འགྱུར་གི་ཕྱག །གཞུང་དློན་དངློས། མཇུག་གི་

དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་མཚན་ལ་རྒྱ་གར་གི་སྐད་དུ་ཙ་ཏུར་དྗེ་བ་ཏི་པ་རི་

པྲིཙྪ་ཞྗེས་པ་བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཙ་ཏུར་ནི་བཞི་དང་། དྗེ་བ་ཏི་ནི་ལྷ་མློ་དང་། 

པ་རི་ནི་ཡློངས་སུ་དང་། པྲིཙྪ་ནི་ཞུས་པ་སྟྗེ། སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་བཞིས་

ཡློངས་སུ་ཞུས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། དཔལ་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་དཔལ་ནི་ཚོགས་གཉིས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་ལ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་ཞིང་། །ལྷག་

མ་ནི་གློ་སའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

གླྗེང་གཞི་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན། གཞན་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགློས་འབྗེལ། 

འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་མགློར་འདི་སྐད་

བདག་ཐློས་སློགས་ཀིས་གླྗེང་གཞི་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་

ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློས་མཛད་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་འདི་ནི་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་

པས་རྩ་བའི་མདློར་གླྗེང་གཞི་གསུངས་པས་ཉྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་འཆད་པ་ནི། རྒྱུད་

འདི་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་ཡིན་པ་ནི་འདློད་དུ་མི་རུང་བས། དྗེའི་བཤད་རྒྱུད་

ལ་བསམ་པར་མངློན་ལ། དྗེ་ལྟ་ནའང་རྩ་རྒྱུད་དུ་གླྗེང་གཞི་གསུངས་ཀང་བཤད་རྒྱུད་

ལ་འདི་སྐད་བདག་ཐློས་སྨློས་པ་འདས་པ་དང་། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་། ཀྱཻ་རློར་དང་། སཾ་

བྷུ་ཊ་ལྟ་བུ་མང་བས་རྒྱུ་མཚན་དྗེ་མ་ངྗེས་སློ། །དྗེས་ན་སྨྲི་ཏིས་མཛད་ཟྗེར་བའི་

འགྲྗེལ་པ་ལས་རྒྱུད་འདྲི་གསང་བའི་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་བ་སྟློང་ཕག་གཅིག་བཞུགས་

པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མར་བཤད་པ་ལྟར། འདི་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ཀི་དུམ་བུ་ཕྱི་མ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གཅིག་ཏུ་འདུག་པས་གླིང་གཞི་མ་གསུངས་པར་མངློན་ཏྗེ། འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་

བཞིན་ནློ། །རྒྱུད་སྔ་མ་གཅིག་གི་དུམ་བུ་ཡིན་པ་ནི་འདི་ཉིད་ཀི་ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས་

ཤྗེས་ལ། ཐམས་ཅད་གསང་བའི་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཡིན་པར་ནི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་

ལས་གསལ་ལློ། །རྒྱུད་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློས་མཛད་ཟྗེར་བ་ལས། བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ཚིག་དློན་འཆད་པ་ན། བྱང་ཡིག་རློ་རྗེ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། །ཡི་གྗེ་

ཆུབ་ནི་གཟུགས་མའི་ཚིག །སྗེམས་ཡིག་ཞུ་བར་གསུངས་པ་སྟྗེ། །ཡི་གྗེ་པ་ནི་བདྗེ་

བ་ཆྗེ། །ཞྗེས་པའི་ལུང་དྲངས་ནས་བཤད་པ་དང་། །སྨྲི་ཏིས་མཛད་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་

ལས་ཀང་། །ལུང་དྗེ་གསང་བའི་ཐིག་ལྗེའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པར་བཤད་ཅིང་། རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་པའི་འབྲུ་འཇློག་པ་ན། རློ་དང་རྗེ་དང་སྗེ་དང་མ་དང་ས་དང་པ་

དྲུག་གི་དློན། མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་དང་། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་

རིགས་ལྔ་དང་། དྗེ་རྣམས་ལྡན་པའི་དློན་ལ་བཤད་སང་བས། རྒྱ་གར་བའི་གཞུང་

ཁུངས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་བར་སང་སྟྗེ། བ་མ་དྗེ་དག་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་

ཡློད་པའི་བློད་ཅིག་གིས་བཤད་དམ། ཡང་ན་བཤད་པ་དྗེ་དག་བློད་ཀིས་བཅུག་པ་

ཡིན་པ་འདྲའློ། །

གཉིས་པ་ནི་དགློས་པ་ལ་སློགས་པ་མ་མཐློང་བའི་གཞུང་ལ་ནི་དད་པའི་རྗེས་

སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ན། ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ལྟ་

སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་འདི་ལ་ཐློག་མར་དགློས་པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་

བརློད་པར་བྱ་དགློས་ན། བརློད་པར་བྱ་བ་ནི་གང་ཞིག །དགློས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། 

དགློས་པའི་དགློས་པ་ནི་ཅི་ཞིག །འབྗེལ་བ་ནི་གང་སམ་ན། བརློད་པར་བྱ་ནི་ཆློས་ཀི་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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དབྱིངས་འཕློ་བ་དང་། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རིམ་པ་དང་། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བསྡུ་བ་

དང་། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་དློན་བསྒྲུབ་པ་བཞི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའློ། །དགློས་པ་

ནི་རྒྱུད་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་དློན་དྗེ་རྣམས་ལྗེགས་པར་རྟློགས་པའློ། །དགློས་པའི་

དགློས་པ་ནི་དློན་དྗེ་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཐློབ་པའློ། །འབྗེལ་བ་ནི་ཉིང་དགློས་དགློས་པ་དང་། བརློད་བྱའི་དློན་རྟློགས་པ་རློད་

བྱྗེད་གཞུང་ལ་རག་ལས་པའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་གང་བཤད། བཤད་རྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་

སྦྱར་བས་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། །མདློར་བསྟན་པ། རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདི་ཐམས་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པར་ནི་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་

གི་རྒྱུད་ལས། །འདློད་ཆགས་ཆྗེན་པློའི་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ། 

ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། །འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་

པར་ནི་རིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་སློ། །བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྲློ་བ་ལ་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་རིམ་

གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་གཉིས་ཀའམ། གང་རུང་གཅིག་བཤད་གཞིར་བཟུང་

ནས་གཙོ་བློར་འཆད་པ་ཞིག་དགློས་ལ། རྒྱུད་འདིས་འདུས་པའི་རིམ་གཉིས་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པ་གཉིས་ཀ་འཆད་མློད་ཀང་གཙོ་བློར་འཆད་པ་ནི་རློགས་རིམ་

ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དང་། བདག་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། མངློན་པར་

བྱང་ཆུབ་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཀང་སྟློན་མློད་ཀང་། གཙོ་བློར་ནི་

སློག་རྩློལ་གི་གནད་རྣམས་གསལ་བར་འཆད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྩ་རྒྱུད་ཀི་

བསྐྗེད་རིམ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ། རྩ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་ཇི་ལྟར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ནི། དྗེ་ལ་འདིས་རིམ་པ་དང་པློ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པའི་ཚུལ་ནི། ལྗེའུ་

དང་པློར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུས་བརྒྱན་པའི་རློར་སྗེམས་ཡུམ་དང་། སློམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡུམ་གི་ཆློས་འབྱུང་དུ་སྤློས་པར་གསུངས་པས་

ནི། དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སྗེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ལུས་དཀིལ་

བཀློད་པ་དང་། འདུ་བྱས་པའི་རིག་མ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་པད་མར་ཕྱུང་བ་བསྟན་ལ། ལྗེའུ་གསུམ་པར། ཆུ་ཁམས་ཕ་ལས་སྐྗེས་ཞྗེས་

བྱ། །ཞྗེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་གསུངས་པ་ཡང་། རྣམ་གཞག་རིམ་པར་

ལུས་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་དྲངས་པས་དྗེས་ཀང་ལུས་དཀིལ་སྟློན་ལ། །ལྗེའུ་བཞི་

པར་ལུས་དཀིལ་བཤད་པའི་ཕྱློགས་འགས་ཀང་སྟློན་ཞིང་། སྐབས་དྗེར་རིག་མ་དང་

སློམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་བསྟན་ཏློ། །

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྐབས་སུ་ཡུམ་གི་པདྨར་བྱང་སྗེམས་ཕྱུང་

བའི་ཐིག་ལྗེ་ལྷ་སློ་སློའི་སྔགས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ལྗེའུ་གསུམ་པ་ལས། ཆ་ཤས་གཉིས་

པ་དང་ལྡན་པ། ཞྗེས་སློགས་ཚིག་བཅད་གསུམ་གིས་སྟློན་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། 

ཚིགས་བཅད་དང་པློ་གཉིས་ཀི་དློན་དྗེ་ལ་བཤད་པས་སློ། །ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མའི་

དློན་ནི་གཞུང་གི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་འཆད་དློ། །ལྗེའུ་བཞི་པར་བྱང་སྗེམས་དང་

བྷ་གའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་གསུངས་པའི་དློན་ནི་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་འཆད་

པར་འགྱུར་རློ། །ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྐབས་ཀི་འློག་སློའི་ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློ་ནི། ལྗེའུ་

དང་པློའི་སྐབས་ཀིས་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པར་སྦྱློར་ན་རུང་

ལ། བཟླས་པ་ནི་ལྗེའུ་གསུམ་པའི་སྔགས་འདུས་པ་དྲིས་པའི་ལན་གི་ཕྱློགས་གཅིག་
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གིས་ཀང་སྟློན་དུ་རུང་ངློ་། །གླུས་བསྐུལ་བའི་ངློར་བཞྗེངས་པ་ལ་ཉྗེར་སྤྱློད་དང་འདློད་

ཡློན་དང་གསང་མཆློད་ཀི་མཆློད་པ་ནི་ལྗེའུ་བཞི་པར་མཆློད་པ་ཞུས་པའི་ལན་གིས་

བསྟན་ཏློ། །ཁ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་གི་ཕྱློགས་གཅིག་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་ལྗེའུ་

བཞིན་པའི་ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་གིས་བསྟན་པ་ནི་མདློར་བྱས་སུ་གསུངས་ལ། ཟ་བ་

དང་སྤྱློད་ལམ་གི་དུས་ཀི་རང་ལྷར་བསློམ་པ་ནི། གང་ཡང་འགའ་ཞིག་ཞི་བའི་

ལས། །ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་དྲུག་གིས་བསྟན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་པས་

ནུས་པ་རྗེད་པ་ན་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་རབ་འབྱམས་སྦྱིན་སྗེག་སློགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་

ཡང་། ལས་རྒྱལ་མཆློག་ཏུ་མདློ་བསྗེ་ལས་གསུངས་ལ། དྗེ་ནི་ལྗེའུ་བཞི་པར་རས་

ཀིས་སྒྲུབ་པ་དང་ སྔགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཕྱིའི་སྦྱིན་སྗེག་གིས་ཅི་རིགས་པར་

བསྟན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་རིམ་པ་དང་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དློན་བསྟན་པ་དྗེ་དག་གིས་རྩ་

བའི་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གང་འཆད་པ་ནི་གློ་བར་ས་ལ། དློན་ཕ་བ་འགའ་ཞིག་བསྟན་པ་ནི་

ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་འཆད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་བཤད་པ་སློགས་ཀི་

གཞུང་གིས་ལུས་དབྗེན་ཡང་བསྟན་པར་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པས། འདིར་

ལུས་དཀིལ་བཤད་པ་ལུས་དབྗེན་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བས་སྦྱློར་ནའང་། སྦྱར་བར་

བྱའློ། །རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་གཉིས་ལས། རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་གསུམ་པ་

ལས་སའི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་གི་འབྲུ་ཙམ་གི་རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་དང་། ལྗེའུ་

དྲུག་པ་ལས། སའི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་བསློམ་པར་གསུངས་པ་གཉིས་ཀིས་རླུང་གི་

དྗེ་ཉིད་མི་གསལ་བར་བསྟན་པ་རྒྱུད་འདིའི། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། ཞྗེས་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རྐང་པ་བཞིས་སྟློན་པར་རིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནི་མཚན་པ་ཙམ་སྟྗེ། དྗེའི་

གློང་གི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དག་ཅྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་དང་། འློག་གི་ཕྱྗེད་ཚད་ཙམ་

གི་ཞྗེས་སློགས་དང་པློའི་བྱུང་ཁུངས་དང་། འློངས་པའི་ལམ་དང་། ཕྱིར་སྡུད་པ་དྲིས་

པའི་ལན་གསུམ་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པས་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལྗེ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཏློ། །དྗེ་ཡང་ལྗེའུ་དང་པློར་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུང་སློ་

སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་བསྟན་ལ། ལྗེའུ་གཉིས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་རིམ་པ་ཡིས། །ཁ་

སིང་ལྟྗེ་བ་གསང་བ་ལ། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ལྗེའུ་དང་པློར་བཤད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་

ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་རླུང་ལ་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུ་དུ་ཕྱྗེ་ནས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལས། 

འགྲློ་འློང་བྱྗེད་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་གསལ་བར་བསྟན་ཏློ། །རློར་བཟླས་བྱྗེད་པའི་བྱྗེད་

ཚུལ་གི་གནད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལྗེའུ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་གཞུང་དྗེ་དག་གིས་བསྟན་

པ་ནི་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་འཆད་དློ། །དྗེ་ནས་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ནི། བཅུ་གཉིས་ལྔ་

ཡི་ལྔ་པ་ཡང་། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བསྟན་ཏློ། །

རློར་བཟླས་བྱས་པའི་ནང་གི་རྐྗེན་དང་། ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློ་རྐང་

གི་རླུང་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིར་སྡུད་ཅིང་རློ་མཉམ་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་ལྗེའུ་

གསུམ་པར་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བསྡུ་བ་དང་། །རློ་རྗེ་གསུམ་གི་ལན་གཉིས་དང་། 

ཁམས་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་དྲིས་པའི་ལན་གི་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་སྟློན་

ཏློ། །སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་བའི་རིམ་པའི་ཞུས་ལན་གིས་སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་བསྒྲུབ་པའི་

གཞི་བསྟན་ལ། འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བའི་ཞུས་ལན་གིས་ཀང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་

པའི་སློ་ནས་བདག་བྱིན་རླབས་སྟློན་དུ་རུང་ངློ་། །ལས་ཉློན་གི་གཞིའི་ཞུས་ལན་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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གིས་རློར་བཟླས་ཀི་དམིགས་པ་རླུང་གི་བྱ་བ་སྟློན་པ་ནི་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འློད་གསལ་ལ་ལྡང་པའི་དྲི་བའི་སྐབས་དང་། ལྗེའུ་བཞི་པའི་ཆློས་

དབྱིངས་བསྒྲུབ་པའི་ལན་གིས་འློད་གསལ་སྟློན་ལ། འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བའི་དྲི་

བའི་ལན་གིས་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྟློན་ནློ། །ལྗེའུ་དང་པློའི་མཇུག་ཏུ་ཕན་ཡློན་ལ་

སློགས་པ་སྟློན་པ་དང་། ལྗེའུ་གསུམ་པའི་གློང་བུའི་བསྡུ་བ་དང་རློར་སྗེམས་ཀི་རང་

བཞིན་ཞུས་པའི་ལན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནི་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་

བྱའློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་གི་གཞུང་གང་རྒྱུད་འདིས་བསྟན་པའི་ཚུལ་སྦྱློར་བ་

རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆྗེར་རྟློགས་པར་ས་བས། ཐམས་ཅད་མ་བིས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་འཆད་པའི་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

བསྒིགས་པ་ན། སྔ་མར་མི་གསལ་བ་ཕྱི་མར་གསལ་བར་སྟློན་པས། བཤད་རྒྱུད་ནང་

ཕན་ཚུན་སྦྱར་བས་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་པའི་གདམས་ངག་གི་རིམ་ལྔར་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་

འཆད་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་འདི་དང་། རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང་། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་གསུམ་རིམ་པར་

བཀློད་པའི་སྐབས་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལློ། །དྗེའི་མན་ངག་གིས་འདིར་ཡང་བཤད་

ན། སིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་དང་། རློར་བཟླས་སྦྲག་པ་འདིར་བཤད་པ་འདིས། རྒྱུད་ཕྱི་

མར། རང་སྔགས་སིང་གར་བསམས་ནས་ནི། །སློག་ནི་ཐིག་ལྗེར་གནས་པར་

བཞག །ཅྗེས་པ་དང་། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་གདློང་གི་སང་རྩྗེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང་། སིང་

གའི་ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པར་བཤད་པ་དང་། དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་

ལས། དང་པློ་གཅིག་ནི་དགུ་དབུས་ན། །ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པ་དང་། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་དང་པློ་གཅིག །ཅྗེས་སློགས་དང་། བདག་ཉིད་འདི་འདྲར་བྱས་ནས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ནི། །ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་བྱ། །ཞྗེས་སློགས་རྣམས་ཀི་དློན་ཡང་རྒྱུད་འདིར་

བཤད་པ་དང་དློན་མཐུན་པར་གློ་ནུས་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རློར་

ཕྗེང་གི་ལྗེའུ་དྲུག་པ་ལས་ཤིན་”ཏུ
1

་དབྱྗེ་བར་དཀའ་བའི་སིང་གའི་མདུད་པ་མ་གྲློལ་

བར་དུ་མདུད་པས་བཅིངས་པའི་ནང་གི་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་སྡུད་པར་མི་ནུས་

ཤིང་། དྗེ་མ་ནུས་ན་དྗེར་རླུང་རྣམས་ཐིམ་པ་ལས་འློད་གསལ་འཆར་བའི་རྟློགས་པ་

བསྐྗེད་མི་ནུས་པས་རྩ་མདུད་དྗེ་དབྱྗེ་དགློས་པ་དང་། དྗེ་འབྱྗེད་པ་རློར་བཟླས་ཀིས་

བྱྗེད་པར་གསུངས་པས་ཤྗེས་སློ། །སིང་གའི་རྩ་མདུད་འབྱྗེད་པ་ནི་དབུ་མའི་མདུད་

པ་འགྲློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་གལ་ཆྗེྗེ་ཤློས་ཡིན་པར་རློར་ཕྗེང་གི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་སིང་པློའི་ལྗེའུ་ལས་ཤྗེས་པས། འདུས་པའི་ལུགས་ཀིས་སིང་གར་གནད་

དུ་བསྣུན་པ་ཉིད་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་བྱ་དགློས་པར་ཤྗེས་པ་

ཡིན་ནློ། །

རློར་བཟླས་ཀིས་སིང་གར་རླུང་བསྡུས་པའི་ཚེ་དྗེའི་སྡུད་རིམ་ལ་སྟློང་པ་བཞི་

འཆར་བར་ནི་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། ཇི་ལྟར་འློ་མ་ཁྱབ་པར་ནི། །མར་གསར་

གནས་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །དྗེ་བཞིན་གློས་དཀར་ལ་སློགས་ལ། །ཞི་བ་ཉིད་ནི་དྗེ་

གནས་སློ། །ཞྗེས་འློ་མ་གཤིགས་པ་ལས། མར་གསར་འབྱུང་བ་ལྟར་གློས་དཀར་

མློའི་རླུང་ཉིས་བརྒྱ་ཉྗེར་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ལ་འབད་པ་ལས་ཀང་། 

ཞི་བ་སྟྗེ་སྟློང་པ་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་རྟློགས་པའམ། མདློར་བསྡུ་ན་སྟློང་པ་བཞིའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་སྐྗེ་བར་གསུངས་པས་སྟློང་པ་བཞི་འཆར་པ། སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློ་ནི་བཤད་

1  དུ    སྗེ། ༦ན༤ན།   ཏུ།    སྐུ། ༦ན༤ན།   ཏུ
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རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་གསལ་བས། དྗེ་ནས་གསུངས་

པ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སློག་རྩློལ་གི་སྐབས་འདྲ་བ་གཅིག་

ལའང་བཤད་རྒྱུད་ཕན་ཚུན་དུ་བཤད་པ་སྒིག་ཤྗེས་ན། རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་རྣམས་རྗེ་རྗེ་

འཆད་པ་ལ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་སློ་སློས་དྗེས་པ་མི་འདྲ་བ་བསྐྗེད་ཚུལ་རྣམས་ཤྗེས་

པས། རྩ་རྒྱུད་གཅིག་ལའང་བཤད་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་

ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ཅིང་། གདམས་ངག་གི་མཐར་ཐུག་རྩ་རྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། དྗེ་ལྟར་ཡིན་

པ་ལ་ངྗེས་པ་སྐྗེད་བྱྗེད་བཤད་རྒྱུད་ལ་ཐུག་པ་དང་། དྗེ་ལྟར་དངློས་པློ་ལ་གནས་ཀང་

བ་མའི་ཞལ་ནས། དྗེ་ལྟར་ཡིན་པར་འཆད་པ་མྗེད་ན་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བར་རིམ་

ལྔ་ལས། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རྒྱུད་དུ་ནི། །དྗེ་ཉིད་འདི་དག་རྒྱས་བཏབ་

གནས། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྗེས་འབངས་ནས། །བ་མའི་ཁ་ལས་རྟློགས་པར་

བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། དྗེ་འདྲ་བ་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་

རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་གྱུར་ན་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གདམས་

པའི་མཐར་ཐུག་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་གདམས་ངག་གཅིག་ཏུ་འཆར་

ཞིང་། རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གློ་བ་འཕྲུལ་མར་ཆགས་པས་གདམས་ངག་ལ་

ནང་བྱན་ཚུད་པ་ཞྗེས་པའི་མིང་དློན་དང་མཐུན་པ་ཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །བློ་གྲློས་ཅན་

གིས་ཕྱློགས་འདིས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལྷག་མ་ལ་སྦྱློར་བ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རིམ་པ་

འདི་ནི་འདུས་པར་མ་ཟད་རྒྱུད་གཞན་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། སྤྱན་མས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ། མཱ་མ་ཀཱིས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ། 

གློས་དཀར་མློས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ། སྒློལ་མས་ཞུས་པའི་ལྗེའུའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ། དྲི་
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བའི་གཞི་གང་མཐློང་བ། དྗེ་མཐློང་ནས་ཇི་ལྟར་ཞུས་པ། ཞུས་པ་རྣམས་ལ་ལན་

བཏབ་པ། ལན་བཏབ་པའི་དློན་བསྡུ་བ། ལྗེའུ་ཡི་མཚན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། རློར་སྗེམས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་བཞུགས་ཚུལ། གསང་བའི་ཆློས་འབྱུང་

ལ་བྱང་སྗེམས་སྤློས་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། བཞུགས་ཞྗེྗེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན། རྣམ་རྟློག་

གིས་མི་ཕྱྗེད་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། སིང་རྗེ་ཆྗེན་

པློ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་གཉིས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་རློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་གློ་

འཕང་མཆློག་ནི་རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སྟྗེ་དྗེའློ། །དྗེའི་ཁྱད་པར་གཉིས་

ལས་དང་པློ་ནི། སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་བཞི་དང་མཉམ་པ་སྟྗེ་ཡང་དག་པར་

ལྡན་པའློ། །

འདིའི་འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་ལས་མཉམ་པར་ལྡན་པའི་དློན་དབུས་ཀི་རློར་

སྗེམས་ལ་ལྷ་མློ་བཞིས་མཚམས་བཞི་ནས་བསྐློར་བ་ལ་བཤད་ཅིང་། འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་

བ་ལས་ཡང་ན་བསྗེན་པ་ལ་སྤྱན་མ། ཉྗེར་སྒྲུབ་ལ་མཱ་མ་ཀཱི། སྒྲུབ་པ་ལ་གློས་དཀར་

མློ། སྒྲུབ་ཆྗེན་ལ་སྒློམ་མ་རང་གི་རིག་མར་བྱས་པ་ལ་བཤད་དློ། །ཞིང་ཞྗེས་པ་ནི་

ཁྱད་པར་འློག་མ་སྡུད་པའློ། །ཁྱད་པར་གཉིས་པ་ནི། རློར་སྗེམས་དྗེ་ཡང་རྣམ་སང་ལ་

སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཏྗེ་སྐུས་ཉྗེ་བར་བརྒྱན་པ་སྟྗེ། ལུས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་དང་ལྡན་པའློ། །བྱ་བ་གང་ལ་བཞུགས་ན། ཤིན་ཏུ་སྟྗེ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་ཐབས་ཤྗེས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་མཛད་པ་ཆྗེན་པློ་ལའློ། །

རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམ་སང་ཆྗེན་པློ་ཆགས་ཆྗེན་གི་

ཚུལ་གིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ནས་འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་
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རང་གི་སྐུ་ལ་བཅུག་པ་ན། དྗེ་རྣམས་ཀིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་མཉྗེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ། ཉིད་ཀི་སྐུ་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་

པ་བཞི་དང་། གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་སྟྗེ། ལྷ་མློ་དགུའི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་

པར་གསུངས་ཏྗེ། རྣམ་སང་དང་བདག་པློ་ནི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན་ལ། མཉྗེས་པ་

ནི་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་བདྗེ་བས་ཚིམ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྤྲུལ་པར་སྒློན་གསལ་

ལས་གསུངས་པས། སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པས་ལྷན་སྐྗེས་

ཀི་བདྗེ་བ་བསྐྗེད་པའི་དློན་ཏྗེ། རྩ་བའི་རྒྱུད་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་སྦྱར་བར་

བྱའློ། །དུས་ནི་དུས་ཆྗེན་པློ་འཁློར་བ་ཇི་སིད་བར་རློ། །ཏྗེ་ནི་ལྷག་མ་འདྲྗེན་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློར་སྗེམས་དྗེ་ལྟར་བཞུགས་ནས་ཅི་ཞིག་མཛད་ཅྗེ་ན། ཕུང་པློ་

ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཏྗེ་རྒྱུ་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཏིག་ལྗེ་ནི་ཞུ་བ་མཛད་

དློ། །ཇི་ལྟར་ན། ཡུམ་གི་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་པད་མ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐིག་

ལྗེ་སྤློས་པ་སྟྗེ་ཕབ་ནས་སུ་ཞུ་བར་མཛད་དློ། །

ཆློས་འབྱུང་དྗེ་གསང་བར་བྱ་བ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ་མཆློག་ཏུ་གསུངས་པ་ནི། དྗེའི་

ངྗེས་པའི་དློན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པས་དྗེ་ལའང་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བྱ་སྟྗེ། ངྗེས་པའི་དློན་ནི་གསང་

བ་གྲུབ་པ་ལས། ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་སངས་པ་ཡི། །ཆློས་གནས་དག་པ་གཞན་

དག་མྗེད། །གད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འབྱུང་ཞིང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་རབ་

གནས་པའློ། །ཞྗེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་

པའི་དག་པའློ། །དག་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་ཚུལ་དག་གིས། །གནས་ཤིང་དངློས་གྲུབ་བཟང་སྟྗེར་བ། །ཤྗེས་
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རབ་ཅྗེས་བྱའི་མིང་གི་གནས། །དྗེ་ལ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ། །བྷ་ག་ཞྗེས་བྱའི་ཡི་གྗེ་

གཉིས། །དག་པའི་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་བྱ་སྟྗེ། །དློན་དམ་པ་སྟྗེ་བདག་གིས་བསྟྗེན། །ཞྗེས་

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཚོན་པའི་ཟུར་གསུམ་པའི་ཚུལ་གིས་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་བྷ་ག་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨྗེ་ཝཾ་གི་ཡི་གྗེ་

གཉིས་ཀི་དློན་ལ་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ལ་ཨྗེའི་ངྗེས་དློན་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། ཝའི་ངྗེས་

དློན་ནི་ཐུགས་རྗེ་བདྗེ་བ་སྟྗེ། ཝ་ཡིག་གི་ཐིག་ལྗེའི་དློན་དྗེ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་པར་

སྦྱློར་བའི་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཨྗེ་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་

གསུངས། །དྗེ་བཞིན་ཝ་ནི་ཐུགས་རྗེ་དང་། །ཐིག་ལྗེ་དྗེ་གཉིས་སྦྱློར་ལས་བྱུང་། །དྗེ་

སྦྱློར་བ་ཡི་རྨད་མཆློག་གློ། །ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ནི་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ལ་

ཁྱབ་པའི་ཆློས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུད་ཀུན་གི་གླྗེང་གཞིའི་ཐློག་མར་གསུངས་པའི་དློན་ལ་

བཤད་དློ། །

ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་ངྗེས་དློན་བྷ་ག་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་ནི། ལྷའི་དབང་པློས་

ཞུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ལས། ཡི་གྗེ་ཨྗེ་ནི་མར་གྱུར་ལ། ཝ་ནི་ཕ་ཞྗེས་བྱ་བར་

གྲགས། །ཐིག་ལྗེ་དྗེར་ནི་སྦྱློར་བ་སྟྗེ། །སྦྱློར་དྗེ་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་བའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་སྦྱློར་བ་དང་། དྗེ་གཉིས་ཀི་རྟགས་གཉིས་ཐིག་ལྗེ་དང་བཅས་པ་ལ་

ཨྗེ་ཝཾ་དུ་གསུངས་པའི་རྟགས་ཀི་ཨྗེ་ཝཾ་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་ནློ། །ཆློས་འབྱུང་

དྗེ་ཇི་འདྲ་བ་སམ་ན་འློད་ཟྗེར་ཁ་དློག་ལྔ་འཆང་བ་སྟྗེ་འཛིན་ཞིང་འློད་ཟྗེར་འཁིགས་པ་

སྟྗེ་དྗེས་དྗེ་གང་བའློ། །རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། འློད་ཟྗེར་རྣམ་ལྔས་ཁྱབ་པ་ཡི། །པདྨ་རློ་རྗེ་

བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་ལས། ཡབ་ཡུམ་སློམས་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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པར་འཇུག་པའི་དུས་སུ་རློ་རྗེ་དང་པད་མ་འློད་ཟྗེར་ས་ལྔས་གང་བར་བསློམ་པར་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་འདིར་ཡང་བཤད་དྗེ། འདིར་ཆློས་འབྱུང་ལ་གསུངས་པ་

ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་ཐིག་ལྗེ་ཡུམ་གི་པད་མར་ཕབ་པ་ཡི་གྗེ་

ཀྵུཾ་གི་ངློ་བློར་གནས་པ་འློད་དུ་བྱས་པ་ནི་ཞུ་བའི་དློན་དུ་འཆད་དློ། །

སྔློན་བྱུང་འདི་རྗེས་འཇུག་སྒྲུབ་པ་པློས་ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློ་བསློམ་པ་ལ་སྦྱློར་ན། 

རློ་རྗེ་བཞིས་བསྐྗེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་ལ་སྦྱློར་ན་དངློས་སུ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་

ཐབས་རྒྱས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློ་བསློམ་པ་ལ་སྦྱློར་ན་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སློ་

ནས་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་ལ་གཉིས། ཞུས་པའི་མཚམས་སྦྱློར། ཞུས་པའི་ཚུལ་དངློས་སློ། །དང་

པློ་ནི། ཐིག་ལྗེ་པདྨར་ཞུ་བའི་དངློས་པློ་དྗེ་མཐློང་ནས་གསློལ་བ་སྟྗེ། ཞྗེས་ཚིག་

རྣམས་སྦྱར་རློ། །གང་གིས་ན། ལྷ་མློ་སྤྱན་མས་ཡློངས་སུ་ཞུས་སློ། །གང་ལ་ན། ཉློན་

མློངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་ལ་སློགས་པ་བཅློམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་ལའློ། །ཚིག་གང་གིས་ན། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིག་འདི་དག་གིས་ནི་

གསློལ་ལློ། །ཚིག་འདི་དག་ནི་ཞྗེས་ཀང་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་ངློ་། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། །སློ་སློའི་དྲི་བ། ཐུན་མློང་གི་དྲི་བའློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག །དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་

ཞུས་པ། དྗེ་ནས་འློངས་པའི་ལམ་ཞུས་པ། སར་བསྡུས་ཏྗེ་འགྲློ་བའི་ཚུལ་ཞུས་པ། 

སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ཞུས་པ། ལས་ཉློན་གི་གཞི་ཞུས་པ། འློད་གསལ་ལས་

ལྡང་བའི་ཚུལ་ཞུས་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རྣམས་

ཡུམ་གི་པད་མར་འཕློ་བ་སྟྗེ་སྤློས་པ་ནི་དང་པློ་གནས་གང་ལས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལགས་ཞྗེས་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞུས་སློ། །

འདིའི་ལན། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་

སྟློན་པར་རིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་པས། དྲི་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཐིག་ལྗེ་རྐང་པ་དྲིས་པ་

མིན་གི་རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་འདྲྗེས་པའི་རླུང་ཡང་དྲིས་པ་ཡིན་ནློ། །རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་

འདྲྗེན་མར་འབྱུང་བ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་

བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །གློང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་རབ་ཏུ་

བརྟག །ཅྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་དབུགས་ཏྗེ་རླུང་རྣམས་གློང་བུ་སྟྗེ། ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་ཀི་

ཡུམ་གི་པདྨར་འབྱུང་བར་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་སློ། །

ཚུལ་དྗེ་ནི་འློངས་པའི་ལམ་དང་ཕྱིར་སྡུད་པའི་དྲིས་ལན་གཉིས་ལ་ཡང་

འདྲའློ། །མདློ་བསྗེ་ལས། རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་དང་པློར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལྷ་མློ་དགུའི་

གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པ་དྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་གློ་འཕང་ནི་འདློད་

ཆགས་ལས་སྐྗེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། སྔློན་བྱུང་དང་མཐུན་པར་རྗེས་འཇུག་

གིས་ཀང་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་རིག་མ་འདུ་བྱས་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པར་

བྱ་བར་བསྟྗེན་པར་གསུངས་ལ། ལྷ་མློ་བཞི་དང་མཉམ་ལྡན་ཞིང་། །ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་ཀང་གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པ་དྗེ་འཆད་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་གློ་འཕང་ནི། སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་

བའི་སྐུ་གསུམ་མློ། །དྗེ་འདློད་ཆགས་ལས་སྐྗེ་བ་ནི་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་རིག་མས་

སྔར་བཤད་པའི་ཨྗེ་ཝཾ་གི་ངྗེས་དློན་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་སློ་

ནས་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྐྗེད་
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པའློ། །དྗེའི་ནང་གི་རྐྗེན་སློག་རྩློལ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱློར་ནི། སྤྱན་མ་སློགས་དང་

སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སྗེམས་ཡུམ་གི་པད་མར་”ཕྱུང
1

་བའི་དང་པློའི་འབྱུང་

ཁུངས་གང་ཡིན་སློགས་དྲིས་པའི་ལན་གིས་སྟློན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་འདིས་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་སློག་རྩློལ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱློར་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་

ཡིན་ཞིང་། རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཡང་གཙོ་བློར་གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པ་འཆད་པ་ཡིན་

ནློ། །བཤད་རྒྱུད་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་དུ་ཡང་གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མློ་དགུ་

སློར་བཞག་ཏུ་མཛད་པ་གཅིག་དང་། ལྷ་མློ་དགུ་རླུང་བཅུ་ལ་བཤད་པ་གཅིག་དང་

གཉིས་བྱུང་བ་ཡང་། སྔར་བཤད་པའི་ཕྱི་ནང་གི་རྐྗེན་གཉིས་སྟློན་པར་ཤྗེས་པར་བྱ་

སྟྗེ། དྗེའི་ལྟར་ན་སྤྱན་མ་སློགས་བཞིས་ནི་ངྗེས་དློན་དུ་ན་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་གི་དྗེ་

ཉིད་སྟློན་ནློ། །

གཉིས་ནི། ཡུམ་གི་པདྨར་ཞུ་བའི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་

གནས་དྗེ་ནས་ཇི་ལྟར་འློངས་པའི་ལམ་གང་ཡིན་ཞྗེས་ལམ་ཞུས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། 

དང་པློ་ཇི་ལྟར་འློངས་པའི་ལམ་ཞུས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་མཐར་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་འགྲློ་བ་ཡང་

ཞུས་པ་སྟྗེ། དྗེའི་དློན་ནི་ལུས་ཀི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྲློ་དྲིས་པ་

མིན་ཏྗེ། ཡབ་ཀི་གསང་བའི་རློ་རྗེ་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བ་ནི་མཐློང་ནས་དྲིས་པ་ཡིན་

པས་སར་དྲི་མི་དགློས་ལ། ཐིག་ལྗེ་དབང་པློའི་སློ་རྣམས་སུ་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བའང་

དྲིས་པ་མིན་ཏྗེ། ཡིན་ན། སློ་དགུ་ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲློ། །ཞྗེས་པ་ལན་དུ་བྱ་དགློས་ན། དྗེ་

ནི་ལུས་རིམ་གིས་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་སྟློན་པར་སང་བས་དྲི་བ་བཞི་པའི་ལན་དུ་སང་

1  སྗེ། ༩བ༦ན།   བྱུང་།     སྐུ། ༩བ༦ན།   བྱུང
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བའི་ཕྱིར། དྗེའི་ལན་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་ཕྱིར་འགྲློ་བའི་ཕྱིར་ནི་སར་གི་དློན་དང་། འགྲློ་

བ་ནི་གང་དུ་འདུ་བའི་གནས་སུ་འགྲློ་བ་སྟྗེ། དྗེང་སྡུད་པའི་དློན་ནློ། །བཞི་པ་ནི། གང་

རྐང་པ་དང་ལག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་མྗེད་པའི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ནི། ལག་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པར་སྐྗེས་པར་གྱུར་ནས་སུ་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་

ཀི་དངློས་པློ་རགས་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་སྤྱིར་ཞུས་སློ། །དྗེ་

ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་སྐྗེད་བྱྗེད་ཀི་སློ་ནས་ཞུས་པ་ནི་མིག་གི་དབང་པློ་ནས་ཡིད་ཀི་

དབང་པློའི་བར་དྲུག་པློ་རྣམས་སུ་ཐིག་ལྗེ་རླུང་དང་བཅས་པ་འཇུག་པ་དང་། དྗེར་མ་

ཟད་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་དངློས་པློ་རྣམས་དང་། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་

དམ་བཞི་རྣམས་སུ་ཐིག་ལྗེ་རླུང་བཅས་འཇུག་པའང་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་སྗེམས་

ཅན་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞུས་སློ། །ལྔ་པ་ནི། མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་དང་

བསྗེས་པ་ཡིས་འཁློར་བར་བཅིངས་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་འདློད་

ཆགས་དང་། སློགས་ཀི་སྒས་ཞྗེ་སང་སློགས་ཀི་ཉློན་མློངས་དང་། དྗེས་ཀུན་ནས་

བསངས་པའི་ལས་ཀིས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལ་ལས་ཀི་བག་ཆགས་ས་ཚོགས་པ་

བཞག་པ་དྗེ་རྣམས་དངློས་སུ་ན་རྩ་བ་གང་དུ་འདུས་པའི་འདུས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ལགས་

ཞྗེས་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་གཞི་ཞུས་སློ། །དྲུག་པ་ནི། དངློས་པློ་སྟྗེ་རང་བཞིན་

མྗེད་པ་འློད་གསལ་སློམ་པ་ལས་ལྷའི་གཟུགས་དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་ལྡང་བ་

ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་ཏྗེ། ཐྗེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ནི། དྗེའི་ཚེ་གཟུགས་དང་སློགས་ཀིས་

བསྡུས་པ་སྒ་དྲི་རློ་རྗེ་བྱ་ཆློས་ཏྗེ་དབང་པློ་དྲུག་གི་སྤྱློད་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་རྣམས་

རང་བཞིན་མྗེད་ཅིང་དམིགས་སུ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ་སམ་ནས་ཞུས་པའློ། །
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གཉིས་པ་ནི། སྤྱན་མ་བདག་གིས་ཐྗེ་ཚོམ་ཞུས་པའི་དྲི་བ་དྲུག་པློ་ངློ་མཚར་

ཆྗེན་པློ་ཅན་དྗེ་དག་ནི་ལྷའི་གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཁྱྗེད་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་

ནས་ཐྗེ་ཚོམ་ཆློད་ཅིག་ཅྗེས་སྤྱིར་ཞུས་ཏྗེ། འདི་ནི་སྔར་གི་དྲི་བ་རྗེ་རྗེའི་མཐར་དློན་

གིས་འཐློབ་བློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལན་འདྗེབས་པའི་མཚན་སྦྱློར་ལན་གདབ་པ་

དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་ཞུས་མ་ཐག་ཏུ་ནི་དྗེའི་ལན་བཅློམ་ལྡན་

འདས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔས་གསུངས་སློ་ཞྗེས་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦྱར་

རློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཞུ་མཁན་གི་ཆྗེ་བ་བརློད་དྗེ་ཉན་པར་བསྐུལ་བ། དྲིས་པའི་

དློན་རྟློགས་དཀའ་བར་བསྟན་པ། དྲི་བའི་ཆྗེ་བ་བརློད་དྗེ་བཤད་པར་ཞལ་གིས་

བཞྗེས་པ། དྲི་བ་སློ་སློའི་ལན་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དཔག་དཀའ་བའི་

གནས་འབྱྗེད་པར་ནུས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཟབ་པ་དང་། སློབས་པ་མ་གཏུགས་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཟད་པ་མྗེད་པ་ནི་གང་ལ་མངའ་བའི་སྤྱན་མ་ཞྗེས་ཞུ་བ་པློའི་ཆྗེ་བ་བརློད་དྗེ་

བློས་ནས། སློད་ཁ་སྦུབ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉན་པ་པློའི་སྐློན་གསུམ་དང་བལ་བར་ཉློན་

ཅིག་དང་། དྲིས་པའི་ལན་རྣམས་བཤད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཉན་པར་བསྐུལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བརྟག་དཔྱད་མཁན་གིས་རྟློགས་དཀའ་བ། ཉན་རང་

གིས་རྟློགས་དཀའ་བ། དྗེ་དག་ལས་གཞན་པའི་སློ་སྐྗེས་རྟློགས་དཀའ་བར་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་གང་གིས་མི་ཤྗེས་པར་གསུངས་པའི་གང་ཟག་ནི་ཉན་རང་

གཉིས་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའི་སློ་སྐྗེ་དང་། མ་ཞུགས་པའི་སློ་སློ་སྐྗེ་

བློའ ློ། །གང་མི་ཤྗེས་པར་གསུངས་པའི་དློན་ནི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ཆློས་ཉིད་ལ་

བཤད་ཀང་། སྔར་དྲིས་པའི་དློན་དྗེ་རྣམས་མི་ཤྗེས་པར་སྟློན་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཆློས་ཉིད་ཁློ་ན་ལ་མི་བྱ་ལ། ཆློས་ཉིད་ཀང་སྐབས་འདིར་བདྗེ་སྟློང་གཉིས་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་དུ་སྦྱར་བའི་དློན་དམ་ལ་བྱའི་སྟློང་པ་ཉིད་ཙམ་ལ་མིན་ནློ། །སཾ་བྷུ་ཊ་ལས་ཀང་

ཉན་རང་གིས་མི་ཤྗེས་པའི་བར་འདི་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་མློད་ཀང་། མི་ཤྗེས་པའི་

དློན་དྗེར་བཤད་པ་ལས་གཞན་མང་པློ་ཞིག་འདིར་ཡློད་པས་གཅིག་ཏུ་མི་བཟུང་

ངློ་། །དྗེ་ལ་ཉན་རང་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སློ་སྐྗེས་མི་ཤྗེས་པ་ནི་སྒ་སློར་

བཞག་གིས་ཆློག་ལ། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་ནི་གསང་སྔགས་བ་

མྗེད་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་རྟློགས་པའི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་རྣམས་མ་གཏློགས་མློད། 

འློན་ཀང་དྲི་བ་དྗེ་དག་གི་དློན་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཁྱྗེན་ནས་རང་དབང་དུ་ལན་

འདྗེབས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་

གསུངས་སློ། །

དཔྱད་དུ་མྗེད་པ་ནི་བརྟག་པར་བྱ་བ་མིན་པར་མན་ངག་སྗེ་མར་འབྱུང་བ་

ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་དློན་རགས་པ་ཡུལ་དུ་བྱྗེད་པའི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློའི་བློས་མི་ཤྗེས་

པའློ། །ཤྗེས་བྱ་མིན་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་མིན་པར་མན་ངག་སྗེ་མར་འབྱུང་

བ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་རྣམ་པར་ཏྗེ་ཁྱད་པར་ཞིབ་པ་དཔྱློད་པའི་སློ་སྐྗེའི་བློས་མི་ཤྗེས་

པ་སྟྗེ། དྗེ་གཉིས་ནི་རང་གི་སྗེ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །རང་གི་སྗེ་བས་མི་ཤྗེས་པ་དྗེ་

བཞིན་དུ་དཔྱད་མཁན་ཏྗེ་ཕྱི་རློལ་པའི་རྟློག་གྗེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཤྗེས་པར་དཀའ་

འློ། །སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དྗེ་བཞིན་རྟློག་གྗེ་པས་མི་རྟློགས། །ཞྗེས་པའི་དློན་མན་ངག་སྗེ་

མར་ཕྱི་རློལ་པ་ལ་བཤད་དློ། །འློ་ན་དྲིས་པའི་དློན་དྗེ་རྣམས་སུའི་སྤྱློད་ཡུལ་ཡིན་

སམ་ན། ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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གསང་ཆྗེན་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་ནམ་མཁའ་སྟྗེ་དྗེ་དང་འདྲ་བའི་འློད་གསལ་ནམ་མཁའ་སྟྗེ་

དྗེའི་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ཞུགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་ལློ། །འདི་ནི་དྲི་བ་དྲུག་པློ་

དྗེ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་དབང་དུ་མཛད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སློ་སློ་སྐྗེ་བློས་མི་ཤྗེས་ན་འཕགས་པ་ཉན་ཐློས་དང་། 

རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཤྗེས་སམ་སམ་ན། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་ཀང་དྲི་བ་དྗེ་དག་གི་

དློན་ཤྗེས་པ་མིན་ནློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དྗེ་དག་གི་དློན་ཤྗེས་པ་ལ་གྗེགས་སུ་གྱུར་

པའི་མི་ཤྗེས་པའི་མུན་པས་བསྒིབས་པས་ནའློ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་སྟྗེ་

བསྐྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་དག་ཀུན་གིས་ཀང་མི་ཤྗེས་སློ། །དྗེའི་རྒྱུ་ནི། དྲི་བའི་དློན་དྗེ་

དག་ཤྗེས་པ་ལ་སྒིབ་པའི་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་མཐུ་སད་པའི་རྗེས་སུ་སློན་

པའློ། སཾ་བྷུ་ཊར། བག་ཆགས་སད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གང་། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་

སྟྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་ངློ་། །

གཞུང་འདིར། སྤྱློད་ཡུལ་བག་ཆགས་ཤྗེས་མཁན་ནི། །རང་སངས་རྒྱས་སུ་

སྤྲུལ་པ་སྟྗེ། །ཞྗེས་འབྱུང་བའི་དློན། གཟུགས་སློགས་ཕྱིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་བག་

ཆགས་ཀི་དབང་གིས་སང་མློད་ཀང་། ཀུན་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རྟློགས་པ་ནི་ཤྗེས་

མཁན་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་སྤྲུལ་པའློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་ལས་འཆད་

དློ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པས་འཇིག་རྟྗེན་ཆགས་པ་སློགས་

ཤྗེས་པས་དྗེ་དག་གིས་ཤྗེས་པར་མི་རུང་ངམ་སམ་ན། སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གིས་མ་འློངས་པ་དང་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་

གསུམ་ལ་སྟྗེ། གསུམ་དུ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ཤྗེས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །བྱློལ་སློང་
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ལ་སློགས་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཡློད་པས་དྗེ་དག་གིས་ཤྗེས་མི་ནུས་སམ་

སམ་ན། བྱློལ་སློང་གི་བག་ཆགས་ནི་མི་དགྗེ་བའི་ལས་སློ། །དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་དུད་

འགྲློ་དང་ཡི་དྭགས་ཀི་སྐྗེ་བ་པ་རིག་པ་དང་ལྡན་པ་དྗེ་རྣམས་ཀུན་གིས་ཀང་མི་ཤྗེས་

སློ། །དྗེས་ན་དྲི་བའི་དློན་དྗེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

གསང་བ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པས། དྗེའི་ལན་ཡང་རང་དབང་དུ་སངས་རྒྱས་མ་གཏློགས་

པས་འཆད་པར་མི་ནུས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་རྣམས་སུ་གསུངས་པའི་རློགས་རིམ་ནི་རྣལ་འབྱློར་

གཞན་ལ་ལྟློས་ན། སིང་པློའ ློ། །ཤིན་ཏུ་སིང་པློ་ནི་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཡང་སིང་པློར་གྱུར་པ་

རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་བར་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་

གསང་བ་ཆྗེན་པློའི་མན་ངག་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི། ལྷ་མློ་སྤྱན་མ་ཁྱློད་ལ་བཤད་པར་

བྱའློ། །ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་རྣམས་བཤད་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་སློ། །དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་

བཟླས་པའི་དམིགས་པ་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་དང་། བདག་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་གཞི་རླུང་

སྗེམས་ཙམ་གི་གཉུག་མའི་ལུས་དང་། གཞིའི་འློད་གསལ་གང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་དྗེ་དག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རློགས་རིམ་

འཆད་པའློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་སིང་པློ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། དྗེའི་རང་བཞིན་

རློར་སྗེམས་ཀི་ངློ་བློ་མི་རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཤིན་ཏུ་སིང་པློ་མཆློག་དང་། དྗེའི་ངློ་བློ་སློད་

བཅུད་ཀུན་གི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པར་བཤད་ཅིང་། འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་བ་ལས་སིང་པློ་ཕྱི་

དཀིལ་དང་། ཤིན་ཏུ་སིང་པློ་ལུས་དཀིལ་ཕ་མློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བཤད་ཅིང་། རིམ་

ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་ཡང་དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་མང་དུ་བཤད་སང་ནའང་། སྔར་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།

337

བཤད་པ་ཉིད་གཞུང་ལ་གནས་པར་མཐློང་ངློ་། །ཡང་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་ཚིགས་

བཅད་འདིས་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ལན་བསྟན་པར་འཆད་མློད་ཀང་། དྲི་བ་སྤྱིའི་

ལན་དུ་འཐད་དློ། །

བཞི་པ་ལ་དྲུག །དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ཞུས་ལན། སར་བསྡུས་ཏྗེ་འགྲློ་

བའི་ཚུལ་གིས་ཞུས་ལན། དྗེ་ནས་འློངས་པའི་ལམ་གི་ཞུས་ལན། སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་

བའི་རིམ་པའི་ཞུས་ལན། ལས་ཉློན་གི་གཞིའི་ཞུས་ལན། འློད་གསལ་”ལས
1

་ལྡང་

བའི་ཚུལ་གི་ཞུས་ལན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། རློར་བཟླས་ཀི་དམིགས་པ་རླུང་གི་དྗེ་

ཉིད་བསྟན་པ། དྗེའི་རྩ་བའི་གནས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

རླུང་དང་ཐིག་ལྗེའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རང་བཞིན་གིས་དག་ཅིང་འློད་གསལ་བ་

ཞྗེས་པའློ། །ཡང་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དག་ཅྗེས་པའི་དག་ནི་གཉིས་ཚིག་ཡིན་པས་

རླུང་དང་ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློ། །རླུང་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སུ་

བཤད་པ་ནི་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ན་མང་ངློ་། །འློད་གསལ་བ་ནི་ཐིག་ལྗེའི་ཁ་དློག་

དང་རླུང་གི་འློད་ཟྗེར་རློ། །ཐིག་ལྗེ་ནི། ཟླ་བ་དང་ཤྗེལ་དང་མཉམ་པ་སྟྗེ་འདྲ་བའི་འློད་

གསལ་བའློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རླུང་དྗེ་ཉིད་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ལྔའི་དངློས་པློ་སྟྗེ། ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཉིད་ལ་རྩ་བའི་

རྒྱུད་ལས་སའི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་གི་རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་བསློམ་

པར་བྱའློ། །ཞྗེས་དློན་གཞན་ལ་སྒ་འགལ་བའི་དགློངས་པའི་ཚིག་གིས་གསུངས་

སློ། །རྩ་རྒྱུད་ལས་སའི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་གི་རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་

1  - ལས    སྗེ། ༡༣ན༥ན།   + ལས།    སྐུ། ༡༣ན༥ན།   + ལས
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པ་བསློམ་པར་གསུངས་པའི་དློན་རྒྱུད་འདིའི། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། །ཞྗེས་

སློགས་ཀི་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་ལ་བཤད་པར་རིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་པས། འདིར་ཡུངས་

ཀར་ཆྗེ་བའི་ཚད་ཙམ་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་འདིའི་བཤད་བྱར་བཀློད་པའློ། །

འདིའི་འགྱུར་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། ཡུངས་ཀར་གི་ནི་འབྲུ་ཚོད་ཙམ། །ཞྗེས་

འབྱུང་ལ། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་འབྱུང་ངློ་། །རྒྱུད་འདིར་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། 

ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཞྗེས་རིམ་ལྔར་

གསུངས་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །ཞྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་ངློ་བློའི་རླུང་

ལ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དློན་དྗེ་སར་ཡང་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བས་བཤད་པར་རིམ་ལྔ་ལས་

གསུངས་པ་ནི། ས་སློ་གཡས་ནས་རྒྱུ་བའི་མྗེའི་རླུང་དམར་པློ་པདྨ་མགློན་པློ་དང་། 

ས་བུག་གཡློན་པ་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་རླུང་ལང་སྗེར་ལས་ཀི་མགློན་པློ་དང་། ས་

བུག་གཉིས་ཀ་ནས་རྒྱུ་བའི་ས་རླུང་སྗེར་པློ་རིན་ཆྗེན་མགློན་པློ་དང་། གཉིས་ཀ་ནས་

རྒྱུ་བའི་ཆུ་རླུང་དཀར་པློ་རློ་རྗེ་མགློན་པློ་དང་། འཆི་བའི་ལུས་ལས་འབྱུང་བའི་ཁྱབ་

བྱྗེད་ཀི་རླུང་རྣམ་སང་གི་རླུང་དུ་རིགས་ལྔར་ཕྱྗེ་ནས་གསུངས་སློ། །

དྗེའི་ཕྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་གང་གི་རླུང་གང་ཡིན་པ་ཡང་དྗེས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རྩ་

རྒྱུད་ལྗེའུ་གསུམ་པ་ལས། རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་སང་ལྔ་པ། །སའི་རྩྗེ་མློར་བསློམ་པར་

གསུངས་པ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ། །སློག་དང་རྩློལ་བ་ཞྗེས་

བྱར་བཤད། །ཅྗེས་དྗེའི་དློན་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་ལ་བཤད་ལ། རྩལ་རྒྱུད་ལྗེའུ་དྲུག་པ་

ལས། ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་བསམ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་

གསུམ་པ་ལས། རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ། །ཡུངས་ཀར་གི་ནི་འབྲུ་ཚད་ཙམ། །སའི་
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རྩྗེ་མློར་བསློམ་པར་གསུངས་པའི་ཡུངས་ཀར་གི་སྒས་བསྟན་པའི་ངྗེས་དློན་གིས་

རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་བསྟན་པར་ཡང་། རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། ས་རྩྗེར་ཡུངས་ཀར་ཞྗེས་བྱ་

བ། །སློག་དང་རྩློལ་བའི་བརྟག་པ་སྟྗེ། །ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །

རྒྱུད་གཉིས་པློ་ལས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུད་འདིར་གསུངས་པའི་

ཡུངས་ཀར་གི་སྒའི་ངྗེས་དློན་ཡང་རླུང་ལ་བཤད་པར་ཤྗེས་དགློས་པར་རིམ་ལྔའི་

དགློངས་པ་ཡིན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བཤད་དགློས་སློ། །ཡུངས་ཀར་གི་འབྲུའི་ཚད་

ཙམ་གི་སྒས་བསྟན་པའི་རླུང་དྗེའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ནི་པད་མ་མགློན་པློ་

སློགས་ཀི་རིགས་ལྔའློ། །རླུང་དྗེའི་རང་གདངས་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་དུ་བྱིས་པ་ལ་མི་

གསལ་བ་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་གསལ་བའི་གཟུགས་ཏྗེ། རང་བཞིན་ནམ་བདག་ཉིད་

ཅན་ནློ། །རིམ་ལྔར། མི་གསལ་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཞྗེས་བསྒྱུར་རློ། །དྗེ་

ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་པ་གཞི་ཐིག་ལྗེ་ལ་སྦྱར་ནས་ཀང་བཤད་དུ་རུང་བས་དྗེའི་ཚེ་ནི་ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་སྦྱར་ནས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། གནས་ཞྗེས་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་ན་ཡིད་ཀི་

དངློས་པློ་སྟྗེ་སྗེམས་ཀི་རྟྗེན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སློ། །འདི་ནི་སློག་

འཛིན་གི་རླུང་ཕ་རགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཕ་བ་འློད་གསལ་གི་རླུང་དང་། ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་རླུང་ཞྗེས་བཤད་པ་དང་། དང་པློར་མངལ་དུ་བར་དློའི་ཤྗེས་པ་ཞུགས་པའི་

ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གི་རིགས་འདྲའི་ཐིག་ལྗེ་དཀར་དམར་དང་། དྗེ་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་པའི་

ཡིད་དང་། འློད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཅི་རིགས་པར་འགྱུར་རློ། །ཐིག་ལྗེ་དྗེའི་ཚད་ནི་

ཡུངས་ཀར་ཆྗེ་བའི་ཚད་ཀི་ཕྱྗེད་ཀི་ཚད་ཙམ་པ་མཆློག་ཏུ་ཕ་བ་སྟྗེ། འདི་ནི་སློམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

340

པློས་བསློམ་པའི་དློན་དུ་གསུངས་པའློ། །གང་དུ་ན། སིང་གི་རྩ་འདབ་བརྒྱུད་ཀི་

པདྨའི་དབུས་ཀི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི ་ནང་ནའློ། །དུས་ནི་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་རྟག་

ཏུའློ། །བཤད་རྒྱུད་རློར་འཕྗེང་ལས། སིང་གིའི་པདྨའི་སྦུབས་མཁའ་ལ། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ་རྟག་ཏུ་ཞུགས། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་འདིར་གསུངས་པ་གཉིས་དློན་

འདྲའློ། །ཐིག་ལྗེ་ཇི་འདྲ་བ་སམ་ན་འློད་ཟྗེར་ཆྗེན་པློ་ལྔ་འབར་བ་ཅན་ནློ། །

སཾ་བྷུ་ཊར། མ་མློ་ཕྱྗེད་པ་མཆློག་ཏུ་ཕ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་ཕྱྗེད་ཚད་ཙམ་

གི་ཞྗེས་གསུངས་པ་གཉིས་དློན་མི་འདྲ་བར་སང་ངློ་། །རྩ་རྒྱུད་ལས། ས་རྩྗེར་ཡུངས་

ཀར་གི་ཚད་ཙམ་བསློམ་པར་གསུངས་པའི་ས་རྩྗེ་ལ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

གསང་བ་དང་སིང་ག་དང་གདློང་གི་ས་རྩྗེ་གསུམ་ཡློད་པའི་གདློང་གི་ས་རྩྗེར་ཕྱག་

མཚན་ཕ་མློ་དང་། འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཞྗེས་པ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བསློམ་པ་གཉིས་བཤད་

པའི་ཕྱི་མ་དང་། སིང་གའི་ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་མི་ཤིགས་པ་བསློམ་པ་དང་། 

གསང་བའི་ས་རྩྗེར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པ་གསུམ་རྒྱུད་འདིར་བཤད་དློ། །དྗེའི་

དང་པློ་ནི། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། །ཞྗེས་པར་བཤད་ཟིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

སྐབས་འདིར་བཤད་དྗེ། ལྗེའུ་གསུམ་པའི་སྒློན་གསལ་དུ་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དག་ཅྗེས་པ་ནས། གཟུགས་ཅན་ཏྗེ། ཞྗེས་པའི་བར་གིས་

རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་འདྲྗེན་མར་འབྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་དློན་བཤད་ལ། ཕྱྗེད་

ཚད་ཙམ་གི་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་དྗེ་དག་དང་པློ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་འབྱུང་

ཁུངས་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་བསྟན་ནློ། །འློ་ན་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་

ཐིག་ལྗེ་བསྟན་པ་འདི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པར་གང་
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ལས་ཤྗེས་སམ་ན། འློག་ནས་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དྲིས་པའི་ལན་དུ། དཔྲལ་བ་ལ་གནས་རྐང་

མཐིལ་བར། །ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ཁློ་ནར་བསྡུ་སྟྗེ། །ཞྗེས་སྤྱི་བློ་ནས་རྐང་པའི་བར་གི་རླུང་

སྗེམས་རྣམས་མཐར་སྡུད་པ་ན། སིང་ཁའི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ཁློ་ནར་སྡུད་པར་གསུངས་པས་

ཤྗེས་ཏྗེ། མཐར་སྡུད་པ་ནི་དང་པློར་གང་ནས་འློངས་པའི་གནས་དྗེ་ཉིད་དུ་སྡུད་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པའི་རླུང་དང་ཐིག་ལྗེའི་བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་ཀི་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞུས་པ་ནི། ཕྱློགས་གཅིག་གིས་གཞན་རྣམས་

མཚོན་པས་ན་རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་སྤྱིའི་དབང་དུ་མཛད་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གལ་ཏྗེ་ཡབ་ཀི་གསང་གནས་ནས་ཡུམ་གི་པད་མར་ཕྱུང་པའི་ཐིག་ལྗེ་ནི་སྤྱི་

བློ་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཐིག་ལྗེ་དྗེ་སིང་ཁའི་

མི་ཤིགས་པ་ལས་འབྱུང་བར་སྟློན་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་སམ་ན། བདྗེན་ཏྗེ་འདིར་ནི་དང་

པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པས་སྐློན་མྗེད་དྗེ། འདི་ལྟར་དང་པློ་ཁུ་ཁག་གི་

དབུས་སུ་བར་དློའི་ཤྗེས་པ་ཞུགས་པའི་གནས་དྗེ་ནི་སིང་ཁ་ཡིན་པ་དང་། དྗེ་ནས་

ལུས་ཡན་མན་དུ་ཆགས་པར་རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པའི་སའི་དངློས་གཞི་ལས་གསུངས་

པས། ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་དང་སྤྱི་བློའི་དཀར་ཆ་གཉིས་ཀིའང་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་

སིང་ཀའི་ཐིག་ལྗེ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་ཡང་དང་

པློར་སིང་ཀའི་རྩ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གྗེས་པར་བཤད་ཅིང་། དང་པློར་སིང་གར་

སློག་འཛིན་གི་རླུང་ཆགས་པ་ལས་རླུང་གཞན་རྣམས་སྐྗེ་བར་གསུངས་པས་ལུས་

དང་པློ་སིང་ག་ནས་ཆགས་པ་ནི་རྒྱུད་འདི་རྣམས་ཀིའང་ལུགས་སློ། །རྩ་དང་ཐིག་ལྗེ་

དཀར་དམར་ཆགས་པ་གཉིས་ཕྱི་མ་སྔ་ཡང་རྩ་ཨ་ཝདྷཱུ་ཏཱི་ཆགས་པའི་དུས་སུ་དྗེས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རྟྗེན་བྱས་པའི་དབང་གིས་དྗེའི་ནང་དུ་སྗེམས་ཀི་རྟྗེན་གི་ཐིག་ལྗེ་དང་རླུང་གནས་

པར་འགྱུར་བ་མི་འགལ་ལློ། །དྗེ་བས་ན་གནས་སྐབས་སུ་བདྗེ་བའི་རྟྗེན་སྤྱི་བློ་དང་། 

དྲློད་ཀི་རྟྗེན་ལྟྗེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཡང་། མཐར་གཏུགས་པའི་རྟྗེན་ནི་སིང་ཁར་

གནས་པ་ཡིན་པས་སིང་ཁ་ལུས་ཀི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན། ཞལ་ལ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་འདྲྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་མཐར་སྡུད་

པའི་ཚེ་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་འགྲློ་ཞྗེ་ན། ཇི་སྗེད་དྗེ་སིད་དུ་མིག་གཉིས་དང་”རྣ་བུག་གཉིས་

དང་
1

ས་བུག་གཉིས་དང་ལྕྗེ་དང་བཤང་གཅིའི་བུག་པ་གཉིས་ཏྗེ་སློ་དགུའི་བར་དྗེ་

སིད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཇི་སིད་དུ་དཔྲལ་བ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དྗེ་སིད་དུ་དྗེ་

རྣམས་ལ་གནས་པའི་རླུང་དང་སྗེམས་རྣམས་མཐར་སྡུད་པའི་ཚེ་སིང་ཁའི་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ཁློ་ནར་བསྡུས་ཏྗེ་སིང་གའི་རྩ་འདབ་ཀི་པདྨའི་ལྟྗེ་བའི་དབུས་

སུ་རྣམ་པར་གནས་སློ། །འདིའི་ལྗེའུ་གཉིས་པ་ལས་ཀང་། སྐྗེ་དང་བསྡུས་ནས་

འཇིག་པ་ལ། །ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་རབ་གནས་སློ། །ཞྗེས་སྐྗེ་བའི་ཚེ་ཡང་ཐིག་

ལྗེའི་གཟུགས་སུ་སྐྗེས་ནས་གནས་ཤིང་དྗེ་ལས་སྐྗེ་བ་དང་། མཐར་བསྡུས་ནས་

འཇིག་པའི་ཚེ་ཡང་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ལ་སྡུད་པར་གསུངས་སློ། །

ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པའི་བྱང་སྗེམས་ནི་དྲི་བའི་སྐབས་དབྱྗེ་བར་བཞྗེད་ནས་

དྗེ་ལྟར་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། ཕྱིར་འགྲློ་བའམ་སར་སྡུད་པའི་ཚུལ་དྲིས་པའི་གཞི་

ནི་དྗེ་ཁློ་ནར་མི་གཟུང་ངློ་། །གཞི་དུས་ཀི་མཐའི་སྡུད་རིམ་དྗེ་བཞིན་དུ་ལམ་གི་

1  - རྣ་བུག་གཉིས་དང་    སྗེ། ༡༦ན༢ན།  སྐུ། ༡༦ན༢ན།   + རྣ་བུག་གཉིས་དང་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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སྐབས་སུ་ཡང་སིང་གར་རླུང་སྗེམས་སྡུད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རིམ་ལྔ་ལས། མགློ་བློ་ནས་ནི་

རྐང་པའི་བར། །ཇི་སིད་སིང་གར་ཕྱིན་པའི་བར། །རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་མཐའ་ལ་

འཇུག །རིལ་པློར་འཛིན་པ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །ཞྗེས་སྤྱི་བློ་ནས་མར་སྡུད་པའི་མཐའ་

དང་། རྐང་པ་ནས་ཡར་སྡུད་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་སིང་གར་བསྟན་པའི་སློ་ནས་ཡང་

དག་པའི་མཐའ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་གསུངས་ལ། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། དབུགས་ཀི་

རླུང་ནི་མྗེ་ལློང་ལ། །ཇི་ལྟར་ཀུན་ཏུ་ཐིམ་གྱུར་པ། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་

མཐར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་དཔྗེར་ན་མྗེ་ལློང་ལ་ཧས་བཏབ་

པའི་རླངས་པ་རྣམས་མྗེ་ལློང་གི་ཕྱློགས་ཀུན་ནས་དབུས་སུ་འདུ་བ་ལྟར། ལུས་ཀི་

སྟྗེང་འློག་རྒྱབ་མདུན་གཡས་གཡློན་གི་རླུང་རྣམས་ཀང་དབུས་སིང་གར་འདུས་ནས་

འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པས། དློན་གི་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འཆར་བའི་གནས་ནི་སིང་ཁ་ཡིན་ལ། དྗེའི་

ཐབས་མཆློག་ཀང་དྗེར་རླུང་སྗེམས་སྡུད་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས་དང་། རློ་རྗེ་

བཟླས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །འདིའི་གནད་ཤྗེས་ན་སིང་ཁར་སྗེམས་

དཔའ་གཞན་གཉིས་བརྩྗེགས་པའི་སྗེམས་དཔའ་སུམ་བརྩྗེགས་བྱས་པ་ལ། སློད་

བཅུད་དང་དཀིལ་འཁློར་བ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས་མཐར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྗེམས་དཔའ་ལ་སྡུད་ཅིང་། དྗེ་ཡང་རིམ་གིས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀི་དློན་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །

འགྲྗེལ་པ་ལས་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དག་ཅྗེས་པ་ནས། ཕ་མློ་

མཆློག །ཅྗེས་པའི་བར་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ་
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ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སུ་གྱུར་པའི་ཁ་དློག་དཀར་བ་དང་ལྡན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་ངློ་

བློ་དྗེ་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་རིག་མའི་པདྨའི་ས་རྩྗེར་རློ་རྗེར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་དཀིལ་དུ་དྗེའི་

ཕྱྗེད་ཚད་ཙམ་གི་ཀྵུཾ་བསློམ་པ་དྗེ་ལས་རང་པློ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་འགའ་ཙམ་ལ་དབང་བ་

ལ་མི་གསལ་ལ། འཕགས་པ་ལ་གསལ་བའི་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་བརྟན་ལ། ཡིད་ཀི་

དངློས་པློ་ཞྗེས་པ་ནས། འབར་བ་ཅན་ཞྗེས་པའི་བར་གིས་རང་གི་སིང་གའི་དབུས་

སུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏྗེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འློད་གསལ་དུ་

གྱུར་ནས། ཙ་ན་ཀའི་འབྲུ་ཚོད་ཙམ་གི་ཡིད་དང་མི་ཕྱྗེད་པའི་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་ཀི་

དབུས་སུ་ཀྵུཾ་བསློམ་པའི་ཐིག་ལྗེའི་རྣལ་འབྱློར་དང་། དགུ་ནི། ནུ་མ་ལག་རྩྗེ་མགྲློན་

པ་དང་། །མ་མཆུ་དྗེ་བཞིན་འགྲམ་པ་མིག །རྣ་རྩྗེ་སྤྱི་བློ་ཡན་ལག་མཆློག །ཅྗེས་པའི་

ལུས་ཀི་གནས་དགུ་དང་། དཔྲལ་བ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་གི་མཐྗེ་བློང་གི་རྩ་བ་ལ་

སློགས་པ་ལུས་ཀི་གནས་བཅློ་ལྔ་ལ་ཁྱབ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སིང་གའི་ཐིག་ལྗེ་

དྗེ་ཁློ་ནར་བསྡུས་ཏྗེ། སིང་གའི་པདྨ་ལས་བབས་ནས་ལྟྗེ་བའི་པདྨའི་དབུས་སུ་

གནས་པར་འཆད་དློ། །ལྟྗེ་བ་ཞྗེས་པ་སིང་ཁའི་པདྨའི་ལྟྗེ་བ་ལ་མ་བཤད་པ་དང་། 

འགྲྗེལ་པ་ཆྗེ་བས་སིང་སློ་ང་ལྟ་བུ་ཉིད་སིང་ཁར་བཤད་པ་ནི་དློན་དུ་མི་སང་ལ། 

བཤད་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའི་

ལུགས་སུ་སང་ཡང་། དྗེ་དག་དང་ཇི་བཞིན་མི་མཐུན་ཞིང་། འཕགས་སློར་གི་བཞྗེད་

པ་རྣམས་དང་ཡང་མི་མཐུན་ནློ། །ལུས་ཀི་གནས་བཅློ་ལྔ་ནི། ཞལ་ལུང་ལས། མཐྗེ་

བློང་རྩ་དང་རྗེ་ངར་དང་། བརླ་གཉིས་དང་ནི་གསང་བའི་གནས། །ལྟྗེ་བ་དང་ནི་

གསུས་པ་དང་། །ནུ་མ་གཉིས་དང་ལག་རྩྗེ་དང་། །མགྲིན་པ་དང་ནི་མཆུ་གཉིས་དང་། 
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འགྲམ་པ་གཉིས་དང་མིག་གཉིས་དང་། །རྣ་བའི་རྩ་དང་སྤྱི་བློ་དང་། །ཚིགས་ཀུན་

ཐིག་ལྗེ་ཨ་སློགས་ཀི། །གཟུགས་སུ་གནས་པ་བཀུག་བྱས་ནས། །མི་ཤིགས་ཐིག་

ལྗེར་ཐིམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་རྐང་པའི་མཐྗེ་བློང་ནས་སྤྱི་བློའི་བར་བཅློ་ལྔ་ལ་གནས་པའི་

ཐིག་ལྗེ་ཨ་ནས། ཨཽའི་བར་བཅུ་བཞི་དང་། ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ཨཾ་ཨཿ 

འི་གཟུགས་སུ་གནས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་སིང་ཁའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་སྡུད་

པར་བཤད་དློ། །

འདི་རྣམས་ཟླ་བ་ཡར་ངློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་དུ་གཡློན་གི་རྐང་

པ་ནས་གྗེན་དུ་འཛེག་ལ། མར་ངློའི་བཅུ་དྲུག་ནས་གནམ་སྟློང་གི་བར་དུ་སྤྱི་བློ་ནས་

གཡས་ཀི་རྐང་པའི་མཐྗེ་བློང་གི་བར་དུ་ཐུར་དུ་བབས་ནས་ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་

པར་བཤད་དློ། །དཔྲལ་བ་ལ་གནས་ཞྗེས་སློགས་རྣམས་ཐིག་ལྗེ་སྡུད་པ་ལ་སྦྱློར་ན་

ཞལ་ལུང་བཞིན་བྱའློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ཇི་སྗེད་དགུ་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་

ཡང་དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་སྦྱློར་མློད་ཀང་། སར་སྡུད་པའི་ལན་དུ་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་དྗེའི་ལུགས་སུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅུ་གཉིས་ཀི་ནི། ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས། 

དྗེའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ། ཞྗེས་སྔར་ཡིག་འབྲུ་སྦས་པ་འཆད་པ་ཡིན་ལ། །དྗེ་

ཡང་མ་ནིང་གི་ཡི་གྗེ་བཞི་དློར་བའི་དབྱངས་ཀི་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་ཨཿ འློ། །དྗེའི་མཐའ་

ནི་ཀ་སྗེའི་ཐློག་མ་ཀའློ། ཆ་ཤས་དྲུག་པ་ནི་ཡ་ནས་བགྲངས་པའི་ཥའློ། །དྗེས་མཚན་

པ་ནི་ཀ་ལ་བཏགས་པའློ། །ང་རློ་ནི་ཞབས་བསྐྗེད་ཨུའློ། །ཐིག་ལྗེ་བརྒྱན་བྱྗེད་པ་ནི་

སྟྗེང་གི་ཟླ་ཚེས་དང་ཐིག་ལྗེའི། །དྗེ་དག་བསྡུ་ན་ཀྵུཾ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་ཀ་དང་ཥ་དང་ཨཱུ་དང་ཟླ་
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ཚེས་དང་ཐིག་ལྗེ་སྟྗེ་ཆ་ཤས་ལྔ་པ་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཞབས་ལུགས་དང་བསྟུན་པར་ནི་སང་ལ། ལུགས་དྗེ་ལ་ནི་ཕྱློགས་བཅུའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་བདུད་རྩི་འགུགས་པ་ན་ཀྵུཾ་གི་གཟུགས་སུ་འགུགས་པར་བཤད་པ་མིན་པ་

སིང་ཁ་དང་གསང་གནས་སུ་ཀྵུཾ་བསློམ་པ་མི་སང་ངློ་། །

སྔགས་བཏུ་བ་འདི་དག་གིས་སིང་གའི་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སྟློན་པར་སང་ལ། 

དྗེ་ནི་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས་ཐིག་ལྗེ་གསུམ་རྣམ་པར་ཕྱྗེ་པའི་ལྗེའུ་ལས་ཧཱུཾ་དུ་བཤད་ལ། 

རློ་རྗེ་དང་པདྨ་སྦྱློར་བའི་ལྗེའུ་ལས་སིང་ཁར་ཨ་ཡིག་བཤད་ཅིང་། སྤྱློད་བསྡུས་སུ་

དྲངས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཀང་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ཨ་ཡིག་ལ་བཤད་དློ། །དྗེའི་ཨ་ཡི་

འདིར་མི་སྟློན་ཞིང་། ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་གསལ་བས་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་ཆ་ཤས་ནི་

ཚན་པ་སྟྗེ་སྗེ་ཚན་ནློ། །ལྔ་ནི་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པའི་སྗེ་ཚན་ནློ། །ལྔ་པ་ནི་པ་སྗེའློ། །ཅན་ནི་

རང་གི་ཆ་ལྔ་དང་ལྡན་པའློ། །དྗེའི་ཐློག་མ་ནས་བགྲངས་ན་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་

སའློ། །དྗེའི་མཐའ་མ་ནི་ཧའློ། །དྗེ་ལ་ཆ་ཤས་ཏྗེ་དབྱངས་དྲུག་གིས་ཏྗེ། དྲུག་པ་ཨུ་

རིང་པློས་མཚན་པ་ཉིད་ཀིས་ཧཱུའློ། །དྗེའི་སྟྗེང་དུ་མ་ཡིག་རྗེས་སུ་ང་རློ་ཐིག་ལྗེར་

བྱས་ནས་བརྒྱན་པས་ཧཱུཾ་མློ། །འདི་ནི་སིང་གར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཧཱུཾ་བསློམ་པའི་

ལུགས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ཆ་ཤས་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་དང་། རློ་རྗེའི་ཁློང་

ནས་བྱུང་ནས་སུ། །ཞྗེས་པ་དང་ལྔས་དང་པློ་ཇི་ལྟར་འློངས་པའི་ལམ་དྲིས་པའི་ལན་

བསྟན་པར་འཆད་པ་ནི་དློན་དུ་མ་མཐློང་ངློ་། །

གསུམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང་པློ་འློངས་པའི་ལམ་གང་ཡིན་སམ་ན། 

རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་རློ་རྗེ་ནློར་བུའི་རྩྗེ་བར་དུ་གནས་པར་བཤད་པས་རློ་རྗེའི་ཁློང་ན་གནས་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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པའི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་ནས་བྱུང་ནས་སུ་ས་བློན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཡུམ་གི་སྐྗེ་

གནས་པདྨའི་དབུས་སུ་བཞག་སྟྗེ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་

ནི་ཞུ་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེས་ནི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་འློངས་པར་བསྟན་པས། རྣལ་

འབྱློར་གིས་སྡུད་པའི་ཚེ་ཡང་ལམ་དྗེ་ནས་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུད་དགློས་

པར་བསྟན་ཏློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས། དྗེ་བཞིན་ཕྱིར་འགྲློ་ཇི་

ལྟར་ལགས། །ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་འཆད་པ་ནི། ཡབ་ཀི་ལུས་ཀི་གསང་གནས་རློ་རྗེ་

ལས་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དྲིས་པའི་ལན་བསྟན་པར་འདློད་པར་སང་ལ། དྗེ་ནི་སྔར་པདྨ་ལ་

བྱང་སྗེམས་སྤློས་ནས་ཞུ་བར་མཛད་པར་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་ངྗེས་ཟིན་པས་དྲི་མི་

དགློས་ལ། དྲི་བ་ཉིད་ལན་དུ་སློང་བས་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

བཞི་པ་ནི། སྔར། ཡན་ལག་མྗེད་པ་གང་དྗེ་ནི། །ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་ཏྗེ། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་པདྨར་སྤློས་པ་དྗེ་ནི་མྗེར་མྗེར་པློ་ལ་སློགས་པའི་རིམ་གི་ཡན་

ལག་དང་བཅས་པར་བསྐྗེད་པར་བྱས་ནས་སྔར་བཤད་པའི་མིག་ལ་སློགས་པའི་

དབང་པློའི་སློ་དགུ་ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་སྟྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་གནས་དྗེ་དག་ཏུ་

ཁྱབ་པར་བྱྗེད་ཅིང་། འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱས་ནས་གནས་སློ། །

དྗེས་ན་མི་གཡློ་བ་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་དང་། གཡློ་བ་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་

དང་བཅས་པའི་གཞི་ནི་རླུང་སྗེམས་འདྲྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཡིན་ལ། སློད་

བཅུད་གཞན་ནི་དྗེ་ལས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་འགྱུར་རློ། །བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་ཇི་

འདྲ་བ་སམ་ན། ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་དང་། ཐགས་བཟང་རིས་ལ་སློགས་པའི་

ལྷ་མིན་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་ཀི་གཞིའློ། །མི་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཞྗེས་པའི་སློགས་ནི་དྗེའི་སྐད་དློད་དང་པློ་ལའང་འཇུག་པས་དང་པློར་སློད་ཀི་གཞི་

བྱྗེད་པའི་དློན་ནློ། །སྔར་རླུང་སྗེམས་ཡན་ལག་མྗེད་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་

ལུས་རགས་པའི་དངློས་པློར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་དྲིས་པ་ནི། དྗེ་དག་ཏུ་རིམ་གིས་འགྱུར་

བའི་གཞི་མཐར་གཏུགས་པ་གང་ཡིན་དྲིས་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ལན་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་

ཞིག་གི་གཞི་ནི་དྗེ་དག་ཏུ་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བའློ། །ཞྗེས་སྟློན་པ་ཡིན་པས་དྲི་བ་ཉིད་

ལན་དུ་སློང་བའི་སྐློན་མྗེད་དློ། །

འདི་ནི་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། སྐྗེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དང་། །སིད་པ་བར་

མར་གནས་པ་སྟྗེ། །ཇི་སྗེད་འཇིག་རྟྗེན་གིས་བཏགས་པ། །སྗེམས་ཀི་རླུང་གི་རྣམ་

འཕྲུལ་ལློ། །ཞྗེས་དང་། དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས་ཀང་། ཇི་སིད་འཇིག་རྟྗེན་བཏགས་

པ་དང་། །དྗེ་བཞིན་བཏགས་པ་ས་ཚོགས་རྣམས། །རྣམ་རྟློག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཞྗེས་

པའི། །རླུང་ལས་རྟག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན། །བདྗེ་སྡུག་ལ་སློགས་ཆློས་རྣམས་ཀི། །ས་

བློན་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་དློན་གཅིག་ཏུ་གློ་བར་

བྱའློ། །དྗེས་ན་སློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་འཇིག་པ་ནའང་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ། 

འགློག་པ་སྟྗེ་འགགས་ནས་མི་ཟད་ལ། འཇིག་རྟྗེན་ཆགས་པའི་ཚེ་ཡང་རླུང་སྗེམས་

ཙམ་གི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་རྐྗེན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། དྗེ་མ་ཤྗེས་པས་

འཇིག་རྟྗེན་ཚངས་པའི་སློ་ང་ལས་སྐྗེ་བར་རྟློག་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་སྐྗེ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

ཞལ་ལུང་ལས། ཚངས་སློགས་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སློགས། །ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་མི་སང་

ཡང་། །ཐིག་ལྗེ་འགློག་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུར་བཅས་པ་ཀུན། །སར་ཡང་

དྗེ་ལས་འབྱུང་བར་བྱྗེད། །དྗེ་བས་སྐྗེ་བློ་རྣམས་ཀིས་ནི། །ཡང་དག་མ་རྟློགས་པ་ཡི་
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ཕྱིར། །ཚངས་པའི་སློ་ང་ལས་སྐྗེས་པར། །འཁྲུལ་བས་ཆློས་ཀུན་གིས་མ་

བསྒུལ། །ཞྗེས་སློ། །སློད་བཅུད་གང་ལ་གནས་པར་བྱྗེད་པའི་གཙོ་བློ་རླུང་སྗེམས་དྗེ་

ནི་ས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ཀུན་དྗེའི་རྣམ་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་པ་གང་གསུངས་

པའློ། །

དྗེ་དག་གིས་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སློགས་པའི་འགྲློ་བ་ཐ་དད་ཀི་ལུས་དང་། 

འདློད་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཁམས་ཐ་དད་ཀི་ལུས་རྣམས་ནི་གནས་སྐབས་ཙམ་

གི་ལུས་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་དློར་ཡང་ངའློ་སམ་པའི་ཐ་སད་ཀི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་

སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་མི་ལྡློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་གནས་སྐབས་དྗེ་རྣམས་ཀི་ལུས་

དློར་ཡང་དུས་ཀུན་ཏུ་མི་འཁྲུལ་བའི་སྗེམས་ཅན་གི་གཉུག་མའི་ལུས་ནི་རླུང་སྗེམས་

ཙམ་གི་ལུས་སུ་ཟད་པར་བསྟན་ལ། དྗེ་ཉིད་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་བསྒྲུབ་པའི་གཞི་

ཡང་ཡིན་པས་འདི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱའློ། །རྐང་པ་གཉིས་པློ་དྗེའི་དློན་དང་

འདྲ་རུང་གཅིག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས་ཀང་འབྱུང་མློད་ཀང་འདི་དང་དློན་

གཅིག་ཏུ་བཤད་དུ་མི་རུང་ངློ་། །ལྔ་པ་ནི། སྔར། མ་རིག་བག་ཆགས་སྗེད་པ་

ཡིས། །ཞྗེས་ལས་ཉློན་གི་གཞི་དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི་ཇི་སྗེད་ཅྗེས་སློགས་སློ། །ཇི་

སྗེད་དྗེ་སིད་དུ་རླུང་སྗེམས་ཀི་མི་ཤིགས་པ་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་ལ་གནས་པ་དྗེ་

སིད་ཀི་བར་དུ་རླུང་སྗེམས་དྗེ་ཡིས་དགྗེ་བའི་ལས་དང་། ལས་མིན་པ་སྟྗེ། མི་དགྗེ་

བའི་ལས་རྣམས་བྱྗེད་ལ། དྗེར་མ་ཟད་དགྗེ་བའི་ལས་དང་མི་དགྗེ་བའི་ལས་ཀི་

བསམ་པ་སྟྗེ། ཀུན་ནས་སློང་བྱྗེད་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་ལ་བྱྗེད་པས། འཁློར་བར་འཁློར་

བའི་བྱ་བའི་ལས་ཀུན་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་རླུང་གིས་སྗེམས་གཡློས་ནས་རང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

350

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟློག་པ་དང་། དྗེ་ལས་ཉློན་མློངས་དང་། དྗེས་ལས་བསགས་ཏྗེ་

འཁློར་བར་འཁློར་བར་སྟློན་པས། རླུང་གི་དབང་གིས་འཁློར་ཚུལ་གཙོ་བློར་བཤད་

པས། ལས་ཀི་རླུང་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུད་

པའི་ཐབས་མི་ཤིགས་པ་བསློམ་དགློས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞལ་ལུང་ལས། གང་གིས་ཀང་

ནི་མི་ཤིགས་པ། །ཇི་སིད་འདི་ནི་ལུས་གནས་པ། །ལས་དང་ལས་མིན་རབ་བྱྗེད་

པ། །བརྟན་པློ་འཇིག་པ་རབ་སངས་པའི། །མི་ཤིགས་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པར་

བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

དྲུག་པ་ནི། འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བའི་ཚུལ། དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། སྦྱློར་

བ་ནི་རྣལ་འབྱློར་ཡིན་ལ། དྗེ་རྟག་ཏུ་བསློམ་པར་ནི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏྗེ། 

ཡུངས་ཀར་གི་ནི་འབྲུ་ཚོད་ཙམ། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་ནན་ཏན་དུ། །རྣལ་འབྱློར་གིས་ནི་

རྟག་ཏུ་བསློམ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ་དྗེའི་ངྗེས་དློན་ནི། སིང་ཁའི་པདྨའི་ལྟྗེ་བར་མི་

ཤིགས་པ་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་ཅན་དང་། ལྡང་འཇུག་གནས་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བསློམ་པར་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་དྗེ་

ངྗེས་དློན་གི་མཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་པར་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། མཁས་

པས་ཨུཏྤལ་དག་དང་། །པདྨ་རྣམ་པ་ལྔར་ཤྗེས་བྱ། །ཛཱ་ཏི་རྣམ་གསུམ་ཤྗེས་བྱས་

ནས། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་དབུལ་བར་བྱ། །མྗེ་ཏློག་ཀར་ནི་ཀ་ར་དང་། །མ་ལི་ཀ་དང་ཡུ་

ཏི་ཀ །མྗེ་ཏློག་ཀ་ར་བི་ར་བསམ། །མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅྗེས་

གསུངས་པའི་ངྗེས་དློན་བཤད་པ་ན། དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། གང་ཞིག་རླུང་ནི་

བཅུར་བསྒགས་པ། །དྗེ་ནི་པདྨ་ཨུཏྤལ་མིང་། །དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་གྲགས་རློ་རྗེ་གསུམ། །ཛཱ་
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ཏི་གཅིག་པུ་གསུམ་དུ་འདློད། །ཀར་ནི་ཀ་ར་མ་ལི་ཀ །ཡུ་ཏི་ཀ་ར་བི་ར་ནི། །གློ་རིམ་

བཞིན་དུ་སྤྱན་སློགས་ཏྗེ། །དབང་ཆྗེན་སློགས་པར་འདི་སྦྱར་རློ། །དངློས་མྗེད་གློ་

འཕང་ལ་དགློད་པས། །ལྷ་རྣམས་ཀི་ནི་སྐུ་སྦྱློར་བ། །གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀུན་

མཉྗེས་པའི། །མཆློད་པ་ཆྗེན་པློར་དྗེ་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་པདྨ་དང་ཨུཏྤལ་རིགས་ལྔ་ལྔ་

རླུང་བཅུ་དང་། ཛཱ་ཏི་རིགས་གསུམ་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་ཟླློ་བ་

དང་། ཀར་ནི་ཀ་ར་སློགས་བཞི་ལྷ་མློ་བཞིའི་ངློ་བློའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་དང་སྦྱར་

ནས། དྗེ་འདྲ་བའི་རླུང་བསློམས་པས་དངློས་མྗེད་འློད་གསལ་གི་གློ་འཕང་ལ་དགློད་

པས། དྗེ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷའི་སྐུར་སྦྱློར་བ་མཆློད་པ་ཆྗེན་པློར་གསུངས་སློ། །

དྗེས་ན་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར་ལས། མཆློད་པ་བསློམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །ཞྗེས་

འབྱུང་ཡང་། སྨྲི་ཏིས་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལློགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལས། མཆློད་པ་བསློམ་

པར་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སིང་

གར་མི་ཤིགས་པ་བསློམ་པ་དང་། ལྗེའུ་གཉིས་པར་འཆད་པ་ལྟར་དྗེ་ལས་རློ་རྗེའི་

བཟླས་པ་བྱྗེད་པའི་རླུང་བསློམས་པས། རླུང་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་མི་

ཤིགས་པ་ལ་འདུས་ཏྗེ་ཐིམ་པ་ལས། འློད་གསལ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་ལས་ལུགས་ལྡློག་

ཏུ་ལངས་པ་གང་གི་ཚེ་སྔློན་གི་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་ལུས་ཞིག་པ་སྟྗེ་ལུས་བརྗེས་

བ་དྗེའི་ཚེ། སྔར་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་དློན་དམ་འློད་གསལ་བསློམ་པ་དྗེ་ཡི་རང་

གི་མཐུ་ཡིས་སྔར་བསློམས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་འདྲ་བའི་ལུས་སུ་རྣལ་འབྱློར་པ་དྗེ་

འགྱུར་ཏྗེ། སྐུ་གང་གིས་གཡློ་བ་བཅུད་དང་མི་གཡློ་བ་སློད་ཀུན་ཁྱབ་ནས་ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པ་ཉིད་དྗེ་འདྲ་བའི་སྐུ་དྗེ་ནི་གནས་པར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལས། འཇིག་རྟྗེན་ཁམས་འདི་མ་ལུས་པར། །བདག་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལུས་ཀིས་

སྤྱློད། །གཙོ་བློ་གང་དུ་སྤྱློད་པ་ཡིས། །དྗེ་ཡི་ཁྱིམ་ནི་ནམ་མཁའ་ཉིད། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །དྗེ་ཉིད་དུ་ནི་རྟག་ཏུ་རློལ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདི་ནི་འློད་

གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་རྒྱུ་ལས། །རློ་རྗེའི་སྐུར་ལྡང་བས། །དྗེ་

ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་སྒ་སློགས་དྗེའི་ལྡང་གཞིར་མྗེད་ཀང་། དྗེ་ལྟར་ལྡང་བ་མི་

འགལ་བར་སྟློན་པའློ། །

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་གཞུང་དྗེ་དག་ལ་ལས་ཀི་ལུས་ཞིག་པ་རྣལ་འབྱློར་པ་

ཤི་བ་ལ་སྦྱློར་བ་སློགས་གཞན་དུ་བཤད་མློད་ཀང་འཐད་པར་མ་མཐློང་སྟྗེ། རློ་རྗེ་

ཕྗེང་བ་ལས། རང་བཞིན་སང་བའི་དབྱྗེ་ཤྗེས་ནས། །དྗེ་ནས་སྤྱློད་པ་རབ་ཏུ་བྱ། །ལས་

ཀི་ལུས་ནི་ཡློངས་སངས་ནས། །རློ་རྗེའི་སྐུ་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་ཚེ་འདིར་

འཚང་རྒྱ་བའི་སྤྱློད་པའི་འབས་བུ་ལ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང་། །སྒློན་གསལ་ལས་

ཀང་། ཐ་མལ་བའི་ལུས་སློང་པར་གསུངས་པའི་དློན་རྣམས་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བའི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང་། རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི་དང་

འདྲ་བར་ཕུང་པློའི་ཁློག་པ་བརྗེས་ཏྗེ་རློ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྱུར་ནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །རློ་རྗེའི་སྐུ་འདི་དང་། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་འློད་གསལ་གི་མྗེས་

སྦྱངས་མ་སྦྱངས་མ་གཏློགས་པ་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པས། དྗེའི་སློ་ནས་སྒྱུ་ལུས་

ཀང་བསྟན་དུ་རུང་ངློ་། །ངློ་མཚར་བའི་རློ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ཚུལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི་མན་ངག་བརྒྱུད་པ་ལས་འློངས་པ་འདི་ནི་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་

འདློད་པས་འདིར་མདློ་ཙམ་མློ། །



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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བཞི་པ་ལ་གཉིས། མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་བསྟན་པ། 

ཏིག་ལྗེ་དྗེ་ཡི་གྗེའི་གཟུགས་སྒ་དང་བལ་བར་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། པ་སྗེའི་ཐློག་

མ་ནས་བགྲངས་པའི་བཅུ་གཉིས་ཀི་མཐའི་ཚིག་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སྔགས་ཀི་ཐིག་

ལྗེ་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡིན་ལ། དྗེའི་དློན་ནི་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་རྣལ་འབྱློར་པ་གང་

གིས་རྟག་ཏུ་བསློམ་པ་ལ་གློམས་པར་བྱས་ན་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་དྗེ་ནི་དངློས་གྲུབ་རྒྱས་

པ་སྟྗེ་མ་ཚང་བ་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ་འཛིན་པར་རང་ཉིད་འགྱུར་བས་དྗེ་བསློམ་པ་ལ་འབད་

པར་གིས་ཤིག །འདིར་བསྡུས་པའི་དློན་ནི་འདི་ཡིན་ཏྗེ། བསྐྗེད་རིམ་ཕ་རགས་བརྟན་

པར་བྱས་ནས་ལུས་དབྗེན་ལ་ལློབས་པ་ན། རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་རྟྗེན་སིང་གར་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པ་དང་། དྗེ་ལས་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱས་པའི་དབང་གིས་

རླུང་རྣམས་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ལམ་ནས་མི་ཤིགས་པ་ལ་འདུས་པ་ན། སྗེམས་དབྗེན་གི་

སྟློང་པ་གསུམ་འཐློབ་ཅིང་། དྗེའི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་བློ། །

དྗེ་ནས་དྗེ་ཉིད་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་གློམས་

པར་བྱས་པས་འློད་གསལ་གི་རྗེས་སུ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་ཅིང་། དྗེ་

གློམས་པ་ཉིད་ཀིས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རློ་རྗེ་འཆང་ཐློབ་པར་འགྱུར་བའློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་ལྗེའུ་དང་པློར་རིམ་གཉིས་ཀི་ལམ་གི་ལུས་བཤད་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཡན་

ལག་རྣམས་ལྗེའུ་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པས་འཆད་པར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་སིང་ཁར་བསློམ་པར་བཤད་པའི་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་ནི། དློན་གི་མི་

ཤིགས་པ་མཚོན་བྱྗེད་ཙམ་ཡིན་གི། དློན་གི་མི་ཤིགས་པ་ནི་ཡི་གྗེའི་སྒ་དང་ཁ་དློག་

དང་དབྱིབས་ཀི་གཟུགས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་སྟློན་པ་ནི། ཁློང་པ་མགྲིན་པ་རྐན་
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དང་ལྕྗེ། །ས་དང་སྤྱི་བློ་སློ་དང་མཆུ། །ཞྗེས་སྒ་འབྱུང་བའི་གནས་བརྒྱད་བཤད་པའི་

སློ་དང་མཆུ་དང་རྐན་དང་ལྕྗེ་དང་མགུལ་བ་དང་། དྗེས་མཚོན་པའི་སྒའི་གནས་གང་

ལ་ཡློད་པ་དྗེ་ཡི་ཡི་གྗེ་ཉིད་དྗེ་ནི་ཡི་གྗེའི་རྐྗེན་གང་ལས་བརློད་མ་ཐག་ཏུ་ཟད་པ་སྟྗེ་

འཛད་པ་དང་། ཡི་གྗེའི་ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་བསློམས་པ་དྗེ་ཡང་ཟད་ཀང་མི་ཤིགས་

པ་ནི་དྗེ་ལྟར་ཟད་པ་མྗེད་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་ན། དློན་གི་མི་ཤིགས་པ་ནི་ངག་གི་ངློ་

བློར་བརློད་པར་བྱུར་མྗེད་ཅིང་། བློས་ཀང་དངློས་སུ་ངྗེས་པར་མི་ནུས་པས་ཐྗེ་ཚོམ་

པ་ཞྗེས་བཤད་ཀི་ཐྗེ་ཚོམ་གི་ཡུལ་དུ་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །སྒ་སྟྗེ་གདངས་དང་ཡིག་

འབྲུའི་གཟུགས་རྣམ་པར་སངས་པའི་དློན་གི་མི་ཤིགས་པ་དྗེ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་ཕྱི་

གཟུགས་སྒ་སློགས་དང་། ནང་མིག་ལ་སློགས་པའི་རྩ་བ་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དྗེ་སྔར་ཆློས་

ཀི་དབྱིངས་སུ་བཤད་པའི་རླུང་སྗེམས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་རྒྱུད་འདིར་

གསུངས་སློ། །ལྔ་པ་ནི། ལྷ་མློ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་

པ་ལས། ལྷ་མློ་སྤྱན་མས་ཡློངས་སུ་ཞུས་པའི་ལྗེའུ་སྟྗེ་ལྗེའུ་དང་པློའི་རྣམ་པར་

བཤད་པའློ། །     ། །

གཉིས་པ་མཱ་མ་ཀཱིས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ་ལ་དྲུག །ཞུ་བ་མཛད་ཚུལ། ཞུས་པའི་

ལན་བཤད་པ། མི་ཤིགས་པའི་དྗེ་ཉིད་མི་ཤྗེས་པའི་ཉྗེས་དམིགས། རློར་བཟླས་ཀི་

དམིགས་པ་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་བཤད་པ། དྲིས་པའི་ལན་རློགས་པར་བསྟན་པ། ལྗེའུ་

ཡི་མཚན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། །ཞུས་པའི་མཚམས་སྦྱློར། ཞུ་བ་དངློས་

སློ། དང་པློ་ནི། །སྤྱན་མས་ཞུས་པའི་ལན་རློགས་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས། ལྷ་མློ་མཱ་མ་ཀཱིས། 

རློ་རྗེ་ཅན་ཏྗེ་རློ་རྗེ་འཆང་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་དློན་འདི་རྣམས་ཞུས་སློ། །ཞྗེས་སྡུད་
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པ་པློའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦྱར་རློ། །ཏྗེ་ཞྗེས་པ་ནི་ལྷག་མ་འདྲྗེན་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གནས་བཞིའི་རླུང་འགྲློ་འློང་གསུངས་པའི་བཟླས་པ་ཞུས་

པ། སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེའི་ཆ་ཤས་ཞུས་པ། ཆ་ཤས་ཀི་གནས་ཞུས་པ། ཆ་ཤས་ཀི་ཁ་

དློག་ཞུས་པ། ཆ་ཤས་གང་དུ་འདུ་བའི་གདན་ཞུས་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་ལྗེའུ་དང་

པློར་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རིམ་པ་ཡི་ནང་ནས་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང་། 

ཕྱིར་ཏྗེ་ནང་དུ་ལྡློག་པ་རྒྱུད་གཞན་དུ་བསྟན་པའི་དློན་ནི། རློ་རྗེ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ་རློ་རྗེ་འཆང་

གིས་བཀའ་སྩལ་པ་འཚལ་བ་སྟྗེ། དགློས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་གང་ནས་

འགྲློ་འློང་བྱྗེད་པའི་གནས་ནི་ཁ་སྟྗེ་མགྲིན་པ་དང་། སིང་ག་དང་། ལྟྗེ་བ་དང་། གསང་

བའི་པདྨ་སྟྗེ་བཞིའློ། །ལ་ནི་ལྔ་པའི་དློན་ལ་བདུན་པའི་སྒའློ་འདིར་འགྲློ་འློང་བྱྗེད་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྲིས་པ་ནི་ལྗེའུ་དང་པློར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་རླུང་དང་ཐིག་

ལྗེ་གཉིས་བཤད་པའི་རླུང་ཡིན་ལ། རྒྱུད་གཞན་གང་ལས་བསྟན་པ་ནི། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་

ལས། སྟྗེང་གི་ས་ལ་ངྗེས་འབྱུང་བ། །གཡློན་དང་གཡས་དང་གཉིས་ཀ་དང་། །དལ་

བར་རྒྱུ་དང་རྣམ་བཞིར་འགྱུར། །ནང་གི་དུས་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །ལློག་མ་སིང་ཁ་

ལྟྗེ་བ་དང་། །གསང་བའི་པདྨར་འགྲློ་འློང་སྟློན། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་། དྗེ་འདྲ་བའི་

རིགས་རྣམས་ཡིན་ནློ། །དློན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། རིམ་ལྔར། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཡུངས་ཀར་གི་སྒས་བསྟན་པའི་སྟྗེང་གི་ས་

རྩྗེར་རྒྱུ་བའི་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་བསྟན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཕྱིར་ལྗེའུ་དང་པློར་

ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་ཐིག་ལྗེ་རྐང་པ་མིན་པར་རླུང་དང་

བཅས་པ་ཡིན་པ་དང་། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། །ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་རླུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

356

ལའང་བཤད་དགློས་པར་ལྗེའུ་གཉིས་པ་འདིས་ཤྗེས་པ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། 

ལྗེའུ་དང་པློར་བཤད་པའི་སིང་ཁའི་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་ཆ་ཤས་ཀི་གྲངས་

རྣམ་པ་དུ་ཞིག་གསུངས་པ་སྟྗེ་དུ་ཞིག་ཡློད་ཅྗེས་དྲིས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། ཆ་ཤས་དྗེ་

གང་ལ་གནས་པའི་གནས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་སྟྗེ་གྲངས་དུ་ཞིག་ཡློད་ཅྗེས་དྲིས་ཏྗེ། 

དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། གནས་ཀི་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་གསུངས། །ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བས་རྣམ་

པར་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི་གྲངས་སློ། །བཞི་པ་ནི། ཆ་ཤས་དྗེ་རྣམས་ཀི་ཁ་དློག་རྣམ་པ་

དུ་ཞིག་གསུངས་པ་སྟྗེ། དུ་ཞིག་ཡློད་ཅྗེས་དྲིས་སློ། །ལྔ་པ་ནི། ཆ་ཤས་ཀི་ཁ་དློག་

སློགས་ཞུས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། དྗེར་མ་ཟད་ཆ་ཤས་རྣམས་གང་དུ་འདུ་བའི་གདན་ཡང་

ཇི་ལྟར་འཚལ་བ་སྟྗེ། ཤྗེས་པར་བྱ་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །སྔར་བཤད་པའི་བཀའ་སྩལ་

འཚལ་ཞྗེས་པ་ནི་འློག་མ་རྣམས་ཀི་མཐར་ཡང་འཐློབ་བློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །ཆ་ཤས་ཞུས་པའི་ལན། ཆ་ཤས་ཀི་གནས་ཞུས་པའི་ལན། 

དྗེ་རྣམས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དློན། ཆ་ཤས་ཀི་ཁ་དློག་ཞུས་པའི་ལན། རླུང་འགྲློ་འློང་གི་

བཟླས་པ་ཞུས་པའི་ལན། ཆ་ཤས་གང་དུ་འདུ་བའི་གདན་ཞུས་པའི་ལན་ནློ། །དང་པློ་

ནི། དྲི་བ་དྗེ་རྣམས་ཀི་ལན་རློ་རྗེ་ཅན་གིས་བཀའ་སྩལ་པ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་

རྣམས་སློ། །སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ཆ་ཤས་གྲངས་བཞི་དང་མཉམ་པ་སྟྗེ། ཡང་དག་

པར་ལྡན་ནློ། །མཉམ་པའི་སྐད་དློད་ཡང་དག་པ་ལ་ཡང་བཤད་དུ་ཡློད་པས་དྗེ་ལྟར་

བཤད་པ་མང་དུ་སང་ངློ་། །ཆ་ཤས་བཞི་ནི་མགློ་བློ་དང་། མགློ་བློ་མྗེད་པའི་ལུས་

དང་། ང་རློའམ་སྒ་དང་། ང་རློའི་མཐའ་འམ་སྒའི་མཐའ་འློ། །ཞིང་ནི་ལན་འློག་མ་སྡུད་

པའློ། །



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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གཉིས་པ་ནི། ཆ་ཤས་དྗེ་རྣམས་གང་ལ་གནས་སམ་ན། པདྨ་བཞི་ལ་ཡང་

དག་པར་གནས་སློ། །འློ་ན་ཆ་ཤས་གང་པདྨ་གང་ལ་གནས་སམ་ན། སིང་གི་པདྨ་ལ་

གནས་གནག །ཁ་ཡི་པདྨ་ལ་གནས་དཀར། །ང་རློ་ལྟྗེ་བའི་པདྨར་གནས། །གསང་

བའི་པདྨར་ང་རློའི་མཐའ། །ཞྗེས་པ་བཞིའློ། །ཆ་ཤས་གང་པདྨ་གང་ལ་གནས་པ་སྟློན་

པའི་སྐབས་འདིར། །རྐང་པ་འློག་མ་གཉིས་ཀིས་ང་རློ་ལྟྗེ་བའི་པདྨ་དང་། ང་རློའི་

མཐའ་གསང་བའི་པདྨར་གནས་པར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་

ཀང་སིང་ཁ་དང་ཁའི་པདྨར་ཆ་ཤས་འདི་གནས་ཞྗེས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། དྗེ་

གཉིས་ལ་འདི་གནས་མ་བཤད་པར་དྗེ་གཉིས་ལ་གནས་པའི་ཁ་དློག་བཤད་པ་ནི་

ཤུན་ཏུ་མ་འབྗེལ་ཞིང་། ཁ་དློག་འློག་ནས་འཆད་པས་འདིར་བཤད་མི་དགློས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །

བཤད་དགློས་པ་མ་བཤད་ཅིང་། བཤད་མི་དགློས་པ་བཤད་པ་འདི་ནི། རྒྱ་

གར་གི་དཔྗེ་མ་དག་པ་ལས་བསྒྱུར་བའི་སྐློན་ནློ། །དྗེས་ན་ཁ་ཆྗེའི་མཁས་པ་ལཀྵིའི་

རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པར་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་ལྗེགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི། མགློ་མྗེད་སིང་གའི་པདྨར་

གནས། །ཁ་ཡི་པདྨར་མགློ་བློ་གནས། །ལྟྗེ་བའི་པདྨར་སྒ་གནས་ཏྗེ། །སྒ་མཐའ་གསང་

བའི་པདྨ་ལའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མགློ་བློ་མྗེད་པའི་ཧཱུཾ་གི་ལུས་ནི་སིང་

གའི་པདྨར་གནས་ལ། ཁ་སྟྗེ་མགྲིན་པའི་པདྨར་ནི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མགློ་བློ་གནས་སློ། །ལྟྗེ་

བའི་པདྨར་ནི་སྒ་སྟྗེ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཞབས་བསྐྗེད་ཨཱུ་ཡིག་གནས་ཏྗེ། སྒའི་མཐའ་སྟྗེ་ཧཱུཾ་

གི་ཐིག་ལྗེ་ནི་གསང་བའི་གནས་ཀི་པདྨ་ལ་གནས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ནི། 

ཆློས་ཀི་དབྱིངས་དྗེ་ༀ་ནག་པློ་དང་། ཀ་དཀར་པློ་དང་། ཧཱུཾ་དམར་པློ་དང་། ཨཱ་སྗེར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པློའི་གཟུགས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་སིང་ཁ་དང་། ཁ་དང་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་ཀི་

པདྨ་ལ་གནས་པར་འཆད་ཀང་ལཀྵིའི་འགྲྗེལ་པར་སྔར་བཞིན་བཤད་པ་ཉིད་ལྗེགས་

སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སིང་ཁའི་ཐིག་ལྗེ་ལས་འགྲློ་འློང་གི་བཟླས་པ་བྱ་བར་

བསྟན་པ། མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེས་བྱ་བ་ཀུན་བྱྗེད་ཚུལ། སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཤྗེས་

པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། འློ་ན་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་བཞི་ཕལ་ནས་རྩ་འཁློར་བཞི་

ལ་གནས་པར་བཤད་པ་དྗེ་དློན་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཐབས་ཀི་མཐའ་

རུ་འགྲློ་བྱྗེད་གནས། །ཐིག་ལྗེའི་སྦྱློར་བ་རབ་ཏུ་གནས། །ཞྗེས་བསྒྱུར་ཡང་། ལཀྵིའི་

འགྲྗེལ་པར། འགྲློ་དང་འློང་བར་བྱྗེད་པ་འདི། ཐིག་ལྗེ་རྣལ་འབྱློར་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅྗེས་

བསྒྱུར་བ་ཉིད་ལྗེགས་པས་དྗེའི་སྟྗེང་ནས་བཤད་ན། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་བཞི་ནི་སིང་

ག་ལ་སློགས་པའི་རྩ་འཁློར་བཞི་ལ་གནས་ནས་ཕྱི་ནང་དུ་འགྲློ་བ་དང་འློང་བར་བྱྗེད་

པའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་བཞི་པློ་འདི་ཡིན་ལ། དྗེ་སིང་ཁར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་

ཆ་ཤས་སུ་བཤད་པ་ན་ཆ་ཤས་རྣམས་ཆ་ཅན་དུ་འདུ་དགློས་པའི་གནད་ཀིས་

སྔུགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཚོན་དློན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་དམིགས་ནས་

ཕྱི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་པའི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱློར་བྱ་དགློས་པར་

སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །ཚུལ་འདི་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཧ་དང་ཨཱུ་དང་མུ་

གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་གསང་བར་གནས་པའི་ཐུར་སྗེལ་དང་མགྲིན་པར་གནས་པའི་

གྗེན་རྒྱུ་དང་། སྨིན་མཚམས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་ཁྱབ་པའི་སློག་འཛིན་གསུམ་ལ་བྱས་

ནས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་དུ་གྱུར་པའི་དློན་རླུང་དྗེ་
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གསུམ་སིང་ཁའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་འདྲྗེས་པའི་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་རིགས་

མཚུངས་པ་ཡིན་ནློ། །སྔར་ལྗེའུ་དང་པློར། །དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་དངློས། །ཞྗེས་པའི་

རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་བསྟན་ཡང་མི་གསལ་ལ། འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་ཡང་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བ་

དང་། སིང་གར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པ་བཤད་ཀང་། དྗེ་ལས་ལྡང་འཇུག་

གི་བཟླས་པ་བྱྗེད་པ་མི་གསལ་བ་ལྗེའུ་འདིར་དྗེའི་དློན་རླུང་ཡིན་པ་དང་། དྗེ་ཡང་

གནས་བཞི་ལ་གནས་པའི་རླུང་འགྲློ་འློང་བྱྗེད་པ་ཡིན་པ་དང་། དྗེ་ཉིད་ཀང་སིང་ཁའི་

ཐིག་ལྗེའི་རྣལ་འབྱློར་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པས། སློག་རྩློལ་རློ་རྗེའི་བཟླས་པའི་

བྱ་ཐབས་མཐར་ཐུག་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་གསུམ་པའི་སྒློན་གསལ་

ལས། ས་རྩྗེ་གསུམ་བཤད་པའི་སིང་གའི་ས་རྩྗེར་མི་ཤིགས་པ་བསློམས་ནས་རློ་རྗེ་

བཟླས་པ་བྱ་ཚུལ་བཤད་པ་ཡང་། བཤད་པའི་རྒྱུད་འདིའི་དློན་དུ་སང་ངློ་། །

དྗེ་ལྟར་ན་སྔར། ཁ་སིང་ལྟྗེ་བ་གསང་བ་ལ། །ཞྗེས་ཞུས་པའི་དློན་འདིར་ཡང་

བཤད་མློད་ཀང་གཙོ་བློར་ནི། ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དྗེ། །འགྲློ་དང་ཕྱིར་

འློང་རྣམ་པར་བསྟན། །ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ་འཆད་དློ། །རློ་རྗེ་བཟླས་པ་བྱྗེད་ཚུལ་འདི་

རློར་བཟླས་བྱས་པའི་དགློས་པ། སིང་ཁའི་རྩ་མདུད་ཀི་དབུས་ཀི་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ནང་

དུ་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་སྡུད་བྱྗེད་ཀི་ཐབས་མཆློག་ཡིན་པ་འདི་ཇི་བཞིན་དུ་མ་ཐློན་

པས་རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་བསྟན་པའི་འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀི་དློན་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་གདམས་པའི་སློག་རྩློལ་གི་གནད་ལྗེགས་

པར་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་བྱུང་འདུག་གློ ལཀྵིས་མགློ་བློ་མྗེད་པའི་ཧཱུཾ་གི་ལུས་

ཀིས་རླུང་ཕྱིར་ལྡང་བ་དང་། མགློ་བློས་རླུང་གནས་པ་དང་། སྒས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་
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པ་དང་། སྒའི་མཐས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་བར་བསྡུས་པ་དབུགས་

དང་བལ་བ་བསྟན་པར་བཤད་ཀང་། ཆ་ཤས་བཞི་སིང་ཁ་ལ་སློགས་པའི་པདྨ་བཞི་

ལ་གནས་ནས་འགྲློ་འློང་བྱྗེད་པའི་རླུང་ལ་འདིར་གསལ་བར་བཤད་པས། བཤད་པ་

དྗེ་ཅུང་ཟད་འགྲིག་པར་མ་མཐློང་ཡང་ཆ་ཤས་བཞིའི་ཆ་ཅན་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བཤད་པ་ནི་

ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་མཐློང་ངློ་། །དྗེའི་ཕྱིར་སྔར་ལྗེའུ་དང་པློར། བཅུ་གཉིས་ཀི་ནི་ཐ་

མ་ལ། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བཏུས་པའི་སིང་གའི་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེའི་ཡི་གྗེ་ནི་ལྗེའུ་

གཉིས་པ་འདིར་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་དློན་དུ་བཤད་པས་ཀྵུཾ་ལ་འཆད་པ་དློན་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐ་མལ་པ་དང་ཐུན་མློང་བ་ལ་བྱ་བ་བྱྗེད་ཚུལ། རྣལ་

འབྱློར་པ་ལ་བྱ་བ་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། མཐློང་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་བྱ་བ་

བྱྗེད་པ། རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་བྱ་བ་བྱྗེད་པ། ཁམས་གསུམ་གི་བྱ་བ་བྱྗེད་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ནི། མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་རྩ་བ་ཅན་གི་རླུང་དྗེ་ཁློ་ནས་བྱྗེད་དློ་ཞྗེས་

ཁྱད་པར་གི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་བྱྗེད་ན། སའི་དབང་པློས་དྲི་སློམ་པར་བྱྗེད་པ་དང་། 

རྣ་བའི་དབང་པློས་སྒ་ཐློས་པར་བྱྗེད་པ་དང་། མིག་གི་དབང་པློས་གཟུགས་མཐློང་

བར་བྱྗེད་པ་དང་། ལྕྗེའི་དབང་པློས་རློ་ཟ་བ་སྟྗེ་མློང་བར་བྱྗེད་པ་དང་། ལུས་ཀི་དབང་

པློས་རྗེག་བྱ་ལ་རྗེག་པར་བྱྗེད་པ་དང་། ཡིད་ཀི་དབང་པློས་བདྗེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་

ཚོར་བ་རིག་པར་བྱྗེད་པ་རྣམས་སློ། །དུས་ནི། གང་གི་ཚེ་རང་རང་གི་ཕྱི་ནང་གི་རྐྗེན་

ཚོགས་པ་དྗེའི་ཚེའློ། །ཀང་ནི་སྔ་མ་སྔ་མར་མ་ཟད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་རིམ་ལྔ་ལས། 

རླུང་རྣམས་ཕ་བའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །ཤྗེས་དང་ཡང་དག་འདྲྗེས་གྱུར་ནས། །དབང་

པློའི་ལམ་ནས་བྱུང་ནས་ནི། །ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་དམིགས་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་
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སློ། །རྐྗེན་གང་ལས་བཞད་གད་བྱྗེད་པ་དང་ངག་ཟླློས་པར་བྱྗེད་པ་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་

ཆློ་ངྗེ་དང་ངུ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ངག་གི་ལས་དང་”འབྱར
1

་བ་རྣམས་སློ་སློར་

འབྱྗེད་པར་བྱྗེད་པ་དང་། ཤིང་ལ་སློགས་པ་གཅློད་པར་བྱྗེད་པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། 

འཇིག་རྟྗེན་གི་གཙུག་ལག་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་ཆློ་ག་རྣམ་པ་མང་པློ་ཤྗེས་པའི་ཡིད་

ཀི་ལས་རྣམས་ཀང་ཤྗེས་པ་དད་འདྲྗེས་པའི་རླུང་དྗེ་ཁློ་ནས་བྱྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། མི་ཤིགས་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་རླུང་དྗེ་ཁློ་ནས་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་

དང་། མཁར་གི་རྒྱལ་པློའི་དློན་ཏྗེ་དགློས་པ་རྣམས་ཀང་བྱྗེད་པར་འགྱུར་ལ། ཁྱིམ་

བདག་ཤིང་སཱ་ལ་ལྟ་བུའི་དབང་ཕྱུག་གི་དློན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པ་

དང་འདྲྗེས་པའི་རླུང་གིས་བྱྗེད་དློ། །བམ་ཟྗེའི་རིགས་དང་། རྒྱལ་པློའི་རིགས་དང་། 

རྗེའུ་ཡི་རིགས་དང་། སྨད་པའི་རིགས་དམངས་རིགས་དང་། བུད་མྗེད་དུ་གྱུར་པ་

ཡང་དྗེས་སྤྲུལ་པར་བྱྗེད་དློ། །ཡང་གི་སྒས་ནི་བཤད་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ་གཉིས་ཀ་

སྡུད་པས་སྐྗེས་པ་སྤྲུལ་པའང་བཟུང་ངློ་། །དྗེ་བཞིན་དུ་དུད་འགྲློ་དང་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྗེ་

བ་དང་། དྗེས་མཚོན་ནས་དམལ་བར་སྐྗེ་བ་ཡང་དྗེས་བྱྗེད་དློ། །གསུམ་པ་ནི། 

གཟུགས་ཅན་ཏྗེ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ཀི་སིད་པ་དང་། གཟུགས་མྗེད་པའི་ཁམས་ཀི་

སིད་པ་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་འདློད་པའི་ཁམས་ཀི་སིད་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའི་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ། རྫུ་འཕྲུལ་ཏྗེ་སློད་བཅུད་ས་ཚོགས་པར་

སྤྲུལ་པ་དྗེ་རྣམས་ཀི་གནས་ནི་ཤྗེས་པ་དང་འདྲྗེས་པའི་རླུང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། 

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། འདུ་ཤྗེས་ཅན་དང་འདུ་ཤྗེས་མྗེད། །སྗེམས་ཅན་དུ་

1  སྗེ། ༢༦བ༣ན།   འབྱྗེད།    ཞློལ། ༢༥ན༡ན།   འབྱྗེད།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བཏགས་འདི་གནས་པ། །དྗེ་རྣམས་རླུང་ལས་བྱུང་བ་སྟྗེ། །རླུང་ལས་སར་ཡང་འགག་

པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རླུང་དང་སྗེམས་ཀིས་མློའི་གཟུགས་དང་ཕློའི་གཟུགས་སུ་

སྤྲུལ་ནས་གནས་པའི་ཐབས་ཤྗེས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབྱློར་པ་རྣམས་ལ་ནི་

ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་ཉིད་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་གློ་འཕང་མཆློག་འཐློབ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཏྗེ། དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་གྲུབ་པ་ལས། འདིར་གཉིས་སུ་མྗེད་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་

པའི་གནས་སྐབས་སུ་བདག་ཉིད་ཀི་དློན་དྗེ་རྟློགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། བདག་ཉིད་

སྐྗེས་པ་དང་བུད་མྗེད་ཀི་གཟུགས་སུ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་

ནློ། །གསུམ་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་མི་ཤིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་རང་རང་གི་

བདག་ཉིད་ཀིས་འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ནས་གནས་པའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དྗེ་མི་ཤིགས་

པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཤྗེས་པས་དམ་པ་སྟྗེ་མཆློག་གི་ཡིག་འབྲུ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེའི་དྗེ་

ཉིད་ཤྗེས་པ་གང་ཡིན་པ་དྗེས་ནི་གསང་ཆྗེན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་ཞྗེས་སྔར་

བཤད་པ་དྗེའི་དློན་ཤྗེས་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། སྔར་ཆ་ཤས་ཀི་ཁ་དློག་ཞུས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཆ་

ཤས་ལྟྗེ་བའི་པདྨར་གནས་པའི་སྒ་ཨཱུ་ཡིག་གི་དློན་ནི་རླུང་གི་རླུང་མཉམ་གནས་

ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་ཁ་དློག་མྗེད་པ་སྟྗེ་ཁ་དློག་ནག་པློའ ློ། །ནག་པློ་ཁ་དློག་མི་གསལ་བ་ལ་

ཁ་དློག་མྗེད་ཅྗེས་དགག་པའི་སྒ་སྦྱློར་བློའ ློ། །མགྲིན་པར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་གི་མགློ་བློའི་

དློན་ནི་མྗེའི་རླུང་གྗེན་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་ཁ་དློག་དམར་པློའ ློ། །སིང་གར་གནས་པའི་

ཧཱུཾ ་གི ་ལུས་ཀི་དློན་ནི ་ཆུའི་རླུང་སློག་འཛིན་ཡིན་ལ། དྗེ ་ནི ་ཁ་དློག་དཀར་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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པློའ ློ། །གསང་གནས་སུ་གནས་པའི་སྒའི་མཐའི་དློན་ནི་སའི་རླུང་ཐུར་སྗེལ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ནི་ཁ་དློག་སྗེར་པློའི། །རླུང་དྗེ་རྣམས་གནས་དྗེ་དག་ཏུ་གནས་པ་དང་ཁ་དློག་ནི་

རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་གསུངས་སློ། །

ལྔ་པ་ནི། སྔར་གནས་བཞི་ལ་གནས་ནས་རླུང་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང་ནང་དུ་ལྡློག་

པར་རྒྱུད་གཞན་དུ་བསྟན་པའི་དློན་བཀའ་སྩལ་དགློས་ཞྗེས་ཞུས་པ་ནི། རླུང་འགྲློ་

འློང་གི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱྗེད་པ་ན་གནས་དྗེ་རྣམས་སློ་སློ་ནས་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་

ཞྗེས་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ལན་དུ་རྒྱུད་གཞན་ལས་གནས་བཞི་ནས་རླུང་ནང་ནས་

ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང་ཕྱིར་ནང་དུ་འློང་བར་རྣམ་པར་བསྟན་པའི་དགློངས་པ་ནི། ནག་པློ་

ནས་སྗེར་པློ་ཡི་བར་གི་རླུང་བཞི་སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་

བསྒྱུར་པ་དྗེའི་འགྲློ་འློང་ལ་རློར་བཟླས་བྱ་དགློས་པའི་དློན་ཡིན་གི། གནས་བཞི་སློ་

སློ་ནས་བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་རློ་རྗེ་བཟླས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་

སྐབས་མ་གཏློགས་པ་རླུང་དབུ་མར་སྡུད་པའི་ཐབས་སུ་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུང་ལ་

བཟླས་པ་བྱྗེད་པ་ན་མགྲིན་པ་དང་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་ནས་འགྲློ་འློང་གི་བཟླས་

པ་བྱྗེད་པ་དང་། སིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་མ་དམིགས་པར་སིང་ཁ་ནས་འགྲློ་འློང་གི་

བཟླས་པ་བྱྗེད་པ་མིན་གི། སིང་གར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལྗེའུ་དང་པློར་བཤད་པ་

བཞིན་བཀློད་ནས་དྗེ་ནས་དྗེ་ལས་ལྡང་འཇུག་གི་བཟླས་པ་བྱ་དགློས་ཞྗེས་པའློ། །

རླུང་བཞི་སིང་ཁའི་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་ནི་བློས་ཐིག་ལྗེའི་

གཟུགས་དྗེ་ལས་ལྡང་འཇུག་བྱྗེད་པར་བསྒྱུར་བའློ། །སྨྲི་ཏིས་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་ཁ་

ཅིག་ལས། ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་དངློས་དྗེ་འདི་ནི་ ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་
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གསུངས་པའི་གནད་གིས་སྔར་བཤད་པའི་ཧཱུཾ་གི་ཆ་ཤས་བཞིའི་དློན་གནས་བཞིའི་

རླུང་ཁ་དློག་བཞི་ལྡན་ལ་བྱ་དགློས་པ་དང་། ཧཱུཾ་གི་ཆ་ཤས་བཞི་ཆ་ཅན་ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་

འདུ་བའི་དློན་རླུང་བཞི་ག་མི་ཤིགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བྱ་དགློས་པར་ཤྗེས་པ་ཡིན་

ནློ། །གྲུབ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་རློགས་རིམ་གི་ལམ་སྐློང་རྒྱུ་གལ་ཆྗེ་བ་ཅིག་ནི་བདྗེ་སྟློང་

སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། དྗེའི་བདྗེ་བ་ནི་ཕྱི་ནང་དང་སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་

བཞིན་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་ན། དྗེའི་མཐུས་རླུང་ལས་

སུ་རུང་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བའི་བདྗེ་

བ་དང་། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་ལམ་བཞིན་རྩ་འཁློར་གི་གནད་དུ་མ་བསྣུན་པའི་རླུང་ནང་

དུ་བཟུང་ནས་ཕྱིར་རྒྱུ་བ་བཀག་པ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། རློར་བཟླས་མ་

ཡིན་པའི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བགྲངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བའི་བདྗེ་བ་གྲངས་པ་

ཡང་མིན་པས། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ནས་བཤད་པའི་རྩ་འཁློར་གི་གནད་རྣམས་སུ་

གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་སྐྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྟློང་པ་ཡང་

སྗེམས་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པ་ཙམ་མིན་གི། དབུ་མ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཆློས་རྣམས་

ཀི་ཡིན་ལུགས་ཕུ་ཐག་ཆློད་པར་གློ་བའི་བདག་མྗེད་རྟློགས་པའི་གློ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ངློ་བློར་སྐྗེས་པ་དྗེས་ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་ངྗེས་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུན་

སྐློད་བ་ནི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ལམ་མློ། །

དྗེ་འདྲ་བའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་སློ་སློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གྲུབ་

ཆྗེན་རྣམས་ཀིས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ལས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་

ཀིས་ཕྱི་ནང་གི་རྐྗེན་གཉིས་གསུངས་པའི་ནང་གི་རྐྗེན་ལ། ཐློག་མར་བསློམ་པའི་
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ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ནི། ས་རྩྗེ་གསུམ་དུ་ཐིག་ལྗེ་གསུམ་བསློམ་པའི་སློག་

རྩློལ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཡང་གཙོ་བློ་ནི་གདློང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང་། སིང་གའི་

ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པ་གཉིས་སྒགས་པའི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཡིན་གི་

གཞན་མང་པློ་རྣམས་མ་གསུངས་སློ། །དྗེའི་གནད་རྒྱུད་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་མ་

ངྗེས་ན། རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་ནུས་པ་མི་ཐློན་ཞིང་། ལམ་གི་སྐབས་དློན་འཕྱུག་པས། 

དྗེར་མ་སློང་བར་བྱ་བ་ལ་འབད་པར་གི་ཤིག །

དྲུག་པ་ནི། གནས་དང་གདན་ནི་དློན་གཅིག་མློད་ཀང་། སྔར་ཆ་ཤས་ཀི་

གནས་སྐབས་ཀི་གདན་དང་། ཆ་ཤས་ཀི་མཐར་གཏུགས་པའི་གདན་གཉིས་ཞུས་

པས། སྔར་ནི་དང་པློའི་ལན་བཤད་ལ། འདིར་ནི་གཉིས་པའི་ལན་སྟློན་ཏློ། །མི་

ཤིགས་པའི་དྗེ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དྗེ་རིག་པའི་མི་ཤིགས་པ་ནི་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་

རབ་ཏུ་གནས་པའློ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་གཟུགས་དྗེར་གནས་སམ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེ་བ་

སྟྗེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རླུང་སྗེམས་ཀི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་ཆྗེན་པློ་མཐའ་ཡས་པའི་

སློད་བཅུད་དང་བཅས་པའི་ས་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དང་པློར་སྐྗེད་པའི་ཚེ་དང་། 

མཐར་དྗེ་རྣམས་བསྡུས་ནས་འཇིག་པ་ལ་ཕྱློགས་པའི་ཚེའློ། །བཅུད་ཀི་སྗེམས་ཅན་

ཐློག་མར་སྐྗེ་བ་དང་མཐར་འཆི་བའི་ཚེ་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་ལ། སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་སྐྗེ་འཇིག་གི་ཚེ་དྗེར་གནས་པ་ནི། སློད་སྐྗེ་འཇིག་

ཐློག་མཐར་བྱྗེད་པ་ན་དྗེའི་དུས་སུ་འཇིག་རྟྗེན་དྗེར་དྗེའི་སྗེམས་ཅན་མི་གནས་ཀང་། 

སྤྱིར་སློད་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་ལས་ཐུན་མློང་བ་བསགས་པའི་དབང་

གིས་བྱྗེད་ལ། དྗེའི་རྩ་བ་ཡང་རླུང་སྗེམས་ཀི་མི་ཤིགས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་མི་ཤིགས་
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པས་གཞི་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རླུང་གིས་ཀུན་རྟློག་གཡློས་པའི་དབང་གིས་འཁློར་

བར་འཁློར་བའི་བྱ་བ་བྱྗེད་པར་སྔར་དང་། འདིར་བསྟན་པ་འདི་ཤྗེས་པ་ན། སློག་

རྩློལ་བསློམས་པས་མཐའི་འཇིག་རིམ་བཞིན་དུ་རླུང་སྗེམས་མི་ཤིགས་པ་ལ་བསྡུས་

ནས་སྟློང་པ་བཞི་མངློན་དུ་བྱས་ཏྗེ། སྒྱུ་མ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་

བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པའློ། །སློད་བཅུད་ཀུན་གི་བྱྗེད་པ་པློ་གཅིག་ཏུ་

འཆད་པ་འདི་ལ། རྒྱུད་གཞན་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཉིད་དྗེའི་རྩ་བར་

འཆད་པ་མང་ཡང་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ཤས་ཆྗེར་སྔར་བཞིན་བཤད་

དློ། །གསུམ་པ་ནི། རྣལ་འབྱློར་པའམ་མཁས་པ་གང་གིས་ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱུད་ཁི་

བཞི་སྟློང་གི་གཉྗེན་པློར་བརྒྱད་ཁི་རྩ་བཞིའི་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བསྟན་པ་དྗེ་ཐམས་ཅད་

གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བརྩིས་པའི་སྟློང་ཕག་བརྒྱ་རུ་སྟྗེ། འབུལ་ཕག་གཅིག་གི་ཆློས་

དྗེ་སྗེད་ཤྗེས་ཀང་། དྗེ་ཡིས་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་དྗེ་ཉིད་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེས་ན་དྗེ་ལྟར་

ཤྗེས་པའི་མཁས་པ་དྗེ་ཡང་བ་ན་མྗེད་པའི་མང་འདས་ཀི་འབས་བུ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་འཆད་དློ། །

གཞུང་འདི་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་དྲངས་པའི་འགྱུར་ལྗེགས་ཏྗེ་དྗེ་ནི། ཐུབ་པ་

ཆྗེན་པློས་ཆློས་རྣམས་ཀི། །ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ལ། །གང་གིས་དྗེ་ཉིད་མི་

ཤྗེས་པར། །དྗེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་མྗེད། །ཅྗེས་པའློ། །དྗེའི་སྟྗེང་ནས་བཤད་ན། 

ཐུབ་པ་ཆྗེན་པློ་སྟློན་པས་ཉློན་མློངས་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་གཉྗེན་པློར་ཆློས་

རྣམས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གསུངས་པ་ལ། གང་ཟག་གང་གིས་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་མི་ཤྗེས་ན། གང་ཟག་དྗེ་ཡིས་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱིར་དུ་འབད་པ་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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ཐམས་ཅད་ཀིས་འབས་བུ་བྱང་ཆུབ་དྗེ་འཐློབ་པ་མྗེད་པས་ངལ་བ་དློན་མྗེད་ཅྗེས་

པའློ། །འློ་ན་དྗེ་ཉིད་དྗེ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་སམ་ན། སྤྱློད་བསྡུས་སུ་བདྗེན་པ་གཉིས་

ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་བཤད་དྗེ། གསང་འདུས་པའི་ཆློས་སྐད་རླུང་

སྗེམས་ཙམ་ལས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་བསྐྗེད་པའི་ཀུན་རློབ་དང་མཆློག་ཏུ་བདྗེ་བའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་ཞུགས་པའི་འློད་

གསལ་དློན་དམ་པ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བའློ། །སྐབས་འདིར་ནི་མི་ཤིགས་

པའི་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་དློན་དམ་པའི་མི་ཤིགས་པ་ནི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། 

ཀུན་རློབ་ཀི་མི་ཤིགས་པ་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུའློ། །དྗེ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་རླུང་སྗེམས་སྡུད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཀང་འདིར་དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་

པར་བསྡུའློ། །དྗེ་རྣམས་ལྗེགས་པར་མི་ཤྗེས་ན་སྔགས་ཀི་ལམ་གིས་ཚེ་གཅིག་གིས་

སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་མི་ནུས་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། བཅུ་གཉིས་ཞྗེས་སློགས་འདི་ལ། འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་འདི་

ལྟར་འཆད་དྗེ། སྔར་ཆ་ཤས་ཀི་ཡི་གྗེ་བཞི་སྦས་ནས་བསྟན་པ་འདིས་སྟློན་ཏྗེ། འདི་

ལྟར་བཅུ་གཉིས་ནི་ར་ལ་བཞི་དློར་བའི་ཨ་ནས་བགྲངས་པའི་བཅུ་གཉིས་པ་ཨཿ 

འློ། །ལྔ་ནི་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པའི་སྗེ་ཚན་ལྔའློ། །དྗེའི་ལྔ་པ་ནི་པ་སྗེའི་ཐ་མ་མའློ། །དྗེས་ཨློ་ལ་

ཀད་ཀློར་དུ་བྱས་པས་ༀ་མློ། །ཡ་ནས་བགྲངས་པའི་བརྒྱད་ཀི་མཐའ་ནི་

ཧའློ། །འབྱུང་བ་འདུས་པ་ནི་དྗེ་འབྱུང་བ་བཞིས་བསྐློར་བའློ། །སྒ་ཡིག་དང་པློ་ཡི་གྗེ་

ཨ་ལ་ལྔ་པ་མ་ཡིག་གིས་བརྒྱན་པས་ཨཾ་མློ། །སིང་རྗེའི་རྒྱ་སྐད་ལ་ཀ་རུ་ཎ་ཞྗེས་

འབྱུང་བའི་ཀ་ལ་ཡ་ནས་བགྲངས་པའི་དྲུག་པ་ཥ་བཏགས་པས་ཀའློ། །ཁ་མར་བལྟ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བ་ནི་ཡི་གྗེ་མགྲིན་པ་ནས་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བའློ། །དྗེའི་ཁྱད་པར་འཆད་པ་ནི་གདློད་

མ་ཞྗེས་པ་རྐང་པ་གཅིག་གློ །སྤྱི་བློར་བསྟན་པ་ནི་ཡི་གྗེ་ཀ་གློང་དུ་སྨློས་པའློ། །ཞྗེས་

འཆད་དློ། །དྗེ་ནི་སྔར་འགྲྗེལ་པ་ཉིད་ཀིས་བཤད་པའི་ཡི་གྗེ་བཞི་དང་མ་མཐུན་ཞིང་། 

ཨློ་ཐུ་བ་མ་བཤད་པར་མ་ཡིག་དྗེ་ཡི་ཀད་ཀློར་དུ་བྱས་པས་ལྗེགས་པར་མ་མཐློང་

ངློ་། །དྗེས་ན་འདི་ལྟར་བཤད་དྗེ་མ་ནིང་བཞི་དློར་བའི་དབྱངས་ཀི་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་

གསུང་རློ་རྗེའི་ས་བློན་ཨཿ འློ། །ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པའི་སྗེ་ཙན་ལྔ་ཡི་ཐ་མ་ནི་པ་སྗེ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡི་ལྔ་པ་ནི་མ་ཡིག་གློ །ཡ་ནས་བགྲངས་པའི་བརྒྱད་ཀི་མཐའ་ལ་སྟྗེ། མཐར་འབྱུང་

བ་ནི་ཧའློ། །དྗེ་ལ་འདུས་པ་ནི་དྗེ་དང་མ་ཡིག་སྦྱར་བས་ཧཾ་མློ། །སྨྲི་ཏིས་བསྒྱུར་བའི་

དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། བརྒྱད་ཀི་མཐའ་ལ་འབྱུང་བ་འདུས། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ཉིད་ལྗེགས་

སློ། །དྗེ་ལ་དབྱངས་ཀི་དྲུག་པ་ཨཱུ་རིང་པློས་བཏགས་པའི་ཐུགས་རློ་རྗེའི་ས་བློན་ཧཱུཾ་

མློ། །དྗེ་ཁ་མར་བལྟ་བ་ནི་སཾ་བྷུ་ཊར་སིང་གའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་རིང་པློ་མགློ་

ཐུར་དུ་བལྟ་བར་གསུངས་ལ། ཧཱུཾ་ཡིག་འདི་ཡང་ཐུགས་ཀི་ས་བློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །

སྒ་དྗེ་དབྱངས་ཡིག་དང་པློ་ཡི་གྗེ་ཨ་ལ། ལྔ་པ་ཡང་ཞྗེས་འགྱུར་གཉིས་ཀ་

ལས་འབྱུང་བའི་ཡང་གི་སྒས་སར་ཡང་པ་སྗེའི་ལྔ་པ་མ་ཡིག་འཛིན་པས་དྗེ་ཨ་ལ་

སྦྱར་བས་ཨཾ་མློ། །དྗེ་ལ་དབྱངས་ཀི་ལྔ་པ་ཨུ་ཡིག་ཐུང་དུས་ཡང་དག་པར་བརྒྱན་

པས་སྐུ་རློ་རྗེའི་ས་བློན་ༀ་མློ། །ཨ་དང་ཨུ་ལས་ཨློར་འགྱུར་བར་བཤད་པས་བརྒྱན་

པ་ནི་དྗེ་གཉིས་སྦྱར་བའློ། །སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ནི་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་སིང་རྗེ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ནི་ཐྗེག་པ་འདིར་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་ལ་བཞྗེད་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་
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རྣམས་ཀི་ཐུགས་སློ། །དྗེ་ལས་བྱུང་བ་ནི་དྗེའི་ངློ་བློའ ློ། །དྗེ་ནི་གདློད་མ་སྟྗེ་ཐློག་མར་

སྐྗེ་བ་དང་ཐ་མར་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྟློང་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དང་དབྱྗེར་མྗེད་

པའི་ལྷ་ཡིན་ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་ཐུགས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་དྗེ་ནི་སྤྱི་བློ་སྟྗེ་རྩྗེ་མློ་

ཡིན་ཞིང་། དྗེ་ཡང་སྐུ་དང་གསུང་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་བསྟན་པའི་དློན་ཏྗེ། འདི་

ནི་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་ངྗེས་དློན་འཆད་པ་ན་དྗེ་གསུམ་

གི་ནང་ནས་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་དློན་གཙོ་བློ་དང་བདག་པློར་གསུངས་པ་དང་འདྲའློ། །སྤྱི་

བློའི་སྐད་དློད་རྩྗེ་མློ་ལའང་འཇུག་པས། དྲློད་རྩྗེའི་རྩྗེ་མློ་ཡང་སྤྱི་བློར་བསྒྱུར་བ་མང་

ངློ་། །དྗེ་ལྟར་ན་སྔར་ནི་རླུང་གི་དྗེ་ཉིད་ལྡང་འཇུག་གཉིས་དང་། དྗེས་མཚོན་ནས་

གནས་པ་བསྟན་ལ། འདིར་ནི་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ཡི་གྗེ་གསུམ་སྟློན་པས་རླུང་སྔགས་

དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་པ་མན་ཆད་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་གནས་

ཆྗེན་པློ་དམ་པ་སྟྗེ་མཆློག་དྲི་བ་ལྔའི་ལན་དྗེ་དག་ནི་ལྷ་མློ་ཞྗེས་མཱ་མ་ཀཱི་ལ་བློས་ནས། 

རློ་རྗེ་འཆང་བདག་གིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏློ། །ཞྗེས་བཤད་ཟིན་

པ་གློ་བར་མཛད་དློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པའི་སྐབས་བཞིན། རློ་རྗེ་

འཆང་སྤྱན་མ་སློགས་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ལྗེའུ་དང་པློར་བཤད་པ་

བཞིན་ཡུམ་གི་པདྨར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྤློས་པ་མཐློང་ནས། དྗེ་ལས་བརྩམས་ཏྗེ་

དང་པློའི་འབྱུང་ཁུངས་སློགས་དྲིས་པ་ནི་ས་རྩྗེར་ཡུངས་ཀར་བསློམ་པར་རྩ་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་པའི་ཡུངས་ཀར་གི་སྒས་བསྟན་པའི་གསང་བའི་ས་རྩྗེར་རས་ཀི་ཐིག་

ལྗེ་ལས་བརྩམས་ནས་དྲིས་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ལན་བཤད་པ་ན་གདློང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཀི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པ་མི་གསལ་བ་དང་། སིང་གའི་ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་

པ་གསལ་བར་ལྗེའུ་དང་པློར་བཤད་པས་ཀང་ས་རྩྗེར་ཡུངས་ཀར་བསློམ་པར་

གསུངས་པའི་དློན་འཆད་ལ། ལྗེའུ་འདིས་ཀང་ལྗེའུ་དང་པློར་མི་གསལ་བ་གསལ་

བར་འཆད་པས་རྒྱུད་འདིས་གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པ་གཙོ་བློར་འཆད་པ་དང་། རྩ་

རྒྱུད་ལྗེའུ་གསུམ་པ་དང་དྲུག་པར་ཡུངས་ཀར་གི་སྒས་བསྟན་པའི་དློན་འཆད་པར་

རིམ་ལྔ་ལས་གསུངས་པ་གཉིས་གནད་གཅིག་ཏུ་འློང་ངློ་། དྲུག་པ་ནི། ལྷ་མློ་བཞིས་

ཡློངས་སུ་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། ལྷ་མློ་མཱ་མ་ཀཱིས་ཞུས་པའི་

ལྗེའུ་སྟྗེ་ལྗེའུ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའློ། །     ། །

གསུམ་པ་གློས་དཀར་མློས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ་ལ་གསུམ། ཞུ་བ་མཛད་ཚུལ། 

ཞུས་པའི་ལན། ལྗེའུ་ཡི་མཚན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཞུས་པའི་མཚམས་

སྦྱློར། ཞུས་པ་”དགློས
1

་སློ། །དང་པློ་ནི། མཱ་མ་ཀཱིས་ཞུས་པའི་ལན་རློགས་པ་དྗེ་ནས། 

ལྷ་མློ་གློས་དཀར་མློས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་གསློལ་བ་

ཞྗེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན། ལག་པའི་མཐིལ་གཉིས་དང་། པུས་མློའི་

ལྷ་ང་གཉིས་དང་དཔྲལ་བའི་དབྱྗེས་ཀིས་ཡན་ལག་ལྔ་པློ་ཀུན་གིས་ས་ལ་བཏུད་ནས་

སུ་ལག་པའི་ཐལ་མློ་སིང་གར་སྦྱར་བར་བྱ་སྟྗེའློ། །འདིར་ལུས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་གཉིས་

དང་། ལྗེའུ་བཞི་པར་ཞལ་བཞད་ནས་ཞུས་པར་གསུངས་པ་གསུམ་ནི་ལྷ་མློ་བཞི་

ཀའི་ཞུ་བ་མཛད་པ་ལ་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་བསྡུ་བ་དང་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་

1  སྗེ། ༣༡བ༦ན།  སྐུ། ༣༡བ༦ན།  ཞློལ། ༢༩བ༤ན།   དངློས།    བ། ༣༠བ༦ན།   དངློས
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ཞུས་པ། གློང་བུའི་བསྡུ་བ་དང་རློར་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཞུས་པ། ཐིག་ལྗེའི་ཡིག་

འབྲུ་དང་སྔགས་འདུས་ཚུལ་ཞུས་པ། ཁམས་གཉིས་ཀི་རློ་མཉམ་དང་འགྲློ་བ་སྐྗེ་

ཚལ་ཞུས་པ། གང་གི་ངློ་བློར་རིགས་ལྔ་བསློམ་པ་ཞུས་པའློ། །དང་པློ་ནི་ཆློས་ཀི་

དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་བསྡུས་པ་ཇི་ལྟར་ལགས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རྗེ་ཡི་རང་བཞིན་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་ལགས་པ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷའི་དབང་ཕྱུག་

སྟྗེ་གཙོ་བློ་ཁྱློད་ལ་ཞུའློ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་བདུད་རྩིའི་འློད་ཀི་གློང་

བུ་བསྡུས་པ་དྗེ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་ཇི་ལྟར་ལགས། 

གསུམ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ཉིད་ཡིག་འབྲུའི་ཚིག་གང་

དུ་འགྱུར་བ་གསུངས་ཤིག །སྔགས་འདུས་པ་སྟྗེ་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་

ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །བཞི་པ་ནི། ཕ་ལས་ཐློབ་པའི་ཆུའི་ཁམས་དང་མ་ལས་ཐློབ་

པའི་མྗེའི་ཁམས་གཉིས་རློ་ནི་མཉམ་པློར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་ལགས། མ་ལས་སྐྗེ་བ་

གསུམ་ཙམ་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕ་ལས་སྐྗེ་བ་གསུམ་གང་ཡིན་པ་དང་། དྲུག་པློ་དྗེ་

དག་ལ་སློགས་པའི་གློང་བུ་ལས་མི་རྣམས་སྐྗེ་བ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །ལྔ་

པ་ནི། སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའློ་གཟུགས་གང་གི་ངློ་བློར་བསློམ་པ་ནི་བདག་གི་མི་

འཚལ་བ་སྟྗེ་མི་ཤྗེས་པས་ཐུབ་པ་ཆྗེན་པློས་ལན་བཀའ་སྩལ་མཛོད་ཅྗེས་ཞུས་ཏྗེ། 

རྐང་པ་ཐ་མ་ནི་དྗེའི་དློན་མྗེད་པའི་དྲི་བ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་མཐར་ཡང་སྦྱར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལན་བཤད་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ་དང་། ལན་བཤད་

པ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཞུས་པ་ན་དྗེའི་ལན་རློ་རྗེ་ཅན་གིས་བཀའ་སྩལ་པ་

ནི། ཐྗེག་པ་གཞན་ལ་གསང་བ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་ཏྗེ་དྗེའི་ནང་ནས་
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ཤིན་ཏུ་གསང་བར་གྱུར་པ་ནི། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ལ་གསང་བར་བྱ་བ་འདིར་དྲིས་པའི་

དློན་རྣམས་སློ། །དྗེ་ནི་ལྷ་མློ་ཞྗེས་གློས་དཀར་མློ་ལ་བློས་ནས་ལྗེགས་པར་ཉློན་ཅིག་

དང་བདག་གིས་བཤད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་བཤད་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་

ལ་དྲུག །ཆློས་དབྱིངས་སྡུད་པ་དང་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཞུས་པའི་ལན། 

ཁམས་གཉིས་ཀི་རློ་མཉམ་ཞུས་པའི་ལན། གློང་བུའི་བསྡུ་བ་དང་རློར་སྗེམས་ཀི་རང་

བཞིན་ཞུས་པའི་ལན། ཐིག་ལྗེའི་ཡིག་འབྲུ་དང་སྔགས་འདུས་ཚུལ་ཞུས་པའི་ལན། 

ཕ་མ་ལས་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ལས་འགྲློ་བ་སྐྗེ་ཚུལ་ཞུས་པའི་ལན། གང་གི་ངློ་བློ་

རིགས་ལྔ་བསློམ་པ་ཞུས་པའི་ལན་ནློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས། ཆློས་དབྱིངས་སྡུད་ཚུལ་ཞུས་པའི་ལན། རློ་རྗེ་གསུམ་གི་

རང་བཞིན་ཞུས་པའི་ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་སྗེམས་དཀར་དམར་དྗེ་གཉིས་ཕད་

ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་པར་གྱུར་པ་ནི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ནི་འདུས་པ་སྟྗེ་བསྡུས་པ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་གཉིས་ཀི་རྟྗེན་ནི་སྐྗེ་གནས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ་རྩ་རློ་རྐང་གཉིས་ནི་རྐང་

མ་གཡློན་དུ་གནས་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་རློ་མ་གཡས་པར་གནས་སློ། །དྗེའི་གཡློན་གི་

རྩར་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཁུ་བ་འབབ་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་རྩ་གཡས་སུ་

རཀྟ་རྡུལ་འབབ་བློ། །རྒྱུད་འདིར་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བསྡུ་རྒྱུར་བཤད་པ་ནི། སྔར་

ལྗེའུ་དང་པློར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐིག་ལྗེ་ལ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་སུ་བཤད་པ་ལ། དྗེ་

ཉིད་ལྗེའུ་འདིར་བཤད་པའི་རྩ་གཡས་གཡློན་ལ་གནས་པའི་ཁུ་རྡུལ་གཉིས་ཡིན་

པས། དྗེ་གཉིས་ཕད་ནས་ཞྗེས་པའི་དྗེ་གཉིས་ནི་ཁུ་ཁག་ལ་བྱ་དགློས་སློ། །འདིའི་

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀི་སྐྗེ་གནས་དབུས་ཞྗེས་པ་བུད་མྗེད་ཀི་པདྨའི་དབུས་དང་། དྗེ་
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གཉིས་འཕད་ཅྗེས་པ་ཐབས་ཤྗེས་རློལ་པའི་དུས་སུ་ཁམས་དཀར་དམར་བབས་

ནས་ཆུ་དང་འློ་མ་བཞིན་འདྲྗེས་པ་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་གཉིས་ཞྗེས་པ་ནི་

སྐྗེ་གནས་ཀི་དབུས་ཀི་གཡས་གཡློན་གི་རྩ་ལས་རྒྱུ་བའི་ཁུ་ཁག་ཡིན་ལ། རྩ་དྗེ་

གཉིས་སུ་བུད་མྗེད་ཀི་པདྨའི་དབུས་ཀི་གཡས་གཡློན་གི་རྩ་ཡིན་ན། བུད་མྗེད་ཀི་

ཁུ་ཁག་གཉིས་འདྲྗེས་པར་སློང་གི་སྐྗེས་པའི་ཁུ་བ་དང་བུད་མྗེད་ཀི་ཁག་གཉིས་

འདྲྗེས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྐྗེ་གནས་ཞྗེས་འབྱུང་བས་བུད་མྗེད་ཀི་སྐྗེ་གནས་ལ་

བྱ་མི་དགློས་ཏྗེ། ལྟྗེ་བ་དང་སྤྱི་བློའི་འཁློར་ལློར་ཨ་ཧཾ་གནས་པའི་འཁློར་ལློ་སྔ་མ་ལ་

བརྟག་གཉིས་ལས། སྐྗེ་གནས་འཁློར་ལློའི་རྣམ་པ་ཨ། བདྗེ་ཆྗེན་གིའང་རྣམ་པ་ཧཾ། 

ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་བུད་མྗེད་ཁློ་ནའི་ཨ་ཧཾ་འཆད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སཾ་བྷུ་ཊ་

ལས། མ་ལུས་པ་ཡི་སྗེམས་ཅན་གི། །སྐྗེ་བ་གང་ལ་བརློད་བྱ་བ། །གང་ཕྱིར་སྤྲུལ་པ་

གནས་བརྟན་ཕྱིར། །དྗེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཉིད་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱུད་དྗེར་སྐྗེ་

གནས་ཞྗེས་གསུངས་པའི་འགྲྗེལ་པ་མན་ངག་སྗེ་མ་ལས་ཀང་། སྐྗེ་གནས་ནི་འདིར་

བུད་མྗེད་དང་སྐྗེས་པ་དག་གི་ལྟྗེ་བའི་འློག་གི་གནས་སློ། །ཞྗེས་རྟྗེན་གཉིས་ཀའི་

ཡློངས་སུ་གྲགས་པའི་ལྟྗེ་བའི་བུ་གའི་འློག་ཙམ་ལ་སྐྗེ་གནས་སུ་བཤད་ལ། དྗེའི་

འཁློར་ལློ་ལ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ཞྗེས་ཀང་ཟྗེར་རློ། །

འློ་ན་འཁློར་ལློ་དྗེ་ལ་སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་བའི་གནས་ཞྗེས་བརློད་པ་ཅི་ཡིན་ཞྗེ་ན། 

མན་སྗེ་ལས། བཟའ་བཏུང་བྱས་པ་ཕློ་བའི་མྗེས་བཞུས་པ་ལས་སིང་སྟློབས་ཁུ་བའི་

དྭངས་མ་དང་། ཁག་གི་དྭངས་མ་གཉིས་རློ་རྐང་གི་རྩས་ལྟྗེ་བ་ནས་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་

པར་འབྗེབས་པར་གསུངས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་ཐློབ་ཟིན་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པས་
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སྗེམས་ཅན་སྐྗེ་བའི་གནས་སུ་གསུངས་སློ། །སྐྗེ་གནས་དབུས་སུ་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་

བཞི་ནི་བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་དང་། སཾབྷུ་ཊར་ཡང་འབྱུང་ལ། རྣམ་གཞག་རིམ་པར་

ཡང་དྲངས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་གློང་གི་འཕློས་རྣམས་དང་བསྒིགས་ན་སློམ་འབྱུང་དྲངས་པར་

མངློན་ནློ། །རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནི། རྣམ་གཞག་ལས། དྗེ་དག་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་པ་

ཉིད། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན། །ཞྗེས་དྲངས་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས་ཀང་། 

དྗེ་དག་འདུས་པ་གཅིག་ཉིད་ནི། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད། །ཅྗེས་འབྱུང་

ཞིང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། འདི་རྣམས་ཀིས་མངལ་སྐྗེས་ཀི་རིམ་པ་རྣམ་པར་བཤད་

ནས། ཡློངས་སུ་དག་པའི་རང་བཞིན་དང་ཁུ་བ་དང་ཁག་དག་གི་རྟྗེན་གསུངས་པ། རྩ་

གཉིས་ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྟྗེ། སྐྗེ་གནས་དབུས་ནི་ཞྗེས་པ་ལྟྗེ་བའི་འློག་གནས་

སུའློ། །དྗེ་དག་ཅྗེས་པ་རྩ་དག་ཏྗེ། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རང་བཞིན་ཉིད། །ཅྗེས་པ་ཨ་

ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་རང་བཞིན་ལས་སློ། །ཞྗེས་དྗེ་དག་ཅྗེས་པ་རྩ་གཉིས་དང་། ཆློས་ཀི་

དབྱུངས་ཞྗེས་པ་རྩ་གཉིས་གང་དུ་འདུས་པའི་རྩ་དབུ་མ་དང་། མངལ་ན་གནས་པའི་

ཁུ་ཁག་ལ་སློགས་པའི་རྟྗེན་ནི་རྩ་དྗེ་རྣམས་ཡིན་པས་བཤད་ཅིང་། རྣམ་གཞག་ལས་

ཀང་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བསྡུ་རྒྱུ་རུ་མ་བྱས་པར་བསྡུ་བ་རུ་གསུངས་སློ། །

མན་སྗེ་ལས། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་སྟློང་པ་ཉིད་དང་། རློ་གཅིག་པའི་སྗེམས་

ཡང་དག་པར་འཛིན་པའི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བསྡུས་པ་ཡིན། ཞྗེས་ཆློས་དབྱིངས་བསྡུ་

རྒྱུའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་མ་བཤད་དློ། །སློམ་འབྱུང་དང་རྣམ་གཞག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རྒྱ་དཔྗེ་

འགའ་ཞིག་ལའང་ཡློད་པར་གསལ་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་འདློན་ན་སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པར་

བཤད་པ་བཞིན་བྱ་དགློས་ཏྗེ། བདག་གིས་ཀང་གཞན་དུ་དྗེ་ལྟར་བཤད་དློ། །འློན་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།

375

ཀང་རྒྱུད་འདིར་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་བསྡུ་རྒྱུའི་ཁམས་དཀར་དམར་ལ་བཤད་པ་ལྟར་

གཞུང་གཞན་གི་རྒྱ་དཔྗེ་དག་པ་ལས་འབྱུང་བ་འགལ་བར་མི་སང་བས། འདི་དག་

དློན་གཅིག་ཏུ་འཆད་ན་སློམ་འབྱུང་དང་རྣམ་གཞག་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྐྗེ་གནས་ཞྗེས་པ་

གཉིས་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་རྟྗེན་ཐུན་མློང་དུ་ཡིན་ལ། ལྷག་མའི་དློན་ནི་མན་སྗེར་བཤད་

པ་ལྟར་གཡློན་དུ་གནས་པའི་ཕའི་ཁུ་བ་དང་། གཡས་སུ་གནས་པའི་བུད་མྗེད་ཀི་

ཁག་གཉིས་འདྲས་པ་ལ་བྱའི། རྟྗེན་གཅིག་གི་རྩ་གཡས་གཡློན་གི་ཁུ་རྡུལ་ལ་མི་

བྱའློ། །དྗེ་ཡང་བར་དློ་གང་དུ་འཇུག་པའི་ཁུ་ཁག་འདྲྗེས་པ་ལ་བཤད་ན་འགྲིག་པར་

སང་ངློ་། །

འདིར་བཤད་པ་ལ་ཡང་དློན་གི་ཕྱློགས་གཅིག་ནས་དྗེ་ལྟར་བཤད་དུ་རུང་བ་

གཅིག་ཀང་སང་མློད། གཙོ་བློའི་དློན་ནི་རློར་བཟླས་བྱས་པས་རྟྗེན་གཅིག་གི་རློ་རྐང་

གི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དབུ་མར་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་། 

དཔྲལ་བ་ལ་གནས་རྐང་མཐིལ་བར། །ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྟྗེང་འློག་དང་གཡས་

གཡློན་ལ་སློགས་པའི་རླུང་དབུ་མར་སྡུད་པ་ལ་བཤད་མློད་ཀང་། དྗེ་དག་ལ་གནས་

པའི་ཐིག་ལྗེ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུད་པ་འདིར་གསལ་དུ་བཏང་

བའློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་པར་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་འདྲྗེས་པ་ལ་བར་དློ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ཙམ་

ཞིག་ཡིན་ན། གསང་ལས་ཤིན་ཏུ་གསང་གྱུར་པ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་མི་རིགས་ཏྗེ། 

དློན་དྗེ་མངལ་དུ་འཇུག་པ་སློགས་ལས་ཀང་རྒྱ་ཆྗེར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། མུན་

པ་ནི་སྐུ་རློ་རྗེ་སྟྗེ། རྡུལ་ནི་གསུང་རློ་རྗེའློ། །སིང་སྟློབས་ནི་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཐུགས་སློ། །འློ་ན་རྡུལ་མུན་སིང་སྟློབས་གསུམ་རང་གང་ཡིན་སམ་ན། རྡུལ་ནི་རཀྟ་

ཁམས་དམར་པློ་དང་། བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་ནི་མུན་པ་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་སིང་

སྟློབས་ནི་ཆློས་ཀུན་སྐྗེད་པ་སྗེམས་ཡིན་ནློ། །ཚིགས་བཅད་འདིར་སཾ་བྷུ་ཊར། སིང་

སྟློབས་སྐུ་དང་རྡུལ་བཅས་དག །མུན་པ་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལས། སིང་སྟློབས་ཁུ་

བ་རིན་ཆྗེན་རྡུལ། །མུན་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ཉིད། །ཅྗེས་གསུངས་ཤིང་། མན་ངག་

སྗེ་མར་ཡང་། དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། “ལ
1

་ལ་ན་དང་”ར
2

་ས་

ན། ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་ཞྗེས་བྱའི་མིང་། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། །ཞྗེས་དང་། 

ཟླ་བ་ཉི་མ་མྗེ་ཡི་རྩ། །གསུམ་ཞྗེས་བྱ་བའི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཞྗེས་སྐུ་དང་གསུང་གི་རྩ་

གཡས་གཡློན་གཉིས་ཉི་ཟླའི་རྩར་བཤད་པས་དྗེ་གཉིས་མུན་པའི་རྩར་བཤད་ན་མི་

འགྲིག་པས་ཐུགས་ཀི་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་མུན་པ་དང་། གཡས་གཡློན་རྡུལ་དང་སིང་

སྟློབས་ཀི་རྩྗེར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་གཉིས་གུང་བསྒིགས་ན་རྒྱུད་

གཞན་རྣམས་དང་ཡང་མཐུན་པར་སང་སྟྗེ་དཔྱད་པར་བྱའློ། །

རློ་རྗེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དྲིས་པ་ནི། ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་དང་

སྗེམས་གསུམ་རློ་རྗེ་གསུམ་གང་དུ་འཇློག་དྲིས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཤྗེས་པ་ན་སྐུ་དང་

གསུང་གི་རློ་རྗེ་གཉིས་ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེར་འདུ་བའི་རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་ཤྗེས་

པས་རྩ་གཡས་གཡློན་གི་ཁམས་གཉིས་ཀི་རློ་རྗེ་གཉིས་དབུ་མའི་སྗེམས་ཐུགས་རློ་

རྗེར་དབྱྗེར་མྗེད་པར་སྦྱློར་བ་ཤྗེས་སློ། །དྗེས་ན་འདིས་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་སྡུད་པ་དྗེ་

རློ་རྗེ་གསུམ་མི་ཕྱྗེད་པར་སྦྱློར་བར་བསྟན་ཏྗེ། རླུང་སྔགས་གཉིས་ཀི་རློ་རྗེ་གསུམ་

1  སྗེ། ༣༥ན༤ན།  སྐུ། ༣༥ན༤ན།  བ། ༣༤ན༢ན།   ལཱ

2  སྗེ། ༣༥ན༤ན།  སྐུ། ༣༥ན༤ན།  བ། ༣༤ན༢ན།   རཱ



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་ཟླློ་བའི་རློར་བཟླས་ཀིས་རློ་རྐང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱི་གསུམ་གི་ཁམས་

གསུམ་གི་རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི་གཙོ་བློའི་དློན་ཡིན་ལ། ཞར་ལ་

མའི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་གཉིས་དང་བར་དློའི་སྗེམས་གསུམ་སྦྱློར་བ་ཡང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྔར་ཕ་མ་ལས་ཐློབ་པའི་ཁམས་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། ཡབ་ཀི་རློ་རྗེ་དང་ཡུམ་གི་པདྨ་གཉིས་མཉམ་པར་

སྦྱར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་རང་བཞིན་མཉམ་པའི་རློར་

འགྱུར་རློ་ཞྗེས་པའློ། །འདི་ནི་གཞི་དུས་སུ་མའི་མངལ་དུ་ཁམས་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་

འགྱུར་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་དང་། ལམ་དུས་སུ་ལམ་སློམ་པ་པློའི་ཁམས་གཉིས་དབུ་

མར་རློ་མཉམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཕྱིའི་རྐྗེན་སྟློན་པ་གཉིས་སུ་སྦྱར་རློ། །ཁམས་

གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་སྔར་ཆློས་དབྱིངས་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་

ཟིན་པས་འདིར་རློ་མཉམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་སྟློན་ལ། དྗེ་ཡང་ནང་གི་རྐྗེན་ནི་སྔར་

ལྗེའུ་གཉིས་སུ་བཤད་པས་ཤྗེས་ནུས་པས་འདིར་ཕྱིའི་རྐྗེན་ནློ། །དྗེ་ལ་གཉིས་ཡློད་

ཀང་གཙོ་བློའི་དློན་ནི་ལམ་དུས་ཀི་ཡིན་ཏྗེ། གསང་ལས་ཤིན་ཏུ་གསང་གྱུར་པ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་གཞི་དུས་ཀི་ཕ་མའི་རྐྗེན་ལས་ཁམས་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་འགྱུར་

བ་ཙམ་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདིས་གཟུངས་དཀིལ་སྤྲུལ་པའི་སྐབས་

སུ་རིག་མ་དང་སློམས་པར་འཇུག་པའི་ཆགས་ཆྗེན་གི་ཚུལ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འཆད་

དློ། །

འློ་ན་འདི་རློར་བཟླས་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྗེམས་དབྗེན་བསྐྗེད་པའི་སྐབས་སུ་

ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ཡློད་དྗེ། སྗེམས་དབྗེན་བསྐྗེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱིའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

378

རྐྗེན་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི་རིམ་ལྔ་སློགས་སུ་གསལ་ལ། རློ་རྗེ་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་བརྟྗེན་

པ་ནི། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། སློང་མློ་ཟ་ཞིང་མི་བཟླ་སྟྗེ། །སློང་ལའང་དགའ་བར་མི་

བྱའློ། །འདློད་པ་ཀུན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང་། །སྔགས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་

བཟླས། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས་ཀང་། འདློད་གསུམ་

དྗེ་ཉིད་ལློངས་སྤྱློད་ཅིང་། །སྔགས་ཀི་ཡན་ལག་མི་ཉམས་བཟླས། །ཞྗེས་དང་། རྣལ་

འབྱློར་པ་ཡིས་དབུགས་རྡུབ་འབྱུང་། །སྦྱློར་བའི་དྗེ་ཉིད་གཅིག་པ་ཉིད། །ཤྗེས་རབ་

ཐབས་ལ་གནས་ནས་ནི། །སྔགས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་བཟླས། །ཞྗེས་གསུངས་

ཤིང་། རྒྱུད་ཕྱི་མར་གསང་བའི་ས་རྩྗེར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པའི་སློག་རྩློལ་

གསུངས་པའི་དློན་རིག་མའི་གསང་བའི་ས་རྩྗེར་བསློམ་པར་སྒློན་གསལ་ལས་

གསུངས་ཏྗེ། དྗེའི་དློན་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་བཤད་པ་ལས་ཀང་། རློ་རྗེའི་རྩྗེ་དང་པདྨའི་

རྩྗེར། །རླུང་མི་བཟུང་བའི་སྐད་ཅིག་ལ། །རྐན་ལ་ཡི་གྗེའི་སྦྱློར་བ་དང་། །”ཀྵྨཾ
1

སྔགས་

ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རྣལ་འབྱློར་མཆློག་ནི་ཐློབ་པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །འདི་ནི་

རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལ་ནུས་པ་ཆྗེན་པློ་ཐློན་པ། ཡུལ་རྟྗེན་གི་མཚན་ཉིད་གཞན་རྣམས་

ཀང་ཚང་བ། དགག་བྱ་མྗེད་ཅིང་ལམ་གི་གྲློགས་སུ་འགྲློ་བའི་དགློས་པ་ཆྗེན་པློ་དང་

ལྡན་པ་ལ་ཡིན་གི། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སྦྱློང་བ་ཙམ་ལ་མིན་ནློ། །ཕྱིའི་རྐྗེན་དྗེ་ལ་ཡང་

དངློས་དང་བསློམ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་ཐབས་དྗེ་དག་གིས་རློ་རྐང་གི་རླུང་

སྗེམས་དབུ་མར་འཇུག་པའི་སློག་རྩློལ་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི། འློད་ཀི་གློང་བུ་བསྡུ་བ་དང་། དྗེ་རློར་སྗེམས་ཀི་ངློ་བློར་འགྱུར་

1  སྗེ། ༣༦བ༡ན།   ཀ་མཾ།    སྐུ ༣༦བ༡ན།   ཀ་མཾ



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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ཚུལ་དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། དྲི་ཆྗེན་དང་དྲི་ཆུ་དང་མདློག་ཤྗེལ་དང་འདྲ་བའི་བད་

ཀན་དང་། མྗེ་ཏློག་ནི་”རཀ་ཏ
1

་སྟྗེ་བཞི་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་ལྔ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

དཀར་པློ་ནི་བདུད་རྩི་ལྔའི་དངློས་པློ་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་བསྡུས་ཏྗེ་གློང་བུའི་ཚོགས་

པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དྗེ་ལས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་དྗེ་ནི་རློ་རྗེ་ཅན་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་

རྒྱུད་འདིར་གསུངས་སློ། །སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། བཤང་དང་གཅི་བ་བད་ཀན་དང་། །ཁག་

དང་ལྔ་པ་ཁུ་བ་ཉིད། །བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་གློང་བུ་དངློས། །དྗེ་ཕྱིར་རློ་རྗེ་ཅན་འདིར་

བརློད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདི་མན་སྗེའི་བཞྗེད་

པས་མངལ་དུ་ཆགས་པའི་ལུས་དྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔའི་ངློ་བློའི་བདུད་རྩིའི་

ལྔའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་ཚོགས་པ་དྲུག་པ་རློ་རྗེ་འཆང་

དང་། རློ་རྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཡིན་པས་རློ་རྗེའི་ལུས་

ཞྗེས་ཀང་གསུངས་སློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །བདུད་རྩི་ལྔའི་བཤང་གཅི་གཉིས་དང་བྱང་

སྗེམས་དཀར་དམར་བཞི་མཐུན་ལ། དྗེའི་ལྷག་མ་ལྔ་པ་ལ། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་ཕྱག་

ཆྗེན་ཐིག་ལྗེར་ཤ་ཆྗེན་དང་། སློམ་འབྱུང་ལས། མགློ་སྐྗེས་དྗེ་བཞིན་སྦུབས་ལས་

སྐྗེས། །ཤ་ལས་སྐྗེས་དང་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཞྗེས་ཀད་པ་དང་རྐང་མར་དང་ཚིལ་བུ་

གསུམ་ལ་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ཤྗེལ་ནི་སབས་ལ་བྱས་སློ། །

དྗེ་ལྔ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔར་འཇློག་ཚུལ་ནི། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་ཕྱག་ཆྗེན་

ཐིག་ལྗེར་དྲི་ཆུ་མི་བསྐློད་པ། དྲི་ཆྗེན་རྣམ་སང་། ཁམས་དམར་པློ་རིན་འབྱུང་། དཀར་

པློ་འློད་དཔག་མྗེད། ཤ་ཆྗེན་དློན་གྲུབ་ཏུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་

1  སྗེ། ༣༦བ༤ན།   རཀྟ།    སྐུ། ༣༦བ༤ན།   རཀྟ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འློད་དྗེ་བདུད་རྩི་ལྔ་གློང་བུར་བསྡུས་པ་ལ། རློ་རྗེ་འཆང་དུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔ་ཚོགས་པ་རློ་རྗེ་ཅན་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་བདུད་རྩི་

ལྔ་གསུངས་པ་ལུས་རློ་རྗེ་ཅན་གི་ལུས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ཡང་བཤད་དུ་རུང་མློད་

ཀང་གཙོ་བློར་ནི། གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། སྦྲང་མ་སྐྱུགས་པ་འདྲྗེས་པ་དང་། །བཤང་

དང་གཅི་བ་བསྗེས་བྱས་ནས། །སྒློལ་མ་ལྔ་དང་བསྗེས་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་བདག་ཉིད་

མཆློད་པར་བྱ། །ཞྗེས་དང་། བཙུན་མློའི་རང་བྱུང་མྗེ་ཏློག་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དང་

བཅས་གྱུར་པ། །བངས་ལ་གསུང་གི་རློ་རྗེ་ཅན། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡང་དག་

མཆློད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་གི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱས་

པས་ནི་བར་ཆད་ལས་བསྲུང་བ་དང་། མཁའ་འགྲློ་མ་རྣམས་དགྗེས་པ་དང་། དངློས་

གྲུབ་འགྲུབ་པ་མྱུར་བ་སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ལ། ཁྱད་པར་

བཙུན་མློའི་ཁམས་དཀར་དམར་ཟློས་པས་ནི། རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལྷག་པར་

འཕྗེལ་བར་གསུངས་སློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཐིག་ལྗེའི་ཡིག་འབྲུ་ཞུས་པའི་ལན། སྔགས་སྦྱློར་ཚུལ་

ཞུས་པའི་ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཡུམ་གི་པདྨའི་ཐིག་ལྗེ་ཡིག་འབྲུ་གང་དུ་གནས་ཞུས་

པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། ཆ་ཤས་ཞྗེས་སློགས་སློ། །འདིའི་འགྱུར་སྒློན་གསལ་དུ་དྲངས་

པ་ལྟར་ལྗེགས་མློད་ཀང་། ཐློག་མར་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་འཆད་ཚུལ་བསྟན་ན། ཆ་

ཤས་གཉིས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཀ་སྟྗེ་ཀ་དང་ཥ་བརྩྗེགས་པའློ། །དྗེ་གསལ་བར་སྟློན་

པ་ནི་དྗེ་བཞིན་ཞྗེས་ཏྗེ། ཡ་ནས་བགྲངས་པའི་དགུ་པ་ནི་ཀ་ཡིག་གློ །

དློན་ནིའདི་ཡིན་ཏྗེ་ཀ་ལ་མ་དང་ར་དང་ཡ་བཏགས་ནས་ཞབས་སྐྗེད་རིང་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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པློར་བྱ་སྟྗེ། ཟླ་ཚེས་དང་ཐིག་ལྗེ་བརྩྗེགས་པའི་ḏྃḳḵ 
 ་སྟྗེ་མན་ངག་གློ །དློན་དྗེ་གསལ་

བར་སྟློན་བཞྗེད་པས་དྗེ་སྐད་གསུངས་པ་དྗེ་ལ་ནི།      

སུམ་ཅུ་པ་ནི་མ་ནིང་བཞི་དློར་བའི་ཨ་ནས་བརྩིས་པ་ན་དའློ། །དྗེ་ནས་བརྩིས་

པའི་བཅུ་པ་ནི་རའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལྔ་པ་ནི་ལ་ནས་བགྲངས་པའི་ཧའློ། །ས་བློན་ནི་

ཧའི་འློག་མ་ཀའློ། །ཆ་ཤས་གཉིས་པས་ནི་ཀ་དངློས་བསྟན་ནློ། །ལྔ་ཡིས་ཞྗེས་པ་ནི་

ཀ་ལ་མ་དང་ར་དང་ཐིག་ལྗེ་བྱས་པ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡི་གྗེའི་འབྲུའི་བསྡུ་བ་

གསུངས་པའློ། །ཞྗེས་འཆད་དློ། །བཤད་པ་འདི་ལ་ནི་ཀ་ཡིག་ལན་དུ་མར་བསྡུས་

ཤིང་། ཡ་དང་མ་བསྡུ་དགློས་པ་ཆད་ལ། ལ་ནས་བགྲངས་ན་ཧ་དྲུག་པར་འདུག་པ་

ལྔ་པར་བྱས་སང་བས་ཡིད་ཆྗེས་པར་དཀའ་འློ། །དྗེས་ན་སྒློན་གསལ་ལློ་ཆྗེན་དང་

འགློས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལས། ཆ་གཉིས་པ་ནི་དགུ་པ་ཉིད་ཀིས་བཤད། །སུམ་ཅུ་བཅུ་

པ་ལྔ་ཡིས་ས་བློན་ཉིད། །ཆ་གཉིས་ལྔ་པ་དྲུག་པས་ཕྱྗེ་བ་ནི། །བྱུང་བ་འདི་ནི་ཐིག་ལྗེ་

ཡིན་ཞྗེས་བཤད། །ཅྗེས་འབྱུང་ངློ་། །འདི་ལའང་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་སང་ཡང་། 

སྒློན་གསལ་གི་འགྲྗེལ་བཤད་རབ་ཏུ་སྒློན་གསལ་དང་། སྒློན་གསལ་གི་བསྡུད་དློན་

སིང་གི་མྗེ་ལློང་གི་བཤད་པ་བཞིན་བཤད་ན། ཆ་ནི་དབྱངས་ཡིག་ཡིན་ལ། དྗེའི་

གཉིས་པ་ནི་ཨཱའློ། །དགུ་པ་ནི་མ་ནིང་བཞི་དློར་བའི་ཨ་ནས་བགྲངས་པའི་ཨློ་ཉིད་དུ་

བཤད་དློ། །ཉིད་ཀིས་ཞྗེས་པ་ཉིད་དུ་བྱའློ། །

མ་ནིང་བཞི་དློར་བའི་ཨ་ནས་བགྲངས་ན་དབྱངས་བཅུ་གཉིས་དང་། ཀ་ཙ་

ཊའི་སྗེ་པའི་ཡི་གྗེ་བཅློ་ལྔ་སྟྗེ་ཉྗེར་བདུན། ཏ་སྗེའི་དང་པློ་གསུམ་བསན་པས་སུམ་ཅུ་

སྟྗེ། དྗེའི་ཐ་མ་ནི་དའློ། །དྗེའི་འློག་མ་ད་ནས་བགྲངས་ན་བཅུ་པ་ལའློ། །དྗེའི་འློག་མ་ཝ་
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ནས་བགྲངས་ན་ལྔ་པའི་ས་བློན་ཧ་སྟྗེ། མདློར་ན་ཨ་ནས་བགྲངས་པའི་ཞྗེ་ལྔ་པ་ཧ་ཐུ་

བའི་དློན་ཡིན་གི་ད་དང་ལ་ཐུ་བ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཨཱ་དང་ཨློ་དང་ཧ་གསུམ་པློ་

གཞིར་བཞག་པའི་དང་པློ་ཨཱ་ལ་ཆ་གཉིས་ཏྗེ། ཨཱཿ ཡིས་ཕྱྗེ་བས་ཨ་གཉིས། ཨཱ་རིང་

པློ་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་རྣམ་བཅད་ཀིས་བརྒྱན་པས་ཨཱཿ འློ། །

ཨློ་ལ་པ་སྗེའི་ལྔ་པ་མ་ཡིག་གིས་ཕྱྗེ་བ་སྟྗེ། བརྒྱན་པས་ༀ་མློ། །ཧ་ལ་

དབྱངས་ཡིག་དྲུག་པ་ཨཱུ་ཡིས་ཕྱྗེ་བ་སྟྗེ་བརྒྱན་པས་ཧཱུའློ། །དྗེ་ལ་སར་ཡང་ལྔ་པ་མ་

ཡིག་རྗེས་སུ་ང་རློར་བྱས་པས་ཧཱུཾ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་བུ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲུ་གསུམ་འདི་ནི་

ཡུམ་གི་པདྨར་བྱུང་བའི་ཐིག་ལྗེ་ཡིན་ཞྗེས་བཤད་དློ། །ལྗེའུ་དང་པློར་བཤད་པའི་

ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པའི་ཐིག་ལྗེ་འབྲུ་གསུམ་གི་ཡིག་འབྲུའི་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་

པ་འདི་ནི། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་བསྐྗེད་པའི་ཚེ་ཐིག་ལྗེ་ཆ་སློ་གཉིས་སུ་གྱུར་

པ་འབྲུ་གསུམ་སློ་གཉིས་སུ་གྱུར་ནས་ལྷ་བསྐྗེད་པའི་བསྐྗེད་ཆློག་སྟློན་པ་ཡིན་པས་

ཀྵཱུཾ་དང་ḏྃḳḵ ླཱ
་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔགས་འདུས་པའམ་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་གི་ལན་སྟློན་པ་ནི། གཞུང་

ཕལ་ཆྗེ་བ་ལས། ཡིག་འབྲུ་བྲུཾ་དང་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀང་། ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་། དཔྗེ་ཁ་

ཅིག་ལས། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡི་གྗེ་བྲུཾ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་དག་པས་ཆློས་ཀི་

དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐིག་ལྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡི་གྗེ་བྲུཾ་ཡུམ་གི་སྐྗེ་

གནས་ཀི་པདྨ་ལ་གནས་པ་དྗེ་ཉིད་རྣམ་སང་གི་ས་བློན་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནི་མཚོན་པ་

ཙམ་སྟྗེ་མི་བསྐློད་པ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་གི་ས་བློན་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱ་ནས་ཧཱུཾ་གི་

བར་རྣམས་ཀང་ཐིག་ལྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་གི་གཟུགས་སུ་ཡུམ་
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གི་པདྨར་གནས་པའློ། །ས་བློན་སློ་གཉིས་དང་འབྲུ་གསུམ་གི་སྔགས་གཉིས་སྦྱློར་

ཚུལ་ནི། ༀ་ཨཱཿ བྲུཾ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་སློགས་སུ་སྦྱློར་བའློ། སྭཱ་ཧཱ་མཐའ་ཞྗེས་པ་ནི། ༀ་ཨཱཿ 

བྲུཾ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སློགས་སུ་སྦྱློར་བ་སྟྗེ། འདི་ནི་ལྷ་སློ་སློའི་བཟླས་པའི་སྔགས་སྦྱློར་

ཚུལ་ཡིན་གི། བསྐྗེད་པའི་སྔགས་མིན་ནློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་སྔགས་སྦྱློར་ཚུལ་དྗེ་ནི་

སྔགས་འདུས་པའི་དློན་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མི་རྣམས་སྐྗེ་བ་ལགས། །ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་སྟློན་པ་ནི། མི་

ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆུའི་ཁམས་ཏྗེ་ཁམས་དཀར་པློ་ནི་ཕ་ལས་བྱུང་བའི་

ཁུ་བའི་ཉྗེར་ལྗེན་ལས་སྐྗེས་པ་ཞྗེས་བྱ་ལ་མྗེའི་ཁམས་ཏྗེ་ཁམས་དམར་པློ་ནི་མ་ལས་

བྱུང་བའི་རྡུལ་གི་ཉྗེར་ལྗེན་ལས་སྐྗེས་པའློ། །དྗེར་མ་ཟད། ཤ་དང་ཁག་དང་པགས་པ་

ཡང་། །མ་ལས་སྐྗེས་པ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། །རུས་པ་རྐང་དང་ཁུ་བ་ནི། །ཕ་ལས་སྐྗེས་

ཞྗེས་བཤད་པ་ཡིན། །གཞུང་ལས། ཚིལ་དང་རྐང་དང་ཁུ་བ་ཡང་། །ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་། 

རྣམ་གཞག་ཏུ་དྲངས་པ་ལས། རུས་པ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། དྗེ་ཉིད་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་ཡང་

མཐུན་ནློ། །དྲུག་པློ་དྗེ་དག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་གཟུགས་ལུས་ཀི་གློང་བུའི་

གཙོ་བློ་ཡང་དག་པར་འདུས་པ་སྟྗེ་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་

ལས་མི་རྣམས་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་ཞྗེས་དྲིས་པའི་དློན་ནི། མི་རྣམས་ཀི་དྲུག་པློ་དྗེའི་ཉྗེར་ལྗེན་

གི་རྒྱུ་ཕ་མ་གང་གིས་བྱས་པ་ལས་སྐྗེ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། ལན་གིས་ཀང་དྗེ་

འཆད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་ཀང་གཟུགས་ལུས་ཀི་ཁམས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཐིག་

ལྗེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པས་རྩ་ཨ་ཝ་དྷཱ་ཏཱིར་བསྡུ་རྒྱུའི་ལུས་ཀི་ཁམས་ཀི་

གཙོ་བློ་ནི་ཐིག་ལྗེ་གཉིས་རླུང་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རློ། །
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དྲུག་པ་ནི། རིགས་ལྔ་གང་གི་ངློ་བློར་བསློམ་པ་ཞུས་པའི་ལན་སྟློན་ཏྗེ། 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ལ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྗེས་དང་། འདུ་

བྱྗེད་དང་། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྟྗེ་ཕུང་པློ་ལྔ་ནི། སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔའི་གཟུགས་ཏྗེ་

རང་བཞིན་གི་དངློས་པློར་བསློམ་མློ་ཞྗེས་བྱ་བར་བཤད་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རྣམ་

གཞག་ཏུ་དྲངས་པ་ལ། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་སངས་རྒྱས་ལྔའི། །རང་བཞིན་དངློས་ཞྗེས་

བསྟན་པ་ཡིན། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྗེགས་ལ། དྗེ་ལ་ནི་སློགས་ཀི་སྒ་ཡང་ཡློད་པས། 

དྗེ་ལྟར་ན་ཁམས་བཞི་ལྷ་མློ་བཞིར་བསློམ་པ་སློགས་ཀི་ལུས་དཀིལ་ཡང་བསྟན་པར་

གཟུང་ངློ་། །གསུམ་པ་ནི། ལྷ་མློ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་པར་བཤད་

པ་ལས། ལྷ་མློ་ན་བཟའ་དཀར་མློས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ་སྟྗེ་ལྗེའུ་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་

བཤད་པའློ། །     ། །

བཞི་པ་སྒློལ་མས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ་ལ་བཞི། ཞུ་བ་མཛད་ཚུལ། ཞུས་པའི་ལན་

བཤད་པ། བཤད་ཟིན་ནས་ཇི་ལྟར་མཛད་པ། ལྗེའུའི་མཚན་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས། ཞུས་པའི་མཚམས་སྦྱློར། ཞུ་བ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི། གློས་དཀར་མློས་

ཞུས་པའི་ལན་རློགས་པ་དྗེ་ནས་ལྷ་མློ་སྒློལ་མ་བཅློམ་ལྡན་མས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་

ལ་ཞུས་པ་ཞྗེས་སྡུས་པ་པློའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦྱར་རློ། །ཇི་ལྟར་ན། ཞལ་གི་པདྨ་

བཞད་པར་གྱུར་ཏྗེ་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞུས་

པ། རས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞུས་པ། སྔགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞུས་པ། དཀིལ་འཁློར་ཞུས་པ། སྦྱིན་

སྗེག་བྱ་ཚུལ་ཞུས་པ། །མཆློད་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ཞུས་པའློ། །དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་ཅན་ཆྗེན་

པློ་ཞྗེས་བློས་ནས། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་འློད་གསལ་གི་སྒྲུབ་པ་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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ནི་གསུངས་ཤིག་ཅྗེས་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། རི་ལུ་ལ་སློགས་པའི་རས་བརྒྱད་པློ་

རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་པ་བཀའ་སྩལ་པ་འཚལ་པ་སྟྗེ་དགློས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །གསུམ་པ་ནི། 

རས་ཀི་སྒྲུབ་པ་བཤད་དགློས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་རིག་པ་སྟྗེ་རིག་མ་དགུག་པ་ཡི་སྔགས་

ཀི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀང་བཀའ་སྩ་དགློས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གསུམ་པློ་རྣམས་སུ་བརྟགས་པ་སྟྗེ་བཤད་པ་དང་

བསློམ་པ་ནི་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཀའ་སྩལ་འཚལ་ཞྗེས་སྦྱར་རློ། །ལྔ་པ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་

སྦྱིན་སྗེག་སློ་སློར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་བཀའ་སྩལ་འཚལ་ལློ། །དྲུག་པ་ནི། 

སྦྱིན་སྗེག་བཤད་དགློས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷ་མཆློད་པའི་ཆློ་ག་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་བཀའ་

སྩལ་པ་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལན་གི་མཚམས་སྦྱློར། ལན་

བཤད་པ་དངློས་སློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་ལྷ་མློ་སྒློལ་མས་ཞུས་མ་ཐག་

ཏུ་དྗེ་རྣམས་ཀི་ལན་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔས་བཀའ་སྩལ་པ་ནི་འློག་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་

སློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲུག །ཆློས་ཀི་བྱིངས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞུས་པའི་ལན། རས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

ཞུས་པའི་ལན། སྔགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ཞུས་པའི་ལན། དཀིལ་འཁློར་ཞུས་པའི་ལན། 

སྦྱིན་སྗེག་བྱ་ཚུལ་ཞུས་པའི་ལན། མཆློད་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ཞུས་པའི་ལན་ནློ། །དང་པློ་

ལ་བཞི། མཉན་པར་བསྐུལ་བ། ཉན་རྒྱུའི་དློན་དངློས། དློན་དྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱར་བ། 

འདིར་མ་བཤད་པ་གཞན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ལྷ་མློ་ཞྗེས་སྒློལ་མ་ལ་

བློས་ནས་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་འློད་གསལ་གི་སྒྲུབ་པ་ནི་ལྗེགས་པར་ཉློན་ཅིག་དང་། 

བདག་གིས་བཤད་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཞྗེས་བྱ་བའློ། །ཞྗེས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དྲང་ངློ་། །འློ་ན་ཆློས་ནི་གང་ཡིན་དབྱིངས་ནི་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཆློས་ནི་ཡུལ་གཟུགས་

དང་སྒ་དང་དྲི་དང་དྗེ་བཞིན་དུ་རློ་དང་རྗེག་བྱ་དང་སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཆློས་ཀི་སྐྗེ་

མཆྗེད་དང་། མིག་གནས་ཡིད་ཀི་བར་དྲུག་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤྗེས་ནས་ཡིད་ཀི་

རྣམས་ཤྗེས་ཀི་བར་དྲུག་སྟྗེ་བཅློ་བརྒྱད་པློ་དྗེ་དག་གློ །ཀང་ནི་སྡུད་པའློ། །ཁམས་ནི་

རྟྗེན་དབང་པློ་དྲུག་དང་། བརྟྗེན་པ་རྣམ་ཤྗེས་དྲུག་དང་། དམིགས་པ་ཡུལ་དྲུག་པློ་དྗེ་

རྣམས་ཀི་ཁམས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སྤྱི་སྐད་ལ་གྲགས་པའི་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་མིན་

གི། དྷཱ་ཏུའི་སྒ་ཁམས་དང་དབྱིངས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་འདིར་ནི་དབྱིངས་འློད་

གསལ་ལློ། །དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀིས་བྱས་པའློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་

མི་དག་སྟྗེ། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ལས་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་། ཕུང་པློ་རྣམས་འབྱུང་

བ་ནི་འློག་ནས་འཆད་པས་སློ། །ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་པློའི་དབྱིངས་འཆི་བའི་འློད་

གསལ་དྗེ་དག་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ནི་སྗེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཞྗེས་བྱ་བར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འློད་

གསལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྗེ་ཉིད་སྗེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་

ཤྗེས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་སྟྗེ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་། དྗེ་གསུམ་སང་

མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་དུ་ཡང་བཤད་ལ། དྗེ་ཉིད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློ་ཞྗེས་ཀང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་སློ། །

སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ལས་རླུང་མྗེ་ཆུ་ས་རིམ་

གིས་སྐྗེ་བ་ནི་འབྱུང་བའི་གློང་བུ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་མིང་གཟུགས་གཉིས་ཀི་

གཟུགས་ཡིན་ཞིང་། མིང་ནི་མིང་གཞིའི་ཕུང་པློ་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྗེས་
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སུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་པས་མིང་ལས་ཀང་གཟུགས་སྐྗེ་ལ། གཟུགས་ལས་ཀང་མིང་

སྐྗེ་བ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕྱི་མ་ནི་གློང་བུ་ལས་ཀང་ཡིད་བསྐྗེད་པའློ། །མིང་གཟུགས་

ཀི་རྐྗེན་གིས་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་སྐྗེ་བར་གསུངས་པས། མིང་གི་ཡིད་ལས་དབང་པློའི་

སློ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། ཀང་གི་སྒས་དྗེར་མ་ཟད་ཁམས་བཅློ་

བརྒྱད་པློ་རྣམས་དང་། སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་དང་། དབང་པློ་དང་། ཕུང་པློ་རྣམས་འབྱུང་

ངློ་། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀང་། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྗེའི་བཞློན་པ་

རླུང་ངློ་། །རླུང་ལས་མྗེའློ། །མྗེ་ལས་ཆུའློ། །ཆུ་ལས་སའློ། །དྗེ་རྣམས་ལས་ཕུང་པློ་ལྔ་

དང་། སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་། ཡུལ་ལྔ་སྟྗེ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འློད་གསལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ཆློས་དྗེ་རྣམས་སར་ཡང་རྩ་བའི་གནས་འློད་གསལ་གི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བ་སྟྗེ། 

བསྡུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་འློད་གསལ་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །ཇི་

ལྟར་སྡུད་ན། ཇི་ལྟར་སྐྗེས་པའི་རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་ཕྱིར་སྡུད་དྗེ། །རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། 

ཇི་ལྟར་སྐྗེ་པ་དྗེ་ལྟའི་གནས། །ཐིམ་བར་འགྱུར་རློ་རང་བཞིན་ལས། །ཞྗེས་དང་། རླུང་

རྣམས་མཆློག་ཏུ་ནུབ་པ་ནི། །གང་གིས་ཡང་དག་ཤྗེས་པ་ཡིས། །འཆི་བའི་སྐད་ཅིག་

མཚན་ཉིད་ནི། །ཕན་ཚུན་དུ་ནི་ཡང་དག་སྡུད། །སྐྗེ་བའི་རིམ་ལྟར་ཐིམ་པར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སློགས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

ཐབས་ཀིས་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་ཕུང་སློགས་ཀི་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ནས་འློད་གསལ་

མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུའི་ལམ་ཁྱྗེར་འདིར་བསྟན་ཏྗེ། དྗེའི་གནད་ཀིས་

འློད་གསལ་གི་ངང་ལས་བར་དློ་ཇི་བཞིན་དུ་རླུང་སྗེམས་ལས་ལློངས་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་

བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱྗེར་བ་དང་། བར་དློས་མངལ་དུ་སྐྗེས་བ་བཟུང་བ་ན་ཤའི་
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མིག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐྗེ་བ་བཟུང་བ་ན་

ལློངས་སྐུ་མཐློང་བར་མི་ནུས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་ཡང་མཐློང་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ནས། 

མཛད་པ་མཛད་པ་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱྗེར་བ་འདི་ནི་འདུས་པའི་དློན་འཕགས་པ་ཡབ་

སས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་མཐར་ཐུག་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཕུང་སློགས་འཆི་རིམ་བཞིན་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་

ནས་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱྗེར་བ་སློགས་བྱ་དགློས་པ་དྗེ་བས་ན་ནན་ཏན་ཏྗེ་འབད་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་འློད་གསལ་གི་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པར་

བྱའློ་ཞྗེས་འདློམས་པར་མཛད་དློ། །བཞི་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་དྗེའི་བྱྗེད་ཚུལ་རྒྱས་པར་ནི་

རྟློག་པའམ་བརྟག་པའི་རྒྱལ་པློ་འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་དྗེར་ཇི་

ལྟར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་རབ་ཏུ་བརྟག་

པ་སྟྗེ་སྤྱད་པར་བྱའློ། །གཞུང་ཕལ་ཆྗེར་བ་ལས། ཇི་ལྟར་གལ་པློ་ཤྗེས་དངློས་

ཀི། །ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་། ཁ་ཅིག་ལས། དྗེ་ལྟར་རྟློག་པའི་རྗེས་འབངས་ནས། །ཞྗེས་

འབྱུང་བ་དག་སྟྗེ། ཀལ་པ་ཞྗེས་པ་རྟློག་པའི་སྐད་དློད་ཡིན་པ་མ་ཤྗེས་པར་གལ་པློ་

ཞྗེས་བིས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། བཤད་མ་བཤད་ཀི་མཚམས་སྦྱློར། རས་བརྒྱད་བསྒྲུབ་

པ་མདློར་བསྟན་པ། རི་ལུའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ། རི་ལུ་ཟློས་པའི་ཕན་

ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཆློས་རྣམས་ཀི་དབྱིངས་འློད་གསལ་བསྒྲུབ་པ་བཤད་ནས་སུ་

ཞྗེས་བཤད་ཟིན་པའི་མཚམས་སྦྱར་ནས་རས་བརྒྱད་ཀི་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་བཤད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་འཆད་འགྱུར་གི་མཚམས་
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སྦྱློར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ནི། རི་ལུའི་དངློས་གྲུབ་དང་། མིག་སྨན་

གི་དངློས་གྲུབ་དང་། ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ་དང་། རལ་གྲིའི་དངློས་གྲུབ་དང་། ནམ་

མཁར་འཕུར་བའི་དངློས་གྲུབ་དང་། མི་སང་བའི་དངློས་གྲུབ་དང་། ཤི་བ་མྗེད་པའི་

དངློས་གྲུབ་དང་། ནད་འཇློམས་པའི་དངློས་གྲུབ་བློ། །འགྲྗེལ་པར་མིག་སྨན་ལན་

གཉིས་བྱུང་བའི་སྔ་མ་ནི་མིག་སྨན་མིག་ལ་བྱུགས་པས་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀི་དངློས་

གྲུབ་འགྲུབ་པ་དང་། དྲུག་པ་ནི། མིག་སྨན་མིག་ལ་བྱུགས་པས་མི་སང་བའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རློ་རྗེ་དང་། ལྷ་ཀླུ་ཀུན་མཐློང་བ་ལ་བཤད་ཅིང་། སྔ་མ་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་བཅུ་

བདུན་པར་མིག་སྨན་གི་བསྒྲུབ་པ་བཤད་པའི་དློན་དུ་འཆད་དློ། །ལྗེའུ་དྗེར་བཤད་

པའི་དློན་ནི། སྒློན་གསལ་ལས་དུད་པའི་མིག་སྨན་ལ་བརྟྗེན་ནས་དངློས་གྲུབ་རབ་མི་

སང་བ་དང་། འབིང་ས་འློག་ན་གནས་པའི་གཏྗེར་མཐློང་བ་དང་། ཐ་མ་གཞན་དབང་

དུ་བྱྗེད་པ་གསུམ་འགྲུབ་པར་བཤད་དློ། །ཁ་ཅིག་ལས། ནམ་མཁར་འཕུར་དང་མི་

སང་དང་། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་སང་བས་དྲུག་པ་ནི་མི་སང་བའི་དངློས་གྲུབ་ལ་བྱ་

ཞིང་། སྔ་མ་ནི་མིག་སྨན་ནམ། མིག་རྣློན་ཞྗེས་བྱའློ། །ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ་ནི་

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས། ས་འློག་ན་གནས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་དང་ཀླུའི་བུ་མློ་འགུགས་པ་

ལ་བཤད་དློ། །

རྒྱུད་འདིར་རིལ་བུའི་བསྒྲུབ་པ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་བདུན་གི་བསྒྲུབ་པ་མ་

བཤད་པ་ནི། ཕལ་ཆྗེར་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་དུ་སྔར་བཤད་ཟིན་པས་མ་

བཤད་པར་མངློན་ཏྗེ། འློག་ནས་དཀིལ་འཁློར་གསུམ་དང་ཕྱིའི་སྦྱིན་སྗེག་གཉིས་

མདློར་བསྟན་དུ་བྱུང་ཡང་། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་དང་ཕྱིའི་སྦྱིན་སྗེག་སྔར་ཐམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་དུ་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་མ་བཤད་པར་གསུངས་པ་བཞིན་

ནློ། །འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་དུ་ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལློགས་སུ་གསལ་བར་

མ་བཤད་ཀང་། མིག་སྨན་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ས་འློག་གི་གཏྗེར་མཐློང་བའི་འགྲུབ་

པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ། ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ཕྱློགས་སུ་གཏློགས་པར་བཤད་

པའང་ཡློད་ལ། གཞན་རྣམས་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་པ་

བཞིན་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། འདིར་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་ནས་མ་བིས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རིལ་བུའི་རས་སྦྱར་བ་དང་སྦྱང་པའི་ཚུལ། སྦྱངས་

ནས་རིལ་བུ་བྱ་བའི་ཚུལ། བྱས་ནས་བཟླས་པ་བྱ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རིལ་བུའི་རྒྱུ་

ལ་གཉིས་ལས། ཤའི་ཚད་ནི། མི་དང་གླང་པློ་ཆྗེ་དང་རྟ་དང་གླང་དང་ཁྱི་དང་བློང་བུ་

དང་ར་མློང་དང་མ་ཧྗེ་དང་སྤྱང་ཀི་རྣམས་ཀི་ཤ་ནི་མཐྗེ་བློང་གི་ཚིགས་ཀི་ཚད་ཙམ་

དུ་ནི་ཆ་ནི་མཉམ་པློར་བྱ་བ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་སྦྱར་

རློ། །བདུད་རྩིའི་ཚད་ནི། དྲི་ཆྗེན་དང་། དྲི་ཆུ་དང་། རཀྟ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

དཀར་པློ་ནི་ནས་ཀི་ཚད་ཙམ་དུ་ཆ་མཉམ་པར་བྱ་སྟྗེ། མཉམ་པར་བཞག་ནས་སྦྱར་

ཏྗེ། སྔར་གསུངས་པའི་ཤྗེལ་ཡང་ངློ་། །སྦྱར་ཟིན་ནས་སྔགས་བཟླས་ནས་ནི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གིས་རས་དྗེ་དག་གི་སྐློན་སྦྱར་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཟིན་མ་ཐག་སྔགས་དང་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གིས་རས་དྗེ་དག་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཡང་བྱའློ། །

སྔགས་ནི་ཐློག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་སྟྗེ། ༀ་ཡིག་དང་། དབུས་སུ་སྟྗེ་བར་དུ་

ཡི་གྗེ་ཨཱཿ དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་མཐར་ཧཱུཾ་བཞག་པར་བྱ་སྟྗེ་འབྲུ་གསུམ་མློ། །སྔགས་དང་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་སྦྱློང་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི། ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྟྗེང་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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དུ། རཾ་ལས་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དྗེའི་ནང་དུ་ཨཱཿ ལས་སྐྗེས་པའི་ཐློད་པའི་ནང་དུ། 

ཤ་དགུ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་བསྐྗེད་ཆློག་བྱས་ལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་དཀིལ་དུ་འློད་ཟྗེར་འབར་

བའི་ཧྲིཿ ཡིག་དགློད། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་བསློམ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་

འཕློས་པས། རླུང་གིས་མྗེ་སྦར་ནས་ཐློད་པའི་བདུད་རྩི་བསྐློལ། སྟྗེང་གི་རློ་རྗེ་ལས་

ཀང་འློད་ཟྗེར་འཐུང་དུ་འབར་བས་ཤ་དང་བདུད་རྩི་སྦྱངས་པར་བསློམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་

ནས་ཧྲིཿ འི་འློད་ཟྗེར་འབར་བར་བྱྗེད་པས་ཁམས་གསུམ་གི་བདུད་རྩི་བསྡུས་ནས་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དཀར་པློར་བསློམ་ཞིང་། ཕྱིན་ཅི་ལློག་གི་མཐུ་བཅློམ་སྟྗེ་དག་པར་

བསློམས་ལ། བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་དགུ་པློ་དྗེ་ནི་དྗེ་ལྟར་སྦྱང་བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་

བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྦྱར་བ་དང་སྦྱངས་ཟིན་ནས་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་

འབྲུ་གསུམ་གི་སྔགས་བཟླས་ནས་ནི་རས་རྣམས་ཕྱྗེ་མར་བཏག་པར་བྱའློ། །འགྲྗེལ་

པ་གཉིས་ཀིས་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་ནས་ཉྗེར་གཅིག་ཏུ་བཏག་ཅྗེས་འཆད་དློ། །བཏྗེགས་

ཟིན་པ་དང་རིལ་བུ་བྱ་སྟྗེ་དྗེའི་ཚད་ནི་ཡུངས་ཀར་ལྔའི་ཚད་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ཙམ་ནི་

ལྔ་དང་ལྔ་སྟྗེ་ལྔ་ལྔའི་ཚད་ལ་རིལ་བུ་རྗེ་རྗེ་བྱྗེད་པ་འབྱློར་བར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནི། 

རིལ་བུ་རྣམས་ནི་བྱས་ནས་སུ། །ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་ལ་རིལ་བུ་རྣམས་པདྨའི་

སློད་ཐློད་པའི་ནང་དུ་གཞག་པར་བྱ་སྟྗེ། སྔ་དྲློ་དང་ཉིན་ཕྱྗེད་དང་ཕྱི་དྲློ་དང་མཚན་

ཕྱྗེད་ཀི་ཐུན་མཚམས་བཞི་ལ་ནི་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བསློམས་པར་བྱས་ནས་

འབྲུ་གསུམ་སྟློང་ཕྱག་བརྒྱད་ནི་བཟླས་པར་བྱ་ཞིང་། དྗེ་ཟིན་པ་དང་ཉིན་དང་ཉིན་དུ་

སྟྗེ། ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ལ་རྗེ་རྗེ་རྒྱུན་དུ་བཟའ་བར་བྱའློ། །བཞི་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་རིལ་བུ་ཟ་བ་དྗེ་
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ནི་བསྐལ་པའི་མཐའི་བར་དངློས་གྲུབ་རྒྱས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འགྲློ་བ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་

མཐར་ཐུག་གི་དངློས་གྲུབ་བློ། །

དྗེ་མ་ཐློབ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་ཕན་ཡློན་དྲུག་སྟྗེ། དང་པློ་ནི། འློད་ཟྗེར་གི་

གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི། གསྗེར་བཙོ་མའི་མདངས་དང་ལྡན་པ་

དང་། གསུམ་པ་ནི། སྗེད་མྗེད་ཀི་བུའི་སྟློབས་དང་ལྡན་པ་དང་། བཞི་པ་ནི། དགྗེ་བ་ལ་

སྤློ་ཤུགས་དྲག་པློའི་བརྩློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྔ་པ་ནི། འདློད་པའི་སྨློན་ལམ་

འགྲུབ་པ་དང་། དྲུག་པ་ནི། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ལྷའི་རྣ་བ་དང་། གཞན་གི་སྗེམས་ཤྗེས་པ་

དང་། སྔློན་གི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤྗེས་ཏྗེ། མངློན་པར་

ཤྗེས་པ་ལྔ་འཐློབ་པའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཕན་ཡློན་འབྱུང་བ་ནི་རིལ་བུ་ཆྗེན་པློ་ཟློས་པའི་

ཕྱིར་ཏྗེ་ཟློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་བ། 

སྔགས་ཀི་བསྒྲུབ་པ་བྱ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རས་ཀི་བསྒྲུབ་པ་གསུངས་པ་རློགས་

ནས་ཏྗེ། རློགས་པའི་འློག་ཏུ་རིག་པའི་སྔགས་རྣམས་བདག་ལ་གསུངས་པར་སྩློལ་

ཞྗེས་སྔར་ཞུས་པའི་ལན་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྔགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དགུག་པ། བསྒྲུབ་བྱ་བཀུག་ནས་

ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། བསློམ་པར་བྱ་ཞྗེས་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་

དུ་ན། གང་འགུགས་པར་འདློད་པའི་བུད་མྗེད་ཀི་བྷ་གའི་དབུས་སུའློ། །གང་བསློམ་

ན། ཨྗེ་ཡིག་ལས་སྐྗེས་པའི་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་ཨྗེ་ཡིག་

དང་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་བཾ་ཡིག་ལས་སྐྗེས་པའི་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་ཟླུམ་པློའི་དབུས་སུ་བཾ་

ཡིག་དང་། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ལཾ་ཡིག་ལས་སྐྗེས་པའི་སའི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་པའི་
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དབུས་སུ་ལཾ་ཡིག་ཡང་དག་པར་གནས་པའློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ཨྗེ་ཡིག་ནི་རཾ་

ཡིག་ལ་འཆད་དློ། །དྗེ་ཡང་དང་པློའི་ཡི་གྗེ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་མདློག་ནི་དམར་པློ་

སྟྗེ། གཉིས་པའི་ཡི་གྗེ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་མདློག་དཀར་བ་དང་། གསུམ་པའི་ཡི་གྗེ་

དང་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁ་དློག་ནི་སྗེར་བར་བསམ་མློ། །ཇི་ལྟར་དུ་བསློམ་ན། དཀིལ་

འཁློར་གསུམ་པློ་དྗེ་བྷ་གའི་ནང་དུ་འཁློར་ལློ་འཁློར་བ་ལྟར་བསྐློར་བ་ནི་བསློམ་པར་

བྱའློ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་བསློམ་ན། ཉིན་ཕྱྗེད་དང་ནི་མཚན་ཕྱྗེད་ལའློ། །རིག་མ་

འགུགས་པའི་སྔགས་ནི། ཡི་གྗེའི་གཟུགས་སུ་བསློམ་པ་དྗེ་དག་ཡིན་གི་བཟླས་པར་

བྱ་བའི་སྔགས་མིན་ནློ། །རིག་པ་སྟྗེ་ཆློ་ག་དྗེ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་སྟྗེ་བསློམས་ན། 

འགུགས་པར་བྱ་བ་དྗེ་ནི་སྐད་ཅིག་སྟྗེ་མྱུར་བ་ཁློ་ནར་འགུགས་པ་འགྲུབ་བློ། །

བསམ་གཏན་གིས་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་འདི་འདྲ་བའི་རིགས་རྣམས་ནི་

སྟྗེང་འློག་གི་ཕ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་བསྟན་པས་འགྲུབ་ས་བར་བཤད་དློ། །འགུགས་པར་

བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་ལྷ་མློ་དང་ལྷ་མིན་གི་བུ་མློ་གཉིས་དང་། མིའི་བུ་མློ་པདྨ་ཅན་དང་དུང་

ཅན་མ་དང་རི་དྭགས་ཅན་མ་དང་གླང་པློ་ཅན་མ་སྟྗེ་རྣམ་པ་བཞིའློ། །དྗེ་རྣམས་སའི་

དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ཏུ་སྟྗེ་ཀུན་ནས་དགུག་སྟྗེ་དང་པློ་ནི་ས་བ་ནས། གཉིས་པ་ནི་ས་

འློག་ནས། གསུམ་པ་ནི་ས་སྟྗེང་ནས་དགུག་གློ །གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་

སྔགས་ཀིས་བཀུག་ནས་ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་དག་རྒྱུད་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྤྱད་

པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེའི་དགློས་པ་ནི་ཐབས་ཏྗེ་རློ་རྐང་གི་རླུང་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིར་འཛུད་པའི་སློག་

རྩློལ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འློད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། བཤད་ཟིན་མ་ཟིན་གི་མཚམས་སྦྱློར། དཀིལ་འཁློར་གི་
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དབྱྗེ་བ། ཕྱྗེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བྷ་གའི་དབུས་སུ་བསློམ་པ་དང་། 

དྗེ་བཞིན་དུ་རིག་པའི་སྔགས་ཨྗེ་ལ་སློགས་པ་བཤད་པ་ནི་བདག་གིས་བྱས་ཟིན་ཏྗེ། 

ཟིན་ནས་དཀིལ་འཁློར་ཞུས་པའི་ལན་རྣམས་ནི་བཤད་པར་བྱ་ཡིས་དགའ་མ་ཞྗེས་

སྒློལ་མ་ལ་བློས་ནས། མ་ཡྗེངས་པའི་སྗེམས་ཀི་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་ཉློན་ཅིག་ཅྗེས་ཉན་པར་

བསྐུལ་ལློ། །གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གསུམ་དུ་རྒྱུད་ལས་བཏགས་པ་སྟྗེ་གསུངས་

པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་རྣམས་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། དཀིལ་འཁློར་ལུས་ཞྗེས་གསུངས་པ་སྟྗེ་ཞྗེས་

པ་ནི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དཀིལ་འཁློར་བྷ་གར་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞྗེས་པ་ནི་བྷ་

གའི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དཀིལ་འཁློར་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དང་ནི་ཞྗེས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་བཏགས་པ་རྣམས་ཀི་མིང་གི་དློན་

ནི་སིང་པློ་འདུས་པ་ཡིན་ལ། སིང་པློ་ནི་གཙོ་བློ་སྟྗེ་ཁྱབ་བདག་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་

དང་། དྗེའི་ངློ་བློའི་རིགས་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མློ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྗེ་རྣམས་

གནས་གང་གང་དུ་བསྐློད་པ་སྟྗེ་རྒྱུ་བར་བྱྗེད་ཅིང་འདུས་པ་དྗེ་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་

བཏགས་པའི་དློན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འདིར་བཤད་པ། དཀིལ་འཁློར་

གཞན་གཉིས་སྔར་བཤད་ཟིན་པར་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

ནི། རང་གི་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་སང་

ལ་སློགས་པ་ལྔའི་ངློ་བློར་བསློམ་པར་གསུངས་པ་དང་། རང་གི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་

བཞི ་ནི ་རིག་མ་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པ་བཞིར་བཏགས་པ་སྟྗེ ་བསློམ་པར་བྱ་

བའློ། །མདློར་བྱས་ལྟར་ན་ལུས་དཀིལ་ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། འདིར་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།
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ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སློགས་པ་བཞི་དང་། བདུག་སློས་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་དང་། སྗེག་མློ་

ལ་སློགས་པ་བཞི་སྟྗེ། བཅུ་གཉིས་བཤད་པ་ནི་འགྲྗེལ་པས་ལུས་དཀིལ་ལ་འཆད་

པར་སང་ཡང་། དྗེ་རྣམས་ནང་ལ་སྦྱར་ཡང་ལུས་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བའི་ལྷར་བསློམ་

པ་ནི་མི་གསལ་ལློ། །རྣལ་འབྱློར་པས་ལུས་དཀིལ་བཀློད་ནས་རིག་མ་དང་སློམས་

པར་འཇུག་པའི་ཚེ་རིག་མ་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཡིད་འགུགས་པ་ནི་རློ་རྗེ་

ལྕགས་ཀྱུས་ལྷ་འགུགས་པ་ཁློ་ན་སྟྗེ་རློ་རྗེ་པདྨར་ཆུད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་རློ་རྗེ་ཞགས་

པས་ལྷ་”བཞུག
1

་པའློ། །རློ་རྗེ་དང་པདྨའི་རྩ་གཉིས་ཀི་ཁ་སྤད་ནས་མི་འབལ་བར་

བཅིངས་པ་ནི་རློ་རྗེ་ལྕགས་སྒློག་གིས་ལྷ་འཆིང་བའློ། །རློ་རྗེ་དང་པདྨ་བསྐློད་པའི་

སློམས་པར་འཇུག་པའི་དགའ་པའི་སྒ་གྲག་པ་ནི་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུས་ལྷ་དབང་དུ་བྱྗེད་

པར་བཤད་དློ། །སློས་མྗེ་སྟྗེ་བདུག་སློས་མ་ནི་དྲི་ཆྗེན་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། མྗེ་ཏློག་མ་

ནི་བཙུན་མློའི་ཏཀྟ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །མར་མྗེ་མ་ནི་ཤ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཁློ་ན་ཡིན་ལ། དྲི་

ཆབ་མ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དཀར་པློར་འདློད་དློ། །ལྷ་མློ་སྗེག་མློ་ནི་ཡབ་ཀི་ལིང་

གར་བསྟན་པ་སྟྗེ། ཕྗེང་བ་མ་ནི་ཡུམ་གི་བྷ་ག་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །དབྱངས་མ་སྟྗེ་གླུ་མ་ནི་

རློལ་པའི་དུས་ཀི་ཧ་ཧ་ཞྗེས་པའི་སྒ་བསྟན་པ་དང་། གར་མཁན་མ་ནི་ཡབ་ཡུམ་ཁ་

སྦྱློར་བའློ། །དྗེ་རྣམས་ཀིས་ནི་རིག་མ་དང་སློམས་འཇུག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པ་ལ་

མཆློད་པ་བརྒྱད་ཀི་ངྗེས་དློན་དང་། སློ་བ་བཞིའི་དགུག་གཞུག་སློགས་ཀི་ངྗེས་དློན་

ཚང་བར་བཤད་དློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རྣལ་འབྱློར་དྗེ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཟང་པློར་

གསུངས་པས་དྗེ་རྟློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་

1  སྗེ། ༤༦ན༡ན།   གཞུག །    སྐུ། ༤༦ན༡ན།   གཞུག



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རྟློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དྗེ་རྣམས་ཀི་མིག་ལ་སློགས་པ་ནི་བྱམས་པ་ལ་སློགས་པ་

ཡིན་ནློ། །སློགས་ཀི་སྒས་ནི་རིགས་ལྔ་དང་ཡུམ་བཞི་དང་བྱམས་པ་དངློས་སུ་བསྟན་

པས། དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུ་བ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་ནང་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུས་དཀིལ་ལས་གཞན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ནི་རྒྱུད་

འདིའི་སྔར་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་མ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁློར་

ལ་གཉིས་ལས། དབང་གསུམ་པ་གང་དུ་ཐློབ་པའི་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་རིག་མའི་

བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་བྷ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ཡུམ་གི་བྷ་གར་

བསྐྗེད་པའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །ཆློས་འབྱུང་བྷ་གའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

དབུས་སུ་བསྐྗེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། བྷ་གའི་དཀིལ་འཁློར་རློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པས་

བཤད་དློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ནི་དློན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལྷག་མློས་འློད་

གསལ་དུ་བསྡུས་པའི་དློན་དམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། རློགས་རིམ་གི་འློད་གསལ་

གཙོ་བློར་བྱས་པའི་སྟློང་པ་བཞི་ལྷ་བུའློ། །འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་དློན་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་དབང་བཞི་པ་གང་དུ་ཐློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

རློ། །གསང་དབང་གང་དུ་ཐློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ཀུན་རློབ་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཉིས་སློ། །འགྲྗེལ་པས་རྩ་རྒྱུད་དུ་བཤད་ཟིན་ཅྗེས་པ་འདུས་

པའི་རྩ་རྒྱུད་ལས་དྗེ་གཉིས་མི་གསལ་བས་གསང་བའི་མཆློག་གི་རྒྱུད་འདིའི་སྔར་

བཤད་ཟིན་པའློ། །
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ལྔ་པ་ལ་གསུམ། སྦྱིན་སྗེག་གི་དབྱྗེ་བ་བསྟན་ནས་ཉན་པར་བསྐུལ་བ། ནང་

གི་སྦྱིན་སྗེག་བྱ་བའི་ཚུལ། དྗེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་བྱས་པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། སྒློལ་

མ་ཉློན་ཅིག་དང་། སྦྱིན་སྗེག་གི་ལས་རྣམས་ནི་བཤད་པར་བྱའློ། །སྦྱིན་སྗེག་ནི་རྣམ་

པ་བཞི་སྟྗེ། ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དབང་དང་དྲག་པློའ ློ། །སྦྱིན་སྗེག་བསྡུ་ན་ཕྱི་དང་

ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱི་ནི་རྒྱུད་འདིར་སྔློན་དུ་སྟྗེ་སྔར་བསྟན་པ་

ཡིན་པས་སྒློལ་མ་ཁྱློད་ཀིས་ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་ནི་ཉློན་ཅིག་ཅྗེས་བསྐུལ་ལློ། །སྔློན་དུ་

བསྟན་པ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ལ་མི་བྱ་སྟྗེ། འདིར་ལས་བཞི་གིའི་སྦྱིན་སྗེག་བཤད་

པར་གསུངས་ཤིང་། འདུས་པར་དྗེ་བཞི་མ་བཤད་ལ། བཤང་གཅི་འབྲུ་མར་ཤ་ལ་

སློགས། །སྦྱིན་སྗེག་ཏུ་ནི་དབུལ་བར་བྱ། །ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པས་ཀང་ཇི་ལྟར་

བྱ་བའི་ཆློ་ག་གསལ་བར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། པདྨ་བཞི་དང་འབྱུང་

བའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི་རྣམས་སྦྱློར་བ་ནི་ལུས་ཀི་དབུས་སུ་ཉྗེ་བར་གནས་པར་

བསམ་མློ། །དྗེ་ལ་པདྨ་བཞི་ནི་འློག་ནས་ཁའི་པདྨ་ཞྗེས་སློགས་བཤད་པའི་གནས་

བཞིའི་འཁློར་ལློ་བཞི་ཡིན་ཏྗེ། སྔར་སིང་གི་པདྨར་མགློ་མྗེད་ནས། །ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་གནས་དྗེ་དག་ཏུ་པདྨའི་གདན་རྗེ་རྗེ་བསློམ་པར་

སྟློན་པ་མིན་ནློ། །སྦྱློར་ཚུལ་ནི་ལྟྗེ་བའི་པདྨར་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་དམར་པློ་ཟུར་

གསུམ་པ་དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་གསང་གནས་ཀི་པདྨར་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་སྔློན་པློ་

ཟླ་གམ་དང་། སིང་གའི་པདྨར་དབང་ཆྗེན་ཏྗེ། སའི་དཀིལ་འཁློར་སྗེར་པློ་གྲུ་བཞི་པ་

དང་། དྗེ་བཞིན་དུ་མགྲློན་པའི་པདྨར་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་དཀར་པློ་ཟླུམ་པློའ ློ། །དྗེ་

རྣམས་རཾ་ཡཾ་བཾ་ལཾ་ལས་སྐྗེས་ཤིང་། དབུས་སུ་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་གིས་མཚན་པར་འགྲྗེལ་
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པས་བཤད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་བསློམས་པའི་གསང་གནས་ཀི་རླུང་གིས་ཏྗེ་རླུང་གཡློས་པས་ལྟྗེ་བའི་

མྗེ་ལ་བསྐུལ་བས་མྗེ་དྗེ་སྦར་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེས་མགྲིན་པའི་ཆུ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་འཚེད་

པར་བྱྗེད་དློ། །གཞུང་ལས། ཆུ་ཡིས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བྱྗེད། ཅྗེས་འབྱུང་ཞིང་། 

དྗེའི་དློན་སའི་དྲློད་ཀིས་ཟས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལ་སྨིན་པར་བྱྗེད་པར་འགྲྗེལ་པས་བཤད་

མློད་ཀང་། གཞུང་འདི་མདློར་བྱས་སུ་དཀློད་པའི་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར་ལས། ཆུ་གང་

ཡིན་པ་དྗེ་འཚེད་བྱྗེད། ཅྗེས་དང་། ཆག་གི་འགྱུར་ལས་ཀང་། དྗེས་ཀང་ཆུ་ནི་འཚེད་

པར་བྱྗེད། །ཅྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་པས། དྗེའི་དྲློད་ཀིས་ཆུ་འཚེད་པའི་དློན་ཡིན་གི། 

ཆུ་ཟས་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའི་དློན་མིན་ནློ། །མྗེས་ཆུ་བསྐློལ་ལུགས་ནི། སིང་གའི་ས་

གང་དུ་ལྟྗེ་བའི་མྗེ་ལྕྗེ་བསྐློད་པས་དབང་ཆྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྗེགས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དྲློད་ཀིས་ཆུ་བསྐློལ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་ར་ཡིག་ནི་མངློན་སྤྱློད་འགྲུབ་པའི་ཡི་གྗེ་

སྟྗེ། “ཡ
1

་ཡིག་གིས་དབང་གི་ལས་འགྲུབ་པ་ཁློ་ནའློ། །ལ་ཡིག་གིས་ནི་རྒྱས་པའི་

ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། བ་ཡི་གིས་ཞི་བའི་ལས་འགྲུབ་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་པས། 

ཕྱིའི་སྦྱིན་སྗེག་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལས་བཞི་འགྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ཡི་གྗེ་བཞི་ལས་བསྐྗེད་

པའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི་རླུང་གིས་རྣལ་འབྱློར་དང་བཅས་པ་བསློམས་པའི་ནང་གི་

སྦྱིན་སྗེག་གིས་ཀང་ཕིན་ལས་བཞི་འགྲུབ་ཅྗེས་པའི་དློན་ནློ། །

སྗེག་རས་གསུངས་པ་ནི། གང་ཞིག་ཟས་ཏྗེ་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བའི་སྗེག་

རས་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཆུ་ལ་སྟྗེ་ཆུ་ཁློལ་བར་དམིགས་པའི་ནང་དུ་ཐློག་མར་སྦྱིན་

1  མ    སྗེ། ༤༧བ༥ན།  སྐུ། ༤༧བ༥ན།   བ། ༤༦བ༢ན།   ཡ
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སྗེག་བྱའློ། །པདྨ་ཀ་ཡིག་ཁ་མར་བལྟ། །ཞྗེས་པ་འདི་ལ་མདློར་བྱས་སུ། །བཟའ་བ་ཁ་

ཡི་པདྨ་ལས། །ཞྗེས་འབྱུང་བས། གཞུང་ལ་ཀ་ཡློད་མྗེད་གཉིས་ཡློད་པར་སང་ལ། 

འགྲྗེལ་པས་མགྲིན་པའི་ཆུའི་སྟྗེང་ན་ཀ་ཡིག་དཀར་པློ་ཁ་ཐུར་བལྟ་འློད་ཟྗེར་འབར་

བ། ཁ་བད་ཀི་ཚུལ་དུ་བསློམ་པར་འཆད་དློ། །འློན་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཞུང་

འདིར་བསྒྱུར་བ་ལས། གཞན་དུ་དྲངས་པའི་འགྱུར་དག་པ་མང་པློ་སང་ཞིང་། འདི་

འཕགས་པས་བཀློད་པའི་གཞུང་དུ་ཀ་ཡིག་མ་བྱུང་བས་དྗེ་ཉིད་ཚད་མར་བྱའློ། །དྗེ་

ལྟར་ན་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་ཆུ་ལ་སྦྱིན་སྗེག་བྱས་པ་དྗེ་ཁ་སྟྗེ་མགྲིན་པའི་པདྨ་ལས་

རིན་གིས་བབས་ཏྗེ། སིང་གི་པདྨར་གནས་པའི་སའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བཙུད་པ་བྱས་

པའི་རྗེས་སུ་ལྟྗེ་བའི་པདྨར་གནས་པའི་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཕྱིན་པར་བྱའློ། །

འདིར། ལྟྗེ་བའི་པདྨར་འགྲློ་ཕྱི་རློལ། །ཁ་སྦྱློར་ཚུལ་དུ་སྦྱློར་བ་ཡིན། །ཞྗེས་

བསྒྱུར་བ་དང་། དྗེའི་དློན་འགྲྗེལ་པས། ཕྱི་རློལ་ཏུ་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་སྦྱློར་བས་

སྦྱིན་སྗེག་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ཕྱི་རློལ་གི་སྦྱིན་སྗེག་ལ་ལྷ་བསློམ་པ་བཞིན་དུ། ལུས་

དཀིལ་ལ་ཡང་ལྷ་བསློམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་སྦྱིན་སྗེག་བྱའློ། །ཞྗེས་འཆད་དློ། །མདློར་

བྱས་ལས། ལྟྗེ་བའི་པདྨར་ཕྱིན་འློག་ཏུ། །ཁ་སྦྱློར་བ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཞྗེས་འབྱུང་བ་

ཉིད་ལྗེགས་པས། བཟའ་བཏུང་ལྟྗེ་བར་ཕྱིན་པའི་འློག་ཏུ་དྭངས་མས་ལྷ་ཚིམ་ཞིང་། 

སིགས་མ་རྣམས་གསང་གནས་ཀི་པདྨར་འགྲློ་མ་ཐག་ཚིག་ནས་ཐལ་བའི་མཐའ་རུ་

གྱུར་ཏྗེ། བཤང་ལམ་ནས་ཐློན་པར་རྣམ་པར་བརྟག་པ་སྟྗེ་བསློམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་

ཅུང་ཟད་ཞུ་བའི་ཚེ་སྟྗེང་འློག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་དུ་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབྱློར་

བསློམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། །མདློར་བྱས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་ལས། རླུང་ཁ་སྦྱར་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

400

བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྦྱིན་སྗེག་བདག་གིས་བཤད་པ་འདི་ཉིན་དང་ཉིན་དུ་

སྟྗེ་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་བྱ་སྟྗེ། རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་ཟས་ཟློས་ན་ཚེ་འདི་ཁློ་ནར་ཕན་ཡློན་

རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ཕན་ཡློན་ནི། ལུས་རྒས་པ་མྗེད་ཅིང་ནད་ཀང་མྗེད་པ་

དང་། དུག་དང་སློགས་ཀི་སྒས་ཟས་མ་ཞུ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྐྗེན་གིས་མི་འཆི་ལ་

གང་ཟག་དྗེ་ནི་གླློ་བུར་ཏྗེ་དུས་མ་ཡིན་པར་ཤི་བའང་མྗེད་དློ། །ཤི་བ་མྗེད་ལ་འབས་

རྣམས་མྗེད་ཅྗེས་པ་ལ་མདློར་བྱས་སུ། དུག་ལ་སློགས་པས་མི་འཆི་ལ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །གདློན་དང་བྱད་སྟྗེམས་ལ་སློགས་པའི་འཚེ་བ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་

འགྱུར་ཞིང་། དྗེར་མ་ཟད་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཡང་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡློན་བཟང་པློ་

རྣམས་དང་། བསྐལ་བའི་བར་དུ་གསློན་པའི་ཚེ་རིང་པ་དང་། རང་མཐློང་བའི་སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དགའ་ཞིང་བསྟློད་པ་སྨྲ་བ་དང་། རང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཕ་

རློལ་པློ་རྣམས་ཡིད་བསྐུལ་བ་སྟྗེ་འདུན་པར་བྱྗེད་དློ། །

དྲུག་པ་ལ་གཉིས། བཤད་ཟིན་མ་ཟིན་གི་མཚམས་སྦྱློར། བཤད་པ་དངློས་

སློ། །དང་པློ་ནི། སྦྱིན་སྗེག་གི་ལས་རྣམས་བཤད་ཟིན་པར་བྱས་ནས་ལྷ་མློ་ཞྗེས་

སྒློལ་མ་ལ་བློས་ནས་མཆློད་པ་ཞུས་པའི་ལན་བསྟན་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་འཆད་པར་

ཞལ་གིས་བཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རང་ལ་མཆློད་པ་བྱ་བ་རྒྱུ་མཚན་དང་

བཅས་པ། ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་རྣལ་འབྱློར། མཆློད་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། མཆློད་པ་རྣམས་ནི་བྱའློ་ཞྗེས་དྲང་ངློ་། །གང་ལ་ན། སྒྲུབ་པ་པློ་

བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྗེད་པ་ལའློ། །མཆློད་པའི་རས་གང་གིས་ན། དྲི་བཟང་པློ་དང་། མྗེ་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།

401

ཏློག་ལ་སློགས་པའི་ཕྗེང་བ་དང་། སློགས་ཀི་སྒས་སྒ་སན་པ་དང་། མར་མྗེ་དང་། 

རྗེག་བྱ་འཇམ་པའི་གློས་རྣམས་དང་། སློས་མྗེ་སྟྗེ་དྲི་ཞིམ་པའི་བདུག་སློས་དང་། ཁ་

ཟས་ཀི་བྱྗེ་བག་ཡིད་དུ་འློང་བ་མང་པློའི་རློ་དང་། ལྷ་བཤློས་ཀིས་མཆློད་པ་ནི་ཕྱིའི་

མཆློད་པའློ། །

གསང་ཆྗེན་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་ནི། རློ་རྗེ་དང་པདྨའི་དབང་པློ་གཉིས་ནི་

རབ་ཏུ་སྦྱར་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པའི་མཆློད་པ་ཡིན་ལ། གསང་བའི་རས་ཀི་

མཆློད་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དཀར་དམར་ལྕྗེས་མང་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་གསང་

བ་གྲུབ་པ་ལས། ཡིད་འློང་བཅློས་པའི་ཟས་དང་ནི། དྲི་དང་མྗེ་ཏློག་སློགས་བསྗེན་

བཀུར། །ཉ་དང་ཤ་དང་བུར་ཆང་སློགས། །སྗེམས་ནི་མགུ་བར་བྱྗེད་པ་ཅན། །འབད་

པས་དྗེ་ལྟ་བུས་མཆློད་ནས། དྗེ་ཉིད་ཆྗེད་དུ་བསློམ་པར་བྱ། ཆློ་ག་འདི་ཡིས་བསྐུལ་

ན་ནི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདག་འགྲུབ་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་

ཡིས། །བདུད་རྩི་མྗེ་ཏློག་མང་བར་བྱ། །མཁའ་དབྱིངས་རློ་རྗེ་དབུས་གནས་

པར། །དྗེས་ནི་རློ་རྗེ་འཛིན་པའང་མཆློད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །འློ་ན་རང་ལ་དྗེ་

ལྟར་མཆློད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང
1

་ཞྗེ་ན། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་བསློམ་པ་

ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་བདག་གི་ལུས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གློ་འཕང་མཆློག་སྟྗེར་བའི་གནས་སམ་གཞི་

ཡང་བདག་གི་ལུས་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་ནན་ཏན་ཏྗེ་འབད་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་རྣལ་འབྱློར་པས་ནི་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་བསྐྗེད་པ་རྟག་ཏུ་མཆློད་པ་ལ་

1  སྗེ། ༤༩བ༢ན།  སྐུ། ༤༩བ༢ན།  བ། ༤༨ན༦ན།   - ཡིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

402

བརྩློན་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། བྱྗེད་པ་པློ་རྣལ་འབྱློར་པས་བྱ་བ་གང་ཡང་འགའ་ཞིག་སྟྗེ་ཅུང་

ཟད་བྱ་བ་སྟྗེ་བྱྗེད་པའི་ལུས་གཡློ་བ་དང་། ངག་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་དྗེ་ཡང་རང་

དང་གཞན་ལྷར་བལྟས་ནས་དྗེ་དག་ལ་མཆློད་པར་བསློམས་ནས་བྱའློ། །གསུམ་པ་

ནི། ཁ་ཟས་ཟ་བ་དང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཏུང་བ་འཐུང་བ་དང་གློས་བགློ་བ་དང་དྗེ་བཞིན་

དུ་དྲི་སློམ་ཞིང་འབྱུག་པ་དང་། མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་ཕྗེང་བ་དང་། རྒྱན་འདློགས་

པའི་ཚེ་ཡང་བདག་གི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ཉིད་བསམ་པར་བྱ་བ་ཁློ་ནས་བྱ་ཡི། དྗེའི་ང་

རྒྱལ་དང་བལ་བས་མི་བྱའློ། །གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་

སློགས་ཀིས་ཀང་ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་སྡུད་པ་ཡིན་པས་འབད་པར་བྱའློ། །ལྷ་ཅི་འདྲ་

བ་ཞིག་སམ་ན། སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་རིག་མ་བཞི་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་སྟྗེ། 

མཛེས་པར་བྱས་པའམ་དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའློ། །རྒྱན་གི་དློན་ནི་

དགའ་བ་བསྐྗེད་པ་ལའང་མང་དུ་གསུངས་སློ། །འགྲྗེལ་པས་བཟའ་བཏུང་ལ་སློགས་

པ་འབྱུང་བ་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་རྣམས་ལྷ་མློ་བཞི་དང་། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་རང་

བཞིན་དུ་བསློམ་པའི་དློན་དུ་འཆད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྟློན་པས་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་དང་། འཁློར་གིས་ཇི་ལྟར་

མཛད་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་ལྷ་མློ་བཞིས་དྲིས་པའི་ལན་མ་ལུས་

པ་བཤད་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་ཅང་མི་གསུང་བའི་དངློས་

པློ་སྟྗེ་ངློ་བློར་བཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །གཉིས་པ་ནི། སྟློན་པ་ཅང་མི་གསུང་བར་

བཞུགས་པ་མཐློང་བ་དྗེ་ནས་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་ཕྱག་གིས་
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ཐལ་མློ་སྦྱར་བར་གྱུར་ཏྗེ། ཞལ་རབ་ཏུ་བཞད་ནས་སྟློན་པ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བའི་སྗེམས་

ཀིས་ཆློས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་འློད་གསལ་ཐློབ་པ་སྟྗེ་དྗེ་ལ་ཞུགས་ཏྗེ། ཅང་

མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །བཞི་པ་ནི། ལྷ་མློ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཞུས་པའི་རྣམ་པར་

བཤད་པ་ལས། ལྷ་མློ་སྒློལ་མས་ཞུས་པའི་ལྗེའུ་སྟྗེ་ལྗེའུ་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་

པའློ། །     ། །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དློན་ལ་གཉིས། ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དློན། གང་གིས་

བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་མཆློག་དམ་པའི་གསང་

ཆྗེན་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཅྗེས་པ་ནི་ལྗེའུ་སྔར་སློང་བ་དང་། ལྗེའུ་བཞི་པློ་འདིའི་སྤྱིའི་

མཚན་ནློ། །ལྷ་མློ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཞུས་པ་ཞྗེས་པ་ནི་ལྗེའུ་བཞི་པློ་འདིའི་དགློས་ཀི་

མཚན་ནློ། །དཔལ་ཨུ་རྒྱན་ཞྗེས་པ་ནི་ཨཽ་ཌི་ཡ་ཎའི་སྒ་ཟུར་ཆག་ནས་མིང་དྗེར་

གྲགས་པའློ། །དྗེའི་ཡུལ་ནས་བྱུང་བ་ནི་དྗེ་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་

བྱུང་བའློ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི། རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་

རྒྱུད་འདི་ཐབས་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པས་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་དུ་སྟློན་པ་མིན་པས། 

སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་རྣམས་ཀི་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་གནས་

ཀི་དྗེ་ཉིད་སྟློན་པའློ། །རློགས་སློ་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་དློན་ནློ། །རྣལ་འབྱློར་མ་

ཆྗེན་མློའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཅྗེས་མཚན་བཏགས་པ་ནི་རྒྱུད་འདིའི་ཆྗེ་བ་སྟློན་པ་སྟྗེ། འདི་

ལྟར་ཐ་སད་པའི་ངློར་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པས་སློམས་པར་འཇུག་པའི་སློ་ནས་ཟག་

མྗེད་ཀི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་དྲིས་པའི་གསང་བའི་གནས་

རྣམས་ནི། སྟློན་པས་ཀང་གསལ་བར་སྟློན་པས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རློགས་པའི་རིམ་པ་
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གསལ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་ཀང་། གསང་བའི་

གནས་ཆྗེས་ཟབ་པ་རྣམས་འཆད་པ་ན། རྣལ་འབྱློར་མའི་དྲིན་གིས་ཤྗེས་དགློས་པར་

མང་དུ་གསུངས་པས་འདི་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱློར་མ་ཆྗེན་མློ་རྣམས་ཀི་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་

པའི་མན་ངག་ལས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་གནས་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེའི་དློན་ལ་སྒྲུབ་

པ་སིང་པློར་བྱས་ནས། བ་ན་མྗེད་པའི་ཐྗེག་པའི་བསྟན་པ་ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་

པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤྲངྡྷཱ་ཀ་ར་ཝརྨཱ་སྟྗེ་དད་བྱྗེད་གློ་ཆ་

དང་། བློད་ཀི་ཞུ་ཆྗེན་གི་ལློ་ཙཱ་པ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེས་མཆློག་དམ་པ་རིན་ཆྗེན་བཟང་པློས་

རྒྱ་སྐད་ལས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཚིག་དང་དློན་ལ་ཞུས་དག་བྱས་ནས་འཆད་

ཉན་གིས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་པའློ། །     ། །

རྨད་བྱུང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་འདྲྗེན་པའི་ཐབས། །ངློ་མཚར་གཏམ་གི་སིང་པློ་

སློག་རྩློལ་ལམ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པར་རྒྱས་བཏབ་བཞག་པའི་དློན། །ཕྱི་དུས་

གདུལ་བྱའི་སྐྗེ་བློས་རྟློགས་དློན་དུ། །ལྗེགས་བཤད་རིན་ཆྗེན་འབྱུང་གནས་ཟླ་མྗེད་

པ། །རྒྱལ་བ་དྗེ་ལ་མཉམ་སྦྱློར་གསང་མཆློད་ཀིས། །དགྗེས་པ་སྐྗེད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་ལ་

མཁས་ཤིང་། །མཛེས་ཀུན་གཅིག་བསྡུས་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡློན་ཅན། །ཤྗེས་རབ་

ཡངས་པ་དློན་ཟབ་འདྲི་ལ་མཁས། །ཡིད་འློང་ལྷ་ཡི་བུ་མློའི་གཟུགས་ཅན་

བཞིས། །ཡློངས་སུ་དྲིས་པའི་གཞུང་མཆློག་གསང་བའི་རྒྱུད། །བློ་མཆློག་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་འདི། །གླུ་སྒྲུབ་རློ་རྗེ་ཅན་དང་འཕགས་པའི་ལྷ། །ཀླུ་ཡི་བྱང་

ཆུབ་ཤཱཀ་མི་ཏྲ་དང་། །ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་ལ་ནི། །རིང་དུ་སྦྱངས་

པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པས། །འཇིག་རྟྗེན་རིན་ཆྗེན་གཅིག་པློ་འདུས་པ་དང་། །དྗེ་ཡི་



བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མོ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ།

405

ཕྱི་མ་བཤད་པའི་རྒྱུད་བཞི་ཡི། །དགློངས་པ་རིང་དུ་བརྟགས་ནས་བཤད་པ་

ནི། །སློག་རྩློལ་དྗེ་ཉིད་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། །ཤིན་ཏུ་དཔག་དཀའ་མཐའ་དྲུག་རྒྱས་

བཏབ་དློན། །ཇི་བཞིན་གསལ་བར་སྟློན་ཕྱིར་འདི་ལ་ནི། །རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་སྦས་པ་

མིག་འབྱྗེད་ཅྗེས། །ཡློངས་སུ་བརློད་ནའང་དློན་དང་ལྡན་པའི་མིང་། །དྗེང་དུས་སྐྗེ་བློ་

བློ་གྲློས་མཐུ་དམན་པས། །ཇི་བཞིན་པ་དང་མུ་ཅློར་སྨྲ་བ་ཡི། །གཏམ་གི་སྦྱློར་བའི་

ཁྱད་པར་མི་ཕྱྗེད་པས། །གཞན་ལ་ཕན་པ་དཀའ་བར་མཐློང་ན་ཡང་། །རང་ཉིད་ལམ་

བཟང་འདི་ལ་གློམས་ཕྱིར་དང་། །བསྟན་པའི་སིང་པློ་ཉམས་པ་མ་བཟློད་ནས། །ཀླུ་

སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་རིང་དུ་གནས་ཕྱིར་དུ། །ངལ་བ་བྱས་ལ་བློ་ལྡན་སུ་ཞིག་

སྨློད། །ཟབ་མློའི་དློན་འདི་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་སྦྱར་མློད། །ཚུ་རློལ་མཐློང་བ་བློ་དང་

བརྩློན་པ་སློགས། །ཤིན་ཏུ་དམན་པས་སྦྱར་བས་ནློངས་པའི་ཚོགས། །ཇི་སྗེད་

མཆིས་པ་བསམ་པ་ཐག་པས་འཆགས། །ཇི་བཞིན་བཤད་པའི་དགྗེ་ཚོགས་ཅི་

མཆིས་དྗེས། །བདག་ཀང་ལམ་བཟང་འདི་དང་མི་འབལ་ཤློག །བསྟན་པའི་སིང་པློ་

ཕྱློགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤློག །ཀུན་གིས་འདི་དློན་རྟློགས་ནས་གྲློལ་བར་ཤློག །

ཅྗེས་དཔལ་ཐམས་ཅད་གསང་བའི་མཆློག་གསང་ཆྗེན་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་

དུམ་བུ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལྷ་མློ་བཞིས་ཡློངས་སུ་ཞུས་

པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་སློག་རྩློལ་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་

འདི་ནི། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔལ་གིས་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཕན་དྲུག་

འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་པའི་མན་ངག་དང་། རྒྱུད་འདི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

406

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀིས་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་ཆ་ལའང་བརྟྗེན་ནས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་

དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་སློམ་བརྩློན་སྗེ་སློད་འཛིན་

པ ་འདུས་པའི ་དློན ་ཚུལ་བཞིན ་དུ ་བསྒྲུབ་པ ་ལ ་བརྩློན ་པ ་དར་མ ་བཟང་

པློའ ློ། །     ། །མང་ལཾ། །



407

༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པའི་རྒྱུད་ 
ཡེ་ཤེས་རོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ 

ཊིཀྐ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པའི་རྒྱུ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ། རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཞྗེས་

བྱ་བ། 

གང་གི་ཐུགས་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་རྨད་བྱུང་བ། །བདག་གི་སིང་ལ་ཞུགས་པས་

གསུང་རབ་གནད། །ཇི་བཞིན་འབྱྗེད་པར་ནུས་པའི་བློ་གྲློས་མཆློག །སྩློལ་མཛད་

འཇམ་དབྱངས་བ་མ་དྗེ་ལ་འདུད། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་རྒྱུད། །ཀུན་གི་

དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་བཤད་ཐབས་ཀི། །མན་ངག་ཟླ་མྗེད་རྒྱན་བདུན་རབ་གསལ་

བར། །སྟློན་མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས། །རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་གཉིས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀི། །མན་ངག་ལས་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཡིས། །ཇི་བཞིན་གསལ་བར་བཤད་

པའི་རྗེས་ཞུགས་ནས། །ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བདག་གིས་འདིར་བཤད་བྱ། །རློ་རྗེ་

འཆང་གིས་རང་གི་དགློངས་ཟབ་རྣམས། །འདི་ལྟར་གིས་ལ་ཤློད་ཅིག་ཅྗེས་གསུངས་

པའི། །བཤད་ཐབས་མན་ངག་བྱིན་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །རྒྱུད་སྗེ་བཤད་པར་འདློད་

རྣམས་གུས་པས་ཉློན། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

408

འདིར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་པའི་རྒྱུ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་འཆད་པ་ལ་བཞི། །མཚན་གི་རྣམ་གྲངས། །འགྱུར་མཛད་པའི་ཕྱག །གཞུང་

དངློས་ཀི་དློན། །མཇུག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདིའི་མཚན་ལ་རྒྱ་གར་གི་

སྐད་དུ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མུཙྪ་ཡ་ནཱ་མ་མཧཱ་ཡློ་ག་ཏནྟྲ་ཞྗེས་པ། །བློད་ཀི་སྐད་དུ་

བསྒྱུར་ན་ཤྲི་ནི་དཔལ་དང༌། ཛྙཱ་བཛྲ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་དང༌། ས་མུཙྪ་ཡ་ནི་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་དང༌། ནཱ་མ་ནི་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། མཧཱ་ཡློ་ག་ནི་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཏནྟྲ་

ནི་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱ་བའློ། །དྗེ་ལ་དཔལ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་ཚོགས་གཉིས་རློགས་པ་སློགས་ལ་བཤད་

པས། །གཞུང་ལ་ནི་བརློད་བྱའི་སློ་ནས་བཏགས་པའློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་

གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། རློ་རྗེ་ནི་དྗེ་དག་“གི
1

་འབྱུང་གནས་འློད་གསལ་ཡིན ཏྗེ། 

འདི་ཉིད་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་རློ་རྗེ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་

རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་དང༌། གསུམ་པློ་དྗེ་དང་དྗེ་འློད་གསལ་བ་ལས་བྱུང་བས་

རློ་རྗེའི་ངློ་བློའ ློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །གཞུང་ལ་དྗེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡང་

བརློད་བྱའི་སློ་ནས་སློ། །ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཀུན་

ལས་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་གནད་རྣམས་བསྡུས་ནས་སྟློན་པའློ། །རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་

ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། །ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་སློམས་འཇུག་པ། རྣལ་འབྱློར་ཞྗེས་ནི་

བཤད་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་དངློས་མྗེད་ཤྗེས་རབ་སྟྗེ། །ཐབས་ནི་དངློས་པློའི་མཚན་

ཉིད་དློ། །ཞྗེས་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་དློན་རྣལ་འབྱློར་གི་དློན་དུ་

1  ག
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གསུངས་པའློ། །

དྗེ་ལ་སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྟློང་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་དང༌། སང་བ་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་ནི་ཐབས་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་སློམས་པར་

འཇུག་པ་ནི་སང་བ་ཉྗེར་ཐློབ་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་སྦས་དློན་གི་རྣལ་འབྱློར་

རློ། །ལམ་གི་སང་བ་དང་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་ཀ་དློན་དམ་པ་ལ་དམིགས་

ཤིང་སང་བ་དང་བཅས་པར་འདྲ་བ་ལ། སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཞྗེས་

གསུངས་པའི་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ནི། རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟློང་པ་རྟློགས་པ་ཡིན་ལ། 

འདིར་སྟློང་བ་ཤྗེས་རབ་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་བདྗེ་བ་ཤས་ཆུང་བས་དངློས་པློ་མྗེད་པ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་དངློས་པློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དངློས་པློ་ནི་བདྗེ་

བ་ཡིན་ལ། འདིར་བདྗེ་བ་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་སྟློང་པ་ཤས་ཆུང་བས་དངློས་པློ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །ཉྗེར་ཐློབ་ནི་བདྗེ་སྟློང་ཆ་མཉམ་པློར་འཇུག་པས་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་

སློམས་པར་འཇུག་པའི་རྣལ་འབྱློར་རློ། །ཡང་མཆློག་ཏུ་བདྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་དློན་

དམ་བདྗེན་པ་འློད་གསལ་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དློན་དམ་ནི་ཐམས་ཅད་

དངློས་པློ་མྗེད་པའམ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པའི་ཤྗེས་རབ་དང། ཡློངས་སུ་དག་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་ཀུན་རློབ་ནི་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐབས་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་

ཏུ་སྦྱློར་བའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟུང་འཇུག་ནི་བདྗེན་གཉིས་ཀི་ཐབས་

ཤྗེས་གཉིས་སློམས་པར་འཇུག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་རྣལ་འབྱློར་རློ། །ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་པ་

ནི། རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློར་བྱས་པའི་ཆྗེན་པློ་ཡིན་གི། རྣལ་

འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། 
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རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས་རྩྗེ་མློ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། སྤྱློད་

བསྡུས་ལས་དཔལ་མཆློག་དང་པློ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའ ློ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དང། 

སྤྱློད་བསྡུས་ལས་དཔལ་མཆློག་དང་པློ་ལ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་

པས་སློ། །རྒྱུད་ཀི་དློན་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། །རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཞྗེས་བྱ་བར་གྲགས། །རྒྱུན་

དྗེ་རྣམ་པ་གསུམ་འགྱུར་ཏྗེ། །གཞི་དང་དྗེ་བཞིན་རང་བཞིན་དང༌། མི་འཕློགས་པ་

ཡིས་རབ་ཕྱྗེ་བ། གཞི་དང་ངང་བཞིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏྗེ། །དྗེ་བཞིན་མི་འཕློགས་འབས་

བུའློ། །གཞི་ནི་ཐབས་ཞྗེས་བྱ་བ་སྟྗེ། གསུམ་གིས་རྒྱུད་ཀི་དློན་བསྡུས་པའློ། །ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །རྐང་པ་ལྔ་པ་ནི་མན་ངག་སྗེ་མར་དྲངས་པ་ལས། རང་བཞིན་

རྣམ་པ་རྒྱུ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །རྒྱུའི་རྒྱུད་དང་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་

དང་འབས་བུའི་རྒྱུད་གསུམ་འབྗེལ་ཆགས་པར་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུད་ཀི་དློན་རྒྱུན་

ཆགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཚིག་གི་སློ་ནས་གློང་འློག་འཁྲུགས་པ་ཡློད་ཀང༌། དློན་གི་

སློ་ནས་འབྗེལ་ཆགས་པར་སྟློན་པ་ལ་ནཱ་རློ་ཏ་པས་བཤད་པ་ཉིད་ལྗེགས་པར་མཐློང་

ངློ་། །རྒྱུའི་རྒྱུད་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དང༌། ཐབས་ཀི་རྒྱུད་ནི་རིན་

གཉིས་ཀི་བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང༌། འབས་བུའི་རྒྱུད་ནི་གཞན་གིས་འཕློག་

པར་མི་ནུས་པའི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་ནཱ་རློ་ཏ་པས་བཤད་ལ། །ཤཱནི་པ་དང་

ཨ་བྷ་ཡས་རྒྱུ་རྒྱུད་སྗེམས་ཀི་རབ་བཞིན་སྟློང་ཉིད་དང། རྒྱལ་བས་བྱིན་གིས་

སྗེམས་ཉིད་ལ་བཤད་“དྗེ
1

། །གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་གློ་བར་

ཟད་དློ། །

1  ད
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། 

གླིང་གཞི་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན། གཞན་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགློས་

འབྗེལ། །འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདི་ལ་འདི་སྐད་

བདག་གིས་ཐློས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་གླྗེང་གཞི་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་

སམ་ན། རྒྱུད་འདི་ཉིད་ལས་འདི་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་

ལྗེའུ་ཞྗེས་པ་རིན་པ་གཉིས་པར་གསུངས་པས། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

དུམ་བུ་ཕྱི་མ་གཅིག་ཏུ་སང་བས་འདིར་གླྗེང་གཞི་མ་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་

རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས་འདློད་ཆགས་ཆྗེན་པློའི་ཐབས་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་གསུངས་པའི་

སྐབས་སུ། །ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འབུམ་ཕག་གཅིག །ཅྗེས་གསུངས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཅིག་ཡློད་པར་གསལ་ལ། སློབ་དཔློན་

ཨ་ལཾ་ཀ་ཀ་ལ་ཤས་ཀང་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་རྒྱུད་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་

ཡློད་པར་བཤད་པའི་འདི་རྒྱུད་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་བསྡུས་པ་ཚང་བ་དྗེ་ཡང་

མ་འགྱུར་སང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ནི། དགློས་པ་ལ་སློགས་པ་མ་མཐློང་བའི་གཞུང་ལ་ནི་དད་པའི་

རྗེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ན། ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་འབང་བ་

རྣམས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱུད་འདི་ལ་ཐློག་མར་དགློས་པ་ལ་སློགས་

པ་བཞི་བརློད་པར་བྱ་དགློས་ན། བརློད་པར་བྱ་བ་ནི་གང་ཞིག །དགློས་པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། 

དགློས་པའི་དགློས་པ་ནི་ཅི་ཞིག ། འབྗེལ་པ་ནི་གང་སམ་ན། བརློད་པར་བྱ་བ་ནི་

རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་རྒྱན་བདུན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའློ། །དགློས་པ་ནི་
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རྒྱུད་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་དློན་དྗེ་རྣམས་ལྗེགས་པར་རྟློགས་པའློ། །དགློས་པའི་དགློས་

པ་ནི་དྗེ་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་རྒྱུད་དློན་ཉམས་སུ་བངས་པས། །མཆློག་སངས་རྒྱས་དང༌། 

འབིང་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང༌། ཐ་མ་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའློ། །འབྗེལ་པ་ནི་

ཉིད་དགློས་དགློས་པ་དང༌། བརློད་བྱའློ་དློན་རྟློགས་པ་རློད་བྱྗེད་གཞུང་ལ་རག་ལས་

པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན། །དློན་དྗེ་རྒྱུད་འདིའི་གཞུང་གིས་བསྟན་

ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདི་སྤྱིར་ཐབས་རྒྱུད་ཡིན་པར་ནི་རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་ལས་

གསུངས་ལ། བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པར་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་དང་སྒློན་གསལ་

ལས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་སྐབས་སྟློབས་ཀིས་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་བཞྗེད་

པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནི་གཙོ་བློའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཡིན་གི། གཞན་རྣམ་འབྱློར་བ་ན་

མྗེད་པའི་རྒྱུད་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འཆད་ཚུལ་སྟློན་པས། །གསང་འདུས་ཁློ་ནའི་འཆད་བྱད་དུ་མི་གཟུང་ངློ། །

འློ་ན་རྒྱུད་འདིས་དཔལ་འདུས་པ་འཆད་པའི་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་ཇི་

འདྲ་ཞིག་བསྟན་པས་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྲློ་སམ་ན། བཤད་ཐབས་ཀི་མན་

ངག་ནི། གླྗེང་བསང་བ་རྣམ་པ་ལྔའི་རྒྱན་དང༌། མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན་དང༌། བཤད་པའི་

ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་དང༌། འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་དང༌། བཤད་པའི་དབྱྗེ་བ་

རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་རྒྱན་དང༌། ཉན་པའི་གང་ཟག་རྣམ་པ་ལྔའི་རྒྱན་དང༌། དགློས་”པ
1

་

བདྗེན་པ་གཉིས་ངྗེས་པའི་རྒྱན་ཏྗེ། རྒྱན་བདུན་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་རྒྱན་དང་པློས་ནི་གང་

བཤད་པར་བྱ་བའི་བཤད་གཞི་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་སྟློན་སྟྗེ། དྗེ་ནི་འདུས་

1  ཕ
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པའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལྟ་བུའློ། །ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་གི་རྩ་རྒྱུད་དྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་

ཚུལ་ནི་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིར་ངྗེས་ལ། དྗེ་ནི་རྒྱན་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པས་

སྟློན་ནློ། །དྗེས་དགློངས་པ་བཀྲལ་བའི་ལམ་རྣམས་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་

གི་རིམ་པར་བསྡུ་ན་བཞིར་འདུ་ལ། དྗེ་ནི་རྒྱན་བཞི་པས་སྟློན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ལམ་དྗེ་

བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་ལྔར་ངྗེས་ལ་དྗེ་

ནི་རྒྱན་དྲུག་པས་སྟློན་ནློ། །དྗེ་རྣམས་ལ་ལམ་དྗེ་འཆད་པའི་ཚུལ་ནི་བཤད་པའི་དབྱྗེ་

བ་གཉིས་སུ་ངྗེས་ལ་དྗེ་ནི་རྒྱན་ལྔ་པས་སྟློན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་རྒྱུད་དློན་ལ་གློ་

བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྐྗེ་ན། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་དང་དློན་དམ་འློད་གསལ་གཉིས་ཀི་དློན་ལ་

ངྗེས་པ་རྗེད་པ་ཅིག་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རྒྱན་བདུན་པས་སྟློན་ནློ། །དློན་དྗེ་དག་མདློར་

བསྡུ་ན་བཤད་གཞིའི་རྒྱུད་འདི་འདྲ་བ་ཞིག །དགློངས་པ་འགྲྗེལ་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་

གིས་བཀྲལ་བའི་དློན་རྣམས། ལམ་བགྲློད་པའི་རིམ་པ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། 

ཉན་པ་པློ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ། བཤད་ལུགས་གཉིས་པློ་འདི་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས། གློ་

བའི་གཙོ་བློ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་དློན་ངྗེས་པ་ཅིག་བྱུང་ན། རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལློག་པར་ཤློད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་དློན་དྗེ་རྣམས་རྒྱུད་འདིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ནི། 

བྱམས་པ་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་པ་ནས། འདི་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་དབང་དུ་བྱས་

པའློ། །ཞྗེས་པའི་བར་གིས་བཤད་པའི་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་གི་ཡིག་དློན་མ་གཏློགས་པ་

སྤྱི་དང་སྦས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་ཚུལ་གསུམ་བསྟན་ཏློ། །བྱམས་པས་གསློལ་བ་

ཞྗེས་པ་ནས། སྒ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པས་བཤད་པའློ། །ཞྗེས་པའི་བར་གིས་མཐའ་
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དྲུག་གི་རྒྱན་གི་དབྱྗེ་བ་དང་རྗེ་རྗེའི་དློན་རྣམས་དང༌། ཡི་གྗེའི་དློན་བསྟན་ཏློ། །མཐའ་

དྲུག་དང་ཚུལ་བཞི་ཚང་བའི་བཤད་པ་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་མ་གཏློགས་པ་ལ་

མི་རུང་ཡང༌། ཡི་གྗེའི་དློན་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་སློགས་པའི་བཤད་པ་འགའ་ཞིག་

རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ལ་ཡང་རུང་བས། མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་ཕྱློགས་རྗེ་

བ་ཡན་ཆད་འཇུག་པའི་རྒྱུད་ཀུན་གི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློས་གསློལ་པ་ཞྗེས་པ་ནས། རྟློག་པ་ལ་གནས་སློ། །ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །རྒྱུད་

ཀི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བློ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་གི་

བཤད་པ་བསྟན་ཟིན་མློད་ཀང༌། རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་རྒྱན་བདུན་ཀ་ཚང་

བར་སྟློན་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ་ཞྗེས་པ་ནས། 

དྗེའི་མཐའ་ནི་གནས་སློ། །ཞྗེས་པའི་བར་རློ། །འདི་ནི་རགས་པ་སྟྗེ། རྒྱས་པར་ནི་

ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་འཆང་པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་སྟློན་པའི་

མཚམས་སྦྱློར། མཚམས་སྦྱར་ནས་རྒྱུད་བཤད་པའི་རིམ་པ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་

འཁློར་རྣམས་ཚིམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་རྒྱུད་“ཉུང
1

་ངུ་འདིས་འདུས་པ་

ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་སྟློན་ན། འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་

རྒྱུད་གང་ལས་གསུངས་སམ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་འདིར་

བསྡུས་ནས་གསུངས་པའློ། །ཁུ་དང་ནག་ཚོས་བསྒྱུར་བ་ལ་ཇི་སྐད་དུ་ཞྗེས་པ་

ཡློད༌ལ། མར་པ་ལྷློ་བག་པས་བསྒྱུར་བ་ལ་མྗེད་དློ། །

1  ཉུད
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་སློ། །བཤད་པར་བྱ་

བའི་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག །རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་ཚང་བར་བསྟན་པའློ། །དང་

པློ་གཉིས། །ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ ། མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ཚུལ་གསུམ་གི་དློན་བཤད་པ། །ཡིག་དློན་སྐབས་འདིར་མ་བཤད་པའི་རྒྱུད་མཚན་

ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྦས་པའི་དློན་བཤད་པ། སྤྱིའི་དློན་བཤད་པ། མཐར་ཐུག་

པའི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དློན་དངློས། དྗེ་སྦས་དློན་དུ་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་བཞི། སང་བ་སྗེམས་ཀི་སྦས་དློན། །འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀི་སྦས་

དློན། །ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་དློམ། །འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་ཀི་བསྔགས་པའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། སང་བ་སྗེམས་ཀི་རིམ་པ་དང་རྣམ་གྲངས་མདློར་བསྟན་པ། །སང་བ་

སྗེམས་ཀི་རིམ་པ་དང་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། །སང་

བ་གསུམ་ལ་ཞུ་བ་མཛད་པ། རློ་རྗེ་ངློ་བློར་བཤད་པའི་ལན། དྗེ་ཉིད་ཞུས་ལན་གིས་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཞུས་པ་ཞྗེས་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། 

བྱམས་པ་ལ་སློགས་པ་བ་ན་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་ཅིང༌། སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་མ་ངན་ལས་བཟླ་བར་འདློད་པའི་སྗེམས་པ་དྲུག་སྟློང་གིས་སློ། །གང་ལ་

ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལའློ། །དྗེའི་དློན་སྒློན་གསལ་ལས། སྐལ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་མ་ལུས་པར་བཅློམ་པས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བྷ་ག་ཝན་ཞྗེས་པའི་བྷ་ག་ནི་སྐལ་བ་ལ་འཇུག་ལ། དྗེ་

ནི་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དབང་ཕྱུག་དང་ནི་གཟུགས་བཟང་དང༌། དཔལ་དང་གྲགས་དང་ཡྗེ་

ཤྗེས་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟྗེ། དྲུག་པློ་རྣམས་ལ་སྐལ་ཞྗེས་
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བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་ལ་སློགས་པའི་སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་

སྐལ་ལྡན་ནམ་བཅློམ་ལྡན་ནློ། །གཞན་ཡང་བྷ་ག་ལ་དྗེས་ཚིག་གི་ཚུལ་གིས་བྷ་ག་

ཝན་བཅློམ་པ་སྟྗེ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་ཉློན་མློངས་གསུམ་མམ་“སྒིབ
1

་པ་གཉིས་

སམ་བདུད་བཞི་མ་ལུས་པར་བཅློམ་པས་ན་བཅློམ། །དྗེ་འདི་ལ་ལྡན་པས་ན་བཅློམ་

ལྡན་ཏྗེ། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ་ལས། ཉློན་མློངས་ལས་དང་དྗེ་བཞིན་སྐྗེ། །ཉློན་མློངས་ཤྗེས་བྱའི་

སྒིབ་དྗེ་རྣམས། གང་ཡང་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཆློས་བཅློམ། །དྗེ་འདིར་བཅློམ་ལྡན་

འདས་སུ་བཤད། །ཅྗེས་སློ། །འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལའང་བཅློམ་ལྡན་

དང་ལྗེགས་ལྡན་གི་སྒ་འཇུག་པས། དྗེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་རུ་འདས་ཞྗེས་

པ་བཀས་བཅད་ཀིས་བསན་གི་སྐད་དློད་ལ་མྗེད་དློ། །ཅི་ཞིག་ཞུས་ན། བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཞྗེས་པློས་ནས། རྒྱུད་རྣམས་ལས་མ་རིག་པ་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་དང་

སྗེམས་ཞྗེས་བགི་བ་སྟྗེ་ཐ་སད་བཏགས་པ་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་ཅི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་

ཞུས་སློ། །འློག་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་དུ་མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ལགས་

ཞྗེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། མཐའ་དྲུག་གི་དབྱྗེ་བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་རྗེ་རྗེའི་དློན་བཤད་པ་

ཞུས་པའི་ལན་དུ། །དྗེ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། །ཚུལ་བཞི་ལ་ཡང་

ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་པ་དང༌། དྗེའི་ལན་བཤད་པ་དློན་

གིས་འཐློབ་པས་སྔློན་དུ་དྲིས་ལན་དྗེ་ལྟར་བྱ་ལ། དྗེ་ནས་ཚུལ་བཞིའི་སྦས་དློན་

གསུམ་གི་ནང་ནས་སྗེམས་ཀིས་སྦས་པའི་ལན་ཞུས་པ་དང་དྗེའི་ལན་སྦྱར་བར་

བྱའློ། །

1  སྒློབ
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གཉིས་པ་ནི། བཅློན་ལྡན་འདས་འློད་གསལ་གི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རྗེ་རྣམ་སང་དང༌། གསུང་རློ་རྗེ་འློད་དཔག་མྗེད་དང༌། ཐུགས་རློ་

རྗེ་མི་བསྐློད་པ་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་རློ་རྗེ་འཆང་གིས་དྲིས་པའི་ལན་བཀའ་

སྩལ་པ་ནི། ཞུ་བ་པློ་རྣམས་ལ་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལས་སྐྗེས་པས་ན་རིགས་

ཀི་བུ་ཞྗེས་བློས་ནས། ལྗེགས་པར་ཉློན་ཅིག་དང་བཤད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་ཉན་པར་

བསྐུལ་ལློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ནི་མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་སྔར་བསྟན་པ་གསུམ་

མློ། །རློ་རྗེ་ནི་འློད་གསལ་ལློ། །དྗེ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་རློ་

རྗེའི་རང་བཞིན་ནློ། །ཁུའི་འགྱུར་ནག་ཚོས་བཅློས་པ་ལས། རློ་རྗེ་ལས་ཡང་དག་པར་

བྱུང་བའི། །ཞྗེས་འབྱུང་ལ། མར་འགྱུར་ལས། རློ་རྗེ་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་དྗེའི་

ཕྱིར་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ་། །གལ་ཏྗེ་མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་གི་དློན་དྲིས་པའི་ལན་

དུ། དྗེ་གསུམ་གི་ངློས་འཛིན་མ་བཤད་པར་དྗེ་གསུམ་རློ་རྗེ་ལས་བྱུང་བས་སམ་བྱུང་

བའི་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བཤད་པ་མ་འབྗེལ་ལ། ལུགས་མཐུན་དུ་འཇུག་པའི་མ་

རིག་པ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ནི་འློད་གསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དྗེ་གསུམ་འློད་གསལ་

ལས་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ཡང་མི་འཐད་དློ་སམ་ན། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ལ་ལུགས་

མཐུན་དུ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ལུགས་ལྡློག་ཏུ་འློད་གསལ་ལས་འབྱུང་བ་

གཉིས་ཡློད་ཀང༌། དྲི་བའི་སྐབས་སུ་མ་རིག་པ་དང་ཞྗེས་ལུགས་ལྡློག་ནས་འབྱུང་

བའི་རིམ་པ་དྲིས་པས། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་འློད་གསལ་ལས་འབྱུང་བར་བཤད་པ་མི་

འཐད་པ་མིན་ལ། མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་དྲིས་པ་ནི། 

སྐབས་འདིར་དྗེ་གསུམ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་གསུམ་ཉིད་ཀིའམ་
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རིམ་པ་དྲིས་པ་ཡིན་པས་ལན་མ་འབྗེལ་བ་མྗེད་དློ། །དྗེས་ན་མར་འགྱུར་ལྟར་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ན་ལགས་པས། བྱུང་བའི་ཞྗེས་འདློད་ནའང་དློན་ནི་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །འློ་

ན་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྗེའི་རང་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་པ་མ་འབྗེལ་ལློ་སམ་ན། 

རང་བཞིན་གི་སྐད་དློང་ས་བྷཱ་བ་ནི་རང་བཞིན་དང་དངློས་པློ་དང་འབྱུང་བ་དང་

གསུམ་ག་ལ་དྲང་དུ་རུང་བས། རྒྱ་གར་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་

མང་ངློ་། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ༌། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱམས་པས་གསློལ་པ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་བློས་ནས། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་རློ་རྗེ་ལས་བྱུང་བས་རློ་རྗེའི་ངློ་

བློའི་ཞྗེས་གསུངས་པའི་རློ་རྗེ་གང་ཡིན། དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་ལགས་

ཞྗེས་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། མ་རིག་པའི་འབྱུང་རིམ་དང་རྣམ་གྲངས། སང་བ་

མཆྗེད་པའི་འབྱུང་རིམ་དང་རྣམ་གྲངས། སང་བའི་འབྱུང་རིམ་དང་རྣམ་གྲངས། དྗེ་

རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གི་འབྱུང་གནས་སུ་བཤད་

པའི་རློ་རྗེ་ནི། བཅློན་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། ཆགས་པ་འདློད་ཆགས་

མཆྗེད་པ་དང༌། དྗེས་མཚོན་ནས་ཆགས་བལ་སང་བ་དང༌། ཆགས་པ་བར་མ་ཉྗེར་

ཐློབ་གསུམ་མྗེད་པའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་གསལ་ལློ། །དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་པར་

དཀའ་བ་ཉིད་དང༌། རང་བཞིན་གིས་འགག་པ་མྗེད་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་

མྗེད་པའློ། །ཁྱད་པར་དྗེ་གསུམ་ནི་ཡུལ་གི་འློད་གསལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་ཅིང༌། གཞི་དུས་དང་ལམ་དུས་ཀི་འློད་གསལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་

ཡློད་དློ། །འློན་ཀང་འདིར་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གང་ལས་སྐྗེ་བའི་འློད་གསལ་ནི་དུས། 
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གཉིས་ཀར་ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་ལ་བྱའློ། །འཆི་བའི་འློང་གསལ་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ཀིས་ཉམས་སུ་མློང་མློད་”ཀང
1

་ངྗེས་པར་དཀའ་སྟྗེ། སྔློན་པློ་མཐློང་ཡང་སྐད་

ཅིག་མ་མི་ངྗེས་པ་བཞིན་ནློ། །འློད་གསལ་དྗེའི་“རྐྗེན
2

་གིས་མ་རིག་པ་སང་བ་ཉྗེར་

ཐློབ་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་སྟྗེ། མ་རིག་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། སང་བ་ཉྗེ་བར་ཐློབ་པ་དང༌། སྟློང་

པ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སློ། །སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ཡང་

རྟློགས་པ་སྟྗེ་ངྗེས་པར་དཀའ་བའློ། །ངྗེས་དཀའ་བ་འློན་ཀང་གཉིས་སང་དག་པའི་

ངྗེས་དཀའ་བ་མིན་གི་གཉིས་སུ་སང་བ་དང་བཅས་པར་བརློད་པར་བྱའློ། །འློག་ནས་

རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་ག་རྟློགས་དཀའ་བར་གསུངས་པས། ཚིག་ཐ་མ་གཉིས་པློ་

འདི་འློག་མ་གཉིས་ལ་སྦྱར་བ་ཡང་དློན་གིས་འཐློབ་བློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློད་གསལ་ལས་དངློས་སུ་བྱུང་བའི་མ་རིག་པའི་རྐྗེན་གིས་

སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་སང་བ་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ཏྗེ། དྗེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་

ནི། སང་བ་མཆྗེད་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདིར་སྔ་མའི་རིགས་

འགྲློས་ཀིས་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བར་རིག་པས། །འློག་གི་སྗེམས་

ལས་བྱུང་བ་ཞྗེས་པ་འདིར་སྦྱར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། སྗེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྐྗེན་གིས་

སྗེམས་སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་སྟྗེ། དྗེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ནི། སང་བ་དང༌།སྟློང་བ་

ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །འདིར་ཡང་སྗེམས་ཞྗེས་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀང་བསན་ནློ། །སང་

མཆྗེད་གཉིས་ནི་འློད་གསལ་ལས་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །ཁུའི་འགྱུར་ནག་

ཚོས་བཅློས་པ་ལས་སྗེམས་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བའློ། །བདག་དང་མ་རིག་པ་དང་

1  གང

2  རྒྱྗེན
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བདག་མྗེད་པ་དང་གསུམ་པློ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། མར་འགྱུར་ལས། །སྗེམས་དང་སྗེམས་

ལས་བྱུང་བ་དང་མ་རིག་པའི་བདག་ཉིད་བདག་མྗེད་པའློ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་འགྱུར་སྔ་

མ་ལྟར་བདྗེ་བ་འདྲའློ། །བཞི་པ་ནི། བདག་ཏུ་འདློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་ན་བདག་སྟྗེ་

སྗེམས་དང༌། མ་རིག་པ་དང༌། འདིའི་དུས་ན་བདག་གི་སྒས་བསྟན་པའི་སྗེམས་དྗེ་

མྗེད་པས་ན་བདག་མྗེད་པ་སྟྗེ་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། གསུམ་པློ་བདག་དྗེ་དང་མ་

རིག་པ་དང་སྗེམས་བྱུང་དྗེ་རློ་རྗེ་འློད་གསལ་བ་ལས་བྱུང་བས་ན་གསུམ་པློ་དྗེ་ལ་རློ་

རྗེའི་ངློ་བློའི་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ལན་གསུངས་པ་དྗེ་ནས་བྱམས་པ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་

དག་དུས་དྗེའི་ཚེ་ལན་དྗེ་ལ་ངློ་མཚར་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏྗེ། རྗེ་ཞིག་ཅང་མི་སྨྲ་བར་

གྱུར་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འཁློར་ལ་དྲི་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་བ། བསྐུལ་ནས་ཞུས་

པ། །ཞུས་པའི་ལན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེ་གསུམ་རློ་རྗེའི་ངློ་བློ་ཡིན་ཚུལ་

ཞུས་པའི་ལན་བཤད་ཟིན་པ་དྗེ་ནས་སྔར་བཀའ་སྩལ་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཡང་བཀའ་

སྩལ་བ་ནི། རིགས་ཀི་བུ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་པས་འདུག་ཅྗེས་འཁློར་

ལ་དྲི་བའི་ཕྱིར་བསྐུལ་ལློ། །གང་གིས་ན། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་བཤད་

ཟིན་ཏློ། །གཉིས་པ་ནི། བསྐུལ་བའི་རྗེས་དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་

རྣམས་ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏྗེ་ཞབས་ལ་

མགློས་གཏུགས་ནས། སྔ་མ་ལ་ལྟློས་ནས། གཞན་ཡང་ཞུས་པ་ནི། ངློ་མཚར་བའི་

ཚིག་གིས་ཨྗེ་མའློ་སྟློན་པ་ཞྗེས་བློས་ནས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་སྟྗེ་

སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་འཕློས་དང་བཅས་པ་བཤད་
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དུ་གསློལ་ཞྗེས་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དང་བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པ་གཉིས་སྨློས་པ་

ནི་ནན་ཏན་དུ་ཞུས་པའི་དློན་ཏློ། །རྟློགས་པར་དཀའ་བ་ནི་ཐློས་བསམ་གི་སློ་ནས་

དང༌། མཆློག་ཏུ་ཟབ་པ་སྟྗེ་རྟློགས་པར་དཀའ་པ་ནི་སློམ་བྱུང་གི་སློ་ནས་སློ། །སྤྱློད་

བསྡུས་སུ་དྲངས་པ་ལ། སར་ཡང་ཞུས་པ། ཞྗེས་དང༌། མཆློག་ཏུ་རྟློགས་པར་དཀའ་

བ་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ་། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འློད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ། །རིམ་

པ་དྗེ་ཉིད་གསལ་བར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན། ཡན་ལག་གི་དློན་

ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ལུགས་ལྡློག་གི་རིམ་པ་འདི་བར་སིད་དང་སྐྗེ་སིད་གཉིས་

གང་གི་དབང་དུ་མཛད་པ། འཁློར་བ་ལྡློག་འཇུག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

ལམ་གི་གནད་ངློས་བཟུང་བ། ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་མཆད་སློགས་ཐམས་ཅད་རླུང་སྗེམས་

འདྲྗེས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་འློང་

གསལ་ལས་སྗེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་འབྱུང་བ་དང༌། རླུང་ལས་མྗེ་ལ་སློགས་

པ་རིམ་པར་སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་འདི། །ཚེ་འདི་ཡི་མཐའ་ཡི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་

ལས་བར་སིད་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡིན་ནམ། །འློན་ཏྗེ་བར་སིད་འཆི་བའི་འློད་གསལ་

ལས་སྐྗེ་སིད་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཞྗེ་ན། འློད་གསལ་ལས་སྗེམས་ཡིད་རྣམ་ཤྗེས་

གསུམ་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཡན་ཆད་གཞི་དུས་ཀི་འཆི་སིད་གཉིས་ལས་བར་དློ་དང་

སྐྗེ་སིད་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་

སྦྱར་དུ་རུང་མློད་ཀང༌། འབྱུང་བ་སྐྗེ་རིམ་སློགས་ཚད་བར་ནི་གཞིའི་བར་དློའི་འཆི་

བའི་འློད་གསལ་ལས་སྐྗེ་སིད་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་དགློས་ཀི། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འདི་རྣམས་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་དྲངས་པའི་བཤད་པ་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀིས། འཆི་སིད་ལས་

བར་སིད་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལ་འདི་ཐམས་ཅད་འཆད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། རློ་རྗེ་ཕྗེང་

བ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། བཤད་སློ་གསང་བའི་དབུས་ན་

གནས། །མིང་ནི་མ་སྐྗེས་རྩ་ཆྗེན་ནློ། །དྗེ་ཡང་རྣམ་ཤྗེས་དང་བལ་བ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལུས་

ནི་བདག་མྗེད་པ། དྗེར་ནི་སྐྗེ་པ་སློག་གི་མཆློག །སློག་ཆགས་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་

བརློད། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་ངློ་བློ་བརྟྗེན། །ཐློག་མར་འབྱུང་བ་བཞི་པློ་ལ། སྐྗེད་པ་ཡི་

ནི་ངློ་བློར་བྱྗེད། དྗེ་ཚེ་རང་གི་གནས་སུ་ཐིམ། རྣམ་ཤྗེས་ལས་ནི་སྐྗེས་པའི་རླུང༌། དྗེ་

ལས་མྗེ་ནི་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །མྗེ་ལས་ཆུ་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། དྗེ་ལས་ས་ནི་ཡང་དག་

སྐྗེ། དྗེ་དག་རྣམས་ལས་ཕུང་པློ་འབྱུང༌། ཞྗེས་གསང་གནས་དྗེར་སློག་རླུང་གི་བཞློན་

པ་ཅན། གི་རྣམ་ཤྗེས་ཐིམ་པའི་འློད་གསལ་ལས་རྣམ་ཤྗེས་དང་རླུང་མྗེ་སློགས་རིམ་

གིས་སྐྗེ་བར་བཤད་པ་དང༌། རྒྱུད་འདིར་བཤད་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་པའི་ཕྱིར་

རློ། །“ལུང
1

་དྗེ་དག་གི་དློན་ཞིབ་ཏུ་བཤད༌། བར་སིད་གང་དུ་སྐྗེ་བའི་གནས་ཇི་ལྟ་བུ་

སམ་ན། དྗེར་ནི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། མ་སྐྗེས་པའི་རྩ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་པའི་རྩ་གསང་

གནས་ཀི་ཐློག་མ་ནས་ཐ་མ་བཤད་སློའི་བར་དུ་གསང་གནས་ཀི་དབུས་སུ་གནས་

པའི་མའི་མངལ་གི་གནས་གསང་གནས་དྗེར་ནི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ནློ། །རྩ་དྗེ་བྗེམ་པློ་ཡིན་

པས་རྣམ་ཤྗེས་དང་བལ་བའློ། །སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་མངལ་གི་གནས་དྗེ་ནི། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

གྲུབ་པ་ལས། སྐྗེ་འགྲློའི་གཙོ་བློ་གང་ཡིན་པ་དྗེ། རླུང་དང་བཅས་པའི་ཁུ་བའི་ཐིགས་

པ་རྣམས་དང༌། ལྷན་ཅིག་བཙུན་མློའི་ཚིགས་ལ་བབ་པ་རྗེད་པ་ན། ལྟྗེ་བའི་འློག་ཏུ་ཁ་

1  ལུད



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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ཐུར་དུ་བལྟས་པའི་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ། ཁག་འཛག་པའི་ལྷག་

མ་ཀུན་ཏུ་བཟུང་སྟྗེ། དྗེའི་རྗེས་ལ་པདྨའི་ཁ་ཟུམ་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེར་ཡང་ཁག་དང་

ཁུ་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་ཆུ་དང་འློ་མ་འདྲྗེས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ནས་གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

ཏྗེ། རང་གི་རང་བཞིན་རྩློམ་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་རིམ་གིས་ནུར་

ནུར་པློ་ལ་སློགས་པར་ཡློངས་སུ་གྱུར་པས་རིམ་གིས་སྐྗེ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ལྟྗེ་བའི་འློག་ན་གནས་པའི་གསང་གནས་ཀི་འཁློར་ལློའ ློ། །དགའ་བློ་མངལ་འཇུག་

ལས་ཀང་ཕློ་བའི་འློག་ལློང་ཁའི་གློང་གི་བར་ན་གནས་པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། །མ་སྐྗེས་པའི་ཆ་ཞྗེས་དང༌། ཁ་ཅིག་ལས། མ་སྐྗེས་པའི་

རྩ་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ། །སུ་ཞིག་སྐྗེ་ཞྗེ་ན། ཡྗེ་ཤྗེས་ལུས་ནི་ཞྗེས་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ལུས་ཅན་

བར་དློ་ལ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་འགྲྗེལ་པས་བཤད་པ་ལྟར་བར་དློའ ློ། །བདག་མྗེད་པ་ནི་དྗེ་

ལྗེན་པ་པློའི་བདག་གི་རས་སུ་མྗེད་པའློ། །བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་འབྱུང་བ་རགས་

པའི་ལུས་སངས་པ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ལུས་ཅན་དང་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཞྗེས་

རྣམ་གཞག་ཏུ་གསུངས་པས། རབ་དློའི་ལུས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ལུས་

ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སློག་ཆགས་རྣམས་ཀི་སློག་སྟྗེ་རླུང་གི་མཆློག་ནི་སློག་འཛིན་གི་

རླུང་ངློ་། །དྗེའི་བཞློན་པ་ཅན་གི་བར་དློའི་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་བློ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བར་དློ་

སིད་པ་ཚོལ་བ་དྗེའི་ཚེ་རང་གི་སྐྗེ་གནས་སུ་ཁུ་ཁག་གིས་བསྡུས་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་

ལ་ཐིམ་ནས། རང་གི་ངློ་བློ་སྔློན་ལས་ཀིས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དློ། །ཞི་བ་འློད་ཀི་འགྱུར་

དར་མ་བརྩློན་འགྲུས་ཀིས་བཅློས་པ་ལས། དྲློད་སྐྗེས་པ་ཡི་”ངློ
1

་བློར་བྱྗེད། ཅྗེས་

1  དློ
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འབྱུང་ཡང༌། །འགྱུར་མ་བཅློས་པ་ལས། སྐྗེད་པ་ཡི་ནི་ངློ་བློར་བྱྗེད། ཅྗེས་འབྱུང་བ་

འགྲྗེལ་པའི་བཤད་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། །སྐྗེ་བ་ལུགས་ལྡློག་བཤད་པ། ཐིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་

བཤད་པ། དྗེ་གཉིས་ཀི་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་བསྟན་པ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་གི་གནད་

བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། །འཆི་བའི་འློད་གསལ་ལས་སང་བ་གསུམ་འབྱུང་

བའི་རྣམ་གཞག །སྐྗེ་འཆིའི་སྗེམས་ལས་འཕློས་པའི་དློན། སང་བ་ལས་རླུང་མྗེ་

སློགས་སྐྗེ་བའི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལ་ཚེ་འདིའི་འཆི་སིད་ཀི་འློད་

གསལ་དང༌། བར་དློའི་འཆི་སིད་ཀི་འློད་གསལ་རྣམས་དློན་དམ་བདྗེན་པར་བཤད་

པ་ནི། དྗེའི་ཚེ་སྤློས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་ནས་སྤིན་མྗེད་པའི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཉམས་

སུ་མློང་བ་དང༌། དློན་དམ་བདྗེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་གཉིས་རྣམ་པ་འདྲ་བས་

ཉྗེ་བར་བཏགས་པ་ཡིན་གི། དློན་དམ་བདྗེན་པ་དངློས་མངློན་སུམ་དུ་བྱས་པ་མིན་ཏྗེ། 

ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་པ་མྗེད་པར་གྲློལ་བའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ཐློས་བསམ་གིས་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་མ་ཕྗེབས་པ་ལ་ཡང་འློད་

གསལ་དྗེ་ཉམས་སུ་མློང་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །བཏགས་པའི་འློད་གསལ་ཉམས་

སུ་མློང་ཡང་མི་ངྗེས་པ་སིད་ལ། མཚན་ཉིད་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་སུམ་དུ་

བྱས་ཀང་མ་ངྗེས་སློ་ཞྗེས་སྨྲ་བར་མི་ནུས་ཏྗེ། འཕགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

དྗེ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མ་ཤི་བའི་སྔློན་དུ་བདག་མྗེད་པའི་དློན་

གཏན་ལ་ཕྗེབས་པའི་བུའློ་འློད་གསལ་སྐློང་རྒྱུ་མྗེད་ན། ཐབས་གཞན་གིས་འཆི་བའི་

དུས་ཀི་མའི་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ནུས་ཀང༌། དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་རྟློགས་པ་
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མིན་ནློ། །ཚེ་འདིའི་འཆི་སིད་ཀི་འློད་གསལ་ལས་བར་དློ་འགྲུབ་པ་ནི་འློད་གསལ་

ལས་རྣམ་ཤྗེས་ཉྗེར་ཐློབ་སྐྗེས་པ་ན་བར་དློ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། འཆི་སིད་དགགས་པ་

དང་བར་སིད་འགྲུབ་པ་སང་མདའི་མཐློ་དམན་བཞིན་དུ་མཉམ་པར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་དང༌། བར་དློ་རྫུས་སྐྗེས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འགྲུབ་པའི་

ཕྱིར་རློ། །འློན་ཀང་ཉྗེར་ཐློབ་ལས་མཆྗེད་པ་དང་དྗེ་ལས་སང་བ་གྲུབ་པའི་མཐར་རང་

བཞིན་རྣམས་སྐྗེའློ། །མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། སང་བ་གསུམ་གི་མཚན་

ཉིད་ཅན། གང་འདིར་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་ཐློབ་པ། སྗེམས་ཅན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་

པའི། །རང་བཞིན་རྩ་བ་འདི་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་བར་དློའི་སྗེམས་ཅན་

འགྲུབ་པ་ལ་སང་བ་གསུམ་ག་རྒྱུར་དགློས་ཞྗེས་གསུངས་མློད་ཀང༌། ལུང་དྗེ་ནི་སང་

བ་གསུམ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་མི་སྟློན་གི། སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྩ་བར་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །བར་དློ་ཤི་བའི་འློད་

གསལ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་ཤྗེས་ཉྗེར་ཐློབ་ནི། སྐྗེ་བའི་སིད་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྐྗེ་གནས་

སུ་དང་པློར་“ཉིང
1

་མཚམས་སྦྱློར་བའི་སྗེམས་སློ། །ཉྗེར་ཐློབ་དྗེ་ལས་སྐྗེས་པའི་ཡིད་

ནི་སང་བ་མཆྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལས་སྐྗེས་པའི་སྗེམས་ནི་སང་བའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

འདུས་པའི་སྐློར་རྣམས་ནས་ཐ་མའི་འཆི་སྗེམས་ཀི་འློད་གསལ་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སང་བ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་པའི་མན་ངག་གིས་ཟིན་པས། 

དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་གི་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ནུས་པ་དང༌། 

དང་པློའི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་སྗེམས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་དྗེ་བསྡུས་

1  ཉིད
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ནས། ཉྗེར་ཐློབ་མུན་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའི་ངློ་བློར་བཤད་པས། ཚོགས་དྲུག་ལས་རས་

ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་ཉིད་འཆི་སྗེམས་དང་སྐྗེ་སྗེམས་སུ་མི་བཞྗེད་པར་

གསལ་ཏྗེ། དྗེ་མ་ཡིན་ན། ཀུན་བཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་དམིགས་རྣམ་བརྟན་ཆགས་པར་

འདློད་པས། སྐད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་ལ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང༌། མུན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

དམིགས་རྣམ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་ཅིང༌། དྗེ་ལ་དློན་ལྔ་དང། སྗེམས་ཅན་ཏྗེ་དབང་པློ་

ལྔར་རྒྱངས་ཆད་དུ་སང་བ་བརྟན་པར་གནས་པ་དང༌། གཉིས་སང་རགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལློག་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་ལམ་དུས་སུ་རྟག་ཏུ་ལུང་

མ་བསྟན་དུ་གནས་པ་དང༌། ལམ་དུས་སུ་བདག་མྗེད་པའི་དློན་འཛིན་བྱྗེད་དུ་སྐྗེད་

ནུས་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །

གཞན་ཡང་ཐམས་ཅད་སྟློང་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་བའི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་

ཤྗེས་པ་དང༌། སྟློང་ཆྗེན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་སྗེམས་གཉིས་ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་ཤྗེས་ཀི་རིགས་འདྲ་སྔ་ཕྱིར་འདློད་ན། ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་དང་སྟློང་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་སང་མཆྗེད་གཉིས་ཀང་ཀུན་གཞིའི་རིགས་འདྲ་སྔ་ཕྱི་ལ་བཞག་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟ་

ན་གཞི་དུས་ཀི་སྟློང་པ་བཞིའི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་དང་རིགས་མཚུངས་པའི་ཤྗེས་པ་ལམ་

དུས་ཀི་སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་སྐྗེད་པས། །དྗེ་དག་ཀང་ཡིད་ཤྗེས་ལ་མི་བྱྗེད་པར་

ཀུན་གཞི་ལ་བྱྗེད་དགློས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ཐིག་ལྗེ་

ལས་དགའ་བ་བཞི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་བཤད་པས། དགའ་བ་

བཞི་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རིགས་འདྲ་སྔ་ཕྱི་ལ་གཞག་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་ནི་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཀུན་ནས་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ལ་སྗེམས་དང་

ཡིད་དང་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་དུ་རྒྱུད་འདིར་གསུངས་པས། ཚོགས་དྲུག་ལས་རས་ཐ་

དད་པའི་ཀུན་གཞི་འདློད་པ་རྣམས། །ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྗེམས་

ཤིག་ཀུན་བྱང་གི་རྩ་བར་འདློད་པ་དང༌། སྗེམས་ཀུན་གཞི་དང༌། ཡིད་ཉློན་ཡིད་དང༌། 

དྗེ་མ་ཐག་ཡིད་གཉིས་དང༌། རྣམ་ཤྗེས་ཚོགས་དྲུག་ལ་འདློད་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་

ནློ། ། དློན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤྗེས་དྲང་དློན་དུ་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་འཆད་པའི་མདློའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དང༌། ཀུན་གཞི་

ཁས་མི་ལྗེན་པ་ལ་གནློད་པ་བསྟན་པའི་སང་དཀའ་བ་རྣམས་ཀི་སྐློན་སློང་ཟླ་བའི་

ལུགས་ཀིས་མཛད་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །མདློ་སྗེ་ལས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

ཤྗེས་བཞག་མ་བཞག་གི་ཚུལ་གཉིས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ། རྗེ་བཙུན་བྱམས་

པས་ཀང་དྗེ་དག་གི་དློན་རྣམ་པར་འགྲྗེལ་བ་ན། དབུས་མཐའ་དང་མདློ་སྗེ་རྒྱན་དང་

ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབྱྗེད་དུ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། ཕྱི་རློལ་མྗེད་པའི་ཕྱློགས་

བཤད་ལ། མངློན་རྟློགས་རྒྱན་དང་རྒྱུད་བ་མ་ལས་ཀུན་གཞིའི་རྣམས་ཤྗེས་རྣམ་པར་

མ་བཞག་པ་དང༌། ཕྱི་རློལ་མ་བཀག་པའི་ཕྱློགས་བཤད་དློ། །དྗེ་བཞིན་རྒྱུད་དྗེ་

རྣམས་ལས་ཀང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་རྣམ་པར་མ་བཞག་

པའི་ཕྱློགས་གཉིས་ཡློད་ལ། འདུས་པ་རྩ་བཤད་དང༌། དྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བ་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཡང་ཕྱློགས་ཕྱི་མའི་ལུགས་བཞྗེད་པ་

ཡིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་འདུས་པའི་ལུགས་ཀིས་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་

གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་མི་བཞྗེད་ན་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རྣམ་ཤྗེས་ཚོགས་བརྒྱད་བྱང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཆུབ་སྗེམས་དཔལ་བརྒྱད་དང་སྦྱར་བ་དང༌། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་བཀུག་ནས་ནི། 

བག་ཆགས་ནང་དུ་སྤྱློད་པར་བྱྗེད། བག་ཆགས་ཀིས་ནི་རྣམ་ཞྗེས་བཟུང༌། །བག་

ཆགས་དང་འདྲྗེས་རིམ་པ་ལས། རང་གི་བག་ཆགས་བསློས་པ་ཡིས། དྗེ་རྣམས་ཟླ་

མཚན་དུས་སུ་ནི། མངལ་གི་རྩ་ལ་འཇུག་པ་ནི། དྗེ་རྗེས་ཁུ་ཁག་ཞུ་ཐིག་ལྗེ། འདྲྗེས་

པ་རུ་ནི་གྱུར་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་ཆང་རློས་མློས་པ་བཞིན། །ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་བག་

ཆགས་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྐྗེ་བར་འགྱུར། །ཞྗེས་ཁུ་ཁག་འདྲྗེས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་

ནང་དུ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་ཞུགས་པ་ལས་རྣམ་ཤྗེས་སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་མི་འཐད་

དློ་སམ་ན། རྒྱུད་འདིར་ཀུན་གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི་གཞུང་གཞན་

ནས་བཤད་པ་དང་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་འདྲ་སྟྗེ། ལུང་དྗེའི་གློང་ཉིད་དུ། བག་ཆགས་

ཉློན་མློངས་ཅན་གི་ཡིད། ཅྗེས་དང༌། ཉློན་ཡིད་བྱམས་པ་དང་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་

ཡང༌། བག་ཆགས་ཡུལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན། བྱམས་པ་རུ་ནི་རྣམ་པར་ཤྗེས། ཞྗེས་

གསུངས་པས་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ལ་ཉློན་ཡིད་དུ་བཤད་ལ། ཀུན་གཞི་

བཀུག་ནས་བག་ཆགས་ཀི་ནང་དུ་སྤྱློད་པའི་དློན་ནི། ཉློན་མློགས་པའི་བག་ཆགས་

ཀིས་རྣམ་ཤྗེས་བཟུང་བ་སྟྗེ་བསད་པའི་དློན་ནློ། །ཉློན་ཡིད་ཅྗེས་པའི་བག་ཆགས་དང་

འདྲྗེས་པའི་རྣམ་ཤྗེས་མངལ་དུ་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཀུན་གཞི་ཞྗེས་པ་ནི་ཀུན་བྱང་

གི་ཆློས་ཀུན་གི་རྩ་བར་གསུངས་པའི་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ཡིན་གི། གཞུང་གཞན་ནས་

བཤད་པའི་ཀུན་གཞི་མིན་ཏྗེ། ཉློན་ཡིད་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལས་རྣམ་ཤྗེས་སྐྗེ་བ་ནི་འཆི་

བའི་འློད་གསལ་ལས་རྣམ་ཤྗེས་སྐྗེ་བར་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད་དློ། །

འློ་ན་རྣམ་ཤྗེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་མ་འདུས་པའི་རྣམ་ཤྗེས་གཉིས་མྗེད་པས་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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བྱམས་པ་ཉློན་ཡིད་དང༌། ཀུན་བཟད་ཀུན་གཞི་དང་སྦྱར་བ་མི་འཐད་དློ་སམ་ན། དྗེ་

ལྟ་ན་གཟུགས་ཕུང་དུ་མ་འདུས་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་མིག་སློགས་ལྔ་མྗེད་པས། 

གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སང་དང་སྦྱར་བའི་འློག་ཏུ་འབྱུང་བཞི་ལྷ་མློ་བཞི་དང་མིག་སློགས་

ས་སིང་དང་སྦྱློར་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་དག་པ་སློ་སློར་སྦྱློར་བ་

ལ་ལྡློག་པ་ཐ་དད་པས་ཀང་ཆློག་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་ཡིད་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་རྣམ་དག་དང་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རྣམ་དག་ཏུ་བཤད་

པ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་“འདུས
1

་པའི་ལྗེའུ་གཉིས་པར་རྣམ་སང་གིས་གསུངས་པའི་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་ཀི་རྣམ་འགྲྗེལ་དུ། ཇི་ལྟར་ཁབ་ལློང་དང་ཉྗེ་བས། ལྕགས་ནི་མྱུར་དུ་

ཡློངས་སུ་འཁློར། དྗེ་ལ་སྗེམས་ནི་ཡློད་མིན་ཏྗེ། སྗེམས་དང་ལྡན་བཞིན་སང་བར་

འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་ནི། བདྗེན་མིན་བདྗེན་པ་བཞིན་དུ་ནི། །གང་

ཚེ་འགྲློ་འློང་གཡློ་པར་འགྱུར། །དྗེ་ཚེ་སྗེད་པ་འཛིན་པར་བྱྗེད། །ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་

ཤིང༌། །སྗེམས་ནི་མྗེད་ཀང་གཡློ་བར་འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་

ནི། །ལུས་ལ་བརྟྗེན་ནས་གཡློ་བ་ཡིན། །ཞྗེས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་ཀིས་སིད་པ་

འཛིན་པར་གསུངས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ནི་སྗེམས་ལས་དློན་གཞན་པའི་ཕྱི་

རློལ་བཀག་ནས། སྗེམས་ཙམ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མ་བཀག་པའི་སྗེམས་

ཙམ་གསུངས་པ་ནི། བྱིས་པ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པར་བསྟན་པ་ལ་སྐྲག་པ་སང་བའི་ཕྱིར་

ཡིན་གི། །ངྗེས་དློན་གི་དྗེ་ཉིད་མིན་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པ་པ་རྣམས་ཀིས་

གནས་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཀི་དག་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅིག་སློ་སློ་རང་རིག་

1  འརུས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པའི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པ་བཀག་པའི་ཚེ། །སྗེམས་བདྗེན་པ་མྗེད་ན་

འཇིག་རྟྗེན་སྔ་མ་ནས་འདིར་འློང་བ་དང༌། འདི་ནས་ཕྱི་མར་འགྲློ་བའི་གཡློ་བའི་བྱ་བ་

མི་འཐད་དློ་སམ་པའི་རྩློད་པ་ཁློང་ན་གནས་པའི་ལན་དུ། ལྕགས་དང་ཤིང་ལ་སྗེམས་

མྗེད་ཀང་ཡློད་པ་ལྟར་གཡློ་བ་བཞིན་དུ། ཀུན་གཞི་བདྗེན་པར་མྗེད་ཀང་བདྗེན་པར་

ཡློད་པ་ལྟར་འགྲློ་འློང་གི་གཡློ་བ་དང་བཅས་པར་སང་ངློ་ཞྗེས་སྟློན་པ་ཡིན་པས། 

གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤྗེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་ཁས་ལྗེན་པ་ནི་མིན་ནློ། །

གལ་ཏྗེ་ཀུན་གཞི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་གྲུབ་པ་ཁས་མི་ལྗེན་ཀང༌། ཚོགས་

དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་བྱང་གི་ཆློས་ཀུན་གི་ས་བློན་ཐམས་ཅད་

པ་ཁས་ལྗེན་ནློ་སམ་ན། དྗེ་འདྲའི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལྗེན་ན་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་

སྨིན་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ཕྱི་རློལ་གི་དློན་མྗེད་པར་

ཁས་བང་དགློས་ན། གཞུང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཤྗེས་པས་ཤྗེས་བྱ་རྟློགས་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་བྱ་

མྗེད་པར་ཤྗེས་པ་མྗེད། དྗེ་ལྟ་ན་ནི་རིག་བྱ་དང༌། རིག་བྱྗེད་མྗེད་ཅྗེས་ཅིས་མི་

འདློད། །ཅྗེས་ཕྱིའི་ཤྗེས་བྱ་དང་ནང་གི་ཤྗེས་པ་གཉིས་ཡློད་མྗེད་མཚུངས་པས་

གཅིག་མྗེད་ན་ཅིག་ཤློས་མྗེད་པར་གསུངས་ལ། འདི་ནི་འཇུག་པར་དློན་ཤྗེས་གཉིས་

དློན་དམ་དུ་མྗེད་མཉམ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡློད་མཉམ་ཡིན་པས་བདྗེན་གཉིས་གང་དུ་

ཡང་དྗེ་གཉིས་ལ་ཡློད་མྗེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱྗེད་པ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་དང་ཁྱད་

མྗེད་པས་ན། ཕྱི་རློལ་མྗེད་པའི་ཤྗེས་པ་ཡློད་པ་སློབ་དཔློན་གི་བཞྗེད་པ་མིན་

ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་མི་བཞྗེད་པས། ཀུན་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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གཞི་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྤྱིར་སྗེམས་རིག་ཅིང་གསལ་ཙམ་ལ་ཀུན་གཞིར་བཞག་

པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ལ་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་སྤྱི་ཙམ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ལན་དུ། སྗེམས་བདྗེན་པར་མྗེད་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་རུང་བའི་ཚུལ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། སིད་པར་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་སྗེམས་ཡིད་ཤྗེས་ཡིན་པར་སྔར་

བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་འདིར་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དྗེའི་བཞློན་པ་རླུང་ངློ་། །ཞྗེས་

པའི་དློན་ནི། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རྣམ་ཤྗེས་ལས་ནི་སྐྗེས་པའི་རླུང༌། ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་སང་བ་ལས་རླུང་སྐྗེ་བའི་དློན་དུ་གཟུང་གི། སང་བའི་རང་དུས་ཀི་བཞློན་པའི་

རླུང་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །རླུང་དྗེ་ལས་མྗེ་དང་དྗེ་ལས་ཆུ་དང་དྗེ་ལས་ས་སྐྗེ་བར་

གསུངས་པ་ནི། ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་རྣམ་ཤྗེས་ཞུགས་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་

ཚེ་འབྱུང་བ་བཞི་ཀ་ཡློད་པས་འབྱུང་བ་སྔར་མྗེད་གསར་དུ་སྐྗེ་བ་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཅི་

ཞྗེ་ན། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། །ས་བའི་ཁམས་དང་ཆུ་ཉིད་དང༌། དྗེ་བཞིན་མྗེ་དང་རླུང་

དག་ནི། རྣམ་པར་ཤྗེས་པས་བངས་ནས་ནི། སིད་གསུམ་གནས་སུ་”སྐྗེ
1

་བར་

འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་པས། སང་བ་ལས་ཤྗེས་པའི་རྟྗེན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་

བ་ཐློབ་པའི་རླུང་སྐྗེ་ལ། དྗེ་ལས་ཀང་ཤྗེས་པའི་རྟྗེན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་

ཐློབ་པའི་མྗེའི་ཁམས་སྐྗེ་སྟྗེ་གཞན་གཉིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །འདི་བཞིའི་སྐྗེ་ཚུལ་ནི་

ཐིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གི་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སློགས་ཀི་སྐབས་དང་སྦྱར་ནས་གློ་དགློས་

སློ། །འབྱུང་བ་དྗེ་རྣམས་ལས་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ནི། དྗེ་

1  སྐ
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རྣམས་སྔར་མྗེད་གསར་དུ་བྱུང་བ་མིན་གི་སྔར་ཐློབ་ཟིན་པ་རྣམས་མངལ་དུ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་གྱུར་པའློ། །སང་བ་ལས་རང་བཞིན་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ནི་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ཅན་དྗེ་རྣམས་

མཐར་འཆི་བའི་ཚེ་ཐིམ་པའམ་འགག་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དང་པློ་ཡས་

མར་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ལྟར་འཆི་བ་ན་མས་ཡར་ཐིམ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཕྗེང་པ་ལས། 

ཇི་ལྟར་སྐྗེ་བ་དྗེ་ལྟའི་གནས། ཐིམ་པར་འགྱུར་རློ་རང་བཞིན་ལས། ཞྗེས་དང༌། རླུང་

རྣམས་མཆློག་ཏུ་ནུབ་པ་ནི། གང་གི་ཡང་དག་ཤྗེས་པ་ནི། འཆི་བའི་སྐད་ཅིག་མཚན་

ཉིད་ཤྗེས། ཕན་ཚུན་དུ་ནི་ཡང་དག་སྡུད། །སྐྗེ་བའི་རིམ་ལྟར་ཐིམ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་

སློ། །དྗེའི་རིམ་པ་ནི་འཕགས་པ་ལྷའི་བདག་བྱིན་བརླབས་ལས། ས་ཡི་ཁམས་ནི་ཆུ་

ལ་ཐིམ། །ཆུ་ནི་མྗེ་ལ་ཐིམ་པར་འགྱུར། །མྗེ་ནི་ཕ་བའི་ཁམས་ལའློ། །རླུང་ནི་སྗེམས་

ལ་ཐིམ་པར་འགྱུར། །སྗེམས་ནི་སྗེམས་ལས་བྱུང་ལ་ཐིམ། སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་མ་

རིག་པར། །དྗེ་ཡང་འློད་གསལ་བར་འགྲློའ ློ། །སིད་པ་གསུམ་པློ་འདི་ལྟར་འགག །ཅྗེས་

གསུངས་ཤིང༌། ལས་མཐའ་རྣམ་འབྱྗེད་ཀི་དློན་སྒློན་གསལ་ལས་ཀང་དྗེ་དང་མཐུན་

པར་བཤད་པ་ལྟར། འློད་གསལ་ལས་ཉྗེར་ཐློབ་འབྱུང་བ་ནས་ཆུ་ལས་ས་སྐྗེ་བའི་

རིམ་པ་ལྟར་ཐིམ་རིམ་ངྗེས་པ་ཡིན་གི། །སྐྗེ་རིམ་གཞན་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་དྗེ་

ལྟར་དུ་ཐིམ་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་དློ། །ས་ལ་སློགས་པ་ཐིམ་པའི་དློན་ནི་མན་ངག་སྗེ་མ་

ལས། ཐིམ་པ་ནི་ས་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་སྟྗེ། ལྷློད་པ་ཉིད་དང༌། རློ་བློ་བ་མྗེད་པ་

ཉིད་དང༌། མྗེ་དྲློང་ཞན་པ་ཉིད་དང༌། ལུས་ལ་སློགས་པའི་གཡློ་བ་ཞན་པ་ནི། སང་བ་

ལ་སློགས་པ་རླུང་དུ་སློན་པ་ན། རིམ་པས་རང་ཉིད་ཇི་ལྟ་བར་རང་བཞིན་རྣམས་ཞན་
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པར་གྱུར་ནས་འགག་གློ །ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་ལུས་ལྷློད་པ་སློགས་སུ་གྱུར་ཏྗེ། འབྱུང་

བ་རགས་པས་ཤྗེས་པའི་རྟྗེན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་བི་ནས་རང་བཞིན་

བརྒྱད་བུའི་རྟློག་པ་རྣམས་འགག་པའློ། །

འློ་ན་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ཞྗེས་སློགས་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་དློན་གང་ཡིན་ཞྗེ་

ན། སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་བསྡུས་ནས་ཕྱི་མའི་ནུས་པ་གསལ་དུ་སློང་བ་ན། སྔ་

མའི་ནུས་པ་ཕྱི་མ་ལ་འཕློས་པ་འདྲ་བ་ཅིག་བྱུང་བ་ལ་དྗེར་བཏགས་པའློ། །ས་ཆུ་ལ་

ཐིམ་པ་ལས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟར་སང་པ་དང། ཆུ་མྗེ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་དུ་བ་ལྟར་སང་བ་དང༌། 

མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་ལས་མཁའ་སང་ལྟར་སང་བ་དང༌། ཁམས་ཕ་བ་སང་བ་གསུམ་དུ་

སློང་བ་ལས་མར་མྗེ་ལྟར་སང་བ་དང༌། རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་སང་བ་ཐིམ་པ་ལས་སྦྲིན་

མྗེད་པའི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་ཞིང༌། རྟག་ཏུ་སང་བ་འློད་གསལ་བ་ཙམ་དུ་གྱུར་པར་

སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། རྒྱུད་ཕྱི་མར་བཤད་པའི་མཚན་མ་ལྔ་ཐིམ་རིམ་ལྔ་

ལས་འབྱུང་བར་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལ་ཁམས་ཕ་བ་ནི་རླུང་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་རང་བཞིན་གི་

རྟློག་པ་རྣམས་གཡློ་བར་བྱྗེད་པའི་རླུང་ཡིན་གི། རླུང་ཐམས་ཅད་དྗེར་ཐིམ་པ་མིན་ཏྗེ། 

སང་བ་གསུམ་དང་འློད་གསལ་གི་དུས་ནའང་རླུང་སྗེམས་གཉིས་མཉམ་དུ་འཇུག་

པས་སློ། །རླུང་དྗེ་སང་བ་གསུམ་དུ་སློང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། རླུང་རྣམ་ཤྗེས་ལ་

ཐིམ་ཞྗེས་སང་བ་གསུམ་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་སྤྱིར་བསློམས་པ་ལ་རླུང་ཐིམ་པར་

བཤད་པ་དང་འདྲ་བས་རགས་པ་ཡིན་ལ། ཞིབ་ཏུ་བྱྗེད་ན་སྤྱློད་བསྡུས་དང་བདག་

བྱིན་བརླབས་ལས་རླུང་སང་བ་ལ་ཐིམ་པར་གསུངས་པས་རླུང་སང་བ་དང་པློ་ལ་

ཐིམ་པའི་དློན་ནློ། །རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་སང་བ་ཐིམ་པར་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་ལློ་ཆྗེན་
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དང་འགློས་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལ། པ་ཚབ་ཀིས། རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་སང་བ་ལ་

ཐིམ། །ཞྗེས་བསྒྱུར་ཡང༌། སང་བ་གསུམ་གི་སྔ་མ་གཉིས་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་དང༌། ཕྱི་མ་

འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་སྤྱིར་བསློམས་ནས། རྣམ་ཤྗེས་

འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པར་གསུངས་པ་དང་འདྲ་བས་སང་བ་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་

པ་ལ་བྱའློ། །དྗེར་རང་བཞིན་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་སང་བ་གསུམ་ལ་རང་བཞིན་གི་

སང་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་བས། སང་བའི་མིང་ཡིན་གི་དྗེའི་དུས་སུ་རང་བཞིན་ཐིམ་པར་སྟློན་

པ་མིན་ཏྗེ། རླུང་ཐིམ་པ་ནི་རང་བཞིན་གཡློ་བའི་རླུང་ཐིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་

ན་སང་བའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་པ་རང་བཞིན་གི་མིང་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གི་སང་བ་

ཞྗེས་པ་སང་བའི་མིང་ངློ་། །སང་བ་གསུམ་ཀི་དུས་སུ་ཉམས་ཇི་ལྟ་བུ་འཆར་བའི་

ཚུལ་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། སྟློན་གི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་པ་ལ་ཟླ་འློད་དང་ཉི་འློད་དང་

མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །སྤྱློད་བསྡུས་ལས་སང་བ་གསུམ་དང་འློད་གསལ་བཞི་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་པ་

དང༌། སང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་སློ་སློར་ཕྱྗེ་ནས་བཤད་ཀང༌། དང་པློར་སྨིག་རྒྱུ་

ལྟ་བུ་ལ་འློད་ཟྗེར་ལྔ་དང་ལྡན་པར་མཐློང་བའི་གཉིས་པ་ནི་སང་བ་སྟྗེ་ཟླ་བའི་འློད་ཟྗེར་

ལྟ་བུའློ། །ཞྗེས་མཚན་མ་བཞི་བསྡུས་ནས་གསུངས་ལ། །སྒློན་གསལ་ལས་མཚན་མ་

བཞི་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང་སང་བ་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་རིམ་དང༌། སང་བ་

གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་རྣམས་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ནི། གཅིག་

ན་བསྡུས་པ་ཅིག་ཤློས་ན་རྒྱས་པས་ཕན་ཚུན་སྦྱར་བར་བྱའློ། །འློ་ན་ཁམས་ཕ་བ་

སང་བ་ལ་ཐིམ་པ་ན་མར་མྗེ་ལྟར་སང་བ་དང༌། སང་བ་དང་པློའི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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ལ་ཟླ་འློད་ཤར་བ་བཞིན་འབྱུང་བར་བཤད་པ་འགལ་སམ་ན། ཀུན་རྟློག་གཡློ་བའི་

རླུང་ཐིམ་པའི་དུས་དང༌། དྗེའི་རྗེས་སུ་སང་བ་དང་པློ་སྐྗེས་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་

ཡིན་པས་མི་འགལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་མཚན་མ་ལྔ་དང་ཟླ་འློད་ལྟར་སང་བ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སྒློན་གསལ་དང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་འློད་གསལ་དུ་

འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལ་བཤད་ཀང་འཆི་བའི་རིམ་པ་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་འཆར་བས་

གཞི་ལས་གཉིས་ཀའི་སྐབས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་སྟྗེ།  དྗེ་གཉིས་མཚན་ཉིད་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་ཐིམ་རིམ་རྣམས་

མདློར་བྱས་ལས་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ལ་སྦྱར། སྒློན་གསལ་ལས་བར་

དློར་འཚང་རྒྱ་བའི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང༌། ཚེ་འདིར་

འཚང་རྒྱ་བའི་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་གཉིས་ལ་སྦྱར། རྣམ་གཞག་ལས་ཐ་མལ་པའི་

འཆི་བའི་རིམ་པ་དང། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་གཉིས་ལ་སྦྱར་ཏྗེ། རློ་རྗེའི་ཚིག་གཅིག་

ཡིན་ཀང་དྗེ་རྣམས་ཀུན་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ནི་སྐྗེ་བ་བརྒྱུད་ནས། 

འཚང་རྒྱ་བས་སད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་དང་གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་སྦྱངས་པས། 

འཆི་བའི་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ནུས་པའི་གདམས་ངག་ལ་ངྗེས་པ་སྟྗེར་ལ། དྗེའི་

གནད་ཀིས་གང་ཟག་དྗེས་སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་རྗེས་མཐུན་པ་དང༌། གཉིད་ཀི་སྟློང་

པ་རྣམས་ཀི་མཐར་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་སྦྱངས་པ་ལ་བརྟན་པ་རྗེད་ན། བར་དློ་དང་

བསྗེ་ནུས་པའི་གདམས་ངག་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །འཆི་དུས་དང་ལམ་གི་

ཐིམ་རིམ་འདི་དག་དང་པློར་སྐྗེ་བ་རྣམས་ཕྱིས་ཐིམ་པ་དང༌། ཕྱིས་སྐྗེ་བ་རྣམས་སྔློན་

ལ་ཐིམ་པའི་ཆ་ནས། ལུགས་ལྡློག་གི་རིམ་པ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡློད་ཀང༌། སྟློང་པ་བཞིའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐིམ་རིམ་ལུགས་འབྱུང་དང༌། སྐྗེ་རིམ་རྣམས་ལུགས་

ལྡློག་ཏུ་བྱས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས་བདག་དང་བདག་གིར་བཟུང་བ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ལས་དགྗེ་མི་དགྗེ་བྱས་ཏྗེ། བདྗེ་འགྲློ་དང་ངན་འགྲློར་འཁློར་བའི་འཁློར་བར་

འཇུག་པའི་རིམ་པ་བརྒྱད་སྟློང་པ་ལ་སློགས་པའི་མདློ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབས་ཤིང༌། 

དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་གསལ་བར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས། གལ་ཏྗེ་འདི་ཀུན་སྟློང་པ་དང༌། 

སྐྗེ་མྗེད་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་ན། བདྗེ་དང་སྡུག་བསྔལ་སློགས་འཇུག་འདིར། །ཇི་ལྟར་ལས་

ཀིས་འཁློར་བར་འགྱུར། །བདག་ཏུ་རླློམ་པར་གྱུར་མ་ཐག །འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་

དྲི་མ་ཡིས། བརྟགས་པས་གཞན་གི་དབང་གྱུར་པས། བྱིས་པ་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཉློན་

མློངས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྗེམས་ཙམ་སྟྗེ། སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་ཡང་དག་འབྱུང༌། དྗེ་

ནས་དགྗེ་དང་མི་དགྗེའི་ལས། །དྗེས་ནི་བདྗེ་འགྲློ་ངན་འགྲློར་སྐྗེ། །ཞྗེས་པས་བསྟན་

པར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ནི་མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ཐུན་མློང་བའློ། །དྗེ་

དག་གིས་ནི་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་སྟྗེ་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་

བ་རྗེད་ནས། “དྗེའི
1

་དློན་བསློམས་པས་འཁློར་བ་ལྡློག་པར་བསྟན་ནློ། །སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་གི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡློག་གི་སྐྗེ་འཆི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ནི་འཁློར་བར་

འཇུག་རིམ་བ་མྗེད་ནས་བཤད་པ་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ནས་མ་བསྟན་

པའློ། །དྗེ་ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟྗེན་ནས་རླུང་གི་བཞློན་པ་

ཅན་གི་སང་བ་གསུམ་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་མི་ཤྗེས་པས། ལས་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་མློང་

1  དའི
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བའི་མཐར་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་

པའི་རིམ་གིས་ཞུགས་ནས། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་རྒྱུ་མཐུན་

པའི་འབས་བུ་བར་དློ་གྲུབ་སྟྗེ། ལས་གཉིས་ཀིས་བསྐུལ་བས་འགྲློ་བ་ལྔའི་འཁློར་བར་

འཁློར་བར་གསུངས་པའློ། །འཆི་བའི་དུས་སུ་རླུང་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་ལས་སྟློང་པ་

བཞི་འཆར་བའི་རླུང་སྡུང་བའི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་སིང་ཁ་ཡིན་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་

ལས། །ཉློན་མློངས་ཅན་ཡིད་སློག་རླུང་ཉིད། ཐློག་མར་འཕློ་བའི་དུས་སུ་ནི། །ཉ་ཡི་

རྣམ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །ཞྗེས་འཕློ་བ་དང་པློའི་དུས་སུ་སློག་འཛིན་གི་རླུང་ཆགས་

པར་བཤད་ཅིང། །དྗེའི་གནས་ཀང་དྗེ་ཉིད་ལས། སློག་གི་རླུང་ནི་སིང་ཁར་

གནས། །ཞྗེས་གསུངས་པས་འཆགས་པའི་ཚེ་དང་པློ་སིང་ཁར་སློག་རླུང་འཆགས་

ལ། དང་པློ་གང་ནས་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་དྗེས་སར་སྡུད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྤྱློད་

བསྡུས་ལས་ཀང༌། ཡང་དྗེ་རྣམས་མི་ཤིགས་པ་ཐློབ་ནས་དངློས་པློ་མྗེད་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ལྟར་ལུས་ལ་གནས་པའི་སྐབས་སུ་ཐམས་ཅད་བྱས་ཏྗེ། མཐར་མི་

ཤིགས་པར་ཞུགས་ནས་ཡང་ཐ་མལ་པའི་ལུས་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་

བྱྗེད་དློ། །ཞྗེས་རླུང་གི་བྱྗེད་ལས་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་ལ། མི་ཤིགས་པ་ནི་སྤྱློད་

བསྡུས་སུ། །སིང་གི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་པ། །གསལ་ཞིང་མར་མྗེ་དག་དང་

མཚུངས། །མི་འགྱུར་མཆློག་ཏུ་ཕ་བ་སྟྗེ། ཨ་ནི་གཙོ་བློ་དམ་པའློ། །ཞྗེས་དྲངས་པ་

ལས་སིང་ཁ་ན་གནས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་སིང་ཁའི་རྩ་

བརྒྱད་ལས་གྗེས་ནས་རྩ་སྟློང་ཕག་དློན་གཉིས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། རྩ་

འཆགས་པ་ཡང་ཐློག་མར་སིང་ཁ་ནས་འཆགས་སློ། །དྗེས་ན་སའི་དངློས་གཞིར་
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བར་དློ་གང་དུ་ཞུགས་པའི་ཁུ་ཁག་འདྲྗེས་པའི་གནས་དྗེ་ལུས་ཀི་སིང་ཁ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ནས་ཡན་མན་དུ་ལུས་འཆགས་པ་དང༌། མཐར་འཆི་བ་ན་སིང་ཁ་ནས་རྣམ་ཤྗེས་

ཀིས་ལུས་འདློར་བར་བཤད་པ་དང་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་མཐུན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་འཁློར་བ་ལྡློག་འཇུག་ཤྗེས་

པས་ནི། བདག་འཛིན་འཁློར་བའི་རྩ་བར་མཐློང་ནས་དྗེ་ལྡློག་པ་ལ་ཐྗེག་པ་གཉིས་

ཀའི་ལུགས་ཀིས་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་ཕུག་ཐག་ཆློད་པར་གློ་དགློས་པར་མཐློང་

ནས་དྗེ་ངྗེས་པར་འཚོལ་བར་བྱྗེད་ལ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐྗེ་འཆིའི་རིམ་པ་ཤྗེས་

ན་ནི། ཐབས་མཁས་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་ལ་སྟློང་པ་བཞིའི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་

ལས་བར་དློ་གྲུབ་ནས་སིད་པའི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་དྗེ་ཉིད། ཐབས་མཁས་ཀི་མན་

ངག་དང་ལྡན་པས་སྟློང་པ་རྣམས་ཀི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལ་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུར་བསྐྗེད་པའི་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱྗེར་ཤྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དྗེ་

ལྟར་བྱིས་པ་སློ་སློའི་སྐྗེ་བློ་སིད་པ་བར་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་འཁློར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་

རློ། །དྗེ་ཉིད་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མན་

ངག་ཐློབ་པ་རྣམས་ནི། བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ལྟར་རྩིག་

པའམ་རས་རིས་མྗེ་ལློང་གི་ནང་དུ་ཉྗེ་བར་སང་བ་བཞིན་དུ། །རློ་རྗེའི་སྐུའི་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་བདག་ཉིད་སྤྲུལ་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བར་དློ་ལློངས་སྐུའི་ལམ་

འཁྱྗེར་ཤྗེས་ན་འཆི་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྟློང་བ་བཞི་བསྐྗེད་ནས་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་

འཁྱྗེར་ཤྗེས་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་གཉིས་ཤྗེས་ན་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱྗེར་བ་ཡང་ཤྗེས་

པར་འགྱུར་རློ། །འཆི་བའི་ཚེ་རླུང་སིང་ཁར་བསྡུས་པ་ལས་སྟློང་པ་བཞིའི་རིམ་གིས་
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འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ། ལམ་དུས་སུ་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་འདི་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་དམ་པ་ཡིན་ཏྗེ་རིམ་ལྔ་ལས། མགློ་བློ་ནས་ནི་རྐང་པའི་བར། །ཇི་སིད་

སིང་ཁར་ཕྱིན་པའི་བར། །རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་མཐའ་ལ་འཇུག །རློལ་པློར་འཛིན་པ་

ཞྗེས་བཤད་དློ། །ཞྗེས་སྤྱི་བློ་ནས་མར་སྡུས་པའི་མཐའ་དང༌། རྐང་པ་ནས་ཡར་སྡུས་

པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་སིང་ཁར་བསྟན་པའི་སློ་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་

གསུངས་ལ། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས་དབུགས་ཀི་རླུང་ནི་མྗེ་ལློང་ལ། །ཇི་ལྟར་ཀུན་ནས་

ཐིམ་གྱུར་པ། དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་མཐར། ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་

བྱྗེད། ཅྗེས་མྗེ་ལློང་ལ་ཧས་བཏབ་པའི་རླངས་པ་རྣམས་ཕྱློགས་ཀུན་ནས་དབུས་སུ་

འདུ་བ་ལྟར། ལུས་ཀི་སྟྗེ་འློག་ལ་སློགས་པའི་རླུང་རྣམས་ཀང་དབུས་སིང་ཁར་འདུས་

ནས་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་སློ། །དློན་འདི་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་པ་

ལས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ་དྗེའི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེས་ན་སྗེམས་དབྗེན་གི་

སྟློང་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམས་འདྲྗེན་པར་བྱྗེད་པའི་རློར་བཟླས་ཀིས་ཀང་རླུང་རྣམས་སིང་

ཀའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་སྡུད་དགློས་པའི་གནད་རྣམས་ནི་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་ལྗེའུ་

དྲུག་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུམས་ཀི་སིང་པློའི་ལྗེའུ་དང༌། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་པ་ལས་

ཤྗེས་དགློས་པར་ཡློད་ལ། འདིར་ནི་མང་བས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སློ། །རླུང་

རྣམས་ཕྱློགས་མཚམས་གཞན་ནས་སིང་ཁར་བསྡུས་ཏྗེ་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་ལས་སྟློང་

པ་བཞི་འཆར་བའི་རིམ་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་འདི་མ་ཤྗེས་ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་ཀི་རྩའི་བར་དུ་བབ་པའི་རིམ་པ་ལས་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེ་བ་

དང་སྟློང་པ་བཞི་ཁྱད་མྗེད་པར་བཟུང་བས། འཕགས་སྐློར་གི་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཡིན་པ་རྣམས་མི་ཐློན་ནློ། །དྗེ་ཡང་དྗེ་འདྲ་བའི་དགའ་བཞི་ལ་སྟློང་པ་བཞིར་བྱས་པ་

ཅིག་ཀང་ཡློད་པར་འདློད་མློད་ཀང༌། དྗེ་ཙམ་གིས་འདིའི་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

རློགས་པར་ངློས་མི་ཟིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་འདིར་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་ལ་སློགས་པ་ཐམས་

ཅད་རླུང་སྗེམས་འདྲྗེས་པར་བཤད་པའི་དློན་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་བློད་ཀི་སྔློན་གི་

འདུས་པ་བ་མང་པློས་གཞུང་དྗེ་དང་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། སིང་པློར་གྱུར་པ་རང་སློག་

ལས། ཁམས་གསུམ་ན་ནི་གཞན་མྗེད་དང༌། སྒྱུ་མ་རླུང་གི་ཁམས་གསུམ་པ། རྨི་

ལམ་རྨི་བ་བཞིན་དུ་མཐློང༌། ཞྗེས་སྗེམས་ཅན་རང་རང་གི་སློག་སྟྗེ་རླུང་ལས་གཞན་

པ་ཁམས་གསུམ་ན་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། སྐྗེ་དང་གནས་

དང་འཇིག་པ་དང༌། །སིད་པ་བར་མར་གནས་པ་སྟྗེ། །ཇི་སིད་འཇིག་རྟྗེན་གིས་

བརྟགས་པ། སྗེམས་ཀི་རླུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། དགློངས་པ་

ལུང་སྟློན་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལས་རླུང་འབྱུང་ཞིང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་རྣམ་

གནས་པ། སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་སློག་གྱུར་ཞིང༌། ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་བཅུ་མིང་

ཅན། །རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཞྗེས་གྲགས་པ། ངློ་བློ་ཉིད་རྣམ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཞྗེས་

བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པར་

སྟློན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཕྱི་རློལ་མྗེད་པས་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། སྗེམས་ཀི་འགྲློ་འློང་

གི་བྱ་བ་ལ་རླུང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་དྗེ་མ་གཏློགས་པའི་རླུང་མྗེད་དློ། །དློན་དྗེ་ནི་

རྗེ་བཙུན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀང་བཞྗེད་དྗེ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འབྱུང་བ་ཆྗེ་ལ་སློགས་

བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤྗེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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རློ། །སྒློན་གསལ་ལས། དྗེ་ལྟར་ཕྱི་རློལ་གི་རྣམ་པའི་སྨློན་པའི་འབས་བུས་དྗེ་ཡང་

མྗེད་དྗེ། །སྨློན་ལམ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེ་བར་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བས་ན་

ཕྱི་རློལ་གི་དངློས་པློ་ལྟ་བུར་བསློམ་པ་དམིགས་སུ་མྗེད་“ཅིང
1

་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་ངར། སྗེམས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་

གསུམ་ལ་སྦྱར་བར་བྱའློ། །ཞྗེས་པ་སྟྗེ། གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ནི་སྗེམས་འདི་ཉིད་དློ་

ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རློལ་

མྗེད་པའི་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་བཞྗེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །འདི་ནི་འཐད་པར་མ་

མཐློང་སྟྗེ། ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཕྱི་རློལ་དང་ཤྗེས་པ་གཉིས་ལ་བདྗེན་གཉིས་གང་དུ་

ཡང་ཡློད་མྗེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱྗེད་པར་མི་ནུས་པས་བདྗེན་པར་མྗེད་མཉམ་དང་ཐ་

སད་དུ་ཡློད་མཉམ་དུ་གསུངས་པས། སློབ་དཔློན་དྗེའི་བཞྗེད་པ་མིན་ལ། ཐ་སད་དུ་

“ཕྱི
2

་རློལ་འགློག་ན་དྗེ་འདྲའི་གནློད་པ་ཅིག་སྗེམས་ཐ་སད་དུ་ཡློད་པ་ལ་ཡང་ངྗེས་

པར་འཇུག་ལ། །ཐ་སད་དུ་སྗེམས་ཡློད་པའི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཅིག་འདློད་ན་དྗེ་འདྲའི་སྒྲུབ་

བྱྗེད་ཅིག་ཕྱི་རློལ་ལ་ཡང་ངྗེས་པར་རྗེད་པས་འཕགས་པའི་བཞྗེད་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། 

འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པས་འདིར་མ་སྤློས་སློ། །སྒློན་གསལ་གི་ལུང་

སྔ་མའི་དློན་ནི། རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ་གི་འབས་བུ་ལ་སྨློན་པ་མྗེད་པ་སྟློན་པའི་སྐབས་

ཡིན་ལ། འབས་བུ་ལ་སྨློན་པ་འགློག་པའི་གཙོ་བློ་ཡང་ཕྱི་རློལ་”བྗེམ
3

་པློ་ལ་མིན་གི་

ཐར་པ་ལ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་བདྗེན་ཞྗེན་གི་དམིགས་པའི་ཡུལ་མྗེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

1  ཅིད

2  པྱི

3  བྗེམས
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ནས་འགློག་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རློལ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་སྗེམས་ཀིས་བཏགས་པ་

ཙམ་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏྗེ་དློན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འགློག་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི་སྗེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་རང་བཞིན་

ཡིན་པར་སྟློན་པས་ཕྱི་རློལ་ཐ་སད་དུ་འགློག་པ་མིན་ནློ། །ལུང་གཉིས་པའི་དློན་ནི་

སྗེམས་དབྗེན་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་གཟུགས་སྒ་སློགས་ཅིར་སང་ཐམས་ཅད་

སྗེམས་གསུམ་གི་ངློ་བློར་སློམ་པའི་ཚུལ་སྟློན་པ་ཡིན་གི་ཕྱི་རློལ་མྗེད་པའི་ཁུངས་

མློན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཟུགས་སྒ་སློགས་རྟག་ཏུ་ལྷར་སློམ་པར་བཤད་པས་ལྷ་

མིན་པའི་གཟུགས་སྒ་སློགས་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་འདུས་པའི་སྐློར་

རྣམས་ནས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་སྗེམས་ཙམ་དུ་བཤད་པའི་ཙམ་གི་སྒས་

ཀང་ཕྱི་དློན་མི་འགློག་གི །ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེའི་དུས་ན་རང་བཞིན་གི་རྟློག་པ་ཡློད་པ་གཅློད་

པའི་དློན་ནློ། །

གལ་ཏྗེ་ཕྱི་དློན་ཡློད་ན་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་དློན་གཞན་མྗེད་པར་གསུངས་

པའི་དློན་གང་ཡིན་སམ་ན། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ལུས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་

སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཉྗེར་རྒྱུ་ནི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

ཡིན་ལ། དྗེའི་ཉྗེར་རྒྱུ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྐུའློ། །དྗེ་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབ་

པའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་ཡིན་ལ། དྗེས་ན་དྗེ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་གཏན་ལ་

དབབ་པར་བཞྗེད་ནས། རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་གསུངས་པ་འདི་ནི་ངའློ་སམ་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་ཐ་

སད་འདློགས་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་གཉུག་མའི་ལུས་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་
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ཟད་པས། དྗེ་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་གཉུག་མའི་ལུས་མྗེད་པར་སྟློན་པ་ཡིན་གི། ཕྱི་

རློལ་མྗེད་པ་དང༌། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་རགས་པ་རྣམས་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་མིན་

ཞྗེས་སྟློན་པ་མིན་ནློ། །འདི་ལྟར་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་ནི་གཉིས་ཏྗེ། གནས་སྐབས་པ་

དང༌། གཉུག་མ་པའི་ལུས་སློ། །དྗེའི་དང་པློ་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་ལུས་ལས་གཞན་

པའི་རྣམ་རྨིན་གི་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་སློ། །གཉིས་པ་ནི་རླུང་

སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལུས་སློ། །ལུས་རགས་པ་ནི་དང་པློ་མངལ་དུ་ཉིད་

མཚམས་སྦྱར་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་མ་སྐྗེས་ཀང་སྗེམས་ཅན་གི་ལུས་མྗེད་

པ་མིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཤི་བའི་ཚེ་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་དློར་ཡང་སྗེམས་ཅན་གི་

ལུས་མི་ལྡློག་པས། གཉུག་མའི་ལུས་མིན་“ཏྗེ
1

། ཆུ་ལ་ཚ་བ་བཞིན་ནློ། །རླུང་སྗེམས་

ཙམ་གི་ལུས་ནི་གནས་སྐབས་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་མི་ལྡློག་པས་གཉུག་མའི་

ལུས་ཏྗེ། ཆུ་ལ་གཤྗེར་བ་བཞིན་ནློ། །ད་ལྟ་གཟུགས་ལུས་རགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་

གཉུག་མའི་ལུས་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་གི་ལུས་ཡིན་པས། ལུས་རགས་པ་ནི་

དྗེའི་གནས་ཁང་དང་འདྲའློ། །གཉུག་མའི་ལུས་རླུང་སྗེམས་ཙམ་དུ་བཤད་པའི་

སྗེམས་ནི་དབང་ཤྗེས་མིན་གི་ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་དང༌། རླུང་ཡང་སློག་འཛིན་ལས་

གཞན་པའི་རླུང་མིན་གི་སློག་འཛིན་དང༌། དྗེ་ཡང་ཕ་རགས་གཉིས་ལས་ཕ་བའི་རླུང་

ཡིད་དང་མི་འབལ་བའི་སྗེམས་ཀི་རྟྗེན་ནློ། །འཆི་བའི་མཐར་ལུས་རགས་པ་འདི་

ལས་ལློགས་སུ་བྱྗེ་བའི་བར་དློའི་ལུས་འགྲུབ་པ་དང༌། གྲློང་འཇུག་ནུས་པས་ལུས་

རགས་པ་འདི་ལས་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ཞིག་ལློགས་སུ་འབྱྗེ་བར་ནུས་པ་བཞིན་དུ། 

1  ཏ
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མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པས་ཀང་ལུས་རགས་པ་ལས་མ་བསྒྲུབས་

ཀང་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་ལུས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་ལྡང་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །དློན་

གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས་རིམ་ལྔ་ལས། དྗེ་ཉིད་རླུང་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རྣམ་

ཤྗེས་གསུམ་པློ་སར་ཡང་ནི། རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ལུས་སུ་འབྱུང༌། སྒྱུ་མའི་ལུས་ཞྗེས་

དྗེ་ལ་བཤད། །ཅྗེས་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་བཞིན་དུ། 

སྤྱློད་བསྡུས་དང་སྒློན་གསལ་ལས་ཀང་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་

བཤད་དློ། །ཚེ་འདི་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ཕ་རགས་གཉིས་ཀའི་ཉྗེར་

ལྗེན་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ན། །དྗེའི་ནང་ནས་རླུང་སྗེམས་གཉིས་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་པར་

བཤད་པ་མི་མཐད་དྗེ། དཔྗེར་ན་སལ་མ་ཀུན་ལས་སམ་བུ་སྒྲུབ་པས། དྗེའི་ནང་ནས་

སལ་མ་ཉག་མ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ལས། སམ་བུ་སྒྲུབ་ཅྗེས་འདློད་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་

ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་ཞྗེས་ཀང་བྱ། བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་

ཞྗེས་ཀང་བྱ། སྒྱུ་མའི་ལུས་ཞྗེས་ཀང་བྱ་བ། །འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་རྒྱུད་སྗེ་

མཐར་ཐུག་པའི་དློན་བཀྲལ་བ་རྣམས་ཀི་སིང་པློ་འདི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤྗེས་ན། 

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་འདློད་ཀང་མི་འགྲུབ་པས་ངལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་གསུངས་ཏྗེ་

རིམ་ལྔ་ལས། བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་བའི་རིམ། གང་གིས་རྗེད་པར་མ་གྱུར་

པ། །མདློ་སྗེ་རྒྱུད་དང་རྟློག་པ་ལ། །དྗེ་ཡི་ངལ་བ་དློན་མྗེད་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །ངྗེས་ན་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་དྗེ་ལུགས་གཞན་ནས་མི་

གསལ་ཞིང༌། ལུགས་འདི་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་པས་ཀང་དློན་རགས་པ་ཡང་

ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བར་སང་བས། རྒྱས་པར་གཏན་ལ་དབབ་དགློས་མློད་ཀང༌། 
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གཞན་དུ་བཤད་པར་འདློད་པས་འདིར་ཕྱློགས་ཙམ་ཅིག་ལས་མ་བསྟན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དློན་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཞུས་པའི་ལན་བཀའ་

སྩལ་པ་ནི། གང་ཞིག་བར་སིད་འཆི་བའི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་

པ་དྗེ་ཉིད་སྗེམས་སང་བ་དང་ཡིད་མཆྗེད་པ་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཉྗེར་ཐློབ་ཅྗེས་བྱ་

བ་སྟྗེ་རྩ་བའློ་ཞྗེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རློ། །རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཞྗེས་པ་དང་པློ་ནི་སང་

བ་གསུམ་སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བའི་སྤྱི་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤྗེས་ཞྗེས་པ་གཉིས་པ་ནི་དྗེ་ལས་ཕྱྗེ་

བའློ། །དྗེ་ནི་འློད་གསལ་ལས་དངློས་སུ་དང༌། གཞན་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་འབྱུང་

ངློ་། །སུ་ཞིག་གི་རྩ་བ་ཡིན་སམ་ན། ཆགས་སློགས་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང༌། 

དད་སློགས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བའློ། །སྤྱློད་

བསྡུས་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ནི་འློད་གསལ་བ་ལས་བྱུང་བའློ། །དྗེ་ཉིད་ནི་སྗེམས་

དང་ཡིད་ཅྗེས་བྱ་སྟྗེ། ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་

གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་དའི་རྩ་བ་ཅན་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་འབྱུང་ངློ་། །སང་བ་དྗེ་ལས་རྣམ་

པར་རྟློག་པ་གཉིས་སྐྗེ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། བདག་ཏུ་རྟློག་པ་དང་གཞན་དུ་རྟློག་པའློ། །རྣམ་

པར་ཤྗེས་པ་རྟློག་པ་དྗེའི་བཞློན་པ་ནི་ཀུན་རྟློག་གཡློ་བའི་རླུང་ངློ་། །རླུང་དྗེ་ལས་ནི་

མྗེ་སྐྗེའློ། །མྗེ་དྗེ་ལས་ནི་ཆུ་སྐྗེའློ། །ཆུ་དྗེ་ལས་ནི་ས་སྐྗེའློ། །རླུང་དང་ཀུན་རྟློག་དང་

འབྱུང་བ་དྗེ་རྣམས་ལས་ནི་རྣམས་ལས་ནི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་

པློ་ལྔ་དང༌། མིག་ལ་སློགས་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང༌། ཡུལ་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་

ཡུལ་ལྔ་རྣམས་འབྱུང་སྟྗེ། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ནི་རྣམ་

པར་ཤྗེས་པ་དང༌། རླུང་གཉིས་མར་གི་ནང་དུ་མར་བཅུག་པ་བཞིན་དུ་འདྲྗེས་པར་
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གྱུར་པའློ། །སྤྱློད་བསྡུས་ལས། སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་དང་དབང་པློ་ལྔ་རྣམས་ཏྗེ། ཞྗེས་

བསྒྱུར་མློད་ཀང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་མིག་ལ་སློགས་པ་ལ་བཤད་

དློ། །སང་བ་གསུམ་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་སྐྗེས་པ་དྗེ་ནས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་གི་རྟློག་པ་ཡུལ་དུ་སང་བ་ལ་རབ་ཏུ་སྤྱློད་པ་རྣམས་གསལ་བར་ཉམས་སུ་

མློང་བར་འགྱུར་ཏྗེ། སང་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟློག་པ་རྣམས་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུད་ཀི་འགྱུར་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་

གི་སང་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྤྱློད་པ་ཞྗེས་བསྒྱུར་ཡང༌། སྤྱློད་

བསྡུས་སུ་འདི་དྲངས་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་སང་བ་ལ་

རབ་ཏུ་སྤྱློད་པ། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་སློ། །འདིར་ཁ་ཅིག་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་དྗེ་ལ་

ཡྗེ་ཤྗེས་རྗེ་རྗེ་འབྱུང་བ་ལ་རང་བཞིན་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་ཡྗེ་

ཤྗེས་གསུམ་སློ་སློའི་རང་བཞིན་གི་རྟློག་པ་རྣམས་གསུངས་པས། སྐྗེ་བའི་ཚེ་ཉྗེར་

ཐློབ་དང་པློར་སྐྗེ་དྗེ་ལས་རང་བཞིན་བདུན་དང་དྗེ་ནས་མཆྗེད་པ་སྐྗེ་དྗེ་ལས་རང་

བཞིན་བཞི་བཅུ་དང༌། དྗེ་ནས་སང་བ་སྐྗེ་དྗེ་ལས་རང་བཞིན་སློ་གསུམ་སྐྗེ་ལ། འགག་

པའི་ཚེ་རང་བཞིན་སློ་གསུམ་འགག་པའི་རྗེས་སུ་སང་བ་འགག་ཅིང་གཞན་རྣམས་

ཀང་དྗེ་བཞིན་འགག་པར་འདློད་དློ། །དྗེ་ནི་མི་འཐད་དྗེ་རྒྱུད་འདི་ལས་སྐྗེ་བའི་ཚེ་སང་

བ་གསུམ་རློགས་པའི་འློག་ཏུ་རང་བཞིན་གི་རྟློག་པ་རྣམས་སྐྗེ་བར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་དང༌། འཕགས་པ་ལྷས་རླུང་ཐིམ་པའི་འློག་ཏུ་སང་བ་ཐིམ་པར་གསུངས་ལ། དྗེ་

ནི་ཀུན་རྟློག་གི་བཞློན་པའི་རླུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་ཡང་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་

དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལྔ་པློ་གང་གི་གཞུང་ནས་ཀང་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་དང་རང་
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བཞིན་གི་རྟློག་པ་སྗེལ་ནས་སྐྗེ་བ་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྟློག་“པ
1

་ཚན་གསུམ་

ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་དང་སྗེལ་ནས་མ་སྐྗེས་ཀང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་སློ་སློའི་རང་བཞིན་དུ་

འཇློག་པ་མི་འགལ་ཏྗེ། འདི་ལྟར་རྟློག་པ་ཚན་གསུམ་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་

དུ་བཤད་པ་ནི་དྗེ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་ལ། །མཚན་

ཉིད་ནི་འདིར་མཚོན་པར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དྗེ་བཞིན་དུ་རྣམ་

པར་ཤྗེས་པ་སང་བ་ཡང་གཟུགས་མྗེད་པ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་འདློད་ཆགས་དང་

བལ་བ་དང༌། འདློད་ཆགས་བར་མ་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལས་རྗེས་སུ་

དཔག་པར་བྱའློ་ཞྗེས་རང་བཞིན་གི་སང་རྗེས་སུ་དཔློག་པར་གསུངས་པས་དྗེ་དྗེའི་

མཚོན་བྱྗེད་དློ །དཔློག་ལུགས་ནི་རང་བཞིན་གི་རྟློག་པ་ལ་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་བར་མ་

གསུམ་སང་བས། དྗེ་རྣམས་སྐྗེད་པའི་སང་བ་རླུང་གི་བཞློན་པ་ཅན་ལ་གཡློ་བ་ཤས་

ཆྗེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་ཡློད་པར་དཔློག་གློ །དྗེ་ལྟར་ན་རྣམ་རྟློག་གཡློ་བ་ཤས་ཆུང་བ་

བདུན་གང་རུང་གི་རྟློག་པ་ནི། སང་བ་རླུང་གི་བཞློན་པ་ཅན་གི་གཡློ་བ་ཤས་ཆུང་

བའི་ལག་རྗེས་ཡིན་པས་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་འབས་བུར་བཞག་སྟྗེ། གཞན་གཉིས་ལའང་

དྗེའི་རིགས་པ་སྦྱར་རློ། །ལམ་སློམས་སྟློབས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་འདྲྗེན་ནུས་བའི་

རྣལ་འབྱློར་པས་ནི་དྗེ་གསུམ་མངློན་གྱུར་དུ་ངྗེས་ནུས་པས་རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་

དཔློག་པ་མིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གི་སང་བ་རྗེས་སུ་དཔག་དགློས་པ་ནི་དྗེ་

འདྲ་མིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡིན་པས། དབང་ཤྗེས་ཐམས་ཅད་སང་བ་གསུམ་གང་

རུང་དུ་འདློད་པ་མི་འཐད་དྗེ། དབང་ཤྗེས་ནི་རྟགས་ལས་དཔག་མི་དགློས་པར་

1  ཕ
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མངློན་སུ་དུ་ངྗེས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གང་ཟག་ཐ་མལ་པས་ནི་སྐྗེ་འཆི་ལ་སློགས་པའི་

དུས་སུ་སང་བ་གསུམ་འློད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཉམས་སུ་མློང་ཡང༌། དྗེ་ལ་མངློན་

སུམ་གི་སྟློབས་ཀིས་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མི་ནུས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འློད་གསལ་ལས་མ་རིག་པ་སྐྗེ་ཚུལ་རྣམ་གྲངས་དང་

བཅས་པ། །མ་རིག་པ་ལས་མཆྗེད་པ་སྐྗེ་པ་རྣམ་གྲངས་དང་བཅས་པ། མཆྗེད་པ་

ལས་སང་བ་སྐྗེ་བ་རྣམ་གྲངས་དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་ནི། སང་བ་གསུམ་འློད་

གསལ་ལས་འབྱུང་བ་མདློར་བསྟན་པ་དྗེ་ལ། འློད་གསལ་བ་ནི་སྔར་རང་བཞིན་གིས་

མ་སྐྗེས་པ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་མྗེད་པ། རང་བཞིན་གིས་འགག་པ་མྗེད་པ། ད་

གཟློད་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པ། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ཆགས་པ་མྗེད་པའི་

མཐའ་འློ། །ཁྱད་པར་གི་ཆློས་དྗེ་རྣམས་ནི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་དང༌། 

གཞི་དང་ལམ་གི་དུས་ཀི་འློད་གསལ་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦྱར་རློ། །འློད་གསལ་

བ་དྗེ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་དངློས་སུ་བྱུང་བ་ནི་མ་རིག་པའློ། །དྗེ་ནི་སྟློན་གི་ནམ་

མཁའ་སྤིན་མྗེད་པ་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་གི་མུན་པའི་སང་བས་ཁྱད་པ་བཞིན་དུ་སང་

བ། གཟུང་འཛིན་རགས་པའི་རྣམ་པ་དང་བལ་བ། དྗེའི་ངློ་ན་ལུས་དང་ངག་གི་སང་བ་

མྗེད་པ། ཕ་ཞིང་བདག་མྗེད་པ། སློག་དང་རྩློལ་བ་མི་རྒྱུ་བས་རྒྱུ་བ་མྗེད་པའློ། །ཉྗེར་

ཐློབ་མ་རིག་པ་“དྗེའི
1

་རང་བཞིན་ཏྗེ་མཚོན་པར་བྱད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཆགས་པ་

བར་མ་སློགས་བདུན་ནློ། །ནག་ཚོའི་འགྱུར་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལས། དྗེའི་རང་བཞིན་ཉིད་

དང༌། ཞྗེས་འབྱུང་ལ། མར་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས། དྗེའི་རང་བཞིན་ལྟ་བ་དང༌། ཞྗེས་

1  དའི
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དང༌། ཁ་ཅིག་ལས། དྗེའི་རང་བཞིན་ཆགས་པ་བར་མ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་ཕྱི་མ་དག་

སྟྗེ། སྤྱློད་བསྡུས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིར་ཆགས་པ་བར་མ་རང་བཞིན་དུ་

བཤད་པ་འདློད་ཆགས་ཀི་རྟློག་པ་གསུམ་གི་བར་མའློ། །འཁྲུལ་པ་ནི་སྨིག་རྒྱུ་ལ་

ཆུར་འཛིན་པ་སློགས་སློ། །རྣམ་པར་གཡྗེང་བ་ནི་དམིགས་པ་ལ་རྩྗེ་གཉིས་སུ་འཇུག་

པའི་ཐྗེ་ཚོམ་མློ། །དྲན་པ་མྗེད་པ་ནི་བརྗེད་ངས་པའློ། །ལྗེ་ལློ་ནི་དགྗེ་བ་ལ་མི་སྤློ་

བའློ། །མི་སྨྲ་བ་ནི་སྨྲ་སིང་མི་འདློད་པའློ། །མི་གསལ་བ་ནི་ཡིད་སུན་པའི་སྐློ་

བའློ། །གཉིས་པ་ནི་མ་རིག་པ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་དངློས་སུ་བྱུང་བ་ནི་སྗེམས་ལས་

བྱུང་བ་སང་བ་མཆྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་སྟློན་གི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་པ་ལ་ཉི་མའི་སང་

བས་ཁྱད་པར་ལྟ་བུར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སང་བ། གཟུང་འཛིན་རགས་པའི་སང་བ་

དང་བལ་བ། དྗེའི་དློན་ལུས་དང་ངག་གི་སང་བ་མྗེད་པའློ། །སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ། ཞྗེས་པ་ནི་

གསལ་བར་སང་བའི་དཔྗེ་གཉིས་པ་ཡིན་གི་སང་ངློ་ན་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་མིན་

ནློ། །མཆྗེད་པ་དྗེའི་རང་བཞིན་ནི་འདློད་ཆགས་ཀི་རྟློག་པ་དང༌། དགའ་བ་ཆུང་ངུ་

དང༌། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ཆྗེན་པློ་དང༌། དྲག་པློ་ལ་སློགས་པའི་རྟློག་པ་བཞི་

བཅུའློ། །མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཀུན་རློབ་ཏུ་ནི་མངློན་སུམ་གི་སྐྗེས་པའི་གཟུགས་

དང༌། ལྷ་“མློའི
1

་ཚོགས་དང༌། མཚན་མ་སྟྗེ་ལིང་ག་དང༌། རློ་རྗེའི་བརས་བསྟན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་མཆྗེད་པ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་དངློས་སུ་

བྱུང་བ་ནི་སྗེམས་སང་བ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་སྟློན་གི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་པ་ལ་ཟླ་བའི་སང་

བས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་སང་ཞིང༌། གཟུང་འཛིན་ལ་སློགས་པ་མྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

1  ཕློའི
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བ་ཆུའི་ནང་གི་ཟླ་བ་ལྟ་བུའློ། །དྗེའི་རང་བཞིན་ནི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་

སློགས་པའི་རྟློག་པ་སློ་གསུམ་མློ། །སང་བ་ལ་ཀུན་རློབ་ཏུ་ནི་མངློན་སུམ་གི་བུད་

མྗེད་དང་བྷ་ག་དང༌། པད་མ་དང༌། ལྷ་མའི་“ཚོགས
1

་ཀི་བརས་བསྟན་ནློ། །ཀུན་རློབ་

ཏུ་“ཞྗེས
2

་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་སྤིན་མྗེད་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་སང་བ་དློན་དམ་

པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ལ་ལྟློས་ནས་སམ། ཡང་ན་བཅློས་མའི་མཚན་ཉིད་

དློ། །ཕྱི་མ་གཉིས་ཀི་ཤུགས་ཀིས་མ་རིག་པ་ལ་མ་ནིང་དང་རྟགས་གཉིས་སྦྱློར་བའི་

བརས་བསྟན་པ་ནི་ཀུན་རློབ་ཏུའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཀུན་རྟློག་གཡློ་བའི་རླུང་ཐིམ་མ་ཐིམ་

གཉིས་ལས། མ་ཐིམ་པའི་ཚེ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟློག་པ་འཇུག་གློ །ཀུན་རྟློག་གི་

རླུང་ཐིམ་པ་ལ་སང་བ་གསུམ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་ཐིམ་མ་ཐིམ་གཉིས་ལས། མ་ཐིམ་

པ་ནི་སང་བ་གསུམ་སྐྗེ་བའི་དུས་ཡིན་ལ། ཐིམ་པ་ནི་འློད་གསལ་འཆར་བའི་དུས་

སློ། །རླུང་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་ཡང་ཐིམ་པ་ཤས་ཆྗེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་སྟློང་པ་བཞི་ལ་

ཡང་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཅིག་འློང་ངློ་། །སང་བ་སྗེམས་སྦས་ཀི་སྐབས་འདིར་འློད་

གསལ་བཤད་པ་ནི་སྗེམས་གསུམ་འབྱུང་བའི་གནས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞིའི་སྐབས་དང༌། ལམ་གི་སྐབས་སློ། །དང་པློ་ནི། 

སྔར་བཤད་པའི་བར་དློ་གང་དུ་ཞུགས་ནས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་

བའི་གནས་དང༌། དྗེ་ལས་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་སྟློན་པ་ནི། ཕའི་རློ་རྗེ་དང་མའི་པད་མ་ཡང་

དག་པར་སྦྱློར་བར་བྱྗེད་པ་ན། ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་

སང་བ་འབྱུང་བར་བྱྗེད་པ་ལ། ཕ་རང་གི་རློ་རྗེ་པད་མར་སྲུབ་པའི་འབད་པ་ལས་མྗེ་སྟྗེ་

1  ཆློགས

2  ཞས
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དྲློད་སྐྗེའློ། །འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་སང་བ་ཞྗེས་པ་འློག་ཏུ་བྱུང་ཡང་འདིར་

འབྗེལ་ཏྗེ། དྗེ་ནི་སང་བ་དང་པློའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །མྗེ་དྗེ་ལས་

ཕའི་ཁམས་དཀར་པློ་དང་མའི་ཁམས་དམར་པློའི་ཐིགས་པ་གཉིས་ཀི་ཆུ་བྱུང་བ་

མའི་སྐྗེ་གནས་སུ་འདྲྗེས་པ་ནི་བར་དློ་འཇུག་པའི་གནས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ནུར་ནུར་པློའི་

རྣམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་སྨིན་པ་ལས་མྗེར་མྗེར་པློའི་རྣམ་པའློ། །འདིར་བཤད་པའི་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་“མཛོད
1

་འགྲྗེལ་དང་ལུང་གི་མངལ་འཇུག་ལས་བཤད་ལ། །རྣམ་

གཞག་དང་སའི་དངློས་གཞིར་དང་པློར་མྗེར་མྗེར་པློ་གསུངས་ཀང་དློན་འདྲའློ། །དྗེ་

ནས་དྗེ་སྨིན་པ་ལས་ནར་ནར་པློའི་རྣམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་སྨིན་པ་ལས་གློར་གློར་པློ་

དག་གློ །དྗེ་ནས་དྗེ་སྨིན་པ་ལས་ཁུ་བ་དང་ཁག་གི་གློང་བུ་འཁང་འགྱུར་རྣམས་

སློ། །ནུར་ནུར་པློ་ལ་སློགས་པ་དྗེ་རྣམས་ནི་ཁུ་བ་དང་ཁག་གིས་བསྐྗེད་པའློ། །མངལ་

དུ་སྐྗེ་བ་བཟུང་བ་ཕྱི་རློལ་དུ་བཙས་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་ཕློ་མའི་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་

པར་སྤྱློར་བ་ལས། འདློད་ཆགས་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། འདློད་ཆགས་དང་བལ་

བ་སྗེམས་དང༌། བར་མའི་འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་རབ་ཏུ་སྐྗེ་བ་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ནག་ཚོའི་འགྱུར་ལས། བར་མའི་འདློད་ཆགས་རབ་ཏུ་སྐྗེ་བས་དྗེས་ན་ཤྗེས་

པ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དྗེས་ན་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་ཞྗེས་བརློད་དློ། །ཞྗེས་འབྱུང་

ལ། །མར་བའི་འགྱུར་ལས། བར་མའི་འདློད་ཆགས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་བྱུང་

ངློ་། །རང་བཞིན་གི་རྟློག་པ་ལ་ཆགས་སློགས་གསུམ་དང༌། སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་

ལ་དྗེ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ཕྱི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་སང་བ་ལ་ཆགས་

1  མཇློད
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བལ་ཞྗེས་པ་ནི་བདྗེ་བ་ཤས་ཆུང་བས་ཡིན་ལ། མཆྗེད་པ་ལ་ཆགས་པར་བྱས་པ་ནི་

བདྗེ་བ་ཤས་ཆྗེ་པའློ། །ཉྗེར་ཐློབ་ལ་ཆགས་པ་བར་མར་བྱས་པ་ནི་ཆགས་པ་དང་

ཆགས་བལ་གཉིས་མཉམ་པློར་སྤྱློར་བའི་དློན་ནློ། །ཚུལ་འདི་ནི་གཞི་དུས་དང་ལམ་

དུས་ཀི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་གཉིས་ཀ་ལ་བཤད་དུ་རུང་བས་གཞི་ལས་སྦྱློར་ན་

དགའ་བ་གསུམ་ལ་བྱ་ལ། ལམ་ལ་སྦྱློར་ན་སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་སུ་བྱང་སྗེམས་

བབས་པའི་རིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་གསུམ་དང༌། སིང་ཁར་རླུང་སྗེམས་

བསྡུས་པའི་རིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་སྟྗེ་གཉིས་ལ་བྱའློ། །དྗེའི་

སྔ་མ་ཐ་མལ་པས་ངྗེས་ཀང་ཕྱི་མ་མངློན་སུམ་གི་སྟློབས་ཀིས་ངྗེས་པར་དཀའ་བ་ནི་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། །གཞི་དང་ལམ་གི་དུས་སུ་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་

ལས་དགའ་བ་གསུམ་སྐྗེ་བ་དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཐབས་ནི་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་

གི་སློ་ནས་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་ལུས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་

གཉིས་ཀི་སྐིལ་ཀྲུང་བཅིང་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱའི་ཐབས་སུ་གྱུར་

པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་ངག་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བའི་སྔགས་སུ་

བྱ་བ་དང༌། སྗེམས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ལྷག་པར་དམིགས་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པའློ། །དྗེ་ནས་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ལྔ་

ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ་ནི་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་ཐབས་

སུ་གྱུར་པ་སྟྗེ། དྗེའི་སྔློན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པའློ། །དྗེ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གྲུབ་པ་ལས་དང་

པློར་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང༌། དྗེ་ནས་འཇམ་ཞིང་ངྗེས་པའི་གསུང་གིས་ཐུགས་འཛིན་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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པར་མཛད་པ་དང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པློས་འཐུག་པློར་བྱུགས་པའི་དྲི་བསུང་

ཆགས་པ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་འཁྱུད་པར་གསུངས་ཏྗེ། མ་མཆུའི་སྦྲང་རྩི་འཇིབ་པ་

ནི་རློ་ལ་སྤྱློད་པའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་སྗེམས་གསུམ་གི་

རིམ་པ། རིམ་པ་དྗེ་ལས་བདྗེ་ཆྗེན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དཔྗེའི་སློ་ནས་བསྟན་པའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའློ་དློན། ཡན་ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་འདིར་རློ་རྗེ་དང་པད་

མ་སྦྱློར་བ་སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་སྦྱློར་བའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པའི་དློན་ནི་རིམ་

ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། བུད་མྗེད་སྒྱུ་མ་ཁྱད་པར་འཕགས། ཡྗེ་ཤྗེས་

གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་ནི། །གསལ་བར་འདི་ལས་མཚོན་པར་འགྱུར། །འདློད་ཆགས་ཉིད་

དང་ཆགས་བལ་དང༌། །དྗེ་ཡི་བར་དྗེ་གསུམ་པློ་ནི། །དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་སྦྱློར་

བའི། རློ་རྗེ་པདྨ་འདུས་ལས་སློ། །ཞྗེས་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱར་བ་ལས་སང་མཆྗེད་ཐློབ་

གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བར་གསུངས་པས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་སྤྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་

སྐྗེད་པའི་ཐབས་ནི། ནང་གི་རྐྗེན་སློག་རྩློལ་སློམ་པ་དང༌། ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་

པ་གཉིས་གསུངས་པའི་དང་པློ་ལ་ནི། སྟྗེང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་དང༌། 

གསང་བའི་ས་རྩྗེར་རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་དང༌། །སིང་ཁའི་ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་

ལྗེ་སློམ་པའི་སློག་རྩློལ་གསུམ་ཡློད་ལ། དྗེ་གསུམ་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་

དང༌། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ཀིས་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་གསལ་བར་

མཛད་པ་ལས་འབྱུང་ངློ་། །གཉིས་པ་ནི་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང་འབྱུང་མློད་ཀང་

གསལ་བར་ནི་བཤད་རྒྱུད་འདིར་གསུངས་སློ། །འློ་ན་སྟློང་པ་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དློན་གཅིག་གམ་དློན་ཐ་དད་པ་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེར། །གང་

འདིར་དགའ་བ་དྗེ་སང་བ། །སང་བ་མཆྗེད་པ་མཆློག་ཏུ་བཤད། །ཁྱད་དགའ་ཉྗེ་བར་

ཐློབ་པར་ཤྗེས། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དྗེ་འློད་གསལ་བའློ། །ཞྗེས་དགའ་བ་བཞི་སང་མཆྗེད་

ཐློག་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་བཤད་དློ། །སྤྱི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་བབ་པ་ལས་དགའ་བ་བཞི་འབྱུང་བའི་གནས་ནི་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། བདྗེ་ཆྗེན་

འཁློར་ལློ་སྤྱི་བློ་ལ། དྗེ་ནི་དགའ་བར་བཤད་པ་ཡིན། །ལློངས་སྤྱློད་འཁློར་ལློ་མཆློག་

དགའ་དང༌། བལ་དགའ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་གནས། སྦྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས། དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བྱྗེད། །ཅྗེས་སྤྱི་བློ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་མགྲིན་པར་མ་

སྗེབ་པར་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་སིང་ཁར་མ་སྗེབ་བར་དང༌། སྗེང་ཁ་ནས་ལྟྗེ་

བར་མ་སྗེབ་བར་དང༌། ལྟྗེ་བ་ནས་རློ་རྗེ་ནློར་བུའི་བར་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་ཡས་

བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞིའི་གནས་དང༌། བྱང་སྗེམས་ཕྱིར་ལློག་པ་ན་ལྟྗེ་བ་ནས་སྤྱི་

བློའི་བར་བཞི་ནི་མས་བརྟན་གི་དགའ་བ་བཞིའི་གནས་སུ་གསུངས་སློ། །རིམ་ལྔའི་

འགྲྗེལ་པ་ལཀྵིས་མཛད་པ་སློགས་ལས་སྤྱི་གཙུག་ནས་བྱང་སྗེམས་འཛག་པའི་ཚེ་

སང་བ་དང༌། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚིགས་ལ་ཁྱབ་པའི་དུས་སུ་སང་བ་མཆྗེད་པ་

དང༌། །རློ་རྗེའི་རྩྗེ་མློ་ལས་ཐིག་ལྗེ་གཅིག་སྤློས་པའི་ཚེ་ཉྗེར་ཐློབ་དང༌། རྩྗེ་མློ་དྗེ་ཉིད་དུ་

བསྟན་པ་ན་འློད་གསལ་སྐྗེ་བ་དང༌། །ཡང་དང་པློ་གཉིས་འདྲ་ལ། །རློ་རྗེའི་རྩ་བའམ་

དབུས་སུ་ཕྱིན་པ་ན་ཉྗེར་ཐློབ་དང༌། །ནློར་བུའི་ནང་ན་གནས་པ་ན་འློད་གསལ་སྐྗེ་བ་

དང། དྗེ་རྣམས་དགའ་བ་བཞིར་ཡང་བཤད་དློ། །རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་ཐུབ་པ་དཔལ་

གིས་མཛད་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རློ་རྗེའི་རྩ་བར་སྗེབ་པ་ན་སང་བ་དང༌། །ནློར་
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བུའི་དབུས་སྗེབ་པ་ན་ཉྗེར་ཐློབ་དང༌། །ནློར་བུའི་རྩྗེ་མློར་འློད་གསལ་སྐྗེ་བར་བཤད་

པའི་ཤུགས་ཀིས། རློ་རྗེའི་རྩ་བ་ནས་ནློར་བུའི་མགྲིན་པའི་བར་དུ་སྗེབ་པ་ན་མཆྗེད་

པ་སྐྗེ་བར་འདློད་དགློས་སློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་འདུས་པའི་སྐློར་ནས་བྱུང་བ་བརློད་པ་

ཡིན་གི། གཞན་དགའ་བ་བཞིའི་སྐྗེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་འདུས་

པའི་རྩ་བཤད་དང༌། འཕགས་སྐློར་ལྔའི་གཞུང་ནས་དགའ་བ་བཞི་སྟློང་པ་བཞིར་

བཤད་པ་མ་བྱུང་ངློ་། །སྤྱློད་བསྡུས་ལས། རློ་རྗེ་དང་པདྨ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས། 

སྤྱི་བློ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་ལས་བྱང་སྗེམས་འཇུ་བས་ཆགས་པ་

དང་ཆགས་བལ་དང་བར་མའི་རིམ་གིས་འབབ་བློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་དང་

འདྲ་བ་རྗེ་སྒློན་གསལ་ལས་འབྱུང་བ་མ་གཏློགས་པ་ཡབ་སས་ལྔའི་གཞུང་ནས། བྱང་

སྗེམས་ཞུ་བ་གནས་འདིར་སྗེབ་པ་ན་དགའ་བའམ་སྟློང་པ་འདི་སྐྗེ་གསལ་བར་

གསུངས་པ་མྗེད་པར། སྔར་ཐིམ་རིམ་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་ཐིམ་པས་

སང་བ་དང་སྗེམས་ཐིམ་པས་མཆྗེད་པ་སློགས་སྐྗེ་བར་བཤད་པ་ཙམ་མློ། །འཕགས་

སྐློར་གི་རྗེས་འབང་གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེས་ནི་སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་རློ་རྗེའི་བར་དུ་

བྱང་སྗེམས་བབས་པའི་རིམ་པ་ལས་སྐྗེ་བའི་སྟློང་བ་བཞི་མ་གཏློགས་པ། སང་

མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དང་བཅས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་གཞན་

མ་བཤད་ཅིང་མི་འདློད་དློ། །

རང་གི་ལུགས་ནི། བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་དུ་བབས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞི་ལ་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དང་བཞིར་

འཇློག་པ་ཅིག་ཀང་འདློད་མློད་ཀང༌། ཕྱི་མ་བཞི་གཙོ་བློ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སིང་
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ཁར་“རླུང
1

་སྗེམས་འདུས་པའི་རིམ་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་འདྲ་བའི་སང་

མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དང་བཞི་ནི། བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་

ཀི་བར་དུ་རིམ་གིས་བབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞི་དང་དློན་མི་གཅིག་

གློ །དྗེས་ན་སིང་ཁར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་མི་ཤིགས་པ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ལ་དམིགས་

ནས་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱས་པས་དྲངས་པའི་སྟློང་པ་བཞི་ནི་སིང་ཁར་ལུང་སྗེམས་

འདུས་པའི་རིམ་པ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་

འབབ་པ་ཡློད་ཀང༌། སིང་ཁ་བར་དུ་འདུ་ཞིང༌། །ལུས་ཀི་སྨན་ནས་ཀང་ཡར་ལ་སིང་

ཁ་བར་དུ་འདུ་བར་སྔར་རིམ་ལྔའི་ལུང་དྲངས་ནས་བཤད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་ལ་ནི་

ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྡུས་པ་ན་སིང་ཁར་འདུ་བ་ཡིན་གི་

གསང་གནས་སུ་འགྲློ་བ་མིན་ནློ། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྟློང་པ་བཞི་སྐྗེད་པ་ལ་ཡང་

སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དགའ་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སྟློང་པ་བཞི་ཡང་ཡློད་མློད་ཀང༌། གཙོ་བློར་གྱུར་བའི་

སྟློང་པ་བཞི་ནི་སིང་ཁར་རླུང་སྗེམས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། རྒྱུད་འདིར་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་ཉྗེར་ཐློབ་གསུམ་བཤད་པ་

ཡང་སིང་ཁར་རླུང་སྗེམས་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་ནི་འཆི་

བའི་སྟློང་བ་ལས་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། འཆི་རིམ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྟློང་པ་རྣམས་སྐྗེད་པ་ལ་ནི་རླུང་སྗེམས་རྣམས་སིང་ཁར་འདུ་དགློས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དློན་དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། །རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་

1  རླུབ
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ལྷན་ཅིག །རིལ་པློར་འཛིན་པའམ། །གཞིག་པའི་རིམ་གིས་“དློན
1

་དམ་པའི་བདྗེན་པ་

ལ་འཇུག་གློ །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རིལ་འཛིན་གིས་སིང་ཁར་སྡུས་པའི་ཁུངས་དྲངས་

ཟིན་ལ། རྗེས་གཞན་ཞིག་གིས་སྡུས་པའི་གནས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་

ཡང་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་མཐར་ཕྱིན་པས། སིང་ཁར་རླུང་སྗེམས་སྡུས་པ་ལ་གློམས་པ་

བརྟན་པའི་མཐུས། ཕྱག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ན་བསམ་གཏན་གཉིས་གང་རུང་

གི་རྣལ་འབྱློར་དྲན་པའི་སློ་ནས་བསྡུས་པ་ན། ཕྱག་རྒྱ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་

རྐྗེན་གིས་ཀང༌། བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཞུ་བ་རྣམས་ལུས་ཀི་སྟློང་སྨད་

ཀུན་ནས་སིང་ཁར་འདུ་བ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ནི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་མཐར་མ་ཕྱིན་པའི་དུས་སུ་ཡང༌། རློར་བཟླས་ཀིས་

སྟློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་ནུས་པའི་མཚམས་ནས་ཀང་ཤྗེས་རབ་ནུས་ཏྗེ། དྗེའི་མན་ངག་ནི་

གཞན་དུ་བསྟན་པར་བྱའློ། །ནང་གི་རྐྗེན་སློག་རྩློལ་གཉིས་དང་ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སིང་ཁར་རླུང་སྗེམས་འདུས་པའི་རིམ་པ་ལས་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

སྐྗེད་པ་འདི་ནི་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་བ་ན་མྗེད་པ་ཅིག་

ཏུ་འདུག་ཀང༌། གསལ་བར་མ་ཐློན་སང་བས་ལྗེགས་པར་རྩད་གཅད་པར་བྱའློ། །འློ་

ན་བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་དུ་བབས་པའི་རིམ་པ་ལས་དགའ་

བཞི་སྐྗེས་པའི་སྟློང་པ་བཞི་པློ་འདི། སྔར་བཤད་པའི་སློ་སློ་བ་དྗེ་དག་གང་གི་རྗེས་སུ་

འབང་བར་བྱ་སམ་ན། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་བཤད་པ་ནི་དགའ་བཞི་སྐྗེ་བའི་གནས་

ཡིན་ཀང༌། དགའ་བ་དྗེ་རྣམས་སྟློང་པ་བཞིར་དྗེར་མ་བཤད་ལ། གནས་གང་དུ་སྐྗེ་

1  ངློན
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དཔྱློད་ན། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་གནས་གང་དུ་སྗེབ་པ་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་སང་བ་

གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་སྐྗེ་བར་འདུག་དཔྱད་པས་ཤྗེས་ཏྗེ། འློན་ཀང་

ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན། །སང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཚང་

སྟློབས་ཆྗེ་བར་མངློན་ནློ། །སློག་རྩློལ་གཉིས་ཀིས་སྟློང་པ་བཞི་དྲངས་པ་ནི། དྗེ་

གཉིས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་བཙུད་པའི་མཐུས་ཡིན་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྟློང་པ་

བཞི་འདྲྗེན་པ་ལ་ཡང་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་བཤད་པ་ལྟར་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་

གསང་གནས་ཀི་རྩྗེའི་རྩ་གཉིས་ཕད་པའི་དབང་གིས་རླུང་དབུ་མར་བཙུད་པའི་

མཐུས་འཆར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་གནད་ཀིས་འློག་སློའི་པད་མའི་ས་རྩྗེར་རས་ཀི་ཐིག་

ལྗེ་སློམ་པ་སློག་རྩློལ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་མན་ངག་ཀང་གཞན་དུ་བཤད་

པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རློ་རྗེ་དང༌། ཕྱག་རྒྱའི་པདྨ་

གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ནི་སྗེམས་སང་བ་དང༌། སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་སང་བ་

མཆྗེད་པ་དག་གི་སྐྗེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །སྗེམས་དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བ་

དག་ཆ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་ཉྗེར་ཐློབ་ནི། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྱུ་མའི་

ལུས་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །སྤྱློད་བསྡུས་སུ་འདི་དྲངས་པའི་འགྱུར་ལ། སྗེམས་

དང་སྗེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ཏློ། །དྗེ་ནི་སྒྱུ་མའི་དཔྗེས་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་ཡང༌། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་

ལློགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ལས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་དག་པར་

མངློན་ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་སྟློན་པར་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། 
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བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཤད་ལ། སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་

སྦྱློར་བ་ནི་ཉྗེར་ཐློབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སང་མཆྗེད་གཉིས་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

དྗེའི་དུས་ན་མྗེད་ཀང༌། ཉྗེར་ཐློབ་སང་བ་དང་མཆྗེད་པ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་

ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི། སྟློང་པའི་ཤྗེས་རབ་དང་བདྗེ་བའི་ཐབས་གཉིས་རྗེ་རྗེ་ཤས་

ཆྗེ་བ་དྗེ། འདིའི་དུས་སུ་གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་དློན་ནློ། །

སྐབས་འདིར། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་དང་དྗེའི་གཞློན་པའི་རླུང་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྐྗེས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡིན་གི། 

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཙམ་མིན་ནློ། །སློག་རྩློལ་གཉིས་བསློམས་པས་རླུང་སིང་

ཁར་བསྡུས་པའི་རིམ་པ་ལས་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་

པ་ན་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་དང་སྦྱར་བ་ལས། རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་དང་ཐུན་མློང་བའི་

དགའ་བཞི་དང༌། འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀི་དློན་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྟློང་པ་གང་སྐྗེད་འདློད་པ་སྐྗེད་པར་ནུས་མློད་ཀང༌། སྟློང་པ་

གསུམ་གི་གཙོ་བློ་ནི་ཕྱི་མ་ཡིན་ནློ། །རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ལས་དགའ་བ་གསུམ་གི་

གནས་སྐབས་ཀི་རླུང་སྗེམས་གཉིས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དགའ་བ་

བཞི་ལ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་སྐབས་ཀི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གསལ་བར་མ་བསྟན་ལ། །ཐབས་རྒྱུད་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་དློན་འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ལ། སྟློང་པ་དང་པློ་གསུམ་གི་སྐབས་ཀི་རླུང་སྗེམས་

ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྟློང་པ་བཞི་པའི་སྐབས་ཀི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་སློག་རྩློལ་
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གཉིས་བསློམ་པས་སྟློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་ནུས་པའི་མཚམས་དམའ་མློ་ནས་ཀང་ཉྗེར་

ཐློབ་མུན་ནག་ལྟ་བུ་དྲན་པ་བརྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཤར་བའི་རྗེས་སུ། །དྲན་མྗེད་དྗེ་

སངས་པ་ན་སྤིན་མྗེད་པའི་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཟླ་ཉིའི་འློད་དང་མཚམས་

ཀི་སྨག་གིས་མ་བསད་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་བ་སང་བ་མ་ཡིན་ནམ། །རློར་བཟླས་

མཐར་ཕྱིན་པའི་མཐློན་པློར་སྗེབ་པ་ན་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་ཙམ་ལས་ཐམས་ཅད་

སྟློང་པ་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བར་མ་བཤད་པ་མི་འཐད་དློ་སམ་ན། འློད་གསལ་

ལ་དཔྗེ་དློན་གཉིས་ལས་དློན་གི་འློད་གསལ་སྒྱུ་ལུས་མན་ཆད་དུ་མི་སྐྗེ་བ་ལ་

དགློངས་ནས་སང་བ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཀི་དཔྗེའི་འློད་གསལ་མི་སྐྗེ་བ་མིན་

ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་གི་སྗེམས་དང་དྗེའི་བཞློན་པའི་རླུང་

ཙམ་ལས་སྒྱུ་ལུས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་ལངས་པ་དྗེ་ནི། སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་

ཀིས་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་མ་

སྗེད་ཀི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནས་མྗེ་

ལློང་གི་གཟུགས་རན་ལྟ་བུའི་བར་གི་སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཉྗེ་བར་མཚོན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །སྤྱློད་བསྡུས་སུ་དྲངས་

པ་ལས། དྗེ་བས་ན་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་སློ། །སྒྱུ་མ་དཔྗེར་བངས་པ་གཅིག་ལས་

མྗེད་ཀང་སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། དཔྗེའི་ཐློག་མས་གཞན་

རྣམས་ཀང་མཚོན་པའམ། སྒྱུ་མའི་ལུས་ཀི་དཔྗེ་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་སློ། །དཔྗེ་རྣམས་

ལ་ལྟ་བུ་ཞྗེས་སྦྱར་ན་དློན་ལ་འགྲློ་མློད་ཀང་ལྟ་བུ་ཞྗེས་དཔྗེར་བཀློད་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་
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ལ་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་སྐྗེད་པ་ན་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཚང་

ཡང་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་མྗེད་པས་སྒྱུ་མའི་མི་ལྟ་བུའློ། །གར་ཡང་ཁྱབ་པ་ནི་ཆུ་ཟླ་

ལྟ་བུའློ། །ཤ་རུས་ལ་སློགས་པ་དང་བལ་བས་མིག་ཡློར་ཏྗེ་མིའི་གྲིབ་མའི་ལུས་ལྟ་

བུའློ། །སྐད་ཅིག་གིས་གཡློ་བ་ནི་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའློ། །རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་

ལུས་ཡིན་པ་ནི་རྨི་ལམ་དུ་ལུས་རགས་པ་ལས་ཟུར་དུ་བྱྗེ་པའི་རྨི་ལམ་གི་ལུས་ལྟ་

བུའློ། །རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་དང་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གཏློགས་ཀང་གཞན་དུ་སང་བ་ནི་སྒ་

བརན་ལྟ་བུའློ། །སྐུ་དྗེའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བ་ནི་དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྱྗེར་ལྟ་

བུའློ། །གཅིག་ཡིན་ཀང་དུ་མར་སང་བ་ནི་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུའློ། །སྐུའི་ཁ་དློག་རྣམ་པ་

ལྔ་ཐགས་པ་མྗེད་ཅིང་མ་འདྲྗེས་པར་སང་བ་ནི་དབང་པློའི་གཞུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་

བུའློ། །རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ཀི་ཕུང་པློའི་ནང་ན་གནས་པ་ནི་སྤིན་གི་གསྗེང་ན་གླློག་

འགྱུ་བ་ལྟ་བུའློ། །སྟློང་པའི་ངང་ནས་ཐློལ་གིས་བཞྗེངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ཆུ་

ལས་ཆུ་བུར་རློལ་བ་ལྟ་བུའློ། །ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནི་མྗེ་ལློང་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟ་

བུའློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་སབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མཚོན་ཚུལ་ཡིན་གི། །མི་སློབ་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་མཚོན་པ་ལ་སྦྱློར་བའི་ཚེ་དཔྗེ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་པ་ནི་དྗེའི་སྐབས་དང་མཐུན་པར་

སྦྱར་རློ། །དཔྗེ་ཐ་མ་འདི་ལ་རིམ་ལྔ་ལས། །མྗེ་ལློང་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལས། དངློས་དང་

”དངློས
1

་མིན་ལས་གྲློལ་བའི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལྗེགས་བིས་པ། རྣམ་པར་ཀུན་གི་

མཆློག་ལྡན་ཞིང༌། སྐུ་ནི་ལྟ་བས་མི་ངློམས་པའི། །གཟུགས་བརན་གསལ་བར་སང་བ་

1  དངས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ནི། སློབ་མ་བཟང་པློ་དྗེ་ལ་བསྟན། །དྗེ་ལ་རང་བྱིན་བརླབ་ཅྗེས་བཤད་ཅྗེས་གསུངས་

པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་བིས་སྐུ་མྗེ་ལློང་གི་ནང་དུ་ཤར་བ་ལ་བལྟས་བཞིན་

པའི་དང་ནས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསློམ་པར་འདློད་པ་སང་མློད་ཀང༌། དྗེ་ནི་སློབ་དཔློན་གིས་

སློབ་མ་ལ་སྒྱུ་ལུས་འཆད་པའི་ཆྗེ། དྗེ་རྣམས་དཔྗེར་བཞག་ནས་སློབ་མ་ལ་ངག་གིས་

བསྟན་པས་ཆློག་གི །དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་མི་དགློས་ཏྗེ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དཔྗེ་གཞན་རྣམས་

ཀིས་སྒྱུ་ལུས་སྟློན་པ་ལ་ཡང་དྗེ་འདྲ་བ་རྗེ་བྱ་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་སྒྱུ་ལུས་

དཔྗེའི་སློ་ནས་འཆད་པ་ལ་རྒྱས་པར་ན་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས། བསྡུས་ན་རིམ་ལྔར་

གསུངས་པ་ལྟར་མྗེ་ལློང་གི་གཟུགས་བརན་ལ་སློགས་པའི་དཔྗེ་གསུམ་ཡིན་

ནློ། །སྟློན་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་ཡིན་གི། རྣལ་འབྱློར་པས་མཚོན་བྱྗེད་དཔྗེའི་སྒྱུ་ལུས་རྒྱུད་ལ་

སྐྗེད་པ་ལ་ནི་རྨི་ལམ་གི་དཔྗེ་ཉིད་དྗེ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཡིན་ཏྗེ། རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་

ཀིས་དློན་གི་སྒྱུ་ལུས་མཚོན་ནུས་པ་འདྲ་བ་དཔྗེ་གཞན་ལ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་

ལྟར་རྨི་ལམ་གི་ལུས་ཀི་སྔློན་དུ་གཉིད་ཀི་སྟློང་པ་གསུམ་འགྲློ་བར་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་

གསུངས་ལ། །དྗེས་ནི་མཚོན་བྱ་དློན་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྔློན་དུ་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་

གསུམ་འགྲློ་བ་ལྗེགས་པར་མཚོན་ནུས་ཏྗེ། དཔྗེ་གཞན་ལ་དྗེ་མྗེད་དློ། །དྗེས་ནི་

”གཉིད
1

་ཀི་སྟློང་པ་བཞི་འཛིན་པ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་མཐར་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་སུ་

ལྡང་བ་གློ་བས། གཉིད་དུ་སློང་ནས་རྨི་ལམ་མ་ཤར་ཚུན་ཆད་ཀི་གཉིད་ཀི་གདམས་

དག་དང༌། རྨི་ལམ་གི་གདམས་དག་གི་གློ་རིམ་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་

དློ། །དྗེ་ནས་གཉིད་ཀི་སྟློང་པ་རྣམས་ཀི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྨི་

1  གཉིས
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ལམ་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་ནུས་པ་ཞྗེས་ལ། དྗེས་ནི་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་རྣམས་

ཀི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་ལྗེགས་པར་མཚོན་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་དཔྗེ་གཞན་ལ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་དྗེའི་མཐར་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་སད་པའི་

ཚེ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ཤྗེས་ལ། དྗེས་ནི་དློན་གི་སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

འཛིན་པ་ལྗེགས་པར་མཚོན་ནུས་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་དཔྗེ་གཞན་ལ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་དཔྗེའི་

རྨི་ལམ་གི་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་གིས། །དློན་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཐློག་མཐའ་བར་

གསུམ་ལྗེགས་པར་མཚོན་ནུས་པའི་སྤྱློད་བསྡུས་ཀི་དགློངས་པ་འདི་ནི། གཉིད་དང་

རྨི་ལམ་གི་གདམས་པ་རྣམས་ཀི་སིང་པློ་མཐར་ཐུག་པར་སང་ལ། འདི་ལྗེགས་པར་

ཤྗེས་ན་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གི་གདམས་པ་རྣམས་འློང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་པར་ཤྗེས་པ་དང༌། བསྗེ་བ་རྣམས་ཀི་གནད་མཐར་ཐུག་པར་ཤྗེས་

སློ། །སྤྱློད་བསྡུས་ཀི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གི་གདམས་པའི་

གནད་མི་ཤྗེས་ན། གདམས་པ་དྗེ་དག་གི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་མི་ཤྗེས་པས་

གཟུགས་བརན་གིས་ཚིམ་པ་ཙམ་མློ། །འདི་དག་ཀང་འདིར་དཔྗེའི་སྐབས་སུ་བབ་

སང་བས་མདློ་ཙམ་བརློད་ཀི། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའློ། །སྤྱློད་བསྡུས་སུ་

རྒྱུད་འདི་དྲངས་པའི་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་དང༌། འདིར་བཤད་པའི་བཅུ་གཉིས་མཐུན་ལ། 

བདག་བྱིན་བརླབས་ལས་གྲིབ་མ་ཞྗེས་པ་ནི་མིག་ཡློར་གི་དློན་ཡིན་ལ། མིག་འཕྲུལ་

གི་དློད་ལ་སྤིན་འབྱུང་ངློ་། །དཔྗེས་དློན་མཚོན་ཚུལ་རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་དག་ལས་

གཞན་དུ་བཤད་མློད་ཀང༌། བཤད་པ་སྔ་མ་ཉིད་འགྲིག་པར་མཐློང་ངློ་། །

བཞི་པ་ལ་གསུམ། །འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་མྗེད་ན་སྟློང་པ་གསུམ་དང་བདྗེ་
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བ་ཆྗེན་པློ་མི་རྗེད་པར་བསྟན་པ། བདྗེ་ཆྗེན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་མློས་པ་ཙམ་གི་ཕན་ཡློན། 

འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྟློང་པ་གསུམ་མཚོན་ཏྗེ་བདྗེ་ཆྗེན་ལ་གནས་

པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་འློ་མ་སྲུབས་པ་ལས་མར་འབྱུང་བ་དྗེ་

བཞིན་དུ། །པད་མར་རློ་རྗེ་སྲུབས་པ་ལས་རློ་རྗེའི་སྒས་བསྟན་པའི་ཐབས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་

མཆྗེད་པ་ཉྗེ་བར་བརྟགས་པ་སྟྗེ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཇི་ལྟར་ཏིལ་བཙིར་བ་ལས་

ཏིལ་མར་འབྱུང་སྟྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་པད་མར་རློ་རྗེ་བཙིར་བ་ལས་པདྨའི་སྒས་བསྟན་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སང་བ་ཉྗེ་བར་བརྟགས་པ་སྟྗེ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ན། རློ་རྗེ་དང་

པདྨ་སྦྱློར་བ་ཡློད་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་འབྱུང་བའི་རྗེས་སུ་འགྲློ་བ་གྲུབ་བློ། །དྗེས་ནི་

ཐབས་ཤྗེས་སྦྱར་བའི་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་རྗེས་འགྲློ་ཡང་སྟློན་ཏློ། །ཇི་ལྟར་འློ་མ་དང་ཏིལ་

དག་གིས་ཡང་དག་པའི་མངློན་པར་འདུ་བྱ་བ་སྲུབ་པ་དང་བཙིར་བ་མྗེད་པར། མར་

དང་ཏིལ་མར་མི་འབྱུང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་སློམས་པར་འདུག་པའི་སྔློན་དུ་ཨཱཿདང་ཧཱུཾ་གི་

སྔགས་ཀིས་ཕློ་མློའི་དབང་པློའི་རྟྗེན་གཉིས་རློ་རྗེ་དང་པད་མར་སྐྗེད་པ་སློགས་དང༌། 

ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་དམིགས་པའི་སྗེམས་ཀི་ཕྱག་རྒྱས་མངློན་པར་འདུས་བྱས་པའི་རློ་

རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་མྗེད་པར། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་སྟློང་པ་གསུམ་ཉྗེ་བར་

མཚོན་པར་མི་ནུས་སློ། །ཞྗེས་པས་ནི་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་བ་ལློག་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་

གསུམ་སྐྗེ་བ་ལྡློག་པའི་ལྡློག་པ་བསྟན་ཏློ། །ཐ་མར་འཆི་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་

དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་མྗེད་ཀང་དྗེའི་རྒྱུད་ལ་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་

སྐྗེ་བས། རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་ནི་ལམ་གི་སྐབས་ལ་དགློངས་ལ། དྗེ་ཡང་ལྟྗེ་བ་ལ་

སློགས་པའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་དམིགས་པ་གཏློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ལ་
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གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་རླུང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིར་བཙུད་པ་ལས་སྟློང་པ་བཞི་

སྤྱི་ཙམ་པ་དང༌། སིང་ཁར་མི་ཤིགས་པ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ལ་དམིགས་ནས་རློར་

བཟླས་བྱས་པ་ལས་སྟློང་པ་བཞི་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་མ་ལྟློས་པར་འབྱུང་

བ་ཡང་ཡློད་པས། །འདིར་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྟློང་པ་གསུམ་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་ངྗེས་པར་

གསུངས་པ་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་རློགས་

པར་སྐྗེ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ངྗེས་པར་ལྟློས་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་སྗེམས་

དབྗེན་གི་མཚན་ཉིད་འགའ་ཞིག་ཚང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་སྐྗེ་ཡང༌། མཚན་ཉིད་

རློགས་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་རིམ་ལྔ་ལས་ཀང༌། གང་ཞིག་ཆུ་

སྐྗེས་རློ་རྗེས་སྦྱློར། །ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡང་མྗེད་གྱུར་ན། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཞིག་མློང་ནས་

ཀང༌། རྣལ་འབྱློར་སྟློབས་ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གང་ཤྗེས་

རབ་ཀི་བྷ་ག་དང་ཐབས་ཀི་ལིང་ག་ཡང་དག་པར་སྤྱློར་མི་ནུས་པ་དྗེས་ནི་བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མི་རྗེད་དློ། །འདིས་ནི་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་བ་

ལློག་ན་སྒྱུ་ལུས་ལྡློག་པའིལྡློག་པ་བསྟན་ལ། འློག་ནས་རྗེས་འགྲློ་སྟློན་ནློ། །སྔ་མས་ནི་

དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་དང་སྗེམས་དབྗེན་གཉིས་ཀི་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་བསྟན་ནློ། །སྒྱུ་

ལུས་དང་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པས་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་

ངྗེས་ལ། སྗེམས་དབྗེན་དང་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གཉིས་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་ངྗེས་

པས་ན། སྒྱུ་ལུས་དང་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་ངྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །ཚུལ་དྗེ་རྣམས་ནི་

ནང་གི་སློག་རྩློལ་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སློགས་དང་སྗེམས་དབྗེན་དང༌། སྒྱུ་མའི་ལུས་

ཀིའང་རྗེས་སུ་འགྲློ་ལྡློག་ལ་སྦྱར་བར་བྱའློ། །འདློད་ཡློན་ལམ་བྱྗེད་ཀི་གཙོ་བློ་འདི་
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སྒྱུར་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་གསུངས་པ་འདིས་ནི། ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པ་དང༌། 

ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་རླུང་

སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་པས། སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་

གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཆར་བའི་ལམ་འཁྱྗེར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་བཤད་པ་

འདི་ཉིད། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་གཉིད་ཀའི་མན་ངག་གི་གནད་མཐར་ཐུག་

པར་གཟུང་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐྗེག་པ་འདིའི་ལམ་གཞན་ཚང་བ་མི་དགློས་ཀི། སྒྱུ་ལུས་བདྗེ་

བ་ཆྗེན་པློའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འབའ་ཞིག་སྟྗེ་གཅིག་པུ་ལ། དྗེ་མངློན་དུ་བྱས་པ་མི་དགློས་

ཀི་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་ལྷག་པར་མློས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་ལས་དང་པློ་པའི་ས་

བསྐྗེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕན་ཡློན་འཐློབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། 

དྗེར་མ་ཟད་ཐྗེག་པ་འདི་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པ་སྟྗེ་ལམ་འདིར་རིགས་ངྗེས་པའི་ས་ལ་

ཡང་སློབ་བཞིན་པར་འགྱུར་རློ། །ཕན་ཡློན་འདི་ལྟ་བུ་མཐློང་བའི་བློ་གྲློས་ཅན་གིས་

ནི་ཕྱི་དང་ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དྲངས་པའི་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློས། བདག་མྗེད་པའི་དློན་ཕུ་ཐག་ཆློད་པའི་ལྟ་བའི་ཡུལ་སློམ་པའི་བདྗེ་

སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་སྐྗེད་པ་དང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རློ་རྗེའི་སྐུ་གང་

ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་གཉུག་མའི་ལུས་རླུང་སྗེམས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཆུལ་ལ་ངྗེས་པ་

བརྟན་པློ་རྗེད་ནས། སྟློང་པ་རྣམས་ཀི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་

ཚུལ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་བསམ་པས་མློས་པ་བརྟན་པློ་བསྐྗེད་

པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནི། གང་རློ་རྗེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་བདྗེ་བས་རང་
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བཞིན་གི་སང་བ་གསུམ་ཡང་དག་པ་སྟྗེ་ཕྱིར་ཅི་མ་ལློག་པར་ཉྗེ་བར་མཚོན་པར་བྱྗེད་

པ་དྗེ་ནི། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་གློ་འཕང་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞྗེས་པ་འདིས་ནི་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱར་བ་ཡློད་ན་སྒྱུ་ལུས་འབྱུང་བའི་རྗེས་འགྲློ་

སྟློན་ཏློ། །སྔར་བཤད་པ་འདི་དག་གི་གནད་ཤྗེས་ན། ལམ་འདིར་ཞུགས་པས་དང་པློ་

ཉིད་ནས་འདློད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སློམ་པ་སློགས་ཀི་གནད་རྣམས་ཤྗེས་

ཤིང་སྟློང་ཉིད་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པའི་མཐུས་རླུང་ལས་སུ་རུང་

བ་ཙམ་ལས་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་དང༌། ལུས་ཀི་རྩ་འཁློར་གི་གནད་དུ་བསྣུན་པ་དང་

བལ་བའི་རླུང་འགྲློ་འློང་སློམ་པར་བཤད་པ་དང༌། ལུས་ཀི་རྩ་འཁློར་གི་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་མྗེད་པའི་རླུང་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བ་བཀག་ནས་བསློམས་པས་དྲངས་པའི་བདྗེ་

བ་ཆྗེར་སྐྗེས་པ་དང་སྟློང་པ་གཉིས་སྦྱར་བའི་བདྗེ་སྟློང་སྟློམ་པ་རྣམས་རྣལ་འབྱློར་བ་

མྗེད་ཀི་རློགས་རིམ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་ལྡློག་པར་

འགྱུར་བས་དློན་ཤིན་དུ་ཆྗེའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་སང་བ་སྗེམས་གསུམ་གི་སྦས་པ་དང༌། 

འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀི་སྦས་པ་དང༌། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་པ་གསུམ་བཤད་པ་འདི་

ནི། ཚུལ་བཞིའི་ནང་ནས་སྦས་པའི་དློན་གི་བཤད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྒློན་གསལ་

ལས། འདློད་ཆགས་ཆློས་ནི་རབ་སྟློན་དང༌། །ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་རྟློགས་པ་དང༌། །ཡྗེ་

ཤྗེས་གསུམ་པློ་རྣམ་བརྟག་པའི། །སིང་པློ་ཡློད་པས་སྦས་པའློ། །ཞྗེས་སློ། །ཆག་

འགྱུར་ལས། ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་བསྟན་པ་དང༌། ཞྗེས་འབྱུང་ངློ་། །སྦས་པའི་སྐད་དློད་

ནི་སིང་པློ་ཅན་ལ་ཡང་འགྲློ་བས། སིང་པློ་ཡློད་པས་སྦས་པའློ། །ཞྗེས་བསྒྱུར་མློད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཀང༌། སྦས་པའི་སྒ་དློན་ནི་གསངས་པའི་དློན་ཡིན་པས། དངློས་སུ་མི་གསལ་བར་

ཁློང་ན་ཡློད་པ་ལ་སིང་པློ་ཡློད་པ་ཞྗེས་བྱས་སློ། །དྗེས་ན་སྦས་བཤད་ཀི་སྦས་པ་

ཐམས་ཅད་པ་ཆབ་ཀིས་སིང་པློ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་མི་ལྗེགས་སློ། །ཁློང་ན་སིང་

པློའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་རྒྱུ་ནི་འདློད་ཆགས་ཀི་ཆློས་ལ་སློགས་པ་གསུམ་པློ་ཉིད་ཡིན་

པས། དྗེ་དག་གི་སིང་པློ་གཞན་གསུམ་འཆད་པ་དློན་དུ་མ་མཐློང་ངློ་། །གསུམ་པློ་དྗེ་

ཙམ་ཞིག་སྦས་དློན་དུ་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བློ་ལ་དགློངས་ཀི། དྗེ་ཙམ་དུ་མ་ངྗེས་ཏྗེ། 

སྒློན་གསལ་ལས་གསང་བ་གསུམ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་འཇུག་གནས་

ལྡང་བ་གསུམ་སྦས་པར་བཤད་པས། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སྦས་དློན་དུ་གསུངས་པ་ཡྗེ་

ཤྗེས་གསུམ་གི་སྦས་པའི་ཁློངས་སུ་སྡུད་དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་ལུས་དབྗེན་

ཀང་སྦས་པ་དྗེའི་ཁློངས་སུ་བསྡུའློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། 

སྦས་དློན་གསུངས་པའི་འློག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་

བ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་པློས་ནས། ཚུལ་བཞིའི་སྤྱི་དློན་གི་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་

ལགས་ཞྗེས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་བ་ནི། ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པ་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའི་འདློད་

ཆགས་དང་བལ་བའི་ཆློས་སྤྱློད་པ། རྣམ་པར་རྟློག་པའི་བག་ཆགས་ལས་མ་གྲློལ་བ་

སྟྗེ་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ཀི་ཐབས་

མཁས་ཀི་སྦྱློང་བར་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས། རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པ་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་

དག་ཏུ་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་ཞྗེས་པ་དང༌། སློགས་ཀི་སྒས་བསྡུས་པ་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་མྗེད་ན་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མི་རྗེད་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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པར་གསུངས་པ་ལ་སློགས་པ། འདློད་ཆགས་ཀི་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་ཆློས་གསལ་བར་བྱྗེད་

པ་ངློ་མཚར་ཅན་གི་རློ་རྗེའི་ཚིག་ཐློས་ན། །འདི་ནི་བཀའ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྨློད་པར་

བྱྗེད་པ་དྗེ་དག་དང་མི་འགལ་བར་ཐུན་མློང་དུ་གྲགས་པའི་སློ་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་

བཤད་པ་ནི། སྤྱིའི་དློན་དུ་བཤད་པར་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ནི་སྒློན་གསལ་ལས་རློ་རྗེ་

བཙུན་མློ་ཤྗེས་རབ་དང༌། དྗེས་ཉློན་མློངས་འཇློམས་པ་བྷ་གར་བཤད་པ་ལྟ་

བུའློ། །འདི་ཡིག་དློན་དུ་གསུངས་ཀང་སྤྱི་དློན་དུ་མི་འགལ་ལ། འདི་འདྲ་བ་ནི་ཆགས་

བལ་གི་ལམ་པའི་སྨློད་ཚིག་སློང་བ་ཙམ་གི་དློན་ཡིན་གི། རང་གི་ལམ་ལ་སློབ་པ་ལ་

དྗེ་མི་དགློས་སློ་སམ་དུ་མི་གཟུང་ངློ་། །དྗེ་གང་ཟག་གང་དང་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པས་

སྤྱློ་དློན་དུ་བཞག་པ་ནི། གཙོ་བློར་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་པ་ཡིན་མློད་ཀང༌། རྒྱུད་སྗེ་

འློག་མའི་གདུལ་བྱས་ཀང་དྗེ་ལ་སྨློད་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་དུ་དྗེ་དག་དང་ཐུན་མློང་པ་

ཡང་ཡློད་དྗེ། གཞན་ཡང་རློ་རྗེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་

གཞུང་སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པས་རྣམ་ཐར་གསུམ་སྟློན་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་

རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་པ་གཉིས་ཀ་དང་ཐུན་མློང་བའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང་

སྨློན་འཇུག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཐུན་མློང་བ་ལ་སློགས་པ་མང་སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀང་

རང་གི་ལམ་ལ་སློབ་པ་ལ་དགློས་པའི་སློ་ནས་བཤད་པའློ། །བསྐྗེད་རིམ་རྣམས་སྤྱི་

དློན་དུ་གསུངས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་དང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་སྤྱི་

དློན་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་ལ། གཞན་དག་སྤྱི་དློན་དུ་བཤད་པའི་བསྐྗེད་རིམ་གི་ཆ་ཤས་

རྣམས་བསྐྗེད་རིམ་པ་ལ་ཡློང་པས། བསྐྗེད་རིམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གི། དངློས་གྲུབ་

རྣམས་ཀིའམ་སྔགས་པ་རིགས་གཉིས་ཀི་སྤྱི་ནི་མིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་བ་མྗེད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཀི་བསྐྗེད་རིམ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་དུ་གནས་པ་དང༌། ལྷ་མངལ་ནས་སྐྗེད་པ་ལྟ་

བུ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་པ་དང་ཐུན་མློང་བ་མིན་ནློ། །བ་མྗེད་ཀི་བསྐྗེད་རིམ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་

སིད་པ་སྐྗེ་འཆི་བར་དློའི་རིམ་པ་ལྟར་སྐྗེད་པ་ཡིན་ལ། སྐྗེད་ཆློག་དྗེ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་

འློག་མ་ལ་མྗེད་དློ། །དྗེས་ན་བསྐྗེད་རིམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཐུན་མློང་བ་མིན་ཀང༌། 

དྗེའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་སྐྗེད་ཆློག་ཐུན་མློང་བ་ནི་མང་དུ་ཡློད་པས་དྗེ་རྣམས་

རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་པ་ལ་ལྟློས་ནས་སྤྱི་དློན་དུ་འཆད་ན་རུང་ངློ་། །འདིར་སྤྱི་ཞྗེས་པའི་

ཐུན་མློང་བ་ནི་ཐྗེག་པ་གཉིས་སམ། །རྒྱུད་སྗེ་མཆློག་དམན་ནམ། དངློས་གྲུབ་གཉིས་

སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་གཉིས་ལ་ལྟློས་ནས་གཞག་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་བསྐྗེད་

རིམ་ནི་གཙོ་བློར་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྤྱི་དློན་དུ་འགྱུར་རློ། །བ་མྗེད་ཀི་བསྐྗེད་

རིམ་གིས་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་

ནུས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་རྣམས་ཀིས་མི་ནུས་པས་

བསྐྗེད་རིམ་ལ་ཡང་དྗེ་དག་ལ་ལྟློས་ནས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཡློད་དློ། །འདིར་སྤྱི་

དློན་ཚུལ་གཅིག་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། སྒློན་གསལ་ལས་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ཏྗེ། 

མདློ་སློགས་ལ་ནི་རབ་ཞུགས་པའི། །འགློད་པ་ཟླློག་པར་བྱྗེད་ཕྱིར་དང༌། བསྐྗེད་པའི་

རིམ་དང་ལྡན་པ་དག །སྤྱི་ཡི་དློན་ནི་ཡིན་པར་གསུངས། ཞྗེས་གསུངས་པས་རྒྱུད་

རྒྱས་པ་ན་དྗེ་ལྟར་བཞུགས་པར་གསལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན། དྗེ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། །ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་

གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་བློས་ནས། དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་འདློད་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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ཆགས་ཀི་ཆློས་སྤྱློད་པའི་ཆློས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཚུལ་བཞིའི་མཐར་ཐུག་པར་བཤད་པ་ཇི་

ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདློར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཞུས་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དྗེའི་ལན་བཀའ་

སྩལ་པ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏྗེ། བྱིན་ཚུལ་

ནི། ཞུ་བ་དྗེ་ལྗེགས་སློ་ལྗེགས་སློ་ཞྗེས་སྤློ་བ་སྐྗེད་པའི་དློན་དུ་ལན་གཉིས་སུ་བསྐང་

ནས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་སིང་རྗེ་་གསུམ་གི་ནང་ནས་མཆློག་དམིགས་

པ་མྗེད་པའི་སིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཉློན་ཅིག །ཅྗེས་ཉན་པར་བསྐུལ་ལློ། །མཐའ་

ཞྗེས་པ་ནི་མུའི་ཚིག་སྟྗེ་མཐར་ཐུག་པ་ནི་མུར་ཐུག་པའི་དློན་ནློ། །མཐར་ཐུག་པ་དྗེ་

ལ་ནི་གཉིས་ཡློད་དྗེ། འློད་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཞྗེས་བྱ་བ་

ཟུང་འཇུག་གློ། །ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཞྗེས་པ་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པར་འདིར་མ་བཤད་

ཀང༌། སྒློན་གསལ་ལས་མཐར་ཐུག་ལ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གཉིས་བཤད་

པས་ཤྗེས་ལ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། ཡང་དག་པའི་ཚུལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་གང་ལགས། སྨྲས་པ་གང་བདྗེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་མྗེད་

པའི་རྣམ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དྗེ་ནི། ཡང་དག་པའི་ཚུལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་གང་ལགས། སྨྲས་པ་གང་བདྗེན་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་མྗེད་

པའི་རྣམ་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དྗེ་ནི། ཡང་དག་པའི་ཚུལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་ཏྗེ། ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། །མཐར་ཐུག་ཐློབ་པའི་ཐབས་ཀི་ཞུས་ལམ། སྟློང་པ་

གསུམ་འློད་གསལ་གི་མཐར་འགྱུར་བའི་ཞུས་ལན། རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་འདིར་
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ཟུང་འཇུག་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་བློས་ནས་ཐབས་གང་གིས་མཐར་

ཐུག་པ་ཐློབ་པ་ལགས། ཞྗེས་ཞུས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དྗེའི་ལན་བཀའ་

སྩལ་པ། །གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཕུང་པློ་བཞི་དང་འབྱུང་བཞིའི་ཁམས་བཞི་དང༌། 

མིག་ལ་སློགས་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་བཞི་དང༌། སློགས་ཀི་སྒས་བསྡུས་པ་རྒྱུད་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཡུལ་བཞི་དང༌། གཞི་དུས་ཀི་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བཞི་

སྟྗེ། རགས་པ་ཉི་ཤུ་ཐིམ་པར་རྣམ་གཞག་ལས་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། མ་

བཤད་པའི་དབང་པློ་དང་ཡུལ་གི་ལྷག་མ་ཐིམ་པའི་མཐར་སང་བ་གསུམ་མངློན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དྗེ་རྣམས་ཀི་མཐའ་ནི་སྟློང་པ་གསུམ་མློ་ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །སྟློང་པ་གསུམ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་མཐར་འློད་གསལ་མངློན་དུ་འགྱུར་བས་

སྟློང་པ་གསུམ་གི་མཐའ་འློད་གསལ་ལློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་སྟློང་པ་གསུམ་འློད་

གསལ་བའི་མཐར་འགྱུར་བའི་ཡུན་ཇི་ལྟར་ལགས། ཞྗེས་ཞུས་པ་ན། བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་དྗེའི་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། ཇི་ལྟར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་མྗེས་ཤིང་བསྗེགས་ཏྗེ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བ་ལ་དུས་རིང་པློ་ཐློགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། སྟློང་པ་དང་པློ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཐློབ་ནས་འློད་གསལ་བར་འཇུག་པ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་ཡུན་རིང་པློས་རྣམ་པར་

སྦྱློང་བར་བྱྗེད་དགློས་སློ། །ཇི་ལྟར་ཏ་ལའི་ལློ་མ་ཐལ་བར་བྱྗེད་པ་སྔ་མ་བས་ཡུན་

ཐུང་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། །སྟློང་གཉིས་པ་ཐབས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཐློབ་ནས་འློད་གསལ་དུ་

འཇུག་པ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་ན་དྗེ་བས་ཡུན་ཐུང་བར་རྣམ་པར་སྦྱློང་བར་
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བྱྗེད་དློ། །ཇི་ལྟར་རས་བལ་གི་འདབ་མ་བསྗེགས་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡུན་

ཐུང་དུས་ཆློག་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། སྟློང་པ་གསུམ་པ་སང་བ་ཉྗེ་བར་ཐློབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཐློབ་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་མཆློག་ཏུ་སྟྗེ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་རྣམ་

པར་སྦྱློང་བར་བྱྗེད་དློ། །དུས་ཀི་རིམ་པ་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པ་དྗེ་བས་ན། 

ཤིང་དང་ཏ་ལའི་ལློ་མ་དང་རས་བལ་གི་འདབ་མ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཡུན་རིང་ཐུང་

དྗེ་བཞིན་དུ། །སྟློང་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་དང་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སྦྱངས་ནས་

མཐར་འློད་གསལ་བར་འགྱུར་བའི་རིམ་པ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་འཇུག་བསྡུས་

སློ། །

སྔར་སྟློང་པ་བཞིའི་ལུགས་ལྡློག་གི་རིམ་པ་ལས་མ་བཤད་ཀང༌། འདིར་

ལུགས་འབྱུང་གི་རིམ་པ་བཤད་ལ། ཐམས་ཅད་སྟློང་པའི་ངློས་འཛིན་སྟློང་པ་གཞན་

གསུམ་བཞིན་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང༌། སྟློང་པ་གསུམ་སྤིན་མྗེད་པའི་ནམ་

མཁའ་ལ་ཉིད་འློད་དང༌། །ཟླ་འློད་དང༌། མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་

འཆར་བར་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཇི་བཞིན་དུ་མི་ཐློན་

པའི་རྒྱུ་གསུམ་པློ་དྗེ་དང་བལ་བའི་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་

བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འཆར་བར་གློ་ནུས་སློ། །སང་བ་གསུམ་གི་ཆློས་ཉིད་

གསུམ་ཀང་སྟློང་པ་གསུམ་དུ་བཞག་པས་ཆློག་མློད་ཀང༌། རྣམ་རྟློག་ཚན་གསུམ་གི་

སྟློང་པའི་སང་བ་གསུམ་ཡང་སྟློང་པ་གསུམ་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྟློང་པ་གསུམ་ནི་

དྗེ་དག་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་གསུངས་པས་སློ། །ལམ་གི་ནུས་པ་ཆྗེ་ཆུང་གི་དབང་གིས་

རླུང་ཐིམ་རིམ་ལ་རིམ་པ་མང་པློ་ཞིག་འློང་བས། ཀུན་རྟློག་བརྒྱད་ཅུ་ཐིམ་པ་ལ་
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རགས་པ་དང་འབིང་དང་ཕ་བ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་མང་ངློ་། །དྗེའི་ཕྱིར་རང་རང་གི་ཐད་

ཀ་ལ་ལྟློས་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟློག་པས་སྟློང་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གཞན་གཅིག་

ལ་ལྟློས་ནས་ཀུན་རྟློག་མ་ལུས་པར་ཐིམ་པ་མིན་པ་འློང་བ་རྣམས་ཕྱྗེད་ན་སྟློང་པ་

རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །རླུང་དབུ་མར་བསྡུས་ནས་ཐིམ་པ་

ལས་སྟློང་པ་བཞིའི་ཐིམ་རིམ་གསལ་པློ་བྱུང་བ་ན་ཕལ་ཆྗེར་བཞི་ག་བར་མ་ཆད་དུ་

འློང་མློད་ཀང༌། །གཉིས་སང་ཕ་མློ་ཡང་དག་པར་གྱུར་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་དང་

རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་ནི། སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཐློབ་ནས་ཀང་རིང་དུ་ཐློགས་ན། དྗེ་མ་ཐློབ་པའི་གློང་གི་སྟློང་པ་གསུམ་དཔྗེའི་

འློད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཐློབ་ཀང་རིང་དུ་ཐློགས་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློན་

དམ་བདྗེན་པའི་འློད་གསལ་ཕར་ཕྱིན་ཐྗེག་པ་བ་དང་ཁྱད་མྗེད་ཀང༌། ཞུ་བདྗེའི་

རིགས་འདྲ་བརྒྱུད་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་

པའི་འློད་གསལ་ནི། མཐར་ཐུག་གི་དློན་དུ་འཇློག་གི་སྤྱི་དློན་དུ་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བ་

དང༌། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ལས་དངློས་སམ་བརྒྱུད་ནས་སྐྗེས་པའི་ཞུ་བ་དྗེས་ངྗེས་པ་

མིན་པའི་སྟློང་ཉིད་ངྗེས་པ་རྣམས་ཕར་ཕྱིན་པ་ལ་ལྟློས་ནས་སྤྱི་དློན་དུ་འཇློག་པ་

གཉིས་མི་འགལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ནི། འློ་ན་མདློར་བསྟན་དུ་གཉིས་བྱུང་བ་ལ། རྒྱས་བཤད་དུ་འློད་

གསལ་བཤད་ནས་ཟུང་འཇུག་མི་འཆད་པ་ཅི་ཡིན་སམ་ན། སྔར་སློབ་མི་སློབ་ཀི་སྒྱུ་

ལུས་བཤད་པ་ཉིད་ཀི་གློ་ནུས་པས་འདིར་མ་བཤད་དྗེ། རིམ་ལྔའི་ཡ་གལ་གི་སྒྱུ་

ལུས་དང༌། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གཉིས་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐློབ་པའི་འློག་ཏུ་འབྱུང་མི་
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འབྱུང་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏློགས་པ། རྒྱུ་རླུང་སྗེམས་གཉིས་ཙམ་ལས་མཚན་དཔྗེའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུར་ལྡང་བའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་མཚུངས་པའི་

ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་དུས་ཀི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང༌། དྗེའི་སྔློན་གི་དློན་གི་འློད་གསལ་

གཉིས་ཀང་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། །འློད་གསལ་དང་ཟུང་

འཇུག་འདི་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །སྒློན་གསལ་ལས་ཀང༌། འློད་

གསལ་བ་ནི་རབ་སྟློན་དང༌། ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རྟློགས་པ་སྟྗེ། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མཐའ་

བཤད་དྗེ། །མཐའ་ནི་མུར་ཐུག་པ་ཡི་ཚིག །ཅྗེས་གསུངས་སློ། །འདིར་མཐར་ཐུག་

ཅྗེས་པ་གང་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཁ་ཅིག་འློད་གསལ་ཕར་ཕྱིན་དང༌། ཟུང་

འཇུག་སྔགས་ཀི་མཐར་ཐུག་དང༌། གཞན་དག་འློད་གསལ་དངློས་པློའམ་ཆློས་ཉིད་

དང༌། ཟུང་འཇུག་ཡྗེ་ཤྗེས་སམ་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་དང་། ལ་ལ་འློད་གསལ་རྒྱུད་

དང༌། ཟུང་འཇུག་འབས་བུའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདློད་དློ། །དྗེ་ལ་འློད་གསལ་གང་གི་

མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ལས། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པའི་མཐའ་སྟློང་པ་གསུམ་

དང༌། དྗེ་གསུམ་གི་མཐའ་འློད་གསལ་དུ་གསུངས་པས་བསྟན་ལ། དྗེ་ཡང་རགས་པ་

རྣམས་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་མཐར་སྟློང་པ་གསུམ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་ནས་འློད་

གསལ་དུ་ཐུག་པ་ནི། སང་བ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་གཉིས་སང་མ་དག་ལ། སྗེམས་

དབྗེན་གི་ཉྗེར་ཐློབ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ན། གཉིས་སང་ཕ་མློ་ཡང་དག་

ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའློ། །དྗེ་ཕྱིར་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་བདྗེ་བའི་སྗེམས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ནི། འློད་གསལ་གི་མཐར་ཐུག་

ལུགས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་འློད་གསལ་ནི་སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་རློགས་རིམ་ཐུན་མློང་མ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཡིན་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ནས་མི་སྟློན་ལ། ཆློས་ཉིས་རྐང་པ་འདིར་

མཐར་ཐུག་གི་འློད་གསལ་མིན་ཞིང༌། འདིའི་གློང་ན་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡློད་པས་

རྒྱུའི་མཐར་ཐུག་ཀང་མིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་གི་མཐར་ཐུག་ལུགས་ནི། ཡུལ་ཅན་བདྗེ་

བའི་སྗེམས་ཡུལ་དློན་དམ་བདྗེན་པའི་མཐར་ཐུག་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་འློད་

ཟྗེར་ལྔའི་གཉུག་མའི་ལུས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་མཚན་དཔྗེས་བརྒྱན་པའི་མཐར་

ཐུག་པ་སྟྗེ་སློན་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་དང་སྐུར་ཚོགས་པའློ། །མཐར་ཐུག་

ལུགས་ཏྗེ་ལྟར་ཡིན་གི་ལམ་གི་བགྲློད་པ་མཐར་ཐུག་པ་མིན་པས། དྗེ་གཉིས་ཀ་སློབ་

ལམ་ན་ཡང་ཡློད་དློ། །

འློ་ན་བདྗེན་གཉིས་ལ་ལྟློས་ནས་ཚོགས་པ་དང་ཡ་གལ་གི་མཐར་ཐུག་

གཉིས་སུ་བྱས་པའི་ཕྱི་མ་ལ་ཀུན་རློབ་ཀི་མཐར་ཐུག་དང༌། །དློན་དམ་གི་མཐར་

ཐུག་གཉིས་དགློས་པ་ལ། དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་མཐར་ཐུག་བཤད་ནས་ཀུན་རློབ་

སྒྱུ་མའི་མཐར་ཐུག་མི་འཆད་པར། །དྗེ་སྦས་དློན་དུ་འཆད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། དྲི་བ་

འདི་ལ་ནི་ཐློག་མར་ཟུང་དུ་འཇུག་ལུགས་བཤད་དགློས་པས་དྗེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། 

རིམ་ལྔ་ལས་ཟུང་འཇུག་ལ་རྣམ་དབྱྗེ་མང་པློ་ཞིག་གསུངས་ཀང། གཙོ་བློ་ནི། དྗེ་ཉིད་

ཤྗེས་པས་རིམ་པ་བཞིན། །རང་བྱིན་བརླབས་དང་འློད་གསལ་ཤྗེས། །དྗེ་དག་ཁློ་ན་

འདུས་པ་གང༌། འདི་ནི་ཟུང་འཇུག་རིམ་པའློ། །ཞྗེས་རང་བྱིན་བརླབས་དང་འློད་

གསལ་གཉིས་ཟུང་དང༌། ད་གཉིས་འདུས་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བཤད་པ་དང། ཀུན༌རློབ་

དང་ནི་དློན་དམ་གི། རྣམ་དབྱྗེ་སློ་སློར་ཤྗེས་ནས་ནི། གང་དུ་ཡང་དག་འདྲྗེས་གྱུར་

པ། །ཟུང་དུ་འཇུག་པར་དྗེ་བཤད་དློ། །ཞྗེས་ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་གཉིས་ཟུང་དང༌། 



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ

477

དྗེ་གཉིས་འདྲྗེས་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་དློན་གི་འློད་

གསལ་བ་མ་ཐློབ་གློང་དུ་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡློད་དུས་

སུ། །སྗེམས་དློན་དམ་བདྗེན་པ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་འློད་གསལ་མྗེད་ལ། ཟུང་

འཇུག་མ་ཐློབ་པའི་གློང་དུ་བདྗེ་བའི་སྗེམས་དློན་དམ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་སློང་བའི་འློད་

གསལ་ཡློང་དུས་སུ། །ལུས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་སློང་བའི་ཀུན་རློབ་མྗེད་པས་རྗེས་འཇློག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཟུང་འཇུག་མྗེད་དློ། །ནམ་ཞིག་ལུས་རང་བྱིན་བརླབ་ཅྗེས་པ་ཀུན་

རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་མཐར་སློན་པ་དང༌། སྗེམས་འློད་གསལ་ཞྗེས་པ་དློན་དམ་བདྗེན་

པའི་མཐར་སློན་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་ཚོགས་པ་ན་རྗེས་འཇློག་

མྗེད་པར་མཉམ་དུ་འདུས་པས་ན་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་བློ། །འློ་ན་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་

གནས་པས་དུས་རྟག་ཏུ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་མི་ནུས་པས། དྗེ་

ལས་ལངས་པའི་ཚེ་ཟུང་འཇུག་ལ་མི་གནས་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། ཟུང་འཇུག་གི་

གཙོ་བློ་དང་པློར་ཐློབ་པ་ལ་དྗེ་འདྲ་ཞིག་ཐློབ་དགློས་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་གི་ཟུང་

འཇུག་ལ་གནས་པ་ལ་དྗེ་གཉིས་ཚོག་པ་ལ་གནས་དགློས་ཞྗེས་པ་མིན་ཏྗེ། ཟུང་

འཇུག་འཇློག་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ན། དྗེ་ལ་མི་གནས་ཀང་ཚུལ་གཞན་གི་

སློ་ནས་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྔར་བཤད་པའི་ཟུང་འཇུག་དྗེ་མངློན་

དུ་བྱྗེད་ནའང་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་བྱ་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དང་པློར་ཐློབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་སྐུ་“མཚན
1

་དཔྗེས་བརྒྱན་པ་གང་ལས་གྲུབ་པའི་རླུང་ནི་དློན་གི་འློད་

གསལ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་ཡིན་ཏྗེ། འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་མཉམ་དུ་

1  མཆན
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ཚོགས་པའི་ཚེ་སང་བ་གསུམ་དག་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློད་གསལ་དྗེ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་

རླུང་དྗེ་མྗེད་ཀང་སྐུ་དྗེའི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་གནས་སློ། །སྗེམས་དབྗེན་གི་

མཐར་འབྱུང་བའི་སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་རླུང་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་

མིན་ཞིང༌། དྗེས་ཉྗེར་ལྗེན་བྱས་པའི་རླུང་ཡང་མིན་པས། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཙམ་

ཞིག་ཡིན་ཀང༌། ཀུན་རློབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་མིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སྒྱུ་ལུས་ཡ་གཅིག་པ་

མཐར་ཐུག་ཏུ་མ་བཤད་ཅིང༌། དློན་གི་འློད་གསལ་ཡ་གཅིག་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་མཛད་

དློ། །སྗེམས་དློན་དམ་བདྗེན་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཙམ་ཞིག་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་

པ་ནས་མང་དུ་སྟློན་མློད་ཀང༌།ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བའི་སྗེམས་དང་རློ་གཅིག་པའི་འློད་

གསལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་འཇློག་པ་མི་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཡིག་དློན་གི་བཤད་པ་

མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སམ་ན། འློག་ནས་མཐའ་དྲུག་གི་སྒ་ཇི་བཞན་པའི་

བཤད་པ་ཡི་གྗེའི་དློན་དུ་གསུངས་པ་དྗེས་གློ་ནུས་པར་དགློངས་ནས་སྐབས་འདིར་

མ་བཤད་དློ། །ཡིག་དློན་གི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒློན་གསལ་ལས། སྒ་ཙམ་ལ་ནི་རབ་

གཞློལ་བའི། །ཕྱི་རློལ་བསྟན་བཅློས་མཁས་པ་ཡིས། དྗེ་ཡི་བཀློད་པས་རབ་བསྟན་

པ། །ཡི་གྗེའི་དློན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །ཅྗེས་ནང་རིག་པའི་སྗེ་སློད་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་

གྱུར་པ་སྒའི་བསྟན་བཅློལ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས། སྒའི་གཞུང་ལ་གཞློལ་བདྗེའི་

བཀློད་པས་ཏྗེ་དྗེ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཚིག་དློན་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ཡིག་དློན་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་གཞུང་དྗེ་ལ་སྒའི་གཞུང་དང་བསྟུན་ནས། རང་རང་

གི་དློན་སྟློན་པའི་ནུས་པ་གང་ཐློན་པའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ནི་ཡིག་དློན་གི་བཤད་པ་
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དང༌། ཆ་དྗེ་ནས་གཙོ་བློར་མ་བྱས་པར་གཞུང་དྗེའི་དློན་དྗེ་སྔར་བཤད་པའི་གང་ཟག་

གཉིས་ཀི་ཤྗེས་བྱ་དང་ཉམས་སུ་བང་བྱ་ཐུན་མློང་བར་སློང་བའི་སློ་ནས་བཤད་པ་ནི་

སྤྱི་དློན་གི་བཤད་པ་ཡིན་པས། དྗེ་གཉིས་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་གི། ཡིག་དློན་

གི་བཤད་པའི་སློ་ནས་བསྟན་པའི་དློན་དྗེ་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་དུ་མི་འགྱུར་

བ་དང༌། སྤྱི་དློན་གི་བཤད་པའི་སློ་ནས་བསྟན་པའི་དློན་ནི་ཡིག་དློན་འཆད་ཚུལ་གི་

སློ་ནས་བཤད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་མཐར་དྲུག་གི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཞུ་བ་མཛད་པ། ཞུས་པའི་ལན་

མདློར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ༌ནི། ཚུལ་གསུམ་གི་བཤད་ཐབས་

གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་

བློས་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསུངས་པའི་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་

ཀི་མན་ངག །བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བའི་མཐའ་དྲུག་བཤད་

པའི་དབྱྗེ་བ་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། །སྤྱིའིདློན། ཡན་

ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། །བཤད་པ་གཉིས་རྒྱུད་གང་ལ་འཇུག་པ། དྗེ་ལ་

འཇུག་པའི་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་མི་འགལ། །མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པའི་འཇུག་

ཚུལ་བསྟན་པའློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏྗེ་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་མཐའ་དྲུག་དང་

ཚུལ་བཞི་ཡིན་ན། བཤད་པ་དྗེ་གཉིས་རྒྱུད་སྗེ་བཞི་གང་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་སམ་ན། 

འདི་ལ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་ནི་གཞུག་གཅིག་ལ་དློན་བཞི་ཀའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་

ཡིན་ལ། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་དློན་དང༌། ཡིག་སྤྱིའི་དློན་གཉིས་གཞི་མཐུན་ཡློད་མློད་

ཀང༌། དྗེ་ལ་ཚུལ་ལྷག་མ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་མི་འཇུག་པས་ཚུལ་བཞིས་བཤད་པ་
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འཇུག་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཁློ་ན་ལ་བྱའློ། །མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་ཚང་བ་རྒྱུ་སྗེ་

འློག་མ་ལ་མྗེད་ཀང༌། དྗེའི་ཕྱློགས་གཅིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་འློག་

མ་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པར་རྒྱུད་འདིར་གསུངས་པས་དྗེ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་བཞི་ཀའི་ཐུན་

མློང་ངློ་། །ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ལ། བདྗེན་གཉིས་སྟློན་པའི་ཆ་ནས་

དྲང་དློན་དང་ངྗེས་དློན་དུ་བཞག་པ་ཡློད་མློད་ཀང༌། མཐར་དྲུག་གི་ཡ་གལ་གི་དྲང་

ངྗེས་ཀི་བཤད་པ་ནི་དྗེ་དག་ལ་མི་འཇུག་སྟྗེ། དྗེ་རྣམས་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་འདྲ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །འདི་ལྟར་དྗེ་དག་གི་དྲང་ངྗེས་ནི་གཞུང་ཕན་ཚུན་དུ་འགལ་བས་སློ་སློ་བ་

ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་གཞུང་གཅིག་ལ་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

དྲང་ངྗེས་སུ་འཇློག་ཚུལ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། འཇའ་

ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་དག་ནི། །དྗེ་ཉིད་བསློམས་པས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞྗེས་སྤྱློད་རྒྱུད་

རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ནས་གསུངས་པས་འདི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དྲངས་པ་དང༌། 

སྒློན་གསལ་ལས་ཀང་རྒྱུད་དྗེར་ལྷའི་སྐུ་དག་པ་དང་མ་དག་པ་གཉིས་གསུངས་པ་

དག་མ་དག་གི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་གཉིས་ཡློད་པའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དྲངས་པས་རྒྱུད་སྗེ་

འློག་མར་སྦས་དློན་དང་མཐར་ཐུག་གི་བཤད་པ་གཉིས་མྗེད་པ་མི་འཐད་ཅིང༌། ཡང་

སྒློན་གསལ་ལས། འདིའི་དློན་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་མདློ་སྗེ་ལས་ཀང༌། དགློངས་པས་

བཤད་པས་སྟློན་ཏྗེ། སྐྲ་ཙམ་ཁྱློན་གཅིག་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ནི། རྣམ་མང་གང་གཱའི་

ཀླུང་གི་བྱྗེ་སྗེད་བཞུགས། །ཞྗེས་བྱ་བ་དང༌། རྡུལ་གཅིག་སྟྗེང་ན་རྡུལ་སྗེད་སངས་

རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སས་ཀི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །ཅྗེས་བྱ་བ་གསུངས་

པས་ལྷའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ངྗེས་པའི་དློན་ཏློ། །ཞྗེས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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མདློ་སྗེས་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷའི་སྐུ་སྟློན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་ཡང་ངྗེས་

དློན་དུ་བཤད་པས་དྗེ་དག་ལ་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་དང༌། །ཚུལ་བཞིའི་མཐར་ཐུག་

གི་དློན་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་དློ་སམ་ན། འདི་ལ་བརློད་པར་བྱ་སྟྗེ། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་

གི་ལུང་གིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་བསློམས་པས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་

གསུངས་ཤིང༌། སྒྱུ་ལུས་ཀང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་ཡིན་ལ། དློན་དམ་པའི་དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་བསློམས་པས་ཐློབ་པ་ཡང་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་ནས་སྒྱུ་ཡུལ་གི་སྐབས་

སུ་ལུང་དྗེ་དྲངས་པ་ཡིན་ལ། །དྗེ་ཙམ་གིས་ལུང་དྗེ་སྒྱུ་ལུས་བསྟན་པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ། 

དཔྗེར་ན་སྒ་བྱས་པ་དྗེ་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཀང་སྔ་མ་བརློད་པློའི་ཚིག་གིས་ཕྱི་མ་

བརློད་མི་དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྒློན་གསལ་དུ་དྲངས་པས་ཀང་ལྷའི་རྣལ་

འབྱློར་ལ་དག་མ་དག་གཉིས་སུ་བྱྗེད་པ་ཙམ་སྟློན་མློད་ཀང༌། རློགས་རིམ་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་སྐྗེད་པ་ལུང་དྗེས་སྟློན་པར་མི་བཞྗེད་དྗེ། དྗེ་དག་ནི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཐྗེག་པ་པ་དང༌། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་པ་ལ་གསང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ལན་དུ་མར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྐྲ་ཙམ་ཁྱློན་ལ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་མདློ་སྗེས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

བསྟན་པར་གསུངས་པ་ཡང་སྐྲ་རྩྗེ་ཙམ་གི་ཁྱློན་ན་སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱྗེ་

མའི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བརྗེས་པ་ལ་

དགློངས་པ་ཡིན་གི། མདློ་དྗེས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷའི་སྐུ་བསྟན་པར་བཞྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། 

ལྗེའུ་དགུ་པའི་སྒློན་གསལ་ལས་རློ་རྗེའི་སྐུ་སྐྗེད་པ་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་འདྲ་བའི་རིགས་སྤྱློད་བསྡུས་སློགས་

ལས་གསུངས་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་དློན་གི་ཕྱློགས་མཐུན་ཙམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལུང་དུ་དྲངས་པ་ཡིན་གི། དྗེ་དག་གིས་འདིའི་རློགས་རིམ་རྣམས་སྟློན་པར་བཞྗེད་པ་

མིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་སྟློན་པ་ན་སྒ་འགལ་བས་དློན་གཞན་སྟློན་པ་

དང༌། སྒ་དྲང་ཐད་དུ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་པ་ཡང་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་ལ་

ཡློད་མློད་ཀང༌། མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་ཀི་དགློངས་དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་

གཉིས་མྗེད་དྗེ། །དྗེའི་གཙོ་བློའི་དློན་ནི་རྒྱུད་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་མཐར་ཐུག་ཏུ་

བཤད་པ་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་དགློངས་དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་

ཡང༌། གཞན་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དློན་རྣམས་ལ་བཤད་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྒ་

ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སློགས་

པ་ནས་བཤད་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་ནི། ལུང་དྗེ་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དྗེ་

ལྟར་དུ་དློན་གཟུང་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ལ། མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་མ་

ཡིན་པ་ནི། འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་བསྟན་བཅློས་ལ་གྲགས་པ་ལྟར་མྗེད་ཀང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་བར་མཛད་པ་ཙམ་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་ངན་སློང་སྦྱློང་རྒྱུད་

ནས་ཀློ་ཊ་ཁྱ་ལ་སློགས་པའི་སྒས་ཕྱག་ན་རློ་རྗེའི་མཚན་བཅུ་བསྟན་པར་གསུངས་

པས་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་དང་ཡང་ཐུན་མློང་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་གཞུང་ལ་ཚུལ་བཞིའི་

བཤད་པ་རུང་ངམ་མི་རུང་སམ་ན། འདི་ལ་པཎི་ཏ་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་

ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་དློ་ཞྗེས་འགལ་བར་འདློད་མློད་ཀང༌། །མི་འཐད་དྗེ་རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་

གསུམ་པ་ལས། རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ། ཡུངས་ཀར་གི་ནི་འབྲུ་ཚོད་ཙམ། །ས་ཡི་

རྩྗེ་མློར་ནན་ཏན་དུ། །རྣལ་འབྱློར་གིས་ནི་རྟག་ཏུ་བསློམ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་འདི་སྒློན་
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གསལ་ལས་ཚུལ་བཞིས་བཤད་པར་གསུངས་ལ། །སྤྱློད་བསྡུས་ལས་དྲང་ངྗེས་

གཉིས་ཀིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བ་མ་རློག་ལུགས་པ་རྣམས་གཞུང་

གཅིག་གིས་བཤད་པ་གཅིག་གམ་གཉིས་ལས་མི་སྟློན་ན་མཐའ་དྲུག་དང༌། །གསུམ་

མམ་བཞི་སྟློན་ན་ཚུལ་བཞིས་བཤད་པ་ཡིན་པར་གསུང་པ་ཡང་མ་ངྗེས་སློ། །འློ་ན་

ཚུལ་བཞིས་བཤད་དུ་རུང་བ་ཐམས་ཅད་དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀིས་བཤད་པ་དང༌། དྲང་

ངྗེས་གཉིས་ཀིས་བཤད་དུ་རུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཚུལ་བཞིས་བཤད་པས་ཆློག་

གམ་མི་ཆློག་སམ་ན། །ལྗེའུ་དྲུག་པར། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་བསམ། །ཞྗེས་

སློགས་རྐང་པ་བཞི་སྒློན་གསལ་གི་དྲང་ངྗེས་གཉིས་སུ་བཤད་པ་ན། །དྲང་དློན་ལ་

གཞིའི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཕ་མློ་སློམ་པ་གཉིས་དང༌། 

ངྗེས་དློན་ལ་རློར་བཟླས་དང༌། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མ་དང༌། དག་པའི་ལྷའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

བཤད་པས། །ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་རུང་བ་རྣམས་ཀི་དློན་ལ་དྲང་ངྗེས་གཉིས་སུ་

བསྡུས་ཀང་ཆློག་པས། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ལ་དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀིས་

ཀང་བཤད་དུ་རུང་བར་མངློན་ཏྗེ། འློན་ཀང་སློ་སློར་བཤད་པ་ནི་དབྱྗེ་བསྡུའི་དབང་

དུ་མཛད་པའློ། །དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀིས་བཤད་པ་རུང་བ་ལ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་དུ་

རུང་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། །དྲང་དློན་ལ་ཡིག་སྤྱི་གཉིས་ཡློད་མྗེད་དང༌། ངྗེས་དློན་ལ་

སྦས་མཐར་གཉིས་ཡློད་མྗེད་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཚུལ་བཞིས་འཆད་

པ་རྣམས་བསྡུས་ན་དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀིས་བཤད་དུ་རུང་བ་འདི་ལྟར་བྱས་ན། རྒྱུད་

འདིར་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ཉིད་དགློངས་དགློངས་མིན་དང༌། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དློན་

ཡིག་དློན་དུ་གསུངས་པ་དང༌། སྒློན་གསལ་ལས། ལྗེའུ་རྗེ་རྗེའི་མཐར་མཐའ་དྲུག་གི་
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བཤད་བའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། མཐའ་དྲུག་གིས་ནི་འཆིང་བས་བཅིངས་པས། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་དང། བདྗེ་བར་གཤྗེགས་གསུང་མཆློག་ཏུ་ཕ་བ་རྣལ་འབྱློར་

རྒྱུད། །མཐར་དྲུག་བལ་བས་ངྗེས་པར་རྟློགས་ཞྗེས་གང་སྨྲ་བ། ཞྗེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀང་ལྗེགས་པར་དྲངས་པར་འགྱུར་རློ། །ཚུལ་བཞི་དང་དྲང་ངྗེས་ཀི་བཤད་པ་

གཉིས་མི་འགལ་ན། མཐའ་དྲུག་ག་ལྷག་མ་བཞི་དང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འགལ་

ལམ་མི་འགལ་སམ་ན། སྔར་དྲངས་པའི་ལྗེའུ་གསུམ་པའི་གཞུང་དྗེ་ལ་རིམ་ལྔར་

དགློངས་བཤད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། ཚུལ་བཞི་ཀང་བཤད་པས་ན། དགློངས་བཤད་

དང་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་གཉིས་མི་འགལ་ལློ། །ལྗེའུ་དྲུག་པ་ལས། ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་

ཡུངས་ཀར་བསམ། །ཞྗེས་སློགས་གསུངས་པ་རིམ་ལྔར་དགློངས་བཤད་དུ་

གསུངས་ལ། སྒློན་གསལ་ལས་དྲང་ངྗེས་གཉིས་ཀིས་བཤད་པས་ན། གཞུང་གཅིག་

ལ་ཚུལ་བཞི་དང་དྲང་ངྗེས་གཉིས་དང་དགློངས་བཤད་དྗེ་བཤད་པ་བདུན་རུང་བ་

ཡློད་དློ། །དགློངས་མིན་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་

པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ན་མི་གསལ་ལློ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ནི་ལུགས་གཞན་ནས་ལུང་

དྗེ་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་དློན་གཟུང་དུ་རུང་བ་ལ་བྱྗེད་མློད་ཀང༌། །འདིར་

དྗེ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་སྟྗེ་དངློས་ཟིན་གི་དློན་ལས་དློན་གཉིས་པ་མྗེད་པ་ཅིག་ལ་གཙོ་

བློར་བཤད་དློ། །རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་ནློར་བུའི་ཕྗེང་བ་ལ་སློགས་པར་གཞུང་གཅིག་

ལ་ཚུལ་བཞིའི་ནང་ཚན་གི་དབྱྗེ་བ་བརྒྱད་དང༌། མཐའ་དྲུག་སྟྗེ་བཤད་པ་བཅུ་བཞི་

བྱྗེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། །དགློངས་དགློངས་མིན་དང༌། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་

གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །
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གསུམ་པ་ནི། མཐའ་ནི་རྩྗེ་མློའམ་སློ་སྟྗེ། དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་ནི། དྲང་ངྗེས་

གཉིས་དློན་མཐའ་དང། དགློངས་དགློངས་མིན་གཉིས་སྒ་མཐའ་དང༌། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

ཡིན་མིན་གཉིས་སྒ་དློན་གཉིད་ཀའི་མཐའ་ལ་བརྟྗེན་པའློ་ཞྗེས་བློད་ཀི་མཁས་པ་

རྣམས་གསུང་ངློ་། །དྗེ་ལ་དང་པློ་གཉིས་ནི། སྒློན་གསལ་ལས། སྐལ་ངན་རྣམས་ལ་

རྒྱལ་བ་ཡིས། །སྦས་ཏྗེ་བཤད་པ་དྲང་བའི་དློན། །ཡང་དག་དློན་ནི་རབ་སྟློན་ཕྱིར། 

ངྗེས་པའི་དློན་ཡང་གསུངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། དཔྗེར་

ན་སའི་རྩྗེ་མློར་ཡུངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་གི་རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་བསློམ་པར་

གསུངས་པ་འདིས། །ཁ་དློག་ས་ལྔའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གསུམ་ཡིག་གསུམ་དང་དབྱྗེར་

མྗེད་པར་སྦྱློར་བའི་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སློམ་པ་དངློས་སུ་མི་མངློན་པར་སྦས་ནས། 

དངློས་ཟིན་ལ་སྟྗེང་གི་ས་རྩྗེར་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཕྱག་མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་བསློམ་པར་

བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ལ་ཕྱག་མཚན་བསློམ་པ་ནི་དྲང་དློན་དང། རླུང་སློམ་པ་ནི་ཡང་

དག་པའི་དློན་ངྗེས་དློན་ནློ། །གཞུང་དྗེའི་དངློས་ཟིན་གི་དློན་དྗེ་ལས་ད་དུང་ཡང་དག་

པའི་དློན་གཞན་དྲང་དུ་ཡློད་པས་དྲང་དློན་ཞྗེས་བྱ་ལ། །དློན་གཞན་དུ་དྲངས་པ་དྗེ་

ལས་སར་ཡང་དློན་གཞན་དྲང་དུ་མྗེད་ཅིང༌། དྗེར་ངྗེས་པས་ངྗེས་པའི་དློན་ནློ། །གཞུང་

གཅིག་ལ་དངློས་ཟིན་གི་དློན་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་དློན་གཉིས་བྱས་ནས་དྲང་ངྗེས་

ཀི་བཤད་པ་བྱ་དགློས་པས་དྲང་ངྗེས་ཀི་བཤད་པ་གཉིས་ནི་དློན་སློ་སློ་བར་ངྗེས་ལ་

གཞུང་ནི་གཅིག་ཏུ་ངྗེས་སློ། །སྐལ་ངན་རྣམས་ལ་ཞྗེས་པ་ནི་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པའི་

བསྐྗེད་རིམ་ལྟ་བུ་དྗེ་སྐལ་ངན་ཁློ་ན་ལ་བཤད་པར་སྟློན་པ་མིན་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུས་

ཀང་བསྐྗེད་རིམ་སློམ་དགློས་པས། དྗེ་ལའང་བཤད་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ངྗེས་དློན་མི་མངློན་པར་སྦས་པ་དྗེ་སྐལ་ངན་ལ་སྦས་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །འདི་ནི་

འདུས་པར་རློགས་རིམ་ཕལ་ཆྗེར་མི་མངློན་པར་སྦས་ཏྗེ་རྒྱས་བཏབ་ནས་གསུངས་

པ་ནི་སྐལ་ངན་ལ་གསངས་པ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྐལ་བཟང་ལ་མི་

སྦྗེད་ཅྗེས་པར་འགྱུར་ལ་འདུས་པའི་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བློ་ཡང་སྐལ་བཟང་ཡིན་པས་

དྗེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ངྗེས་དློན་གསལ་བར་སྟློན་དགློས་པ་ལ། །དྗེ་ལྟར་མི་འཆད་

པར་སྐལ་ངན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦས་ཏྗེ་སྟློན་པ་མི་རིགས་སློ་ཞྗེ་ན་སྐློན་མྗེད་དྗེ་

སྐལ་ངན་ལ་ངྗེས་དློན་སྦས་པ་ཡིན་ཀང༌། སྐལ་ངན་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦས་

པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལྟར་རྩ་བའི་རྒྱུད་དུ་སྐལ་བཟང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སྟློན་དགློས་ན། བཤད་པའི་རྒྱུད་དློན་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །

འློ་ན་རྩ་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བསྟན་པས་ཆློག་བཞིན་དུ་དྗེ་ལྟར་མི་སྟློན་པར་

བཤད་རྒྱུད་དུ་སྟློན་པ་ཅི་ཡིན་ཞྗེ་ན། རྩ་བའི་རྒྱུད་དུ་རྒྱས་བཏབ་ནས་མི་གསལ་བར་

སྟློན་པ་དང༌། དྗེ་བཤད་རྒྱུད་ལ་རག་ལས་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་རྩ་བཤད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་སྦྱར་ནས་སྟློན་ཤྗེས་པའི་བ་མ་ལ་རག་ལས་པར་མཛད་པ་ནི། སློབ་དཔློན་

ལྗེགས་པར་བསྗེན་བཀུར་བ་མྗེད་པར་རྒྱུད་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་

ཡིན་ཏྗེ། བ་མ་ཡུན་རིང་པློར་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཐྗེག་པ་འདི་

ལ་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྲང་ངྗེས་ནི་གཞུང་གཅིག་དྲང་དློན་དང་

ངྗེས་དློན་གཉིས་ཀར་མི་བྱ་ཡི་གཞུང་གཅིག་གི་དློན་ལ་དྲང་ངྗེས་གཉིས་སུ་བཤད་དུ་

རུང་བ་ལ་བྱའློ། །དགློངས་པ་དང་དགློངས་མིན་ནི་སྒློན་གསལ་ལས། མཆློག་འདློད་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཕྱིར། ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་རབ་སྟློན་པ། །འགལ་བའི་ཚིག་གི་སྦྱློར་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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བ་ཡིས། །གསུངས་པ་གང་ཡིན་དགློངས་བཤད་དྗེ། །དབང་པློ་དམན་པའི་སྗེམས་

ཅན་རྣམས། རྟློགས་ཕྱིར་མཆློག་ཏུ་གསལ་བ་ཡིས། དྗེ་ཉིད་ངྗེས་པར་སྟློན་པ་

ནི། །དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། 

བསྟན་བྱའི་དློན་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་མཚུངས་པ་ལ། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་འདློད་པའི་

སྗེམས་ཅན་དབང་པློ་རྣློན་པློའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དློན་དྗེ་ལ་སྒ་དྗེ་འགལ་བའི་ཚིག་

གིས་གསུངས་པ་ནི་དགློངས་བཤད་དང༌། གསང་བའི་སློད་དུ་རུང་བའི་སྗེམས་ཅན་

དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། སྒ་དྲང་ཐད་དུ་གསལ་པློར་བསྟན་པ་ནི་

དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པའློ། །ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ནི་རྒྱུད་འདི་ལས། མཐར་ཐུག་

པར་བཤད་པ་དྗེ་ཉིད། ཅྗེས་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བློའི་

དློན་ལ་དགློངས་ཀི་དློན་དྗེར་ངྗེས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། ལྗེའུ་དང་པློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། 

འདུས་པའི་དློན་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་ཤྗེས་ན། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ཅི་སྨློས། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྔ་མ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་དང་ཕྱི་མ་ཙན་དན་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་ལ་བྱས་ནས་དྗེ་དགློངས་བཤད་དུ་

གསུངས་པ་དང། ལྗེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་འགྲྗེལ་པར་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དགློངས་

བཤད་དུ་གསུངས་པ་དང༌། ལྗེའུ་བདུན་པར་རིག་མ་འདུ་བྱ་བ་དང་རློ་རྗེ་དང་པད་མ་

འདུ་བྱ་བ་ཡང་དགློངས་མིན་དུ་གསུངས་པས་སློ། །དྗེས་ན་དགློངས་བཤད་དང་

དགློངས་མིན་གི་དློན་ནི་བདྗེ་སྟློང་སྦྱར་བ་དང་མ་སྦྱར་བའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་ཡང་མ་

ངྗེས་སློ། །འློ་ན་སྔར་སྐལ་ངན་ལ་ངྗེས་དློན་སྦས་པར་གསུངས་པ་དང༌། འདིར་དབང་

པློ་དམན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་གསལ་བར་སྟློན་པའི་
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དགློངས་མིན་བཞག་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་སམ་ན། སྔར་གི་སྐལ་ངན་ནི་ཚེ་དྗེ་ལ་

རློགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སྐྗེ་བའི་སྐལ་བ་མྗེད་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དབང་པློ་

དམན་པ་ནི་དབང་པློ་རྟུལ་ཡང་རློགས་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པློ་སྐྗེ་བའི་སྐལ་བ་

ཡློད་པས། དྗེའི་སློ་ནས་ཀང་ཁྱད་པར་ཡློད་ལ། ཡང་སྔར་གི་ངྗེས་དློན་སྦས་པ་ནི་

གཞུང་གཅིག་གིས་དྲང་ངྗེས་ཀི་དློན་གཉིས་ཀ་སྟློན་པ་ན་དངློས་ཟིན་དྲང་དློན་ཡིན་

པས་སྦས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་གཞུང་གཅིག་ལ་དློན་གཉིས་མྗེད་པའི་མ་སྦས་པ་

ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ཆྗེའློ། །དགློངས་བཤད་མཛད་པ་རྣམས་ལའང་སྒྲུབ་འགལ་པ་

ཤས་ཆྗེ་བ་དང་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟར་བཤད་ཀི། །གཞུང་དྗེ་ལ་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་

གསལ་བར་སྟློན་པ་མྗེད་པ་ནི་མིན་ནློ། །རིགས་པ་འདི་དགློངས་མིན་ལ་ཡང་ཤྗེས་

པར་བྱ་སྟྗེ། སྒློན་གསལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་

མིན་ནི། །སྒློན་གསལ་ལས། དཀིལ་འཁློར་སློགས་དང་རྟློག་པ་ལ། སྤྱློད་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་

ལྟར་གསུངས། དློན་རྒྱས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ། དྗེ་ནི་ཇི་བཞིན་སྒར་གསུངས་

སློ། །ཀློ་ཊ་ཁྱ་ལ་སློགས་པའི་སྒ། འཇིག་རྟྗེན་བསྟན་བཅློས་ལ་མྗེད་ཅིང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་བརར་གྱུར་པ། །དྗེ་ནི་ཇི་བཞིན་མིན་པར་བསྒགས། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་དུ་དློན་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལ་

སློགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་དློན་ལས་དློན་གཞན་གཉིས་པ་མྗེད་པས་སྒ་ཇི་

བཞིན་པའློ། །འདི་ཡང་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཡིན་གི། མ་ངྗེས་པ་འགའ་རྗེ་ནི་སང་ངློ་། །འཇིག་

རྟྗེན་པ་དང་སྒའི་བསྟན་བཅློས་ལ་མིང་དྗེ་དློན་དྗེ་ལ་འཇུག་པ་མྗེད་ཀང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་མིང་དྗེ་དློན་དྗེ་ལ་གླློ་བུར་དུ་བར་མཛད་ནས་བཞག་པ་ཀློ་ཊ་ཁྱ་ལ་
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སློགས་པ་རྣམས་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པའློ། །འདི་དང་དགློངས་བཤད་གཉིས་མི་

འགལ་ལློ། །འློ་ན་དགློངས་མིན་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་གཉིས་འགལ་ལམ་མི་འགལ་

སམ་ན། དགློངས་མིན་ནི་གཙོ་ཆྗེར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་སྟློན་པ་དང༌། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

ནི་དྗེ་མི་གཙོ་བའི་ཁྱད་པར་ཡློད་ཀང་འགལ་བ་མྗེད་པར་སྗེམས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། དགློངས་པས་

བཤད་པ་དང་ཞྗེས་སློགས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། 

བྱམས་པས་གསློལ་པ། སྟློན་པས་གདུལ་བྱ་བ་ཐུགས་བརྩྗེ་བ་ཉྗེ་བར་བཞག་སྟྗེ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་མཐའ་དྲུག་གི་ཚིག་རྗེ་རྗེའི་བཤད་པ་བསྟན་དུ་གསློལ་ཞྗེས་ཞུས་

སློ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དགློངས་པ་དང་དགློངས་མིན་གི་དློན་བཤད་པ། །དྲང་བ་

དང་ངྗེས་པའི་དློན་བཤད་པ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་དློན་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། །དློན་གང་

མཐར་ཐུག་པར་བཤད་པ་འློད་གསལ་ལམ་ཟུང་འཇུག་དགློངས་པས་བཤད་པ་ནི་

དགློངས་པས་བཤད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་འདི་ལྟ་སྟྗེ། སང་བ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་དློན་

འློད་གསལ་སྟློན་པ་ན། །འདློད་ཆགས་མ་ཡིན་པ་དང༌། འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་མ་

ཡིན་པ་དང༌། ཆགས་པ་བར་མ་ཉྗེ་བར་མི་དམིགས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སང་

བ་གསུམ་ལ་སྒ་འགལ་བའི་ཚིག་གིས་བསྟན་ཞིང་དྗེ་བཀག་པས། འློད་གསལ་སྟློན་

པ་ལ་སློགས་པའི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་ནི་དགློངས་པས་བཤད་པའློ། །དློན་འློད་

གསལ་སྟློན་པ་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱས་པའི་དློན་ལུས་དང་ངག་དང་

ཡིད་ཀི་སང་བ་མྗེད་པ་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་དང། 
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རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། དྗེའི་ཕྱིར་ན་འློད་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་

སློགས་པ་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་གསལ་པློར་བསྟན་པའི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་ནི་དགློངས་པ་

མ་ཡིན་”པའི
1

་བཤད་པའློ། །འདི་གཉིས་ཀི་དློན་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་མ་ངྗེས་པ་ནི་

སྔར་བཤད་ཟིན་པས་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་ལ་སློགས་པས་ངྗེས་པར་འདློད་མློད་ཀང་

མི་འཐད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། ཁུ་བ་ལ་སློགས་པའི་དློན་གཉིས་པ་ཡང་བསྟན་པར་

བཞྗེད་ཀང་དངློས་ཟིན་ལ་ག་པུར་དང། ཁག་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཙན་དན་དམར་པློ་དང༌། 

རློ་རྗེ་དང༌། པདྨ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་གི་

རློ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་ཀི་དངློས་ཟིན་གི་དློན་ནི། ད་དུང་དློན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་པ་ཅིག་

དྲང་དུ་ཡློད་པས་དྲང་པའི་དློན་ཏློ། །གཞུང་གཅིག་ཏུ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ག་པུར་ཞྗེས་པའི་དློན་

གཉིས་པ་ནི། སྨན་ག་པུར་ལས་གཞན་པའི་ཁུ་བ་དང༌། ཁག་ཆྗེན་པློའི་དློན་གཉིས་པ་

ནི་མིའི་ཁག་ཕལ་པ་ལས་གཞན་པའི་ཟླ་མཚན་གི་ཁག་དང༌། ཙན་དན་དམར་པློའི་

དློན་གཉིས་པ་ནི་སྨན་ཙན་དན་དམར་པློ་ལས་གཞན་པ་དྗེའི་ཁུ་བ་དང་བསྗེས་པའི་

བུད་མྗེད་ཀི་རཀྟའློ། །རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་དློན་གཉིས་པ་ནི་རྩྗེ་ལྔ་པ་ལ་སློགས་པའི་རློ་རྗེ་

ལས་གཞན་པའི་སྐྗེས་པའི་མཚན་མ་སྟྗེ་ཐབས་སློ། །པད་མ་ཞྗེས་པའི་དློན་གཉིས་པ་

ནི་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལ་སློགས་པའི་མྗེ་ཏློག་ལས་གཞན་པའི་བུད་མྗེད་ཀི་བྷ་ག་

མཚན་མ་སྟྗེ་ཤྗེས་རབ་བློ། །ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་པའི་དློན་གཉིས་པ་ནི་ལག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

སློགས་ལས་གཞན་པའི་བཙུན་མློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་ཀི་

དློན་ནི་ངྗེས་པའི་དློན་ཏློ། །“དྗེས
2

་ན་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་ལ་སློགས་པས་དྲང་དློན་

1  པསྗེ

2  དས



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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གིས་རློགས་རིམ་བཀག་པའི་བསྐྗེད་རིམ་ཙམ་ཞིག་སྟློན་ཞྗེས་པ་དང༌། དྗེས་དློན་

གིས་སྟློང་ཉིད་སྟློན་གི་རློགས་རིམ་སྟློན་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་ཟྗེར་བ་ནི་མ་ངྗེས་པ་ཡིན་

ནློ། །དྲང་ངྗེས་ཀི་དློན་དྗེ་འདྲ་བ་ནི་རྗེ་རྗེ་ཡང་བསྐྗེད་རློགས་གཉིས་ཀའི་ཡན་ལག་ཏུ་

འགྱུར་བས་རིམ་པ་རྗེ་རྗེའི་ཡན་ལག་ཏུ་མ་ངྗེས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་ཕྱིའི་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆ་གཉིས་

ཀ་སྟློན་པ་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་དང༌། ཕྱི་ནང་གི་ཀུན་སྤྱློད་ཆ་མཉམ་པར་སྟློན་པ་སྤྱློད་

པའི་རྒྱུད་དང༌། ཕྱིའི་བྱ་བ་ཤས་ཆྗེར་སྟློན་པ་བྱ་བའི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སྔགས་དང་ཕྱག་

རྒྱ་ལ་སློགས་པ་དློན་གསལ་སྟྗེ་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་གསུངས་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་སྟྗེ།  དྗེ་

ནི་འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཐིག་ཚོན་གིས་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་སློགས་དང༌། ལྷ་ཉྗེར་སྤྱློད་སློགས་

ཀིས་མཆློད་པ་སློགས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་དང༌། གཏློར་མའི་ཆློ་ག་དང༌། སྨན་གི་སྦྱློར་བ་

རྣམས་དང༌། ཞི་བ་དང༌། སློགས་པའི་རྒྱས་པ་དང་དབང་དང་དྲག་པློ་ལ་སློགས་པའི་

ལས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་

ཀི་སྒྲུབ་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་དངློས་ཟིན་གི་དློན་ལས་དློན་མི་མཐུན་པ་གཞན་

གཉིས་པ་མྗེད་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་སྟྗེ། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དློན་འདི་ནི་ཚུལ་བཞིའི་ཡི་

གྗེའི་“དློན
1

་གི་བཤད་པ་ཡང་ཡིན་ནློ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་

གསུངས་པས་ནི། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པ་མྗེད་

པར་སྟློན་པ་མ་ཡིན་པས། །བ་མྗེད་ཀིའང་ལས་ཚོགས་སློགས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བཤད་པ་གཟུང་ངློ་། །འློན་ཀང༌། ལྗེའུ་བཞི་པའི་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ངྗེས་

1  དྗེན



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དློན་གི་བཤད་པ་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས་གསུངས་པ་དང༌། ཉྗེར་སྤྱློད་ཀི་མཆློད་

པ་ལ་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་གསུངས་པ་སློགས་མང་བས། དྗེ་རྣམས་

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གསུངས་པ་ནི་ཕལ་ཆྗེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པའློ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པས་

ཕྱིའི་སྤྱློད་པ་ཙམ་སྟློན་གི་གཞན་སྟློན་མི་ནུས་ཞྗེས་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་སློགས་སྨྲ་བ་

ནི་མི་འཐད་དྗེ། ལྗེའུ་གཉིས་པའི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བསྟློད་པས་བདྗེན་གཉིས་སློ་སློ་བ་

དང༌། ཟུང་འཇུག་གི་རློགས་རིམ་བསྟན་པ་རྣམས་འགྲྗེལ་བས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཀློ་ཊ་ཁྱ། ཀློ་ཊ་ཝ། ཀློ་ཊ། ཀློ་ཊ་ཝཤྩ། ཀློ་ཊ་ར་ག །ཀློ་ལ་ཁྱ། ཀློ་

ལ་ཝ། ཀློ་ལ། ཀློ་ལ་ཝཤྩ། ཀློ་ལ་སྟ་ཐ་ཞྗེས་པ་འདིས་དབང་པློ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་

གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་སྒའི་བསྟན་བཅློས་ལ་མིང་དྗེ་

དློན་དྗེའི་དངློས་ཀི་མིང་དུ་འཇུག་པར་མ་གྲགས་ཀང༌། སྟློན་པས་དྗེ་ལྟར་བར་མཛད་

པའི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་ནི་སྒ་དྗེ་དློན་དྗེ་ལ་འཇུག་པར་མ་གྲགས་པས་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་

མ་ཡིན་པས་བཤད་པའློ། །བར་བཅུ་པློ་དྗེས་རླུང་བཅུ་བསྟན་པར་སངས་རྒྱས་མཉམ་

སྦྱློར་ལས་གསུངས་སློ། །སྐལ་ལྡན་གྲགས་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པས་བར་ཙམ་

སྟློན་གི་བསྐྗེད་རློགས་གང་ཡང་སྟློན་མི་ནུས་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། དྗེའི་ངྗེས་པ་ཡང་

མི་སང་ངློ་། །

གཉིས་པ་བཤད་པར་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། །རྒྱུད་སྗེ་ལྔའི་

གཞུང་གི་གྲངས། གཞུང་དྗེ་རྣམས་ཀི་མིང་གི་མཐའ། །མིང་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་དློན་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འ་བྱློར་གི་
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རྒྱུད་དང༌། ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་ཕྱིའི་བྱ་བ་ཤས་ཆུང་བའི་ཚུལ་གིས་

སྟློན་པའི་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཆ་མཉམ་པློར་སྟློན་པའི་སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་

དང༌། དྗེ་གཉིས་ཕྱིའི་བྱ་བ་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་གཙོ་ཆྗེར་མཆློག་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་སྟློན་པའི་

བྱ་བའི་རྒྱུད་དང༌། གཙོ་ཆྗེར་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་

རྟློག་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་གཞུང་གི་ཚད་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །སྐབས་འདིར་

རྒྱུད་སྗེ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་སྟློན་པ་ནི། །སྔར་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་སྗེ་གསུམ་

གསུངས་པས། མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་ཚང་བ་དང་ཕྱློགས་རྗེ་འཇུག་པའི་གཞིར་

རྒྱུད་སྗེ་ལྔ་ཀ་གཟུང་དུ་རུང་བ་ལ་འཕློས་ནས་གསུངས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཀི་

མིང་གི་གཙོ་བློ་ལ་སྟློང་ཕག་བཅུ་གཉིས་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། རྒྱུད་ཀི་མིང་གི་གསལ་བའི་

དབྱྗེ་བ་རྒྱས་པར་བྱ་ན་གྲངས་མྗེད་དློ། །དྗེ་དག་ཀང་ཤློ་ལློ་ཀའི་གྲངས་མིན་གི་རྒྱུད་

ཀི་གཞུང་སློ་སློའི་གྲངས་ཡིན་ཏྗེ། བྱ་རྒྱུད་ལ་སྟློང་ཕག་བཞི་ལས་མ་གསུངས་པ་ལ། 

དློན་ཡློད་ཞགས་པའི་ཆློ་ག་ཞིབ་མློད་ལྟ་འགྱུར་བ་ལ་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་ཡློད་པར་

བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱུད་འདིར་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་གསུངས་པ་ནི་

ཐབས་རྒྱུད་ཀི་ཡིན་ཞྗེས་ཁ་ཅིག་གསུང་མློད་ཀང༌། ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་

ཐུན་མློང་བར་གསལ་ཏྗེ། རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དློན་བཤད་པ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་

ཐུན་མློང་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སློམ་འབྱུང་ལས། རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ནི་

ཚད། །བྱྗེ་བ་ཕག་ནི་དྲུག་ཏུ་ངྗེས། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་གྲངས། །བྱྗེ་བ་ཕག་

ནི་བཅུ་དྲུག་གྲགས། །ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སངས་རྒྱས་ཐློད་པར་ཡང་དྗེ་དང་འདྲ་
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བར་གསུངས་པ་ཡང་རྒྱུད་འདི་ལྟར་ན་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་གསལ་བའི་དབྱྗེ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གྲངས་མིན་པར་གསལ་ལློ། །གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཀི་མིང་ནི་སྟློང་ཕག་དྲུག་

གློ །སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་མིང་ནི་སྟློང་ཕག་བརྒྱད་དློ། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མིང་ནི་སྟློང་ཕག་

བཞིའློ། །རྟློག་པའི་རྒྱུད་ཀི་མིང་ནི་སྟློང་ཕག་བཞིའློ། །དྗེ་དག་གི་མིང་གཅིག་ཏུ་

བསློམས་ན་སྟློང་ཕག་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞིའློ། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་སྒྲུབ་

པ་གཙོ་བློར་སྟློན་པའི་དབྱྗེ་བས་བྱ་བ་དང་རྟློག་པའི་རྒྱུད་ཅྗེས་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བ་ཙམ་

ཡིན་པས། ཕྱློགས་གཞན་ནས་རྒྱུད་སྗེ་བཞིར་བསྡུས་པ་དང་མི་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་དང་རྟློག་པའི་མིང་གི་མཐའ་མའི་ཡི་གྗེ་ཇི་སྗེད་པ་ནི། ཀ་

ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་

ཥ་ས་ཧ་སྟྗེ་འདི་རྣམས་ནི་རྒྱུད་སྗེའི་མིང་གི་ཡི་གྗེ་ཐ་མ་རྣམས་སློ། །དཔྗེ་ཁ་ཅིག་

ལས་ཀ་འབྱུང་བ་ནི་སྟློང་ཕག་སློ་བཞིའི་གྲངས་དང་འགྲིག་པ་ལྟར་སང་ཡང་སྒློར་

གསལ་ལས། ཇི་སིད་ཡ་ར་ལ་ཧའི་བར། ཞྗེས་གསུངས་པས་ཀ་མྗེད་པ་དག་པར་

མངློན་ནློ། །སྤྱློད་བསྡུས་སུ་ཡང་གསལ་བྱྗེད་བགྲངས་པ་ན་ཀ་ཡིག་མ་བྱུང་སྟྗེ། དྗེ་ནི་

ཀ་དང་ཥ་བརྩྗེགས་པ་ཡིན་པས་ལློགས་པ་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་སློ། །དྗེ་རྣམས་ཀི་

མཐའ་ཅན་ནི་དཔྗེར་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ས་མུཙྪ་ཡ་ཞྗེས་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ་ཡའི་མཐའ་ཅན་དང། བཛྲ་མཱ་ལ་ཞྗེས་བ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལའི་མཐའ་ཅན་ལྟ་བུ་སྟྗེ། །དྗེ་

འདྲ་བ་སྟློང་ཕག་བཅུ་གཉིས་ལ་སློགས་པའློ། །སྒློན་གསལ་ལས་ཀང༌། ཇི་སིད་ཡ་ར་

ལ་ཧའི་བར། ཀ་ཁ་གྷ་མཐའ་ཎ་ཛའི་མཐའ། །ད་དའི་མཐའ་དང་མ་མཐར་བཅས། དྗེ་

དྗེའི་རྩ་བ་ཡི་གྗེ་གསུམ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། གསལ་བྱྗེད་ཀི་མཐའ་ཅན་གིས་ནི་
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དབྱངས་ཀི་མཐའ་ཅན་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཀང་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དྗེའི་རྩ་བ་ཡི་གྗེ་

གསུམ། །ཞྗེས་པས་ནི། རྒྱུད་སྗེ་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་འདུས་པ་ཡིན་པར་སྟློན་

ལ། ཡི་གྗེ་གསུམ་ནི་བློད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ས་མ་ཛ་ཞྗེས་པ་ལ་བཞྗེད་ལ། ནཱ་རློ་པ་

ལ་སློགས་པས་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ལ་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་གསང་བ་འདུས་པ་

ཞྗེས་པའི་འདུ་རྒྱུའི་གསང་བ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ལ་བཤད་པས། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་

གསུམ་ལ་བྱྗེད་ན་འདུ་རྒྱུའི་གསང་བ་གསུམ་ལ་བྱ་ལ། ས་མ་ཛ་ལ་བྱྗེད་ན། དྗེ་

གསུམ་འདུས་པ་ལ་བྱ་སྟྗེ་དློན་གཅིག་ཏུ་བྱའློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་

རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་འདུ་བ་ཙམ་ལ་བཤད་ན་སྐབས་དློན་སྟློར་བར་འགྱུར་ཏྗེ། འདི་

ནི་འདུས་པ་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་རྩ་བར་སྟློན་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྩ་བའི་དློན་

ནི་དཔྗེར་ན། ཤིང་སློང་པློའི་རྩ་བ་ལས་ཡལ་ག་དང་ལློ་མ་སློགས་གྗེས་པས། དྗེ་

རྣམས་དྗེར་འདུ་བ་བཞིན་དུ། །འདུས་པའི་ལམ་དུ་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་ལམ་རྣམས་འདུ་

བས་འདུས་པ་རྩ་བར་གསུངས་སློ། །འདུས་ཚུལ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་གི་དློན་མདློར་བསྡུ་

ན་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། །དྗེ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་གནད་རྣམས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་རྒྱུད་འདིས་སྟློན་པའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མདློ་སྗེའི་ཆློས་ཕུང་

བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་དློན་རྣམས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་སྒྲུབ་པར་འདུ་ལ། 

དྗེའི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཀང་འདི་ནས་སྟློན་པས་མདློ་སྗེ་ཀུན་གིའང་སློད་དུ་

གསུངས་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། ཐུབ་པ་ཆྗེན་པློས་ཆློས་ཕུང་པློ། །བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་

གསུངས་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་འདུས་འདི་སློད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་བས་དྗེ་ནི་རྒྱུད་ཀི་རྩྗེ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ན་རྒྱུད་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བའི་བསྔགས་པ་མང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དུ་གསུངས་ཏྗེ། དགྲ་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། །རྒྱུད་ཀི་མཐར་ཐུག་འདུས་པ་སྟྗེ། མ་བྱུང་

འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་དང༌། འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་གི་ལུང་ལས་

ཀང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་འདུས་པའི་རྒྱུད། །གསང་ཆྗེན་གསང་བ་ཆྗེས་གསང་

བ། །གློང་ན་མྗེད་པའི་ལུང་ཆྗེན་པློ། །ཞྗེས་དང༌། །གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་ཀང༌། དཔལ་

ལྡན་འདུས་ལས་མཆློག་གཞན་མྗེད། །འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་རིན་ཆྗེན་འགྱུར། །སིང་

པློ་ལས་ནི་སིང་པློ་མཆློག །རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་བ་མའི་བ། །བསྟན་དང་བཤད་པས་རྣམ་

གནས་ན། །རློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་རིམ་པ་ཉིད། འདུས་པ་གང་གིས་མི་ཤྗེས་པ། དྗེ་

ཡིས་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཐློབ། །ཐྗེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅློད་བྱྗེད་ཅིང༌། མི་ཤྗེས་རབ་

རིབ་སྗེལ་བྱྗེད་པ། སངས་རྒྱས་རིན་ཆྗེན་ཟ་མ་ཏློག །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ཡློངས་

སངས་ནས། རྣམ་རྟློག་ཏུ་མས་བརྟགས་པ་ཡི། །རྨློངས་པ་དངློས་གྲུབ་འདློད་གྱུར་

པ། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་བརྗེག་པ་དང༌། །སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་འཐུང་བ་བཞིན། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེའི་མཐའ་ཅན་གི་རྒྱུད་སྗེ་ཀུན་

གི་རྩ་བ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་

ལ། ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་མདློ་སྗེ་ཀུན་གི་སློད་དུ་གྱུར་པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་

རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་དགློངས་པའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་པློས་ནས་རྒྱུད་ལྔ་པློ་དྗེ་

རྣམས་ཀི་ཐབས་གང་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་བྱྗེད་པ་དང༌། རྒྱུད་དློན་གཏན་ལ་

འབྗེབས་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་ཐབས་དག །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་འབས་བུ་དང༌། སྒྲུབ་པ་པློའི་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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རྟྗེན་དྗེ་རྣམས་གང་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་

རྒྱུད་ཀི་དློན། །སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དློན། །རྟློག་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། དློན་དམ་པའི་

བདྗེན་པ་འློད་གསལ་བ་ལས་བདག་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་རིམ་

གིས་ལངས་ཏྗེ། བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་དབུས་སུ་ཡང་དག་པར་བཞུགས་ཞྗེས་ཚིག་

རྣམ་པར་སྦྱར་རློ། །སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཇི་འདྲ་བ་ཞྗེ་ན། ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་

གཟུགས་སངས་ནས། །ཆགས་ཅན་ལྟར་སང་བའི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་གཟུགས་

ཀིས་སློ། །བྱ་བ་ཅི་ཞིག་མཛད་པས་བཞུགས་ཤྗེ་ན། བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་རློལ་བའི་

ཚུལ་གིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་མཛད་པའི་དགློས་པ་ནི། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་

བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་གནས་ཏྗེ་གློ་འཕང་འཐློབ་པ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་རུ་སྟྗེ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ངྗེས་པའི་བདྗེ་

སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཏིག་ངྗེ་འཛིན་གིས་གློ་འཕང་དྗེ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ་འདི་ན་

བྱྗེད་པའློ། །བགྲློད་བྱ་མིན་པ་ལ་བགྲློད་པ་ལ་སློགས་པ་འཇིག་རྟྗེན་གི་སྤྱློད་པ་དང་

འགལ་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་ཀི་དློན་མཐའ་དྲུག་གང་གིས་རབ་ཏུ་

དཔྱློད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཆློ་གའློ། །མཐའ་དྲུག་གིས་རྒྱུད་དློན་དཔྱད་དྗེ་རྟྗེན་དྗེས་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་པློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་ནི་བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་

འབྱློར་གི་རྒྱུད་ལ་གནས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། རིག་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་

བསྐློར་ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་དགློད་པ་སྟྗེ་བཀློད་པའི་
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གློ་“འཕང
1

་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །དཀིལ་འཁློར་བཀློད་པ་དྗེ་ལ་དམིགས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ནི་བྱྗེད་པའི་ལས་སློ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་

བཞི་ལས་བརྩམས་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་རབ་ཏུ་དཔྱློད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཆློ་

གའློ། །དྗེ་ཉིད་བཅུ་རི། །རློ་རྗེ་སིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། དཀིལ་འཁློར་ཏིང་འཛིན་

ཕྱག་རྒྱ་དང༌། སྟང་སྟབས་འདུག་སྟངས་བཟླས་བརློད་དང༌། སྦྱིན་སྗེག་མཆློད་པ་

ལས་སྦྱློར་དང༌། སར་སྡུད་པ་ཡི་རྣམ་པ་ནི། ཕྱི་ཡི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་ཡིན་ནི། ཞྗེས་ཕྱིའི་དྗེ་

ཉིད་བཅུ་གསུངས་པ་ནི། འདིར་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ཅྗེས་གསུངས་པ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་

ཀི་ཡིན་ཏྗེ། འདི་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས་གསུངས་པའི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་ནི་འདྲ་བར་སང་

ངློ་། །དྗེ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། སྟང་སྟབས་ནི་གཡས་

བརྐང་ལ་སློགས་པ་དང༌། འདུག་སྟངས་ནི་རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་ལ་སློགས་པ་དང༌། ལས་

ལ་སྦྱློར་བ་ནི། བསྲུང་ཞིང་སྤྱན་དྲང་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བ་ནི་

མཆློད་བསྟློད་སློགས་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བ་ལ་རྗེབ་ཞི་བཤྗེས་

གཉྗེན་གིས་སྒྱུ་དྲའི་འགྲྗེལ་བར་བཤད་ལ། །ཀུན་སིང་གི་འགྲྗེལ་བར་ལས་ལ་སྦྱློར་བ་

ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ལ་སྦྱློར་བ་ལ་བཤད་དློ། །ལྷག་མ་ནི་གློ་སའློ། །དྗེ་ཉིད་སང་བ་ལས་

སྔར་དང་ཐ་སད་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བའི་དྗེ་ཉིད་བཅུ་གསུངས་མློད་ཀང༌། དློན་ནི་འདྲ་

བར་སང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཉིད་བཅུའི་རྒྱུད་དློན་དཔྱད་དྗེ་རྟྗེན་དྗེས་ལམ་དྗེ་སྒྲུབ་པར་

བྱྗེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་པློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཞི་དང་ལྡན་པ་དྗེ་ནི་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་

ཅྗེས་པ་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ལ་གནས་སློ། །

1  འཔང
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གསུམ་པ་ནི། ཕྱིའི་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཀི་བྱ་བ་གྲངས་

ས་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ནི་ཐབས་གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། འདིས་ནི་ནང་

གི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

དམིགས་པ་སྟྗེ་བརྩམས་པའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་རྣམས་བཟླས་བརློད་ཡན་ལག་བཞི་ལ་

སློགས་པའི་སློ་ནས་རབ་ཏུ་དཔྱློད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཆློ་གློའ ློ། །དྗེ་ལྟར་དཔྱད་པའི་

ཐབས་དྗེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་རྟློགས་ནས་

སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་རྟྗེན་ནི་སྒྲུབ་པ་པློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི་

སྤྱློད་པའི་རྒྱུད་ལ་གནས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། ཤས་ཆྗེར། །ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་

སློགས་ནང་གི་བྱ་བ་ལ་འཇིགས་པར་དམིགས་པ་སྟྗེ་ལྟ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་གཙང་བར་བྱྗེད་

པའི་གཙང་སྦྲ་ལ་གནས་པ་དང༌། ཕྱི་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་རང་ལ་འཇུག་པའི་

བདྗེ་བ་དམ་པ་སྟྗེ་མཆློག་མྗེད་པ་དང༌། ཤས་ཆྗེར་བདག་ཉིད་ལྷར་ང་རྒྱལ་བྱྗེད་པའི་

སྗེམས་པ་མྗེད་པ་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྤྱློད་ཡུལ་ལ་སྤྱློད་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་ཕྱིའི་བྱ་བ་མང་པློ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ནི་བྱྗེད་པའློ། །སྐློན་ནི་སྐྗེ་

རྒ་སློགས་ཀི་འཁློར་བའི་རྒུད་པའློ། །དྗེའི་རྒྱུའི་རྟློག་པ་ནི་ཉློན་མློངས་ཀི་རྩ་བ་དངློས་

པློ་ལ་བདྗེན་པར་འཛིན་པའློ། །དྗེ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུད་ཀི་དློན་རབ་ཏུ་

དཔྱློད་པ་ནི་ཆློ་གའློ། །ཐབས་དྗེས་རྒྱུད་དློན་རྟློགས་པའི་རྟྗེན་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་

པློའ ློ། །བསྒྲུབ་བྱ་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཞི་དང་ལྡན་པ་དྗེ་ནི་བྱ་

བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པའློ། །སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་གསང་བས་བྱ་རྒྱུད་རློ་རྗེ་

གཙུག་ཏློར་དང༌། རྣམ་འཇློམས་ཀི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དྲངས་ནས་རང་ལྷར་བསྐྗེད་པ་
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བསྟན་པ་དང༌། བྱ་རྒྱུད་སློ་སློ་གཞན་དག་ཏུ་རང་ལྷར་སྐྗེད་པ་གསལ་བར་མ་བཤད་

པ། །རླུང་ཕྱིར་འགྲློ་བ་བཀག་ནས་རང་ལྷར་སློམ་པ་མི་ནུས་པའི་དབང་དུ་མཛད་པར་

བཤད་ལ། སློབ་དཔློན་བྱང་ཆུབ་མཆློག་གིས་ཀང་བྱ་རྒྱུད་ཕལ་ཆྗེ་བར་རང་ལྷར་

སློམ་པ་མི་གསལ་ཡང༌། ལག་ན་རློ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་

པ་ལས་བཤད་པས། བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས་རང་ལྷར་སྒྲུབ་པ་མ་བསྟན་ཏློ་སམ་དུ་མི་

བསམ། ཞྗེས་གསུངས་པས། བྱ་རྒྱུད་ལ་རང་ལྷར་སྐྗེད་པ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི་བྱ་

རྒྱུད་ཕལ་ཆྗེ་བ་དང༌། གདུལ་བྱའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་དགློངས་ཀི་བྱ་རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་མིན་ནློ། །རྒྱུད་འདི་ཉིད་ལས་ཀང་སྤྱློད་རྒྱུད་ཀི་

སྐབས་སུ། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད། ཅྗེས་གསུངས་པས། 

ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ཡློད་པའི་བྱ་རྒྱུད་དང་སྤྱློད་རྒྱུད་གཉིས་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་མཚུངས་

པས་དྗེ་གཉིས་བསྡུས་ནས་བཤད་ཅིང༌། ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཤད་པའི་བྱ་རྒྱུད་ལ་

བྱ་བའི་རྒྱུད་ཅྗེས་བཏགས་པ་ཙམ་མློ། །དྗེ་དག་ལས་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་གསལ་

བར་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས། མཚན་འཛིན་གི་རྟློག་པས་རབ་ཏུ་

དཔྱློད། ཅྗེས་ཀང་གསུངས་སློ། །འདི་རྣམས་རྒྱས་པར་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་

རིམ་པར་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་མ་སྤློས་སློ། །

ལྔ་པ་ནི། སྔགས་དང་སྨན་དང་སྦྱིན་སྗེག་དང༌། རས་ཕྱྗེ་མ་དང༌། མིག་སྨན་

དང༌། རྐང་མགློངས་ལ་སློགས་པ་དངློས་གྲུབ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའློ། །བརྒྱད་ནི་འདིར་དངློས་སུ་དྲུག་སྨློས་ནས་གཉིས་མ་བསྟན་ལ། །ལྷ་མློ་བཞིས་

ཞུས་ལས། རས་བརྒྱད་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་པ་བཤད། །རི་ལུ་མིག་སྨད་དངློས་གྲུབ་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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དང༌། ས་འློག་རལ་གྲིའི་དངློས་གྲུབ་དང༌། ནམ་མཁར་འཕུར་དང་མི་སང་དང་། །ཤི་

བ་མྗེད་དང་ནད་འཇློམས་སློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་གུར་ལས་ཀང༌། མིག་སྨན་

དང་ནི་རྐང་མགློགས་དང༌། རལ་གྲི་དང་ནི་ས་འློག་འགྲུབ། །རི་ལུ་དང་ནི་མཁའ་སྤྱློད་

ཉིད། །མི་སང་བ་དང་བཅུད་ཀིས་ལྗེན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །གཙོ་བློར་དངློས་གྲུབ་

བརྒྱད་སྒྲུབ་པ་རྟློག་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་རབ་ཏུ་དཔྱློད་པར་བྱྗེད་པ་ནི་ཆློ་གའློ། །དྗེ་

རྟློགས་ནས་དྗེ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་ནི་བྱྗེད་པའློ། །བྱྗེད་པ་དྗེ་གང་ལ་གནས་པའི་

རྟྗེན་ནི་སྒྲུབ་པ་པློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཞི་དང་ལྡན་པ་ནི་རྟློག་པའི་རྒྱུད་ལ་

གནས་པའློ། །གསུམ་པ་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་ཚང་བར་བསྟན་པ་ལ་

གཉིས། ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་

གསློལ་པ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་བཤད་

ཐབས་རྒྱན་རྣམ་པ་བདུན་ཇི་ལྟར་ལགས་ཞྗེས་ཞུས་སློ། །སྔར་བཤད་ཐབས་ཀི་སློ་

གཉིས་ཞུས་མློད་ཀང༌། བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་ཚང་བ་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཞུས་

སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱན་བདུན་སློ་སློའི་གྲངས་ཀི་དབྱྗེ་བ། །རྒྱན་བདུན་སློ་

སློའི་མིང་གི་དབྱྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་བཀའ་སྩལ་པ། 

གླྗེང་བསང་བའི་རྒྱན་ལ་གྲངས་རྣམ་པ་ལྔ་དང། ཚིག་དང་དློན་གི་མཐའི་རྒྱན་ལ་

མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པ་རྣམ་པ་དྲུག་དང༌། འཚང་རྒྱ་བའི་རིག་པ་སྟྗེ་ཚུལ་གི་རྒྱན་

ལ་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང༌། ཚུལ་གི་བཤད་པའི་རྒྱན་ལ་བཤད་པའི་ཚུལ་

རྣམ་པ་བཞི་དང༌། སློབ་མ་ལ་འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་ལ་བཤད་པའི་དབྱྗེ་བ་རྣམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གཉིས་དང༌། རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་གང་ཟག་གི་རྒྱན་ལ་གང་ཟག་རྣམ་པ་ལྔའི་སློབ་མ་

བརྟག་པ་སྟྗེ་དྗེའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། དགློས་པའི་རྒྱན་ནི་བདྗེན་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཀི་དགློས་པ་ངྗེས་པ་རྣམས་སློ། །གཞུང་ཚིག་ཉུང་ལ་དློན་གི་གནས་མང་པློའི་

འདུས་པའི་རྒྱུད་རྟློགས་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་

རྒྱན་བདུན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་རྟློག་པས་ཡིན་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་པ་ཚབ་ཀིས་བསྒྱུར་

བ་ལས། འདུས་པའི་རྒྱུད་ནི་གཞུང་ཉུང་ཞིག །དློན་མང་རྟློགས་པར་དཀའ་བ་

ལ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་འགྱུར་ཏྗེ། རྒྱན་བདུན་རྟློགས་པར་དཀའ་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །རྒྱན་བདུན་པློ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་བ་ན་མྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་བཤད་

དགློས་ཀི་དྗེ་དློར་བའི་བཤད་ཐབས་གཞན་གིས་ནི་རྒྱུད་དློན་རློགས་པར་མི་རྗེད་

དྗེ། །སྒློན་གསལ་པ་ཚབ་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལས། གང་ཕྱིར་བཤད་རྒྱུད་རྗེས་འབངས་

ནས། རྣམ་བཤད་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་སྨྲས། །འདི་ཉིས་ཀིས་ནི་རྣལ་འབྱློར་

རྒྱུད། །བཤད་ཀིས་རྣམ་པ་བཞིན་དུ་མིན། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཆག་ལློ་ཙཱ་བས། 

བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྗེས་འབངས་ནས། གསུང་བཤད་ཤིན་ཏུ་རྗེད་པར་དཀའ། །རྣལ་

འབྱློར་རྒྱུད་ནི་འདི་ཉིད་ཀིས། ངྗེས་པར་བྱྗེད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞྗེས་བསྒྱུར་ཏྗེ་

འགྱུར་གཉིས་པློ་དྗེ་སྔློན་གི་འགྱུར་ལས་ལྗེགས་པར་སང་ངློ་། །དྗེ་ན་བཤད་ཐབས་ཀི་

རྒྱན་བདུན་ལྗེགས་པར་རྟློགས་པ་ནི། །འདུས་པ་དང་དྗེ་འདྲ་བའི་རྩི་བའི་རྒྱུད་རྣམས་

འཆད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །འདིར་རྒྱན་བདུན་སློ་སློ་ལ་དབྱྗེ་བ་མཛད་

པའི་རྒྱན་གི་གྲངས་ནི་ཉྗེར་བརྒྱད་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་བརྒྱན་པར་བྱ་བའི་གཞི་ནི་འདུས་

པའི་རྒྱུད་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་གང་གིས་བརྒྱན་པར་བྱྗེད་པ་ནི་བདུན་ནམ་ཉྗེར་བརྒྱད་
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དློ། །བརྒྱན་ཚུལ་བསྡུས་ན་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་པའི་རྒྱན་དང༌། ཐ་དད་པའི་རྒྱན་གཉིས་སུ་

འདློད་དློ། །

དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིས་བཤད་པ་

དང༌། ཚད་དང༌། བཤད་པའི་དབྱྗེ་བ་གཉིས་ཏྗེ་བཅུ་གསུམ་དུ་འདློད་ལ། གཞན་དག་

ནི་རྒྱུད་ཀི་མིང་དང་བཅུ་བཞིར་འདློད་དློ། །གཉིས་པ་ནི་དྗེ་དག་གི་ལྷག་མ་བཅུ་

བཞིར་འདློད་དློ། །བྱྗེད་པ་པློ་དང་དགློས་པ་དང་གང་ཟག་དང་བདྗེན་གཉིས་ངྗེས་པའི་

རྒྱན་རྣམས་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་ཡློད་མློད་ཀང༌། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཆ་

གཉིས་ཀར་བཤད་དུ་རུང་བར་སང་ངློ་། །རྒྱན་གི་དློན་ནི་དཔྗེར་ན་རང་བཞིན་གི་

རྒྱན་གཟུངས་བཟང་པློ་ལ་མཛེས་བྱྗེད་ཀི་རྒྱན་གཙུག་རྒྱན་ལ་སློགས་པས་སྤུད་ན་

ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐྗེད་པ་བཞིན་དུ། །འདིར་ཡང་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་

བཟང་པློ་ལ་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་ན་མཁས་པའི་

ཡིད་འཕློག་པར་བྱྗེད་པས་རྒྱན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་བདུན། གླྗེང་བསང་གི་རྒྱན་གི་མིང་

གི་དབྱྗེ་བ། མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན་གི་མིང་གི་དབྱྗེ་བ། རིགས་པ་བཞིའི་རྒྱན་གི་མིང་གི་

དབྱྗེ་བ། ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་གི་མིང་གི་དབྱྗེ་བ། འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་གི་མིང་གི་དབྱྗེ་

བ། གང་ཟག་གི་རྒྱན་གི་མིང་གི་དབྱྗེ་བ། བདྗེན་གཉིས་ངྗེས་པའི་རྒྱན་གི་མིང་གི་

དབྱྗེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་གླྗེང་བསང་གི་རྒྱན་ལ་རྣམ་པ་ལྔར་གསུངས་པ་དྗེ་རྣམས་

གང་ཞྗེ་ན། གླྗེང་བསང་བ་རྣམ་པ་ལྔའི་རྒྱན་ནི་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ལྟ་སྟྗེ། དྗེའི་དང་

པློ་ནི་འདུས་པ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུད་ཀི་མཚན་ནམ་མིང་ཡིན་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། 

རྒྱུད་ཀི་མཚན་ནི་མིང་ཡིན་ལ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སྒློན་གསལ་ལས་མིང་དངློས་སུ་
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མ་སྨློས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་བ་མ་ལ་སློགས་པ་གློང་མའི་མཚན་དངློས་སུ་མི་བརློད་པ་དང་

འདྲ་བར་མཚན་བརློད་དཀའ་བས་རྒྱུད་ཀི་རྒྱན་དུ་ཆྗེའློ་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། བཤད་རྒྱུད་

ལས་རྩ་བའི་རྒྱུད་མང་པློ་ཞིག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པས་བྱྗེ་བག་པ་

གཅིག་གི་མཚན་མ་སྨློས་པར་སྤྱིར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། སྒློན་གསལ་གིས་ཀང་རྒྱུད་

ལྟར་སྤྱིར་བཤད་ཀང་སྐབས་ཀི་སྟློབས་ཀིས་འདུས་པ་ལ་གློ་བར་ནུས་སློ། །དྗེ་ཡང་

ཐློག་མར་བཤད་པར་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཚན་གང་ཡིན་སམ་དུ་དློགས་ནས་འདྲི་བ་ལ་

རྒྱུད་ཀི་མཚན་འདིའློ་ཞྗེས་མིང་སྨློས་དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཚན་དྗེ་དག་ལྡན་པའི་རྒྱུད་འདི་ཆྗེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ཅི་

འདྲ་བ་ཞིག་གི་དབང་དུ་མཛད་སམ་ནས་འདྲི་བ་ལ། གདུལ་བྱའི་སྐྗེ་བློ་དབང་པློ་རྣློན་

པློ་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་ཀི་འདློད་ཆགས་ཤད་ཆྗེ་བ་ཅན་གི་རྒྱུད་མཚན་དུ་བྱས་

ནས་སམ་དྗེའི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྐྗེ་བློ་འདློད་ཆགས་ཅན་དློན་དུ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེས་ནི་ཆགས་བལ་གི་སྤྱློད་པ་ཅན་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པའི་གདུལ་བྱ་

དང༌། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བྱྗེད་ཙམ་ཞིག་ཡློད་ཀང་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་

གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་མི་ནུས་པས་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མའི་གདུལ་བྱའི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་རྒྱུད་འདི་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་སྟློན་ཏློ། །གསུམ་པ་ནི་རྒྱུད་དྗེའི་ཐློག་མའི་

མཛད་པ་པློ་གང་སམ་པ་ལ། བྱྗེད་པ་པློ་ནི་ཆགས་བལ་གི་ཆ་ལུགས་དློར་ནས་

ཆགས་ཅན་གི་རྣམ་པ་ཅན་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་ཆ་ལུགས་སུ་བྱས་པའི་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ཡི་བྱྗེད་པློ་རློ་རྗེ་སྗེམས། །ཞྗེས་སློ། །

བཞི་པ་ནི་འློ་ན་གཞུང་དྗེའི་ཚད་གང་སམ་པ་ལ། ཚད་ནི་བཞི་སྟྗེ། ལྗེའུ་དང༌། 
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ཆློ་ག་དང༌། དུམ་པུ་དང༌། རིམ་པར་ཕྱྗེ་བའློ། །ལྗེའུ་དྗེ་བཞིན་ཆློ་ག་དང༌། དུམ་བུ་དྗེ་

བཞིན་རིམ་པར་ཕྱྗེ། །དྗེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་ཞིང༌། གཞུང་ཉིད་ཀི་ནི་གྲངས་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་སློ། །པ་ཚབ་ཀིས་བསྒྱུར་བ་ལས། དྗེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་བ། གཞུང་

ལའང་གྲངས་ཀིས་ཀང་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་དང། །ཆག་འགྱུར་ལས། གཞུང་ཉིད་ཀིའང་

གྲངས་ཀིས་སློ། །ཞྗེས་འབྱུང་བས་ཚད་ལ་བརློད་བྱའི་དློན་གི་གྲངས་དང༌། རློད་བྱྗེད་

གཞུང་གི་གྲངས་ཀི་ཚད་གཉིས་སུ་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་རྗེ་རྗེ་ལ་ལྗེའུ་སློགས་བཞི་

བཞིའློ། །དྗེ་ཡང་འདུས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་གཞུང་གི་གྲངས་ཚད་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་

བདུན། །ཆློ་གའི་སྐད་དློད་ཀལྤ་ཞྗེས་པ་རྟློག་པ་ལ་ཡང་འགྲློ་བས་རྟློག་པ་བཅུ་

བདུན། །དུམ་བུ་བཅུ་བདུན། །རིམ་པར་ཕྱྗེ་བ་བཅུ་བདུན་ཏྗེ། །མདློར་ན་གཞུང་ལ་

ལྗེའུ་དུ་ཡློད་པའི་ཚད་དློ། །དློན་གི་ཚད་ནི་དློན་གི་ལྗེའུ་སློགས་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་པ་

རི་ཙྪེདཿཡློངས་སུ་གཅློད་པ་སྟྗེ། དློན་གི་ཁྱད་པར་འདིས་མི་མཐུན་ཕྱློགས་འདི་དང་

འདི་གཅློད་ཅྗེས་པའློ། །རྟློག་པར་བྱྗེད་པས་ན་རྟློག་པ་སྟྗེ་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཚོགས་

ཐབས་འདིས་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་རྟློག་པའམ་ཆློ་ག་ཞིབ་མློའ ློ། །དུམ་བུར་བྱྗེད་པས་ན་

ཁཎ་སྟྗེ་དུམ་བུ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རིམ་པ་ལྔ་དང་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སློགས་པ་ལམ་གི་

རིམ་པ་ཚན་ཚན་དུ་བྱས་པའློ། །རིམ་པར་ཕྱྗེ་པ་ནི་བསྐྗེད་པ་དང་རློགས་པའི་རིམ་

པར་བྱས་པ་ལྟ་བུའློ། །བློད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་དྗེ་བཞིན་རྒྱུད་ཀི་ནུས་པ་ལ་

ཚད་དུ་བྱས་པར་འཆད་ལ། ཤྲདྡྷཱཀ་རས། ལྗེའུ་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་བདུན་ཏྗེ། ཆློ་ག་ཉི་

ཤུར་མཁས་པས་བཤད། །དུམ་བུ་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་དང་ནི། བཤད་པའི་རྒྱུད་རྣམས་

གྲགས་པ་ཡིན། །བསྐྗེད་དང་རློགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དག །སིད་པ་སྐྗེ་འཆིའི་རིམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཡི། །དབྱྗེ་བ་བརློད་པ་རིམ་པ་ཡིན། །ཞྗེས་བཤད་ཅིང༌། སྒློན་གསལ་གི་འགྲྗེལ་

བཤད་རབ་ཏུ་སྒློན་གསལ་ལས། ཡློངས་སུ་གཅློད་པས་ལྗེའུ་སྟྗེ། རྟློག་པ་ཉིད་ཀིས་

ཆློ་གར་འགྱུར། །སྤློས་པ་མང་བས་དུམ་བུ་སྟྗེ། །སྒིབ་པ་མྗེད་པས་རིམ་པར་ཕྱྗེ། །ཞྗེས་

འཆད་དློ། །

ལྔ་པ་ནི། མིང་ལ་སློགས་པར་མ་ཟད་རྒྱུད་འདིའི་དགློས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡིན་

སམ་པ་ལ། དགློས་པ་ནི་མཆློག་སངས་རྒྱས། འབིང་གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད། །ཐ་མ་ཞི་

སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཡིན་ཏྗེ། དགློས་པ་ཡང་ནི་བཤད་བྱ་སྟྗེ། ཞི་སློགས་བྱ་བའི་ཆློ་

ག་དང༌། །དྗེ་བཞིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་མཆློག་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་སློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་དགློས་པའི་དགློས་པར་བྱ་ཞིང༌། དགློས་པ་གསུམ་ཡང་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞིའི་བཤད་པ་རློགས་པར་འཇུག་པའི་བཤད་གཞི་ནི་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བའི་མཚན་

ཅན། །གདུལ་བྱའི་གཙོ་བློ་དང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་ནུས་པའི་

དློན་དུ་བཙུན་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་གཟུགས་ཅན་གི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔས་

གསུང་པ་ལ། དློན་དང་གཞུང་གི་ཚད་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ཞིང༌། ཚེ་འདི་ལ་དངློས་

གྲུབ་གསུམ་སྟྗེར་བར་ནུས་པ་སྟྗེ་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གློ་ཞྗེས་བཤད་གཞི་

ངློས་འཛིན་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྔར་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་མཐའ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་

ནི་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ལྟ་སྟྗེ། དློན་དྗེ་ལ་སྒ་དྗེ་འཇུག་པ་འགལ་བའི་དགློངས་པས་

བཤད་པ་དང། དློན་དྗེ་ལ་སྒ་དྲང་ཐད་དུ་བསྟན་པའི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པས་བཤད་

པ་གཉིས་ནི་དློན་གི་གཙོ་བློ་གཅིག་ཡིན་པས་སྒ་མཐའ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །དངློས་ཟིན་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ

507

གི་དློན་ལས་གཞན་དུ་དྲང་དུ་ཡློད་པས་དྲང་བའི་དློན་དང༌། གང་དུ་དྲངས་པ་རློགས་

པ་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མྗེད་པས་ན་ངྗེས་པའི་དློན་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་ནི་གཞུང་

གཅིག་ལ་འཇུག་པས་དློན་མཐའ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །ཕལ་ཆྗེར་དློན་གཉིས་པ་ལ་དྲང་དུ་

མྗེད་ཅིང་དློན་གསལ་བར་བསྟན་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་སྒའི་

བསྟན་བཅློས་ལ་སྒ་དྗེ་དློན་དྗེ་ལ་འཇུག་པར་མ་གྲགས་ཤིང༌། སངས་རྒྱས་ཀིས་གླློ་

བུར་དུ་བར་མཛད་པ་ཙམ་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་གཉིས་ནི་སྒ་དློན་

གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྔར་བསྟན་པའི་རིགས་པ་སྟྗེ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི་

ནི་གང་དུ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་དང༌། དང་པློའི་བཅའ་གཞི་གླྗེང་གཞི་དང་གདློན་མི་ཟ་བར་

བསྟན་པའི་གནས་ངྗེས་པའི་ཚིག་དང༌། འབས་བུ་ལ་ཉྗེ་བར་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་

སློ། །འདི་ལ་ཆགས་བལ་དང༌། །ཆགས་ཅན་གི་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཞི་གཉིས་སྒློན་

གསལ་ལས་གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི། མི་ཡི་སྐྗེ་བར་འཁྲུངས་པ་ནི། རྒྱུད་ཅྗེས་བྱ་བ་

ཡིན་པར་བརློད། །བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་ནང་ནས་ནི། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་གླིང་གཞི་

ཡིན། །འདུལ་ལས་སློམ་པ་བསྟན་པ་ནི། ངྗེས་པའི་ཚིག་ཅྗེས་བཤད་པ་ཡིན། །འབས་

བུ་འདློད་པས་ཆློས་སྤྱློད་པ། །དྗེ་ནི་རྒྱུ་ཞྗེས་བརློད་བྱ་སྟྗེ། །འདི་ནི་འདློད་ཆགས་བལ་

ཆློས་ཀི། །རིག་པ་རྣམ་པ་བཞིར་འདློད་དློ། །ཞྗེས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པའི་ལུགས་

ཀིས་འདློད་པ་ཁམས་སུ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ། །དང་པློར་འཛམ་བུ་གླིང་པའི་མིའི་རིགས་

སུ་སྐྗེས་པའི་རྒྱུད་དང༌། དྗེ་ནས་བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་ནང་ནས་ངྗེས་པར་འབྱུང་བ་

དང་པློའི་བཅའ་གཞི་གླྗེང་གཞི་དང༌། དྗེ་ནས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་སློམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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སྲུང་བའི་ངྗེས་ཚིག་དང། དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་འདློད་ནས་དཀའི་བའི་ཆློས་སྤྱློད་པའི་ཉྗེ་

རྒྱུ་བཞིའི་སློ་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། །འདློད་ཆགས་ཆློས་

ཀི་ཚུལ་གིས་ནི། དློན་གསལ་རྟློགས་ཕྱིར་བཤད་པར་བྱ། །རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་

སྐྗེད་པ་ནི། །རྒྱུད་ཅྗེས་བྱ་བ་ཡིན་པར་བརློད། །སར་ཡང་རིགས་གཅིག་གྱུར་པ་ནི། 

གླིང་གཞི་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསྟན། །རློ་རྗེ་ལ་སློགས་གཟུང་བ་ཉིད། །ངྗེས་པའི་ཚིག་

ནི་ཡིན་པར་བཤད། སྗེག་པ་ལ་སློགས་སྤྱློད་པ་ནི། །རྒྱུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་པར་

བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པའློ། །འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཞི་གཉིས་བཤད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་

ན་རྗེ། །དང་པློ་ནི་ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་དློན་དང༌། གཉིས་པ་ནི་རྒྱུད་སྔ་

སྟློང་ཕག་སློ་བཞིའི་དློན་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ཞྗེས་འདློད་ལ། །གཞན་དག་ནི་ཆགས་

ཅན་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་མ་ནློར་བར་ཤྗེས་པའི་གློལ་ས་ཤྗེས་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་རམ། །ཡང་ན་ལམ་སིད་ཚད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྔ་མའི་ཚུལ་བཞི་བཤད་

ཅྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། འཐད་པར་མ་མཐློང་ངློ་། །འློ་ན་འདིའི་དློན་གང་ཡིན་སམ་ན། 

མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ནས་དང་པློར་འློག་མིན་གི་རྟྗེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་

གཅིག་དང། དྗེར་སངས་རྒྱས་པ་སར་ཡང་སྤྲུལ་པས་འདློད་པ་ཁམས་སུ་འཚང་རྒྱ་

བའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་ལ། །ཐྗེག་པ་དམན་པའི་སྗེ་སློད་ནས་སྔ་མ་མ་བཤད་ཅིང༌། 

འདློད་པ་ཁམས་ཀི་མིའི་རྟྗེན་ལ་དང་པློར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་བའི་རྣམ་གཞག་འདློད་པའི་རྟྗེན་ལ་འཚང་རྒྱ་

ཚུལ། །བསྐལ་བ་གྲངས་མྗེད་མང་པློར་སྔློན་དུ་ཚོགས་བསགས་པའི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་

སིད་པ་ཐ་མ་པ་ཞིག་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་དྗེ། །འདིར་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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ལམ་ཐུན་མློང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་པའི་སློ་སློ་སྐྗེ་བློ་འདློད་པའི་རྟྗེན་ཅན་པ་ཅིག་གིས་

ཚེ་དྗེ་ཉིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་དཔྗེར་བངས་ནས་ཆགས་ཅན་ཀིས་ལམ་བགྲློད་པའི་

ཚུལ་ཅིག་སྟློན་བཞྗེང་ནས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གཉིས་བཤད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྣམ་གཞག་རིམ་

པར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདློད་ཁམས་ཀི་འཛམ་བུ་གླིང་པའི་མིའི་རྟྗེན་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་རིམ་

པ་དང་བསྟུན་ནས། མིའི་སིད་པ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་ལྟར་བསློམ་པའི་བསྐྗེད་རིམ་བསློམ་

པ་བསྟན་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །

དྗེས་ན་ཐྗེག་པ་གཞན་གི་ལུགས་ཀིས་འདློད་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ། མིར་སྐྗེ་བ་

བངས་པ་ཅིག་དགློས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། །འདིར་ཡང་ཐ་མལ་བའི་ཕུང་སློགས་ཀི་སང་

ཞྗེན་དློར་ཏྗེ། །རིགས་ལྔ་དང་འབྗེལ་བའི་སངས་རྒྱས་སུ་བདག་ཉིད་བསྐྗེད་ནས་སྐྗེ་

བ་བངས་པ་འདྲ་བའི་རྒྱུད་ཅིག་དགློས་སློ། །དྗེས་ནི་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་

སྟློན་ནློ། །ཐྗེག་པ་གཞན་ལ་མིར་སྐྗེས་པ་དྗེ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མྗེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

མཛད་དགློས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། །འདིར་ཡང་སར་ཡང་རིགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་གླྗེང་

གཞི་ཅིག་དགློས་སློ། །རིགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ནི། རིགས་ལྔ་

དང་འབྗེལ་བའི་ལྷའི་སྐུ་རྣམས་མཐར་གཏུགས་ན་གསང་ཆྗེན་རློ་རྗེ་འཆང་གི་རིགས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལ་ནི་ལུས་དབྗེན་གི་གསང་ཆྗེན་རིགས་གཅིག་པ་དང༌། སྒྱུ་

ལུས་ཀི་གསང་ཆྗེན་རིགས་གཅིག་པ་དང༌། ཟུང་འཇུག་གིས་གསང་ཆྗེན་རིགས་

གཅིག་པ་དང་གསུམ་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ས་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་

རློ་གཅིག་པའི་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ནི་སང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཕྱློགས་དང་སྟློང་ཕྱློགས་ཀི་རློགས་རིམ་གཉིས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་གཉིས་ནི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་

སློགས་ཆྗེས་མི་འདྲ་བར་སྤློས་པ་དུ་མའི་གཞི་དང་རྩ་བ་ཡིན་པས་གླང་གཞིའློ། །ཐྗེག་

པ་གཞན་གི་ལྟར་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དྗེས་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་ངྗེས་པར་གནས་

དགློས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། །འདིར་ཡང་རློ་རྗེའི་དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་སློགས་པ་དབང་

བསྐུར་བ་དང། དམ་ཚིག་ཚང་བར་བཟུང་བ་དགློས་ལ། དྗེ་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་བསྟན་

དགློས་པས་ངྗེས་པ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱ་དགློས་པའི་གནས་ཡིན་པས་ཚིག་

ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའི་སྐད་དློད་པཱ་ད་ནི་གནས་ལའང་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཐྗེག་པ་

གཞན་གི་ལྟར་ན་འབས་བུ་འདློད་ནས་དཀའ་སྤྱད་སྤྱད་དགློས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་

ཡང་སྗེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པའི་སྤྱློད་པ་གསུམ་གང་རུང་སྤྱད་

དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་དཔྗེ་དློན་དུ་སྦར་བས་ནི་ཐྗེག་པ་འདིར་དང་པློའི་གདུལ་

བྱའི་གཙོ་བློ་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་འདློད་ཆགས་ཅན་ཡིན་པས་འདློད་པའི་རྟྗེན་

ཁྱད་པར་བ་ལ་འཚང་རྒྱ་དགློས་པ་དང༌། “དྗེ
1

་ལ་གནས་ལུས་ལློངས་སྤྱློད་ཐ་མལ་

པའི་སང་ཞྗེན་རྣམས་ལློག་ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ལ་སློགས་པའི་མཆློག་གི་

སང་ཞྗེན་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བ་བངས་པ་དང་འདྲ་བའི་བསྐྗེད་རིམ་ཞིག་ངྗེས་པར་གཞི་

རྟྗེན་དུ་དགློས་པ་དང༌། རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་རྟགས་ཆ་ལུགས་ས་ཚོགས་སུ་ཡློད་

ཀང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ན་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཅན་དུ་ཁྱད་པར་མྗེད་པ་བཞིན་དུ། །ཆློས་

མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཟབ་མློའི་

རློགས་རིམ་དང༌། ལྷ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་རྣམས་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བསྡུས་པའི་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་

1  ད



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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རློགས་རིམ་གཉིས་དགློས་པ་དང༌། རྗེ་གཉིས་ཀི་སློད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དབང་རྣམ་

པར་དག་པ་རློགས་པར་ཐློབ་པ་དང༌། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་རྣམས་ངས་

པར་བསྟྗེན་དགློས་པ་དང༌། ལམ་གཉིས་པ་བློགས་འབྱིན་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་བ་ནི་

ཉྗེ་བའི་རྒྱུ་སྤྱློད་པ་ཡིན་ཞྗེས་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེར་བས་ན། ལམ་གཉིས་དཔྗེ་དློན་དུ་

སྦྱར་བ་ནི་དློན་ཆྗེན་པློ་ཅན་ནློ། །བཤད་གཞིའི་རྒྱུད་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་

བཤད་པའི་རྒྱུད་དློན་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་ནས་ཆགས་ཅན་འཚང་རྒྱ་བའི་

ལམ་གི་ཚུལ་བཞིར་འདུ་བ་འདི། །མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའློ་འློག་ཏུ་འློང་རྒྱུ་ཡིན་

པས། དློན་དབང་བཙན་པར་བྱས་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

བཞི་པ་ནི། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པའི་རྒྱན་རྣམ་པ་བཞི་ནི། ཡི་གྗེའི་དློན་ནས་

མཐར་ཐུག་པའི་བར་རྣམས་ཏྗེ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །ལྔ་པ་ནི། །སློབ་མ་ལ་བཤད་པའི་དབྱྗེ་

བ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི། འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཚོགས་པ་ལ་བཤད་པ་དང༌། སློབ་མ་ལ་བཤད་

པའློ། །ཚོགས་པ་དང་སློབ་མ་གཉིས་ལ་བཤད་པ་ནི། སྒློན་གསལ་ལས། ཇི་བཞིན་སྒ་

དང་དགློངས་མིན་དང༌། །དྲང་བའི་དློན་དུའང་གང་འགྱུར་དང༌། ཡི་གྗེའི་དློན་དང་སྤྱི་

ཡི་དློན། །ཚོགས་པ་ལ་བཤད་ཡིན་པར་བརློད། །ཇི་བཞིན་མིན་སྒ་ངྗེས་དློན་

དང༌། །དྗེ་བཞིན་དགློངས་ཏྗེ་བཤད་པ་དང༌། སྦས་དང་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ནི། སློབ་

མ་ལ་ནི་བཤད་པར་འདློད། །ཅྗེས་གསུངས་ཤིང༌། །སློབ་མ་ལ་བཤད་པའི་གང་ཟག་

ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་དང༌། །ལྷག་མ་བཞི་ཆགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ཏུ་གསུངས་

སློ། །གལ་ཏྗེ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་ལྔ་ཚན་རྗེ་རྗེ་ཚོགས་དང་སློབ་མ་ལ་སློ་

སློར་བཤད་ན། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་ལ་བསྐྗེད་རིམ་མི་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དྗེའི་ལམ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཚོགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ལ་

དགློས་བཤད་སློགས་ལྔ་མི་འཆད་ན་དྗེ་དག་ལ་རྒྱུད་འཆད་པའི་ཚེ་གཞུང་མང་པློ་

ཞིག་གཞག་དགློས་པས། རྒྱུད་གཞུང་མ་ལུས་པ་བཤད་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་

རློ། །དྗེ་ལྟར་འདློད་དུ་ནི་མི་རུང་སྟྗེ་སྒློན་གསལ་ལས། གསང་བ་འདུས་པ་འདི་ལ་དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་བའི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་

ཉིད་ཐློབ་པར་ཐློས་ཤིང༌། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མ་ལུས་བ་ཐློས་ཀང༌། མཐའ་དྲུག་གི་ཚིག་

གི་དབྱྗེ་བས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལ་རྨློངས་པ་དང་མ་བལ་བ་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་

སློགས་པའི་ཉན་པ་པློ་རྣམས། སྗེམས་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་དུ་རངས་པ་མ་ཐློབ་པར་

གྱུར་པ་དྗེ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ་དག་གིས་

གསུང་རློ་རྗེའི་ཚིག་ཐློས་ནས་རབ་ཏུ་དུས་སློ་ཞྗེས་བྱ་བ་གསུངས་སློ། །ཞྗེས་

གསུངས་ལ། དྗེ་ལྟར་སྔློན་བྱུང་ལ་འཁློར་ཀི་བྱང་སྗེམས་རྣམས་དུས་པ་ནི་རྗེས་

འཇུག་གི་གདུལ་བྱ་ཙན་དན་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་བ་ལ་བྱ་དགློས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་

རྗེས་སུ་སྔློན་བྱུང་ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱྗེད་རྣམས་མ་ངུ་ཞིག་ཅྗེས་

པ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཕྱློགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཇིགས་པ་

མྗེད་པས། དབང་པློ་དམན་པ་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་ཤྗེས་རབ་

ཀི་རབ་རིབ་ཀི་སློམ་ཉི་བསལ་ནས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པར་བྱྗེད་པར་སྒློན་གསལ་

ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སྒློན་གསལ་གི་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་བར་

འགྱུར་རློ་སམ་ན། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་སྐློན་ཡློད་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ་གཉིས་ཀི་གང་

ཟག་རྗེ་རྗེ་ལ་རྒྱུད་རློགས་པར་མི་འཆད་པ་མིན་ནློ། །འློན་ཀང་ཙན་དན་ལ་སློགས་པ་
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རྣམས་ལ་དབང་པློ་མ་སྦྱངས་པའི་དུས་སུ་རློགས་རིམ་རློགས་པར་མི་སྟློན་པས། 

སྒློན་གསལ་གི་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་སྗེམས་དབྗེན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དྗེ་རྣམས་

ལ་གསང་བར་བྱ་བར་གསུངས་ལ། དབང་པློ་སྦྱངས་ནས་འློས་སུ་གྱུར་པ་ན་དྗེ་དག་

ཀང་སྟློན་པས་མི་འགལ་ལློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་བཤད་པའི་དབྱྗེ་བ་གཉིས་སློ་སློར་མཛད་

པ་ནི། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་སློགས་པ་ལྔས་ཕལ་ཆྗེར་བསྐྗེད་རིམ་དང༌། གཞན་ལྔས་

ཕལ་”ཆྗེར
1

་རློགས་རིམ་སྟློན་པ་ཡིན་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། བདྗེ་གཤྗེགས་རྣམས་

ཀིས་གདུལ་བྱ་ལ། རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ནི། །བཤད་པའི་དབྱྗེ་བ་གསུངས་

པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཙན་དན་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་བཞི་ལ་

ནི་ཚེ་དྗེ་ལ་རིམ་པ་དང་པློ་སྐྗེ་ས་ཞིང༌། རིམ་པ་གཉིས་པ་སྐྗེ་དཀའ། །རིམ་པ་དང་པློ་

རློགས་པར་སྐྗེ་སིད་ཀང་རིམ་པ་གཉིས་པ་རློགས་པར་མི་སྐྗེ་ལ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་ལ་

ནི་རློགས་རིམ་ཡང་སྐྗེ་བར་ས་ན་རིམ་པ་དང་པློ་ལྟ་ཅི་སྨློས་རིམ་པ་གཉིས་པ་རློགས་

པར་སྐྗེ་བ་ཡིན་ན་དང་པློ་ལྟ་ཅི་སྨློས། །དྗེའི་ཕྱིར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་སློགས་པ་ལྔའི་

བཤད་པ་ནི་ཙན་དན་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་བཤད་པར་གསུངས་ལ། ལྷག་མ་ལྔའི་

བཤད་པ་ནི་སློབ་མ་ལ་བཤད་པར་གསུངས་ཀི། ཚན་པ་དྗེ་གཉིས་གཅིག་གང་ལ་

བཤད་པ་ལ་གཞན་དྗེ་མི་འཆད་པ་མིན་ནློ། །

འློ་ན་གང་ཟག་དྗེ་ལྔ་ཀ་སློབ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་གཅིག་པུ་ལ་

སློབ་མ་དང༌། གཞན་ལྔ་ལ་སློབ་མར་མི་བྱྗེད་པ་དང༌། གཞན་བཞི་ལ་ཚོགས་པ་ཞྗེས་

ཟྗེར་ལ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་ལ་དྗེ་སྐད་མི་ཟྗེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སམ་ན། རིན་པློ་

1  ཚར
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ཆྗེ་ལྟ་བུ་ཉིད་ལ་སློབ་མ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་སློབ་མའི་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ཡིན་ཏྗེ། དཔྗེར་

ན་རྒྱལ་པློ་འཁློར་བཅས་འགྲློ་བ་ལ་རྒྱལ་པློ་འགྲློའ ློ་ཞྗེས་གཙོ་བློའི་སློ་ནས་བརློད་པ་

བཞིན་ནློ། །ཚོགས་པའི་དློན་ནི་ཐུན་མློང་གི་དློན་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སློབ་མ་གཙོ་ཕལ་

གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཡིན་པས་སྐློན་མྗེད་དློ། །ཚོགས་པའི་དློན་ནི་ཐུན་མློང་གི་དློན་

ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སློབ་མ་གཙོ་ཕལ་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཡིན་པས་སྐློན་མྗེད་དློ། །དྗེ་

ལྟ་ནའང་ཚོགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ལ་གཞན་གཞིར་མཛད་པ་ནི། དཔྗེར་ན་སྨློན་

འཇུག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་པ་

ཡིན་ཀང༌། སྨློན་སྗེམས་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང༌། འཇུག་སྗེམས་ཀི་བསབ་བྱ་ཕྱིན་

དྲུག་ལ་ཕར་ཕྱིན་གི་ལམ་ཞྗེས་ཐ་སད་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ། བསྐྗེད་རིམ་གང་ཟག་ལྔ་

ཀའི་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ཀང༌། གང་ཟག་བཞིའི་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་

ན་བསྐྗེད་རིམ་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞིང༌། རློགས་རིམ་མིན་པས། རིམ་པ་དང་པློའི་ལམ་

དང༌། དྗེའི་བཤད་པ་ལ་གང་ཟག་དྗེ་བཞིའི་ལམ་དང༌། དྗེའི་བཤད་པ་ཞྗེས་ཐ་སད་

མཛད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན་ཕར་ཕྱིན་གི་ལམ་དུ་བཤད་པ་ཙམ་ལ་

འཁྲུལ་ནས། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱྗེད་པ་ཐྗེག་པ་

འདི་ལ་མི་དགློས་སློ་སམ་པ་དང༌། བསྐྗེད་རིམ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས། མཆློག་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་མློང་བ་

ལྗེགས་པར་བསྐྗེད་པ་མི་དགློས་སམ་པའི་ལློག་རྟློག་རྣམས་ལྡློག་པར་འགྱུར་

རློ། །དྲུག་པ་ནི། གང་ཟག་རྣམ་པ་ལྔའི་སློབ་མ་བརྟག་པ་ཞྗེས་སྔར་གསུངས་པ་ནི། 

འདི་ལྟ་སྟྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་ལྔའློ། །དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ནི། 
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རྗེད་པར་དཀའ་ཞིང་འདློད་པའི་འབས་བུ་འབྱིན་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། 

དྗེ་ནི་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང༌། ཐློས་པའི་ཕློ་རློལ་ཏུ་སློན་

པས་མཁས་པ་དང༌། །དགྗེ་བ་ལ་མཁས་ཤིང་སྤློ་བའི་སྒིན་པ་དང༌། འགློ་སྨློས་པས་གློ་

བའི་ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དང༌། བ་ན་མྗེད་པའི་ཐྗེག་པར་རིགས་ངྗེས་ཤིང་སད་པས་

རྒྱུད་གཅིག་པ་སྟྗེ་མི་འགྱུར་བ་དང༌། རང་གི་ཆློས་ཐློས་ནས་ཏྗེ་ཐློས་པའི་དློན་གཞན་

ལ་ཡང་དག་པར་སྟློན་ནུས་པ་སྟྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་དག་ཅིང་མཁས་

ལ་སྒིན། །ཤྗེས་རབ་ལྡན་ཞིང་རྒྱུད་གཅིག་པ། །ཐློས་ནས་ལྗེགས་པར་སྟློན་པ་

ནི། །རིན་ཆྗེན་ཞྗེས་བྱའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་དང་། རིན་པློ་ཆྗེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དགྗེ་

བའི་རྩ་བ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པ། ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་སློན་པ། སངས་རྒྱས་ཉིད་མངློན་

པར་འདློད་ཅིང་རིགས་ངྗེས་པའློ། །ཞྗེས་ཀང་གསུངས་སློ། །

ཙན་དན་ལྟ་བུ་ནི། ཐློས་པ་ཆུང༌། ཐློས་པ་ལ་བསྐུལ་ན་ངས་ཤྗེས་སློ་ཞྗེས་ང་

རྒྱལ་ཆྗེ་བ། ལུང་རིགས་ཀི་དློན་ལྗེགས་པར་མ་ངྗེས་པས་རྩ་བ་མྗེད་པ། རྩློད་པ་ན་

མང་དུ་སྨྲ་བ། སྐློན་“དྗེ
1

་རྣམས་བསལ་ནས་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་རྗེས་སུ་གཟུང་

དཀའ་བ་སྟྗེ། ཙན་དན་འབས་བུ་མྗེད་པ། །དྲི་ཆུང་བ། ཚེར་མ་མང་བ། སྦྲུལ་གདུག་

པས་དཀྲིས་པས་དྲུང་དུ་ཉྗེར་མི་རུང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཐློས་པ་ཉུང་ཞིང་ང་རྒྱལ་

ལྡན། །རྩ་བ་“མྗེད
2

་པར་མང་དུ་སྨྲ། །རྗེས་སུ་གཟུང་བར་མི་ནུས་པ། ཙན་དན་ཞྗེས་

བྱའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་སློ། །པད་མ་ལྟ་བུ་ནི། དཀར་ཆློས་ཀི་རྩ་བ་དད་པ་དང་ལྡན་

པ། སིང་རྗེ་ཆྗེ་བ། ཤྗེས་རབ་དང་ལྡན་པ། ཆློས་ཐློས་པས་བློ་ཡི་ཁ་འབྱྗེ་བ་སྟྗེ་ཤྗེས་

1  ད

2  མད
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རབ་འཕྗེལ་བ། ཚིགས་མྗེད་པའི་འློད་མའི་ཕྱློག་གཅིག་ནས་ཆུ་བླུགས་པ་འཇིགས་པ་

བཞིན་དུ། ཐློས་པའི་དློན་ཤྗེས་པ་རིང༌དུ་མི་གནས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་པདྨ་དྲི་ཞིན་

པ། །དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་པདྨ་ཁ་ཕྱྗེ་བ། པདྨའི་ལྟྗེ་བར་

ཆགས་པའི་ཟིལ་པ་རྣམས་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་མྗེད་པར་འགྱུར་པ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏྗེ། 

དད་དང་ལྡན་ཞིང་སིང་རྗེ་ཤྗེས། །ཐློས་ན་བློ་ཡི་ཁ་འབྱྗེ་ལ། །ཚིགས་མྗེད་འློད་མ་

བཞིན་འཛག་པ། །པདྨ་ཞྗེས་བྱའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་སློ། །པདྨ་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་ནི། 

གཟུང་བྱའི་ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་གྲློགས་ལས་ལྷག་པར་མང་དུ་ཐློས་ནས་འཛིན་ནུས་

ཀང༌། གཞན་ལ་སྟློན་པའི་ནུས་པ་མྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་བུམ་པའི་ནང་དུ་རས་བལ་ས་

བློན་གིས་བཀང་བ་འཕྗེལ་ནས་སར་མི་ཐློན་པའམ། པད་དཀར་རང་གི་དྲི་ལྟྗེ་བའི་

སྦུབས་སུ་འཁློར་ནས་གཞན་དུ་འཕློ་བ་མྗེད་དང་འདྲ་སྟྗེ། གཟུང་བྱ་མང་དུའང་ཐློས་

གྱུར་ཀང་། །སྟློན་པ་ཡི་ནི་ནུས་མྗེད་པ། །བུམ་པའི་རས་བལ་ས་བློན་འདྲ། །པད་

དཀར་ཞྗེས་བྱའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་སློ། །ཨུཏྤལ་ལྟ་བུ་ནི། གཞལ་བྱའི་དངློས་པློ་མ་

ལུས་པ་བ་མ་ལས་ཐློས་ཤིང༌། ཐློས་ནས་ཀང་ཚིག་དློན་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པར་མཁས་

ལ། བཟུང་བ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཏྗེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བརྗེད་པར་འགྱུར་བ་

སྟྗེ། དྗེ་ནི་ཨུད་པ་ལ་ཆུ་ན་གནས་པའི་ཚེ་དྲི་ཞིམ་པློ་མང་པློ་འཛིན་ཞིང་རིང་པ་མྗེད་ལ། 

ཆུ་ནས་བཏློན་མ་ཐག་རིང་ཞིང་དྲི་ཡལ་བ་དང་འདྲ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་མ་ལུས་ཐློས་གྱུར་

ལ། །འཛིན་པ་ལ་ནི་རྣམ་པར་མཁས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་བརྗེད་འགྱུར་བ། ཨུཏྤལ་

ཞྗེས་བྱའི་གང་ཟག་གློ །ཞྗེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི་དབང་པློ་ཐ་མ། ལྔ་པ་ནི་འབིང༌། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ནི་དབང་
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པློ་རབ་སྟྗེ། དྗེ་བཞི་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབང་བ། དང་པློ་ནི་དབང་པློ་ཡང་རབ་ཆློས་ཀི་

རྗེས་སུ་འབང་བར་ལཀྵིས་བཤད་དློ། །ཕྱི་མ་བཞི་ཀ་དགྗེ་རྩ་མ་སྨིན་པ་དམན་པ་ལ་

མློས་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་ཨུད་པ་ལ་དང་པདྨ་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་ནི་

ཉན་པ་པློར་རུང་སྟྗེ། །ཐློས་པའི་དློན་བརྗེད་ཀང༌། སྗེམས་ལ་བག་ཆགས་བཞག་པས་

ཕྱིས་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །འཆད་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་མི་རུང་སྟྗེ། ཐློས་

པའི་དློན་བརྗེད་པས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་དང་བསློམ་རྒྱུ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །པདྨ་

དང་ཙན་དན་ལྟ་བུ་ནི་ཉན་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་རུང་ལ་འཆད་པ་པློར་མི་རུང་སྟྗེ། 

ཚིག་གི་ཡློན་ཏན་མྗེད་པ་དང་གཞན་གིས་བཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རིན་པློ་

ཆྗེ་ལྟ་བུ་ནི་འཆད་པ་པློར་རུང་ལ། དྗེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཉན་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་ཡང་

རུང་ངློ་ཞྗེས་སྔློན་གི་”འདུལ
1

་པ་པ་རྣམས་གསུངས་ཏྗེ། རྗེས་སུ་བཟུང་བར་མི་ནུས་

པ་ནི་དྗེ་ལས་”ཕ
2

་རློལ་པློས་ཆློས་བཟུང་བར་མི་ནུས་པ་ལ་བྱས་པའི་ལུགས་

སློ། །ཨུཏྤལ་དང་པདྨ་དཀར་པློ་ལྟ་བུས་ཉན་པའི་ཚེ་བ་མ་ལས་གང་ཐློས་པའི་ཆློས་

རྣམས་ཀི་ཚིག་“དློན
3

་མི་བརྗེད་པར་འཛིན་མི་ནུས་པར་བཤད་ལ། །ཆློས་ཀི་གྲྭར་

གང་ཐློས་ཀུན་མི་བརྗེས་པར་འཛིན་མི་ནུས་ཀང༌། སྒྲུབ་པ་པློ་དང་འཆད་པ་པློར་རུང་

བ་མི་འགལ་ལློ། །

བདུན་པ་ལ་གསུམ། །དངློས་ཀི་དློན། །བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་ངློས་འཛིན། །དློན་

དམ་ལ་བརྩམས་པའི་དྲིས་ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བདྗེན་པ་གཉིས་སུ་སྦྱར་ཏྗེ་གསུངས་

1  འདུས

2  ཕལ

3  དན
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པའི་དགློངས་པ་ངྗེས་པའི་རྒྱན་ནི། འདི་ལྟ་སྟྗེ། ཀུན་རློབ་ཀི་བདྗེན་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང༌། 

དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་འློད་གསལ་བ་གཉིས་སློ་སློ་བ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ངྗེས་པའློ། །སྒློན་གསལ་ལས། རྒྱན་ནི་དྲུག་པློ་དྗེ་རྣམས་ཀིས། །བདྗེན་གཉིས་

རྣམ་པར་ངྗེས་བྱས་པ། །དྗེ་ནི་རྒྱན་གྱུར་བདུན་པ་སྟྗེ། །རློགས་པའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་

པའློ། །ཞྗེ་གསུངས་པས་འདིར་བདྗེན་གཉིས་ངྗེས་པ་རྒྱན་བདུན་པར་བྱ་དགློས་ལ། 

དྗེ་ཡང་རྒྱན་སྔ་མ་དྲུག་ཀས་བདྗེན་པ་གཉིས་ངྗེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེའི་

དློན་ནི། བཤད་གཞིའི་རྒྱུད་འདི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་སློ་གཉིས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་བཞི། །བཤད་པའི་དབྱྗེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་

པས། རྒྱུད་དློན་ལ་གློ་བའི་གཙོ་བློ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྐྗེད་ན། །བདྗེན་གཉིས་ཀི་དློན་ཕྱིན་

ཅི་མ་ལློག་པར་ངྗེས་པ་ཅིག་སྐྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་རྒྱན་བདུན་

གི་སློ་ནས་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གདུལ་བྱ་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་

ཡིན་པས། དྗེའི་གནད་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཉུག་

མའི་ལུས་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལས་འཇའ་ལུས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་གྲུབ་པའི་ཀུན་

རློབ་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་པའི་འློད་གསལ་དློན་དམ་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མངློན་དུ་བྱས་པའི་གློ་

འཕང་ངློ་། །དྗེ་འདྲ་བའི་བདྗེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ངྗེས་པ་ལ་སྔློན་དུ། །བདྗེན་གཉིས་

རྗེ་རྗེ་བ་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་ལུས་དང༌། དློན་དམ་འློད་གསལ་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་ངྗེས་དགློས་པས། །སྗེམས་དབྗེན་གི་མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་མ་དག་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་པའི་བདག་བྱིན་བརླབས་དང། རྟྗེན་དྗེ་ལ་གནས་ནས་བསམ་



ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཊིཀྐ
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གཏན་གཉིས་ཀི་སང་བ་གསུམ་དག་པའི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་རྣམས་

ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་ནི། སྗེམས་

དབྗེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་དང་དྗེའི་བཞློན་པའི་རླུང་ཡིན་པས། ནང་གི་རྐྗེན་རློ་རྗེ་

བཟླས་པ་ལ་སློགས་པའི་སློག་རྩློལ་བསློམ་པ་དང༌། ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱར་བ་

ལས། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྡུད་རིམ་གི་སློ་ནས་སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་

བསྐྗེད་ཚུལ་ཤྗེས་དགློས་སློ། །འདིར་ཡང་སྗེམས་དྗེ་ཁློ་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་གནས་པ་

དང༌། ལུས་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལྡན་གཉིས་ཚོགས་པར་ཡློད་པས། འློད་གསལ་དང་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་གཉིས་ཀི་སློ་སློའི་རྒྱུར་བྱས་ཀང་ཆློག་སྟྗེ། བདྗེན་གཉིས་སློ་སློ་བའི་རློགས་

རིམ་ཤྗེས་པ་ལ་སྗེམས་དབྗེན་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་དགློས་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ཤིང་

ཉམས་སུ་མློང་བ་ལ། དྗེ་འདྲྗེན་པའི་རྒྱའི་གཙོ་བློ་སློག་རྩློལ་གསུམ་བསློམ་པ་ལྗེགས་

པར་ཤྗེས་དགློས་པས་ངག་རྣམ་པར་དབྗེན་པ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ངག་དབྗེན་གི་

གཡས་གཡློན་གི་རླུང་སིང་ཁའི་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་པ་ལ་སྡུས་པ་ལ་

འློག་སློའི་ཕ་མློ་བསློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེད་པའི་དགའ་བ་མཉམ་

གཞག་དང་རྗེས་ཐློབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་དྗེའི་རྣམ་རློལ་ཏུ་བལྟ་བ་དང༌། དྗེ་ཡང་

ལྷར་བལྟ་བའི་ལུས་དབྗེན་སློམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཚུལ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་

བསློམ་པ་དགློས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རློགས་རིམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་

དགྗེ་བའི་རྩ་བ་སྨིན་པ་ལ་ནི། སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁྱྗེར་བའི་སློ་ནས་

རྒྱུད་སྦྱློང་བའི་རིམ་པ་དང་པློའི་རིགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང༌། ཕ་

མློའི་དཀིལ་འཁློར་རྟློག་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཐུན་བཞིར་བསློམ་པའི་ཚུལ་ཤྗེས་ནས་སློམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པ་དགློས་སློ། །དྗེ་སློམ་པའི་སློད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི། དབང་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

རྣམ་པར་དག་པ་ཅིག་ཐློབ་པ་དང༌། དྗེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་

པ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་ཅིག་དགློས་པས། རྒྱུད་ཀི་དློན་བཤད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཟུང་འཇུག་ལ་ངྗེས་པ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ། ལམ་སློམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

སློབ་མི་སློབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་རྒྱུད་ལ་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ནློ། །

དྗེའི་ཕྱིར་རྒྱན་བདུན་གི་བཤད་པས་དགའ་བ་སྐྗེད་པའི་གཙོ་བློ་ནི། བདྗེན་

གཉིས་སློ་སློ་བ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་དློན་ངྗེས་པའི་སློ་ནས། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་

བལ་བ་ལ་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དུ་ཤར་ནས་འཁློར་བའི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བ་

དྗེ། །ཐབས་མཁས་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ་ལ། འཆི་བ་འློད་གསལ་ཆློས་ཀི་

སྐུ། །བར་དློ་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ། །སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་འཆར་བའི་བདྗེན་པ་

གཉིས་ཀི་གདམས་ངག་རྗེད་ནས་རྨད་དུ་བྱུང་འབི་དགའ་བདྗེ་ཡང་ཡང་དུ་འདྲྗེན་པ་

ལ་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྟློན་པས་རིགས་ཀི་བུ་ཞྗེས་ཞུ་བ་པློ་རྣམས་ལ་བློས་ནས། 

ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་སྗེམས་ཀི་ཆ་མི་བརྟན་པ་དང༌། རླུང་གི་ཆ་གཡློ་བར་བྱྗེད་

པའློ་ཞྗེས་རླུང་སྗེམས་གཉིས་ལ་གསུངས་སློ། །ཀུན་རློབ་དྗེའི་བདྗེན་པ་ནི་སྐུ་དྗེ་ཆུའི་

ཟླ་བ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སང་ཞིང་མི་སླུ་བའློ། །དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་ནི། ནང་སྟློང་

པ་ཉིད་ནས་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་བར་བཅུ་དྲུག་དང༌། དྗེ་ནས་

དངློས་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་དང༌། དངློས་པློ་མྗེད་པ་སྟློང་པ་ཉིད་གཉིས་ཏྗེ་ཆློས་དང་གང་

ཟག་གཉིས་ཀའི་བདག་གིས་སྟློང་པས་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །དློན་དམ་པ་

དྗེའི་མཐའ་ནི་གནས་སློ། །ཞྗེས་པ་ནི་དློན་དམ་བདྗེན་པ་སྟློང་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་པའི་
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དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟུང་འཇུག་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་གནས་ཞྗེས་

གསུངས་པའམ། ཡང་ན་དློན་དམ་བདྗེན་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་དང་གཞི་ཡིན་

པས་གནས་སློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱན་བདུན་གི་བཤད་ཐབས་ཀིས་འདུས་པའི་རྒྱུད་འཆད་

པའི་ཚུལ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྒློན་གསལ་གིས་བཤད་

པར་རྒྱུད་ཉུང་ངུ་འདིར་མྗེད་པ་འགའ་ཞིག་བཀློད་པ་ནི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ན་ཡློད་པར་

མངློན་ལ། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་རྗེ་རྗེ་ལ་མཐའ་དྲུག་དང༌། ཚུལ་བཞི་གང་རུང་གི་བཤད་པ་

སྦྱར་བ་ནི་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་ལ་ཡློད་པ་སྒློན་གསལ་དུ་བཀློད་པ་ཡིན་

ནློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ། ལན་ནློ། །དང་པློ་ནི། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་སྟྗེ་འློད་གསལ་ལ་རབ་ཏུ་

གནས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཆྗེན་པློས། ལས་ཀི་རྒྱལ་པློ་མཆློག་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

བརྟྗེན་ནས། སྗེམས་ཅན་གི་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་སྤྱད་པར་བགི་ཞྗེས་

ཞུས་ཏྗེ། འདིས་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱས་པའི་འློག་ཏུ། །དང་པློ་སྦྱློར་བ་

དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གིས་གཞན་དློན་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀང་འཕྗེན་པས། 

རློགས་རིམ་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་ག་སྟློན་པར་གཟུང་ངློ་། །དྗེ་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

གསུམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་བསྐྗེད་རིམ་དང་རློགས་རིམ་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ། དྗེ་

ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་བསྐྗེད་རིམ་པས་སྔགས་ཀི་

སྐུ་དང༌། རློགས་རིམ་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་སྐྗེད་པའི་ལྷའི་སྐྗེད་ཆློག་སློ་སློར་ཤྗེས་ན་

ཤྗེས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མི་ཤྗེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། ལྷ་ཡི་སྐུ་སྐྗེད་པའི་ཆློ་ག་ཐམས་
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ཅད་བསྐྗེད་རིམ་དུ་འཆད་པར་སང་ངློ་། །གཉིས་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལན་

བཀའ་སྩལ་པ། ཇི་སིད་དུ་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་མི་

བྱྗེད་པ་དྗེ་སིད་དུ་རྣལ་འབྱློར་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་གསལ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་སྟྗེ་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །གང་དུ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱ་བར་

མཐློང་ན་དྗེའི་ཚེ་བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྐྗེད་པའི་རིམ་

གིས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་གསལ་ལས་ལངས་ཏྗེ། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལ་

སློགས་པས་སྗེམས་ཅན་གི་ནད་ཞི་བ་དང་དཔལ་འབྱློར་རྒྱས་པ་སློགས་ཀི་དློན་

བྱས་ནས། ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་གསལ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དློ། །འདི་མི་

སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་སྦྱློར་ན་འློད་གསལ་ལས་བཞྗེངས་པ་དང༌། སར་ཡང་འཇུག་

པ་གཞན་སང་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་འློད་གསལ་ལ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་བྱྗེད་ན་སྒ་སློར་བཞག་བྱས་ཀང་ཆློག་

གློ །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དློན་ལ་གཉིས། རྒྱུད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དློན། །གང་

གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། །རྒྱན་བདུན་འཕློས་དང་བཅས་པ་གསུངས་

པའི་རྗེས་དྗེ་ནས། བྱམས་པ་ལ་སློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་

སྟློན་པས་ལན་ལྗེགས་པར་བཀའ་སྩལ་པ་དྗེ་ལ་དང་པློར་དགའ་ཞིང་བར་དུ་མགུ་ལ་

ཐ་མར་ཡི་རངས་ཏྗེ། །ཆློས་ཀི་དློན་ངྗེས་པའི་དབང་གིས་སྗེམས་ལ་དགའ་བ་དང༌། 

ཡིད་བདྗེ་བ་སྐྗེས་ནས་འློད་གསལ་བའི་དློན་ལ་དམིགས་ཏྗེ་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁློད་

པར་གྱུར་ཏློ། །དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་བ་ན་མྗེད་པའི་
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རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་ལས། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྟློང་པ་བཞིའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་སློགས་པ་སྟློན་པའི་ལྗེའུ་སྟྗེ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་

བཤད་པའློ། །རློགས་སློ་ཞྗེས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་པཎིཏ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་བྱིན་

གིས་བརླབས་པ་ཛྙཱ་ན་ཀ་རའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། ཞུ་ཆྗེན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཁུ་སྟློན་དངློས་

གྲུབ་ཀིས་དང་པློར་རྒྱ་སྐད་ལས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང༌། ཚིག་དློན་ལ་ཞུས་དག་

བྱས་ནས། འཆད་ཉན་གིས་ཀང་གཏན་ལ་ཕབ་པ། སད་ནས་བ་མ་དྗེ་ཉིད་དང༌། ལློ་

ཙཱ་བ་དགྗེ་སློང་ནག་ཚོ་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱལ་བས་ཚིག་དློན་ལ་ཞུས་དག་བྱས་ཤིང་

འཆང་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའློ། །

ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་གསལ་བྱྗེད་

ཡིན། །ཡྗེ་ཤྗེས་རང་བཞིན་འཁློར་བ་དང༌། མ་ངན་འདས་པའི་ངློ་བློའློ། །དྗེ་གཉིས་

དབྱྗེར་མྗེད་རློ་རྗེ་སྟྗེ། །ཀུན་འདིར་འདུས་པས་ཀུན་ལས་བཏུས། །དྗེ་སྟློན་པ་ལ་དྗེར་

བཏགས་ནས། གཞུང་ལས་མིང་དློན་བཙལ་བ་ཡིན། །ཞྗེས་པ་ནི་ལློ་ཙཱ་བས་སྦྱར་བ་

སྟྗེ། དློན་གློ་བར་ས་ལ། །རང་གི་ལུགས་ཀི་མིང་དློན་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གང་ཞིག་

རྟློགས་ན་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད། །ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀར་རྣམས་ཀི་འཆད་ཚུལ་

ལ། །མ་རྨློངས་བློ་གྲློས་སང་བ་རྒྱས་འགྱུར་བ། །དྗེ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་

བཏུས། །རྒྱུད་དློན་ཀུན་གསལ་འདབ་སྟློང་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །རིམ་གཉིས་སྦྲང་རྩིའི་

བཅུད་ཀི་ཟིལ་མངར་ཅན། །དྲང་ངྗེས་འབྱྗེད་པའི་དྲི་བསུང་རབ་འཕློ་བ། །རྣམ་བཤད་

ཉིད་བྱྗེད་འློད་ཀིས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ། །ལུང་དང་རིགས་པའི་འདབ་གཉིས་བསྐློད་པ་
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ཡིས། །གསུང་རབ་དྗེ་ཉིད་མཁའ་ལ་ལྡིང་འདློད་ཅིང༌། །ཟབ་ལམ་སྦྲང་རྩིའི་རློ་ལ་རློལ་

འདློད་པའི། །སྐལ་བཟང་བུང་པའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་བར་གིས། རྩ་རྒྱུད་མཐར་

ཐུག་བཤད་ཚུལ་མཐར་ཐུག་གིས། །བཤད་པའི་དགློངས་པ་བདག་འདྲས་དཔག་

དཀའ་བས། །ཇི་བཞིན་མིན་བཤད་འགལ་བ་ཅི་མཆིས་པ། དྲི་མྗེད་སྤྱན་ལྡན་ཀུན་ལ་

སིང་ནས་བཤགས། །རློ་རྗེ་འཆང་དབང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལྔའི། །གཞུང་ལ་རིང་

དུ་འདྲིས་ཤིང་ཁྱད་པར་དུ། །བཤད་རྒྱུད་ལྔ་པློ་ཕན་ཚུལ་ལྗེགས་བསྒིགས་

ནས། །ལྗེགས་པར་བཤད་ལས་ཟླ་ཟྗེར་ཀུན་ཏ་ལྟར། །རབ་དཀར་དགྗེ་བ་ཇི་སྗེད་

བསགས་པ་དྗེས། །ལམ་གི་མཐར་ཐུག་འདི་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །སྐལ་བཟང་རྣམ་

དཔྱློད་ལྡན་པ་དུ་མ་ཡིས། །བསྟན་པའི་སིང་པློ་ཡུན་རིང་འཛིན་པར་ཤློག །

ཅྗེས་དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་

རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་

གིས། འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་

དཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆྗེན་དཔལ་ལློ། །འདིས་ཀང་བསྟན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་དུས་

ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མང་ལཾ། །
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐོད་རོ་རེའི་དཀིལ་ 
འཁོར་གི་ཆོ་ག་དབང་གི་དོན་གི་དེ་ཉིད་ 

རབ་ཏུ་གསལ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་དབང་

གི་དློན་གི་དྗེ་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་

ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

རྣམ་དག་དབང་བཞི་ཚུལ་བཞིན་བསྐུར་བ་ཡིས། །ཟབ་མློ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་

དགའ་སྟློན་གི། །ལློངས་སྤྱློད་མཆློག་ལ་སྦྱློར་མཛད་རློ་རྗེ་འཆང༌། །འཇམ་དབྱངས་བ་

མའི་ཞབས་ལ་གུས་བཏུད་ནས། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་དུ་མ་

ཞིག །ལྗེགས་པར་བསྒིགས་པས་སྐལ་ལྡན་ཟབ་མློའི་ལམ། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་

སློད་དུ་སྒྲུབ་བྱྗེད་པའི། །དཀིལ་འཁློར་ཆློ་ག་རྒྱུད་བཞིན་བདག་གིས་བཤད། །དཔལ་

ལྡན་རློ་རྗེ་གསུམ་མཆློག་དཀིལ་འཁློར་པའི། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལྷ་ཡི་འཁློར་ལློ་

ཡིས། །དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློར་དགའ་བཞིན་རློལ་བ་འདིར། །དངློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་

གྗེགས་མྗེད་འདུ་བར་མཛོད། །

ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཐློག་མར་སློབ་མ་གང་གི་

ཚེ། །བློ་ལྡན་ཡང་དག་དབང་བསྐུར་ན། །རློགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལ། །དྗེ་ཡི་
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ཚེ་ན་སློད་དུ་འགྱུར། །ཡང་དག་དབང་བསྐུར་གིས་དབྗེན་ན། །སྒྲུབ་ཕློས་རྒྱུད་ཀི་དློན་

ཤྗེས་ཀང༌། །སློབ་དཔློན་སློབ་མ་མཚུངས་པར་ནི། །མི་བཟང་དམལ་བ་ཆྗེན་པློར་

འགྲློ། །ཞྗེས་ཡང་དག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་ན། རློགས་རིམ་དང་དྗེས་མཚོན་པའི་

བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པ་སློགས་ཀི་སློད་དུ་འགྱུར་ལ། དབང་རྣམ་དག་མ་ཐློབ་ན། རྒྱུད་ཀི་

དློན་ཤྗེས་ནས་བསྒྲུབས་པས་དངློས་གྲུབ་ཕ་མློ་ཐློབ་ཀང་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་

དམལ་བར་འགྲློ་བར་གསུངས་ཤིང༌། །རྒྱད་གཞན་མང་པློ་ལས་ཀང་ཡང་དག་པློའི་

དབང་བསྐུར་མ་ཐློབ་པར་དངློས་གྲུབ་འདློད་ནས་སྒྲུབ་པ་ནི། མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་རྗེག་

པ་དང༌། སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལ་འཐུང་བ་དང༌། འབས་འདློད་ཕུབ་མ་རྡུང་བ་དང་འདྲ་བར་

གསུངས་པས། ལམ་འདིར་འཇུག་པ་ལ་ཐློག་མར་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་ཐློབ་པ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་རྣམས་ཀང་གློ་རིམ་ངྗེས་པ་ཅན་དུ་རློ་རྗེ་གུར་ལ་སློགས་པ་

ལས་གསུངས་པས་ཐློག་མར་བསྐྗེད་རིམ་གི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་མ་ཐློབ་

པར། །རློགས་རིམ་གི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་གློང་མ་བྱར་གཏན་མི་རུང་

ལ། །རིམ་པ་དང་པློའི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་ཡང་སྔློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་དུ་

བཅུག་པ་ཅིག་ངྗེས་པར་དགློས་ཏྗེ། དཀིལ་འཁློར་དུ་མ་ཞུགས་པས་བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་

ཡང་མི་འགྲུབ་པར་མཉམ་སྦྱློར་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྲིལ་བུ་པས། དབང་

བསྐུར་དཀིལ་འཁློར་སྔློན་འགྲློ་བར། །རློ་རྗེ་འཆང་གིས་གསུངས་པ་སྟྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་སའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ཕྱི་དང་ལུས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་སུ་ངྗེས་ལ། ཕྱི་ལ་ཡང་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བིས་དང་བསམ་

གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་གསུམ་གསུངས་པས་བཞིར་ངྗེས་སློ། །བྷ་ག་དང་བྱང་ཆུབ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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སྗེམས་ལ་དློན་དམ་དང་ཀུན་རློབ་གཉིས་སུ་བྱས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གསུམ་ནི་

རློགས་རིམ་གི་དབང་གསུམ་གང་དུ་ཐློབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་པས་སྤྱིར་དབང་

གི་དཀིལ་འཁློར་བདུན་ནློ། །དྗེ་ལ་ཕྱི་དཀིལ་གི་དབང་སྔློན་དུ་མ་ཐློབ་པར། ལུས་

དཀིལ་གི་དབང་བསྐུར་དུ་མི་རུང་བར་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་བཞྗེད་པ་ནི་རྒྱུད་ཀི་

དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། དཀིལ་འཁློར་ལ་སློགས་ལས་གང་

ནི། །བཅློས་མའི་སྗེམས་ཀིས་གང་བྱྗེད་པ། །ཕྱི་རློལ་ལས་རྣམས་གསལ་བྱྗེད་པས། 

དང་པློའི་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་བསྔགས། ཞྗེས་ཐློག་མར་ལས་དང་པློ་པ་ལ་བཅློས་

མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལས་དགློས་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྲིལ་བུ་པས་རྡུལ་ཚོན་དང་

རས་རིས་གཉིས་བཅློས་མའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྒྱུད་དྗེ་ཉིད་

ལས། རྣལ་མའི་སྦྱློར་བ་རྟློགས་བྱའི་ཕྱིར། །བཅློས་མ་ཡི་ནི་བསློམ་པ་དང༌། བཅློས་

མ་ཡི་ནི་བཟླས་པ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ནི། སློབ་དཔློན་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་

ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དང༌། སློབ་མ་རྡུལ་ཚོན་གིས་བི་བའི་ཡློ་བྱད་མི་རྗེད་པ་ལ་སློགས་

པ་ལ་དམིགས་བསལ་དུ་གསུངས་ཀི། །སྤྱིའི་དབང་དུ་བྱས་པ་མིན་ནློ། །དྲིལ་བུ་

ཞབས་དང་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་དང། ཨ་བྷྱཱ་ཀཱ་ར་ལ་སློགས་པས་

རས་རིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ཡང་བཤད་པས། ཐློག་མའི་དབང་ལ་དྗེ་ཡང་

རུང་མློད་ཀང་སློབ་དཔློན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་དཀིལ་འཁློར་བི་བའི་ལས་ལ་མཁས་པ་

མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། སློབ་མའི་ངློས་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཕྱློགས་སུ་ཟང་ཟིང་

གཏློང་བའི་སློ་མང་ལ། །དྗེས་ཀང་རྒྱུད་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བས། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཆྗེན་གི་གཞུང་རྣམས་ནས་རྡུལ་ཚོན་གི་ཆློ་ག་བསྔགས་པས་

འདི་ནི་གཙོ་བློའ ློ། །དྗེ་ལ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་དང་པློ་དང་བཞི་པ་དང་བརྒྱད་

པ་དང༌། བཅུ་དྲུག་པ་ལས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་གསུངས་པ་ལ། 

རྒྱུད་ཕྱི་མས་གསང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་དབང་གཉིས་ཁ་བསྐངས་ཤིང༌། 

རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། སྔློན་དུ་བསྗེན་པ་ས་སྦྱང་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། དབང་བསྐུར་བ་དང་

གཤྗེགས་སུ་གསློལ། །དྗེ་ལྟར་ཆློ་ག་ཉི་ཤུའི་ལས། ཞྗེས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ནི་

ཆློ་ག་ཉི་ཤུར་བསྡུས་ཤིང༌། དྗེས་ཀང་བསྗེན་པ་དང་ས་ཆློག་ལ་སློགས་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་ལ། །དབང་བཞི་པ་ནི་དྗེའི་ལྗེའུ་གཉིས་པ་ལས་གསུངས་སློ། །སྒློན་གསལ་

ལས་མཚན་མ་ལྷག་མ་དགློད་པ་སློགས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ལ་ཁ་འཕངས་ཤིང་

ཆློ་ག་ཡང་ས་སྦྱང་བ་ལ་སློགས་ཉི་ཤུར་བཤད་པའི་དཀིལ་ཆློག་ནི། །ཐུགས་རྗེ་

དཔལ་ཞབས་ཀིས་ཀླུའི་བློའི་དཀིལ་ཆློག་ལ་བཤད་ཅིང༌། སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་

བཤྗེས་གཉྗེན་དང༌། ཨ་བྷྱཱ་ཀཱ་ར་ལ་སློགས་པས་ཀང༌། །ཀླུ་བྱང་གིས་མཛད་པའི་་ཆློ་

ག་ཉི་ཤུ་པ་འདི་ཉིད་ཁུངས་སུ་བྱྗེད་པར་སང་ལ། འཕགས་པས་མཛད་པར་གྲགས་

པའི་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པ་ནི། མཚན་མ་འགློད་པའི་སྐབས་ན་རྩ་རྒྱུད་དང་མི་མཐུན་པ་མང་

དུ་སང་ཞིང༌། །རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་གི་དངློས་གཞི་དང༌། དབང་བཞི་པའི་ཆློ་ག་

བཤད་པ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་གི་གཞི་ཆྗེན་པློ་སང་བ་དང༌། ཀླུ་བྱང་གི་ཆློ་ག་དང་མི་མཐུན་པ་

མང་པློ་སང་བས་བཏང་སློམས་སུ་བྱས་ལ། འདིར་ནི་ཀླུ་བྱང་གི་ཆློ་ག་དང་མཐུན་

པར་བཤད་པར་བྱའློ། །འློ་ན་ཀླུ་བྱང་གིས་མཛད་པར་འདློད་པ་ལ་ཡང་ཆློ་ག་ཉི་ཤུའི་

གྲངས་བཤད་རྒྱུད་དང་མི་མཐུན་ལ། དྗེའི་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་རློགས་པ་ལ་དབང་གློང་མ་
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གསུམ་མྗེད་པ་ཡང་མི་མཐུན་ཞིང༌། གཞན་ཡང་མི་མཐུན་པ་མང་དུ་སང་བས་ཀླུ་

བྱང་གིས་མཛད་པར་མ་གྲུབ་བློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་ཆློ་ག་ཉི་ཤུའི་ནང་དུ་དབང་གློང་

མ་རྣམས་མ་མཛད་པ་ནི། རིམ་ལྔར་དབང་གློང་མའི་ཆློ་ག་བསྡུས་པ་མཛད་པ་ལ་

དགློངས་ལ། ཁྲུས་སྟྗེགས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་བཤད་རྒྱུད་ན་དངློས་སུ་མྗེད་པ་

འགའ་ཞིག་ཁ་བསྐངས་པ་ནི་དློན་གིས་འཐློབ་ཅིང༌། །ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་གྲངས་འདྲྗེན་

ལུགས་ནི་དབྱྗེ་བསྡུ་ཙམ་ཡིན་པས་དློན་ལ་སྐློན་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཁ་ཅིག་མི་འདྲ་

བ་ནི་རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པ་དང་གཉིས་གང་བྱས་ཀང་འདྲ་བ་ཡིན་ལ། འགའ་

ཞིག་མ་བཀློད་པ་ནི་འདིར་ཁ་བསྐངས་པས་ཆློག་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་གང་དུ་སློབ་མ་འཇུག་པའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ནི། རྡུལ་

ཚོན་གི་ལྷའི་གནས་གང་དུ་འློང་སར་ལྷ་སྟ་གློན་གི་དྲིའི་དཀིལ་འཁློར་བྱྗེད་དགློས་པ་

དང༌། ཚོན་འགྗེད་པའི་གནས་ངྗེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྔློན་དུ་ཐིག་གདབ་དགློས་ལ། །དྗེ་ལ་

ཡང་ལས་ཐིག་གིས་ཆ་བགློ་བ་དང༌། །དྗེ་ཡྗེ་ཐིག་གིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་གཉིས་

དགློས་སློ། །ཐིག་ཐྗེབས་ནས་སའི་ལྷ་མློ་སྟ་གློན་བྱྗེད་པ་ནི། གཞི་དྗེར་ཆློ་ག་བྱྗེད་པའི་

གནང་བ་གསློལ་བ་ཡིན་ལ། །ལྷ་སྟ་གློན་བྱས་ནས་གསློལ་བ་འདྗེགས་པ་ནི་འདྲི་བར་

འགྱུར་བའི ་དཀིལ་འཁློར་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི ་དློན་དུ་སན་གསན་འབྗེབས་

པའློ། །ལས་བུམ་སྟ་གློན་ནི་སློབ་མ་དང་མཆློད་རས་སློགས་ལ་མ་དག་པ་དང་

བགྗེགས་བསལ་བའི་དློན་དུ་ཡིན་ལ། །བུམ་པ་ལྷག་མ་སྟ་གློན་བྱྗེད་པ་ནི་ཆུ་དབང་

བསྐུར་བའི་དློན་ནློ། །སློབ་མ་སྟ་གློན་ནི་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་

བའི་སྔློན་དུ་རྒྱུད་སྦྱློང་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ཐིག་འདྗེབས་པའི་གཞི་དྗེ་ཡང་སའི་ཆློ་ག་བྱས་
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པ་ཅིག་དགློས་ལ། དྗེ་ལ་ནི་ཕྱློགས་དྗེར་དཀིལ་འཁློར་བྱར་རུང་མི་རུང་རྟློག་པའི་ས་

བརྟག་པ་དང་རུང་བར་ཤྗེས་ན་བདག་པློ་ལས་བསངས་ཏྗེ་གནང་བ་ཐློབ་པ་དགློས་

པས་ས་བསང་བ་དང༌། གནང་བ་ཐློབ་ནས་ས་དྗེ་སྦྱང་དགློས་པས་ས་སྦྱང་བ་དང༌། 

སྦྱངས་པས་དག་པ་ན་དཀིལ་འཁློར་བྱ་བའི་གཞིར་ཡློངས་སུ་བཟུང་དགློས་པས་ས་

བཟུང་བ་དང༌། བཟུང་བའི་ས་ལ་ནི་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང་བསྲུང་བ་དགློས་པས་

བགྗེགས་ཞི་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་ལྔ་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་

ནི། །དབང་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཐློབ་ཅིང༌། དྗེ་ཉིད་བཅུ་ལ་མཁས་པ། །རྣལ་འབྱློར་

མའི་སིང་པློ་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐློང་བས་རྩ་ལྟུང་དང་མི་ལྡན་

པ། །ཕྱི་རུ་སློ་སློར་ཐར་པ་སྤྱློད་ཅིང༌། ནང་དུ་འདུས་པའི་ལམ་ལ་དགའ་བ། ལྷའི་རྣལ་

འབྱློར་ལ་ཐུན་བཞིར་གློམས་པས་སྗེམས་བརྟན་པའི་མཚན་མ་རྗེད་པ། གཙོ་བློ་ལ་

འབུམ་དང་འཁློར་རྣམས་ལ་ཁི་ཕག་རྗེ་དང༌། བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་ཀི་ཕྗེང་སྔགས་ཁི་

དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པའི་སྔགས་འབུམ་གི་བཟླས་པ་སློང་ཞིང༌། ཕྱི་མའི་བཅུ་

ཆའི་སྦྱིན་སྗེག་བྱས་པའློ། །སློབ་མ་ནི་བ་མ་ལ་གུས་པ། སྒྱུ་མྗེད་ཅིང་ལུང་མང་དུ་

ཐློས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཉིས་ལ་སྦྱངས་པས་སྗེམས་ཅན་འདློན་པའི་བློ་དང་

ལྡན་པ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་ལ་དློན་གཉྗེར་ཆྗེ་ཞིང་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་མློས་པ་

བརྟན་པའློ། །དྗེ་འདྲ་བ་དྗེས་བ་མ་ལ་མཎལ་ཕུལ་ཕྱག་བྱས་པུས་མློ་བཙུགས་ཤིང༌། 

ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་དབང་གི་དློན་དུ་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་བློ། །

དྗེ་ཡི་ཚེ་སློབ་མའི་སྗེམས་བརྟན་པ་དང་གཡློ་བ་དང་འདྲྗེས་མ་གང་འདུག་

དྲིས་ལ། བརྟན་ན་དགྗེ་གཡློ་ན་མི་དགྗེ་འདྲྗེས་མ་ལས་འདྲྗེས་མར་ཤྗེས་པར་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

531

བྱའློ། །ཡློ་བྱད་མ་ཚོགས་པར་འདུག་ན་སློབ་མ་བསྲུང་བ་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་པ་

བཞིན་ནམ་བསྡུས་པ་བྱྗེད་ན་རང་གི་སིང་ཁའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་སློབ་མའི་

བགྗེགས་བསལ་ལ། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ཕྗེང་སྔགས་སམ། མཚན་སྔགས་ལམ་

བདུན་བཟླས་པས་བསྲུང་ཞིང༌། རྒྱུན་དུ་ཟླློས་སུ་ཡང་གཞུག་གློ །དྗེ་ནས་ཚེས་

གྲངས་བཟང་པློ་ལ་ས་ཕྱློགས་གཙང་མར་ཁྲུས་བྱས་གློས་གསར་པ་གློན་ནས། སྤྱན་

རས་གཟིགས་ཀི་སྤྱན་སྔར་མཎལ་དང་མཆློད་པ་ཕུལ་ཏྗེ། ༀ་མུ་ཙི་ལི་སྭཱཧཱ། །ༀ་མློ་

ཧ་ནི་སྭཱཧཱ། ༀ་དཾ་ཏི་ལྗེ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པ་ཁིའམ་ལག་པ་གཡློན་པས་ཁར་ལན་ཉྗེར་

གཅིག་ཏུ་བསྔགས་ལ། མགློ་ལྷློ་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱློགས་པས་འཕགས་པའི་སྤྱན་སྔར་ཉལ་

ལ་རྨི་ལམ་བརྟག །རྨི་ལམ་ངན་ན་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྔགས་ཟླློས་པའམ། །སྟློང་པ་

ཉིད་སློམ་པས་སམ། །སར་ཡང་རྨི་ལམ་བརྟགས་ལ། ལྷས་གནང་བའམ་མ་བཀག་

ན། །སྟློན་ཟླ་འབིང་པློའི་ཉ་ནས་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉའི་བར་ཟླ་བ་བདུན་དང༌། ངློ་གཉིས་

ལས་ཡར་ངློ་དང༌། ཡར་ངློའི་ཚེས་གཅིག་དང་གསུམ་དང་ལྔ་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་

དང༌། བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅློ་ལྔ་སྟྗེ་བཅུ་དང། 

གཟའ་ཕུར་བུ་དང་ཟླ་བ་དང་པ་སངས་དང་ཉི་མ་སྟྗེ་བཞི་དང༌། སྐར་མ་རྒྱལ་དང་སྐག་

དང་ས་ག་དང་མྗེ་བཞི་དང་ཐ་སྐར་དང་སྣློན་ཏྗེ་དྲུག་དང༌། གཟའ་སྐར་བཟང་ན་མར་རློ་

ལ་ཡང་བྱ་བར་སྤྱི་རྒྱུད་ལ་གསུངས་པས། དུས་དྗེ་རྣམས་ལ་སྦྱློར་བ་དང་བྱྗེད་པ་ངན་

པ་ཡང་སབས་ནས་ཆློ་ག་བརྩམ་པར་བྱའློ། །

ཆློ་ག་ལ་གསུམ། སའི་ཆློ་ག །སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག །དངློས་གཞིའི་ཆློ་གའློ། །དང་

པློ་ལྔ། ས་བརྟག་པ། ས་བསང་བ། ས་སྦྱང་བ། ས་གཟུང་བ། བསྲུང་ཞིང་བྱིན་གིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བརླབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། གྲློང་ལ་སློགས་པའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བྱྗེད་ན་ཕྱློགས་གཞན་བདུན་

སངས་ལ་དབང་ལྡན་དུ་བྱ། དྗེ་དག་གི་ནང་དུ་བྱྗེད་ན་ཡིད་གང་དགའ་བར་བྱ། དྗེ་ཡང་

ལྷའི་ཁྱིམས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་གནས་ཁང་དང༌། ཁང་བཟང་གི་སྟྗེང་དང་དུར་

ཁློད་དང༌། ཚལ་དང་རི་རྩྗེ་དང་རློ་ལྗེབ་ཀི་གནས་རྣམས་བསྔགས་པར་གསུངས་ཏྗེ། 

ཕྱློགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་བརྟག་པའློ། །གནས་དྗེ་དག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་གི་

ཁང་པ་བྱད་པ་དང། ས་བརྐློས་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་སྟྗེགས་བུ་བྱྗེད་ན་ནི་ས་དང་ཆུ་

ལ་སློགས་པས་རྟློག་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཕལ་ཆྗེར་དྗེ་མི་བྱྗེད་པ་མང་བར་སང་བས་འདིར་

དྗེའི་ལུགས་བཞིན་བྱ་ལ། བྱྗེད་ན་ནི་ཕྗེང་བ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྔར་

བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ལ་བསང་དགློས་ན་དྗེ་དག་ལ་སློང་བ་ནི་

མངློན་པ་ལ་སློང་པ་ཡིན་ལ། མི་མངློན་པ་ལ་སློང་བ་ནི། རང་ཉིད་བདག་པློའི་རྣལ་

འབྱློར་དང་ལྡན་པས། དྗེར་གནས་པའི་ཞིང་སྐློང་ལ་སློགས་པ་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་

གི་འློད་ཟྗེར་གིས་བཀུག་ལ། ཨ་ཀཱ་རློའི་སྔགས་ཀིས་གཏློར་མ་དབུལ་ཞྗེས་ཉྗེར་སྤྱློད་

ཀིས་མཆློད་ནས། གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནློད་སྦྱིན་སིན་པློའམ་གཞན་

དག་ལ། ས་འདི་བདག་གིས་བསང་བར་བགི། །དཀིལ་འཁློར་དློན་དུ་ཁྱྗེད་ཀིས་

སྩློལ། །ཞྗེས་ལན་གསུམ་གསློལ་བ་གདབ་ལ། རྨི་ལམ་བཏགས་པས་དྗེ་རྣམས་ཀིས་

བྱིན་པའམ་མ་བཀག་པ་ལ་བྱའི་བཀག་པ་ལ་མི་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི༌། སའི་ཟུག་རྡུ་དབྱུང་བའི་དློན་དུ་རྐློ་བ་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁང་

པ་བྱྗེད་པ་དང༌། །བརྐློས་ནས་སྟྗེགས་བུ་བྱ་དགློས་པའི་སར་ཡིན་ལ། ལྟློ་འཕྱྗེ་

བརྟགས་ནས་རྐློ་བ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །ཁང་བཟང་བག་སྟྗེང་བ་ལང་ལྷས། །གཙུག་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

533

ལག་ཁང་སློགས་ཆུ་འགྲམ་མམ། །སྔློན་འདུས་བྱས་པའི་གནས་དག་ཏུ། །མ་བརྐློས་

ན་ཡང་དག་པ་ཡིན། །ཞྗེས་གསུངས་པས། གནས་དྗེ་དག་ཏུ་ས་བརྐློས་ནས་སྦྱློང་བ་

མི་དགློས་ལ། འློན་ཀང་ཉི་མ་བཟང་པློའི་སྔ་དྲློའི་དུས་སུ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ལ་

གསློལ་བ་བཏབ་ལ་གནང་བ་ཞུས་ཏྗེ། ཉིན་གུང་ལ་བསྲུང་འཁློར་དང་ཕུར་བུས་

བཏབ་པ་བསློམས་པས་སམ། དྲང་པློའི་སྦྱིན་སྗེག་གིས་བགྗེགས་བསྐྲད། །གཙོ་བློའི་

རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པས་དཀིལ་འཁློར་གི་ས་ལ་ཡུངས་ཀར་དང་ཆུ་དང་ཐལ་བ་ལ་

ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པས་གཏློར་ལ། །དྗེ་བཟླས་པའི་བ་བྱུང་ལྔས་ཤར་ནས་

བརྩམས་ཏྗེ་བྱུག་ཅིང༌། །དྲིའི་ཆུས་ཀང་བསང་གཏློར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་

དང་ས་གནློད་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྡན་པས་ༀ་བྷཱུ་ཁཾ་ཞྗེས་པས་ས་གཞི་སྟློང་ཉིད་དང༌། 

ཧཱུཾ་ལཾ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་རློ་རྗེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། ༀ་མྗེ་དྗེ་ནི་བཛྲི་བྷ་བ་

བཛྲ་བན་ད་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པ་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བཅིངས་ཏྗེ་བརྟན་པར་བྱས་པ་དང༌། ༀ་

ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ་ཀྲློ་ད་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པས་རློ་རྗེ་ཁློ་བློས་བགྗེགས་རྣམས་བཅློམ་པ་དང༌། 

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཤློ་ད་ཡ་ཤློ་ད་ཡ་རཀ་རཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ །ཅྗེས་པས་རློ་རྗེ་གསུམ་གིས་ཉྗེས་

སྐློན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པར་བསམ་ཞིང་ལག་པས་རྗེག་ཅིང་བྱིན་གིས་བརླབ་

པློ། །དྗེ་ནས་བཛྲ་སཏྭ་ཟླློས་ཤིང་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་རློ་རྗེའི་ལྟ་བས་བལྟ་ལ། །ས་

ཚོགས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་རློ་གཅིག་པར་མློས་པའི་བ་ན་མྗེད་པའི་

སྦྱང་བ་བྱའློ། །ས་སྦྱང་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་དང་པློའ ློ། །

བཞི་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གི་ཁང་པ་བྱས་ནས་དྗེ་བརྒྱན་པའི་ནང་དུ་ཕྱིན་

ནས་ས་གཟུང་བར་གསུངས་ཏྗེ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁང་པ་བྱྗེད་པའི་ལུགས་སློ། །དྗེ་
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བྱྗེད་དམ་མི་བྱྗེད་ནའང་དཀིལ་འཁློར་གི་གནས་སུ་ཕྱིན་ནས་རང་ཆས་གློས་དཀར་

པློ་གློན། །གཙུག་ཏློར་དང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ཞིང༌། དྲི་བཟང་བྱུགས་པའི་

མྗེ་ཏློག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པར། ཉི་མ་གསུམ་དུ་ཐུན་གསུམ་ལ་དཀིལ་འཁློར་པ་ལ་

གཏློར་མ་དབུལ། །དྗེ་ནས་བགྗེགས་ཞི་བའི་དློན་དུ་ཕྱློགས་སྐློང་བཅུ་ལ་གཏློར་མ་

བཏང༌། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྗེག་བྱས་ནས་དབང་བསྐུར་གྗེགས་མྗེད་པར་འགྲུབ་པའི་དློན་

དུ་སློབ་མ་ལ་ཡང་དགང་བླུགས་འབུལ་དུ་གཞུག་གློ །ས་གཟུང་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་གཉིས་

པའློ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། སྔར་ཡློད་ཀི་བགྗེགས་གཞློམ་པ། གསར་དུ་འཇུག་པའི་

བགྗེགས་བཟླློག་པའློ། །དང་པློ་ལ་ལྔ༌། །ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་དང་སྤློ་བ་བསྐྗེད་དྗེ་སན་

མནན་པ། གསློལ་བ་བཏབ་ནས་དཀིལ་འཁློར་གདྗེག་པ། ལངས་ཏྗེ་ང་རྒྱལ་བཟུང་

ནས་བསྐློར་བ་བྱ་བ། །བགྗེགས་ལ་བཀའ་བསློ་ཞིང་སྟང་སྟབས་བྱ་བ༌། །བཀའ་བསློ་

མི་ཉན་པ་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་གིས་ལ་མྗེ་

ཏློག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་དབུས་སུ། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་ཁ་ཤར་

དུ་ཕྱློགས་པས་འདུག་སྟྗེ། བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་རློགས་པར་

བསློམས་ལ། །ནམ་མཁའ་ལ་དཀིལ་འཁློར་པ་དང་བཅས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་བཞུགས་པར་བལྟས་ནས། སྗེམས་པ་དང་བཅས་པས་རློ་

རྗེ་གསློར་ཞིང་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་ཏྗེ། དྗེང་དུ་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡློད། །བདག་གི་གསློན་

པའང་འབས་བུར་བཅས། །བདག་ནི་དམ་ཚིག་ལྷ་རྣམས་དང༌། མཉམ་པར་འགྱུར་

བར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དང་སྗེམས་གཅིག་པས། བདག་ནི་ཕྱིར་མི་

ལྡློག་པར་འགྱུར། །བདག་དྗེང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཡི། །རིགས་སུ་སྐྗེས་པར་
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གདློན་མི་ཟ། །དྗེང་བདག་ཉི་མ་དམ་པ་སྟྗེ། །བདག་གི་མཆློད་སྦྱིན་བ་ན་མྗེད། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་པས། །དྗེང་བདག་འདུས་པ་མཆློག་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་རང་

ཉིད་སྤློ་བ་བསྐྗེད་ནས། ལྷ་རྣམས་ལ་མཆློད་ཡློན་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཕྱི་ནང་གི་མཆློད་

པས་མཆློད་ནས། སློས་ཕློར་གཟུང་ལྕྗེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེར་བྱས་ནས། མ་ལུས་

ཕྱློགས་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་བདག་ལ་དགློངས། །བདག་མིང་

ཆྗེ་གྗེ་ཞྗེས་བྱ་བདག །རློ་རྗེ་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དྗེང་

གཤྗེགས་སུ་གསློལ། །དངློས་གྲུབ་འདི་ནི་བསྩལ་དུ་གསློལ། །དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་

པློའི་ལས་རྣམས་ནི། །ཅི་ནུས་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བགི། ཞྗེས་སངས་རྒྱས་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ལ་སན་མནན་ཅིང་མཆློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཕྱློགས་བཞི་ན་གནས་པའི་སློབ་མ་རློར་དྲིལ་འཛིན་

ཞིང༌། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་རིགས་བཞི་སློ་སློའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་བཞིས། །བ་མ་

ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པར་མློས་ནས། མཆློད་བསྟློང་དང་

མཎལ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ནམ་མཁར་གནས་པའི་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་གསློལ་བ་བཏབ་པར་བསམས་ལ། ཤར་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན་ཞི་

བ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཆློས་ཀུན་བདག་མྗེད་པ་ཡིན་

མཆློག །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །ལྷློ་ནས། མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཡང་དག་རློགས། །མཚན་མིན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སངས། །ཀུན་་ཏུ་བཟང་པློ་སྐུ་ཡི་

མཆློག །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །ནུབ་ནས། ཞི་བའི་ཆློས་ནི་མཆློག་

ལས་བྱུང༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་སྤྱློད་པ་རྣམ་སྦྱློད་མཛད༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་གསུང་གི་
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མཆློག །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །“བྱང
1

་ནས། སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་

སྗེམས་ཆྗེན་པློ། །རང་བཞིན་དག་ཅིང་དྲི་མ་མྗེད། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་མཆློག་ཁ་ལློ་

སྒྱུར། །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུན་མློང་དུ། །ཁྱློད་

ཞབས་པད་མློ་མ་གཏློགས་པར། གཙོ་བློ་གཞན་ན་སྐབས་མ་མཆིས། །ཐུབ་པ་

བདག་ནི་འཁློར་བ་ལས། བསྒལ་བའི་ཕྱིར་དུ་དཀིལ་འཁློར་བྗེས། །ཞྗེས་དློན་དྲན་

པས་གསློལ་བ་གདབ། །བཞི་མྗེད་ན་གཅིག་གིས་ཀང་ཕྱློགས་དྗེ་དག་ཏུ་སློང་ནས་བྱ་

གཅིག་ཀང་མྗེད་ན་བསློམས་ལ་དྗེ་ལྟར་བྱ་བ་ནི་མན་ངག་གློ །སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་

རང་གཙོ་བློར་གནས་པ་ལ་ཕྱློག་བཞིའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་བཞིས་གསློལ་བ་

བཏབ་པར་བསམ་མློ། །སློབ་དཔློན་གིས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མློ་བརྐང་

ལ། །རྩྗེ་མློ་སྦྱར་བ་ལློག་ཏུ་ཕྱློགས་པ་སྤྱི་བློར་གཟུང་ཞིང༌། ཧཱུཾ་བཛྲ་ཨུཏིཥྛ། ཞྗེས་

བརློད་པས་བསློམས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ནམ་མཁའ་ལ་གདྗེག་གློ །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་སྐིལ་ཀྲུང་བཤིག་ལ་ལངས་ཏྗེ་ཤར་དུ་ཕྱློགས་པས་

མཉམ་པའི་རྐང་སྟབས་བྱས་ལ། མགློ་བློར་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས། ༀ་པྲ་ན་མ་མི་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏན་ཞྗེས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་བྱའློ། །དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་

མ་རིག་པའི་མུས་པས་བསྒིབས་ཤིང་བདུད་ཀི་དབང་དུ་སློང་བ་རྣམས་ལ་བལྟས་ལ་

བདུད་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ། །རང་ཉིས་གཙོ་བློ་ལས་བྱྗེ་བའི་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་གཉིས་པ་

འཁློར་ཁློ་བློའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་བསྐློར་བར་དམིགས་ལ། །མིག་གཡས་པ་

མ་ལས་ཉི་མ་དང༌། “གཡློན
2

་པ་ཊ་ལས་ཟླ་བ་དང༌། མིག་འབས་ཧཱུཾ་ལས་དུས་མཐའི་

1  ཁྱད

2  གཡིན
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མྗེ་ལྟར་འབར་བར་བསྐྗེད་དྗེ། ཁློ་བློའི་རློ་རྗེའི་ལྟ་བས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་བལྟ་ཞིང༌། 

ༀ་ཀྲློ་ད་དྲིཥྚི་ཧཱི། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་ཁློ་བློའི་རློ་རྗེ་སྤློས་པས་བགྗེགས་ཐམས་ཅད་བཅློམ་

པར་བསམ་ལ། རློ་རྗེ་གསྗེར་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་ཞིང་འདི་སྐད་བརློད་དྗེ། བདག་ནི་རང་

ཉིད་རློ་རྗེ་ཅན། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདག་རང་ཉིད། །བདག་ནི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་པློ་

ཆྗེ། །རློ་རྗེ་ཅན་བདག་སྟློབས་པློ་ཆྗེ། བདག་ནི་རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ། །བདག་

ནི་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་བརྟན། །བདག་ནི་བདག་པློ་རློ་རྗེ་ཆྗེ། །དྗེང་བདག་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔར་

གྲུབ། །ཅྗེས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་གཟུང་ངློ་། །དྗེ་ནས་རྐང་པའི་མཐིལ་གཉིས་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་འབར་པར་བསློམས་ལ་རྐང་པ་བྱིན་གིས་བརླབ། །རྐང་མཐིལ་

དྗེས་རློ་རྗེ་ས་ལ་བི་ལ། །འགིད་བ་དང་བཅས་པའི་པད་ཀློར་བྱྗེད་ཅིང༌། རློ་རྗེ་གསློར་

དྲིལ་བུ་དཀྲློལ། །ཧཱུཾ་གི་སྒ་དྲག་པློ་བརློད་ལ། རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ཀིས་དབང་ལྡན་དུ་

འགྲློའ ློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། བགྗེགས་ལ་བཀའ་བསློས་ནས་བསྐྲད་པ་དང༌། སྟང་

སྟབས་བྱས་ནས་ཚམ་ངམ་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་སློབ་མ་དང་ལྷན་

ཅིག་གཡས་སྐློར་དུ་རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ཀིས་གར་བྱྗེད་ཅིང་བསྐློར་ལ། དབང་ལྡན་

ནས་བཀའ་བསློ་བར་བྱ་སྟྗེ། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་གནློད་སྦྱིན་དང༌། སིན་པློ་ཡི་དྭགས་ཤ་ཟ་

དང༌། བརྗེད་བྱྗེད་འབྱུང་པློ་མཁའ་འགྲློ་དང༌། །མཁའ་འགྲློ་མ་དང་གནློན་པློ་དང། རྒན་

པློ་དང་ནི་རྒན་མློ་དང༌། རྗེས་སུ་འབང་བའི་འཁློར་དང་ནི། །ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་མི་

འམ་ཅི། །གསང་སྔགས་གྲུབ་པ་གང་སུའང་རུང༌། །ཁྱྗེད་ཅག་རྣམས་ནི་ཕྱིར་དྗེངས་

ཤིག །ས་གཞི་ཡི་ནི་ཕྱློགས་འདི་རུ། །སློབ་དཔློན་ཆྗེ་གྗེ་མློ་བདག་གིས། །སྦྱིན་པའི་
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བདག་པློ་ཆྗེ་གྗེ་མློ། །མངློན་པར་རློགས་པར་བྱང་ཆུབ་པར། ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བྱ་དློན་དང། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་མྗེད་ཀི། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་

ཕྱིར། །དཔལ་ལྡན་གསང་བ་འདུས་པ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་བདག་གིས་བི་བར་བྱ། །རློ་

རྗེ་འཆང་ཆྗེན་བཀའ་འདི་དྗེ། །ཐློས་ནས་མྱུར་དུ་བྱྗེར་པར་གིས། །གང་ཞིག་མི་འགྲློ་

བ་དྗེ་ནི། བདག་གི་རབ་འབར་ཧཱུཾ་ཡི་གྗེ །འབར་ཞིང་རབ་ཏུ་འབར་གྱུར་པ། །ཡྗེ་ཤྗེས་

ཆྗེན་པའི་རློ་རྗེ་འདིས། །མགློ་བློ་ཚལ་བ་བརྒྱར་དགས་སློ། །ཞྗེས་པའམ། །ཡང་ན། 

ལུས་ངག་སྗེམས་ལ་གནས་པ་ཡི། །བགྗེགས་ཀི་ཚོགས་ཀུན་ཡང་དག་ཉློན། །ང་ནི་

དཔལ་ལྡན་རློ་རྗེ་འཆང༌། །བཀའ་ཡི་འཁློར་ལློ་སྦྱློར་བ་བློ། །རློ་རྗེ་འབར་བའི་གཟུགས་

ཀིས་ནི། ལུས་གསུམ་ལས་བྱུང་དགས་བྱ་སྟྗེ། གལ་ཏྗེ་ཁ་ཅིག་བདག་ལས་འདས། 

འདིར་ནི་འཇིག་འགྱུར་གཞན་དུ་མིན། །ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་ཅིང་ཁློ་བློ་དཔག་ཏུ་

མྗེད་པ་སྤློས་པས་བགགས་ཐམས་ཅད་བསྐྲད་པར་བྱ་ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་གིས་གཞི་

ཡང་དབང་ཆྗེན་གསྗེར་གིས་གཞི་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ། །ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེའི་རང་

བཞིན་དུ་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །བཀའ་བསློ་ཐུང་བ་འདི་འདུས་པ་དང་རྐང་པ་དང་པློ་

གཉིས་མི་འདྲ་ཞིང་ཡུལ་ཡང་མི་འདྲ་ཡང་བགྗེགས་ལ་འདློན་པ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བས་

སྐློན་མྗེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཁློ་བློའི་ཉི་མས་དང་ལྡན་པས་ཧཱུཾ་ཡིག་བརློད་ཅིང་ལག་

བ་གར་སྐློར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་ཤར་དུ་ཕྱིན་ནས་གཡས་བརྐང་དང། ལྷློར་

གཡློན་བརྐང་དང། ནུབ་ཏུ་ས་ག་དང༌། །བྱང་དུ་ཟླུམ་པློ་དང། །དབུས་སུ་མཉམ་པ་ལ་

སློགས་པའི་སྟང་སྟབས་རྣམས་བྱས་ལ། དབང་པློ་ལ་སློགས་པའི་བགྗེགས་རྣམས་
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བསིགས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་གཡས་བརྐང་ནི་རྐང་པ་གཡློན་པའི་བྱིན་པ་བསྐུམས་ན་

མཐློ་ལྔའི་བར་དུ་གཡས་པ་འགིང་བ་དང་བཅས་པས་དྲང་བློར་བརྐང་བའློ། །གཡློན་

བརྐང་ནི་དྗེ་ལས་བཟླློག་པའློ། །ས་ག་ནི་སློར་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་གི་རྒྱར་རྐང་པའི་སློར་མློ་

ལློགས་སུ་བསྟན་ཞིང༌། པུས་མློ་གཉིས་དྲང་པློར་བྱས་པའློ། །ཟླུམ་པློ་ནི་ས་གའི་རྐང་

སྟབས་ཉིད་བར་དུ་ཁྲུ་དློ་བ་ངང་པའི་གཤློག་པ་ལྟར་བྱས་པའློ། །མཉམ་པ་ནི་རྐང་པ་

གཉིས་ཀི་སློར་མློ་ཕན་ཚུན་སྦྱར་བ་སྟྗེ། རྐང་པའི་མཐྗེ་བློང་དང་རྟིང་པའློ་ལློགས་

གཉིས་བཅྗེར་བའློ། །འདི་རྣམས་དང་རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་བརློད་པར་ཀླུ་

བྱང་བཞྗེད་ལ། སྟང་སྟབས་ཀུན་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རློ་རྗེའི་མིག་གིས་མདུན་དུ་ལྟ་

བའི་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པ་དང་རྒྱབ་ཏུ་ལྟ་བའི་ཕྱིར་ཕྱློགས་པ་སྟྗེ་ལྟ་བ་གཉིས་དགློས་

པར་ཕྗེང་བ་ལས་བཤད་དློ། །སྐློར་བའི་དུས་སུ་སློ་སློ་སློར་རང་གི་གཡློན་དུ་གནས་

པའི་སློབ་མའི་དྲིལ་བུའི་ནང་དུ་རང་གི་རློ་རྗེ་དང་དྗེའི་རློ་རྗེ་ཡང་རང་གི་དྲིལ་བུར་

གཞུག །དྗེ་ལྟར་མདུན་དང་གཡས་དང་རྒྱབ་ཏུ་ཡང་བྱ་བའི་ཁ་སྦྱློར་བཅུ་དྲུག་

བྱའློ། །དྗེའི་སྔགས་ནི། ༀ་ཁ་བཛྲ་དྷིཀ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཀཱ་ར་བཛྲ་ཧཱུཾཕཊ་ཅྗེས་པའློ། །དང་

པློར་རྩྗེ་གཅིག་པས་བསྐློར། དྗེ་ནས་རྩྗེ་གསུམ་པ་དང། དྗེ་ནས་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་

ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ཀིས་བསྐློར། གཡས་བརྐང་སློགས་བྱྗེད་པ་ན། སྐློར་བ་

རྗེ་རྗེ་དང་གསུམ་གསུམ་བྱས་ནས་བྱྗེད་པ་དང་ངྗེས་པ་མྗེད་པའི་ལུགས་གསུམ་

བཤད་དློ། །ཤྗེས་ཤིང་ནུས་ལ་སྤློ་ན་དཀིལ་ཆློག་ནས་འབྱུང་བའི་སྟང་སྟབས་རྒྱས་

པར་བྱ། །མི་ཤྗེས་པས་སམ་མི་ནུས་པས་སམ་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་པས་སམ། །མི་

འདློད་པས་ཀང་རུང་སྟྗེ། །རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཉུང་ཟད་
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མ་བསྒྲུབས་ཀང་སྐབས་དློན་མི་ཉམས་ཏྗེ། བགྗེགས་བསལ་བ་ནི་བསྐློར་བ་ལ་

སློགས་པས་ཀང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །”ཞྗེས
1

་མན་ངག་རིག་པ་རྣམས་གསུང་ངློ་

ཞྗེས་ཕྗེང་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། སྟང་སྟབས་རྣམས་མི་བྱྗེད་ན་རྐང་

མཐིལ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེར་བསྐྗེད་ནས་བསྐློར་བ་དང་དམིགས་པ་བྱས་པས་ཀང་འགྲུབ་

བློ། །ལྔ་པ་ནི། དྗེ་ནས་བཀའ་བསློ་མི་ཉན་པའི་བགྗེགས་རྣམས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་

པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་རང་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་བསྐྗེད་ལ་ཁློ་བློ་བཅུ་སྤློས་

ཏྗེ་ཕྱློགས་བཅུར་དགློད། སྗེང་ལྡྗེང་གི་ཕུར་བ་སིད་དུ་སློར་བཅུ་གཉིས་པའམ་བརྒྱད་

པ། སྦློམས་སུ་དྗེའི་སུམ་ཆ་དང་ལྡན་པ། སྟློང་ཁློ་བློ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

ལ། ལྟྗེ་བ་མན་ཆད་མདུང་རྩྗེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་པ་བཅུ་ལ། ཡུངས་ཀར་

དང་ཙན་དམ་དམར་པློས་བྱུག །ཚོན་ས་ལྔའི་སྐུད་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དཀྲི། མྗེ་

ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་དམར་པློ་རྗེ་གདགས་ལ་སློད་གསར་པར་བཞག །ལས་ཐམས་ཅད་པ་

བཟླས་པའི་ཆུས་བསང༌། སྟློང་པར་སྦྱངས་ལ། སྟློང་པའི་ངང་ལས་སྟློད་བདུད་རྩི་

འཁྱིལ་པ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། སྨད་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གི་ཁློ་བློ་རློ་རྗེ་ཕུར་

པར་ལྷག་པར་མློས་པའམ་ཆློ་ག་གསུམ་གིས་བསྐྗེད། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག །རིགས་

བདག་དློན་གྲུབ་ཡབ་ཡུམ་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་དབང་བསྐུར། ཉྗེར་སྤྱློད་

ཀིས་མཆློད་ལ་ལག་པས་རྗེག་སྟྗེ་ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ལ་བྱིན་

གིས་བརླབ་བློ། །རློ་རྗེ་ཐློ་བ་མྗེ་ཏློག་དམར་པློའི་ཕྗེང་བ་བཅིངས་པ་ཡང་བསངས་

སྦྱངས་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་གཡས་ཀི་ཕྱག་མཚན་དང་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

1  ཞས
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ཐློ་བར་བསྐྗེད་དློ། །

དྗེ་ནས་ཕུར་བུའི་སྐློར་མ་གཏློགས་པ་གནློད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསློ་བ་ནས་

ཕུར་བུས་གདབ་པའི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱ་སྟྗེ། འློད་ཟྗེར་གི་ཕྗེང་བའི་ཕྱིའམ་

དཀིལ་འཁློར་ཀི་ཁང་པའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ། དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་གཡས་སྐློར་གིས་

ཕུར་བུས་གདབ། སྟྗེང་གི་ནི་ཤར་གི་ཤར་དང་འློག་གི་ནི་ནུབ་ཀི་ནུབ་ཏུ་འློ། །དྗེ་ལྟར་

བྱས་བས་བགྗེགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རིང་དུ་འབློས་པ་དང། སྟྗེང་འློག་དང་ཁློར་

ཡུག་ཆྗེན་པློའི་བར་དུ་འགྲློ་བ་རྣམས་བགྗེགས་དང་བལ་བར་མློས་པ་བརྟན་པློ་བྱ། 

ཕུར་བུ་རྣམས་སའི་གློང་བུ་བཅུའི་སྦུབས་སུ་གཞུག །ཉིས་རྗེ་རྗེ་ཞིང་ཐུན་སློ་སློ་ལ་

ཕུར་བུའི་ཁློ་བློ་རྣམས་ལ་གཏློར་མ་དང་མཆློད་པ་དབུལ། ཕུར་བུ་ཐྗེབས་ནས་ཁློ་བློ་

བཅུ་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་ལློ། །ཕུར་བུ་དངློས་སུ་མྗེད་ན་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསམ་

གཏན་གི་ཕུར་བུས་ཀང་བྱ་བར་རུང་ངློ་། །བཤད་རྒྱུ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་སུམ་བྷ་ནི་ལ་

སློགས་པའི་སྔགས་བཞི་ལ་མགློ་བློར་ༀ་དང་མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་བ་རིམ་པ་

བཞིན་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་བཞིར་སློང་ནས་བཟླས་ཏྗེ་བཀའ་བསློ་བ་དང༌། 

ཕུར་བུ་རྡུང་བའི་ཚེ་ༀ་བཛྲ་མུད་ག་ར་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ། །ཨ་ཀློཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་

བརློད་ནས་བརྡུང་བར་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་གསར་དུ་བགྗེགས་འཇུག་པ་ལས་བསྲུང་བའི་དློན་དུ། 

ཊཀྐི་ཧཱུཾ་ཛས་ལྕགས་ཀི་རློ་རྗེའི་ར་བ་དང༌། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་རློ་རྗེའི་གུར་

དང༌། གུར་གི་འློག་ར་བའི་སྟྗེང་དུ་རློ་རྗེའི་བ་རྗེ་དང༌། འློག་གཞི་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རློ་

རྗེའི་ས་གཞི་དང༌། ཕྱིའི་ཕྱློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་མདའི་དྲ་བ་དང༌། སྟྗེང་འློག་གཉིས་
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གཙུག་ཏློར་དང་གནློད་མཛེས་ཀི་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ་པློ། །དྗེ་ནས་

བགྗེགས་ཀང་རང་གི་སྗེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ནི་མྗེད་ལ། སྗེམས་

ཀང་རང་བཞིན་མྗེད་པའློ་སམ་དུ་བསམས་ནས་གཞན་ལ་བདྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྗེན་

པའི ་བསམ་པས་བྱང་ཆུབ་མཆློག་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་སམ་པའི་བློ ་བརྟན་པར་

བྱའློ། །བགྗེགས་ཉྗེ་བར་ཞི་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་གསུམ་པའློ། །དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་

འདུག་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་བསློམ་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་བསམ་གཏན་གི་ཆློ་ག་ལ་

ཡང་བྱ་བར་ཕྗེང་བ་ལས་བཤད་པས། རས་བིས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཡང་འདི་རྣམས་

བྱའློ། །བརྟག་བསང་གནང་གསློལ་དྲག་པློ་དང༌། རས་སྔགས་ལྟ་བ་སྟློང་པས་

སྦྱང༌། །གཏློར་མ་སྦྱིན་སྗེག་སྒྲུབ་ཐབས་བསློམས། །སྤློ་དང་སན་མནན་གསློལ་གདབ་

གདྗེག །ཕྱག་འཚལ་གསལ་གདབ་མིག་བསྐྗེད་བལྟ། །ང་རྒྱལ་རྐང་པ་བྱིན་བརླབས་

འགྲློ། །བསྐློར་ནས་བཀའ་བསློ་སྟང་སྟབས་བྱ། །ཁ་སྦྱློར་བདག་བསྐྗེད་ཕུར་བུ་

བསྒྲུབ། །ཕུར་གདབ་ར་བ་སློགས་ཀིས་བསྲུང༌། །ས་ཆློག་སྔློམ་དུ་བསྡུས་པའློ། །

གཉིས་པ་སྟ་གློན་གི་ཆློ་ག་ལ་བཞི། ལས་ཀི་ཐིག་གདབ་པ། ལྷག་གནས་

གསུམ་བྱ་བ། ལྷ་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པ། །སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའློ། །དང་པློ་ལ་

བཞི། །ཐིག་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག །ཐིག་སྐུད་འདུ་བྱ་བ། བྱས་ནས་ཐིག་གདབ་བ། ཐྗེབས་

ནས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ལས་ཐིག་སྔློན་དུ་བཏབ་ནས་ཡྗེ་ཐིག་

རྗེས་སུ་འདྗེབས་པར་ས་ར་ཧ་དང་ནག་པློ་སྤྱློད་པ་དང་ཨ་བྷྱ་དང་བི་བྷཱུ་ཏིས་བཤད་པ་

ལྟར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། ཡྗེ་ཐིག་ནི་ལས་ཐིག་བྱིན་གིས་རླློབ་བྱྗེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལས་

ཐིག་འདྗེབས་པའི་དུས་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་དང་དཀིལ་ཆློག་
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ཕལ་མློ་ཆྗེར་སྟ་གློན་གི་འློག་དངློས་གཞིའི་སྐབས་སུས་འདྗེབས་པར་གསུངས་པ་ནི། 

ནམ་མཁའ་ལ་འདྗེབས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་པ་ས་ལ་

འདྗེབས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་ཐུན་མློང་བ་ལ་དགློངས་ནས། ཡྗེ་ཐིག་གི་

སྐབས་སུ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སློ། །བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་ལྷ་སྟ་གློན་གི་སྔློན་དུ་

ལས་ཐིག་གདབ་པར་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་ཀླུའི་བློས་ས་ཆློག་ཟིན་

པའི་འློག་ཏུ་ལས་ཐིག་གདབ་པ་མཛད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཚུལ་གཉིས་བཤད་ཀང་ལག་

ལྗེན་ལ་ཕྱི་མ་ལྟར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། ལྭ་བ་པ་དང་ནག་པློ་སྤྱློད་པ་སློགས་ཀིས་ལྷ་སྟ་གློན་

གི་དྲིའི་བྱུག་པ་རྣམས་ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་བྱ་བར་གསུངས་ཤིང༌། །མི་ཐུབ་ཟླ་

བས་ཀང༌། དཀིལ་འཁློར་གང་དུ་ངྗེས་པ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་དྗེར་ནི་དྲི་ལྔ་འམ། །ཡང་

ན་གཞན་གིས་བྱུག་པར་བྱ། །ཞྗེས་ཚོན་གིས་འདྲི་བའི་དཀིལ་འཁློར་གང་དུ་ལྷ་འློང་

བའི་གནས་ངྗེས་པ་དྗེར། ལྷ་སྟ་གློན་གི་དྲིའི་དཀིལ་འཁློར་བྱ་བར་གསུངས་ལ། །ཐིག་

མ་བཏབ་ན་དྗེ་འདྲ་བའི་ལྷའི་གནས་ངྗེས་པ་མི་རྟློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། །བཤད་རྒྱུད་རློ་

རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས་ལས་ཀི་ཐིག་སྐུད་”ཡིག
1

་གསུམ་གིས་རྣམ་པར་སྦྱློང་བ་དང༌། དྗེ་ལ་

བསང་གཏློར་དང་མྗེ་ཏློག་གིས་མཆློད་པ་དང་སྔགས་བཟླས་ནས་ལྷག་གནས་བྱ་

བར་གསུངས་ལ། བྷ་བ་བྷ་དྲས་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་ཐིག་སྐུད་དུ་བཤད་ཅིང༌། །དློན་

ཡློད་ཞབས་ཀིས། དྗེ་ནས་ཁ་དློག་གཅིག་པའི་སྐུད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་པར་བྱིན་

གིས་བརླབས་པས་སའི་ཐིག་གདབ་ལ། ཞྗེས་བཤད་པས་གཤྗེར་ཐིག་གི་ཐིག་སྐུད་

ནི་ལས་ཐམས་ཅད་བ་གང་ཡིན་དུ་བསྐྗེད་དགློས་ཏྗེ་ལས་བུམ་བཞིན་ནློ། །ཀླུའི་བློས་

1  ཡི་ག
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ལས་ཐིག་འདྗེབས་མཁན་སློབ་དཔློན་དང་སྒྲུབ་གྲློགས་ཀིས་བྱ་བ་དང༌། དཔློན་སློབ་

གཉིས་ཀི་སློད་ས་དང་ཁ་ལྟ་ཕྱློགས་ངྗེས་པ་ཅན་གསུངས་ཤིང༌། ཕྗེང་བ་ལས་དང་

པློར་ཟླུམ་སྐློར་གི་ཉའི་མཚན་མ་བྱས་པའི་སྟྗེང་དུ་ཐིག་འདྗེབས་པ་ལ། དཔློན་སློབ་

གཉིས་ཀི་རྐང་སྟབས་དག་སློབ་མས་རྒྱབ་མི་སྟློན་པར་འགྲློ་བ་དང་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་

གིས་ཐིག་སྐུད་བཟུང་བ་སློགས་བཤད་པས། །ཡྗེ་ཐིག་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཆློ་

ག་ཐུན་མློང་བ་རྣམས་འདིར་ཡང་བང་དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐིག་སྐུད་ཀི་རྒྱུ་ནི་གཙང་ཞིང་མ་ཉམས་ལ་འཇམ་པའི་རས་

བལ་ལམ། བཙོ་མ་སྟྗེ་སྐྲ་མ་འདྲྗེས་པའློ། །ཕྗེང་བར་ཡྗེ་ཐིག་གི་རྒྱུའི་ཐིག་སྐུད་དཀར་

པློ་ལ་དཔའ་པློའི་རིན་གིས་ཉློས་པའི་རས་བལ་དང༌། གཞློན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པས་

བཀལ་བ་གདམ་ང་ཅན་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཡྗེ་ཐིག་སློབ་དཔློན་དང་སྒྲུབ་གྲློགས་

ཀིས་འཁྗེལ་བའི་ཚུལ་སློ་སློར་བཤད་པས། ལས་ཐིག་གི་ཐིག་སྐུད་ནི་སྔ་མ་ལྟར་བྱ་

སྟྗེ། དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བཀལ་བས་ཀང་ཆློག་གློ །དྗེ་ཡང་ཁ་དློག་དཀར་པློ་གསུམ་

སྒིལ་འཇུར་མདུད་མྗེད་ཅིང་བཀལ་ལྗེགས་པ། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མློ་ནས་

སློར་མློ་བཞིའི་དབུས་སུ་བཅུག་ཅིང་དྲངས་ནས། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་དུ་བྱས་པས་མཛུབ་

མློའི་རྒྱབ་ས་ལ་སྦྱར་བ་མ་གཏློགས་པ། རིང་བ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཉིས་འགྱུར་སྦློམས་

སུ་སློའི་ཉི་ཤུ་ཆ། །དཀིལ་འཁློར་གཞན་དུ་ལློངས་མ་སྤྱད་པ། དྲི་ཞིམ་པློའི་ཆུ་དང་

བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བའི་རྣམ་ལྔས་བྱུགས་ཏྗེ། ཐིག་སྐུད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་དབུས་སུ་

ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཀློད་ལ། དྲིས་བྱུགས་པའི་གསྗེར་ལ་སློགས་པའི་སློད་གཙང་མར་

བཞག །རང་གཙོ་བློའི་རྣམ་འབྱློར་དང་ལྡན་པས་བསང་སྦྱང་སྔློན་དུ་བཏང་སྟྗེ། 



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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བགྗེས་མཐར་བྱྗེད་དུ་བསྐྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་སློགས་བྱས་ལ་མཆློད་དྗེ། །ལག་

པས་རྗེག་ཅིང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་ལ་བསྲུང༌། དྗེ་ནས་མིག་ཡས་གཡློན་མ་

དང་ཊ་ལས་ཉི་ཟླ་སྗེར་པློ་དང༌། བཛྲ་དྲིཥྟི་མ་ཊ་ཞྗེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་ལ། ལས་

ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཆུ་དང་ཡུངས་ཀར་དང་དྲིའི་ཆུས་གཏློར་ལ། 

རློ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་པ་གཡས་པས་རྗེག་སྟྗེ། ༀ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སུ་ཏྲ་མ་ཏི་ཀྲ་

མ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བཟླས་ནས་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ་ཞྗེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ནས་ལྷག་

གནས་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ༀ་ཨ་མློ་གྷ་པདྨ་བ་སུ་ན་ད་རི་ད་རི་ད་ཏི་ནི་མཎ་ལི་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པ་

དང་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ལན་བདུན་བཟླས་ལ། །ཐིག་སྐུད་ལ་མྗེ་ཏློག་གཏློར་ཞིང་ཞབས་

བསིལ་གི་ཆུས་བསང་ངློ་། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐིག་ཆྗེན་བརྒྱད་གདབ་པ། ཐིག་ལྷག་མ་རྣམས་གདབ་

པའློ། །དང་པློ་ནི། །དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་ས་ལ་ༀ་སརྦ་སཾ་ཤློ་ད་ནི་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་

པས་དྲིའི་ཆུས་བསང་གཏློར་བྱས་ཏྗེ་གཙང་མར་བྱ། །དྲིས་བྱུགས་ནས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་མྗེ་

ཏློག་གཅལ་དུ་བཀྲལ། །ནམ་མཁའ་ལ་བི་བྱའི་དཀིལ་འཁློར་བཞུགས་པར་དམིགས་

ཏྗེ། མཆློད་ཡློད་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་མཆློད་ཅིང་བསྟློད་ནས། རང་མི་བསྐློད་པའི་རྣལ་

འབྱློར་དང་ལྡན་པས་རྣམ་སང་ངམ་བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་དུ་བསྐྗེད་པའི་སློབ་མ་སློབ་

དཔློན་ལ་རྒྱབ་མི་སྟློན་པར་འགྲློ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཡི་གྗེ་གསུམ་ཟླློས་ཤིང་ཐིག་གདབ་

སྟྗེ། དྗེ་ཡང་ཐློག་མར་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་བཙལ་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་

གཅིག་བསྐློར། དྗེའི་ཕྱློགས་བཞིར་ཐིག་ལྗེ་རྗེ་བྱས་པའི་སྟྗེང་དུ་ཟླུམ་པློ་བཞི་

བསྐློར། །སློབ་དཔློན་ནུབ་དང་སློབ་མ་ཤར་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་མངློན་པར་ཕྱློགས་ཏྗེ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དློ་སམ་དུ་མློས་ནས། །རང་

དང་སློབ་མའི་མིག་གཉིས་ཛ་ལས་སྐྗེས་པའི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་འློད་ཟྗེར་སྗེར་པློ་ཅན་དུ་

བསློམས་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་གིས་གཡློན་པའི་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་ལྟྗེ་བར་ཐིག་སྐུད་

བཟུང་ལ། ཛྫཿཛྫཿཛྫ༔ཞྗེས་པ་དང་ཛ་གསུམ་གིས་བཏང་ཞིང༌། སློབ་མས་ཀང་དྗེ་དག་

བརློད་ནས་དྲངས་ཏྗེ་གཡློན་པའི་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་ལྟྗེ་བར་བཟུང་ལ། རང་རྐང་པ་

གཡློན་པ་སྐིལ་ཀྲུང་ཕྱྗེད་པ་དང། གཡས་པ་ས་ལ་བཙུགས་ཏྗེ་བསད། སློབ་མས་དྗེ་

ལས་བཟླློག་སྟྗེ་བསད་ནས་ཤར་ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་གདབ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་

གཉིས་ཀས་རྐང་པ་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ཀིས་གཡས་སྐློར་དུ་

སློང་སྟྗེ་སློབ་དཔློན་ལྷློ་དང་སློབ་མ་བྱང་དུ་གནས་པས་ལྷློ་བྱང་གི་ཚངས་ཐིག་གདབ། 

སློབ་དཔློན་མྗེ་དང་སློབ་མ་དབང་ལྡན་དུ་གནས་པས་ཤར་གི་རྩ་ཐིག་དང༌། །སློབ་

དཔློན་དྗེ་ཉིད་དང་སློབ་མ་བདྗེན་བལ་དུ་གནས་པས་ལྷློ་དང༌། སློབ་མ་དྗེ་ཉིད་དང་

སློབ་དཔློན་རླུང་དུ་གནས་པས་ནུབ་དང༌། སློབ་དཔློན་དྗེ་ཉིད་དང་སློབ་མ་དབང་ལྡན་

དུ་གནས་པས་བྱང་གི་རྩ་ཐིག་ཁྲུ་གསུམ་མམ། ཡང་ན་སློབ་མའི་འབྱློར་པ་དང་བསྟུན་

ནས་ཁྲུ་གང་ལ་སློགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་གདབ་སློབ་དཔློན་མྗེ་དང་སློབ་མ་རླུང་

དུ་གནས་བས་ཟུར་ཐིག་དང་པློ་དང༌། སློབ་དཔློན་བདྗེ་བལ་དང་སློབ་མང་དབང་ལྡན་

དུ་གནས་པས་ཟུར་ཐིག་གཉིས་པ་གདབ་བློ། །བ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལ་སློབ་དཔློན་

དབང་ལྡན་དང་སློབ་མ་བདྗེན་བལ་དུ་གནས་པ་བྱུང་ཡང༌། དཔྱལ་གིས་སྔ་མ་བཞིན་

བསྒྱུར་བ་གཞན་རྣམས་དང་མཐུན་ནློ། །སྐློར་ཕྱློགས་དང་རྐང་སྟབས་དང་སློད་ས་

དང་ཁ་ལྟ་ཕྱློགས་ནི་ཐིག་ལྷག་མ་འདྗེབས་པ་རྣམས་ལའང་བྱ། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་
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ཐིག་སྐུད་འཛིན་པ་རྒྱུན་དུ་མ་ནུས་ན་དང་པློ་ལ་བྱ་ཞིང༌། ལྷག་མ་ལ་ཅི་བདྗེར་

བྱའློ། །ཐིག་སྐུད་ཆད་ན་བ་མ་འཆི་ཞིང༌། སྔར་བཤད་པའི་ཚད་ལས་རིང་ཐུང་དུ་གྱུར་

ན་བ་མ་ནད་ཀིས་འདྗེབས་པ་དང༌། སློད་སའི་ཕྱློགས་འཕྱུགས་ན་སློབ་མ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་སྐྗེད་པར་བཤད་པས་བག་དང་ལྡན་པས་ཐིག་སྐུད་བསྒྲུབ་ཅིང་ཐིག་གདབ། 

མཚན་མ་ངན་ན་ཟླློག་པའི་ཐབས་བྱའློ། །མཚན་མ་རྟློག་པ་ནི་ཚངས་ཐིག་གཉིས་

འདྗེབས་པའི་དུས་སུ་ཡིན་པར་ཤཱནི་པ་དང་ཨ་བྷྱཱ་བཞྗེད་དྗེ། དྗེ་གཉིས་དང་ཐིག་ཆྗེན་

བརྒྱད་དང་ཐིག་ཐམས་ཅད་ལ་རྟློག་པའི་ལུགས་གསུམ་ཡང་བཤད་དློ། །དྗེ་ནས་རང་

གཙོ་བློར་གསལ་བའི་མིག་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཧྲིཿལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་བར་བསྐྗེད་

ལ། ཁློ་བློའི་ལྟ་བས་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་“བལྟ
1

་ཞིང༌། ཧིཿཧིཿཞྗེས་བརློད་དྗེ་ལྷའི་

ལུས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དྲན་བཞིན་དུ། ཐར་པའི་སློའི་གྗེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྒིབ་པ་རྣམས་

དབྱི་བར་བྱའློ། །སམ་དུ་མློས་ལ། དྲི་བཟང་པློའི་ཆུས་སློའི་ཚངས་ཐིག་དང་རྩ་ཐིག་

གཉིས་ཕད་པའི་གཡས་ཡློན་ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་ཚངས་ཐིག་དང་བཅས་པ་ཕྱིས་

ལ་སློ་དབྱྗེའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཐིག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི། ཁྲུ་ལ་སློགས་པ་རྩ་ཐིག་

གི། །དབུས་སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕྱིས་པ་དྗེ། །སློ་དྗེའི་བཞི་ཆ་ཆ་ཆུང་སྟྗེ། །རྩ་བའི་ཕྱི་རློལ་

གཅིག་དང་གཉིས། །གཅིག་གཉིས་གཅིག་དང་གཅིག་གི་མཐར། །ཐིག་དྲུག་ཟུར་

ནས་ངློས་སུ་སྟྗེ། །ཚངས་ལས་རིམ་གིས་རིང་བར་ནི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པློའི་

ཐིག །གཉིས་ཐིག་ཆ་ཆུང་གཉིས་རྩྗེར་རྗེག །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་སྟྗེགས་

1  བལྷ
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བུའི། །ཐིག་ལས་དྲང་པློའི་ཐིག་གཉིས་ཏྗེ། །དྗེ་ནི་ཆ་ཆུང་རྗེ་ཡི་བར། །དཔངས་སུ་ལྔ་

སྟྗེ་དང་པློ་ནི། །ངློས་ཐིག་རྩྗེ་མློར་ཡང་དག་རྗེག །རྩ་བའི་རྩྗེ་ནས་བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་

ཆུང་བཞི་སྟྗེ་ངློས་སུ་འང་བཞི། །སྟྗེང་དུའང་བཞི་སྟྗེ་གསུམ་འཁྱློག་པའློ། །ཀ་བའི་རྩྗེ་

ནས་ཕྱི་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་རྗེ་རྗེ་དློར་བར་ཐིག །བཅུ་གཅིག་འདི་ལ་ལྔ་པ་དང༌། བདུན་

པ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་གཉིས། ཡང་ན་གསུམ་པ་བདུན་པ་དང༌། དགུ་པ་ཆ་ཆུང་རྗེ་

རྗེའློ། །བཞི་པ་དྲུག་པ་བཅུ་པ་རྣམས། །སློ་སློར་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་ཕྱྗེད་དློ། །ལྔ་ནི་ཆ་ཆུང་

ཕྱྗེད་དང་གཉིས། དྗེ་ལ་ཕྱློགས་གཉིས་སུ་ནི་རྒྱར། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་

ནི། །ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་བཅས་མདའ་ཡི་མཐར། །སམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་གསུམ། །ཐིག་ནི་

ཆ་ཆུང་བྱྗེད་དང་བཞི། ཆ་ཆུང་དྲུག་མཐར་གཉིས་པ་དང༌། །གསུམ་པ་ཆ་ཆུང་གསུམ་

པའློ། །ཆ་ཆུང་བཞི་མཐར་བཞི་པ་ནི། ཆ་ཆུང་ལྔ་སྟྗེ་མདའ་ཕྱྗེད་བཅས། །གསུམ་དློར་

ནས་ནི་ཕྱྗེད་དང་ལྔ། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །བཞི་ནི་ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་

ཏྗེ། ཐིག་བཅུ་གཅིག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟྗེང་གི་ནི། །ངློས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་

དང་བཞི། །བདུན་པའི་འློག་ལ་ཆ་ཆུང་གསུམ། །སྟྗེང་ནི་ཆ་ཆུང་དྲུག་སྟྗེང་དུ། །སམ་བུ་

རྣམས་མཐར་སློན་པའི་ཐིག །གཞན་གི་མཐའ་དང་ལྷན་ཅིག་སྟྗེ། །ཀློག་པློ་གཅིག་གློ་

འདི་ནང་དུའང༌། །ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་ནས་དྗེ་བཞིན་གཞན། །དྗེའི་ཕྱིར་ཆ་ཆུང་རིག་བྱྗེད་

མཐར། །ཐིག་ཟླུམ་དྗེ་ནས་གཉིས་ཡིན་ཏྗེ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་དློར་བར་རློ། །བཞི་

དློར་བར་ནི་ཟླུམ་པློ་གཞན། །ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མཐར་དང༌། བདུན་པའི་

མཐའ་རུ་ཟླུམ་པློའི་ཐག །དྗེ་ནས་ཡང་དག་དྲངས་ནས་ནི། །ཕྱློགས་གཞན་ཐིག་གི་

མཚམས་སློང་བའི། །ཐིག་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཚངས་པའི་ཕྱིར། །ཆ་ཆུང་གཉིས་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

549

གསུམ་དློར་བར་རློ། །ཕྱི་ཟླུམ་ཐིག་ལས་ཕྱི་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་དློར་བར་ཟླུམ་པློའི་

ཐིག །དྗེ་ནས་ཆ་ཆུང་གསུམ་དློར་ནས། །ཟུར་ཐིག་བར་དུ་གནས་པའི་ཐིག །ཀུན་ཏུ་

སློན་པའི་ཚངས་ཐིག་དང༌། རྗེའུ་མིག་སམ་བུའི་རྗེ་ཁ་དབྱི། ཞྗེས་འབྱུང་བ་བཞིན་

གདབ་པློ། །དྗེ་ལ་མདའ་ཕྱྗེད་བཅས། །གསུམ་དློར་ནས་ནི་ཕྱྗེད་དང་ལྔ། ཞྗེས་སམ་བུ་

ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་དང༌། སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟྗེང་གི་

ནི། ངློས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་བཞི། ཞྗེས་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་བཅུ་བཞི་དང༌། 

ཡང་རྒྱལ་པློ་ཉྗེས་པ་གསུམ་ཉི་མ། ཞྗེས་སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་ནས་མཐར་

ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་མི་མཐུན་པས་འགལ་ལློ་སམ་ན། སྐློན་མྗེད་

དྗེ་དང་པློ་ནི་སམ་བུ་ལྔ་པའི་སྟྗེང་གི་ཐིག་གི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་ཡིན་ལ། གཉིས་

པ་ནི་སམ་བུ་ལྔ་པའི་ཀ་བ་ནས་ཀ་བའི་བར་ཡིན་ཞིང༌། །གསུམ་པ་ནི་ཀ་བས་ཆ་ཕན་

རྗེ་ཁྱར་པའི་བར་གི་མུན་སམ་རང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །རིགས་པ་འདིས། བཞི་ནི་

ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་ཏྗེ། ཞྗེས་སམ་བུ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་

ཆུང་བཅུ་བཞི་དང༌། སྟྗེང་ནི་ཆ་ཆུང་དྲུག །ཅྗེས་པའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་

དང༌། ཡང་རྒྱལ་པློ་ཕྱློགས་དང་མི་རྣམ་གསུམ། ཞྗེས་སམ་བུ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་

མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་བཅུ་བཤད་པ་རྣམས་མི་འགལ་བ་ཡང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ཀློག་པློ་ནང་མའི་ཐིག་གི་མར་ས་ནི། ཕྗེང་བ་ལས་ཐིག་བཅུ་གཅིག་གི་དང་

པློའི་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དློར་བའི་ས་ནས་གྗེན་དུ་འགྲྗེང་བར་གསུངས་པས་མདའ་ཡབ་ལ་

གཏུག་པ་མིན་ནློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་གཡས་གཡློན་གི་ཕྱི་ཐིག་གི་རྩ་བ་ནི། རྟ་

བབས་སློ་ཚད་བཞི་མའི་ཚངས་ཐིག་ནས་སློ་ཆད་གཉིས་གཉིས་སློང་བ་ལས་ཕན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཆད་དུ་འདར་མི་རུང་སྟྗེ། དྗེ་ནི་རྒྱས་པར་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་

ན་འདིར་དྗེའི་སྐློར་ལུགས་ནི། ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་ཕད་པ་ནས། །ཆ་ཆུང་བཞི་དང་

བཞི་གསུམ་ནི། །སློང་བར་ཆ་ཆུང་དགུ་དང་ནི། །བཞི་ཆས་གཡས་གཡློན་ཕྱིར་རྭ་

བསྐློར། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་ནི། །ཕྱྗེད་བཅས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་

གཡས། །དྲུག་ནས་ཕྱྗེད་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཀིས། །གཡློན་བསྐློར་གཡས་པ་དྗེ་ལས་

བཟླློག །ཕྗེང་བའི་ནང་ཐིག་གི་ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་གཉིས་མི་མཐུན་པའི་

དགློངས་པ་ནི་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་ལ། ཐིག་གི་གཞུང་ལྷག་མ་ནི་གློ་

སའློ། །ཟླུམ་ཐིག་བྱྗེད་པའི་ཚེ་སྗེང་ལྡྗེང་གི་ཕུར་བུ་སྟྗེང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་འློག་རློ་རྗེ་རྩྗེ་

གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཧཱུཾ་ལས་སྐྗེས་པར་བསམས་ནས། ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་

སརྦ་བིགྷྣན་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པའམ། །གྷ་གྷ་ལ་སློགས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ནས། དཀིལ་

འཁློར་གི་དབུས་སུ་གདབ་ལ་རྡུང་བའི་སྔགས་ཀིས་བརྡུང་ངློ། །དྗེ་ལ་ཐིག་སྐུད་ཆ་

ཆུང་གློ་དྲུག་གཉིས་ལྟབ་ཏུ་བཏགས་ཏྗེ་དབང་ལྡན་ནས་གཡས་སྐློར་དུ་བསྐློར་

རློ། །ཕུར་བུ་མྗེད་ན་བསམ་གཏན་གིས་ཀང་རང་ལ་བསྐློར་ཟིན་ནས། ཕུར་བུ་དབྱུང་

བའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་དབྱུང་ལ། རང་གི་ལག་གི་རློ་རྗེ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་

མློ། །བཞི་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཐིག་ཐམས་ཅད་ཐྗེབས་པའི་མཐར། ཐིག་སྐུད་ཀི་ལྷ་ལ་

མཆློད་གཏློར་ཕུལ་བའི་འློག་ཏུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿཞྗེས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཤྗེགས་ལ་

ཐིག་སྐུད་རང་གནས་སུ་བཞག་གློ །ཐློད་ལློ་ཀློར་གིས་ཐིག་གདབ་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཞི་

པའློ།།     །།

གློ་རིམ་དུས་རྒྱུ་འཁྗེལ་ཚུལ་ཚད། །བྱུག་བཀློད་བཞག་བསྐྗེད་མཆློད་བསྲུང་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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མིག །གཏློར་བཟླས་གཏློར་བསང་ས་མཛེས་བྱ། །མཆློད་བསྐྗེད་ཕྱློགས་མིག་བཟུང་

གཏང་རྐང༌། གཡས་སྐློར་སློབ་དཔློན་ནུབ་དང་ལྷློར། །གནས་ནས་ཚངས་གཉིས་

མྗེར་གནས་ཏྗེ། །ཤར་དང་ལྷློ་དང་རླུང་གནས་ནས། །ནུབ་དང་བྱང་གི་རྩ་ཐིག་

བཞི། །མྗེ་དང་སིན་གནས་ཟུར་ཐིག་གཉིས། །ཟླློས་གདབ་སློ་དབྱྗེ་ལྷག་མ་ལའང༌། 

ཕུར་གདབ་བསྐློར་དབྱུང་གཤྗེགས་པ་ནི། །ཐིག་ཆློག་སྔློམ་དུ་བསྡུས་པའློ། །གཉིས་

པ་ལྷག་གནས་གསུམ་བྱ་བ་ལ་གསུམ། །སའི་ལྷ་མློ་ལྷག་གནས། དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་

ལྷག་གནས། བུམ་པ་ལྷག་གནས་སློ། །དང་པློ་ནི། རང་ཞྗེ་སྔང་རློ་རྗེའི་ང་རྒྱལ་གིས་

གནློད་མཛེས་མདུན་དུ་བཀུག་སྟྗེ་བཀའ་ནློད་པ་ལ། བཀའ་བསློ་བ་སློགས་སྒྲུབ་

ཐབས་བཞིན་བྱས་ཏྗེ། ཕྱློགས་སྐློང་བཅུ་བཀུག་ནུས་ཕྱློགས་རྣམས་ཀི་ཁློན་པར་

གཞུག །བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་བསྐྗེད་ལ་ཕུར་བུ་བཅུར་བསློམས་ཏྗེ་ཕུར་བུས་གདབ་

པ་སློགས་སྔར་བཞིན་བྱ། །དྗེ་ནས་ར་བ་སློགས་སྔར་བཞིན་བྱ་ལ་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་

གི་སར་བསྐྗེད་ལ་ལྷག་གནས་བྱའློ། །དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་དྲིའི་དཀིལ་འཁློར་

བྱས་ལ་དྗེར་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་སའི་ལྷ་མློ་སྗེར་མློ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཅན་

ཞི་བ། ན་བཟའ་དཀར་པློ་མནབས་པ། རྒྱན་བཟང་པློ་ས་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ། ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀི་གཡས་པས་སྐབས་སྦྱིན་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། གཡློན་པས་

གསྗེར་གི་བུམ་པ་བསམས་པ་བསྐྗེད་ལ། །ལག་པ་གཡས་པར་ཟླ་བའི་སྟྗེང་དུ་ཧཱུཾ་

གསུམ་བསམས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་སློར་མློའི་རྩྗེ་མློས་ས་ལ་ལན་གསུམ་

བསྣུན་པ་དང༌། དྗེའི་སྒ་དང་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་བསྐུལ་བས་ས་གཡློས་པའི་གསྗེབ་

ནས། ས་ཡི་ལྷ་མློ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་འཐློན་པ་དང་འདྲྗེས་ནས། བདག་གིས་ཅི་བགི་བ་
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བཀའ་སྩློལ་ཅིག་ཅྗེས་བརློད་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་མཆློད་པ་བསང་སྦྱང་སྔློན་དུ་

འགྲློ་བས་སློ་སློའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ཏྗེ། ༀ་པྲི་ཐི་ཝི་དྗེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝ་ར་པྲ་ཝ་

ར་སཏ་ཀ་རཾ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞྗེས་པས་མཆློད་ཡློན་དང༌། དྗེ་བཞིན་པཱ་ཏྱཾ་

གིས་ཞབས་བསིལ་དང༌། ཨཱཉྩ་མ་ནཾ་གིས་ཞལ་བསིལ་དང༌། པྲློཀ་ཎཾ་གིས་བསང་

གཏློར་ཕུལ་ནས། །ༀ་པྲི་ཐི་ཝི་དྗེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝ་ར་པུཥྗེ་པཱུ་ད་མྗེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་ས་ར་ཎ་

ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡྗེ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་གིས་མྗེ་ཏློག་དང། དྗེ་བཞིན་དུ་དྷཱུ་པྗེས་བདུག་སློས། ཨཱ་ལློ་

ཀྗེས་མར་མྗེ། གནྡྗེས་དྲི། ནྱཻ་ཝི་ཏྱས་ཞལ་ཟས། ཤ་པྟས་རློལ་མློ་རྣམས་ཕུལ་ལ། རློ་

རྗེའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། སྐློབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གི་

ཁྱད་པར་དང༌། །ས་དང་ཕ་རློལ་ཕྱིན་རྣམས་ལ། །ལྷ་མློ་ཁྱློད་ནི་དབང་དུ་གྱུར། །སྐློབ་

པ་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀི་དཔུང་བཅློམ་ལྟར། །དྗེ་བཞིན་བདག་གིས་

བདུད་ཀི་དཔུང༌། །ཕམ་པར་བྱས་ཏྗེ་དཀིལ་འཁློར་བི། །ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་དྗེ་

གསློལ་བ་བཏབ་པས་དྗེ་ལྟར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་གསུངས་ནས་དྗེ་ཉིད་དུ་ཐིམ་སྟྗེ་ས་ཡི་

ངློ་བློར་གནས་པར་བསམ་ལ། ལག་པ་རློ་རྗེ་ནང་བསམས་བྱས་ནས་ས་དྗེ་མནན་ལ། 

ༀ་བཛྲི་བྷ་བ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས། རློ་རྗེ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཧཱུཾ་

ཡིག་འློད་ཟྗེར་འབར་བ་འཕློས་པས། དབང་ཆྗེན་གི་བར་རློ་རྗེར་བྱས་པར་བསམས་

ནས། ༀ་བཛྲ་ཌི་ཌྷ་ཏིཥྛ་ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །དགུག་

གདབ་ར་བ་རློ་རྗེའི་ས། བསྐྗེད་བསྐུལ་སྗེས་མཆློད་གསློལ་བ་གདབ། །གནང་

བསམས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ས་ཡི་ལྷ་མློ་ལྷག་གནས་སློམ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་

ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་ས་ལ་དྲི་ཞིམ་པློ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡི་གྗེ་གསུམ་
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གིས་བསྔགས་པས་བྱུག་ཅིང༌། མྗེ་ཏློག་གཅལ་དུ་”དགྲམ
1

། རང་ཕྱི་དྲློ་ཁྲུས་བྱས་

ཤིང་ལུས་ལ་དྲི་བཟང་པློས་བྱུག །ཆློས་གློས་དམར་པློ་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་ཅན་གློན། 

གདློང་དྲི་ཞིམ་པློས་བསློས་ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན། །ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ་

དང༌། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྞི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པས་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་ལན་བདུན་བསྔགས་པའི་

རས་དམར་པློའི་ཐློད་དང་ཅློད་པན་གིས་བརྒྱན་པ། དཀིལ་འཁློར་གི་ཤར་ནས་ནུབ་

ཏུ་ཕྱློགས་པས་འདུག་སྟྗེ་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་ཙནྡན་དང་གུར་ཀུམ་ལ་སློགས་པའི་

དྲི་བཟང་པློ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བསྗེས་པས་གཙོ་བློ་ལྔའི་གནས་སུ་དྲིའི་མཎལ་གྲུ་བཞི་

པ་རྗེ་དང༌། ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་ཟླུམ་པློ་རྗེ་རྗེ་རང་རང་གི་སྔགས་བརློད་ལ་

བྱུག་ཅིང་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོམ་བུ་རྗེ་དགློད། དྗེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་

པ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསྐྗེད། །དྗེར་ལྷ་སློ་གཉིས་རང་རང་གི་ས་བློན་ལས་སམ་ཆློ་ག་

གསུམ་གིས་བསྐྗེད། རང་གི་སིང་ཁའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་སྔར་ནམ་མཁར་

བཏྗེག་པའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤྱན་དྲངས་ལ། དམ་ཚིག་པ་ལ་གཞུག་

ལ་དབང་བསྐུར། ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཉྗེར་སྤྱློད་ཚང་བ་རྗེའམ་མ་འབྱློར་ན་བཅུ་ལས་མི་ཉུང་

བའི་མཆློད་པ་ཆུ་བཞི་དང་བཅས་པ་བཤམ། བསང་སྦྱང་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཆུ་བཞི་

ཉྗེར་སྤྱློད་དང་བཅས་པ་དང་འདློད་ཡློན་ལྔ་དང་བཅས་པ་ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད་

དྗེ་བསྟློད་པས་བསྟློད་དློ། །བྱུག་དགྲམ་ཆས་གཞུག་རྣལ་འབྱློར་བསློམ། །ཐིག་ལྗེ་

སྔགས་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་བསྐྗེད། །གཞུག་དབང་མཆློད་ཅིང་བསྟློད་པ་ནི། སྟ་གློན་ལྷ་ཡིན་

ཆློ་གའི་སློམ། །

1  དགམ
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གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་བཤམ་པ་དང༌། །བུམ་པ་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་

ནི། བུམ་པའི་རྒྱུད་ནི་གསྗེར་དངུལ་ལམ་ཟངས་སམ་ས་ལས་བྱས་པའམ། །དྗེ་ལས་

གཞན་ཇི་ལྟར་རྗེད་པ་ཡང་རུང་ངློ་། །བུམ་པའི་ཚད་ནི་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ལྟློ་བའི་ཟད་ཀའི་

རྒྱར་སློར་ཉི་ཤུ་མཐའ་སྐློར་དུ་མཐློ་ལྔ། མགྲིན་པའི་དཔངས་སློར་བརྒྱད། མཆུའི་

”འཕྱང
1

་ལ་སློར་གཉིས་པའི་ཚད་ལྡན་མྗེད་ན་སྦྱིན་བདག་ལ་མི་ཤིས་པས་ཚད་དང་

ལྡན་པར་བྱ། གཞན་རྣམས་མ་ངྗེས་པར་བཤད་དྗེ་ཀུན་ཀང་ནག་པློ་མྗེད་པ་རྩ་བ་དློར་

ཞིང་མ་འབྱར་པ་བུག་པ་དང་གས་པ་མྗེད་པ། མཆུ་འཕྱང་ཞིང་མགྲིན་པ་རིང་ལ་

གསུས་པ་ཆྗེ་བ་རྣམས་འབས་བཏགས་པའམ། ཐློད་ལློ་ཀློར་རམ་ཙནྡན་གི་ལྡྗེ་གུའམ་

རློ་རྒྱུས་དང་ས་དཀར་གིས་བྱུག །བུམ་པའི་གྲངས་ནི་རྒྱས་པ་ལྷའི་གྲངས་དང་མཉམ་

པ་དང༌། དྗེ་མྗེད་ན་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ཀི་ལ་བཞི་བཞི་དང་དབུས་ཀི་སྟྗེ་དགུ །དྗེ་

ཡང་མ་འབྱློར་ན་ཕྱློགས་ཀི་དབྱྗེ་བས་སམ་ཡང་ན་གཤྗེགས་པ་དང་གཤྗེགས་མ་དང་

སྗེམས་དཔའ་དང་སྗེམས་མ་དང་ཁློ་བློའི་བུམ་པ་སྟྗེ་ལྔའློ། །དྗེ་ཡང་མྗེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་

གི་གཅིག་སྟྗེ་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་བུམ་ལྷག་པར་བྱའློ། །མཚན་མ་བི་བ་ནི་

གུར་ཀུམ་ལ་སློགས་པས་བུམ་པའི་ལློགས་ལ་ལྷ་རང་རང་གི་གདན་གི་སྟྗེང་དུ། རང་

རང་གི་ས་བློན་ནམ་ཕྱག་མཚན་རྡུལ་ཚོན་གི་སྐབས་བཞིན་དུ་བི། རྣམ་རྒྱལ་གཅིག་

ལས་མྗེད་ན་དྗེའི་གདློང་ལ་ཉི་མའི་སྟྗེང་དུ་མི་བསྐློད་པའི་རློ་རྗེ། འློག་ཏུ་ཟླ་བ་ལ་རྣམ་

སང་གི་འཁློར་ལློ། །ལྷློར་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྟྗེང་དུ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། །ནུབ་ཏུ་པདྨའི་སྟྗེང་དུ་

པདྨ། བྱང་དུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་སྟྗེང་དུ་རལ་གྲི་དང༌། དྗེའི་གཡློན་དུ་ཉི་མའི་སྟྗེང་དུ་

1  འཕྱད
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ལས་ཐམས་ཅད་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་བི་སྟྗེ། ལས་བུམ་ལློགས་སུ་ཡློད་ན་དྗེའི་གདློང་

ལ་དྗེ་ལྟར་བིའློ། །གློས་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པ་ས་ལྔ་གང་རུང་ཟུང་གིས་མགུལ་པ་

ཐློར་ཅློག་གསུམ་པའི་ཚུལ་གིས་བཅིང༌། ཧཱུཾ་ལན་གདུན་བཟླས་པའི་སད་པུ་དཀར་

པློ་བདུན་གིས། ༀ་བཛྲ་ཤྗེ་ཁ་ར་རུ་ཊ་མ་ཊ་དི་ཤཾ་བནྡ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་མགུལ་ཆིངས་

དཀྲི། དྗེ་ནས་བུམ་པ་ལ་གུ་གུལ་གིས་བདུག །ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་བཟླས་

པའི་ཡུངས་ཀར་གིས་བརྗེག་ལ་བགྗེགས་བསྐྲད་ཅིང༌། རྟ་གླང་དང་བློང་བུ་སློགས་

ཀིས་མ་བགྲློད་པའི་ཆུ་གཙང་མ་སློག་ཆགས་མྗེད་པ་སློད་གཞན་ལ་མ་རྗེག་པ་

བངས་ལ། དྲི་བཟང་དང་བསྗེས་པས་རན་པར་དགང༌། དྗེ་དག་གི་ནང་དུ་གསྗེར་

དངུལ་མུ་ཏིག་བྱུ་རུ་པདྨ་རཱ་གའམ། པདྨ་རཱ་ག་མྗེད་ན་ཟངས་སམ་དུང་དང་དངུལ་

གི་དློད་ལ་མུ་མྗེན་གིས་ཀང་རུང་སྟྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྔ་དང༌། གྲློ་ནས་ཏིལ་མློན་སན་གྲྗེའུ་

དང་མློན་སན་རྗེའུ་སྟྗེ་འབྲུ་ལྔ་དང༌། །ག་པུར་གུར་ཀུམ་ཙནྡན་དཀར་དམར་གླ་རྩི་སྟྗེ་

དྲི་ལྔ་དང། བི་ཧཱ་ཏཱི་ཀཱཎ་ཀཱ་རི་ཧ་ས་དྗེ་བ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ། དཎ་ཨུཏྤལའི་རྩ་བ་སྟྗེ་སྨན་ལྔ་

རྣམས་གཞུག །འབྱློར་པ་ཆུང་ན་རྣམ་རྒྱལ་དང་ལས་བུམ་གཉིས་རིན་པློ་ཆྗེའི་སིང་པློ་

ཅན་དུ་བྱའི་བུམ་པ་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་རྣམ་རྒྱལ་ངྗེས་པར་རིན་པློ་ཆྗེའི་

སིང་པློ་ཅན་དུ་བྱ་བར་བཤད་པས། བུམ་པ་དང་མགུལ་ཆིངས་དང་ནང་རས་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་སློབ་མས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །ཡལ་ག་དང་ལློ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་

གིས་ཁ་བརྒྱན༌། གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང་བྱ་བ་མང་བའི་ཕྱིར་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྟྗེང་དུ་ཧཱུཾ་

གིས་བསྔགས་པའི་དུང་ཆློས་སམ་ཐློད་པའམ་ར་ཕློར་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བཅས་པའི་དྲི་

བཟང་གི་ཆུས་བཀང་བའི་སྟྗེང་དུ། །མྗེ་ཏློག་གྗེ་ཕྗེང་བ་དབུས་སུ་བཅིངས་པའི་རློ་རྗེ་
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བཞག །སྟ་གློན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཕྱི་རློལ་རློ་རྗེའི་ར་བའི་ནང་དུ་ཤར་ལ་སློགས་

པའི་ཕྱློགས་མཚམས་སུ་ཀུ་ཤའི་གདན་ལ་དགློད་དྗེ་གཙོ་བློའི་བུམ་པ་ནི་དབུས་

སུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས། ༀ་ཨཱཿབིགྷྣཾ་ཏ་ཀྲཏ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་

བསང༌། །ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྟློང་པར་སྦྱང༌། སྟློང་པའི་ངང་ལས་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པློ་

ཆྗེའི་བུམ་པ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་བསྐྗེད། །ༀ་ཏཱཔྟྗེ་ཏཱཔྟྗེ་མཧཱ་ཏཱཔྟྗེ་སྭཱ་ཧཱ་ཞྗེས་

བཟླས་པས་དྲངས་པའི་ལྷའི་ཆུ་བློའི་གངྒཱ་དང་བུམ་པའི་ཆུ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་པར་

མློས་ལ། བུམ་པ་རྒྱས་པར་ཡློད་ན་བུམ་པ་སློ་སློར་རང་རང་གི་གདན་དང༌། བཅུ་

དང་དྲུག་ཡློད་ནའང་ཇི་ལྟར་བསྡུས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་གདན་དང༌། རྣམ་རྒྱལ་གཅིག་

ལས་མྗེད་ན་དྗེར་ལྷ་ཡློངས་རློགས་ཀི་གདན་བསམས་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་དང༌། ལས་

བུམ་ལ་བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་ལྷག་པར་མློས་པའམ་སློ་སློའི་ས་བློན་ནམ་ཆློ་ག་

གསུམ་གིས་བསྐྗེད། བུམ་པའི་མཚན་མ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་ལྷར་བསྐྗེད། །རང་

གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤྱན་དྲངས་པ་

ལ། མཆློད་ཡློན་ལ་སློགས་པ་ཕུལ་ལ། ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿས་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉྗེས་

བྱ། རང་རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་དབང་

བསྐུར། །སྔར་ལྟར་མཆློད་བསྟློད་བདུད་རྩི་མང་བ་བྱ་སྟྗེ། བུམ་པའི་ལྷ་ལ་ཡང་ལྷ་

གྲངས་དང་མཉམ་བའི་ཉྗེར་སྤྱློད་དབུལ་བར་བཤད་དློ། །དུང་ཆློས་སུ་ལྷ་ཚང་བ་སྐྗེད་

པ་ལ་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་གཞན་མི་སང་ལ། མཚོ་སྐྗེས་ཀི། སྔར་གསུངས་པ་ཡི་
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བུམ་པ་ལས། ཐམས་ཅད་ཆུ་ལས་ཁམ་ཕློར་དུ། །ཉུང་”ཟད
1

་བླུགས་ཏྗེ་རྣམ་རྒྱལ་

གི། །བུམ་པ་བཾ་ལས་བསྐྗེད་པ་ཡི། །རིན་ཆྗེན་བུམ་པའི་སྟློང་གཞག་བྱ། །དྗེར་ནི་

དཀིལ་འཁློར་བསྐྗེད་བྱ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་གཞུང་དྗེར་རྣམ་རྒྱལ་དུ་ལྷ་སྐྗེད་

པ་ཟུར་དུ་བཤད་པ་ཅིག་ཡློད་ན། དྗེར་ནི་ཞྗེས་པའི་དློན་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྟྗེང་གི་ཁམ་

ཕློར་དྗེར་སྐྗེད་པ་ལ་བཤད་དུ་རུང་ཡང༌། དྗེ་མི་འདུག་པས་རྣམ་རྒྱལ་དུ་དཀིལ་

འཁློར་སྐྗེད་པའི་ཁུངས་སུ་སང་ངློ་། །སློབ་དཔློན་ལྭ་པ་པས། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་མཆློད་ཡློན་

གི་སློད་དྲི་ཞིམ་པློའི་ཆུ་མྗེ་ཏློག་དཀར་པློ་དང་བཅས་པ་བཞག་སྟྗེ། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་མྗེ་

ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་བཅིངས་པའི་རློ་རྗེ་བཞག་ལ། ཞྗེས་དང༌། མྗེ་ཏློག་དཀར་པློ་དང་

བཅས་པའི་མཆློད་ཡློན་བུམ་པར་ཕུལ་བས། ཞྗེས་དུང་ཆློས་ནི་བཟླས་པ་ཟིན་པའི་

འློག་ཏུ་བུམ་པའི་ལྷ་ལ་མཆློད་ཡློན་འབུལ་བའི་སློད་དུ་གསུངས་པས། འདིར་དྗེར་ལྷ་

སྐྗེད་པ་མ་བྱས་སློ། །དྗེས་ན་དྗེའི་ཆུའི་བསྒྲུབ་ལུགས་ནི། ༀ་བཛྲ་ཨམྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ་

ཞྗེས་པ་དང༌། ཡི་གྗེ་གསུམ་ལན་བདུན་བཟླས་ཏྗེ་བསྔགས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་

རྩིར་བྱས་པའི་རློ་རྗེའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་རང་བཞིན་དུ་སྗེམས་པར་ཕྗེང་བ་ལས་

གསུངས་པ་དྗེ་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བཟླས་ཤིང་རློ་རྗེ་ལ་

བཏགས་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བའི་མཐར་ལག་པ་གཡློན་པའི་ཁུ་ཚུར་གིས་བཟུང་ལ་

གཙོ་བློའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ཆུ་ལ་ཨུ་ད་ཀ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླ། དྗེ་ནས་

བུམ་པ་སློ་སློའི་སྟྗེང་དུ་རློ་རྗེ་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་དང་བཅས་པ་སྤློས་ལ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་

བཟུང་ནས་སློ་སློའི་སིང་པློའམ་ཕྗེང་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ་བཟླ། 

1  ཟང
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ལས་ཐམས་ཅད་པ་ལ་མཚན་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ཕྗེང་སྔགས་ལན་བདུན་

བཟླ། བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྐབས་བཞིན་བྱའློ། །ཐམས་ཅད་ལ་

ཐུན་མློང་དུ་དམིགས་ནས་ཡི་གྗེ་གསུམ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ལན་

བདུན་བརློད་པས། ལྷ་རྣམས་ཆགས་པ་ཆྗེན་པློའི་མྗེས་ཞུ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

ཀི་ངློ་བློར་བུམ་པའི་ཆུ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གཙོ་བློའི་སྔགས་

དང་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་དུང་ཆློས་ཀི་ཆུས་བུམ་པ་རྣམས་སུ་མཆློད་ཡློན་

དབུལ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་མྗེ་ཏློག་དཀར་པློ་གསུམ་གསུམ་ཡང་གཞུག་

གློ །དྗེ་ནས་མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པས་མཆློད་དྗེ་ལས་བུམ་གི་ཆུས་དྗེའི་ཁ་རྒྱན་གི་

ཡལ་འདབ་ཉིད་ཀི་བསངས་ཏྗེ། དཀིལ་འཁློར་གི་བྱ་བ་རྣམས་རློགས་པ་དྗེ་སིད་དུ་

བགྗེགས་རྣམས་ཟླློག་པར་མཛོད་ཅིག་ཅྗེས་བརློད་ལ། གཏློར་མ་ཕུལ་ཏྗེ་རྗེག་ལ་

བསྟློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བར་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་བུམ་པ་རྣམས་ལ་ག་པུར་དང་ཨ་ཀ་རུས་བདུགས་པའི་རས་ཀི་

དགབ་ལ་གནས་དབྗེན་པར་སྦ། རང་དང༌སློབ་མ་ལ་བསང་གཏློར་བྱ་བའི་དློན་དུ་

ལས་བུམ་ཀུ་ཤའི་ཆུན་པློ་དང་བཅས་པ་ཤར་སློའི་བྱང་དུ་བཞག་གློ །བུམ་བཟླས་

དང་མཆློད་པ་ནི་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཐུན་གསུམ་གསུམ་མམ་གཅིག་ཏུ་བྱའློ། །ས་ཡི་ལྷ་མློ་

ལ་སློགས་པ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་ལྔ་པའློ། །རྒྱུ་ཚད་གྲངས་མཚན་མགུལ་

ཆིངས་སྐུད། །བདུག་བསྐྲད་དགང་གཞུག་དུང་རློ་རྗེ། །དགློད་བསྐྗེད་གཞུག་དབང་

མཆློད་བསྟློད་མང༌། །བཟླས་བཞུ་མཆློད་ཡློན་མྗེ་ཏློག་དབུལ། །མཆློད་བསང་གསློལ་

གདབ་གཏློར་མ་བསྟློད། །སྦ་བཞག་བཟླས་མཆློད་བུམ་ཆློག་སློམ། །ཐིག་གདབ་པ་མ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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གཏློགས་པའི་ལྷག་གནས་རྣམས་ནི་ངས་རིས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཡང་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་སྤློ་བ་སྐྗེད་པ་དང་སན་མནན་པ་

དང་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་རྣམས་བྱས་ལ། མདུན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་དང་། 

བར་སང་ལ་རིགས་ལྔའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བསམས་ལ། ལག་པ་གཡས་པས་

སློས་ཕློར་ཐློགས་གཡློན་པས་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་ཞིང༌། ལྕྗེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐྗེས་པའི་རློ་རྗེར་

བྱས། པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་ཏྗེ། ཐུགས་རྗེ་ཡི་ནི་བདག་ཅན་བདག །སློབ་མ་རྣམས་

ལ་རྗེས་བརྩྗེ་དང༌། །ཁྱྗེད་རྣམས་ལ་ཡང་མཆློད་སད་དུ། །སང་ནི་དཀིལ་འཁློར་འདྲི་

བར་འཚལ། །བཅློལ་ལྡན་གུས་པས་བདག་ལ་ནི། དྗེ་ཕྱིར་བཀའ་དྲིན་མཛད་པར་

འློས། །རློ་རྗེ་ཅན་བདག་ཆྗེ་གྗེ་མློ། །གསང་འདུས་དཀིལ་འཁློར་མཛེས་པ་ནི། ཆྗེ་གྗེ་

ཅི་ནུས་ཡློ་བྱད་ཀིས། །སང་ནི་ཡང་དག་འདྲི་བར་འགྱུར། །དྗེ་ཕྱིར་སློབ་མར་བཅས་

བདག་ལ། །རྗེས་སུ་བརྩྗེ་བར་ཉྗེར་གཟུང་ནས། །འཁློར་བཅས་ཀུན་གིས་དཀིལ་

འཁློར་ལ། །བྱིན་གིས་བརླབ་པར་མཛད་པར་འློས། ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིད་ལ་བརྣགས་

པས་ལན་གསུམ་དུ་བརློད་དྗེ། །གསློལ་བ་བཏབ་པས་དགྗེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་བྱིན་

པར་བསམ་མློ། །གསློལ་བ་གདབ་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་དྲུག་པའློ། །

བཞི་པ་སློབ་མ་ལྷག་གནས་ལ་གསུམ། །དང་པློར་བྱ་བའི་ཆློ་ག །བར་དུ་བྱ་

བའི་ཆློ་ག །ཐ་མར་བྱ་བའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གློས་གཙང་མ་བགློས་ཏྗེ་ཤར་སློར་བཞག །ལག་ཏུ་མྗེ་

ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་བཟུང་སྟྗེ་ཐལ་མློ་སིང་ཁར་སྦྱར། པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་པ་ལ། ༀ་

ཨཱཿབཛྲ་དྷིཀ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བཟླས་པའི་སྔགས་ཆུས་ལན་བདུན་གདློང་ལ་གཏློར་ལ་ལས་
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ཀི་སྒིབ་པ་སྦྱང༌། དྗེ་ནས་བ་མ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ལ་མཎལ་གིས་མཆློད་

ནས། སློབ་དཔློན་ཁྱློད་ནི་དགློངས་སུ་གསློལ། །དགའ་ཆྗེན་ཁྱློད་བདག་སྟློན་པ་སྟྗེ། 

བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་ཚུལ་བསྟན་པ། །མགློན་པློ་ཆྗེན་པློ་བདག་འཚལ་ལློ། །དམ་ཚིག་

དྗེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩློལ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀང་བདག་ལ་སྩློལ། །སངས་རྒྱས་ཆློས་

དང་དགྗེ་འདུན་ཏྗེ། །སྐབས་གསུམ་བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསློལ། །ཐར་པ་ཆྗེན་པའི་གྲློང་

མཆློག་ཏུ། །མགློན་པློས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསློལ། ཞྗེས་དློན་དྲན་བཞིན་པས་

འདུན་པ་དྲག་པློས་གསློལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ་བློ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ཀུན་སློང་

བཅློས་ཤིང་ནང་དབང་བསྐུར་བ། སྔགས་ལ་མློས་པ་བརྟན་པློ་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། 

“སློམ
1

་པ་གཟུང་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ། སློ་ཤིང་དློར་ཏྗེ་ཁྱློར་ཆུ་སློགས་སྦྱིན་པ། 

ཆློས་བཤད་དྗེ་སྤློ་བ་བསྐྗེད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བ་མས། ལ་ལ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་དློན་

གཉྗེར། འདི་ན་དཀིལ་འཁློར་འཇུག་པར་བྱྗེད། །བསློད་ནམས་འདློད་པས་དྗེ་ལས་

གཞན། །གཞན་དག་འཇིག་རྟྗེན་གཞན་དློན་གཉྗེར། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་དློན་གཉྗེར་

བའི། །དད་པ་མང་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིས། །བློ་ལྡན་དཀིལ་འཁློར་འཇུག་བྱ་ཡི། །ཚེ་འདིའི་

འབས་བུ་འདློད་མི་བྱ། །“ཚེ
2

འདི་འདློད་པར་གྱུར་པ་ལ། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་དློན་མི་

འགྱུར། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་དློན་གཉྗེར་སྐྗེས། །འཇིག་རྟྗེན་འདི་ཡི་འབས་བུ་

རྒྱས། །ཞྗེས་བརློད་ལ། ཚེ་འདིའི་མངློན་མཐློ་ཙམ་འདློད་ནས་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་

དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཚེ་ཕྱི་མའི་མངློན་མཐློ་ཙམ་འདློད་ནས་བསློད་ནམས་འདློད་པས་

འཇུག་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་འདི་ཕྱིའི་མངློན་མཐློ་ཙམ་ལས་གཞན་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་

1  སྔློམ

2  ཆྗེ
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འཕང་དློན་དུ་གཉྗེར་ནས་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་གསུམ་ལས། སྔ་མ་གཉིས་ལྟར་

མི་བྱ་བར་ཕྱི་མ་ལྟར་གི་བསམ་པ་སྐྗེད་དགློས་པ་རྒྱུད་མཚན་དང་བཅས་པ་བཤད་

ལ་ཀུན་སློང་བཅློས་སློ། །རང་གཙོ་བློར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་

གིས། སློབ་མ་རྗེ་རྗེ་ནས་རང་གི་ཁ་ནས་བཅུག་པ་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་འཐློན་ནས་ཡུམ་

གི་པདྨར་མི་བསྐྗེད་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ། སིང་

ཁའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཀུག་སྟྗེ། ཁ་ནས་ཞུགས་ཤིང་

ཞུ་བ་སྔ་བཞིན་འཐློན་པས། སློབ་མ་ལ་རྗེ་རྗེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་བསློམས་ནས་

པདྨ་ལས་ཕྱུང་སྟྗེ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཤར་སློར་བཞག་གློ །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མ་གཅིག་གཙོ་བློར་བྱས་ཏྗེ་དྗེའི་སློ་ནས་ཐམས་

ཅད་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས། བུ་ཚུར་ཤློག་ཅིག་ཐྗེག་ཆྗེན་པློ། །གསང་སྔགས་སྤྱློད་ཚུལ་ཆློ་

ག་ནི། །ཁྱློད་ལ་ཡང་དག་བསྟན་པར་བྱ། །ཁྱློད་ནི་ཚུལ་ཆྗེན་སློད་ཡིན་གིས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་ཅན། །དུས་གསུམ་འབྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རློ་རྗེ་

སྔགས་ཀི་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཡྗེ་ཤྗེས་མཉམ་མྗེད་ཡང་དག་བརྗེས། །གསང་སྔགས་

སྦྱློར་བ་མཉམ་མྗེད་པ། །གང་གིས་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེ་སློགས། །མཆློག་རྣམས་ཀི་ནི་

བདུད་ཀི་སྗེ། །མི་བཟང་ཆྗེན་པློ་སྟློབས་ཆྗེན་བཅློམ། །འཇིག་རྟྗེན་རྗེས་འཇུག་རྟློགས་

ནས་ནི། །འཁློར་ལློ་བསྐློར་ནས་མ་ངན་འདས། དྗེ་བས་ཀུན་མཁྱྗེན་ཐློབ་བྱའི་

ཕྱིར། །བུ་ཡིས་བློ་གྲློས་འདི་གིས་ཤིག །ཅྗེས་བྱ་བའི་དློན་བཤད་ལ་མློས་པ་བརྟན་

པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང་སིག་པ་བཤགས་

པ་དང་དགྗེ་བ་ལ་ཡི་རང་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱང་ཆུབ་དུ་
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སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་འཇུག་པའི་སློམ་པ་གཟུང་བར་བྱའློ་སམ་པའི་འདུན་པ་དྲང་པློ་

བསྐྗེད་ལ། བ་མས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་

སློ་སློར་བཤགས། །འགྲློ་བའི་དགྗེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་

ཀིས་གཟུང༌། ཞྗེས་བཟླས་པའི་རྗེས་སུ་རྗེས་ཟླློས་ལན་གསུམ་གིས་ཐུན་མློང་གི་

སློམ་པ་འཛིན་དུ་བཅུང་ནས། རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་དུས་

འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་བསྲུང་སམ་

པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་སློབ་མ་ལ་བསྐྗེད་ལ། བ་མས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ་བདག་ཆྗེ་གྗེ་མློ་ཞྗེས་བགི་བ་

དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟྗེ། བྱང་ཆུབ་སིང་པློ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ། ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་

མགློན་པློ་རྣམས། ཞྗེས་པ་ནས། སྗེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་དགློད། ཅྗེས་བཟླས་

པའི་རྗེས་སུ་རྗེས་བཟླློས་ལན་གསུམ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་ལ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའི་སློམ་པ་འཛིན་དུ་གཞུག་གློ །སློམ་པ་འདི་གཉིས་གང་ཡང་སྲུང་མི་

ནུས་ན་ཆུ་དབང་ཡན་ཆད་གང་ཡང་མི་བསྐུར་བ་དང༌། ཐུན་མློང་གི་སློམ་པ་སྲུང་ལ་

གཉིས་པ་སྲུང་མི་ནུས་ན། བུམ་དབང་གི་གཙོ་བློ་ཡན་ཆད་མི་བསྐུར་བར་གསུངས་

པས། ལྗེན་པའི་ཚེ་ཆློ་ག་མ་ཆད་ཅིང་བར་འབྱློར་ལ། ལྗེན་འདློད་དང་བསྲུང་འདློད་

དྲག་པ་དང། འབློགས་པ་པློ་ཡང་སྔགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་དང་མི་ལྡན་པའི་སློམ་ལྡན་གིས་

ཆློ་ག་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ནས་སློབ་མ་ལ་བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་བཟླས་

བའི་དྲིའི་ཆུས་གཏློར་ནས་བསྲུངས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་ཀི་སིང་ཁར་རློ་རྗེ་ནག་པློ་རྩྗེ་

ལྔའི་ལྟྗེ་བ་ལ་ཧཱུཾ། མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟྗེ་བ་ལ་ཨཱཿ སྤྱི་
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བློར་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་ལྟྗེ་བ་ལ་ༀ་བསམ་ཞིང༌། སློབ་དཔློན་

གིས་་དྲིའི་ཆུ་དང་བཅས་པའི་རློ་རྗེས་རྗེག་ཅིང་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་པས་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་དྲི་མ་མྗེད་པར་བལྟས་ལ། དྗེའི་སྤྱི་བློར་མྗེ་ཏློག་དང་མདུན་

དུ་བདུག་སློས་དང་མར་མྗེ་དང༌། སིང་ཁར་དྲིའི་བྱུག་པ་དབུལ་ལློ། །

བཞི་པ་ནི། འློ་མ་ཅན་གི་ཤིང་ཧ་ཅང་སྦློབ་པ་དང་ཕ་བ་མིན་པ། དྲང་ཞིང་

ཚིགས་མྗེད་པ་མགས་པ་རྨ་མྗེད་པ། མགློ་མཇུག་མཉམ་པ་དྲིའི་ཆུས་བཀྲུས་ཤིང་

བདུག་པས་བདུགས་པ་སློར་བཅུ་གཉིས་པ་རྩྗེ་མློར་མྗེ་ཏློག་བཅིངས༌པ། སློབ་དཔློན་

བྱང་དུ་ཕྱློགས་ཏྗེ་ཡི་གྗེ་གསུམ་བཟླས་ནས་སློབ་མ་ལ་བྱིན་ལ། ས་ལ་བགྗེགས་

མཐར་བྱྗེད་ཀི་སྔགས་ཀིས་བསྔགས་ནས། དྲི་བཟང་དང་བ་བྱུང་གིས་བའི་ཀློ་བའི་

སབ་འཐུག་ཙམ་དུ་ཁྲུ་བཞི་པ་གྲུ་བཞི་རུ་བྱུགས་ནས། སློབ་མ་ཁ་ཤར་རམ་བྱང་དུ་

ཕྱློགས་པས། ཨློ་བཛྲ་ཧཱ་ས་ཧཿཞྗེས་པས་རྩྗེ་མློ་ནས་འཆློས་ཏྗེ། །ༀ་པྲ་ཏི་བཛྲི་ས་མ་

ཡ་ཨི་ཤྭ་རི་ཨཱཿཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བཟླས་ནས་མིག་སྟྗེང་དུ་བལྟ་ཞྗེད་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་

མཎལ་གི་སྟྗེང་དུ་དློར་རློ། །རྩྗེ་མློ་སྟྗེང་དུ་བལྟས་ན་རིག་འཛིན། །བ་མ་ལ་ཕྱློགས་ན་

མཆློག །ཐུར་དུ་བལྟས་ནས་འློག །ཤར་བྱང་ནུབ་ལྷློར་བལྟས་ན་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་

འགྲུབ་ལ། ཕྱི་རློལ་ཏུ་ལྷུང་ན་དངློས་གྲུབ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་བཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་བཟང་

གི་ཆུ། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཟླས་ཏྗེ་ༀ་ཧྲིཿསུ་བི་ཤུདྡ་དརྨྨ་སརྦ་པཱ་པཱཾ་ནི་ཙཱ་ཨསྱ་བི་ཤློ་ད་ཡ་

སརྦ་བི་ཀཝན་ཨ་པ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་བཟླས་ཏྗེ་ཁྱློར་བ་གསུམ་འཐུར་དུ་བཅུག་པས་

སློ་གསུམ་གི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཤིང་རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྣམས་བསལ་བར་

བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་ཀུ་ཤ་རྩ་བ་དང་རྩྗེ་མློ་མ་ཉམས་པ་མང་བ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་ཞིང་
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དྗེའམ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་སྟན་གི་དློན་དང༌། ཀུ་ཤ་ཉུང་བ་དྷཱིཿལས་བྱུང་

ཞིང་དྗེ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པ་སྔས་ཀི་དློན་དུ། །ༀ་བཛྲ་ཏིཀྵྞ་བཾ་ཞྗེས་

པས་ལག་པ་གཡློན་པའམ་ཐལ་མློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་སྦྱིན་པ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྨི་

ལམ་མི་འཁྲུལ་བའི་དློན་དུའློ། །དྗེ་ནས་གཞློན་ནུ་མས་བཀལ་བའི་སྐུད་པ་དམར་པློ་

ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བ་གསུམ་སྒློམ་ཁྲུ་གང་སློར་བཞི་པ། ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་

ལ་ཞབས་བསིལ་གི་ཆུས་བསང༌། རློ་རྗེ་གསུམ་གི་མདུད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་

དཔུང་པ་གཡས་འམ་གཡློན་པ་ལ། ༀ་བུདྡ་མྗེཾ་ཏྲི་རཀ་རཀ་སརྦན་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་ཟླློས་

ཤིང་ལན་གསུམ་དུ་བཅིངས་ལ། ༀ་ལློ་ཙ་ནི་ཡ་ཐ་ཏད་ཏྭ་སཾ་པྲ་ཏཾ་མི་བྷ་ཤུ་ཏི་ཏད་ཏྭཾ། 

རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ས་ཏི་ན་ནི་དར་ཤ་ཡ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་ལ་སློབ་མ་ལ་མྗེ་

ཏློག་གཏློར་རློ། །དྗེ་ནས་སར་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་རླབས་དང་ཁྱློར་ཆུ་སྦྱིན་པ་

གཉིས་བྱ། །རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་ལས་སྐྗེ་མཆྗེད་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གསུངས་ཏྗེ་རྒྱས་

བསྡུས་སུ་མངློན། །

ལྔ་པ་ནི། ད་ནས་བ་མས། འཇིག་རྟྗེན་དུ་ནི་ཀུན་མཁྱྗེན་དག །ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་

མྗེ་ཏློག་ལྟར། །བརྒྱ་ལམ་ན་ནི་རྗེས་འགའ་ཞིག །འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནི་མི་འབྱུང་

ངློ་། །གསང་སྔགས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་འབྱུང་བ། དྗེ་བས་ཀང་ནི་དཀློན་པ་སྟྗེ། །གང་

གིས་མཉམ་མྗེད་སྗེམས་ཅན་དློན། །མ་ངན་མི་འདའ་བྱྗེད་པར་ནུས། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསྟན་པ། །བདྗེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརྟྗེན། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་

རློབ་བདྗེན་པ་དང༌། དམ་པའི་དློན་གི་བདྗེན་པའློ། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་ཞྗེས་བཤད་

པ། །རྣམ་པར་རྟློག་མྗེད་ཟབ་པ་སྟྗེ། །རྒྱ་ཆྗེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ། །འདི་ནི་བདྗེན་
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པ་གཉིས་སུ་བཤད། །ཀུན་རློབ་དང་ནི་དམ་པའི་དློན། །ཕྱྗེ་སྟྗེ་སློ་སློར་ཤྗེས་ནས་

སུ། །དྗེ་ནས་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་བྱས་པའི། །ཟད་མྗེད་གློ་འཕང་བསློམ་པར་བྱ། །དྗེ་

ཡིས་ཀུན་ཏུ་ཀུན་ལས་ཀུན། །རྣམ་ཀུན་ཀུན་ཚེ་རང་ཉིད་ནི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་དུ། །གྲུབ་པར་རང་ཉིད་ཀིས་མཐློང་འགྱུར། །བྱང་ཆུབ་སུས་ཀང་བྱིན་

མ་ཡིན། །སུ་ཡིས་ཀང་ནི་གཟུང་མ་ཡིན། རང་ཆློས་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་ལས། །དྗེ་ལ་

སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་བརློད། །སྗེམས་ཅན་བག་ལ་ཉལ་དབྱྗེ་བ། །ཡང་དག་

མགློན་པློས་དྗེ་ཉིད་ནི། འབད་པས་སྦས་ནས་པུར་པློ་ཡི། རིན་ཆྗེན་ཟ་མ་ཏློག་ཏུ་

གཞག །དྗེ་ཕྱིར་བ་མའི་ཞབས་ཀི་ནི། དྲིན་གིས་འབད་པས་རྟློག་བྱ་སྟྗེ། །དྗེ་ཉིད་ཀིས་

ཡིད་གསལ་གྱུར་པས། །དྗེ་ནས་སྤྱློད་པ་རབ་ཏུ་བྱ། །འདི་ལ་གཙང་སྦྲ་ངྗེས་སྔློམ་

མྗེད། །དཀའ་ཐུབ་མྗེད་ཅིང་དཀའ་སྤྱད་མྗེད། །དཀའ་སྦྱད་མྗེད་ཅིང་ངློས་མྗེད་

ལ། །བདྗེ་བ་བསྟྗེན་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་དུ་མ་རུ། །སྔློན་དུ་སིག་

པ་བྱས་པ་གང༌། དཀིལ་འཁློར་འདི་འདྲ་མཐློང་མ་ཐག །དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་

འགྱུར། །གང་གིས་སྤྱློད་པའི་མཆློག་འདི་ལ། བློ་གྲློས་ཤིན་ཏུ་དྲི་མྗེད་ན། །སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡི། །ངན་འགྲློ་དྗེ་ཡིས་གཅློད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་

ཆྗེན་པློ་ཁྱྗེད་རྣམས་ཀིས། །རྗེད་པ་བ་མྗེད་དྗེ་རིང་རྗེད། །གང་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་སས་

བཅས་པས། །བསྟན་པ་འདི་ལ་ཁྱྗེད་རྣམས་ཀུན། །ཡློངས་སུ་གཟུང་སྟྗེ་སྐྗེ་བཞིན་

པར། །བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཁྱྗེད་གནས་ཏྗེ། །གང་གིས་ཁྱྗེད་རྣམས་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ། །སང་

ནི་རབ་ཏུ་སྐྗེ་འགྱུར་བ། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ཆྗེར་འབྱུང་བའི། །ལམ་མཆློག་འདི་ནི་

དཔལ་དང་ལྡན། །ཁྱྗེད་རྣམས་དྗེར་ནི་དློང་བས་ན། །རང་འབྱུང་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློ་
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པ། །འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཡི། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་སུ་འགྱུར། 

ཞྗེས་པའི་དློན་བཤད་དྗེ་སྤློ་བ་བསྐྗེད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་ཀིས་

བསྲུང་ཞིང་བཟླས་པའི་དློན་དུ་སྔགས་བྱིན་ལ། ནམ་གི་ཆ་བཞིའི་ཐ་མ་ལ་རྨི་ལམ་

རྟློགས་ལ་ནང་པར་ང་ལ་སྨྲློས་ཤིག་ཅྗེས་བརློད་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི ་ཁང་

པའམ། །གཞན་དུ་ཀུ་ཤ་ཆྗེ་བ་སྟན་དང་ཆུང་བ་ལྔས་སུ་ཆུག་ལ་སྗེང་གྗེའི་ཉལ་སྟབས་

ཀིས་ཤར་ཕྱློགས་སམ། །སློ་ཤིང་དློར་བ་མགློ་གང་དུ་བལྟས་པ་དྗེར་མགློ་སྟློན་ལ་

ཉློལ་ཅིག་ཅྗེས་བྱའློ། །རང་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁང་པར་ཞུགས་ནས་ལས་ཐམས་

ཅད་པ་བཟླས་ཤིང༌། སློ་ཤིང་དློར་བ་མགློ་གང་དུ་བལྟས་པ་དྗེར་མགློ་བསྟན་སྟྗེ་ཉལ་

ལ། ནང་པར་སྔ་བར་ལངས་ནས་གཏློར་མ་བཏང་སྟྗེ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྨི་ལམ་དྲི་ལ། 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་མཛའ་བཤྗེས་མཐློང་བ་སློགས་བཟད་ན་སྤློ་བ་བསྐྗེད། །རི་

ལས་ལྷུང་བ་སློགས་ངན་ན་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྲུང་བ་དང༌། བདག་

མྗེད་པའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། ཞི་བ་ལས་ཐམས་ཅད་པའམ་སློ་སློའི་སྦྱིན་བསྗེག་བྱ་

ཞིང་གཏློར་མ་བཏང་ངློ་། །དྗེ་ནས་སློབ་དཔློན་གཙོ་བློའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པས་སྟ་

གློན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་ནས་སྔར་གི་སྔགས་རྒྱས་ནམ་མཁའ་ལ་བཏྗེག་སྟྗེ་

བཞག་གློ། །སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆློ་ག་ནི་རས་རིས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཡང་འདྲ་སྟྗེ། 

ཐིག་མ་གཏློགས་པ་ཕྗེང་བར་བཤད་པའི་ས་གཟུང་བ་མན་ཆད་བསམ་གཏན་གི་ཆློ་

ག་ལ་ཡང་བྱ་བར་བཤད་དློ། །སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བདུན་པའློ།།     

།།
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གསློལ་གདབ་ཀུན་སློབ་ནང་དབང་དང༌། །འཛིན་གཞུག་སློམ་གཟུང་བྱིན་

རླབ་མཆློད། །སློ་ཤིང་ཁྱློར་ཆུ་ཀུན་ཤ་སྲུང༌། །བྱིན་རླབ་ཁྱློར་ཆུ་ཆློས་བཤད་

བསྲུང༌། །ཉལ་གཏློར་དྲི་མཆློད་གདྗེག་པ་ནི། །སློབ་མ་ལྷག་པར་གནས་པའི་

སློམ། །གསུམ་པ་དངློས་གཞིའི་ཆློ་ག་ལ་གསུམ། །ཡྗེ་ཐིག་གདབ་ཅིང་ཚོན་དགྗེ་བ། 

བུམ་པ་དགློད་ཅིང་དཀིལ་འཁློར་བརྒྱན་པ། བསྒྲུབས་ཤིང་མཆློད་ནས་དབང་བསྐུར་

བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཡྗེ་ཐིག་གདབ་པ་དང༌། ཚོན་དགྗེ་བ་དང༌། བགྗེགས་

བཟླློག་ཐབས་སློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཡྗེ་ཐྗེག་འདུ་བྱ་བ་དང༌། འདྗེབས་པའི་རིམ་པ་

གཤྗེགས་གསློལ་དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཐིག་སྐུད་

དཀར་པློ་ལྔ་ཚན་ལྔ་”སློད
1

་ལྡན་བཞག་ལ་ཡུངས་ཀར་གི་ཕྱྗེ་མ་དང་བདུད་རྩི་“ལྔ
2

་

དང་དྲི་ཞིམ་པློ་བསྗེས་པའི་ཚོན་ས་ལྔས་སྐུད་པ་རྣམས་སློ་སློར་ཁ་བསྒྱུར། ཐིག་སྐུད་

ནག་པློ་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐློད་པ། དཀར་པློ་ༀ་ལས་རྣམ་སང༌། སྗེར་པློ་སྭཱ་ལས་རིན་

འབྱུང༌། །དམར་པློ་ཨཱཿལས་འློད་དཔག་མྗེད། ལང་ཁུ་ཧཱ་ལས་དློན་གྲུབ་ཀི་ངློ་བློར་

བསློམས་ལ། ས་བློན་དྗེ་རྣམས་བཟླས་ཏྗེ་སློད་གཙང་མར་བཞག །དཔློན་སློབ་གཉིས་

སྔར་ལྟར་བསྐྗེད་པའི་སློབ་མ་ལ། ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿཧཱ་ཞྗེས་བརློད་དྗེ་བྱིན་ལ་སློབ་མས་

ཀང་དྗེ་ཉིད་བརློད་ཅིང་བངས་ཏྗེ། ལག་པ་གཡློན་པའི་སློར་མློའི་རྩྗེ་མློ་ནས་མཐྗེ་བློའི་

རྩ་བའི་བར་དུ། །ནག་དཀར་དམར་སྗེར་ལང་བའི་རིམ་པས་བཀློད་ནས་བརྐང་ལ། 

སྔར་ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་གསློལ་བའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔའི་ཐུགས་ཀར། 

ཧཱུཾ་ལ་སློགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཐིག་སྐུད་འློད་ཟྗེར་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་

1  སློང

2  ལྡ
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རྣམས་བལྟས་ལ། ༀ་ཨཱཿཀློ་བྷྱ་བཛྲ་སཱུ་ཏྲཾ་མྗེ་པྲ་ཡཙྪ་མཧཱ་མཎལ་སཱུ་ཏྲ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། 

ཞྗེས་པས་མི་བསྐློད་པ་ལ་གསློལ་བ་གདབ། ཨཀློ་བྷྱ་ཡི་གནས་སུ། །ཤཱ་ཤྭ་ཏས་རྣམ་

སང་དང༌། རཏྣ་སམྦྷ་བས་རིན་འབྱུང་དང༌། ཨ་མི་ཏཱ་བྷ་བས་འློད་དཔག་མྗེད་དང༌། ཨ་

མི་ཏཱ་བྷ་བས་འློད་དཔག་མྗེད་དང༌། ཨ་མློ་གྷ་སིད་ད་ཞྗེས་བཅུག་ལ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་

ལ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །དྗེ་ནས་རང་གི་མིག་གཉིས་སུ་ཡི་གྗེ་ཛཿལས་ཉི་མ་དང་ཟླ་

བ་སྗེར་པློ་བསྐྗེད། །ༀ་དིཔྟ་དྲིཥ་ྟཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་མྱུར་དུ་མིག་གི་རི་མ་

འདྗེགས་ཤིང་རྗེབས་པའི་འབར་བའི་ལྟ་སྟངས་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་བཀུག་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་ཐིག་རང་རང་གི་མདློག་ཅན་གི་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེའི་གཟུགས་རིགས་ལྔའི་

ཐུགས་ཀ་ནས་བཏང་བ་ལག་པའི་ཐིག་སྐུད་སློ་སློ་ལ་ཐིམ་པར་བསློམས་ལ། ༀ་

ཨཱཿཨ་ནྱློ་ནྱ་ཨནུ་ག་ཏཱཿསརྦ་དརྨཱཿསྥ་ར་སྥ་ར་ཨནུ་པྲ་བིཥྟ ླཱཿསརྦ་དརྨཱཿཨཏྱན་ཏ་ཨ་ནུ་

པྲ་བིཥྟ ླཱཿསརྦ་དརྨྨཱཿༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཞྗེས་ཟླློས་ཤིང་དང་པློ་ལྔ་ལྔར་བསྒིལ། དྗེ་ནས་ལྔ་པློ་

གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་ཏྗེ་ཚད་ནི་སྔར་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ནས་བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་དུ་བསྐྗེད་

པའི་སྐློར་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་དྲི་ཞིམ་པློའི་ཆུ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་ཞྗེས་པ་ནས་ལྷག་

གནས་བྱའློ་ཞྗེས་པའི་བར་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་བྱ། 

གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གི་ས་ལ་སྔར་གི་སྔགས་དང་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཆུས་བསངས་ཏྗེ་གཙང་མར་བྱ་བ་ནས་མཆློད་བསྟློད་ཀི་བར་དང༌། སློབ་དཔློན་

ནུབ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་ལྟྗེ་བར་གཟུང་ལ་ཞྗེས་པའི་བར་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་

བྱ། གཉིས་ཀའི་ལྟྗེ་བའི་ཐད་ཀའི་བར་སང་ལ་ཐིག་སྐུད་བརྐང་ནས། རློ་རྗེ་དང་བཅས་

པའི་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐྗེ་བློང་དང་མཛུབ་མློས་ཐིག་སྐུད་བཟུང་ནས། ༀ་བཛྲ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

569

ས་མ་ཡ་སུ་ཏྲ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿཧ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་ནམ་མཁའ་ལ་གདབ་

ལ་སྗེ་གློལ་གིས་སྒ་བྱའློ། །ཐིག་གི་སྒས། སྗེམས་ཅན་དློན་དུ་ཁྱྗེད་རྣམས་ཀི། །དུས་

ཡིན་དྗེ་ཕྱིར་འདིར་སྤྱློན་ཅིག །ཅྗེས་བརློད་པས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་བསྐུལ་ནས་བྱློན་ཏྗེ་ཐིག་སྐུད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་དྗེ་མ་ཐག་

དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀའི་ལག་པ་མཉམ་པར་སྨད་ནས་སློད་པའི་རྐང་སྟབས་སྔར་

བཞིན་བྱས་ཏྗེ། འློད་ཟྗེར་ཕྗེང་བའི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་དུ་ཚགས་ཐིག་དང་པློ་

གདབ་སྟྗེ། དྗེའི་ཚེ་ཡང་ཐིག་གི་སྒས་སངས་རྒྱས་རྣམས་བསྐུལ་ཏྗེ་བྱློན་ནས་ཐིག་

སྐུད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། ངློ་བློ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་རྣམ་པ་སད་བུ་ཁ་དློག་ལྔར་སང་བའི་ཐིག་སྐུད་

རྗེ་ཆད་ནས་ལས་ཐིག་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་རྐང་པ་

བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་སློང་ནས་ལྷློ་བྱང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གདབ་པ་དང་ས་ལ་ཚངས་

ཐིག་གཉིས་པ་གདབ་པ་དང་པློ་བཞིན་བྱ། དྗེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འདྗེབས་པ་མ་

གཏློགས་པ་སྐློར་ཕྱློགས་ལ་སློགས་སྔར་བཞིན་བྱ་ཞིང༌། ཐིག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་

ལས་ཐིག་བཞིན་གདབ་ལ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་དམིགས་པ་དང་པློ་བཞིན་བྱའློ། །ཐིག་

སྐུད་འཛིན་པའི་དམིགས་བསལ་དང་ཐིག་སྐུད་ཀི་ལྟས་རྟློག་པ་ནི ་སྔར་དང་

འདྲའློ། །ཐིག་ཐྗེབས་པ་ན་ཐིག་སྐུད་ལ་མཆློད་གཏློར་དབུལ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ༀ་

ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿཞྗེས་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཐིག་སྐུད་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་གཤྗེགས་ལ། ཚོན་ས་ལྔའི་སྐུད་པ་གནས་ཇི་ལྟར་བར་བཞག་

གློ །ཡྗེ་ཐིག་ཐྗེབས་ནས་ཐིག་སྐུད་ལ་འགློམ་དགློས་པ་དང༌། ཚོན་བྱིན་རླབས་ཅན་ལ་

འགློམ་དགློས་པ་བྱུང་ན། ༀ་བཛྲ་བྗེ་ག་ཨ་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་ངག་ཏུ་བརློད་ལ་ཡིད་ཀིས་
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ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཐིག་ཚོན་ནམ་མཁའ་ལ་བཏྗེག་ནས་བྱ་ཞིང་རྗེས་སུ་ཕབ་ལ་བསྟིམ་

མློ། །འདིའི་སློམ་ནི་ཏིག་ཆློག་སྔ་མའི་སློམ་གིས་ཤྗེས་པར་ནུས་སློ། །ནམ་མཁའ་ལ་

ཐིག་གདབ་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བརྒྱད་པའློ།།     །།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། །ཚོན་རྩྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ། ཚོན་གིས་རྟྗེན་གི་

དཀིལ་འཁློར་བི་བ། དྗེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་དགློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འབྱློར་པ་ཆྗེ་ན་རིན་པློ་

ཆྗེའི་རྡུལ་ཚོན་ནམ་ཆུང་ན་ས་ཚོན་ལ་སློགས་པ་ཡང་རུང་སྟྗེ། །སློད་སར་པ་རྣམས་

སུ་སློ་སློར་བཀློད་ལ། བསང་སྦྱང་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཧཱུཾ་ༀ་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་

ལས་རྗེ་རྗེ་ཡང་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་བསློམ། །ནམ་མཁར་བཀློད་པའི་རིགས་ལྔའི་

ཐུགས་ཀར་རིགས་ལྔ་སློ་སློའི་ས་བློན་ལས་གྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོན་རྣམས་སྔར་

བཤད་པ་བཞིན་འབར་བའི་ལྟ་སྟངས་ཀིས་བཀུག་སྟྗེ་བཅུག་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རྡུལ་

ཚོན་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ས་བློན་ལྔ་དང་ༀ་བཛྲ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་

ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀིས་བསྔག་གློ །རང་གི་མིག་གཉིས་སྔར་བཞིན་བསྐྗེད་དྗེ་

སྔར་བཞིན་འབར་བའི་ལྟ་བས་གཟི་བརིད་བསྐྗེད་ཅིང་བལྟ་ལ། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་ལ་

ཧིཿཡིག་བཀློད་ནས་བདྗེན་པ་གང་གིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་རྡུལ་ཚོན་མང་ཞིང་

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་སྗེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་དང་རྗེས་སུ་

ཆགས་པར་འགྱུར་པའི་བདྗེན་པ་དྗེས། རྡུལ་ཚོན་རྣམས་འབར་བར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

བདྗེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀིས་སྦར་ལ། དྲི་དང་མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པས་མཆློད་

དློ། །ཚོན་ས་ལྔའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་དགུ་པའློ།།     །།

གཉིས་པ་ནི།དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་ཕུར་བུ་དངློས་སུ་བཏབ་པ་ཡིན་ན་
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དྗེ་བཏློན་པའི་ཤུལ་ཚོན་ས་ལྔས་དགང་ལ་མཉམ་པར་བྱ། བསམ་གཏན་གིས་བཏབ་

ནས་ཕྱུང་བར་མློས་པ་ཡིན་ན་བཀང་བར་མློས་པས་ཆློག །དྗེ་ནས་དྲིལ་བུ་གསིལ་

ཞིང༌། འདི་ནི་ཆློས་དབྱིངས་དག་པ་སྟྗེ། །སྗེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རབ་གྲློལ་

མཛད། །རང་ཉིད་རྒྱལ་པློ་རློ་རྗེ་འཆང༌། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཉྗེས་

པ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ། །འཁློར་ལློའི་ནང་དུ་ཡང་དག་གནས། ཞྗེས་པའི་རློ་རྗེའི་

གླུས་ཆློས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པར་མློས་ནས་ཚོན་འགྗེད་པའི་མཚན་མ་ངན་པའི་

སྐློན་རྣམས་བསལ་བར་བྱས་ལ། དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་དུ་འདུག་སྟྗེ་ལག་པ་གཡས་

པས་རློ་རྗེགཟུང་ཞིང་། གཡློན་པའི་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་དབང་ལྡན་ནས་བརྩམས་

ཏྗེ། །རྩིག་པ་ལྔ་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སྗེར་དམར་ལར་སྔློ་བ། ཞྗེང་ཚད་སློའི་

ཉི་སུ་ཆ་དཔངས་མཐྗེའུ་ཆུང་གི་ཚད་དང༌། སིད་དུ་སློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚད་གཡས་

སྐློར་གིས་ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ༀ་བཛྲ་ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་

ཅིང་དྲང་པློར་བིས་ལ། རིན་པློ་ཆྗེ་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པ་ལས་བྱས་པའི་ཐུར་མ་ལ་

སློགས་པའི་ངློ་བློར་མློས་པ་བྱའློ། །སྔར་བཤད་པ་ལས་རྗེ་ཁ་སྦློམ་པར་བིས་ན་ནད་

སྐྗེད། ཕས་ན་ནློར་ཉམས། དམའ་ན་དངློས་གྲུབ་མི་འགྲུབ། ཡློ་ན་གདུང་བ་སྐྗེད། ཆད་

ན་བ་མ་དང་སློབ་མ་འཆི། གཡས་སྐློར་མིན་པར་བཀྗེ་ན་དངློས་གྲུབ་མི་འགྲུབ། རྡུལ་

ཚོན་འདྲྗེས་ན་རིགས་བརྒྱུད་འཆད་པར་གསུངས་པས་སྐློན་དྗེ་དག་དང་བལ་བར་

བིའློ། །སློབ་དཔློན་ཀིས་རློགས་པར་བི་མི་ནུས་ན་སྔར་གི་ཚད་ཙམ་ཞིག་བི་ལ། ཕྱི་

ནས་རི་མློ་མཁན་ལ་སློགས་པས་ཅི་བདྗེར་བི། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་བི་མ་ནུས་ན་ཐིག་

སྐུད་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་གིས་གཟུང་བ་ལ་དམིགས་བསལ་གསུངས་པའི་རིགས་པ་སྦྱར་
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དུ་རུང་བ་འདྲའློ། །རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ལས་ཚོན་སྦློམ་པློ་སློགས་

སུ་བཀྗེ་ན་ནད་ལ་སློགས་པ་སྐྗེད་པར་གསུངས་པས་བི་ཉྗེས་པའི་སྐློན་ཡིན་པས། 

པྲཛྙཱ་ཤྲིས་གསྗེར་གཞློང་ལ་སློགས་པས་བཀབ་ནས་ཚོན་བཀྲ་བཟང་ངན་རྟློག་པ་ལ་

ནི་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་མི་སང་ཞིང་མི་འཐད་དློ། །

དམ་ཚིག་རློ་རྗེས་ཁམ་ཕློར་ལ་སློགས་པས་འགྗེབས་པ་དང༌། བིདྱ་པ་ཏས་

མྗེ་ཏློག་དང་ལྡན་པའི་སློད་ཀིས་བཀང་ནས་ཕྱི་ནས་ཅྗེ་བདྗེར་འདྲི་བར་བཤད་ཀང་

ཚོན་བཀྲ་རྟློག་པ་མ་བཤད་ལ། དྗེ་ནི་ཀྱཻ་རློར་ལས་རིམ་གི་ཆློ་ག་ལས་རྩིག་པ་ལ་མྗེ་

ཏློག་སིལ་མ་གཏློར་ཞིང་མཆློད་པ་འབུལ་བར་བཤད་པ་ལྟར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ལྔའི་ངློ་བློའི་རྩིག་པ་ལྔ་ཐློག་མར་བིས་པ་ལ་མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པ་གཏློར་བ་ན་རྡུལ་

ཚོན་ལ་གནློད་པ་སང་བའི་ཕྱིར་སློད་ཀིས་བཀབ་པ་ཡིན་གི་ཚོན་བཀྲ་རྟློག་པའི་དློན་

དུ་མིན་མློད་ཀང་ངྗེས་པར་དགློས་པའི་ཆློ་གར་མ་མཐློང་ངློ་། །ཚོན་སློམ་ཕ་སློགས་

ཀིས་ཉྗེས་པ་སྐྗེད་པ་ཡང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བསམ་སྦྱློར་མི་བརྟན་པ་ལ་ཡིན་གི། བརྟན་

པ་ལ་ནི་ནམ་ཡང་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་སློ། །ཚོན་ས་ནི། དབུས་ཀི་རྗེའུ་མིག་

སྔློན་པློ། དྗེའི་མཐའ་སྐློར་གི་སམ་བུ་ནི་སྔློན་པློ་ལ་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་ཅན། ཀ་བ་རྣམས་

ཕྱློགས་མདློག །ཟུར་ཐིག་གིས་བཅད་པའི་ཕྱི་ནང་གི་བར་རྣམས་ཤར་དཀར་ལྷློ་སྗེར་

ནུབ་དམར་བྱང་ལང་བ། རློར་ཕྗེང་གི་ཟླུམ་པློ་ནི་ནག་པློ་ལ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་ནི་ཕྱིའི་

རློ་རྗེའི་ཁ་དློག་ལྟར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིའློ་འློད་ཕྗེང་ནི་ཁ་དློག་ལྔ་པ་སྟྗེ་དྗེར་ཚོན་གི་རྗེ་ཁ་མི་

བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིའི་ཚངས་ཐིག་གི་གླློ་སློ་སློར་ཆ་ཆུང་བཞི་བཞི་དློར་ནས་བུམ་པ་སྗེར་

པློ་ཆ་ཆུང་བཞི་པ་གཉིས་གཉིས་སློ། །འདློད་སམ་དམར་པློ་ལ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་དུ་མ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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དང་ལྡན་པ། ཕ་གུའི་གཞི་དམར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཟུར་གསུམ་དང་གྲུབ་བཞི་སློགས་

ཀིས་སྤས་པ། དྲ་བ་དྲ་ཕྱྗེད་ཀི་གཞི་ནག་པློ་ལ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་འཕྱང་བའི་མུ་ཏིག་

གི་ངློ་ཤལ་སྐུད་པ་དམར་པློ་ལ་བརྒྱུས་པ། གླློ་གཉིས་དང་སྟྗེང་འློག་ཏུ་གསྗེར་གིས་

བཅིངས་པའི་ནློར་བུ་དབུས་ན་ཡློད་པ། དྗེའི་ནང་དུ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་པདྨ་དང་ཟླ་ཚེས་

དང་རློ་རྗེ་ཕྱྗེད་པས་བརྒྱན་པའི་ཉི་མ། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་པདྨ་ལ་

གནས་པའི་རློ་རྗེ། དློ་ཤལ་གི་གླློ་གཉིས་སུ་དྗེ་ལས་ཅུང་ཟད་ཐུང་བར་འཕྱང་བའི་

རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྗེང་བའི་དློ་ཤལ་ཕྱྗེད་པ་དྲང་ཞིང་རྩྗེ་མློ་ལ་གསྗེར་གིས་བསམས་པའི་

ནློར་བུ་སློམ་པློ་དང་ལྡན་པས་མཛེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཡུ་བ་ཅན་གི་ར་

ཡབ་དང༌། དྲིལ་བུའི་མཐར་ནང་དུ་ར་ཡབ་འཕྱང་བའློ། །ཤར་བ་དང་མདའ་ཡབ་ཀི་

གཞི་ནག་པློ་ལ་ཤར་བུ་དཀར་པློ་མདའ་ཡབ་པདྨ་འདབ་མ་ཕྱྗེད་པའི་དབྱིབས་ཅན་

དཀར་པློ། རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བ་དང་གླང་རྒྱབ་ཀི་ནང་རྣམས་ཕྱློགས་མདློག །གླང་རྒྱབ་

ཀི་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་པ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པའི་ཞིང་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བ་བྗེ་དང་དློ་

ཤལ་ཕྱྗེད་པ་འཕྱང་བ། སམ་བུ་བཅུ་གཅིག་གི་གསྗེར་སམ་སྗེར་པློ། རིན་པློ་ཆྗེ་ནི་པ་

གུ་བཞིན། རྨིག་པ་དང་པ་རནྚ་མཛེས་མཚོན། །མུན་པ་གཉིས་ནག་པློ། ཤར་བུ་དང་

མདའ་ཡབ་སྔར་བཞིན། དྗེའི་སམ་བུའི་དབུས་སུ་པད་ཟླའི་གདན་ལ་འཁློར་ལློ་སྗེར་

པློ་རྩིབས་བརྒྱད་པ། དྗེའྗེི་གཡས་གཡློན་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དུ་རི་དྭགས་ཕློ་མློ་སྗེར་པློ་ཆ་

ཆུང་གཅིག་ཏུ་མགྲིན་པ་དང་བཅས་པའི་གདློད་འགྲྗེང་ཞིང་མིག་འཁློར་ལློའི་རྩྗེ་མློ་ལ་

ལྟ་བ། དྗེ་གཉིས་ཀི་ཕྱི་ངློས་སུ་མདའ་ཡབ་གཉིས་གཉིས། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་

དབུས་མ་རྣམས་ཕྱློགས་མདློག །གཡས་གཡློན་གི་རྭ་གཉིས་ནི་དྗེའི་གླློའི་དྗེ་བཞིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གཤྗེགས་པའི་མདློག་སྟྗེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རློ། །རྭ་ལྔ་པ་ལ་ནི་རྭ་གཞན་གཉིས་དྗེ་

ལས་གཞན་པ་དང་དབུས་ཀི་རྒྱལ་བའི་མདློག་སྟྗེ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་རློ། །ཡང་ན་

ཕྱློགས་རྗེའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་ཐམས་ཅད་རང་ཕྱློགས་ཀི་རྒྱལ་བའི་མདློག་ཏུ་

བྱའློ། །པདྨའི་ལྟྗེ་བ་ལང་གྗེ་སར་སྗེར་འདབ་མ་ས་ཚོགས། དྗེའི་གཞི་དམར་སྐ་ཕྱིའི་

རྗེ་ཁ་དཀར་པློ། རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་མ་མ་ལྔའམ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་སྟྗེ་ཁ་དློག་ནི་ནག་སྗེར་

དཀར་པློ་གང་རུང་དང༌། སམ་བུ་ནི་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པ་ཇི་ལྟར་མཛེས་པའློ། །དྗེའི་

ཕྱིར་རྗེ་ཁ་དཀར་པློའམ་སྗེར་པློ། །འློད་ཟྗེར་གི་ཕྗེང་བ་ནི་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་སྟྗེ་དྗེའི་

མཐར་ཚོན་གི་རྗེ་ཁ་མི་བྱའློ། །ཚོན་དགྗེ་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཚོན་གིས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་རློགས་པ་དང་

ཕྱག་རྒྱ་དགློད་པར་བྱའློ། །བློད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རྩིག་པ་ཡན་ཆད་གྲུབ་པ་དང་

ལྷག་མ་བློས་སྤྲུལ་ནས་འགློད་པར་བཞྗེད་དློ། །ལྷ་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་ཐུན་མློང་གི་

གདན་ཕྱློགས་བཞི་དམར་མྗེ་རླུང་སྗེར་བདྗེན་བལ་ལང་དབང་ལྡན་ནག་“ལྟྗེ
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་བ་ལང་

བའི་ས་ཚོགས་པདྨ་རྗེ་དགློད། །དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གདན་སྒྲུབ་ཐབས་

བཞིན་དགློད་ལ་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་ལས་ཆློས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་འགློད་ན་ལྷ་སློ་

སློའི་ས་བློན་ཧཱུཾ་ལ་སློགས་པའློ། །མཚན་མའི་ཕྱག་རྒྱ་འགློད་ན་དབུས་སུ་རློ་རྗེ་སྔློན་

པློ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང་གློས་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པ། ཤར་དུ་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་

པའམ་བཅུ་གཉིས་པ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆ་དགུ་པ་སྗེར་པློ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་དམར་པློ། 

བྱང་དུ་རལ་གི་ལང་ཁུ། ཤར་ལྷློར་དབུས་གནག་ལ་མཐའ་དཀར་བའི་འློད་དང་ལྡན་

1  ལྷྗེ
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པའི་སྤྱན། །ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རློ་རྗེ་སྔློན་པློ། །ནུབ་བྱང་དུ་པདྨ་དམར་པློ་ཁ་བྱྗེ་བ་རྩ་བ་དང་

སློང་བུ་དང་ལྡན་པ། བྱང་ཤར་དུ་ཨུདྤ་ལ་སྔློན་པློ་མཛེས་པ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་མྗེའི་

ཟུར་དུ་མྗེ་ལློང་དམར་པློ། བདྗེན་བལ་དུ་པི་ཝང་སྔློན་པློ། །རླུང་དུ་དྲིའི་དུང་ཆློས་སྗེར་

པློ། །དབང་ལྡན་དུ་ཞལ་ཟས་ཀི་སློད་དམར་པློ། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སམ་བུ་ལ་ཤར་

དུ་སློང་བུ་དང་བཅས་པའི་ཀླུ་ཤིང་གི་མྗེ་ཏློག་དཀར་པློ་འཁློར་ལློས་མཚན་པ་དང་

འཁློར་ལློ་དཀར་པློ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆྗེ་སྗེར་པློ་གཉིས། ནུབ་ཏུ་པདྨ་དམར་པློ་གཉིས། 

བྱང་དུ་རལ་གི་ལང་ཁུ་གཉིས། ཤར་སློར་ཐློ་བ་སྔློན་པློ། ལྷློ་སློར་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་

དབྱུག་པ་དཀར་པློ། ནུབ་སློར་པདྨ་དམར་པློ། བྱང་སློར་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། མྗེར་རལ་

གྲི། བདྗེན་བལ་དུ་ཞགས་པ། རླུང་དང་དབང་ལྡན་གཉིས་ཀར་རལ་གྲི་བི། །རྒྱུད་ཕྱི་

མར་མི་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པ་བཞི་ལ་རལ་གྲི་ལྕགས་ཀྱུ་དབྱུག་པ་རྩྗེ་གསུམ་དགློད་

པར་གསུངས་སློ། །ཤར་སློའི་མཚན་མའི་ཤར་དུ་གཙུག་ཏློར་གི་མཚན་མ། ནུབ་

སློའི་མཚན་མའི་ནུབ་ཏུ་ཞགས་པ་བི་སྟྗེ་དྗེ་རྣམས་ནག་པློའ ློ། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་

འློད་ཟྗེར་ཁ་དློག་ལྔས་བསྐློར་བ་རང་རང་གི་ཕྱློགས་སུ་མགློ་བསྟན་པ་སྟྗེ། གཙོ་བློའི་

མཚན་མ་ནི་ནུབ་ཏུ་མགློ་བསྟན་པའློ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འགློད་པ་ནི་ལྷའི་སྐུ་ལུགས་

མ་ལ་སློགས་པ་འཇློག་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་གང་རུང་བཀློད་ནས་བརྟགས་

པས་ཆད་ལྷག་མྗེད་པར་ཤྗེས་པ་དང༌། ཚོན་འཐློར་བ་རྣམས་རས་ལ་སློགས་པས་

ཕྱི། །ཧཱུཾ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་བདུད་རྩི་དང་དྲི་བཟང་པློའི་ཆུས་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཕྱི་རྣམས་བྱུག །དྗེ་བཟླས་པའི་ཆུས་དཀིལ་འཁློར་བསངས་ལ་ཚོན་ལྷག་

མ་རྣམས་བསྡུས་ནས་མཆློད་གཏློར་ཕུལ་ཏྗེ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་བཛྲ་མུཿཞྗེས་པས་ཚོན་གི་
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ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཤྗེགས་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་དབྗེན་པར་གཞག་གློ །ཆ་ཚོན་གིས་

དཀིལ་འཁློར་བིས་པ་ལ་ཚོན་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཆློད་

པར་འགྱུར་བ་དང༌། དྗེའི་མཐུས་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་འདག་པར་བཤད་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པས། ཚོན་རྩི་ལ་སློགས་པ་ཡང་དབང་ཞུ་བའི་སློབ་མས་བསྒྲུབ་པར་

བྱའློ། །དཀིལ་འཁློར་ཚོན་གིས་བི་བ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་དབང་ཐློབ་པ་ཅིག་མྗེད་པར་སྟློང་

པར་མི་བཞག་གློ །ཚོན་བསྐྗེད་དགུག་བཟླ་བལྟ་སྦར་མཆློད། །དགང་བསིལ་དང་

པློར་རྩིག་པ་བི། ལྷག་མ་བི་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་དགློད། །བྱུག་བསང་གཤྗེགས་གསློལ་ཚོན་

ཆློག་སློམ། །གསུམ་པ་བགྗེགས་བཟླློག་ཐབས་ནི། དཀིལ་འཁློར་འདྲི་བའི་དུས་སུ་

རླུང་དང་ཆར་ལ་སློགས་བའི་གནློད་པ་བྱྗེད་པའི་བགྗེགས་ཞི་བར་བྱ་བ་ནི། རང་

གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཡས་བརྐང་ལ་སློགས་

པའི་སྟང་སྟབས་ཀིས་བགྗེགས་རྣམས་ཕྱྗེ་མར་རླློག་པ། གསུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་འཇིག་

པའི་དུས་ཀི་འབྲུག་སྒ་སྒློགས་པ་ལྟ་བུར་སྔགས་འདློན་པ། ཐུགས་ཀི་རྣལ་འཕྲུལ་

བགྗེགས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕྗེང་

སྔགས་ང་རློ་དྲག་པློས་གདློན་ལ་བགྗེགས་ཚར་གཅད་དློ། །

གཉིས་པ་བུམ་པ་དགློད་ཅིང་དཀིལ་འཁློར་བརྒྱན་པ་ལ་གཉིས། བུམ་པ་

དགློད་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་བརྒྱན་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་ལྷག་གནས་བྱས་པའི་

བུམ་པ་རྣམས་སློས་ཀིས་ས་དྲངས་ཏྗེ། གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་རློལ་མློའི་ཆ་

བྱད་ས་ཚོགས་པས་དཀིལ་འཁློར་ལ་གཡས་སྐློར་དུ་ལན་གསུམ་བསྐློར་ནས་དགློད་

པར་བྱ་སྟྗེ། ཕྱིའི་རློ་རྗེའི་ར་བའི་ནང་དུ་ཁ་ནང་ལྟའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཤར་སློའི་ཐད་
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ཀའི་གནས་ལས་ཅུང་ཟད་ཀི་གཡས་སུ་གཙོ་བློའི་བུམ་པ་དང༌། དྗེའི་གཡས་སུ་

བྱམས་པ་དང་གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་དང་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དང་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་

སྒྱུར་བའི་བུམ་པ་གཞག །ཤར་སློའི་གཡློན་དུ་རྣམ་སང་དང་སྤྱན་མ་དང་ས་ཡི་སིང་

པློ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་འློ། །ལྷློ་སློའི་གཡས་སུ་ཕྱག་རློར་དང་སྒ་རློ་རྗེ་མ་དང་

ཤྗེས་རབ་མཐར་བྱྗེད་ཀིའློ། །གཡློན་ཏུ་རིན་འབྱུང་དང་མཱ་མ་ཀཱི་དང་ནམ་སིང་

གིའློ། །ནུབ་སློའི་གཡས་སུ་འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་དང་དྲི་རློ་རྗེ་མ་དང་པདྨ་མཐར་

བྱྗེད་དང་གནློད་མཛེས་ཀིའློ། །གཡློན་དུ་སང་བ་མཐའ་ཡས་དང་གློས་དཀར་མློ་དང་

འཇམ་དཔལ་གིའློ། །བྱང་སློའི་གཡས་སུ་སྒིབ་སྗེལ་དང་རློ་རློ་རྗེ་མ་དང་བགྗེགས་

མཐར་བྱྗེད་ཀིའློ། །གཡློན་དུ་དློན་གྲུབ་དང་སྒློལ་མ་དང་ཀུན་བཟང་གིའློ། །ཤར་ལྷློ་ལ་

སློགས་པའི་མཚམས་བཞིར་མི་གཡློ་བ་ལ་སློགས་བཞིའི་འློ། །གཉིས་པ་ནི། མཆློད་

པའི་ཡློ་བྱད་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་དང་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པའི་ར་

ཡབ་དང་བུམ་པ་གང་བ་དང༌། ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཉྗེར་སྤྱློད་ཚང་བ་རྗེ། དྗེ་མ་འབྱློར་ན་

མཆློད་པ་རྗེ་རྗེ་ཞིང་བཅུ་ལས་མི་ཉུང་བ་རྣམས་ལ། ཧཱུཾ་དང་གཙོ་བློའི་སྔགས་བཟླས་

ལ། ༀ་བཛྲ་སར་ན་ཁཾ་ཞྗེས་པས་དབུལ་བའི་དློན་དུ་ཕྱློགས་མཚམས་སུ་བཤམ། 

ནང་གི་མཆློད་པ་དང་ནང་དུ་འབུལ་རྒྱུའི་གཏློར་མ་གཉིས་དང༌། ཕྱི་རློལ་པའི་གཏློར་

མ་ལ་སློགས་པ་ཡང་བཤམ་མློ། །

གསུམ་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁློར་

བསྒྲུབ་པ། དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པ། དབང་བསྐུར་བའློ། །དང་པློ་གཉིས། དཀིལ་

འཁློར་སྒྲུབ་པའི་བཤད་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ནི། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འཕགས་ལུགས་ཀི་དཀིལ་ཆློག་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་ལས། དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་

ཚུལ་མ་བཤད་ལ། ཀླུ་བྱང་དང་ནག་པློ་པས་མཛད་པ་ལས་སྔློན་དུ་བདག་བསྐྗེད་འདི་

ཙམ་ཞིག་སློམ་པ་དང༌། དམ་ཚིག་པའི་འཁློར་ལློ་སྐྗེད་ཚུལ་མི་གསལ་ལློ། །འཕགས་

པས་མཛད་ཟྗེར་བ་དང་འགྲྗེལ་པ་རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་ལས་བཤད་པ་ནི་ཀླུ་བྱང་དང་མི་

མཐུན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་སྔློན་དུ་བདག་བསྐྗེད་ཇི་ཙམ་ཞིག་བྱ་

སམ་ན། ལྗེའུ་བརྒྱདཔའི་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་ལས། གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་

བསམ་གཏན་ནམ་བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་སྔློན་དུ་རྣལ་འབྱློར་དང་

པློ་གསུམ་དང་ཕྱག་རྒྱ་འདུ་བྱས་ནས་སློམས་པར་ཞུགས་ཏྗེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་སྐྗེད་པ་མཆློད་པ་དང་བཅས་པ་བྱ་བར་གསུངས་ལ། དྗེ་ནི་རིམ་ལྔ་ལས་བུམ་

དབང་དགུ་དང་བཅས་པའི་གསང་དབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་གིས་གསང་

དབང་བསྐུར་བའི་དབང་དུ་མཛད་ཀི་གསང་དབང་རྐང་པ་མིན་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་རྡུལ་

ཚོན་གིས་བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་དློན་མྗེད་དློ། །དྗེས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ཅི་

ཙམ་ཞིག་སློམ་པ་དྗེ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་དགློས་ཏྗེ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའི་དུས་

སུ་ནི་ལུགས་འདིས་བདག་མདུན་བསྗེ་བ་མིན་ལ། ལུགས་གཞན་ལས་ནི་དྗེའི་དུས་

སུ་བསྗེ་བ་ཡང་ཡློད་དློ། །དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་ལུགས་ནི། བཤད་རྒྱུད་དང་ཀླུ་

བྱང་དང་ཟླ་གྲགས་ཀིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དཀིལ་འཁློར་ན་བཞུགས་པའི་

ལྷ་རྣམས་ལ་བསྟིམ་པར་གསུངས་པས་དམ་ཆིག་པའི་འཁློར་ལློ་སྐྗེད་དགློས་ལ། 

བཤད་རྒྱུད་རློར་“ཕྗེང
1

་ལས་དམ་ཚིག་པའི་ལྷ་རྣམས་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལས་སྐྗེད་པར་

1  པྲྗེང



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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གསུངས་པ་ནི་རྒྱུད་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་འདིར་མི་བྱྗེད་པས། དབྱངས་གསལ་

གི་སྔགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡི་གྗེས་གསུམ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་ལས་སྐྗེད་

པའི་དློན་ནློ། །ཀླུ་བྱང་གིས་དམ་ཚིག་པའི་ལྷ་རྣམས་སྗེམས་དཔའ་སུམ་རྩྗེག་ཏུ་བྱས་

པའི་རང་ཉིད་སྗེམས་དཔའ་སུམ་རྩྗེག་ཏུ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་

སྤྱན་འདྲྗེན་པར་བཤད་ཅིང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས། དྗེའི་དབུས་སུ་འདློད་པ་བྱ། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་དློན་རང་ཉིད་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་

གནས་ནས་སློམས་འཇུག་བྱྗེད་པར་བཞྗེད་ལ། དཀིལ་འཁློར་དྗེའི་དབུས་སུ་ནི་སློམ་

དློན་ལ་བྱྗེད་པ་མིན་པ་དངློས་སུ་བྱྗེད་པ་མིན་པས། བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་

བློ་དང་རང་ཉིད་ཐ་མི་དང་དུ་སྐྗེད་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་མི་བསྐློད་པ་ཞི་བ་ཡིན་

ནློ། །རིག་མ་མཱ་མ་ཀཱིར་སྐྗེད་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ནི། སྒློན་གསལ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པའི་སྐབས་ལ་དགློངས་ཏྗེ། རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་

དང་གདམ་ངའློ། །དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ནི་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་ཉིད་ཡུམ་དུ་བྱ་

སྟྗེ། རྩ་རྒྱུད་ལས་མཱ་མ་ཀཱིའི་མཚན་མ་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་དགློད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཀླུ་བྱང་

གིས་ཀང་གསུངས་ལ། བཤད་རྒྱུད་ལས་ཀང་རློ་རྗེ་དགའ་མ་སློགས་བཞི་ནང་གི་གྲ་

བཞིར་དགློད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྗེའུ་དང་པློ་ལས་དབང་གི་དཀིལ་འཁློར་

གི་སྐབས་སུ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་ཕྱུང་བ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་པར་གསུངས་

པའི་ཚུལ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་མི་བྱའི། ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་ཆློག་ལྟར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་རང་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དྲི་ཞིམ་པློས་ལུས་ལ་བྱུག །སྟློད་

གཡློགས་དང་གཙུག་ཏློར་དང་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་བྱ། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཆུས་དཀིལ་འཁློར་བསང་ཞིང༌། དྗེ་དང་ཡི་གྗེ་གསུམ་བཟླས་པས་དཀིལ་འཁློར་

བསྲུངས་ནས་རློར་དྲིལ་བཟུང་ལ། ཤར་སློ་དང་ཉྗེ་བར་ནུབ་ཏུ་ཁ་བལྟས་ཏྗེ་འདུག་ལ། 

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཡན་ཆད་མཆློད་”བསྟློད
1

་དང་བཅས་པ་བྱས་ཏྗེ་རྟྗེན་དང་

བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལུས་ལ་བསྡུས་ལ། །ཤཱུ་ནྱཱ་ཏཱས་སྟློང་པར་སྦྱངས། སྟློང་པའི་

ངང་ནས་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློའམ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་སྐྗེས་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་གཞལ་ཡས་

ཁང་གདན་བཅས་ཀི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསློམ། གདན་དབུས་མའི་སྟྗེང་དུ་ༀ་

ཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱུཾདང༌། ༀ་ཨཱཿཁཾ་ཧཱུཾ། ཤར་དུ་ༀ་ཨཱཿༀ་ཧཱུཾ་ནས། འློ་ཏུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཧཱུཾ་གི་བར་སློ་

གཉིས་དགློད། དྗེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་རང་གི་མཚན་མ་བཀློད་པ་སློ་

གཉིས་སུ་གྱུར། དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་མི་བསྐློད་པར་བསྐྗེད་པ་ནས་གནློད་

མཛེས་ཀི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བསྐྗེད། ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་ཚེ་དངློས་ཀི་རིག་མའམ་

སིང་ཁ་ནས་རང་རིགས་ཀི་རིག་མ་ཕྱུང་ལ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མར་སྐྗེད་པ་དང༌། དྗེའི་

ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་དགློད་པ་དང༌། རློ་རྗེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱ་བ་དང༌། ལས་ལ་གནས་པ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞུ་བ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕབ་པ་ལས་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་སྐྗེད་པ་དང༌། མཚན་སྔགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་རང་རང་གི་མཛད་པ་མཛད་པ་

དང༌། སྤྲུལ་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བར་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱ། དྗེ་ནས་དྗེ་རྣམས་རང་

རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་གཤྗེགས་ཏྗེ། རང་རང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་ནས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་སྐུ་དང་ལྡན་པས། སར་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པའི་སློ་

ནས་བཞུགས་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི་

1  བསྟྗེད
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དློན་དུ་དྗེ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ཡང་དམ་ཚིག་པའི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གང་ན་གི་སྟྗེང་ན། གཙོ་བློ་ལ་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་རང་འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་རྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་

གནས་པའི་རང་རང་གི་ཕྱག་མཚན་གི་བུམ་པ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་གཙོ་

བློ་ལ་ཧཱུཾ། ཡུམ་ལ་ཁཾ། རྣམ་སང་ལ་ༀ་ལ་སློགས་པ་སློ་སློའི་ས་བློན་འློད་ཟྗེར་གི་ཕུང་

པློ་ཆྗེན་པློ་དང་བཅས་པ་རྗེ་བསློམ། ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་སྗེམས་

དཔའ་སུམ་རྩྗེག་ཏུ་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་རང་དང་དམ་ཚིག་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་

དཔའི་འློད་ཟྗེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་བུ་འཕློས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་

སྗེམས་དཔའ་གསུམ་རྩྗེག་ཅན་གི་ཐུགས་ཀར་བརབས་པས་བསྐུལ་བའི་འློག་ཏུ། 

གནློད་མཛེས་བཀུག་ནས་མདུན་དུ་བཀའ་ནློད་པ་ལ། རྒྱལ་བ་རྣམས་སློབ་མ་རྣམས་

ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དློན་དུ་འབྱློན་བར་སྐུལ་ཅིག་ཅྗེས་བཀའ་བསློས་པས། དྗེས་རང་

འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་དྗེ་རྣམས་ཀང་རང་དང་འདྲ་བའི་“དམ
1

་

ཚིག་པ་སློ་སློ་ལ་ཐིམ་ཞིང་རང་ཉིད་མི་བསྐློད་པ་ཞི་པ་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་ནས་ཞྗེ་སང་

རློ་རྗེར་གྱུར་པར་བསམ་མློ། །སར་ཡང་ཨྗེ་ཧྱྗེ་ཧི་བྷ་ག་ཝན་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་སྨ་ར་ཏིཥྛ་

ཏིཥྛ་མ་ནུ་སྨ་ར་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་ཅིང་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་

འློད་ཟྗེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་འློག་མིན་ནས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། ནམ་

1  རམ
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མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་བསམས་ཏྗེ་འདློད་ཡློན་ལྔས་མཆློད་ལ། མ་ལུས་འགྲློ་བའི་

རང་བཞིན་མངློན་དུ་མཛད། །མི་བཟང་བདུད་ཀི་དཔུང་གིས་ཕྱག་བྱས་པ། རང་བྱུང་

མཐའ་ཡས་འགྲློ་བའི་རང་བཞིན་ཏྗེ། །སྗེམས་ཅན་སིང་པློ་གཅིག་གྱུར་འདིར་

གཤྗེགས་ཤིག །ཅྗེས་གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་རློ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་སྗེལ་གཏློག་

ཅིང༌། ༀ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཛཿཛཿཛཿཞྗེས་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྐུལ་བས་ཐམས་ཅད་བྱློན་

ནས་སློབ་མ་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་དུ་དཀིལ་འཁློར་བ་རྣམས་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་

པ་མཐློང་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བས་དམ་ཚིག་པ་དང་དྗེ་རྣམས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་

རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། སྟ་གློན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་ནས། ཛཿ་ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿས་དགུག་

གཞུག་བཅིང་དབང་དུ་བྱས་ལ། ལྷ་སློ་སློའི་རིགས་བདག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་

པ་ཡབ་ཡུམ་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ཆུ་རྒྱན་གིས་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་

མློ། །བུམ་པ་དགློད་པ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་གང་དང་ལྡན་པས་དཀིལ་

འཁློར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དྗེ་ནི་རས་རིས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཡང་བྱ་སྟྗེ། བསམ་གཏན་གི་ཆློ་ག་

ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཆློད་པ་དངློས་དང༌། བསྐློར་ནས་སློ་དབྱྗེ་བའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་མཆློད་དང༌། ཕྱི་རློལ་ཏུ་མཆློད་གཏློར་ཕུལ་

ནས་སྦྱིན་བསྗེང་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཕྱིའི་མཆློད་པ་རྣམས་ལས་ཐམས་ཅད་བས་

བསང༌། ཤཱུ་ནུ་ཏས་སྦྱང་ཞིང་སྐྗེད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་ཆུ་

བཞིའི་མཆློད་པ་དང༌། ལྷ་ཡི་མྗེ་ཏློག་དམ་པ་འདིས། །དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པ་བགིད་

པར་འཚལ། །ཐུགས་ནི་བརྩྗེ་བས་ཉྗེར་དགློངས་ཏྗེ། མགློན་པློས་མཆློད་པ་འདི་
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བཞྗེས་ཤིག །ཅྗེས་མྗེ་ཏློག་གི་གནས་སུ་ཉྗེར་སྤྱློད་ལྷག་མ་དང་རློལ་མློའི་མིང་གཞུག་

ལ་ཉྗེར་སྤྱློད་དང༌། ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པ་སྔློན་པློ་སློགས། །དྗེ་བཞིན་གཟུགས་ལ་དབྱྗེ་བ་

གསུམ། །གཟུགས་ཀི་རློ་རྗེ་མར་བཀུག་ནས། གཟུགས་ཀི་རློ་རྗེ་མར་བཀུག་

ནས། །ལྷ་རྣམས་སྤྱན་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ཡང་དག་གླུ་དང་བརློད་བལ་དབྱངས། དྗེ་

བཞིན་སྒ་ལ་དབྱྗེ་བ་གསུམ། །སྒ་ཡི་རློ་རྗེ་མར་བཀུག་ནས། ལྷ་རྣམས་སན་ལ་དབུལ་

བར་བྱ། །ག་པུར་ཨ་ཀར་ཛཱ་ཏི་སློགས། །དྗེ་བཞིན་དྲི་ལ་དབྱྗེ་བ་གསུམ། །དྲི་ཡི་རློ་རྗེ་

མར་བཀུག་ནས། །ལྷ་རྣམས་ཤངས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །འློ་བྱྗེད་པ་དག་འཇིབ་པ་

དང༌། །རློ་དྲུག་དྗེ་བཞིན་དབྱྗེ་བ་གསུམ། །རློ་ཡི་རློ་རྗེ་མར་བཀུག་ནས། །ལྷ་རྣམས་

ལགས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །རློ་རྗེ་པདྨ་ཡང་དག་སྦྱློར། །འློ་དང་འཁྱུད་པ་དབྱྗེ་བ་

གསུམ། །རྗེག་བྱའི་རློ་རྗེ་མར་བཀུག་ནས། །ལྷ་རྣམས་ལུས་ལ་དབུལ་བར་བྱ། །ཞས་

འདློད་ཡློན་ལྔས་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་མཆློད། དྗེ་ནས་ནང་གི་མཆློད་པ་ནི་ཆང་གིས་

མཆློད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་དང་།བདུད་རྩི་ལྔ་ཐློད་པར་བླུགས་ལ་དཀིལ་འཁློར་པ་

ལ་བསྟབ་པར་བྱ་ཞིང་། བདུད་རྩི་ལྔ་ཡི་བཟའ་བ་ནི། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་བྱྗེད་དྗེ་ཉིད་

མཆློག །དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པ་བགིད་པར་འཚལ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་དབུལ་ཞིང་

རང་ཡང་ཚིམ་པར་བྱའློ། །གསང་བ་སློམས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་

བཞིན་བྱ་སྟྗེ། དྗེའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་འདུག་པར་མློས་ནས། རིག་མ་མཱ་

མ་ཀཱིའམ་རྗེག་རློ་རྗེ་མར་བསྐྗེད་དྗེ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བདྗེ་བས་མཆློད་ཅིང༌། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ལས་བསྒྲུབས་པའི་རྒྱལ་བས་ནམ་མཁའ་ཁྱད་

པར་སྤློས་ལ་མཆློད་དློ། །
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དྗེ་ནས། བདག་མིང་འདི་ཞྗེས་བྱ་བས་འདིར། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རང་

བཞིན་གྲློང༌། ཡློ་བྱད་ཅི་འབྱློར་པ་ཡིས་ནི། །དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་

མཐར། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨུ་པ་སྠ་ན་པུ། ཨཱ་ཏ་མཱ་ནཱཾ་ནིརྻཏ་ཡཱ་མི། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་

ཞྗེས་བརློད་དྗེ། རྒྱལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་ཅིང་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཕྱིར་བདག་

ཉིད་འབུལ་བ་བྱས་ནས། དྗེའི་རྗེས་སུ་སྔགས་ཀིས་མཆློད་པའི་ང་རྒྱལ་གཟུང་ལ། 

དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་ཞིང་མི་བསྐློང་རློ་རྗེ་ཞྗེས་སློགས་སམ། གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཚོར་

བ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བསྟློད་དློ། །དྗེ་ནས་གཙོ་བློའི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང་འཁློར་

རྣམས་ལ་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ། བརྟན་བྱྗེད་དུ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་ལ་ནང་དུ་འཇིག་རྟྗེན་པ་

དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་གཏློར་མ་བཏང༌། ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་ཚོགས་ཀི་

མཆློད་པ་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་གྲློགས་དཀིལ་འཁློར་སྲུང་དུ་གཞུག་ལ་ཕྱི་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་ནས། མཆློད་གཏློར་བཤམས་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ། ཁློ་བློ་བཅུ་དང་ཕྱློགས་སྐློང་

འཁློར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་ཕྱི་ངློས་སུ་ཕྱློགས་སྐློང་འཁློར་བཅས་

སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་དགློད་ལ་གསལ་གདབ་པ་སློགས་བྱ། །ཆུ་བཞིས་མཆློད་དྗེ་ཁློ་བློ་

བཅུའི་སྔགས་ཀིས་མཐར། སརྦ་ཏུཥྚ་སློགས་སྦྱར་ནས་གཏློར་མ་དབུལ། ཕྱློགས་

སྐློང་ལ། ༀ་ད་ཤ་དིཀ་བྱི་བ་སྠི་ཏྗེ་བྷྱ། ཨི་ཧ་ཨ་བ་སྠི་ཏྗེ་བྷྱཿཅ་དྗེ་བ་ནཱ་ག་ཡཀ་གནྡ་རྦ་

ཨ་སུ་ར་ག་རུ་བ་ཀིནྣ་ར་མ་ཧློ་ར་ག་བྷུ་ཏ་པྲྗེ་ཏ་པི་ཤཱ་ཙ། ཨུནྨཱད་ཨ་པ་སྨཱ་ར་ཨློ་སྟཱ་ར་

གི་ཨཱ་དི་བྷྱློ་བ་ལ່་ཏཱ་པ་ཡཱ་མི་གྲི་ཧཱི་ཏྭ། སུ་ཁཱ་སློའུ་མ་ན་སྱྗེ་ལ། བྷི་ནློ་བྷ་ཝནྟུ་སྠ་ནཾ་ཙ་

ནི་དུ་པ་ཏྲ་བཾ་ཀརྦྦན་ཏུ་སརྦ་བུད་ད་ཨ་དིཥྛ་ནྗེ་ན༌ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨི་དཾ་ཨ་མྲ་ཏ་པིཎཾ་བྷུ་ཀ་ཏྭ་
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མ་མ་ས་པ་རི་ཝ་ར་སྱྗེ་ཤཱིནཾ་ཀུརྦྦན་ཏུ་སྭ་སྟི་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་གིས་རྗེས་ལ། 

ༀ་ཕྱློགས་བཅུར་རྣམ་པར་གནས་རྣམས་དང༌། འདིར་ནི་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་དང༌། །ལྷ་

དང་ཀླུ་དང་གནློད་སྦྱིན་དང༌། དྲི་ཟ་ལྷ་མིན་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །མིའམ་ཅི་དང་ལྟློ་འཕྱྗེ་

ཆྗེ། །འབྱུང་པློ་ཡི་དྭགས་ཤ་ཟ་དང༌། །སྨློ་བྱྗེད་དང་ནི་རྗེད་བྱྗེད་དང༌། །གནློན་པློ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས༌ལ། གཏློར་མ་དབུལ་བགི་བསྟམས་ནས་ཀང༌། །བདྗེ་དང་ཡིད་བདྗེ་

ཐློབ་གྱུར་ཅིག །གནས་འདིར་ཉྗེར་འཚེ་མྗེད་པར་མཛོད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་བྱིན་

རླབས་ཀིས། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གི་བདུད་རྩི་ཡི། །བཟའ་བ་ལ་ནི་ལློངས་སྤྱད་ནས། །བདག་

ཅག་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཞི་དང་བཀྲ་ཞིས་མཛད་དུ་གསློལ། །སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་

བསྔློས་པས་ལགས་རློ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་གིས་གསློལ་པས་ཚིམ་སྟྗེ། མཉྗེས་པར་

བསམ་ཞིག །ཕྱི་ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད། ཁློ་བློ་དང་ཕྱློགས་སྐློང་གཉིས་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཁང་བའི་ཕྱི་ངློས་སུ་ཕྱི་ནང་དུ་བཀློད་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལས་མ་ཟིན་གི་

བར་དུ་བཞུགས་ནས་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་འཕིན་ལས་བཅློལ། དྗེ་ནས་ཉྗེ་རྗེག་བྱ་སྟྗེ་

དྗེའི་ཚུལ་ནི་ལག་པ་དང་རྐང་པ་བཀྲུ །”ཙོག་ཙོག
1

་པུར་འདུག་ཅིང་སྨྲ་བ་བཅད་ལག་

པ་གཉིས་བུས་མློའི་ནང་དུ་འློག་བ་བྱའློ། །གཡས་པ་གན་རྐལ་དུ་གནས་པའི་གུང་མློ་

དང་སིན་ལག་ཅུང་ཟད་བཀུག་སྟྗེ་ཁ་ལ་ཕྱློགས་པར་བཟུང༌། གཡློན་པའི་མཐིལ་དུ་ཆུ་

གཙང་བླུགས་པ་གཡས་པའི་སློར་མློས་བངས་ཏྗེ། ཁ་ལ་ལན་མང་དུ་བྱ་བ་ཅིང༌། 

ལན་གཉིས་གསུམ་དུ་རྣ་བུག་གཉིས་དང་མིག་དག་དང་ས་དང་ཁ་དང་ལག་པ་དག་

དང་ལྟྗེ་བ་དང་མགློ་ལ་རྗེག་པའི་རྗེས་སུ། །ཧུབ་གསུམ་འཐུངས་ནས་མཆུ་ལ་ལན་

1  གཙོ་གཙོ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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གཉིས་ཕྱི་བར་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱི་ཉིན་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་སུ་

ཁློ་བློ་བཅུའི་སའི་གློང་བུ་བཅུའི་མདུན་དང༌། ཕྱློགས་སྐློང་བཅློ་ལྔའི་སའི་གློང་བུ་ཡློད་

དམ་མྗེད་ན་མཎལ་གི་སྟྗེང་དུ་ཕྱློགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་ཉི་མ་སློ་སློའམ་ཐུན་སློ་སློ་

ལ་མཆློད་གཏློར་དབུལ། ཕྱློགས་སྐློང་གི་སའི་གློང་བུའི་ཕྱི་གློས་སུ་སའི་གློང་བུ་

བརྒྱད་དམ། བ་ལྕིའི་མཎལ་བྱས་པ་རྣམས་སུ་ཀླུ་རྣམས་ལ་ཁམ་ཕློར་དུ་འློ་མ་ལ་

སློགས་པ་ཀླུ་གཏློར་གི་སྔགས་ཀིས་སྦྱིན། ཕྱི་རློལ་ཏུ་གཏློར་མ་ཟན་ལ་སློགས་པ་

དང་མར་དང་སྦྲང་རྩི་དང་ཆུ་དང་འློ་མ་དང་ཆང་གི་རྒྱུན་”ལྔ
1

་གཡས་སྐློར་དུ་གཏློར་

ཞིང༌། གྲུབ་ན་ཆད་ལྷག་གི་ཉྗེས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་དུ་ཞི་བ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་ཚིམ་

པའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྗེག །ཚོགས་འཁློར་ཀི་ལྷག་མའི་ཁ་ཟས་ཀིས་བརྒྱ་རྩ་

བརྒྱད་བྱའློ། །ལྷ་སྤྱན་དྲང་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་གཅིག་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་ཧཱུཾ་བཞི་པའི་སྔགས་ཟླློས་

ཤིང་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་པ་བངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ཤུགས་ཀི་འཇུག་པས་དཀིལ་འཁློར་དུ་

ཞུགས་པར་མློས་ལ། རློ་རྗེ་གསློལ་ཞིང་དྲིལ་བུ་གསིལ་ནས། རློ་རྗེའི་རྐང་པས་སྐློར་

བ་གསུམ་བྱས་པའི་མཐར་འཁློར་ལློ་ལ་བལྟས་ཏྗེ། མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་གཙོ་བློ་ལ་

དབུལ་ལ་ལྷག་ཆད་ཀི་ཉྗེས་པ་དག་པར་བྱ། ཁློ་བློའི་ལྟ་བས་བལྟ་ཞིང་དཀིལ་འཁློར་

ལ་གཡས་སྐློར་བྱས་ནས་ནུབ་ཏུ་སློང་སྟྗེ། རྐང་པ་གཡློན་བརྐང་དང་ལག་པ་གཉིས་

ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། ༀ་བཛྲོད་གྷ་ཊ་ས་མ་ཡ་པྲ་བྗེ་ཤ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་

ཅིང་ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་བཀྲློལ་ནས་ཤར་སློ་ནང་ནས་ཕྱྗེ་བར་བསམ། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱང་

1  ལྡ



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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སློགས་སུ་གནས་ནས། ལྷློ་སློ་དང༌། ཤར་ཕྱློགས་སུ་གནས་ནས་ནུབ་སློ་དང༌། ལྷློ་

ཕྱློགས་སུ་གནས་ནས་བྱང་སློ་ཕྱྗེ་བར་བསམས་ལ། ༀ་ས་མ་ཡ་པྲ་བྗེ་ཤཱ་ཡ་མི་ཞྗེས་

བརློད་ནས་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་ཕུལ་བ་སར་གར་བྱྗེད་ཅིང་བངས་ལ། རང་གི་མགློ་ལ་

བཅིངས་ཏྗེ་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དངློས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བཀའ་དྲིན་སྩློལ་ཅིག །ཅྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་བསློམ་བཟླས་

བྱའློ། །མཆློད་པ་ནས་འདིའི་བར་ནི་རས་རིས་ཀི་ཆློ་ག་ལ་ཡང་འདྲ་སྟྗེ། བསམ་གཏན་

གི་ཆློ་ག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་རློ། །ཆས་འཇུག་བསག་བསྲུང་བདག་བསྐྗེད་

སྦྱང༌། །གཉིས་བསྐྗེད་གསུམ་རྩྗེག་བསྐུལ་བསློ་བསྟིམ། །སྤྱན་དྲང་མཆློད་གསློལ་

བསྐུལ་བསྟིམ་དགུག །དབག་བསྐུར་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དབུལ། །ང་རྒྱལ་བསྟློང་དང་

བཟླས་པ་དང༌། །གཏློར་ཚོགས་གཏློར་མ་ཉྗེ་རྗེག་དང༌། །སྦྱིན་སྗེག་བསྐློར་དབུལ་སློ་

དབྱྗེ་བང༌། །ཕྱག་དང་གསློལ་གདབ་སྒྲུབ་མཆློད་”སློམ
1

། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རང་ཉིད་ཞུགས་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང༌། སློབ་མ་

གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའློ། །དང་པློ་ནི། རང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་རྣམས་གསློ་

བའི་དློན་དུ་སྔློན་དུ་རང་ཉིད་འཇུག་པ་ནི། རང་གཙོ་བློ་ལས་བྱྗེ་སྟྗེ་ཤར་སློ་ནས་འཐློན་

པར་མློས་ལ། དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་དྗེ་བ་མ་དང་གཙོ་བློ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱ་ལ། བ་

མའི་བྱ་བ་རྣམས་གཙོ་བློས་མཛད་པར་བསློམ། །སློབ་མའི་བྱ་བ་རྣམས་རང་གིས་བྱ་

ལ། འཆང་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ནས་དབང་ཐམས་ཅད་

རློགས་པར་བང་ལ། སློབ་མ་གཞུག་པའི་དློན་དུ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ། འློད་གསལ་བ་

1  སྔློམ  སྐུ། བསློམས།
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ལས་ཡང་དག་བྱུང༌། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདྗེ་ཆྗེན་པློ། །གཟུགས་བརན་གི་ནི་དཔྗེ་

ཡང་སྟྗེ། །དཀིལ་འཁློར་ཡང་ནི་དྗེ་དང་མཚུངས། །བདྗེན་པ་འདི་ཡིས་སློབ་མ་

རྣམས། །ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དག་ཏུ་གཞུག །འཁློར་ལློ་རྫུ་འཕྲུལ་མ་ལུས་

པ། །མཐློང་ན་སིག་པ་མཐའ་དག་སློང་། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །རློ་

རྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྒྲུབ་བྱྗེད་པ། །སིང་པློའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་རུ་ནི། །བདག་གིས་སློབ་མ་

གཞུག་པར་བགི། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་བྱིན་རླབས་དང༌། དམ་ཚིག་དྲན་པར་བྱས་

པ་ལས། །ཞུགས་པས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་

སྩློལ། ཞྗེས་བདྗེན་སྟློབས་བརློད་ལ། །དཀིལ་འཁློར་ལ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པ། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་

བ། དཀིལ་འཁློར་གི་མཇུག་གི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གདློང་གཡློགས་དང་

བཅས་ཏྗེ་གཞུག་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་མཐློང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འཇུག་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཡློལ་བའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གཞུག་པ་དང༌། ནང་དུ་གཞུག་

པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས་ལྷག་གནས་བྱས་པའི་སློབ་མ་ཁྲུས་བྱས་ཤིང་དྲི་ཞིམ་པློས་

བྱུགས་པ་རྣམས། །ཤར་སློར་ཡློལ་བའི་ཕྱིར་བཀུག་ནས་མཎལ་དང་ཡློན་ཕུལ་ཏྗེ། 

འདི་ན་འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཉློན་མློངས་ཆུ་སིན་ན་ཀྲས་ཁྱབ། །ལས་ཀི་རླུང་གི་

རྦ་ཀློང་འཁྲུག །བདག་བྱིང་ཐུགས་རྗེའི་རྒྱ་མཚོ་ཀི། །མི་ཤྗེས་ལིང་ཏློག་གིས་

བསྒིབས་མིག །ཉློན་མློངས་དབང་དུ་མཛད་ནས་ནི །བདྗེ་དང་སྡུག་བསྔལ་འཇིགས་

ལས་སྐློབ། །ཐུགས་རྗེའི་རྒྱ་མཚོ་བདག་སྐློབས་ཤིག །ཅྗེས་བ་མ་ལ་གསློལ་བ་བདབ 

།ལས་བུམ་གི་ཆུས་བསང༌། ལས་ཐམས་ཅད་པ་བཟླས་པའི་དར་དམར་པློའམ་སྗེར་
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པློས། ༀ་ཙུཀར་བན་དཾ་བ་ར་མ་ན་ཡ་ཧཱུཾ། ༀ་པྲ་བི་ཤ་བྷ་ག་ཝ་ན་མཧཱ་སུ་ཁ་མློ་ཀ་

སུརཾ་སརྦ་སིད་དི་སུ་ཁ་པྲ་དཾ་པ་ར་མ་སུ་ཁ་ཨུད་ཏ་མ་སིད་དྷྱ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿཔྲ་སིད་དྷྱ་

སྭ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་རྗེ་ཤིག་དཀིལ་འཁློར་མི་མཐློང་བའི་དློན་དུ་གདློང་གཡློགས་

བཅིང༌། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུད་ཏ་ར་བློདི་ཨ་ལི་ཀཱ་ར་ཝསྟྲ་པཱུ་མྗེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་ས་

ར་ཎ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པས་སྨད་གཡློགས་དང༌། ༀ་བཛྲ་རཀ་ཧཾ། ཞྗེས་པ་སྟློད་

གཡློགས་ཅན་དུ་བྱ། །ༀ་བཛྲ་ཨུ་ཥྞི་ཥ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་གཙུག་ཏློར་བཅིང༌། 

ཨཱཿཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པས་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་གཏད། རྣམ་སང་དུ་བསྐྗེད་པའི་གནས་

གསུམ་དུ་རློ་རྗེ་པདྨ་འཁློར་ལློ་ལ་གནས་པའི་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ལ་བཀློད་པའི་ཡི་གྗེ་

གསུམ་ནག་དམར་དཀར་པློའི་འློད་ཟྗེར་གིས། ལུས་འློད་གསལ་བར་བྱས་ནས་

དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པའི་ཕྱིར། ཀྗེ་ཁྱློད་སུ་ཡིན་ཅི་ལ་དགའ་ཞྗེས་དྲི་ཞིང༌། དྗེས་

ཀང་སྐལ་བཟང་བདག་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལའློ་ཞྗེས་ལན་བཏབ་པས་རིགས་དང་མློས་པ་

ཤྗེས་པར་བྱ། 

ལག་པ་ཐལ་མློ་སྦྱར་རྐང་པ་མཉམ་པར་འདུག་པ་ལ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་

ལ་བདག་སྐབས་མཆི། སིག་པ་ཐམས་ཅད་སློ་སློར་བཤགས། །འགྲློ་བའི་དགྗེ་ལ་

རྗེས་ཡི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀིས་གཟུང༌། ཞྗེས་ལན་གསུམ་རྗེས་

ཟླློས་བྱྗེད་དུ་གཞུག་ལ་སྔར་བཞིན་སྗེམས་བསྐྗེད་སྦྱིན། །དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀི་དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བྱའློ་སམ་པའི་སྨློན་པའི་སྗེམས་ཀུན་རློབ་པ་

དྲན་པར་བྱས་ལ། དྗེ་ཉིད་སིང་ཁར་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་རྣམ་

པར་བསློམ། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དང་རང་གི་སྗེམས་
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རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་མློས་པའི་དློན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཟླ་བའི་སྟྗེང་དུ་རློ་

རྗེ་དཀར་པློ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བསྐྗེད་དྗེ། །ༀ་སརྦ་ཡློ་ག་ཙི་ཏ་ཏཾ་ཨུ་པ་ཏ་ཡཱ་མི་

ཞྗེས་བརློད་དུ་གཞུག་ལ་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱློར་གི་སྗེམས་བསྐྗེད། །དྗེས་ནི་ལམ་

གཞན་དུ་མི་ལྡློག་པར་རིགས་ངྗེས་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་མྗེ་ཏློག་དང་བཅས་པ་

སིང་གར་བཟུང་སྟྗེ། ༀ་སུ་ར་ཏྗེ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཧློཿ སིད་དྷྱ་བཛྲ་ཡ་ཐཱ་དུ་ཁཾ། དྗེང་ཁྱློད་

ལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པར་འགྱུར་གིས། ཁྱློད་

ཀིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་དུ་གསང་བའི་དཀིལ་འཁློར་

འདི། དཀིལ་འཁློར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། མ་དད་པ་རྣམས་

ལའང་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ནང་དུ་གཞུག་ཅིང་བསྐློར་ནས་ཕྱག་བྱ་གདམ་ལ་

གཞག་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཕབ་ནས་བདྗེན་པ་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ༀ་ཨཱཿཡ་མཱན་ཀྲིཏ་

ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་ཅིང་ཁིད་དྗེ། ཨཱཿཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུཾ་གིས་སློམ་དློན་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ནད་

དུ་ཞུགས་པར་བསམ་ཞིང་དངློས་སུ་ཡློལ་བའི་ནང་དུ་གཞུག་ལ། མཧཱ་ར་ཏ་སུ་དྲིཌྷ་

སུ་ཏློ་ཥློ། སུ་སུ་ཁློ། བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿདྷྱ་སིད་དྷྱ་མཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་བསྐློར་བ་བྱའློ། །དྗེ་

ནས་ཤར་སློར་སློབ་མ་མི་བསྐློད་པར་བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆློད་པ་དང་བསྗེན་བཀུར་བའི་ཕྱིར་དུ་བདག་འབུལ་བས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔས་བདག་ལ་བྱིན་གིས་རླློབས་ཤིག །མཉམ་དུ་

བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨུ་པསྠ་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནིརྻ
ླཱ
་ཏ་ཡཱ་མི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་དི་ཏིཥྛ་སྭ་མཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་གཙོ་བློ་ལ་རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་བརྐང་ནས་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

591

ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕྱག་བྱ། ཡང་ཤར་སློར་རྣམས་སང་དུ་བསྐྗེད། རྣམ་

སང་ལ་དམིགས་པ་སྔ་བཞིན་བྱ་ལ། ༀ་སརྦ་བུད་ད་པཱུ་ཛ་ཨུ་པ་སྠཱ་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་

ནིརྻ
ླཱ
་ཏ་ཡཱ་མི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་བྱཻ་རློ་ཙ་ན་ཨ་དི་ཏིཥྛ་མཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་རྣམ་སང་

ལ་སྔར་བཞིན་ཕྱག་བྱ། །དྗེ་ནས་སློང་ནས་ལྷློ་སློར་རིན་འབྱུང་དུ་བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པ་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་བདག་འབུལ་བས། 

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་རློ་རྗེ་རིན་ཆྗེན་གི་དབང་བསྐུར་དུ་

གསློལ་སམ་དུ་བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནིརྻ
ླཱ
་ཏ་

ཡཱ་མི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་རཏྣ་ཨ་དི་ཥིཉྩ་མཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་རིན་འབྱུང་ལ་རློ་རྗེ་ཐལ་

མློ་སིང་ཁར་བཞག་སྟྗེ། དཔྲལ་བ་ས་ལ་རྗེག་པའི་ཕྱག་བྱ། དྗེ་ནས་ནུབ་སློར་འློད་

དཔག་མྗེད་དུ་བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པ་རབ་ཏུ་བསྐློར་

བའི་ཕྱིར་བདག་འབུལ་བས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་རློ་

རྗེའི་ཆློས་རབ་ཏུ་བསྐློར་དུ་གསློལ་སམ་དུ་བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་པྲ་

བརྟ་ནཱ་ཡ་ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ནིརྻ
ླཱ
་ཏ་ཡཱ་མི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་དརྨཱ་པྲ་ཝ་ར་ཏ་ཡ་མཾ། ཞྗེས་

བརློད་དྗེ་འློད་དཔག་མྗེད་ལ་ཐལ་མློ་དཔྲལ་བར་སྦྱར་བས་ཁ་ས་ལ་རྗེག་པའི་ཕྱག་བྱ། 

དྗེ་ནས་བྱང་སློར་དློན་གྲུབ་ཏུ་བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་

པའི་ལས་ཀི་ཕྱིར་བདག་འབུལ་བས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་

ལ་རློ་རྗེའི་ལས་མཛད་དུ་གསློལ་སམ་དུ་བསམས་ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་ཀརྨཱ་

ཎ་ཨཏྨཱ་ནཾ་ནིརྻ
ླཱ
་ཏ་ཡཱ་མི་སརྦ་ཏུ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་སཏྭ་བཛྲ་ཀརྨཱ་ཀུ་རུ་མཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་

དློན་གྲུབ་ལ་རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་སིང་ཁར་སྦྱར་ནས་སྤྱི་བློ་ས་ལ་རྗེག་པའི་ཕྱག་བྱས་པས། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རིགས་སློ་སློས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་ཅིང་བསྗེན་བཀུར་བ་

དང་མཆློད་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། མཆློད་ཅིང་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ་དང༌། འཕིན་

ལས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་ཅན་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་བསློམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མས་ས་མ་ཡ་སྟཾ་ཞྗེས་པས་རློ་རྗེ་བསྔམས་པ་ལས་

གུང་མློ་གཉིས་གཤིབས་ཏྗེ་བསྒྗེང་བ་སྗེམས་མ་རློ་རྗེ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ཏྗེ། དྗེའི་རྩྗེ་

མློས་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་འཛིན་དུ་གཞུག་ལ། སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་སྔགས་དྗེས་ཕྱག་

རྒྱ་དྗེ་བཅིངས་ཏྗེ་སློབ་མའི་སྤྱི་བློར་བཞག་ལ། ༀ་སཏྭ་བཛྲི་ཨདི་ཏིཥྛ་སྭ་མཱཾ་ཧཱུཾ། དྗེང་

ཁྱློད་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིགས་སུ་ཞུགས་ཀིས། དྗེས་ན་ངས་ཁྱློད་

ལ་རློ་རྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྟྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་གང་གིས་ཁྱློད་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར་ན། དངློས་གྲུབ་གཞན་རྣམས་

ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅིང་དགློས། ཁྱློད་ཀི་ཀང་འདི་དཀིལ་འཁློར་མ་མཐློང་པ་རྣམས་ཀི་

མདུན་དུ་སྨྲ་བར་མི་བྱ་སྟྗེ། ཁྱློད་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རྗེ་ཞྗེས་བརློད་དྗེ་ཕན་

ཡློན་གི་སློ་ནས་དམ་ལ་གཞག །ཡང་ཕྱག་རྒྱ་དྗེས་སློབ་མའི་སྤྱི་བློར་གཏུགས་ཏྗེ། 

འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་རློ་རྗེ་སྟྗེ། གལ་ཏྗེ་ཚུལ་འདི་སུ་ཡང་རུང་བ་ལ་སྨྲས་ན། 

འདིས་ཁྱློད་ཀི་མགློ་འགྗེམས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་བརློད་ལ་རློ་རྗེའི་མནའ་བརྟན་

པར་བྱ། ཡང་ཕྱག་རྒྱ་དྗེ་སིང་ཁར་བཞག་ལ། ༀ་དྗེ་རིང་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རང༌། 

ཁྱློད་ཀི་སིང་ལ་ཡང་དག་ཞུགས། །གལ་ཏྗེ་ཚུལ་འདི་སྨྲས་ན་ནི། དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲལ་ཏྗེ་

གཤྗེགས། ཞྗེས་པས་སར་ཡང་རློ་རྗེའི་མནའ་དང་སྔགས་ཀིས་བསྐུལ་ཏྗེ། །དྗེ་གཉིས་

ནི་ཉྗེས་དམིགས་ཀི་སློ་ནས་དམ་ལ་གཞག་པའློ། །དྗེ་གསུམ་ནི་རྩ་ལྟུང་བདུན་པ་ལ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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ཁྱད་པར་དུ་དམ་གཞག་མཛད་པའློ། །

དྗེ་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གི་སྟྗེང་གི་རུང་ཆློས་ཀི་ཆུ་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་བསྔགས་པ་

མཐྗེབ་སིན་གིས་བཟུང་བའི་སློད་ཀིས་སློབ་མའི་ཁར་བླུག་ཅིང༌། འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་

དམལ་བའི་ཆུ། དམ་ཚིག་འདས་ན་སྗེག་པར་བྱྗེད། །དམ་ཙིག་བསྲུངས་ན་དངློས་

གྲུབ་སྟྗེར། །རློ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུངས་ཤིག །ༀ་བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཞྗེས་བརློད་དྗེ་

དམ་ཚིག་རྣམས་སྤྱིར་བསྲུངས་མ་བསྲུངས་ཀི་ཕན་ཡློན་དང་ཉྗེས་དམིགས་གཉིས་

ཀའི་སློ་ནས་དམ་ལ་གཞག་པའློ། །དྗེ་ནས་སློབ་མའི་ལག་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ། དྗེང་ཕྱིན་

ཆད་ཁྱློད་ཀི་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་ང་ཡིན་གིས་ངས་འདི་བྱློས་ཤིག་ཅྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ཁྱློད་ཀིས་

བྱ་དགློས་སློ། །ཁྱློད་ཀིས་ང་ལ་བརས་པར་མ་བྱྗེད་ཅིག་བྱས་ན་ཁྱློད་ཡ་ང་བ་མ་

སངས་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱས་ནས་དམལ་བར་ལྟུང་བར་གྱུར་ཏ་རྗེ། ཞྗེས་བརློད་

པས་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་བཀའ་ཉན་པའི་སློ་ནས་དམ་ལ་གཞག་པ་སྟྗེ་རྩ་ལྟུང་དང་པློ་

ལ་ཁྱད་པར་དུ་དམ་གཞག་མཛད་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མས་སློབ་དཔློན་གི་རྗེས་སུ་བཟླས་པས། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབས་ཤིག །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་

བདག་ལ་འབབ་པར་མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་དབབ་པའི་དློན་དུ་ལན་གསུམ་

གསློལ་བ་གདབ། སློབ་དཔློན་མི་བསྐློད་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པས། སློབ་མ་འློད་

དཔག་མྗེད་དུ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལྔས་བསྐྗེད། དྗེའི་སྤྱི་བློར་ཧཿལློག་མར་

ཨཱཿསིང་ཁར་ཧཱུཾ་”བཀློད
1

། དྗེ་དག་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། རྣམས་སང་དང་འློད་དཔག་

1  བཀློང



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མྗེད་དང་མི་བསྐློད་པ་སྟྗེ་རློ་རྗེ་གསུམ་ནང་དུ་བསྟིམས་པས། དྗེའི་སྤྱི་བློ་ནས་རྐང་

བའི་མཐིལ་གི་བར་ཁློང་སྟློང་དུ་བསམས་ནས། རྐང་པའི་འློག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་

དཀིལ་འཁློར་སྔློན་པློ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན། དྗེའི་སྟྗེང་དུ་རཾ་ལས་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་

དམར་པློ་གྲུ་གསུམ་མྗེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྟྗེང་ན། རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཛྷྷཻཿ་དམར་པློ་

ལས་བྱུང་བའི་མྗེའི་འློད་ཟྗེར་རྐང་མཐིལ་ནས་ཞུགས་ནས་སྤྱི་གཙུག་གི་བར་དུ་ཕྱིན་

པས་ལུས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ནས། ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་

གློ །དྗེ་ལས་ལངས་ཏྗེ་སིང་ཁར་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། མགྲིན་པར་

ཨཱཿལས་འློད་དཔག་མྗེད། མགློ་བློར་ཧ་ལས་རྣམ་སང་གསུམ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་

བསྐྗེད། ཛྷྷཻཿའི་འློད་ཟྗེར་གིས་བསྐུལ་བས་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱློར་

མཚམས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རྒྱུན་བབས་པས་ལུས་གང་བར་བསམས་ལ། 

སློབ་དཔློན་གིས་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་དབབ་པའི་དློན་དུ་སྗེམས་མ་རློ་རྗེ་

མའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་ནས་སློབ་མའི་སིང་ཁར་བཞག་ལ། 

འདི་ཁྱློད་དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་སྟྗེ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔལ་ཞྗེས་བྱ་གང༌། །རློ་རྗེ་ཡྗེ་

ཤྗེས་བ་ན་མྗེད། །དྗེ་ཉིད་ཁྱློད་ལ་འབྗེབས་པར་མཛད། །ༀ་བཛྲ་ཨཱ་བྗེ་ཤ་

ཨ༔ཨ༔ཨ༔ཞྗེས་མང་དུ་བརློད་ལ་དབབ། དྗེས་མ་”ཕྗེབས
1

་ན་མངློན་བྱང་ལྔའི་སློ་

ནས་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློར་བསྐློད་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་སློབ་མ་བསྐྗེད་ལ། དྗེའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་

ཨཱཿདམར་པློ་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་བསམས་ལ། དྗེའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཞྗེས་སང་རློ་

1  པྗེབས



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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རྗེའི་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པློ་བསྐུལ་པས། རློ་རྗེ་གསུམ་སློམས་པར་ཞུགས་

པའི་ཐབས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་ལུས་གང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཨཱཿདམར་པློ་འློད་ཟྗེར་ཆར་ལྟར་བབས་པར་བསམས་ལ། བསྐུལ་བར་བྱ་བའི་

ཕྱིར་དྲིལ་བུ་འཁློལ་བ་ལ་བརྩློན་པས། ཨ་བྗེ་ཤ་ཡ་སྟཾ་བྷ་ཡ་ར་ར་ར་ར་ཙཱ་ལ་ཡ་ཙཱ་ལ་

ཡ་ཧཱུཾ་ཧ༔ཨཿཛྷྷཻཿཞྗེས་དྲག་ཏུ་བརློད་ལ་དབབ། སིང་འདར་བ་སློགས་ཀི་ཕྗེབས་རྟགས་

བརྟན་པློ་བྱུང་བར་རྟློགས་ནས། གསུང་རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཐུགས་རློ་རྗེ་བསྐུལ་

བས། སིང་ཁའི་ཐུགས་རློ་རྗེའི་འློད་ཀིས་མགྲིན་པའི་གསུངས་རློ་རྗེ་སྟྗེང་དུ་བསྐུལ་

ནས། ཨཱཿའི་རྣམ་པར་ལྕྗེ་ལ་བཀློད་ལ་བྲུ་ཧི་བཛྲ་ཞྗེས་བརློད་ལ་དགྗེ་བ་དང་མི་དགྗེ་

བ་དྲིས་པས་བདྗེན་པར་སྟློན་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ནས་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པས་བརྟན་པར་

བྱ། །གལ་ཏྗེ་རྣམ་འགྱུར་མ་ཞི་ན་ཧཱུཾ་ཧཿཨཱཿམུཿཞྗེས་བརློད་པས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་

ཏློ། །ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྲུངས། དྗེ་ནས་སློབ་མ་

དཀིལ་འཁློར་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པ་ལ་ཁྱློད་ཀི་མིག་ལ་ཇི་ལྟར་སང་ཞྗེས་དྲིས་ལ་

དཀར་པློ་སློགས་སུ་སང་ཟྗེར་ན་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ལ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་

གློ་བར་བྱ་ལ། །སློབ་མའི་མཐྗེ་བློང་གཉིས་རློ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་པ་གཡས་ཀིས་

བཟུང་སྟྗེ། །རློ་རྗེའི་རྐང་སྟབས་ཀིས་གར་གི་ཚུལ་གིས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་བརློད་

ཅིང་སྐློར་བ་གསུམ་བྱྗེད་དུ་བཅུག་ལ་བདྗེན་པའི་བྱིན་རླབས་འདི་བྱའློ། །ཡང་དག་པ་

ཡི་དཀིལ་འཁློར་འདིར། །བདག་གིས་སློབ་མ་བཅུག་པ་འདིའི། །ལྷ་རྣམས་རིགས་ཀི་

རིམ་པ་ནི། །བསློད་ནམས་ཇི་ལྟ་དྗེ་ལྟར་ཤློག །འདི་ཡི་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། །རིགས་ནི་གང་གི་སློད་དུ་འགྱུར། །བསློད་ནམས་མཐུ་ཡང་ཇི་འདྲ་བ། །དྗེ་
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འདྲ་དཀིལ་འཁློར་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་སྔར་བཟུང་བའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་བ་ཏྭཾ་གིས་བསྔགས་

པ་ལས་ཡང་ཞིང་མ་རིངས་པའི་མྗེ་ཏློག་གཅིག་བཏློན་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྗེང་བར་མློས་

པ་སློབ་མ་ཐལ་མློ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་བྱིན་ལ། སློབ་མ་སྗེམས་མ་གཡྗེངས་པར་རྩྗེ་

གཅིག་པའི་བློ་བརྟན་པ་ཅན་དུ་བྱས་ཏྗེ། རྣམ་སང་དུ་གྱུར་པར་བསམས་པའི་འློག་ཏུ་

སིང་ཁའི་པདྨ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐློད་པ་སློམ་པ་སློགས་ས་བློན་སློ་གཉིས་ལས་ལྷ་སློ་

གཉིས་ཀི་ལུས་དཀིལ་བསྐྗེད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱས་ཏྗེ་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ་

གུས་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། གཙོ་བློ་འཁློར་བཅས་ཀི་མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་

དམིགས་ལ། ནང་དུ་ཞུགས་པར་མློས་ཏྗེ་གཙོ་བློའམ་རང་གི་ལྷ་གང་ཡིན་གི་དབུལ་

བ་འབབ་པར་ཤློག་ཅིག་སམ་དུ་བསམས་ནས། ཏིཥྛ་བཛྲ་དྲ་ཌྷློ་མྗེ་བྷ་བ་ཧྲ་ད་ཡཾ་མྗེ་

ཨདི་ཏིཥྛ་སརྦ་སིད་དིཾ་མྗེ་པྲ་ཡཙྪ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ ༀ་ཨཱཿཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཀུ་སུ་

མ་ཨཉྫ་ལ່་ནཱ་ཐ་ཧློ ཞྗེས་བརློད་དྗེ་མྗེ་ཏློག་དློར་བས། ལྷ་གང་གི་རིགས་ཡིན་པ་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་གཙོ་བློ་ལ་ཕློག་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཅིང་ལྷའི་སྐུ་བཀློད་པའི་མཛོད་

སྤུ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཕློག་ན་ཕྱག་ཆྗེན་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ། སྐུ་ལས་ཧ་

ཅང་རིང་ན་རིང་པློས་འགྲུབ་ལ་ཉྗེ་ན་མྱུར་རློ། །གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལྷུང་ན་གང་ལ་ཉྗེ་བ་

དྗེའི་རིགས་དང༌། །མཉམ་ན་གཉིས་ཀའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་ཅིང་གང་ལ་དད་པ་དྗེའི་

རིགས་སློ། །རྩིག་པའི་ཕྱིར་ལྷུང་ན་ལན་གསུམ་བསྐར་ཡང་ཕྱིར་ལྷུང་ན་དངློས་གྲུབ་

ཕ་མློ་འགྲུབ། འདི་ལྭ་བ་པས་མི་གཟུང་བར་བཤད་དློ། །རློར་རའི་ནང་དུ་ལྷུང་ན་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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་ཆྗེན་པློས་འགྲུབ་ལ། དྗེའི་ཕྱིར་ལྷུང་ན་དངློས་གྲུབ་མྗེད་ཅིང་དཀིལ་འཁློར་

ཡང་མི་བསྟན་ཏྗེ་སྔགས་བཟླས་པ་ལ་སློགས་པས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབས་

ནས་ཕྱིས་གཞུག་གློ །སྤྱི་རྒྱུད་ནས་དྗེ་དང་རྩིག་པ་ལ་མྗེ་ཏློག་ལྷུང་བ་ལ་ཡང་ཞི་བའི་

སྦྱིན་སྗེག་བྱས་ནས་གཞུག་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ནས་མྗེ་ཏློག་དྗེ་སྔར་གི་མྗེ་ཏློག་ཕྗེང་

བ་དང་ལྷན་ཅིག་བཅིངས་ནས་ཕྗེང་བ་དྗེ་ༀ་པྲ་ཏི་གྲིཧྞ་སྟྭཾ་ཨི་མཾ་སཏྭ་མཱཧཱ་བཱ་ལཱ་ཞྗེས་

བརློད་དྗེ་མགློ་ལ་བཅིང༌། དྗེ་ནི་སྗེམས་དཔའ་སྟློབས་པློ་ཆྗེ་ཞྗེས་མྗེ་ཏློག་ཕློག་པའི་ལྷ་

ལ་བློས་ནས་སློབ་མ་འདི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་རྗེས་སུ་ཟུགས་ཤིག་ཅྗེས་ལྷ་

ལ་སློབ་མ་གཏད་པས་དྗེའྗེི་བར་དུ་ལྷ་དྗེས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ཟབ་མློའ ློ། །

འདི་ནི་དབང་དང་པློ་མྗེ་ཏློག་ཕྗེང་བའི་དབང་ངློ་། །དྗེ་ནས་སློབ་མའི་སིང་ཁར་

ཟླ་བ་ལ་ཧཱུཾ། དཔྲལ་བར་རཾ། མིག་གཉིས་ལ་ༀ་འློད་ཟྗེར་འབར་བ་བསམས་ལ། ༀ་

རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དྗེང་ཁྱློད་ཀི། །མིག་འབྱྗེད་པ་ནི་བརྩློན་པར་མཛད། །ཕྱྗེ་བས་

ཐམས་ཅད་མཐློང་འགྱུར་བ། །རློ་རྗེའི་མིག་ནི་བ་ན་མྗེད། ཅྗེས་པས་སྤྱན་དར་ཕྱྗེ་ལ། 

ད་ནི་དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་སུ། །དཀིལ་འཁློར་འདི་དྗེ་ཉིད་ལ་ལྟློས། །ཁྱློད་ནི་སངས་

རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྗེས། །ཕྱག་རྒྱ་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་

ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས། དམ་ཚིག་མཆློག་ཏུ་ཁྱློད་འགྱུར་གིས། །རློ་རྗེ་པདྨ་རྩྗེ་རློལ་

པས། །གསང་སྔགས་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་གིས། །ཧྗེ་བཛྲ་པཱ་ཤྱ། ཞྗེས་བརློད་ལ་དཀིལ་

འཁློར་བསྟན་ནློ། །དྗེ་ལ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དྗེ་ཉིད་ནི། ཡང་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་སང་བ་འབར་བའི་མ་རི། །བགྗེགས་རྣམས་ཀིས་མི་ཕྱྗེད་པའི་རློ་རྗེའི་ཁློར་

1  ཆྗེགས
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ཡུག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དག་པའི་ཟུར་གསུམ་པའི་ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ། །སྐློན་

གིས་མ་གློས་པའི་པདྨའི་ལྟྗེ་བར་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་དག་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། །རྟྗེན་འབྗེལ་

བཅུ་གཉིས་སམ་འཇིག་ལྟ་ཉི་ཤུ་དག་པའི་རློ་རྗེའི་རྭ་བཅུ་གཉིས་སམ་ཉི་ཤུ་པ། 

བསམ་གཏན་བཞིན་དག་པའི་རྟ་བབས་བཞི། རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བར་རྣམ་སང་དག་པའི་ཞལ་

ཡས་ཁང་པ། འཕགས་པའི་བདྗེན་བཞི་ངློས་བཞིར་འགྱུར། །ཚངས་པའི་གནས་ནི་གྲྭ་

ཡིན་ནློ། །བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་ཞྗེས་བྱ་སློ། །བཞི་ཡི་མིང་ཅན་རྗེ་རྗེ་སྟྗེ། །དད་པའི་

དབང་པློ་ལ་སློགས་སྗེམས། །རྣམ་པ་ལྔ་པློ་ཡང་དག་འབྱུང༌། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི་སློ་

ཁྱུད་ནི། བཞི་སྟྗེ་དྗེ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྗེ་རྣམ་པ་ལྔ་པློ་ནི་རྩིག་

པའློ། །

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཞི་དག་པའི་འདློད་སམ་བཞི་དང༌། གཟུངས་བཞི་དག་པའི་

མཆློད་པའི་ལྷ་མློ། འགྲློ་བའི་རྗེ་བ་ས་ཚོགས་པ་སྐློང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་པས་

སྦྲས་པའི་ཕ་གུ །སློམ་སང་གི་ས་བློན་དང་མངློན་གྱུར་སངས་པའི་དྲ་བ་དང་དྲ་ཕྱྗེད། 

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གང་འཚམ་གི་ཆློས་སྟློན་པས་རྩྗེ་མློ་དུང་པའི་བ་གུ་ལི། འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཆློས་དཀར་བ་འཛུགས་པའི་མདའ་ཡབ་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ། 

དྗེའི་དབུས་ཀི་འཁློར་ལློ་གང༌། །དཀིལ་འཁློར་བརྒྱད་ཀིས་གཞལ་བ་ནི། །རྣམ་པར་

ཐར་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏྗེ། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བྱྗེད་པའློ། །འཕགས་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པ་ནི། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཅྗེས་བྱ་བར་བཤད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཁང་ཆྗེན་

དུ། །ཐམས་ཅད་ཚེ་ན་ཀ་པར་འགྱུར། །ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་དློན་གི་བར། །འཁློར་ལློའི་ནང་

གི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འདི་ད་ནི། །ཐར་པ་ཆྗེན་པློའི་གྲློང་
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ཁྱྗེར་མཆློག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་སློ། །བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དྗེ་ཉིད་

ནི། དྗེ་ནས་འཁློར་ལློའི་བདག་པློ་ནས། བརྩམས་ཏྗེ་གནློད་མཛེས་མཐར་ཐུག་ལྷ། །དྗེ་

བཞིན་དྗེ་ཉིད་དུ་གནས་རྣམས། །རློ་རྗེ་ཅན་གིས་སློབ་མ་བཤད། །ཕུང་པློ་ལྔ་ཡི་རང་

བཞིན་དུ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་རྣམས་རབ་བསྟན་བྱ། །སྤྱན་མ་ལ་སློགས་ལྷ་མློ་བཞི། །ས་

ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་འདློད་ཡློན་ལྔ་ཡི་ངློར། །གཟུགས་རློ་རྗེ་ལ་

སློགས་པའློ། །མིག་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞན་དུ། །ས་ཡི་སིང་པློ་ལ་སློགས་

ས། །ལག་སློགས་ངློ་བློར་ཁློ་དབང་པློ། །གཤིན་རྗེ་དགྲ་སློགས་བསྟན་པར་བྱ། ཞྗེས་

རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པ་ལྟར་སྟློན་པ་ནི་ཕྱིའི་ཡིན་ལ། དྗེ་

ནས་ལུས་འཁློར་ལ་གནས་པའི། །སངས་རྒྱས་མི་བསྐློད་སློགས་རིམ་བཞིན། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྔར་ལུས་དཀིལ་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་རྣམས་སྟློན་པ་ནི་བརྟྗེན་པའི་ནང་

གི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །སྐབས་འདིར་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་འཁློར་ལློ་ཕྱི་ནང་གཉིས་སྟློན་

པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་རྗེས་སུ་འབངས་པ་ཡིན་ལ། དབང་དང་པློ་ཕྗེང་བའི་

དབང་ཐློབ་པ་ལ་སྟློན་པས། དབང་མ་ཐློབ་པ་ལ་དྗེ་ཉིད་མི་བསྟན་པར་གསུངས་པ་

དང་མི་འགལ་ལློ། །ཡང་ན་སློབ་མ་སྟ་གློན་དང་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པ་རྣམས་

དབང་མ་ཐློབ་པ་ལ་བྱྗེད་ཀང་གསང་སྒློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་སྟྗེ། སློབ་མ་བྱྗེ་བག་

པ་ལ་གནང་པའི་ལས་སློ། །སློབ་མ་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་གཉིས་

པའློ།།     །།

གསློལ་གདབ་བསང་ཞིང་ཆས་སུ་གཞུག །བྱིན་རླབས་དྲིས་ལན་སྗེམས་

བསྐྗེད་བསང༌། ནང་གཞུག་བསྐློར་བ་ཕྱག་ལྔ་དང༌། །དམ་གཞག་ལྔ་དང་གསློལ་
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གདབ་བསྐྗེད། །དགློད་བསྟིམ་སྦྱང་བསྐྗེད་བསྐུལ་ཞིང་དབབ། དྲི་བསྐློར་བདྗེན་བརློད་

སྦྱིན་བཀློད་དློར། །བཅིང་དབྱྗེ་ལྟ་བསྐུལ་དཀིལ་འཁློར་བསྟན། །མཇུག་ཆློག་སློམ་དུ་

བསྡུས་པའློ། །གཉིས་པ་ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཞི། བུམ་པ་གསང་བ། 

ཤྗེས་རབ་ཡློ་ཤྗེས། བཞི་པ་བསྐུར་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཐུན་མློང་བ་རློ་རྗེ་སློབ་

མའི་དབང་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་ངློ་། །དང་པློ་ལ་

གསུམ། ཁྲུས་སྟྗེགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བྱ་བ། གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་མི་ཤིས་པ་སྦྱང་

བ། དྗེ་ལ་དབང་རིམ་གིས་བསྐུར་བའློ། །དང་པློ་ནི། །ཆུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་

དཀིལ་“འཁློར
1

་གི་ཤར་རམ་བྱང་ཤར་དུ་ཁྲུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཁྲུ་དློ་ཁྲུ་བཞི་སློ་བཞི་

པ། ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་དམར་ནག་པའི་རྩིག་པ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་

འཕར་མ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་དབུས་སུ། །ས་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་

དབུས་སུ་རློ་རྗེ་ནག་པློ་ཤར་དུ་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་ལྷློར་རིན་པློ་ཆྗེ་སྗེར་པློ་ནུབ་ཏུ་

པདྨ་དམར་པློ་བྱང་དུ་རལ་གི་ལང་ཁུ་བིས་ལ་དྗེར་བུམ་པ་རྣམས་དགློད་དློ། །ཁྲུས་ཀི་

དཀིལ་“འཁློར
2

་གི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་གསུམ་པའློ།།     །།

གཉིས་པ་ནི། སློབ་མས་ཡློན་དང་མཎལ་ཕུལ་ཏྗེ་ཕྱག་བྱས་ལ། པུས་མློ་

གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་མྗེ་”ཏློག
3

་གི་སིམ་པས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ལ། །བྱང་ཆུབ་

རློ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆློད་ཆྗེན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀང་རབ་ཏུ་

བསྒལ་བའི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རློ་རྗེ་དྗེང་བདག་སྩློལ། །ཞྗེས་བ་མ་ལ་དབང་གི་དློན་

1  འཁར

2  འཁྗེར

3  ཏག
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དུ་གསློལ་བ་གདབ། བ་མས་ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང་ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པའི་

ཡུངས་ཀར་ལག་པ་གཉིས་ཀི་ཁུ་ཚུར་གིས་བཟུང་ནས་རྗེ་རྗེ་ནས་གཡློན་བསྐློར་དུ་

ལན་གཉིས་ༀ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲ་ཡ་བཛྲ་སཏྭ་སྱ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་

བརློད་ཅིང་བྱ་བས་ལ་ཡུངས་ཀར་མྗེད་དློར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཡས་སུ་བསྐློར་བ་

གཉིས་ཀང་བྱའློ། །ཁུ་ཚུར་གིས་ཆུ་བཟུང་ནས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུའློ། །དྗེ་ནས་ཁམ་

ཕློར་དཀར་པློ་བཞི་དང༌། རྩྭ་དུར་པའི་མྱུ་གུ་དང་བཅས་པའི་བ་ལྕིའི་ཆངས་བུ་བཞི་

དང༌། ཟན་ཆངས་བཞི་དང༌། སྗེང་རས་ཀི་ཚལ་པ་བཞིས་ཀང་གཡློན་དང་གཡས་སུ་

བསྐློར་བ་སྔར་བཞིན་བྱ་སྟྗེ། འློན་ཀང་ཁམ་ཕློར་མན་ཆད་རྣམས་མྗེད་མི་དློར་རློ། །དྗེ་

ནས་ཉྗེ་རྗེག་བྱ་ལ་གཙོ་བློའི་སྔགས་བརློད་ཅིང་ཐུགས་ཀར་དྲི་དང༌། དབུ་ལ་མྗེ་ཏློག་

གི་ཕྗེང་བ་བཅིངས་པ་དང༌། མདུན་དུ་མཆློད་ཡློན་དབུལ་བ་བྱས་ནས་མར་མྗེས་

ཡློངས་སུ་བསྐློར་ཏྗེ་ལས་ཐམས་ཅད་པ་དང༌། ཧཱུཾ་ལན་བདུན་བཟླས་པའི་མར་དང་

བཅས་པའི་སློས་དཀར་གིས་བདུག་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག །ཆུའི་དབང༌། ཅློད་པན་གི་དབང༌། རློ་རྗེའི་དབང༌། །དྲིལ་

བུའི་དབང༌། མྗེ་ལློང་གི་དབང༌། མིང་གི་དབང་ངློ་། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ནང་དབང་

བསྐུར་ཏྗེ་ཁྲུས་སྟྗེགས་ལ་དགློད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ཤིས་བརློད་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཆུ་དབང་

བསྐུར་བའློ། །དང་པློ་ནི། སློབ་མ་ལས་བུམ་གི་ཆུས་བསངས་ལ། རང་གི་སིང་ཁའི་

ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་བཀུག་པ་རང་གི་ཁ་ནས་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་

ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་འཐློན་པ་སྐད་ཅིག་གིས་སྟློང་པར་སྦྱངས་བའི་འློག་ཏུ་ཆློ་ག་

གསུམ་གིས་མི་བསྐློང་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐྗེད་དྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱ། 
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རང་གི་སིང་ཁའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་

ཡབ་ཡུམ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་མཆློད་དྗེ། སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་

བའི་དློན་དུ། །རློ་རྗེ་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་ལ། །འགྲློ་བ་སྐབ་པའི་ཆྗེད་དུ་

དབང༌། །ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཇི་ལྟར་བསྩལ། །དྗེ་ལྟར་འདི་ལ་བསྩལ་དུ་གསློལ། 

ཞྗེས་པས་དྗེ་རྣམས་དང་བསྒྲུབས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས། 

ནམ་མཁའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སློམས་པར་ཞུགས་པ་འདློད་ཆགས་ཆྗེན་པློའི་

མྗེས་ཞུ་བར་གྱུར་ནས། རྣམ་སང་གི་སློ་ནས་ཞུགས་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་བྱུང་བའི་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་སློབ་མ་མི་བསྐློད་པར་བྱས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་ཏྗེ། ཡུམ་གི་

པདྨ་ནས་ཕྱུང་ནས་ཁྲུས་སྟྗེགས་ལ་དགློད། །དྗེ་ཡང་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བིས་པའི་ཤིང་

སྟན་ནམ། ཡང་ན་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བིས་པའི་སྗེང་གྗེའི་གདན། །ཁྲུས་སྟྗེགས་ཀི་

དབུས་ཀི་པདྨ་ལ་གཞག་པར་མློས་ནས་དྗེ་ལ་མ་རྗེག་པར་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་གཞག་པ་ལ་

དགློད་དློ། །ཁྲུས་སྟྗེགས་མ་གྲུབ་ན་དྗེ་བསློམས་པའི་སྟྗེང་དུ་ཤིང་སྟན་ལ་སློགས་པ་ལ་

འཇློག་པར་ཡང་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ལས་བུམ་མ་གཏློགས་པའི་བུམ་ཆུ་རྣམས་བསངས་

སྦྱངས་ཏྗེ། ཧཱུཾ་དང་རློ་རྗེ་ལས་མི་བསྐློད་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐྗེད། །བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་ཀི་འློད་ཟྗེར་གིས་བཀུག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག །རང་གི་རིགས་བདག་

གིས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཆློད་དྗེ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཆུར་བསློམ། །རང་གཙོ་བློ་

ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་འློད་ཟྗེར་གིས་རྒྱལ་བ་

འཁློར་བཅས་ཐམས་ཅད་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྐུལ་ཏྗེ་སྤྱན་དྲངས་
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པ་རྣམས་བྱློན་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་བཞུགས་པར་བསམ། དྗེ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གི་

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགློངས་པ་མཛད། སྤྱན་མ་ལ་

སློགས་པའི་རིག་མ་དང་བཅས་པ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་རྣས་ཀིས་གདུགས་དང་

རྒྱལ་མཚན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློབ་མའི་སྟྗེང་ཕྱློགས་སུ་འཛིན། གླུ་གར་མཛད་

ཅིང་རློལ་མློ་བརྡུང༌། མྗེ་ཏློག་དང་གུར་ཀུམ་ལ་སློགས་པའི་ཆར་འབྗེབས། ཕྱག་

གིས་ཅུང་ཟད་ཡློ་བར་བཟུང་བའི་བུམ་པ་དཀར་པློ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་བདུད་

རྩིས་གང་བ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར། གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་

བཀྲ་ཤིས་ཀི་གླུ་དབྱངས་ཀིས་ཤིས་པ་བརློད། །ཁློ་བློ་རྣམས་ཕྱློགས་“མཚམས
1

་སུ་

འཁློད་ནས་བགྗེགས་བསྐྲད་པར་བསམས་ལ། རང་དང་སློབ་མས་བུམ་པ་བཏྗེག་

ནས། བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་སིང་ལ་གནས། །ཀུན་གི་བདག་ཉིད་

དམ་པའི་རིགས་རྣམས་ཀི་ནི་རྗེ། །མ་ལུས་སྗེམས་ཅན་སྐྗེད་བྱྗེད་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་

སྟྗེ། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ནི་དྗེ་རིང་ཁྱློད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་མ་

ལུས་རློ་རྗེའི་རིགས་དང་ལྡན། །སང་བས་ཟིལ་མནན་སྐྗེ་བློ་རྣམ་པར་སྦྱློང་མཛད་

པ། །མི་བསྐློད་མགློན་པློ་ཞྗེས་བྱར་མཚན་གསློལ་དྗེ་ཡིས་ནི། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ནི་དྗེ་

རིང་ཁྱློད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་མཐའ་དག་འཁློར་ལློའི་རིགས་

དང་ལྡན། །རྣམ་པར་སང་མཛད་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྟག་འཕློག་ཅིང༌། །རྨློངས་

པས་ཟིལ་མནན་སྐྗེ་བློ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་མཛད་པ། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ནི་དྗེ་རིང་ཁྱློད་ལ་

དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་མ་ལུས་རིན་ཆྗེན་རིགས་དང་ལྡན། །ཕློངས་

1  མཚུམས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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པའི་སྡུག་བསྔལ་གྲློལ་བར་ཡློངས་སུ་རབ་བརྩློན་ཞིང༌། །ཁྗེངས་པས་ཟིལ་མནན་

འགྲློ་བ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་མཛད་པ། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ནི་“དྗེ
1

་རིང་ཁྱློད་ལ་དབང་རབ་

བསྐུར། །བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་མ་ལུས་པདྨའི་རིགས་དང་ལྡན། །འཇིག་རྟྗེན་དབང་

ཕྱུག་སིད་པའི་དྲ་བ་འཇློམས་པ་པློ། །ཆགས་པས་ཟིལ་མནན་འགྲློ་བ་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་

མཛད་པ། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ནི་“དྗེ་རིང་ཁྱློད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །བཀྲ་ཞིས་གང་

ཞིག་མ་ལུས་ལས་ཀི་རིགས་དང་ལྡན། །བརྩྗེ་བའི་བདག་ཉིད་ལློག་པར་ལྟ་བ་ངྗེས་

པར་སློང༌། །དྗེ་སྦྱློང་ཐབས་སྟློན་དྗེ་ནི་ཀུན་ནས་སྗེལ་མཛད་པ། །བཀྲ་ཤིས་དྗེས་ནི་

“དྗེ་རིང་ཁྱློད་ལ་དབང་རབ་བསྐུར། །ཞས་སློབ་མ་ལ་ཤིས་བརློད་གླུང་བང་ངློ་། །དྗེ་

ནས། ཏིལ་གི་གང་བུ་ལྟར་གང་བའི། །རྒྱལ་བ་བུམ་པ་འཛིན་པ་ཡིས། །“དྗེ་རིང་ཁྱློད་

ལ་དབང་བསྐུར་ཏྗེ། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་ཡིད་བདྗེར་གིས། ཞྗེས་བརློད་ལ། སྔར་ལྟར་

དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ནས་འདི་བཞིན་དུ་ཁྱློད་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཡང་

ལ་སྤློ་བ་བསྐྗེད་དྗེ། རློ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་བུམ་པའི་ཁ་རྒྱན་ལག་པ་གཡས་པའི་རློ་རྗེ་

ཁུ་ཚུར་གིས་བཟུང་ལ། དྗེས་རྣམ་རྒྱལ་གི་བུམ་པ་ནས་ཆུ་བངས་ལ་རློ་རྗེའི་རྩྗེ་མློས་

སྤྱི་བློར་ཆུ་བླུག་ཅིང༌། 

དབང་བསྐུར་རློ་རྗེ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡིས་ཕྱག་བྱས་པ། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་གི་གསང་གསུམ་པའི། །གནས་ལས་བྱུང་བ་སྦྱིན་པར་བྱ། །ༀ་མཧཱ་སུ་ཁ་

བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དི་པ་ཏི་ཏྭྗེ་ནློ་པ་ཏིཥྠ་དྲི་ཌྷློ་མྗེ་བྷ་བ། 

སངས་རྒྱས་རློ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བས། །“དྗེ་རིང་ཁྱློད་ལ་དབང་བསྐུར་རློ། །ༀ་ཨཱ་

1  དི ༼འདིའི་དྗེ་རིང་ཚང་མར་དི་རིང་བིས་འདུག་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འློག་མཆན་དུ་བཀློད་མྗེད།༽



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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བཛྲ་ཨུ་ད་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་སུ་ར་ཏ་སྟཾ་ཨ་ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་དབང་བསྐུར་རློ། །དྗེ་ཡང་

བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆུ་དུང་ཆློས་སམ་ཐློད་པར་བསྡུས་ནས་སམ། ཡང་ན་དང་

པློར་རྣམ་རྒྱལ་དང་དྗེ་ནས་རྒྱལ་བ་བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་ཡུམ་བཞི་དང་དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་མ་

བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་རྒྱལ་སས་བརྒྱད་དང་དྗེ་ནས་ཁློ་བློ་བཅུའི་བུམ་པས་སྔར་བཞིན་

བླུག་ལ་དབང་བསྐུར། དབང་བུམ་གཅིག་ལས་མྗེད་ན་རྣམ་རྒྱལ་གིས་བསྐུར་ལ། 

བསྡུས་པ་ལ་མློས་ན་སྔགས་ཕྱི་མ་ཉིད་ཀིས་བྱའློ། །

འདིར་ཀླུ་བྱང་གིས་དབང་ལྔ་ལ་ལྷ་གང་སྐྗེད་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། ཟུང་

འཇུག་གསལ་བས་སློབ་མ་རྣམ་སང་དུ་བསྐྗེད་པ་ལ་ཆུ་དབང་བསྐུར་བར་བཤད་པ་

ལྟར། ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེ་ཀང་བཤད་པས་སྤྱིར་དྗེ་ལྟར་རུང་མློད་ཀང༌། བཤད་

རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་ལས་ཆུ་དང་སློབ་མ་མི་བསྐློད་པར་བསྐྗེད་ནས་ཆུ་དབང་བསྐུར་བར་

གསུངས་པས། ནཱ་རློ་པ་དང་དམ་ཚིག་རློ་རྗེས་ལུགས་འདི་ལ་བཤད་རྒྱུད་བཞིན་

མཛད་པ་ཉིད་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་བློ། །དྗེ་ལྟར་བདུད་རྩིའི་ཆུས་དབང་བསྐུར་བས་

ལུས་ཐམས་ཅད་གང་ནས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མློང༌། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་

སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ལས་མི་བསྐློད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ། རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་འློས་ཟྗེར་གིས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་བཀུག་ནས་སློབ་མའི་བ་

སྤུའི་སློ་ནས་བསྟིམས་པ་ལ་མཆློད་པས་མཆློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བུམ་དབང་དགུ་ལས་མི་

བསྐློང་པ་ཆུའི་དབང་ཐློབ། ཞྗེ་སྔང་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་གནས་

བསྒྱུར། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་མངློན་དུ་བྱས། །མི་བསྐློད་པ་དང་དྗེའི་རིགས་

ཀི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སློ། །ཞྗེས་གློ་བ་བསྐྗེད་ལ་དག་པ་སྦྱིན་
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ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཁྲུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལས་བབས་ཏྗེ་གློས་དམར་པློ་སློ་

མ་གློན། རྒྱལ་པློའི་ཆས་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་ཏྗེ་གདུགས་དཀར་པློ་

བཟུང་ལ། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་འདློད་ཆགས་ཆྗེ། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་ནློར་ཆྗེ་བ། །ཤྗེས་

རབ་ཆྗེན་པློ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔར་དྗེང་བདག་བསྒྲུབས། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གི་རློ་རྗེ་ཆྗེ། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་བདྗེ་སྟྗེར་བ། །ཀུན་གི་དབང་བསྐུར་བསྐུར་

དློན་དུ། །རློ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བ་ན་མྗེད། །ཨྗེ་མའློ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་དློན་དམ་

རྒྱལ། །ཐར་པ་ནློར་ཆློས་འདློད་པ་སྟྗེར་མཛད་རྒྱལ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་དང་དགའ་ལྡན་

རབ་བཞིན་རྒྱལ། །མགློན་པློ་བདྗེ་ཆྗེན་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་རྒྱལ། །ཞྗེས་གླུར་བངས་ཏྗེ་རང་

དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་འློག་ཏུ་བ་མས་ས་དྲངས་ཏྗེ་སློབ་མས་དཀིལ་འཁློར་ལ་སྐློར་བ་

ལན་གསུམ་བྱས་ཏྗེ་ཤར་སློར་འཇམ་པའི་སྟན་ལ་འདུག་ཏུ་གཞུག་གློ །སློབ་མས་

བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེས་ཞྗེས་པས་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང༌། དྗེ་ལ་བུམ་ཆུས་བསང་བ་ནས་

པདྨ་ནས་ཕྱུང་ནས་རང་གནས་སུ་གཞག་པའི་བར་དང༌། དྗེ་ནས་མིང་དབང་མ་

གཏློགས་པ་ལ་དབང་རས་རྣམས་སློ་སློའི་ལྷར་བསྐྗེད། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་

གི་འློད་ཟྗེར་གིས་བཀུག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་ནས་ཞུ་བའི་བར་དང༌། ཐུགས་

ཀའི་ས་བློན་གི་འློས་ཟྗེར་གིས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་སྤློ་བ་བསྐྗེད་པའི་བར་

རྣམས་ཅློད་པན་གི་དབང་ལ་སློགས་པ་ལའང་སྔར་བཞིན་བྱའློ། །གསྗེར་དང་རས་ལ་

སློགས་པ་ལས་བྱས་པའི་དབུ་རྒྱལ་སློབ་མའི་རིགས་བདག་དབུས་ན་ཡློད་པ་

བསངས་སྦྱངས་ཏྗེ། སྭའམ་ཏྲཾ་དང་རིན་པློ་ཆྗེ་ལས་རིན་འབྱུང་ཡུལ་དང་བཅས་པར་
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སྐྗེད་པ་སློགས་བྱས་ནས། སློབ་དཔློན་གིས་ལག་པ་གཉིས་རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་སྦྱར། མཐྗེ་

བློ་གཉིས་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་བསྐུམ། གུང་མློ་གཉིས་གཤིབས་ཏྗེ་རྩྗེ་སྤད་ལ། མཛུབ་མློ་

གཉིས་གུང་མློའི་ཚིགས་བར་པར་བཙུགས་པ་རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དབང་མློའི་ཕྱག་རྒྱ་

སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བཞག་ལ། ༀ་བཛྲ་དྷཱ་ཏཱི་ཤྭ་རི་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་ཧཱུཾ། སྔར་གི་སྗེམས་མ་རློ་

རྗེའི་མའི་ཕྱག་རྒྱ་དཔྲལ་བར་བཞག་ལ། ༀ་སཏྭ་བཛྲི་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་བྲུཾ། སྗེམས་མ་རློ་

རྗེ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་གུང་མློའི་ཚིགས་དབུས་མ་བཅག་ནས་རིན་པློ་ཆྗེ་འདྲ་བར་

བྱས་པ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་ལྟག་གཡས་པར་བཞག་ལ། ༀ་རཏྣ་བཛྲི་ཨ་

བྷཱི་ཥིཉྩ་ཨ། དྗེ་ཉིད་ལས་གུང་མློ་པདྨ་འདྲ་བར་བྱས་པ་རློ་རྗེ་ཆློས་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟག་

པར་བཞག་ལ། ༀ་དརྨཱ་བཛྲི་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་ཧྲིཿདྗེ་ཉིད་ལས་དབུས་མའི་རྩྗེ་མློ་བཅག་པ་

ལས་ཀི་རློ་རྗེ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣ་ལྟག་གཡློན་པར་བཞག་ལ། ༀ་ཀརྨ་བཛྲི་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་ཏྲཱཾ། 

ཞྗེས་བརློད་ཅིང་དབུ་རྒྱན་མགློ་ལ་བསྐློན། དབང་བསྐུར་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་

བཅད་དང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མུ་ཀ་ཊ་པཱུ་ཛ་ཡ་ཨ་དི་ཤ་མ་མི་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞྗེས་

བརློད་དློ། །སྔགས་དྗེ་“ལྔ
1

་ནི་ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་ཆློག་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཕྗེང་བར་

ཡང་བྱུང་ལ། ཟུང་འཇུག་གསལ་བར་དང་པློའི་མཐར་ཨཱཿགཉིས་པ་ལ་ཧཱུཾ་གསུམ་པ་

ལ་ཏྲཱཾ། བཞི་པ་འདྲ། ལྔ་པ་ལ་ཏཾ་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ་། །ཡློ་ག་དང་བསྟུན་ན་སྔ་མ་བཞི་དྗེ་དང་

འདྲ་ཞིང་ཕྱི་མ་ལ་ཨ་ཞིས་འཐློབ་བློ། །དཀིལ་ཆློག་གི་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས་ནི་ལྔ་པ་ལ་ཏྲཾ་

ཞྗེས་ཀའ་འབྱུང་ངློ་། །སློབ་མའི་རིགས་བདག་དབུས་སུ་ཡློད་པ་དང་བསྟུན་ན་མི་

བསྐློད་པ་མི་འློང་བའི་ཆྗེ་སྔ་མའི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་འགྲློའ ློ། །དྗེ་ནས་དབུས་རྒྱན་

1  ལྡ
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ལ་བཏགས་པའི་དར་དཔྱངས་རྣ་ལྟག་གཡས་གཡློན་དུ་དཔྱངས་ནས་མཉམ་པའི་

ཐལ་མློ་དང༌། ༀ་བཛྲ་ཏུ་ཥྱ་ཧློ་ཞྗེས་བརློད་པས་མཉྗེས་པར་བྱའློ། །དབང་བསྐུར་རློ་

རྗེ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ༀ་ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷཱི་ཥྗེ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡྗེ་

ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བརློད་ལ་བརྟན་བྱྗེད་ཀི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བས། དྲི་མ་སྦྱངས་རིན་འབྱུང་

གིས་དབུས་བརྒྱན་པ་ལ་མཆློད་དྗེ་དབང་ལྷ་བསྟིམ་པ་སྔར་བཞིན་བྱ། ལྷག་མ་རྣམས་

ལ་ཡང་བརྟན་བྱྗེད་ཀི་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་མན་ཆད་འདྲ་སྟྗེ་རིགས་བདག་ནི་རིགས་

སློ་སློའི་འློ། །ཡང་ན་རིགས་ལྔ་ག་ལ་མི་བསྐློང་བས་རྒྱས་གདབ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་

བཞིན་བྱའློ། །དྗེ་དག་གིས་རིན་འབྱུང་ཅློད་པན་ནམ་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

དབང་ཐློབ། ང་རྒྱལ་དང་སྗེར་ས་སྦྱངས། ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་གནས་བསྒྱུར། མཉམ་པ་

ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་མངློན་དུ་བྱས། རིན་ཆྗེན་འབྱུང་ལྡན་དང་དྗེའི་རིགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སློ། །ཞྗེས་གློ་པ་བསྐྗེད་ལ་དག་པ་སྦྱིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མ་དང་རློ་རྗེ་ཨཱཿའམ་ཧྲིཿདང་པདྨ་ལས་འློད་དཔག་

མྗེད་ཡུམ་དང་བཅས་པར་བསྐྗེད་པ་སློགས་བྱས་ལ། དབང་བསྐུར་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་

ཚིགས་བཅད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རློ་རྗེའི་དབང༌། “དྗེ་རིང་ཁྱློད་ལ་བསྐུར་

བར་བྱ། །འདི་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉིད། །ལྗེགས་པར་གྲུབ་ཕྱིར་རློ་རྗེ་

ཟུངས། །འདི་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉིད། །དངློས་གྲུབ་མཆློད་ཕྱིར་རློ་རྗེ་

ལློང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ཁྱྗེད་ལ་སྩློལ། །རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ༀ་བཛྲ་ཨ་དི་པ་ཏི་ཏྭཾ་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་མི་ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ། 

སློབ་མའི་སིང་ཁ་དང་མགྲིན་པ་དང་གཙུག་ཏློར་དུ་རྗེག་ལ་ལག་པ་གཡས་སུ་གཏད། 



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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དྗེས་ཀང་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པས་བསྗེམས་པའི་ཚུལ་གིས་གཟུང་ལ་རློ་རྗེ་གསློར། 

རློ་རྗེའི་དབང་ནི་འློད་དཔག་མྗེད་དུ་བསྐྗེད་པའི་རློ་རྗེ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མྗེད་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རློ་རྗེ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དགློད་པའི་དློན་དུ་འཛིན་དུ་

འཇུག་པ་ཡིན་ལ། རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་དང་མི་འབལ་བར་བྱ་བའི་

དློན་དུ་རློ་རྗེ་སྟྗེར་བའློ། །དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་གཉིས་ཀའི་གཙོ་བློའི་དློན་ཚང་བ་བྱར་ཡློད་པ་ལ་

དགློངས་ནས་བཤད་རྒྱུད་ལས་རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཉིད་རློ་རྗེའི་དབང་དུ་མཛད་

ནས་གསུངས་པ་བཞིན། ཀླུ་བྱང་གིས་ཀང་རློ་རྗེའི་དབང་དང་རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་

གཉིས་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བསྐུར་བར་མཛད་པ་བཞིན་བྱས་པས་ཆློག་མློད་ཀང༌། སློབ་

དཔློན་གི་དབང་གི་མཇུག་ཏུ་ཡང་མི་འགལ་བས་དྗེར་རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྦྱིན་

པར་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན་དྗེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ངྗེས་

སའློ། །ༀ་བཛྲ་ཨ་དི་པ་ཏི་ཞྗེས་སློགས་ནི་རྒྱུད་དག་ལས་དྲིལ་བུའི་དབང་སྟྗེར་བ་ལ་

བཤད་ཀང༌། རློར་དྲིལ་གཉིས་ཀའི་དབང་ལ་དྲང་དུ་རུང་བས་ཆྗེན་པློ་མང་པློས་སྔར་

ལྟར་མཛད་དློ། །དྗེ་དག་གིས་འློད་དཔག་མྗེད་རློ་རྗེའི་དབང་ཐློབ། འདློད་ཆགས་ཀི་དྲི་

མ་སྦྱངས། འདུ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་གནས་བསྒྱུར། སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མངློན་དུ་

བྱས། འློད་དཔག་མྗེད་དང་དྗེའི་རིགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་པར་བྱས་

སློ། །ཞྗེས་གློ་བ་བསྐྗེད་ལ་དག་པ་སྦྱིན་ནློ། །བཞི་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཨཱ་ལས་བྱུང་བའི་

དྲིལ་བུ་དང་སློབ་མ་གཉིས་ཁཾ་མམ་ཧ་དང་རལ་གྲི་ལས་དློན་གྲུབ་ཡུམ་དང་བཅས་

པར་སྐྗེད་པ་སློགས་བྱས་ལ། སློབ་དཔློན་གིས་དྲང་པློར་དཀྲློལ་ཞིང༌། དབང་བསྐུར་
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རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ཟླ་བའི་འློད་ཅན་ཡྗེ་“ཤྗེས
1

་སྐུ་མངའ་རྒྱལ་བའི་

ཅློད་པན་འཛིན་པ་བད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས། །གདུག་པ་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་དློན་

དུ་སིད་གསུམ་འདུལ་མཛད་བསིགས་པའི་དྗེ་ཉིད་རློ་རྗེ་ཅན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་

བསྐུལ་ཕྱིར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློ་སློར་སྒློགས་པའི་ཆློས་ཉིད་དྲིལ་བུ་འཁློལ། །དངློས་པློ་

ཀུན་གི་ངློ་བློ་མ་ལུས་སྟློང་པའི་བཅློམ་ལྡན་གང་ཡིན་དྗེ་ནི་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །མྗེ་ལློང་

གི་ནི་གཟུགས་བརན་དང༌། །རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཆུ་བུར་དང༌། །མིག་འཁྲུལ་འདྲ་བ་སུས་

མཐློང་བ། །དྗེ་ནི་མངའ་བདག་ཏུ་བཤད་དློ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་ལག་པ་གཡློན་དུ་གཏད་

པས། དྗེས་ཀང་དཀྲློལ་ཏྗེ་དཀུ་གཡློན་པའི་ཕྱློགས་སུ་བཀན་ཏྗེ་བཟུང༌། གཡས་པས་

རློ་རྗེ་བསྗེམས་པའི་ཚུལ་གིས་བཟུང་ལ། ༀ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། 

བཛྲ་སཏྭ་ཏྭྗེ་ནློ་པ་ཏིཥྛ། དྲ་ཌྷློ་མྗེ་བྷ་བ། སུ་ཏློ་ཥྱློ་མྗེ་བྷ་བ། ཨ་ནུ་རཀྟློ་མྗེ་བྷ་བ། སུ་པློ་

ཥྱློ་མྗེ་བྷ་བ། སརྦ་སིད་དིམྗེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ། ཙིཏཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་

ཧ་ཧ་ཧློཿབྷ་ག་ཝན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མྗེ་མུཉྩ་བཛྲི་བྷ་བ་མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ 

ༀ་བཛྲ་གྷཎ་ཨཿཨཿབདག་གིས་བཅློམ་ལྡན་གཟུང་ལགས་ཀིས། །བཅློམ་ལྡན་བདག་

ལ་ཉྗེ་བར་མཛོད། ཅྗེས་བརློད། སློབ་དཔློན་གིས། ༀ་བཛྲ་ཨ་དི་པ་ཏྗེ་ཏྭཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་

བཛྲ་ཧཱི། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཞྗེས་བརློད་དློ། །དྗེ་དག་གིས་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་

ཐློབ་ཕག་དློག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། འདུ་བྱྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་གནས་བསྒྱུར། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་མངློན་དུ་བྱས། དློན་གྲུབ་དང་དྗེའི་རིགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་

བར་བྱས་སློ། །ཞྗེས་གློ་མ་བསྐྗེད་ལ་དག་པ་སྦྱིན་ནློ། །

1  ཤས
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ལྔ་པ་ནི། རིན་ལྔར་སྐབས་འདིར་མྗེ་ལློང་གི་དབང་གསུངས་པས་ཀླུ་བྱང་

གིས་ཀང་མཛད་ལ། དྗེ་ལ་མིག་འབྱྗེད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་གཉིས་ཀ་རིམ་ཅན་དུ་

གསུངས་པས། གསྗེར་རམ་དངུལ་གི་སློད་དུ་བཞག་པའི་མར་དང་སྦྲང་རྩིའི་མིག་

སྨན་གསྗེར་ལས་བྱས་པའི་ཐུང་མས་སློབ་མའི་མིག་ལ་ཡི་གྗེ་པྲཾ་བསམས་པ་ལ། ༀ་

བཛྲ་ནྗེ་ཏྲ་ཨ་པ་ཧ་ར་པ་ཊ་ལཾ་ཧྲིཿཞྗེས་འདློན་ཞིང་བསྐུས་པས་མིག་འབྱྗེད་པའི་ཚུལ་

དུ་བྱ་ཞིང༌། ཇི་ལྟར་མིག་མཁན་རྒྱལ་པློ་ཡིས། །འཇིག་རྟྗེན་ལིང་ཏློག་བསལ་བ་

ལྟར། །བུ་ཁྱློད་ཀི་ནི་མི་ཤྗེས་པའི། །རབ་རིབ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་བསལ། ཞྗེས་བརློད་

པས་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏློག་དང་བལ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྤྱན་བྱྗེ་བར་བསམ་མློ། །དྗེ་

ལྟར་སྤྱན་དབྱྗེ་བ་དྗེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཟུངས་བརན་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་

བྱའློ། །ཞྗེས་བསྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ། །ཨཱཿ་ཡིས་བསྔགས་པའི་མྗེ་ལློང་བསྟན་ཞིང༌། ཆློས་

རྣམས་གཟུགས་བརན་”ལྟ
1

་བུ་སྟྗེ། །གསལ་ཞིང་དག་ལ་རློག་པ་མྗེད། །གཟུང་དུ་མྗེད་

ཅིང་བརློད་དུ་མྗེད། །རྒྱུད་དང་ལས་ལས་ཡང་དག་འབྱུང༌། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་མྗེ་

ལློང་བཞིན། །དྗེར་ནི་གསལ་དག་རློག་པ་མྗེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་རང་ཉིད་

ནི། །བུ་ཁྱློད་ཀི་ནི་སིང་ལ་ཟུགས། །རང་བཞིན་མྗེད་ཅིང་གནས་མྗེད་པར། །ཆློས་

རྣམས་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་ཁྱློད། །སྗེམས་ཅན་དློན་ནི་མཉམ་མྗེད་བྱློས། །སྐློབ་པ་

རྣམས་ཀི་སས་སུ་སྐྗེ། ཞྗེས་བརློད་ལ་སྤྱིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་

དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རང་གི་སིང་ལ་ཞུགས་པའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ནི་མྗེ་ལློང་གི་

གཟུགས་བརན་ལྟར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་བསློའློ ། །

1  ལྷ
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དྲུག་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་མ་ༀ་དང་འཁློར་ལློ་ལས་རྣམ་སང་ཡུམ་དང་བཅས་

པར་བསྐྗེད་པ་སློགས་བྱས་ལ། སློབ་མའི་མགློར་རློར་དྲིལ་མཉམ་པློར་གཟུང་ཞིང༌། 

དབང་བསྐུར་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་སྟྭཾ་ཨ་བྷཱི་ཥིཉྩ་མྗེ་བཛྲ་

ནཱམ་ཨ་བྷིཥྗེ་ཀ་ཏ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང༌། ཀྱཻ་ཞྗེས་བློས་ཏྗེ་དཔལ་ཆྗེ་གྗེ་མློ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་

བའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་སིདྡི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་བྷུར་བྷུ་ཝ་སྭཿཨཱཿཞྗེས་བརློད་ལ། མྗེ་ཏློག་

ཕློག་པའི་ལྷའི་རིགས་ལ་བརྟགས་ཏྗེ་མིང་གདགས་སློ། །དྗེ་ནི་མི་བསྐློད་པའི་རིགས་

ཡིན་ན་བཞད་པ་དང༌། སྗེག་པ་དང༌། གཉིས་མྗེད་དང༌། མི་ཕྱྗེད་དང༌། དགའ་རབ་

དང༌། རློལ་པ་དང༌། རྣམ་སང་གི་རིགས་ལ་གཏི་མུག་དང༌། ༀ་མཛད་དང༌། རྟག་པའི་

དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དང༌། རིན་འབྱུང་གི་ལ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དང༌། མཁའ་འགྲློ་དང༌། 

གཟི་བརིད་དང༌། འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་ལ་འདློད་ཆགས་དང༌། སྤྱན་རས་གཟིགས་དང༌། 

ཆློས་དང༌། པདྨ་དང༌། དློན་གྲུབ་ཀི་ལ་རྟ་མཆློག་དང༌། དམ་ཚིག་དད་ལས་རྣམས་ལ་

མགློར་དཔལ་དང། མཇུག་ཏུ་རློ་རྗེ་བཏགས་པའློ། །ལྷ་མློ་ལ་མི་བསྐློད་པའི་རིགས་ལ་

བདག་མྗེད་མ་དང༌། ལག་པ་མ་དང༌། ཕྗེང་བ་མ་དང༌། འབྱུང་གནས་མ་དང༌། རྣམ་

སང་གི་ལ་མཁའ་འགྲློ་མ་དང༌། སྗེག་མློ་སློགས་དང༌། རིན་འབྱུང་གི་ལ་དློ་ཤལ་མ་

དང༌། དབུགས་དབྱུང་མ་དང༌། འབར་མ་དང༌། ཕྗེང་བ་མ་དང༌། པདྨའི་ལ་ཆགས་པ་

མ་དང༌། དབྱངས་མ་དང༌། བློ་གྲློས་མ་དང༌། གློས་དཀར་མློ་ལ་སློགས་དང༌། དློན་

གྲུབ་ཀི་ལ་སྗེམས་མ་དང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་དང། དགློད་མ་དང༌། སྒློལ་མ་སློགས་མ་

མགློར་རློ་རྗེ་སྦྱར་བའློ། །ཀླུ་བྱང་གིས་ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་གི་འློག་ཏུ་མིང་

དབང་བསྐུར་བ་མཛད་པ་ལ་ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་ལས། དྗེ་གཉིས་སློབ་དཔློན་གི་
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དབང་གི་“སྔློན
1

་ནམ་མཇུག་གདམ་ང་ཅན་དུ་བཤད་དློ། །

དྗེ་དག་གིས་རྣམ་སང་མིང་གི་དབང་ཐློབ། གཏི་མུག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། 

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་གནས་བསྒྱུར། མྗེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡྗེ་ཤྗེས་མངློན་དུ་བྱས། རྣམ་

སང་དང་དྗེའི་རིགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དབང་བར་བྱས་སློ། །ཞྗེས་གློ་བ་

བསྐྗེད་ལ་དག་པ་སྦྱིན་ནློ། །དྗེ་ལ་ཕྗེང་བ་ནས་མིང་དབང་གིས་སློབ་མ་ལ་རྟྗེན་འབྗེལ་

ཁྱད་པར་ཅན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྒིགས་པ་ངློ་“འཕློད
2

་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བས་ཚུལ་

དྗེ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཕྗེང་བའི་དབང་གིས་སློབ་མ་དྗེ་རྒྱལ་བ་འདིའི་རིགས་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་ལ། ཆུ་དབང་གིས་གང་གི་རིགས་ཅན་དུ་སློང་བའི་རིགས་དྗེ་

ལ་སྒིབ་པའི་མ་རིག་པའི་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇློག །ཅློད་པན་གི་

དབང་གིས་མ་འློངས་པ་ན་རིགས་བདག་གང་གིས་བྱྗེད་པ་དང་གཙུག་ཏློར་སྐྗེད་པའི་

ནུས་པ་དང༌། རློ་རྗེའི་དབང་གིས་ཐློབ་བྱའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མྗེད་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་པ་དང༌། དྲིལ་བུའི་དབང་གིས་ཐློབ་བྱའི་སངས་རྒྱས་དྗེས་ཆློས་

ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་འདློམས་པའི་གསུང་གི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་བ་འཇློག་གློ །མིག་

སྨན་གི་ཆློ་གས་བློ་ཡི་མིག་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏློག་གིས། བསྒིབས་པ་བསལ་ནས་

ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤྗེས་སྐྗེད་པ་དང༌། མྗེ་ལློང་གི་དབང་གིས་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏློག་

དང་བལ་བའི་མིག་གིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་བརན་ལྟར་མཐློང་ཞིང༌། །མྗེ་ལློང་

ལ་ཤར་བའི་སྐུ་དང་འདྲ་བའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རང་གི་སིང་ལ་དངློས་སུ་འཇུག་

པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། མིང་དབང་གིས་མྗེ་ཏློག་ཕློག་པའི་ལྟའི་རིགས་དང་

1  སྔྗེན

2  འཕྱློད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱལ་བའི་གློ་འཕང་འཐློབ་པའི་སངས་རྒྱས་དྗེའི་མཚན་གི་ནུས་

པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇློག་པར་བཤད་དྗེ། ཨབྷྱ་ཀཱ་ར་ལ་སློགས་པའི་མན་ངག་

གློ །རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་བཞི་པའློ།།     །།

ཡློན་དབུལ་གསློལ་གདབ་སྦྱང་བ་བྱ། ནང་བསྐྗེད་སྤྱན་དྲང་གསློལ་གདབ་

བསྐུར། །དགློད་བསྐྗེད་སྤྱན་དྲང་དམིགས་པ་བྱ། །ཤིས་བརློད་ཆུ་དབང་དབང་ལྷ་

བསྟིམ། །མཆློད་ནས་དབང་དློན་བཤད་པ་ནི། ཆུ་དབང་སློམ་དུ་བསྡུས་པའློ། །བརྒྱན་

ཞིང་གླུ་བང་བསྐློར་བ་བྱ། གསློལ་གདབ་ནང་བསྐྗེད་སྤྱན་དྲང་གསློལ། །ནང་དབང་

དགློད་བསྐྗེད་སྤྱན་དྲང་བསྐུར། །ཆུ་དབང་ལྷ་བསྟིམ་མཆློད་ཅིང་བཤད། །སར་བསྐྗེད་

མ་གཏློགས་དབང་བཞིའི་སློམ། །གཉིས་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་

དབང་ལ་གཉིས། སློབ་དཔློན་གི་དབང་དངློས་བསྐུར་བ། སློབ་དཔློན་གི་དབང་དངློས་

ཀི་མཐའ་རྟྗེན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས་མི་དབང་གི་རྗེས་སུ་སློབ་དཔློན་དང་དྗེའི་

འློག་ཏུ་རྗེས་གནང་གསུངས་ལ། ཀླུ་བྱང་གིས་ཕྱག་མཚན་གི། “དབང
1

་དང་རྗེས་

གནང་གཉིས་མཛད་ཅིང༌། སློབ་དཔློན་གི་དབང་གི་དངློས་གཞི་གསལ་བར་མ་

བཤད་པ་ཟུང་འཇུག་གསལ་བས་བཤད་པས། དྗེ་དང་བཤད་རྒྱུད་ནས་ཁ་བསྐང་

བར་བྱའློ། །སློབ་མས་སློབ་དཔློན་གི་དབང་གི་དློན་དུ་ཡློན་ཕུལ་ཞིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ། 

ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་དབང་བསྐུར་ཆྗེ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདག་ལ་སྩློལ། ཞྗེས་

གསློལ་བ་ལན་གསུམ་གདབ། དྗེ་ལ་ཕྱག་མཚན་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར་སློབ་མ་

རྣམ་སང་དུ་བསྐྗེད། འཁློར་ལློ་རྣམ་སང་དུ་བསྐྗེད་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་འཁློར་ལློ་

1  དངང



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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བྱིན་ཏྗེ། སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཇི་

ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་བའི། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རབ་ཏུ་བསྐློར། །ཛ་ཡ་ཛ་ཡ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་དི་པ་ཏི་པྲ་བརྟ་ཡ་དརྨཱ་ཙཀྲ། སློབ་མ་རིན་འབྱུང་དུ་བསྐྗེད། རིན་

འབྱུང་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ལག་དུ་བྱིན་ལ། སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་

ཕྱིར། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཇི་ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་

བའི། །སངས་རྒྱས་རིན་ཆྗེན་རབ་ཏུ་སྟློན། །ༀ་བཛྲ་རཏྣ་སརྦ་རྡྷརྨཱ་བི་ཤུདྡ་ཛྙཱ་ན་ཨ་

བྷི་ཁྗེ་ཀ་པྲཱཔྟ་ༀ་ༀ་ༀ། །སློབ་མ་འློད་དཔག་མྗེད་དུ་བསྐྗེད། །འློད་དཔག་མྗེད་ཞུ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་ལག་ཏུ་བྱིན་ལ། སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྟྗེན་

ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཇི་ལྟར་ས་ཚོགས་འདུལ་བ་ཡི། །འདློད་ཆགས་དག་པ་རབ་

ཏུ་སྟློན། །ༀ་བཛྲ་དརྨཱ་སརྦ་དརྨཱ་བི་ཤུདྡ་ཛྙཱ་ན་རཱ་ག་པདྨ་ད་ལ་སྭཱ་བྷཱ་བ་ཧྲིཿཨཿ སློབ་མ་

དློན་གྲུབ་ཏུ་བསྐྗེད། དློན་གྲུབ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་ལག་ཏུ་བྱིན་ལ། 

སྗེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར། །འཇིག་རྟྗེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཇི་ལྟར་ས་

ཚོགས་འདུལ་འགྱུར་བའི། །རློ་རྗེའི་མཆློད་པ་རབ་ཏུ་བསྐློར། །ༀ་བཛྲ་ཀརྨ་སརྦ་

དརྨཱ་བི་ཤུདྡ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་པཱུ་ཛ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་དབང་བསྐུར་བས་རིགས་

བཞིའི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བའི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བར་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་མློ། །

དྗེ་ནས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློར་དབང་བསྐུར་བའི་ཕྱིར། ཤར་སློའི་

ཐད་ཀི་ཁྲུས་སྟྗེགས་ཀི་སྟྗེང་དུ་སྗེང་གྗེའི་ཁི་ལ་སློབ་མ་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀླུབས་

ཏྗེ་བཞག །གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བསྒྗེང་བས་བརྒྱན། ཁྲུས་སྟྗེགས་

དངློས་སུ་མ་གྲུབ་ན་བསློམས་ལ་བྱ། སློབ་མ་ཁ་ནས་བཅུག་པ་ཡུམ་གི་པདྨར་འཐློན་
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པ་སྟློང་པར་སྦྱངས་ཏྗེ། ཧཱུཾ་དང་རློ་རྗེ་ལས་རློ་རྗེ་འཆང་དཀར་པློ་རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འཁྱུད་པར་བསྐྗེད། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བསྗེས་ལ་སྔར་

ལྟར་ནང་དབང་བསྐུར། པདྨ་ནས་ཕྱུང་སྟྗེ་སྗེང་གྗེའི་ཁིའི་སྟྗེང་དུ་ས་ཚོགས་པདྨ་དང་

ཟླ་བའི་གདན་ལ་དགློད། ཆུ་དབང་ལ་སློགས་པ་ལ་ནང་དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཨ་བྷྱ་རྗེས་

འབང་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ནས་གསལ་པློར་བཤད་ལ། །ཨ་བྷྱས་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་

གི་དབང་ལ་ནང་དབང་བསྐུར་བ་སམྦྷུ་ཊའི་དློན་དུ་བཤད་དློ། །རློ་རྗེའི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་

པ་ནི། རློ་རྗེ་བསངས་སྦྱངས་ནས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེར་བསྐྗེད་ལ། ཐློག་མཐའ་

མྗེད་པའི་སྗེམས་དཔའ་ནི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དགའ་བ་ཆྗེན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་

ཀུན་བདག་ཉིད། །རློ་རྗེ་སྗེམས་མའི་བདག་པློའི་བདག །བཅློ་ལྡན་འདས་མཆློག་གི་

དང་པློའི་སྐྗེད་བུའློ། །ༀ་མཧཱ་བཛྲ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང༌། སྟློང་པ་ཉིད་དང་དབྱྗེར་མྗེད་

པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀི་ངློ་བློ་ནི་གསང་བའི་རློ་རྗེ་ཡིན་ལ། དྗེ་དྲན་པའི་དློན་

དུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པར་བྱྗེད་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་དུ་གཞག །དྗེས་ཀང་དྗེ་ལྟར་

དྲན་པར་བྱས་ལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ང་རྒྱལ་གིས་རློ་རྗེ་གསློར་ནས་ཐུགས་ཀར་

བཟུང་ངློ་། །དྲིལ་བུའི་དམ་ཆིག་སྦྱིན་པ་ནི། དྲིལ་བུ་བསངས་སྦྱངས་ནས། ཨཱཿལས་

སྐྗེད་པའི་དྲིལ་བུར་བསྐྗེད་ལ། འདི་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཤྗེས་རབ་

དབྱངས་ཀི་རྗེས་འགྲློར་བཤད། །ཁྱྗེད་ཀིས་ཀང་ནི་རྟག་ཏུ་ཟུངས། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་

ཏུ་རྒྱལ་བ་བཞྗེད། ཅྗེས་བརློད་ཅིང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྒ་དྲིལ་

བུས་སྒློགས་པར་སྗེམས་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་དྲིལ་བུ་འཛིན་དུ་གཞུག །དྗེས་ཀང་

དྗེ་ལྟར་དྲན་པར་བྱས་ལ། སིད་པ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དག །ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སིད་བལ་
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བྱས། །རང་བཞིན་དག་པའི་སྗེམས་ལྡན་པའི། །སིད་པ་དམ་པ་བྱྗེད་པར་འགྱུར། 

ཞྗེས་བརློད་དྗེ་དཀྲློལ་ལློ། །དྗེ་ནས་ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་ནི། ཡིད་ཀི་ལུས་ནི་

བརྟན་པ་ཉིད། ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་རབ་ཏུ་བརློད། །གང་གིས་ལུས་ནི་ཐམས་ཅད་

བརྟན། །དྗེས་ན་ཕྱག་རྒྱར་རབ་ཏུ་བསྒགས། ཞྗེས་བྱ་བས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་འདུས་

བྱས་ན་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གིས་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་

པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གློ་བར་བྱའློ། །

དྗེ་ལྟར་དམ་ཚིག་གསུམ་སྦྱིན་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་ཀི་དམ་ཚིག་གསུམ་

གཟུང་བའི་སློ་ནས་སློབ་དཔློན་གི་དབང་དངློས་གཞི་བསྐུར་བ་ནི། ལག་པ་རློར་དྲིལ་

བཟུང་ནས་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱྗེད་དུ་གཞུག །ཡིད་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་རློ་རྗེ་

དབྱིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་འཁྱུད་པར་བསམས་ལ། འཁྱུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདྗེ་

བ་བསྐྗེད་དྗེ་དྗེ་ཉིད་ལ་སློབ་དཔློན་གི་དབང་དུ་ངློ་འཕློད་པ་དགློས་ཏྗེ། ཀྱཻ་རློ་རྗེ་ལས། 

ཤྗེས་རབ་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་ལ། །ལག་པ་དག་གིས་ཡང་དག་འཁྱུད། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་

མཉམ་སྦྱློར་བ། །སློབ་དཔློན་དབང་དུ་ཡང་དག་འདློད། ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེ་ནས་རང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའི་

འློད་ཟྗེར་གིས་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྤྱན་དྲངས་ལ་དམིགས་པ་སྔར་བཞིན་

བྱས་ཏྗེ། དབང་བསྐུར་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ༀ་ཨཱཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

བྷི་ཥྗེ་ཀ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡྗེ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་བུམ་ཆུས་སྔར་བཞིན་བླུགས་ལ་

དབང་བསྐུར། །དབང་གི་ཆུས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་ནས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མློང༌། དྲི་མ་
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ཐམས་ཅད་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འཁྱིལ་བ་ལས་གྲུབ་པའི་མི་“བསྐློད
1

་

པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའི་

འློད་ཟྗེར་གིས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། ལུས་དཀིལ་བཞིན་རང་རང་གི་

གནས་སུ་དགློད། ༀ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲེ་སྭཱཧཱ། །ཞྗེས་བརློད་ནས་སློབ་མ་ལ་མྗེ་ཏློག་

གཏློར་ཏྗེ་མཆློད་པས་མཆློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། །དམ་ཚིག་བསྒག་ཅིང་སྔགས་གཏད་པ། ལྷ་དང་བ་མ་

ལ་ཡློན་དབུལ་བ། རྗེས་གནང་སློགས་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས། ཁྱློད་ཀིས་སློག་

ཆགས་གསད་པར་བྱ། །རྫུན་གི་ཚིག་ཀང་སྨྲ་བར་བྱ། །མ་བྱིན་པར་ཡང་ཁྱློད་ཀི་

བང༌། །གཞན་གི་ཆུང་མ་བསྟྗེན་པར་བྱ། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །ནམ་ཡང་དློར་

བར་མི་བྱའློ། །སློབ་དཔློན་བརས་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། 

བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཉམ་པས། །སློབ་དཔློན་ལ་ནི་གང་བརས་པ། །དྗེ་ནིསངས་

རྒྱས་ཀུན་བརས་པས། །རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དྗེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་

འབས་འདློད་ཅིང༌། །གུས་དང་ལྡན་པའི་སྗེམས་ཅན་གིས། །བསམ་ཡས་འབས་བུ་

སྩློལ་བ་”འློ།
2

 །འདི་ལ་འབད་པ་ཀུན་གིས་མཆློད། །བྱང་ཆུབ་གློ་འཕང་སའམ་

ཅི། །སིད་པ་སྗེལ་བར་སུ་ཡིས་ནུས། །གང་ལ་སྐྗེ་ཞིང་འཆི་བ་མྗེད། །གང་ཞིག་ལས་

གཉིས་ལ་ནུས་ལྡན། །རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་མྗེད་པར་ནི། །ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་སློང་བ་

དང༌། མ་ངན་འདས་ཞི་གློ་འཕང་དང༌། ཕྱིར་མི་ལྡློག་པ་ཐློབ་མི་འགྱུར། །རང་གི་དམ་

ཚིག་རྟག་ཏུ་བསྒྲུབ། རྟག་ཏུ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་མཆློད། །རྟག་ཏུ་བ་མ་ལ་དབུལ་

1  བསྐློང

2  ངློ
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བྱ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ལྡན་སྗེམས་

ཀིས། །མི་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཡང་མྗེད། །རྟག་ཏུ་རྣམ་རྟློག་མྗེད་གྱུར་ནས། །ཁྱྗེད་ཀིས་འདློད་

པ་ལྔ་རྣམས་སྤྱློད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མཐུན་གསུངས་ཤིང༌། བཀའ་ལུང་དམ་

པ་རྟག་པ་ཡི། །དམ་ཚིག་དང་ནི་སློམ་པ་འདི། ཁྱློད་ཀིས་རྟག་ཏུ་བསྲུང་བར་བྱ། ཞྗེས་

བརློད་དྗེ་དློན་བཤད་ལ། དམ་ཚིག་དྗེ་དག་ལས་འདའ་བར་མི་བྱའློ་ཞྗེས་བསློའ ློ། །དྗེ་

ལྟར་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་འཛིན་པའི་སློབ་མ་ལ་ཁྱློད་དངློས་གྲུབ་གང་འདློད་ཅྗེས་

དྲིའློ། །བདག་འདི་འཚལ་ལློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ན་གང་འདློད་པ་དྗེའི་ལྷ་དང་སྔགས་སྦྱིན། ཐུན་

མློང་དུ། སྔགས་ཀི་དབང་བསྐུར་ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག །དངློས་གྲུབ་སྟྗེར་བ་བདག་ལ་

སྩློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་གདབ། གཙོ་བློ་སྗེམས་དཔའ་གསུམ་རྩྗེག་ཏུ་བསྐྗེད། བ་

མའང་སྗེམས་དཔའ་གསུམ་རྩྗེག་ཏུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར། །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ༀ་སྭ་

ཨཱཿཧ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པ་རིགས་དྲུག་གིས་བློན་གི་སྔགས་དྗེ་ཉིད་གསུམ་དང་

སྗེལ་བ་མཐའ་རྟྗེན་དང་བཅས་པ་དགློང་བ་མས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དམ་གསུམ་བཟླས་

ལ། བཅློམ་ལྡན་བདག་གིས་སྦྱིན་ལགས་ཀིས། །འདི་ལ་ཉྗེ་པར་མཛད་དུ་གསློལ། 

ཞྗེས་འཁློར་ལློའི་གཙོ་བློ་ལ་གསློལ་བ་གདབ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །སིང་པློ་ཡི་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ནི། །ཁྱློད་

ཀིས་ཀང་ནི་རྟག་ཏུ་བཅང༌། ཞྗེས་བརློད་ལ་སློབ་མས། བཅློམ་ལྡན་བདག་གིས་

གཟུང་ལགས་ཀིས། །བདག་ལ་ཉྗེ་བར་མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་ནས་

ལན་གསུམ་རྗེས་ཟླློས་བྱས་པས། བ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བརྒྱུད་དྗེ་ཞལ་ནས་བྱུང་བ་

སློབ་མའི་རྣ་བ་གཡས་པ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ། སིང་གར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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མཐར་བསྐློར་ནས་གནས་པར་བསམ་མློ། །སྔགས་ཀི་དབང་འདི་མིང་དབང་གི་རྗེས་

སུ་སྦྱིན་ཀང་རུང་”ངློ་། །
1

ཕྱག་མཚན་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅློ་ལྔ་པའློ། །      

།།

གཉིས་པ་ནི། །དྗེ་ནས་སློབ་མས་འབྱློར་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་

བའི་ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡློན་རབ་ན་བཟའ་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན། །འབིང་རྗེ་རྗེ་ལ་གློས་ཟུང་

རྗེ། ཐ་མ་སྤྱིར་ཟུང་གཅིག་དང་དད་པ་ཆྗེན་པློ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཡིད་ཀིས་ཀང་རྒྱ་

ཆྗེར་སྤྲུལ་ཏྗེ། གླུ་དང་གར་དང་རློལ་མློ་དང་བཅས་པས། ༀ་ཨ་ནད་ཏ་ར་སརྦ་པཱུ་ཛ་

མི་གྷ་ས་མུ་ཏ་ག་ཏྗེ་སྥ་ར་ཎ་ཧི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བརློད་ལ་ཕྱིའི་

མཆློད་པ་དབུལ་ཞིང༌། གསང་བའི་མཆློད་པ་དང༌། གླུ་དང་གར་དང་རློལ་མློ་དང་

བཅས་པའི་བཟའ་བཏུང་ས་ཚོགས་པས་ཚོགས་འཁློར་གི་མཆློད་པ་བྱའློ། །ལྷ་ལ་

ཡློན་དབུལ་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་དྲུག་པའློ། །དྗེ་ནས་རང་ལ་བྱང་ཆུབ་སྟྗེར་བའི་བ་མ་ལ་

ཡློན་དབུལ་བ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བ་མ་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་བ་ནི། 

ཡུལ་དང་ཡིད་འློད་ཆུང་མ་དང༌། །རིན་པློ་ཆྗེ་དང་གསྗེར་འབར་དང༌། །ནློར་བུ་མུ་

ཏིག་བྱུ་རུ་དང༌། །ལུས་པློ་ཡང་ནི་དབུལ་བས་སློ། །དྗེ་ཉིད་མི་ཟད་པ་འདློད་

པས། །གང་ཡང་ཅིའང་ཆྗེས་ཡིད་དུ། །འློང་དང་ཆྗེས་ཁྱད་འཕགས་པ་ཉིད། །དྗེ་དྗེ་བ་

མ་ལ་དབུལ་བྱ། །སློབ་དཔློན་ལྷ་ནི་དམ་པ་སྟྗེ། །འབད་བའི་སློ་ནས་མཆློད་པར་

འློས། །འཇིག་རྟྗེན་རྗེས་བཟུང་རྒྱུ་ཉིད་ཀིས། །དྗེ་ཉིད་དྗེ་ལྟའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །གང་

གིས་བ་མ་རློ་རྗེ་འཛིན། །ཐ་དང་ཉིད་དུ་མཐློང་གྱུར་པ། །དྗེ་ཡིས་དྗེ་ཉིད་དངློས་གྲུབ་

1  གློ །
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ནི། །ཚོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མི་འཐློབ། །མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སངས་

ནས། །བ་མ་མཆློད་པ་ཡང་དག་འབྱུང༌། །དྗེ་མཉྗེས་པས་ནི་ཀུན་མཁྱྗེན་པའི། །ཡྗེ་

ཤྗེས་མཆློག་དྗེ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་བསྐལ་པ་བྱྗེ་བར་ནི། །བརྒྱ་ཕག་ཏུ་ཡང་

རྗེད་དཀའ་བ། །དྗེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་བརྩློན་ལྡན་ལ། །སྐྗེ་བ་འདི་ལ་སྩློལ་བར་མཛད། 

ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་སྟྗེ་བ་མའི་དམ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ངྗེས་

པ་བསྐྗེད་དློ། །ལྷ་དང་བ་མ་མཉྗེས་པར་བྱས་པས་བ་མ་དགྗེས་བཞིན་དུ་སློབ་མ་ལ་

རྗེས་གནང་བྱ་བ་ལ་དགློངས་ནས། ཡློན་དབུལ་བ་གཉིས་སྐབས་འདིར་གསུངས་

ཀང༌། དྗེ་དང་དློན་མི་འགལ་བས་ལག་ལྗེན་ལ་དབང་རློགས་པའི་མཇུག་ཏུ་བྱའློ། །བ་

མ་ལ་ཡློན་དབུལ་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་བདུན་པའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་བ་མས། བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་འཁློར་ལློ། །ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་ཏུ་

མཾ། ཞྗེས་པས་མདུན་ནམ་སྟན་དུ་སྦྱིན། །དབྱངས་ཐ་མ་ལ་ཨཿལས་བྱུང་བའི་

དུང༌། །ༀ་བཛྲ་བྷ་ཥ་རཾ་ཞྗེས་པས་ལག་པ་གཡས་སུ་གཏད་ལ་འབུད་དུ་

གཞུག །དབྱངས་དང་པློ་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་གསང་འདུས་ཀི་པུ་ཏི་ལག་བ་གཡློན་དུ་

གཏད་ལ། དྗེང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ། །ཙམ་གིས་ཆློས་དུང་བ་མྗེད་

པ། །ཀུན་ནས་ཡློངས་སུ་བཀངས་ནས་ནི། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་གིས། 

ཞྗེས་བརློད་དློ། །དབྱངས་ཐ་མ་ཨཿ་ལས་བྱུང་བའི་དྲིལ་བུ་ལག་པ་གཡློན་དུ་གཏད་དྗེ་

དཀྲློལ་དུ་བཅུག་ལ། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དྗེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་

མཚན་ཉིད་མྗེད། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་སྦྱློར་བ། །ཐམས་ཅད་མཆློད་ནི་མཉམ་

ཉིད་གསལ། ཞྗེས་བརློད། ཧློ་ལས་སྐྗེས་པའི་མདའ་གཞུ་ཧློ་ཞྗེས་བརློད་ནས་བྱིན་ལ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་སྭཱ་ཞྗེས་བརློད། །དྗེས་ཀང་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་

ནུ་རཱ་ག་ཡཱ་མི། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་བགྗེགས་ལ་འབིགས་པའི་བསམ་པས་ཕྱློགས་བཞི་

སྟྗེང་འློག་གཉིས་ཏྗེ་དྲུག་ཏུ་མདའ་འཕང་ཞིང༌། དྗེའི་ཚེ་སློབ་དཔློན་གིས་སྔགས་སྔ་མ་

བརློད་དྗེ། དྗེ་ནས་ཁཾ་ལས་བྱུང་བའི་རལ་གྲི་བྱིན་ལ། རལ་གྲི་ཆྗེན་པློ་ཁམས་གསུམ་

པའི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ཕྱག་བྱས་པ། །ལས་ཀི་རལ་གྲི་དམ་པ་འདི། །བཟུང་ན་

བདུད་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་བརློད་ནས་དློན་བཤད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་འཁློར་ལློ་ལ་སློགས་པས་བསམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་

སྤྱློད་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱྗེད་པའི་སྤྱློད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བྱིན་པ་དྗེ་ཉིད་བརྟན་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ཀུན་བཟང་སྤྱློད་བརྟུལ་ཞུགས། །བསམ་པ་ས་ཚོགས་

རྣམས་དག་བྱྗེད། །ཁྱློད་ཀིས་ཀང་ནི་རྟག་ཏུ་བཅད། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་ནི་

བྱློས། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཧྲི་ད་ར་ཡ་མི་ཨཱཿཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་སློབ་མ་རྣམ་

སང་དུ་བསྐྗེད་ལ། བ་མས་ཕྗེང་བ་ལ་སློགས་དབང་རྣམས་ཀིས། །དབང་བསྐུར་ང་

ཡིས་བྱིན་པ་ཡིས། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སངས་ཏྗེ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མདུན་

ན་གནད། །ད་ནི་དཀིལ་འཁློར་སློབ་དཔློན་ཏྗེ། །སྔགས་དང་རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་པར་

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མཐུན་པར་

བསམས། །ཁྱློན་ནི་བདུད་རྣམས་ལས་རྒྱལ་ཏྗེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །སྗེང་གྗེའི་སྤྱློད་པ་ལྗེགས་སྤྱད་པས། །ཁྱློད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་དློན་རྣམས་

བྱློས། །ཆློས་རྣམས་ཀུན་ལ་སྗེར་ས་དང༌། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་ཕན་གང༌། །ཉམ་

ང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ན་ཡང༌། །བུ་ཁྱློད་ཀིས་ནི་དྗེ་མི་བྱ། །འདི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མི་བྱ་སྟྗེ། །གསང་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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སྔགས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གི་མཆློག །མཉམ་མྗེད་ཁྱློད་ཀིས་བསྒག་པར་བྱ། །དཀིལ་

འཁློར་ལྗེགས་པར་བི་བྱ་སྟྗེ། །སློབ་མ་ཡློངས་སུ་བསྡུ་པར་གིས། དློགས་པ་མྗེད་པའི་

སྗེམས་ཀིས་སུ། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཡང་། །བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན་པས་

འཇིག་རྟྗེན་དང༌། །འཇིག་རྟྗེན་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབས། །དྗེ་ཉིད་རིག་པའི་

སྗེམས་ཀིས་ནི། །དངློས་གྲུབ་དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱུང༌། །ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་

བྱིན་རླབས་དང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་བསྐངས་པ་དང༌། །ཁྱློད་རྟག་བ་མ་ལ་གུས་

པས། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་བརློད་ལ། དབང་དང་ཆློས་

བཤད་པས་སློབ་མ་བསྡུ་བ་སློགས་ཀི་རྗེས་སུ་གནང་བ་སྦྱིན། །སློབ་མས་ཀང་བ་མ་

ལ་ཕྱག་བྱས་ནས་ཐལ་མློ་སིང་ཁར་སྦྱར་ཏྗེ། གཙོ་བློས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ། །དྗེ་

དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བགི། ཞྗེས་བརློད་ལ་ཁས་བང༌། དྗེ་ནས་སློབ་མ་མི་

བསྐློད་པར་བསྐྗེད་པ་ལ། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ། །འདི་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཉིད། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ཕྱག་ན་གནས། །ཁྱློད་ཀིས་ཀང་“ནི
1

་རྟག་ཏུ་བཅད། །ཕྱག་

ན་རློ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན། ཞྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་རློ་རྗེའི་བརྟུལ་

ཞུགས་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབལ་བར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་བརློད་ལ། སློབ་མའི་ལག་པ་

གཡས་སུ་སྦྱིན། སློབ་མས་ཀང་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ཨྗེ་ཥཱ་ཏྭཾ་

ད་ར་ཡཱ་མི་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱིཿ་ཧི་ཧི་ཧི་ཧི་ཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ་བཟུང་ངློ་། །

དྗེ་ནས་སློབ་མས་ཡིད་དང་བས་བ་མ་ལ། ད་ལྟར་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་

འཇུག །ཁྱྗེད་ཀིས་བདག་ལ་ལུང་བསྟན་གསློལ། །བ་མའི་ཞལ་སྔ་ལས་ནི་སྐྗེ། །མགློན་

1  ན
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པློས་ཡང་དག་བདག་དབུགས་དབྱུང༌། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན། 

ཞྗེས་ལུང་བསྟན་དང་དབུགས་དབྱུང་གི་དློན་དུ་གསློལ་བ་གདབ། སློབ་མ་མྗེ་ཏློག་

ཕློག་པའི་ལྷར་བསྐྗེད་པ་ལ། བ་མ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་བྱས་ཏྗེ་

ཕྱག་གཡློན་པས་ཆློས་གློས་ཀི་གྲྭ་སིང་ཁར་བཟུང༌། གཡས་པ་མཆློག་སྦྱིན་པའི་

ཕྱག་རྒྱ་བྱ། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ལུང་སྟློན་པར་བསམས་ལ། 

འདིར་ནི ་ཁྱྗེད ་རྣམས་ངས་ལུང་བསྟན། །རློ ་རྗེ ་སྗེམས་དཔའ་དྗེ ་བཞིན་

གཤྗེགས། །སིད་པ་ཤིན་ཏུ་དག་པས་ན། །སིད་པའི་ངན་འགྲློ་རྣམས་ལས་བཏློན། །ཀྱཻ་

དཔལ་ཆྗེ་གྗེ་མློ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་སིདྡི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་བྷུར་བྷུ་ཝ་

སྭཱཿཨ། །གང་ལ་ཕྱག་རྒྱ་འདིས་ལུང་བསྟན་པ་དྗེ་ལ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཁློར་དང་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བ་ན་མྗེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་

བསྟན་པར་མཛད་དྗེ། ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཉིད་ཀི་མཐུ་དང་སྔགས་འདིའི་སྟློབས་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་བརློད་དྗེ་ལུང་བསྟན་ནློ། །གཡས་པ་མི་འཇིགས་པའི་ཕྱག་རྒྱར་

“བསྒྱུར
1

ལ། །མཧཱ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་བརློད་དྗེ། མཆློག་ཏུ་གསང་བའི་

དཀིལ་འཁློར་འདིར། །ཞུགས་པ་དང་ནི་མཐློང་བ་ཡིས། །སིག་པ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲློལ་

ཏྗེ། །“དྗེ་རིང་ཁྱྗེད་རྣམས་བདྗེ་བར་གནས། །བདྗེ་ཆྗེན་ཐྗེག་པ་འདི་ལ་ནི། །ཕྱི་ནས་

འཆི་བ་ཡློད་མ་ཡིན། །སིད་པ་ཤིན་ཏུ་“དག
2

་པས་ན། །སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་

ལས་གྲློལ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་ནམ་མི་སང༌། རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི། །གང་

1  བསྒྱུང

2  ངག
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ཞིག་བསྐྗེད་པ་ཉིད་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །དམ་པའི་ཆློས་ལ་

སྨད་མི་བྱ། །ནམ་ཡང་དློར་བར་མི་བྱ་སྟྗེ །མི་ཤྗེས་པའམ་གཏི་མུག་གིས། །རྣམ་པར་

བསྟན་པར་བྱ་མ་ཡིན། །རློ་རྗེ་དང་ནི་དྲིལ་བུ་དང༌། །ཕྱག་རྒྱའང་ནམ་ཡང་སྨད་མི་

བྱ། །སློབ་དཔློན་སྨད་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །རང་གི་

བདག་ཉིད་ཡློངས་བཏང་སྟྗེ། །དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ཀང་གདུང་མི་བྱ། །ཇི་ལྟར་བདྗེ་བས་

བདྗེ་བཟུང་ན། །འདི་ནི་མ་འློངས་རློགས་སངས་རྒྱས། །“དྗེ་རིང་བདུད་རྣམས་ཕམ་

བྱས་ནས། གྲློང་ཁྱྗེར་དམ་པར་རབ་ཏུ་ཞུགས། །དྗེང་དུས་ཁྱྗེད་ཀིས་སངས་རྒྱས་

ཉིད། །ཐློབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། ཅྗེས་བརློད་དྗེ་དབུགས་དབྱུང་ངློ་། །རྗེས་སུ་

གནང་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅློ་བརྒྱད་པའློ།།     །།

ཡློན་དབུལ་གསློལ་གདབ་ཕྱག་མཚན་བཞི། །ཁིར་བཞག་ནང་དགློད་དམ་

ཚིག་སྦྱིན། །དབང་དངློས་ཆུ་དབང་དགློད་ཅིང་མཆློད། །དམ་བསྒག་སྔགས་དབང་

ཡློན་དབུལ་གཉིས། །འཁློར་ལློ་དུང་གླྗེགས་དྲིལ་བུ་མདའ། །རལ་གྲི་བརྟན་བྱྗེད་ཕྗེང་

སློགས་བང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ནི། །སློབ་དཔློན་དབང་གི་

སློམ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ལས་ཕྱི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་ས་བཅུ་པ་ལ་ཕྱི་མི་ལྡློག་པའི་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལ་ཕྱློགས་

བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་འློད་ཟྗེར་ཆྗེན་པློའི་དབང་བསྐུར་བ་བཞིན་དུ། །རྒྱལ་བ་བ་

མ་དང་བཅས་པས་སྗེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ལ་གཞལ་དུ་མྗེད་པའི་ཆློས་སྟློན་པ་

ལ་སློགས་པས་སློབ་དཔློན་དུ་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སིད་དུ་དབང་བསྐུར་

པས་ན་སློབ་དཔློན་གི་དབང་དང་ཕྱིར་མི་ལྡློག་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དང་འདྲ་ཞིང༌། 
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ཕྱིར་མི་ལྡློག་པའི་ས་བློན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐྲུན་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་ན་ཕྱིར་མི་ལྡློག་

པའི་དབང་ཞྗེས་པ་དང༌། དབང་དྲུག་ཀ་ལ་བུམ་པའི་ཆུའི་བྱ་བ་རྗེས་སུ་འགྲློ་བས་

བུམ་པའི་དབང་ཞྗེས་བྱ་བ་ཐློབ། གཙོ་བློར་ལུས་ཀི་དྲི་མ་གསུམ་སྔར་བསགས་སྦྱློང་

ཞིང་ཕྱི་མ་སློམ་པ་དང༌། ལུས་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པའི་སང་ཞྗེན་གི་དྲི་མ་འཁྲུད་པས་ན་

སྐུ་རློ་རྗེ་”སྦྱློང་
1

། ལམ་བསྐྗེད་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་ལ་དབང༌། 

འབས་བུ་སྤྲུལ་བའི་སྐུའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇློག་གློ །ཞྗེས་དབང་དློན་བཤད་

དློ། །བསྐྗེད་རིམ་གི་ལྷའི་སྐུ་བསློམ་པར་བྱ་བ་ལ་ནང་ཚན་གི་དབྱྗེ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་

ཀང་གཙོ་བློ་རིགས་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དབང་དྲུག་བསྐུར་ཏྗེ། རིགས་དྲུག་དང་

འབྗེལ་བའི་བསྐྗེད་རིམ་ཐམས་ཅད་སློམ་པ་ལ་དབང་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། ཡློན་ཕུལ་ཏྗེ་བསྟློད་ཅིང་

གསློལ་བ་གདབ་པ། །དམ་ཆིག་བསྟན་ནས་དབང་དངློས་བསྐུར་བ། དབང་གི་དག་པ་

སྦྱིན་པའློ། །དང་པློ་ནི། གསང་དབང་འདློད་པས་དབང་གིས་ཆློ་གའི་ཐློག་མ་ནས་

དབང་མ་རློགས་ཀི་བར་དུ་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་འདློད་ཡློན་དང་ཉྗེར་སྤྱློད་ལྔས་ཉིན་རྗེ་

ཞིང་མཆློད། །ཁྱད་པར་དུ་བ་མ་ལ་ཚོགས་ཀི་མཆློད་པ་བྱས་ཏྗེ། གཟུགས་དང་ལང་

“ཚོ
2

་ལ་སློགས་པ་བུད་མྗེད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་པདྨ་ཅན་གི་

རིགས། དབང་ཐློབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པར་ལྡན་པ། སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་ལྷག་

པར་མློས་པ། གློས་དང་རྒྱན་དང་དྲི་དང་བྱུག་པ་ལ་སློགས་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་

བརྒྱན་པ་དབུལ། ཁྱད་པར་ཅན་གི་རས་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ནམ་ཡང་ན་

1  སྤྱློད

2  ཆློ
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རྒྱལ་སིད་ས་བདུན་དངློས་སམ། བློས་སྤྲུལ་བས་བཀང་པའི་ཞིང་འདི་ཉིན་རྗེ་བཞིན་

དུ་དབུལ། ཕྱག་བྱས་པུས་མློ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་མགློ་དུད་པའི་ཐལ་མློ་

སྦྱར་ནས་བ་མ་ལ། ཀུན་མཁྱྗེན་ས་ཀུན་དབང་ཕྱུག་ལ། །ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་འགྲློ་

བའི་བདག །ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་དཔའ་བློ་ཆྗེ། །དཔའ་བློའི་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་

བསྟློད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་བདག་ཉིད་གནས། །རློ་རྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་འབྱུང་

བ། །རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་ཧཱུཾ་སྒློགས་པ། །ཉློན་མློངས་མཐར་མཛད་ཕྱག་འཚལ་

བསྟློད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་མཆློག་ཕྱག་འཚལ་འདུད། རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་

སྐུ། །ཆློས་བདག་མྗེད་པ་ལས་བྱུང་བ། །ཡྗེ་ཤྗེས་བདུད་རྩི་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །ཀུན་

མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཕུང་པློ་ཅན། །སིད་པའི་འཁློར་ལློ་རྣམ་སྦྱློང་བ། དཔལ་ཆྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཆྗེན་པློ་པ། །གཟི་བརིད་ཆྗེན་པློ་ཕྱག་འཚལ་བསྟློད། །ཕྱག་རྒྱ་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་

སྟྗེ། །སྟློབས་ཆྗེན་མཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་པ། །བདུད་མཐར་བྱྗེད་པ་དཔའ་ཆྗེན་པློ། །དཔའ་

བློ་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་འཚལ་བསྟློད། །སྐྗེ་དང་གནས་དང་སྡུད་པ་ཡི། །བྱྗེད་པ་པློར་གྱུར་

འགྲློ་བའི་གཙོ། །དངློས་དང་དངློས་མྗེད་རང་བཞིན་ཉིད། །ངློ་མཚར་མཆློག་གྱུར་

ཕྱག་འཚལ་བསྟློད། །ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམ་ཤྗེས་ཤྗེས་བྱ་ཡི། །ལམ་དུ་འཇུག་འགྱུར་ཕྱག་

འཚལ་བསྟློད། །འགྲློ་བའི་མགློན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟློད། །པདྨ་ལས་བྱུང་ཕྱག་འཚལ་

འདུད། ཅྗེས་པས་བསྟློད། ཁྱློད་ཀི་ཞབས་ཀི་བཀའ་དྲིན་གིས། །ཡྗེ་ཤྗེས་བ་མྗེད་བྱ་བ་

ཤྗེས། ད་ལྟར་དབང་བསྐུར་རིན་ཆྗེན་གིས། །མགློན་པློས་བདག་ནི་དབང་བསྐུར་

མཛོད། །དཔལ་ལྡན་བདྗེ་ཆྗེན་མགློན་པློ་ཡིས། །དཔལ་ལྡན་ཆློས་ཀི་རློ་རྗེ་ལ། །གསང་

བའི་དྗེ་ཉིད་བསྟན་པ་ལྟར། །མགློན་པློས་དྗེ་བཞིན་བཀའ་དྲིན་སྩློལ། །སྡུག་བསྔལ་
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ཀུན་གི་གནས་གྱུར་པ། །དམལ་བ་ནས་ནི་གཙོ་བློས་དྲློངས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་མཐར་མཛད་པ། །མགློན་མྗེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེ་མཛོད། །ཁྱློད་ཞབས་པདྨ་

སངས་ནས་སུ། །གཙོ་བློ་གཞན་ན་སྐབས་མ་མཆིས། །འགྲློ་བའི་དཔའ་བློ་ཐུབ་ཆྗེན་

གིས། །དྗེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མཆློག་གནས་མཛོད། ཅྗེས་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་ལ་སི་རྗེ་བསྐྗེད། །བཞིན་རབ་

ཏུ་དང་བས་འདི་སྐད་ཅྗེས། བུ་ཡིས་སློག་ཆགས་གསད་བར་བྱ། །བརྫུན་གི་ཚིག་

ཀང་སྨྲ་བར་བྱ། །མ་བྱིན་པར་ཡང་བང་བར་བྱ། །གཞན་གི་ཆུང་མ་བསྟྗེན་པར་

བྱ། །འདི་ནི་ཆློ་ག་མདློར་བསྡུས་པའློ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་བསྟྗེན་པས། །འདི་ནི་རྟག་

ཏུ་བསྟྗེན་པ་ཡིན། །དམ་ཚིག་བཞིན་པློ་འདི་ཉིད་ནི། །བཟང་པློ་ཁྱློད་ཀིས་རྟག་ཏུ་སྟྗེན། 

ཞྗེས་དམ་ཚིག་ཐློབ་པར་བྱས་ལ། སློབ་མས་མཐློང་ན་མ་དད་ཀིས་དློགས་པས་

གདློང་གཡློགས་བཅིང་ལ་རྣམ་སང་དུ་བསྐྗེད། །རང་ཉིད་གཙོ་བློ་སྗེམས་དཔའ་

གསུམ་རྩྗེག་ཏུ་བྱ་ཞིང༌། སློབ་མས་དངློས་སམ་བློས་སྤྲུལ་ཏྗེ་ཕུལ་བའི་རིག་མ་རྗེག་

རློ་རྗེ་མར་བསྐྗེད་ལ་གནས་སྔར་ས་བློན་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔ་བསྐྗེད་དྗེ་བྱིན་གིས་

བརླབ། རློ་རྗེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱ་བ་དང༌། རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་རྗེས་ཆགས་དང༌། 

ལས་ལ་གནས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱ། སྦྱློར་མཚམས་ནས་སྤློས་པའི་འློད་ཟྗེར་

གིས་ཕྱློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ལྷ་སུམ་ཅུ་སློ་

གཉིས་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། རང་གི་སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པ་རྣམས་རང་གི་སིང་

ཁར་བསྡུས་པ་ཆགས་པ་ཆྗེན་པློས་ཞུ་སྟྗེ། སྟློང་བ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་ཐམས་

ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེད་པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་ནས། ཉློན་
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མློངས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་མངློན་དུ་བྱས་ལ། །ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའི་ཐིག་ལྗེ་རློ་

རྗེའི་ལམ་ནས་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་ཕྱུང་སྟྗེ། འདི་དྗེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །དམ་ཚིག་ཆྗེན་པློ་རྨད་བྱུང་བ། །ཁམས་ལྔ་ལས་བྱུང་བཅུད་ཀིས་ལྗེན། །བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློ་མློང་བར་གིས། ཞྗེས་པའི་དློན་གློ་བར་བྱས་ལ། འདས་པའི་རློ་རྗེ་འཆང་

སློགས་ཀི། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་སས་དབང་བསྐུར། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བཟང་པློ་

ཡིས། །དྗེ་ལྟར་བུ་ཁྱློད་དབང་བསྐུར་རློ། །ༀ་ཨཱཿབཛྲ་དྷིཀ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་སློབ་

མའི་མིག་དང་ལག་པའི་ཡུལ་མིན་པར་ལྕྗེ་ཐློག་ཏུ་བཞག་གློ །དྗེས་ཀང་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཞུ་བ་འདུས་པའི་ངློ་བློར་མློས་ཤིང༌། རང་གི་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ལས་མི་གཡློ་བའི་བསམ་པ་ཨ་ཧྗེ་མཧཱ་

སུ་ཁ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་བཏུང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་རིག་མ་ཡང་ལངས་ལ་གློས་མྗེད་

པར་བྱས་ནས། རང་གི་པདྨ་ལ་གནས་པའི་ཐིག་ལྗེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྦྱིན་ཞིང༌། 

སྔར་བཞིན་གིས་བསམ་པས་བཟའ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་མངས་པ་ལས་གཞློན་ནུ་

མའི་བདྗེ་བ་འདྲ་བའི་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བར་གསུངས་པས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཚིག་གིས་

སྟྗེར་བ་ལ་ཡང་དྗེ་འདྲ་བའི་བདྗེ་བ་བྱུང་བར་བསློམས་ལ། དྗེ་ཉིད་གསང་དབང་དངློས་

གཞིར་ངློ་“འཕློད
1

་པར་བྱའློ། །བ་མས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

དཀར་དམར་བཏློན་ཏྗེ། དུང་ཆློས་སམ་བུམ་པའམ་ཐློད་པར་བླུག །བདུད་རྩི་ལྷག་མ་

རྣམས་བསྗེས་ལ་དྲི་ཞིམ་པློའི་ཆུ་དང་སྦྱར་བ་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་བསྔགས་ནས་སྦྱང་

སྦར་སློགས་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱ། སྔར་བཤད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀི་ཚིགས་བཅད་

1  འཕློད
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དང༌། འདི་དྗེ་ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། བདུད་རྩྗེ་ལྔ་

སྤྱི་བློར་གཏྗེར་ཞིང་འཐུང་དུ་གཞུག་ལ་དབང་བསྐུར་རློ། །འདི་གསང་དབང་ཙམ་དང་

སྔ་མ་མཆློག་གི་གསང་དབང་དུ་ནཱ་རློ་ཏ་པ་བཞྗེད་དློ། །ཕྱི་མ་སྒློན་གསལ་ལས་

བཤད་དྗེ་ཟླ་གསང་ཐིག་ལྗེ་དང་གསང་བ་གྲུབ་པ་དང་རིམ་ལྔ་དང་སྤྱློད་བསྡུས་ཀི་

དགློངས་པའློ། །གསང་དབང་སྔ་མ་སྐལ་བཟང་དང་ཕྱི་མ་སྐལ་དམན་གི་དབང་དུ་

བྱས་པ་མིན་ཏྗེ། གསང་དབང་སྔ་མ་བསྐུར་བ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཕྱི་མ་འདི་བྱྗེད་པར་གསང་

བ་གྲུབ་པ་དང་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དབང་གཞན་རྣམས་བསྐུར་བ་ན་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་ལམ་བསློམ་པར་བྱ་

བ་མཚོན་པ་ལྟར། གསང་དབང་བསྐུར་བས་མཚོན་ཚུལ་ནི། འདི་ཐློག་མར་རང་གི་

རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་དང་ཡི་གྗེ་སློགས་ལ་དམིགས་ནས། ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པར་བྱྗེད་པའི་ལམ་རྣམས་སློམ་པ་ལ་དབང་བར་བྱྗེད་ལ། དྗེ་ཡང་བ་མ་ཡབ་

ཡུམ་གི་བྱང་སྗེམས་དཀར་དམར་ལྕྗེས་མངས་པ་རྩའི་སྦུབས་རྣམས་སུ་ཕྱིན་པ་ན། 

བྱིན་རླབས་ཅན་གི་རས་དྗེ་རང་གི་སྗེམས་བྱང་སྗེམས་རླུང་དང་བཅས་པ་དང་

འདྲྗེས་ནས་དྗེས་བྱིན་གིས་བརླབས་པས། ད་གཟློད་རྩ་རླུང་སློགས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་ལམ་སློམ་པ་ན་དྗེ་དག་ལས་རུང་དུ་འགྱུར་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་

སྒིག་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་དབང་འདིས་སྒྱུ་ལུས་མཚོན་ཚུལ་ནི། ཞལ་ལུང་

ལས་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་སུ། དྗེ་ཡིས་ཞིང་ནི་དག་བྱས་ཏྗེ། །ཆློས་ཀུན་

སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་པའི། །བཅུ་གཉིས་དློན་དུ་རྟློགས་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསང་དབང་

གིས་ཆློས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་པ་དང་འདྲ་བར་རྟློགས་པར་གསུངས་ཤིང༌། དགྲ་
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ནག་ལས། བཏུང་བ་རིན་ཆྗེན་འདི་ཡིས་ནི། །རློ་རྗེའི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ། ཅྗེས་

གསང་རས་སྟྗེར་བའི་སྐབས་སུ། །གསང་རས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་རློ་རྗེའི་སྐུ་

སྒྲུབ་པར་བརློད་ནས་སྟྗེར་བར་གསུངས་ལ། རིམ་ལྔར་རློ་རྗེའི་སྐུ་དང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རྣམ་

གྲངས་སུ་གསུངས་པས། གསང་རས་མངས་པས་རློ་རྗེའི་སྐུའམ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མཚོན་

ཚུལ་བསྟན་དགློས་སློ། །དྗེའི་ཚུལ་ནི། གཟུང་མི་ནུས་པར་ཕྱིར་འཚོར་བའི་བྱང་

སྗེམས་ནི་ཆང་གི་ཁུ་བ་ཟགས་པའི་སྦང་མ་དང་འདྲ་ཞིང༌། ཕྱིར་མ་ཤློར་བར་འཛིན་

ནུས་པའི་བྱང་སྗེམས་ནི་ཆང་གི་ཁུ་བ་མ་ཟགས་པའི་སྦང་མ་ལྟར་ནུས་པ་ཆྗེ་ལ། 

དབང་འདི་བསྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་ཀང༌། འགློག་པའི་ཐབས་

ཀིས་བཀག་པས་བྱང་སྗེམས་ཕྱིར་མ་ཤློར་བར་བསྐུལ་ནས་ལྷན་སྐྗེད་ཀི་དགའ་བ་

བསྟན་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གསུངས་པས་ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་ཆྗེ་བ་དང༌། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་

ལ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་རས་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

བྱང་སྗེམས་དཔག་མྗེད་དམིགས་པ་བརྟན་པློས་བཀུག་ནས་བཞུས་པ་དང་དབྱྗེར་

མྗེད་པར་བྱས་པ་ཡིན་པས། ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེ་ལས་རས་འདི་མངས་པས་གཞློན་ནུ་

མའི་བདྗེ་བ་འདྲ་བ་སྐྗེ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་དྗེ་འདྲ་བའི་བདྗེ་བ་སྐྗེད་པའི་“ཚེ
1

། 

ཡིད་ཀི་བདྗེ་བ་དྗེས་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ངྗེས་པའི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་ངློ་སྤད་པ་

ན། སྤྱིར་ཆློས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་རང་ལྷར་བསློམས་པའི་ལྷ་

སྐུ་སྒྱུ་མ་དང་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ངྗེས་སུ་གཞུག་ལ། །ཁྱྗེད་ཀིས་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་གདམས་ངག་གིས་རླུང་ཤིན་ཏུ་དུལ་བར་སྦྱངས་པ་ན། དྗེའི་མཐུས་

1  ཆྗེ
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དགའ་བ་གསུམ་མམ་སྟློང་པ་གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསྐྗེད་པའི་མཐར། །ལུགས་ལྡློག་ཏུ་

ཞུགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས། ད་ལྟ་ལྷའི་སྐུ་འཇའ་ཚོན་དང་

སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སང་བ་འདི་དང་འདྲ་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་བརློད་

དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་གདློང་གཡློགས་བསམ་ཞིང་ཁྱློད་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་

བཞི་ལས་ཀུན་རློབ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ། །རས་གསང་བ་ལས་བྱུང་

བའི་དབང་ལ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཞྗེས་བཤད་པ་དྗེ་ཐློབ། ཐུན་མློང་བའི་ངག་

གི་དྲི་མ་རྫུན་དུ་སྨྲ་པ་སློགས་སྔར་བསགས་འདག་ཅིང་ཕྱི་མ་སློམ་པ་དང༌། ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་རླུང་ལ་དག་ཏུ་གསུངས་པའི་དྲི་མ་རླུང་སྔགས་སློ་སློར་སང་ཞིང་ཞྗེན་པའི་

དྲི་མ་འཁྲུད་པས་གསུང་རློ་རྗེ་སྦྱློང༌། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་རློགས་རིན་དང་དྗེ་གང་ལས་

སྒྲུབ་པའི་གཞི་སྟློང་པ་གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དབྗེན་དང༌། དྗེ་འདྲྗེན་བྱྗེད་ལུས་

དབྗེན་དང༌། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་སློམ་པ་སློགས་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་ལློངས་

སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞག །སྔར་བཤད་པའི་དམ་

ཚིག་བཞི་དང་ལྷ་རྣམས་ལ་ཤ་ལྔ་སྦྱིན་སྗེག་དང་གཏློར་མ་རྗེ་དབུལ་ཞིང༌། རང་གིས་

ཀང་ཤ་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་སྦྱང་བ་སློགས་བྱས་ནས་བཟའ་བ་དང༌། ཚོགས་ཀི་འཁློར་

ལློ་ཉིན་རྗེའམ་ཟླ་བ་རྗེའམ་ལློ་རྗེ་རྗེ་ལ་བྱ་ཞིང༌། གླུ་གར་ལ་སློགས་པས་སྡུག་པ་

ཐམས་ཅད་འདུ་བར་བྱས་ཏྗེ། དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་གསང་མཆློད་བྱ་

བའི་དམ་ཚིག་རྣམས་བསྲུང་བར་བྱའློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །གསང་དབང་ཐློབ་པས་

གསུང་རློ་རྗེ་ངག་དབྗེན་དང་ཐུགས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དབྗེན་གཉིས་སྦྱློང་ལ། བདག་བྱིན་
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བརླབས་ནི་དབང་གསུམ་པ་ཐློབ་པས་མཚོན་པར་བྱྗེད་ཅྗེས་སྒ་གཅན་འཛིན་དཔལ་

བཤྗེས་གཉྗེན་འཆད་མློད་ཀང༌། ནཱ་རློ་ཏ་པས་གསང་དབང་ཐློབ་པ་ལ་སྒྱུ་ལུས་བཤད་

པ་དང༌། དབང་གསུམ་པ་ཐློབ་པ་ལ་འློད་གསལ་བཤད་པར་གསུངས་པ་ཉིད་རིམ་ལྔ་

དང་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

རིམ་ལྔར་བསྐྗེད་རིམ་གི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་ཅིང༌། 

དབྗེན་པ་གསུམ་གི་ཐློས་པ་འཛིན་པས་ཕྗེང་བ་ལ་སློགས་པའི་དབང་དགུ་དང་

བཅས་པའི་གསང་དབང་ཐློབ་ནས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་གདམས་“ངག
1

་གི་དློན་དུ་“གསློལ
2

་

བ་གདབ་པར་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། བུམ་དབང་རློགས་པར་ཐློབ་པ་ན་ངག་

དབྗེན་དང་སྗེམས་དབྗེན་སློམ་པ་ལ་དབང་ངློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་དློན་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཇི་

ལྟར་ཡིན་སམ་ན།  དྗེ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་གདམས་ངག་ཉན་པ་ལ་དབྗེན་གསུམ་གི་

གདམས་ངག་ཐློབ་པ་དང༌། དབང་དགུ་གསང་དབང་དང་བཅས་པ་ཐློབ་པ་ཅིག་

དགློས་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་གིས། དབྗེན་གསུམ་གི་གདམས་ངག་སྔློན་དུ་ཐློབ་ནས་

ཕྱིས་གསང་དབང་ཞུ་བའི་དློན་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བུམ་དབང་དགུ་ཡང་དབྗེན་

གསུམ་གི་གདམས་ངག་སྔློན་དུ་ཐློབ་པ་ལ་བསྐུར་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་

རློགས་རིམ་ལ་བདྗེན་པ་གཉིས་སློ་སློའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་དང༌། དློན་

དམ་འློད་གསལ་གི་རློགས་རིམ་གཉིས་དང༌། བདྗེན་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་ཟུང་འཇུག་

གི་རློགས་རིམ་གསུམ་ཡློད་ལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སློད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་གློང་མ་གསུམ་

དགློས་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལུས་ངག་གི་དབྗེན་པ་དང་སྗེམས་དབྗེན་ནི་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་ཆ་

1  དག

2  གསྗེལ
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ལག་ཡིན་པས་དྗེའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པའློ། །ཡློན་དབུལ་བསྟློད་གསློལ་དམ་ཚིག་

སྦྱིན། །གཉིས་བསྐྗེད་འདུ་བྱ་སྤྱན་དྲང་མང༌། །རས་སྦྱིན་བཏུང་སྤད་ཤིས་བརློད་

བསྐུར། །དག་པ་སྦྱིན་པ་གསང་དབང་སློམ། །      །།

གསུམ་པ་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཞི། ཡློན་དབུལ་ཞིང་

གསློལ་བ་གདབ་པ། དབང་དངློས་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག །དབང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ངློ་སྤས་པ། 

དབང་གི་དག་པ་སྦྱིན་པའློ། །དང་“པློ
1

་ནི། འབྱློར་བ་ཅི་ཡློད་པས་ཚོགས་འཁློར་བྱས་

ལ་ནམ་ཕྱྗེད་ན། ཤྗེས་རབ་དང་དད་པ་ཆྗེ་བ་རྣལ་འབྱློར་ལ་གློམས་པ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་

མློས་པ། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་འཛིན་པའི་རིག་མ་ལློག་བཅུ་གཉིས་སམ་བཅུ་དྲུག་

གམ་ཉི་ཤུ་མ། ལུས་དྲི་ཞིམ་པློས་བྱུགས་ཤིང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ་བ་མ་

ལ་ཕུལ་ཏྗེ། གསང་བ་དང་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་མཆློད་པས་མཆློད་ལ། བ་མའི་མདུན་

དུ་པུས་མློ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏྗེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ལ། འཁློར་བ་ལས་སྐློབ་

པའི་ཡིད་ཀིས་སློབ་དཔློན་ལ་སངས་རྒྱས་མངློན་སུམ་པ་བཞིན་དུ་བལྟས་ནས། 

མཆློག་སྦྱིན་རློ་རྗེ་མཆློག་ཁྱློད་འདུང༌། །ཡང་དག་མཐར་གྱུར་ཁྱློད་ལ་འདུད། །སྟློང་

ཉིད་ལས་བྱུང་ཁྱློད་ལ་འདུད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཕྱག་འཚལ་འདུད། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེ། །ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་བ་ན་མྗེད། །མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་

མཐློང་བ་ནི། །སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་བདག་ལ་སྩློལ། །ལས་དང་སྐྗེ་ལས་རྣལ་གྲློལ་

བའི། །ཚེ་འདིར་བྱང་ཆུབ་ཉིད་ཐློབ་པ། །རང་མློང་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ཉིད། །སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་སྩལ་དུ་གསློལ། །ཁྱློད་ཞགས་པདྨློ་སངས་ནས་ནི། །གཙོ་བློ་གཞན་དུ་

1  པ



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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སྐབས་མ་མཆིས། །འགྲློ་བའི་དཔའ་བློ་ཐུབ་ཆྗེན་པློས། །དྗེ་བས་སངས་རྒྱས་མཆློད་

བརྗེས་མཛོད། །ཅྗེས་པའམ་བསྡུསན། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་

ནི། །བདག་ལ་ཁྱློད་ཀིས་དབང་བསྐུར་གསློལ། ཞྗེས་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་

གདམས་ངག་གི་སློད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དབང་གི་དློན་དུ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཕན་ཚུལ་ངློ་ཚས་བཅིངས་ན་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ངློས་མི་

ཟིན་པ་སང་བའི་ཕྱིར་གཉིས་ཀ་ལ་གདློང་གཡློགས་བཅིང༌། བ་མས་རིག་མ་བསངས་

སྦྱངས་ཏྗེ་སྤྱན་མའམ་རྗེག་རློ་རྗེ་མར་བསྐྗེད། །དྗེའི་ལུས་ལ་ས་བློན་ལྔ་ལས་རིགས་

ལྔ་བཀློད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ལག་པ་སློབ་མའི་ལག་པར་གཏད་ལ་རང་གི་

ལག་པ་གཡློན་པས་བཟུང༌། ལག་པ་གཡས་པ་རློ་རྗེ་དང་བཅས་པ་སློབ་མའི་སྤྱི་བློར་

བཞག་སྟྗེ། འདིར་ནི་ཁྱྗེད་རྣམས་དཔང་པློ་ཡིན། །བདག་གིས་འདི་ལ་འདི་གཏད་

དློ། །ཞྗེས་རྒྱལ་བ་རྣམས་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏྗེ། ལྷ་མློ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འདི། །དཔག་

མྗེད་བདྗེ་བ་རབ་སྟྗེར་བ། །བུ་ཡིས་ཀུན་ནས་བངས་ནས་ནི། །བ་ན་མྗེད་པའི་མཆློད་

པ་གིས། །ཐབས་གཞན་གིས་ནི་འཚང་མི་རྒྱ། །དྗེ་བས་རིག་པ་འདི་མཆློག་

ཡིན། །ཆློས་ཀུན་གཉིས་སུ་མྗེད་པ་ལ། དངློས་པློ་གཉིས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན། །དྗེ་

བས་འཁློར་བ་རྣམ་བལ་བར། །རྟག་ཏུ་ཁྱློད་ཀིས་མི་བྱའློ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི། །རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བ་མྗེད་པའློ། །རྨློངས་པ་གང་ཞིག་འདས་

གྱུར་ན། །དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཀང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་བརློད་དྗེ་རིག་མའི་བརྟུལ་

ཞུགས་སྦྱིན། སློབ་མ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་པ་དག་རིག་མ་ལ། གདུགས་དང་རྒྱལ་

མཚན་དང་ར་ཡབ་དང་ཕྗེང་བ་དང་ཙན་དན་ལ་སློགས་པས་མཆློད་ཅིང་། རློལ་མློའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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སྒ་སྐད་ས་ཚོགས་པ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཀི་དབྱངས་ཀིས་ཤིས་པ་བརློད། དྗེ་ནས་རིག་མ་

དྗེས། དཔའ་བློ་བུ་ནི་བ་ན་མྗེད། །དཔའ་བློ་ཁྱློད་ནི་སྤློའམ་ཅི། །བཤང་དང་གཅི་བ་

བཟའ་བ་དང༌། །ཤ་དང་ཁུ་ཁག་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །བུ་ཁྱློད་ཅི་དགར་སྤློ་གྱུར་ཏམ། །བུད་

མྗེད་རྟག་ཏུ་གུས་པ་དང༌། །བདག་གི་པདྨར་འློ་བྱྗེད་པ། །བུ་ཁྱློད་ཅི་བཞྗེད་བདྗེན་པར་

སྨྲློས། ཞྗེས་འདྲི་བ་ལ་སློབ་མས། ཁུ་ཁག་ལ་སློགས་བཟའ་བ་དང༌། །བུད་མྗེད་རྣམས་

ལ་རྟག་གུས་དང༌། །བྷ་གའི་པདྨར་འློ་བྱྗེད་པ། །ལྷ་མློ་ཅི་ཕྱིར་བདག་མི་སྤློ། ཞྗེས་

བརློད་པ་དང༌། རིག་མ་དྗེ་དགྗེས་ནས་སྐྲ་བཀྲློལ། གློས་དང་བལ་བར་བྱས་ནས་རང་

གི་ཆུ་སྐྗེས་ཕྱྗེ་ནས་གསལ་བར་སྟློན་ཅིང༌། ཨྗེ་མ་བདག་གི་པདྨ་ནི། །བདྗེ་བ་ཐམས་

ཅད་ཡང་དག་ལྡན། །གང་ཞིག་ཆློ་གས་བསྟྗེན་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ཡི་མདུན་དུ་བདག་གནས་

སློ། །སངས་རྒྱས་བསྟྗེན་པ་ལ་སློགས་པ། །པདྨར་བྱ་བ་ཇི་བཞིན་གིས། །བདྗེ་ཆྗེན་

རྒྱལ་པློ་རང་ཉིད་ནི། །འདི་ཉིད་དུ་ནི་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །བླུན་པློ་གང་ཞིག་འདི་སློང་

བ། །དྗེ་ལ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་མྗེད། །བྷ་ཛ་མློཀ་ཧློཿཞྗེས་བརློད་པ་དང་སློབ་མ་རྣམ་

སང་ངམ་མི་བསྐློད་པར་བསྐྗེད། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་དབང་བསྐུར། རིག་མ་སྤྱན་

མའམ་རྗེག་རློ་རྗེ་མར་གསལ་གདབ་པ་སློགས་བྱས་ལ། རློ་རྗེ་དང་པདྨ་འདུ་བྱས་ཏྗེ། 

འཛུབ་མློའི་རྩྗེ་དང་ལྕྗེ་རྩྗེ་ལ་ཧྲི་ཡིག་བཀློད་ཅིང་ཤིས་པ་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྷ་གའི་དབུས་ཀི་བདྗེ་བ་རྒྱུ་བའི་རློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མའི་

རྩ་བཙལ་ལ། རྗེད་པའི་རྟགས་བྱུང་བ་དང༌། རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་ཕན་ཚུན་

འཁྱུད་པ་དང་ཙུམ་པ་ན་ལ་སློགས་པ་ཀ་ར་ནའི་སྦྱློར་བས་རྗེས་སུ་ཆགས་པར་བྱས་

ལ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅་ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ་དྗེ་
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བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་རློ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དྗེ་ངློའ ློ་

སམ་དུ་ང་རྒྱལ་བྱ། དྗེ་ནས་མི་བསྐློད་བའི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕློས་ལ། ཧཱུཾ་གླུར་བང་བ་

སློགས་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱས་ཏྗེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་

སྤྱན་དྲངས་པའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ལུས་ལ་གཞུག །བ་མས་ཀང་དྗེ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་

ཏྗེ་བཅུག་པ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ། སྔློན་དུ་བ་མའི་མན་ངག་གིས་དགའ་བ་དང་

སྟློང་པ་བཞི་སྐྗེ་བའི་གནས་དང་དུས་དང་ངློ་བློའི་དབྱྗེ་བ་ཤྗེས་པས་དགའ་བ་

བརྩམས་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ཡང་ཞལ་ལུང་ལས། སློམ་བརྩློན་གཞུ་དབྱིབས་གཡློ་བ་

ཡིས། །སུམ་མདློར་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེ་སར་བས། །ཁམས་བཞུས་ནས་ནི་བཅུ་དྲུག་

ཆར། །གྱུར་བ་མྗེ་ཏློག་ཀུན་ད་འདྲ། །རླུང་གི་སྦྱློར་བས་འཕུལ་བར་བྱ། །རང་བཞིན་

གིས་ནི་རབ་ཞི་བ། །ཆློས་སྐུ་ཞི་བ་དྗེ་ཁློ་ན། བདྗེ་བ་དྗེ་ཉིད་ནློར་བུར་འདུག །སྐད་

ཅིག་དྲན་མྗེད་གཡློ་བར་བྱྗེད། །སྒྲུབ་པ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ཉིད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

སློམས་པར་ཞུགས་པའི་རྐྗེན་གིས་གསང་གནས་ཀི་རླུང་གཡློས་པས། ལྟྗེ་འློག་གི་

སུམ་མདློའི་ཚངས་པའི་མྗེ་སྦར་བ་ལྟ་བའི་གཏུམ་མློ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏྗེ་ཆྗེར་

འབར་ནས། རིམ་གིས་གྗེན་དུ་སློང་བས་སྤྱི་བློའི་ཁམས་བཞུས་ནས་ལུས་ཀི་ཐིག་

ལྗེའི་གནས་བཅུ་དྲུག་ནས་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློའི་ཆ་ཀུན་ད་ལྟ་བུ་ཞུ་བ་རྣམས་

དྲངས་ཏྗེ། རླུང་གིས་ཐུར་དུ་ཕུལ་བ་རིན་གིས་བརྒྱུད་ནས་རློ་རྗེ་ནློར་བུར་གནས་པ་

ཕྱིར་མ་འཕློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཔྗེའི་འློད་གསལ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐྗེད་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ངློས་ཟིན་པར་བྱས་ལ། དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་དུ་ངློ་འཕློད་པར་
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བྱའློ། །འདི་ཡང་ཞལ་ལུང་ལས། དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་རང་བྱུང་གི །ཆློས་སྐུ་རབ་དགའ་

མཁའ་མཉམ་པ། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྟློགས་བྱའི་ཆྗེད་དུ་བུ་མློ་སྦྱིན། ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང༌། རང་བཞིན་གིས་ནི་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་དང༌། ཤྗེས་རབ་སྦྱློར་

བས་དཔལ་ལྡན་ནི། །དྗེ་ཉིད་ཡང་དག་མཚོན་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ཀི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ལྟ་བ་དང་བལ་བ་ལ་དངློས་ཀི་རིག་མ་ལ་བརྟྗེན་པའི་

འདློད་ཡློན་ལམ་བྱྗེད་མ་གནང་བས། །བདག་མྗེད་པའི་གློ་བ་ཕུ་ཐག་ཆློད་པའི་ལྟ་བ་

དང་ལྡན་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་བདྗེ་བ་སྐྗེས་པ་ན། དྗེ་ནས་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་

བ་དྲན་པར་བྱས་ནས། བདྗེ་བས་བདག་མྗེད་ཀི་སྟློང་པ་ངྗེས་པར་བྱས་པ་ཉིད་བདྗེ་

སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་ཡིན་གི། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་བྱུང་བའི་དབང་

གིས་སྗེམས་ཀི་རྟློག་པ་རྗེ་ཞིག་ལློག་པ་ཙམ་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་དློན་མིན་ནློ། །

དྗེ་ནི་དབང་གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཐློབ་ལུགས་ཡིན་ལ། སྟློང་པའི་གློ་བ་

དྗེ་འདྲ་མྗེད་པས་དབང་གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དྗེ་འདྲ་མི་འཐློབ་ལ། དབང་བསྐུར་

མཁན་དང་ཞུ་མཁན་གི་གང་ཟག་མཆློག་དམན་གི་དབང་གིས་དབང་གསུམ་པར་

རིགས་གཅིག་ཀང་ཐློབ་ལུགས་མང་དུ་འློང་སྟྗེ ་དབང་གཞན་ལའང་དྗེ ་དང་

འདྲའློ། །དབང་འདི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསྐུར་བ་ལ་ཡང་སྔར་བཤད་

པའི་དམིགས་པ་རྣམས་དལ་བུས་གསལ་བཏབ་སྟྗེ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱས་ལ། ཡབ་

ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནློར་བུའི་ནང་དུ་

གནས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་དམིགས་པ་ལྗེགས་པློར་ངྗེས་པར་

བྱས་ལ་ངློ་སྤད། ལྟ་བའི་གློ་བ་མྗེད་པ་ལ་ཡང་བདྗེ་བའི་ཕྱློགས་ཀི་དམིགས་པ་ངློ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

639

འཕློད་ངྗེས་སུ་བྱའློ། །དགའ་བ་གསུམ་པ་ཉྗེར་ཐློབ་དབང་གསུམ་པ་དང༌། བཞི་པ་

ལྷན་སྐྗེས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་དབང་བཞི་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། དབང་གསུམ་པ་དྗེ་ཉིད་བཞི་

པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེས་ཟུང་འཇུག་གསལ་བར་བཤད་མློས་ཀང༌། འདི་ནི་ཀྱཻ་རློར་རྩ་

བཤད་ཀི་རྒྱུད་ལས་དགའ་བ་བཞི་དང་དབང་བཞི་གྲངས་བཞིན་དུ་སྦྱར་བ་མན་སྗེ་

ལས་དབང་པློ་རབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་པའི་དབང་བཞི་བསྐུར་ལུགས་སུ་

ཡང་མི་སང་ལ། ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེ་ལས། ཤྗེས་རབ་ཁུ་བ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་བདྗེ་བ་དང་

དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཞུ་བ་ལྷུང་བའི་བདྗེ་བ་དང༌། དྗེ་འགློག་པའི་ལྷན་སྐྗེས་ལ་དབང་

བཞི་པར་བཤད་པའི་བསྐུར་ལུགས་ཀང་མིན་ཞིང༌། བཤད་རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་ལས་

དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་ལྷན་སྐྗེས་སྐྗེ་བར་བཤད་ལ། གཞན་ཡང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་

གཞུང་མང་བས་མི་འཐད་དྗེ། རྒྱས་པར་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་ཅིང་མངས་

པས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སློ། །སློབ་མས་ནུས་པ་ཅི་ཡློད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

མི་འཕློ་བར་གཟུང༌། རིང་དུ་འཛིན་མ་ནུས་ན་དལ་བུས་བཏང་སྟྗེ། ཆུ་སྐྗེས་ནས་ལྕྗེ་

ཉིད་ཀིས་བངས་ནས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་དམ་ཚིག་གི་ངློ་བློ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

བཏུང་ངློ་། །དྗེ་ནས་ལྷ་མློ་དྗེ་དགྗེས་ནས་བྷ་ཛ་བྷ་ཀ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དྗེའི་རྐང་པ་

གཡློན་པ་སློབ་མའི་མགློ་ལ་བཞག་ནས། དྗེ་རིང་ཕན་ཆད་བུ་ཁྱློད་ཀིས། །ཇི་སིད་

བྱང་ཆུབ་སིང་པློའི་བར། །རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་གི། །བ་ན་མྗེད་པའི་དློན་

བྱློས་ཤིག །བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་སློམ་པ་ཡི། །འདི་ནི་མན་ངག་ལས་ནི་ཤྗེས། །རིག་པ་

འདི་ནི་དློར་བྱས་ན། །ཐབས་གཞན་གིས་ནི་སངས་མི་རྒྱ། །བརྟུལ་ཞུགས་རྣམས་ཀི་

མཆློག་གི་མཆློག །རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་བུ་ཡིས་སྤྱློད། ཅྗེས་བརློད་དློ། །སྤྱློད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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བསྡུས་སུ་གསུངས་པའི་གསང་དབང་དང་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བའི་ཚིག་རྣམས་

ནི་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་བཀློད་པ་མང་པར་སང་བས། དྗེ་དང་བསྟུན་ནས་ཤྗེས་

དགློས་ཏྗེ་རིམ་ལྔའི་དགློངས་པ་ཡང་དྗེ་ལྟ་བྱ་དགློས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། །དྗེ་ནས་གདློང་གཡློགས་བསལ་ཞིང་ཁྱློད་ཀི་བྷ་གའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་ཤྗེས་རབ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཐློབ་པའི་དབང་ལ་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་

ཞྗེས་བཤད་པ་དྗེ་ཐློབ །ཐུན་མློང་བ་ཡིད་ཀི་དྲི་མ་བརྣབ་སྗེམས་ལ་སློགས་པ་སྔར་

བསགས་འདག་ཅིང་ཕྱི་མ་སློམ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་གང་སང་ཀུན་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་འཆར་བ་ལ་སྒིབ་པའི་དྲི་ལ་འཁྲུད་པས་ཡང་དག་པར་བྱྗེད། དློན་དམ་འློད་

གསལ་གི་རློགས་རིམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་སློགས་ལ་དབང་པར་

བྱས། །འབས་བུ་ཆློས་ཀི་སྐུ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་འཇློག་གློ་

ཞྗེས་བཤད་དློ། །བྷ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ཕྱིའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་

མློད་ཀང༌། རློགས་རིམ་གི་དབང་གང་དུ་ཐློབ་པའི་བྷ་ག་ནི་གསང་གནས་ཀི་བྷ་བའློ།།     

།།

ཡློན་དབུལ་གསློལ་གདབ་བྱིན་བརླབས་གཏད། །ཤིས་བརློད་དྲིས་ལན་སློབ་

མ་བསྐྗེད། །གསལ་གདབ་འདུ་བྱ་སྤྱན་དྲང་བསྟིམ། །དགའ་ཙམ་ངློ་སྤློད་བཏུང་

དགྗེས་བརློད། །དབང་གི་དག་པ་སྦྱིན་པ་ནི། །ཤྗེས་རབ་དབང་གི་སློམ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། མཎལ་ཕུལ་ཏྗེ་གསློལ་བ་གདབ་

པ། དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ། དག་པ་སྦྱིན་ཞིང་ཡློན་དབུལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། སློབ་མ་

རློ་རྗེ་འཆང་གི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་འློད་གསལ་བའི་གདམས་ངག་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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ཐློབ་ཅིང་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་འཛིན་པས། སར་ཡང་བ་མ་ལས་དློན་

དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་གི་སློད་དུ་སྒྲུབ་པའི་

དབང་གི་དློན་དུ་མཎལ་ཕུལ་ཏྗེ། ཁྱློད་ཞབས་པདྨློའི་བཀའ་དྲིན་གིས། །གཙོ་བློ་དབང་

བསྐུར་རྣམ་གསུམ་ཐློབ། །དྗེ་རིང་རིན་ཆྗེན་བཞི་པ་ཡང༌། །བཀའ་དྲིན་གིས་ནི་བསྐབ་

ཏུ་གསློལ། ཞྗེས་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་ལན་གསུམ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། དབང་བཞི་པའི་རྣམ་གཞག་དང༌། དབང་དྗེ་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག་དངློས་སློ། །དང་

པློ་ལ་གསུམ། དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། བཞི་པའི་

དློན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང༌། དབང་གཉིས་དཔྗེ་དློན་དུ་སྦྱར་ནས་བསྟན་པའློ། །དང་

པློ་ནི། གསང་བ་གྲུབ་བ་ལས། ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་རིན་ཆྗེན་གི། །དམ་ཚིག་ལ་

གནས་བསྟན་པར་བྱ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཡི་དབང་བསྐུར་ནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི་དབང་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། རིན་ཆྗེན་གི་དབང་བསྐུར་བ་

ནི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ཏྗེ། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་ལ་མློས་ན། །ཚིག་གི་རིན་

ཆྗེན་དབང་བསྐུར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །སྤྱློད་བསྡུས་སུ། ཁམས་གསུམ་པ་

ཡི་དབང་བསྐུར་བས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་སྔ་མ་དང་བསྟུན་དགློས་སློ། །རིམ་ལྔ་

ལས། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་དློན་དམ་ཞྗེས་བྱ་བ། །སྐབ་བཟང་སློབ་མ་བཟང་པློ་མན་

ངག་ཐློབ། །ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་མྗེ་ཏློག་འཛིན་པ་ཡིས། །བ་མ་ལས་ནི་སར་ཡང་བང་

བར་བྱ། །དངློས་པློ་ཀུན་དང་རྣམ་བལ་ཞིང༌། ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་ཕྱྗེད་དང་

གཉིས་གསུངས་ཤིང༌། བ་མ་ལས་སར་ཡང་དློན་དམ་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བང་

བར་གསུངས་པ་ནི་དབང་བཞིན་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདིའི་སྔློན་དུ་ནམ་ཕྱྗེད་ན་བ་མ་ལ་ཕྱག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

642

རྒྱ་ཕུལ་ཏྗེ། དབང་ཐློབ་པ་ལ་འློད་གསལ་གི་གདམས་ངག་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

དབང་གསུམ་པ་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡིན་པས་དྗེ་སྔར་

བསྐུར་བ་ལ་ལྟློས་ནས་སར་ཡང་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ།།     །།

སྤྱློད་བསྡུས་སུ་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་སློབ་དཔློན་གཉིས་པ་ལྟར་བལྟས་

ནས་ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མ་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་པློ་དྗེ་བརློད་ནས་གཉིས་སུ་མྗེད་པར་

དམིགས་ཏྗེ། ཤྗེས་རབ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བ་ལ་འློད་གསལ་གི་གདམས་

ངག་ཐམས་ཅད་བསྟན་ནས། དྗེ་ལ་ཆྗེ་བརློད་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་དྗེ་ལྟར་བྱ་བར་

གསུངས་པས། ཤྗེས་རབ་ཀི་དབང་གསུམ་པ་བསྐུར་བ་བྱིན་ཟིན་པས། འདིར་བསྐར་

ནས་སྐུར་མི་དགློས་སློ། །དྗེས་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ཡིན་

ནློ། །རིམ་ལྔ་དང་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་འློད་གསལ་བཤད་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་དབང་དྗེ་

བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ནི། ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་འཆད་བའི་སློད་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པ་ལ་དགློངས་སློ། །འློ་ན་རིམ་ལྔ་ལས་འློད་གསལ་བཤད་ཟིན་ནས་དབང་བཞི་

པ་མ་བསྐུར་བའི་གློང་དུ། ཆུ་ལས་ཉ་“ལྡང
1

་པ་ལྟར་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་“ལྡང
2

་བ་བཤད་པ་མི་འཐད་དློ་སམ་ན། དྗེ་ནི་གཉིས་སང་ཐམས་ཅད་དག་པའི་

འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་གཞན་གི་དློན་མི་འགྲུབ་པའི་སྐློན་ཡློད་དམ་སམ་པ་སང་

བའི་ཕྱིར་ཡི་གྗེར་བཀློད་པའི་དློགས་གཅློད་ཡིན་གི། ད་བར་གི་དུས་སུ་སློབ་མ་ལ་

དྗེ་ལྟར་སྟློན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་མིན་ཏྗེ། འློག་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་

1  ལྔང

2  ལྔང
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ལློགས་སུ་སྟློན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རིམ་ལྔ་དང་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་རིམ་པ་

བཞི་པའི་སྔློན་དུ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་མི་འཐད་པར་

འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་དློན་གི་དབང་བཞིན་པ་དང་ཚིག་གིས་བསྐུར་བའི་དབང་

བཞི་པ་ལུགས་འདིས་ཇི་ལྟར་བཞྗེད་སམ་ན་བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། རང་དང་རིག་མ་

འདློད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སང་བ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས། གཏུམ་མློའི་མྗེ་འབར་ཏྗེ་བྱང་

སྗེམས་ཞུ་བ་ནློར་བུར་སྗེབ་ནས། ཕྱིར་མ་འཕློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་དགའ་བ། དཔྗེའི་འློད་གསལ་བདྗེ་སྟློང་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་ནས་དབང་གསུམ་པ་ངློ་

སྤད་པས་ནི། གཏུམ་མློ་འབར་བའི་མཐུས་བྱང་སྗེམས་བཞུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་

ཅིག་སྐྗེས་དགའ་ཐམས་ཅད་མཚོན་པར་ནུས་ཏྗེ། དཀར་ཟལ་བ་ལང་དུ་ངྗེས་པ་ན་

དྗེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་པ་ལང་དུ་ངྗེས་ནུས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་དབང་གསུམ་པ་

བསྐུར་པས་མཚོན་པར་མི་ནུས་པ་དབང་བཞིན་པ་བསྐུར་ནས་མཚོན་དགློས་པ་

ཅིག་གི་སྟྗེང་ནས་དབང་བཞི་པ་ཤྗེས་དགློས་སློ། །འདི་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

བཞྗེད་པས། དབང་བཞི་པ་ཚིག་གིས་བསྐུར་པ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་གི་

སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་དློན་ལ་ངློ་སྤློད་དགློས་སློ། །ཟུང་འཇུག་

ནི་རིམ་ལྔ་ལས། དྗེ་ཉིད་ཤྗེས་པས་རིམ་པ་བཞིན། །རང་བྱིན་བརླབ་དང་འློད་གསལ་

ཤྗེས། །དྗེ་དག་ཁློ་ན་འདུས་པ་གང༌། །འདི་ནི་ཟུང་འཇུག་རིམ་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

པ་ལྟར། རང་བྱིན་བརླབ་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་དློན་དམ་འློད་གསལ་གཉིས་ནི་

ཟུང་ཡིན་ལ། །དྗེ་གང་ལ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་འདུས་པའི་གློ་འཕང་ནི་ཟུང་འཇུག་གློ །དྗེ་
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ལྟར་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཡ་གཉིས་མི་ཤྗེས་ན་ཟུང་འཇུག་མི་ཤྗེས་པས་དྗེ་གཉིས་

བཤད་ན་རང་བྱིན་བརླབ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། རླུང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པ་ཡི། །རྣམ་

ཤྗེས་གསུམ་པློ་དྗེ་ཉིད་སར། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ལུས་སུ་འབྱུང༌། །སྒྱུ་མའི་ལུས་སུ་དྗེ་

ལ་བཤད། །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་མཐར་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་ཞུགས་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་དང༌། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་འཇའ་

ལུས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་སྟྗེ། ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །ལློངས་སྤྱློད་རློགས་

པའི་སྐུ་ཡང་དྗེ། །དྗེ་ཉིད་དྲི་ཟའི་སྗེམས་ཅན་ཡིན། །རློ་རྗེའི་སྐུ་ཡང་དྗེ་ཉིད་གང༌། །རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རང་ཉིད་དྗེ། ཞྗེས་རྣམ་གྲངས་མང་པློས་གསུངས་ཏྗེ་བར་དློ་ལློངས་

སྐུ་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །དྗེ་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་ལུགས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །

འློད་གསལ་ནི། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྗེ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་སང་བ་གསུམ་རྣམ་པར་

དག་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་བ་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་

བཞིན་དུ་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཐམས་ཅད་སྟློང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །དྗེས་ན་བདྗེ་བ་

དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་སྟློང་པ་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དློན་གི་ལྷན་སྐྗེད་ནི་འདིའི་

ལུགས་ཀིས་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཡིན་ཀང༌། ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གཅིག་ཡིན་གི་ཟུང་

འཇུག་མིན་ནློ། །ཡ་དྗེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་ལུགས་ནི་འློད་གསལ་གི་རིམ་པ་མན་

ཆད་དུ། རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཡློད་དུས་ན། སྗེམས་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེད་ཅིང༌། ཕྱི་མ་ཡློད་དུས་

སྔ་མ་མྗེད་པས་རྗེས་འཇློག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཕྱིར་ཟུང་འཇུག་མྗེད་དློ། །གང་གི་ཚེ་ལྷན་

ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་དང་བདག་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་སྟློང་པ་གཉིས་རློ་གཅིག་
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ཏུ་ཞུགས་པའི་འློད་གསལ་ཐློབ་པ་ལས། ལུགས་བཟླློག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་སང་བ་

གསུམ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། དྗེའི་བཞློན་པའི་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ཙམ་ལས་འཇའ་ལུས་རློ་

རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དྗེའི་ཚེ། ལུས་དྗེ་ཉིད་དུ་གནས་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྗེམས་འློད་

གསལ་ལ་ཞུགས་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་གཉིས་ཀང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་

མྗེད་པའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་

འཕང་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་ཡང་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གཉིས་ཡློད་དློ། །

བཤད་རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་ལས། བཅུ་བཞི་པ་ནི་དློན་དམ་སྟྗེ། ཞྗེས་དབང་བཞི་པ་

དློན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སུ་བཤད་པ་དང༌། རིམ་ལྔར་དབང་འདི་ལྗེན་པ་ལ་དློན་

དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བང་བར་གསུངས་པ་ནི། བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཙམ་ལ་མི་

བྱ་སྟྗེ། ལྗེའུ་གཉིས་པར་རློ་རྗེ་གསུམ་མི་ཕྱྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པར་

གསུངས་པ་ལ་དྲང་ངྗེས་ཀི་བཤད་པ་གཉིས་མཛད་པའི་ངྗེས་དློན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྐྗེད་པ་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་རློ་རྗེ་དང་རློ་རྗེ་འཆང་གཉིས་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ། ཟུང་འཇུག་རློ་རྗེ་

འཆང་ནི་ངྗེས་དློན་གི་རློ་རྗེ་འཆང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རྒྱུད་གཞན་ལས་བདྗེ་

སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ལྷན་སྐྗེས་ལ་དབང་བཞི་པར་བཤད་པའི་དགློངས་པ་ཡང་ཟུང་

འཇུག་ལུགས་འདིས་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་བཤད་དགློས་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་སྐུ་མྗེད་པས་ཡ་གལ་ཙམ་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་

ཟུང་འཇུག་གི་དློན་བ་མས་སློབ་མ་ལ་ངྗེས་པར་བྱས་པ་ཉིད་ཀིས་བཞི་པའི་དབང་
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བསྐུར་རིན་ཆྗེན་ཚིག་གིས་བྱིན་པར་འགྲློ་བས་”བར
1

་དློན་ལྗེགས་པློར་འབྱློར་

དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟ་བུའི་ཟུང་འཇུག་དང་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་གཉིས་

དཔྗེ་དློན་དུ་སྦྱར་ནས་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་དགློས་ཏྗེ། འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། 

དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་བཞི་པ་ཡང༌། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་རྒྱུད་གཞན་ལས་ཀང༌། བཞི་པ་

དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་དློན་ཇི་ལྟར་དབང་གསུམ་

པའི་སྐབས་སུ་རང་འདློད་པའི་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། དྗེ་ཡང་ལྷ་མློར་སང་བའི་རིག་

མ་དང་ཁ་སྦྱློར་བའི་རྣམ་པར་སང་བའི་ལུས་དང༌། སྗེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་

བ་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ལ་ཞུགས་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། དློན་

གི་དབང་བཞི་པ་ཡང་ལུས་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུར་གནས་པའི་དུས་ན། སྗེམས་འློད་

གསལ་ལ་ཞུགས་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་གནས་སློ། །ཞྗེས་པ་ནི་དྗེ་བཞིན་གི་དློན་

ནློ། །ཡང་གི་སྒས་ནི་སྔ་མ་ལ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་ཡློད་པར་མ་ཟད། །བཞི་པ་ལ་ཡང་

ཡློད་པར་བསྟན་ཏྗེ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡན་ལག་གློ །དྗེ་ལྟར་དུ་དཔྗེ་དློན་སྦྱར་བས་ནི་

དློན་གི་དབང་བཞི་པ་དྗེ། ཡན་ལག་བདུན་གི་གཙོ་བློ་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པ་དང་ཁ་

སྦྱློར་དང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡན་ལག་གསུམ་དང་ལྡན་པར་བསྟན་ཏྗེ། ཡན་ལག་ལྷག་

མ་བཞི་ཡང་དློན་གིས་ཚང་ངློ་། །འདི་ནི་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་རྩ་འགྲྗེལ་དང༌། སྦྱློར་

བ་བདུན་པའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རྒྱས་པར་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་

ཟིན་ཞིང་མངས་པས་འཇིགས་ནས་ཁུངས་རྣམས་མ་བིས་སློ། །ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་

1  བར
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ལས། དྗེ་ལྟར་དྗེ་བཞིན་བཞི་པ་ཡང༌། ཞྗེས་བཏློན་ནས་དྗེ་ལྟར་གི་སྒས་ངློ་བློའི་དཔྗེ་

དློན་དང༌། དྗེ་བཞིན་གི་སྒས་སྐྗེད་པའི་རྒྱུའི་དཔྗེ་དློན་སྦྱར་ལ། དྗེ་བཞིན་གི་སྒ་གཅིག་

པུ་ལས་མྗེད་ན་སྔར་ལྟར་བྱས་ཀང་ཆློག་གློ །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའི་སློབ་མ་ལ་གདློང་

གཡློགས་མ་བཅིངས་ཀང་ཆློག་པས། བ་མས་འདི་ལྟར་བརློད་པར་བྱ་སྟྗེ། །འདིར་

དབང་བཞི་པ་བསྐུར་པ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་གདམས་ངག་གི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་

ཆྗེར་ཡིན་ལ་དྗེ་ཡང་དློན་གི་དབང་བཞི་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ངློ་སྤློད་པའི་ཚིག་གིས་

བསྐུར་བ་ཡིན་པས། ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་སྐྗེད་དགློས་དྗེའི་གློ་བ་སྐྗེད་ཚུལ་ནི། བཞི་

པ་དྗེ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་དང་བཞི་པ་གཉིས་དཔྗེ་དློན་

དུ་སྦྱར་ནས་སྟློན་པར་གསུངས་པས། དྗེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན་ཁྱྗེད་ཀིས་དབང་

གསུམ་པ་ཐློབ་པའི་སྐབས་སུ་རང་དང་རིག་མ་གཉིས་ཀི་ལུས་འདློད་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

སང་བཞིན་པའི་དུས་ན། སྗེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་བས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་

ངྗེས་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡློད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། དློན་འདི་གློམས་པར་བྱས་པ་ལས། 

མཐར་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་རང་

སང་གི་རིག་མ་དང་ཁ་སྦྱློར་བའི་ལུས་ཅན་དང༌། དྗེའི་དུས་ཉིད་ན་ཐུགས་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་དགའ་བ་དང༌། སྟློང་པ་ཉིད་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་འློད་གསལ་

ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཟུང་

འཇུག་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བྱྗེད་དྗེ། །དྗེ་ནི་ཐློབ་བྱ་དློན་གི་དབང་བཞི་པ་ཡིན་ནློ་

ཞྗེས། ད་ལྟ་ལུས་འཇའ་ལུས་ཀི་སྐུ་དང་སྗེམས་འློད་གསལ་དང་རློ་གཅིག་པ་མ་ཐློབ་
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ཀང༌། དྗེ་གཉིས་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་མློས་པ་ཡིད་བྱྗེད་དབང་གསུམ་པའི་

དུས་ན་ཉམས་སུ་མློང་བ་འདིའི་རྒྱུན་གློམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་

ཚུལ་གི་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་དློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་དློན་དྗེ་རྩ་རྒྱུད་ལས་རྣམ་སང་གིས་གསུངས་

པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསྐྗེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སློབ་མ་ལ་སྟློན་པའི་

ཚུལ་ནི། རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་བལྟས་ལ། 

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། །ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། །གཟུང་དང་

འཛིན་པ་རྣམ་སངས་པ། ཆློས་ལ་བདག་མྗེད་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སྗེམས་གཟློད་

ནས་མ་སྐྗེས་པ། །སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་བརློད་ཅིང་དྗེའི་དློན་འློད་

གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་སུ་མྗེད་པ་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པ་ལ་དམིགས་པ་

སྟྗེ་བསམས་ནས་དློན་དྗེ་བཤད་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་རློ། །དྗེ་ལ་དངློས་

པློ་ཐམས་ཅད་ནི་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་ཏྗེ་དྗེ་དང་བལ་བ་དང༌། །བཅུད་ཀི་ཕུང་ཁམས་

སྐྗེད་མཆྗེད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་གཟུང་འཛིན་སངས་པའི་དློན་ནི། །སློད་བཅུད་ཀི་

གཉིས་སང་ཐམས་ཅད་དག་པ་ཆློས་བདག་མྗེད་པ་འློད་གསལ་ལློ། །དྗེ་དང་མཉམ་པ་

སྟྗེ་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པས་རང་གི་སྗེམས་གཟློད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་

པ་དང༌། ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རློ་རྗེ་གསུམ་མི་ཕྱྗེད་པའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་འློད་

གསལ་སྟློང་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་བློ་སྟྗེ། ས་“ཆྗེན
1

་པློ་ལ་ཞུགས་པའི་རྒྱལ་སས་རྣམས་

ཀི་མིག་གི་སྤྱློད་ཡུལ་”ཙམ
2

་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཞྗེས་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་གཉིས་ངློས་གཟུང་ནས་དྗེ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་ལུགས་བསྟན་ནློ། །

1  ཆན

2  ཅམ
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གསུམ་པ་ནི། དྗེ་དག་གིས་དློན་དམ་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ། 

དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐློབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྒིབ་པའི་བག་

ཆགས་འཁྲུད་པའི་ནུས་པ་བཞག །བདྗེན་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་ཟུང་འཇུག་གི་རློགས་

རིམ་སློམ་པ་སློགས་ལ་དབང་བར་བྱས། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་

མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སློ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། 

དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བའི་རས་སུ་ཆློས་བཤད་པའི་རྗེས་གནང་བྱ་བར་གསུངས་པ་

བཞིན་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་བཞྗེད་པས། ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་རྗེས་གནང་

སློགས་དབང་བཞི་པའི་རྗེས་སུ་བྱས་ཀང་མི་འགལ་མློད། ངྗེས་གཟུང་དུ་མི་དགློས་

པས་སྔར་བཞིན་བཤད་དློ། །དྗེ་ནས་མཎལ་དབུལ་ཞིང་ཡློན་གཞན་གཉིས་དབུལ་བ་

ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །

གསུམ་པ་དཀིལ་འཁློར་གི་མཇུག་གི་ཆློ་ག་ལ་གནིས། ཉྗེ་བར་བསྡུ་བའི་ཆློ་

ག་དང་། ཚོན་དང་ཕུར་བུ་སློགས་སྡུད་པའི་ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ནི། ཆློ་གའི་ཆད་ལྷག་

གི་ཉྗེས་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་དུ་ཞི་བ་དང་། ལྷ་ཚིམ་པའི་ཕྱིར་དུ་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་བསྗེག་བྱ། 

རས་ཀི་སྦྱིན་སྗེག་མ་གྲུབ་ན་བསམ་གཏན་གིས་ཀང་རུང་ངློ་། །རང་གིས་དཀིལ་

འཁློར་མཆློད་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནུས་པ་ཅི་ཡློད་པས་མཆློད་ཅིག་ཅྗེས་བསློ་ལ། 

སློབ་མ་ལ་སློགས་པ་ཡང་མཆློད་དུ་གཞུག །དྗེར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀང་བཟའ་བཅའ་

དང་བལྡག་པ་དང་ཆང་ལ་སློགས་པ་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཕུལ་བས་ཚིམ་པར་བྱ་ཞིང༌། 

དྗེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཚན་མློ་མི་ཉལ་བར་གླུ་གར་ལ་སློགས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་

ཀི་སྗེམས་རྟློགས་པས་མཆློད་ནས། ཁྱྗེད་རྣམས་ཀིས་འཇུག་པ་འདི་སུ་ལ་ཡང་མ་སྨྲ་
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ཞིག་ཅྗེས་བསློའ ློ། །དྗེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ནང་དུ་གཞག་ལ། རང་གིས་ཕྱི་རློལ་དུ་

ཕྱློགས་ཀི་མཆློད་གཏློར་བྱས་ཏྗེ། ནང་དུ་ཞུགས་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ཏྗེ། གཙོ་བློ་ལ་མཆློད་ཡློན་ལ་སློགས་པ་ཕུལ་ནས་དགྗེ་བ་བསྔློ་ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་

ལན་གསུམ་བསྐློར་ཏྗེ་ཤར་སློར་གཙོ་བློ་ལ་ཕྱློགས་པས་འདུག་ནས་ཆད་ལྷག་གི་

“ཉྗེས
1

་པ་ཞི་བའི་དློན་དུ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་མྗེ་ཏློག་དང་

བཅས་པའི་ཐལ་མློ་སིང་ཁར་སྦྱར་ལ་མ་ཚང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེས་པ་ཞི་བར་བྱ་

བའི་ཕྱིར་བཟློད་པར་གསློལ་ཏྗེ། གང་ཡང་བདག་བློ་རྨློངས་པ་ཡིས། ཉྗེས་བྱས་ཅུང་

ཟད་གང་བགིས་པ། །གང་ཕྱི་ལུས་ཅན་སྐབས་ཡིན་ཕྱིར། །མགློན་ཁྱློད་དྗེ་ཀུན་བཟློད་

པར་མཛོད། མ་རྗེད་ཡློངས་སུ་མ་ཤྗེས་དང༌། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་

པས། །འདིར་ནི་བྱ་བ་གང་བགིས་པ། །དྗེ་ཀུན་གཙོ་བློས་བཟློད་མཛད་རིགས། ཞྗེས་

བརློད་ཅིང་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་འགྲུབ་པར་གསློལ་བ་གདབ་ལ། བདག་ལ་

དངློས་གྲུབ་མཆློག་སྩལ་ལགས། །ཏིང་འཛིན་ཀུན་གི་འབས་བུ་སྩལ། །སྗེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཅི་འདློད་པར། །དངློས་གྲུབ་བ་ན་མྗེད་པ་སྩལ། །སར་ཡང་གཤྗེགས་པར་

མཛད་པའི་ཕྱིར། །རང་གི་གནས་གཤྗེགས་བཛྲ་མུཿཞྗེས་བརློད་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་

གཤྗེགས། །རག་གི་སྤྲུལ་པའི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རང་གི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་

མིག་ལ་སློགས་པ་དང༌། ལག་པ་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གཞུག །རང་ཡབ་

ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་འློད་ཟྗེར་གིས། སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྗེག་པས་ཐམས་ཅད་དྲི་མ་དང་བལ་ནས་ཧཱུཾ་དུ་གྱུར་

1  ཉས
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པ་ལས་སྐྗེས་པའི་རློ་རྗེ་འཆང་དང༌། སློད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་བཞིན་དུ་

བལྟའློ། །ཉྗེ་བར་བསྡུ་བའི་ཆློ་ག་སྟྗེ་བཅུ་དགུ་པའློ།།     །།

གཉིས་པ་ནི། མཚན་མློ་སྔར་ལྟར་ཉྗེར་བསྡུ་བྱས་པའི་ནང་པར་སྔ་བའི་དུས་

སུ། །ༀ་ཨ་ཀཱ་རློ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱཱ་ནུདྤནྣ་ཏྭ་ཏ། ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་

འདློན་ཞིང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་མློས་པས། དྲིལ་བུ་

འཁློལ་ཞིང་རློ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་ལག་པས། ཐློག་མར་མཚན་མ་རྣམས་མཐའ་ནས་

རིམ་གིས་བསྡུ་དྗེ་ནས་རློ་རྗེས་ཤར་སློ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཚངས་ཐིག་གི་ལམ་ནས་

གཙོ་བློའི་གནས་ཀི་བར་དབྱི་ཞིང༌། རང་གི་མགློར་རྡུལ་ཚོན་ཅུང་ཟད་ཙམ་བླུག་

ནས་པདྨ་ལ་སློགས་བ་དབྱིའློ། །དྗེ་ནས་ལག་པར་གནས་པའི་རློ་རྗེའི་རྩྗེ་མློས་སློ་

རྣམས་དང་ཟུར་རྣམས་གཞིག །རྡུལ་ཚོན་ལྷག་མ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཕྱགས་ཏྗེ་ཞི་

བ་ལ་སློགས་པ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ལ་ཅུང་ཟད་བྱིན་ནས། གཞན་ཐམས་ཅད་རྣལ་རྒྱལ་

ལམ་བུམ་པ་གཞན་གློས་ཀིས་བརྒྱན་པར་བླུགས་ཏྗེ། བཀྲ་ཤིས་ཀི་གླུ་དང་རློལ་མློའི་

སྒ་དང་གདུགས་ལ་སློགས་པ་དང་མཆློད་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱྗེར་ཏྗེ། འབབ་ཆུ་ཆྗེན་

པློའམ་མཚོ་ཕན་ཆུ་ཟབ་མློའི་འགྲམ་དུ་ཀླུའི་དཀིལ་འཁློར་བྱས་ལ་མཆློད་གཏློར་

ཕུལ་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ལ་རྡུལ་ཚོན་གཏད་ནས་ཆུ་ལ་བསྐུར་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

བཀུར་སྟི་ཆྗེན་པློས་འློག་གི་གཞིར་ཁྱྗེར་བར་བསམ་མློ། །རྡུལ་ཚོན་ཁྱྗེར་བའི་བུམ་

པ་ཆུས་བཀང་ནས་ཁྱྗེར་འློངས་ཏྗེ། ཞི་བའི་དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཁང་པ་ལ་

སློགས་པར་གཏློར་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་རང་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་ང་རྒྱལ་

འཆང་བས་གཡློན་བརྐང་གིས་གནས་ཤིང༌། རློར་དྲིལ་བཟུང་བའི་ལག་པ་རློ་རྗེ་ཁུ་
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ཚུར་གཉིས་ཀིས་མཛུབ་མློ་ལྕགས་ཀྱུ་བཞིན་བྱས་ཏྗེ། ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པ་སྐམ་པའི་

ཕྱག་རྒྱས། ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཨུ་ཏ་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷན་བཛྲ་ད་ར་ཡ་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ་ཕཊ་ཧློཿཞྗེས་བཟླས་ཏྗེ་ཕུར་བུ་རྣམས་དབྱུང་ལ། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡ་

ལློ་ཙ་ནྗེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་ད་ནི་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་འློ་མ་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏྗེ་ཕུར་བུ་

རྣམས་བཀྲུས་པས། བགྗེགས་རྣམས་གསློས་ཏྗེ་སངས་རྒྱས་པར་བསམས་ལ་ཁུང་

བུ་བཀང༌། དྗེ་ནས་ཕུར་བུའི་ལྷ་རྣམས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་ཞིང༌། ཕུར་བུའི་སྐུད་པ་

རྣམས་བཀྲློལ་ཏྗེ་སློད་གཙང་མར་བཞག་ལ། ཙན་དན་གི་ཆུས་བསང་གཏློར་བྱ་

ཞིག །ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་སཏྭ་ཨརྠཿཀུ་རུ་སྭ་སྟྗེ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བཟླས་ཏྗེ་སློ་སློའི་གནས་སུ་བཞག་

གློ །དྗེ་ནས་སྔར་ཕྱློགས་སློ་སློར་བཀློད་པའི་ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དང༌། ཕྱློགས་

སྐློང་རྣམས་ལ་ཕྱི་ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད། གླུ་གར་རློལ་མློ་དང་བཅས་པས་

གཏློར་མ་བཏང་ལ། ཁློ་བློ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུ་བའམ་གཤྗེགས་སུ་གསློལ། །ཕྱློགས་

སྐློང་འཁློར་བཅས་རང་གནས་སུ་གཤྗེགས་པར་བསམ་མློ། །ཕུར་བུ་དང་སྐུད་པ་

བསྡུ་བ་སྟྗེ་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་པའློ། །

དཀིལ་འཁློར་ལ་ཕུལ་བའི་ཡློ་བྱད་ཇི་ལྟར་སྤྱད་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློབ་དཔློན་

གིས་ནི་ནློར། །མཁློ་བའི་ཡློ་བྱད་ཀུན་བསྡུས་ནས། །རང་ཉིད་ཀི་ནི་སྤྱད་པར་

བྱ། །སློབ་མ་སློགས་ཀིས་ཅུང་ཟད་མིན། །རྨང་འཛུགས་པ་དང་རབ་གནས་དང༌། 

སྦྱིན་སྗེག་འཁློར་ལློའི་ནློར་གང་ཡིན། །དྗེ་ཀུན་སློབ་དཔློན་ཁློ་ནའི་ཞྗེས། །རློ་རྗེ་འཛིན་

པ་མཆློག་ཉིད་གསུང༌། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། 

སྤྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་དཀིལ་འཁློར་གི་ཡློ་བྱད་ཐམས་ཅད་སློབ་དཔློན་ཉིད་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།
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དབང་ལ། །སློབ་མ་ལ་བགློ་བཤའ་བྱས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་མི་

འདློད་ན་གདུགས་དང་ར་ཡབ་དང་དྲིལ་བུ་སློགས་སངས་རྒྱས་དང༌། གདན་དང་

བདུག་སློས་དང་དྲི་ལ་སློགས་པ་ཆློས་དང༌། གློས་དང་སློད་སྤྱད་སློགས་དགྗེ་འདུན་

ལ་དབུལ། དགྗེ་འདུན་མྗེད་ན་དགྗེ་སློང་ངམ་དགྗེ་སློང་མའམ་དགྗེ་བསྗེན་ལ་སྦྱིན་

པར་བཤད་ཅིང༌། བཟའ་བ་དང་ནི་བཅའ་བ་རྣམས། །ཅི་དགར་ཕློངས་པ་རྣམས་ལ་

སྦྱིན། །ཁྱི་དང་བྱ་རློག་ལ་སློགས་ལ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་སྦྱིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་

སློ། །དགྗེ་འདུན་གི་སྟློན་མློ་བྱ་ཞིང༌། ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློས་བ་མ་དང་སློའི་སློབ་

དཔློན་དང་ལས་ཀི་རློ་རྗེ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མཉྗེས་པར་བྱའློ། །དམངས་རིགས་

སྟློང་ཕག་གཉིས། བམ་ཟྗེ་གཙང་མ་གཅིག་དང༌། བམ་ཟྗེ་སྟློང་ཕག་གཉིས་དགྗེ་སློང་

གཅིག་དང༌། དགྗེ་སློང་སྟློང་ཕག་གཉིས་རྡུལ་མྗེད་པ་གཅིག་དང༌། རྡུལ་མྗེད་སྟློང་

ཕག་གཉིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་པ་གཅིག་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་པ་སྟློང་ཕག་གཉིས་རློ་རྗེ་སློབ་

དཔློན་གཅིག་དང་མཉམ་པར་གསུངས་པས། བ་མ་ནི་སྦྱིན་པའི་ཞིང་བ་ན་མྗེད་པར་

ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་མཉྗེས་པར་བྱས་ན། མཁའ་འགྲློ་མ་རྣམས་སྤིན་བཞིན་དུ་འདུ་

ཞིང་དངློས་གྲུབ་གཉིས་བདྗེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་སློ། །རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ལམ་

གི་རྨང་འཛུགས་དབང་གི་ཆློ་གས་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འབས་སུ་སྐུ་བཞིའི་ས་བློན་

ཁྱད་པར་ཅན་ཐྗེབས་པ་དང༌། དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་གྗེགས་སློ་གསུམ་གི་དྲི་མ་

རྣམས་འཁྲུད་ནུས་པ་དང༌། གདམས་པའི་མཆློག་རྒྱུད་དང་དགློངས་འགྲྗེལ་ཟབ་མློ་

རྣམས་ཉན་པ་སློགས་ཀི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྣམས་པར་དག་པའི་དབང་རློགས་

པར་ཐློབ་ཅིང༌། དྗེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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སློམ་པ་དང་དམ་ཚིག་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་ཞིང༌། 

ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་བརྩློན་པས་ལྷའི་གསལ་སང་བརྟན་པར་བསྒྲུབས་པ་དང༌། 

དྗེའི་ཐུགས་བསྐུལ་བའི་བཟླས་པས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་ཅིག་

གིས། སློད་ལྡན་གི་སློབ་མ་ལ་རྒྱུད་སྗེ་དང་དྗེའི་དགློངས་འགྲྗེལ་གི་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་

གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཞི་བྱས། དམ་པ་སྔ་མའི་ཕྱག་ལྗེན་རྣམ་པར་དག་པ་མཐློང་

བ་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཞིང་ཆློ་གའི་ཡན་ལག་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་

དམིགས་ཕྱྗེད་པར་བྱས་ཏྗེ་དབང་བསྐུར་བ་ཅིག་ལ་རག་ལས་པས། བློ་གྲློས་དང་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀིས་དྗེ་འདྲ་བའི་རྗེས་སུ་སློབ་པ་ལ་བརྩློན་པར་བྱའློ། །

འདིར་མ་བཤད་པའི་ཆློ་ག་ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་ཆྗེས་པའི་ཁུགས་

དང༌། དྗེ་དག་གི་དློན་དམིགས་ཕྱྗེད་པའི་བཤད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དབང་གི་དློན་

ཐམས་ཅད་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་ནས། རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་ལ་ངྗེས་པ་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློའི་ལས་གི་རིམ་པར་

བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱས་ཏྗེ། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་སློད་ལྡན་ལ་དབང་

བསྐུར་ན་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་

ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །

རྣམ་དག་དབང་ཐློབ་དམ་ཚིག་སྲུང་ལ་བརྩློན། །ཐུན་བཞིའི་སྦྱློར་བས་ཐ་མལ་

སང་ཞྗེན་བཟླློག །མཆློད་དང་བཟླས་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཉྗེས་བྱས། །ཆློ་ག་ཐམས་

ཅད་རྒྱུད་བཞིན་ཤྗེས་པ་དྗེས། །སིང་ནས་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་སློད་ལྡན་ལ། །རང་རང་

སྐབས་ཀི་ཆློ་ག་མ་འདྲྗེས་པར། །ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ་ནས་ཐབས་མཁས་རྟྗེན་འབྗེལ་



དཀྱིལ་ཆོག་དབང་དོན་དེ་ཉྱིད་རབ་གསལ།

655

ནི། །ཚུལ་བཞིན་སྒིགས་པ་དྗེ་ལ་གླློ་བ་དགའ། །རྣམ་དག་དབང་གིས་དམན་ཞིང་

བསྲུང་སློམ་ལྷློད། །སྟློང་ཕག་སུམ་ཅུ་གསུམ་གི་རྩ་བ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་

ཐུགས་ཀི་རློ་རྗེ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློར་དབང་བསྐུར་ཆློ་ག་འདི། །ལམ་འདིར་

སྒྲུབ་པ་སིང་པློར་བྱྗེད་པ་ཡི། །སློམ་བརྩློན་མང་པློས་རིང་ནས་བསྐུལ་བའི་ངློར། །གྲུབ་

པ་མཆློག་བརྗེས་ཀླུ་བྱང་གཞུང་བཞིན་སྦྱར། །རྩ་རྒྱུད་བཤད་རྒྱུད་གཉིས་ལས་

གསུངས་པའི་དབང༌། །གསང་བ་གྲུབ་པར་རློགས་རིམ་དབང་ཙམ་བཤད། །རིམ་ལྔ་

སྤྱློད་པ་བསྡུས་པས་བསྐྗེད་རིམ་གི། །དབང་དགུ་རློགས་རིམ་དབང་རྣམས་མདློར་

བསྡུས་གསུངས། །དྗེར་གསུངས་དབང་དགུ་ཀླུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཀིས། །རྒྱས་པར་

བཤད་པའི་གཞུང་རྣམས་གུང་བསྒིགས་ཤིང༌། །དྗེ་ཡི་ཁ་སྐློང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་

དང༌། །གྲ་གཅན་འཛིན་དཔལ་བཤྗེས་གཉྗེན་ནཱ་རློ་པ། །འཇིགས་མྗེད་འབྱུང་གནས་

དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་ཡི། །གཞུང་གིས་མྗེད་མི་རུང་རྣམས་ཁ་བསྐངས་པ། །འདི་ནི་དཀིལ་

ཆློག་འདི་ཡི་ཁྱད་པར་ཏྗེ། །དྗེ་ཕྱིར་འདིར་འབད་ངློ་མཚར་མྗེད་པ་མིན། །ཚུལ་འདིར་

རིང་དུ་འབད་ནས་རབ་སྦྱར་མློད། །འློན་ཀང་བདག་ཅག་ཚུ་རློལ་མཐློང་བའི་

བློ། །ཉམ་ཆུང་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་དཔག་པར་དཀའ། །དྗེ་ཕྱིར་གང་ནློངས་གནློང་

ཞིང་འགློད་པས་བཤགས། །བ་མའི་དྲིན་གིས་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་ཆ། །ཇི་སྗེད་

མཆིས་པས་བསྐྲུན་པའི་དགྗེ་བ་ཡིས། །འགྲློ་ཀུན་ལམ་བཟང་འདི་དང་མི་འབལ་

ཞིང༌། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱློགས་བཅུར་རྒྱས་པར་ཤློག །

ཅྗེས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་རློ་རྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་

དབང་གི་དློན་གི་དྗེ་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འདུས་པའི་ལམ་ལ་སྒྲུབ་
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པ་སིང་པློར་བྱྗེད་པའི་སློམ་བརྩློན་མང་པློས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་འློལ་ཁའི་དབྗེན་གནས་

བསམ་གཏན་གླིང་དུ་སྦྱར་བའློ། །སརྦམང་ལཾ།།     །།
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༄༅། །གསང་འདུས་བསྐེད་རིམ་གི་ཟིན་བྲིས་ 
བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་དང་དཔལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །འདུས་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་རྣལ་འབྱློར་དག་པའི་རིམ་པ་ལ་མཆློད་པར་བརློད་ཅིང་རྩློམ་པར་དམ་བཅའ་

བ། གཞུང་གི་དློན་དངློས་གཏན་ལ་དབབ་པ། ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མཇུག་གི་དློན་

དང་གསུམ། གཉིས་པ་ལ་གང་གིས་བསྒྲུབ་པ་རྟྗེན་གི་གང་ཟག །གང་དུ་བསྒྲུབ་པ་

གནས་ཀི་དྗེ་ཉིད། ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་ལམ་གི་རིམ་པའློ། །

དང་པློ་ནི་ལམ་འདིར་འཇུག་པའི་གང་ཟག་ནི། །དང་པློར་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐྗེག་པ་སྟྗེ་ཐུན་མློང་བ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ལ་བསབས་པ་དགློས་ཤིང༌། མཚན་ཉིད་

ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་པ་དང༌། སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་ཐྗེག་པ་

གསར་པ་ཞྗེས་པའི་བརའ་འདློགས་པ་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་ལུགས་ཡིན་

ནློ། །མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ལས་གསུངས་པའི་ལམ་སྨློན་འཇུག་གི་སྗེམས་གཉིས་ལ་

དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་ལྗེགས་པར་ཁིད་ནས་མློང་བ་ཅུང་ཟད་རྗེད་པ་ནི་ངྗེས་

པར་དགློས་ཏྗེ། ལག་ན་རློ་རྗེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། ལག་ན་རློ་རྗེས་སྨྲས། 
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འཇམ་དཔལ་”གང
1

་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བསློམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། གང་གི་

ཚེ་དྗེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ། འཇམ་དཔའ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྦྱད་པ་གསང་སྔགས་ཀི་སློ་ནས་སྤྱློད་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའ་དྗེ་དག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པློར་དབང་བསྐུར་བའི་གཟུགས་སྔགས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་གཞུག་པར་བྱའི། །གང་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རློགས་པར་མ་གྱུར་

པ་དྗེ་དག་ནི་གཞུག་པར་མི་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་དག་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཡང་བལྟར་མི་གཞུག་

གློ །དྗེ་དག་ལ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དང་གསང་སྔགས་ཀང་བསྟན་པར་མི་བྱའློ། །ཞྗེས་དབང་

བསྐུར་བའི་སྔ་རློལ་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རློགས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །འློ་ན་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆློག་གམ་ཞྗེ་ན་དྗེས་མི་ཆློག་སྟྗེ། གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ནི་དཔལ་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་རང་གི་ངློ་བློར་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་པ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་སྐུ་གསུམ་གི་ས་བློན་འཇློག་ནུས་པ་ཚིག་རྗེས་སུ་འབང་བ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་དམིགས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་པ་ཐློབ་པ་དགློས་ཏྗེ། ལམ་གི་ཆ་མ་ལུས་པའི་

ས་བློན་ཐྗེབས་ནས་རྒྱུད་སློད་རུང་དུ་གྱུར་པ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་སློད་རུང་དུ་གྱུར་ནས་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་དྗེའི་དུས་སུ་བ་མ་རྒྱལ་བ་

སས་བཅས་དཔང་དུ་བཞག་ནས་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསྲུང་བ་

ལ་བརྩློན་པ་དགློས་ཏྗེ། སློམ་པ་འབྱུང་བ་ལས། ཅི་སྟྗེ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་འདློད་

ན། །སློག་ནི་ཡློངས་སུ་གཏློང་ཡང་བ། །འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀང་བྱ། །རྟག་ཏུ་དམ་

1  བང
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ཚིག་བསྲུང་བར་བྱ། ཞྗེས་སློག་དང་བསློས་ནས་བསྲུང་དགློས་པར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། གལ་ཏྗེ་མ་བསྲུངས་ན་དངློས་གྲུབ་མི་འཐློབ་ཅིང་ངན་འགྲློར་ལྟུང་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེའང་རྩྗེ་མློ་ལས། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕག་དག་ཏུ་ནི། །ཅི་སྟྗེ་མངློན་པར་བརྩློན་བྱས་

ཀང༌། །གང་ཟག་བཞི་ནི་འཇིག་རྟྗེན་དུ། །བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པ་ཉིད་མི་འགྱུར། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་ནི་མ་སྐྗེས་དང༌། །ཐྗེ་ཚོམ་ལྡན་པ་ཉིད་དང་ནི། །བཀའ་བཞིན་དུ་ནི་མི་

སྤྱློད་པ། །དད་པ་མྗེད་ཉིད་འགྲུབ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། མཉམ་སྦྱློར་ལས། དཀིལ་

འཁློར་དག་ཏུ་མ་ཞུགས་དང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནི་སངས་པ་དང༌། །གསང་བའི་དྗེ་

ཉིད་མི་ཤྗེས་པས། །བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་ཡང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན། མཁའ་འགྲློ་དང་འབྱུང་པློས་སློག་འཕློག་ཅིང་དམལ་བར་འགྲློ་

བ་དང༌། སློམ་པློའི་ཉྗེས་དམིགས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། དམ་ཚིག་

ཉམས་པའི་ཕྱག་དང་མཆློད་པ་སློགས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀིས་མི་བཞྗེས་པ་དང༌། དྗེ་

ཤ་ཟ་སློགས་ཀིས་ཟློས་ཀང་སྟློན་པས་བསྐབ་པར་མི་མཛད་པར་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པ་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད་དུ་དྲངས་པ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། ལྟུང་བ་དྗེ་

ཡིས་ངན་འགྲློར་འཁིད་པའི་ཆའམ་ནུས་པ་དྗེ་སྟློབས་བཞིའི་སློ་ནས་འདག་པར་ནུས་

ཀང༌། ཡློན་ཏན་གློང་ནས་གློང་དུ་འགྲློ་བའི་ནུས་པ་བཀག་ནས་རྒྱུད་ཆུད་ཟློས་པར་

བྱྗེད་པ་ནི་འདག་པར་མི་ནུས་པར་གསུངས་པས། དང་པློ་ནས་ལྟུང་བས་མ་གློས་པ་

ཉིད་ལ་འབད་པར་བྱའློ། །

དམ་ཚིག་བསྲུངས་ན་ལམ་བསློམ་པ་ཆྗེར་མ་བྱུང་ཡང་སྐྗེ་བ་བདུན་ལ་

སློགས་པ་ཚུན་ཆད་ཀིས་མཆློག་འགྲུབ་པ་དང༌། དམ་ཚིག་ཡལ་བར་དློར་ནས་
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མངློན་རྟློགས་སློགས་པ་འབད་པ་ལྟར་བྱས་ཀང་དངློས་གྲུབ་ལྟ་ཞློག་བདྗེ་བགྲློའང་

རྗེད་དཀའ་སྟྗེ། གསང་བའི་མཛོད་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྦྱིན་ལྡན་ན། སྐྗེ་དང་

སྐྗེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དྗེ་ཡིས་སྐྗེ་བ་བདུན་ལ་ནི། །མ་བསློམས་པར་ཡང་

དངློས་གྲུབ་འཐློབ། །གང་ལ་སློམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། །གལ་ཏྗེ་དམ་ཚིག་སློམ་ལ་

གནས། །སྐྗེ་འདིར་ལས་དབང་གིས་མ་གྲུབ། །སྐྗེ་བ་གཞན་དུ་དངློས་གྲུབ་འཐློབ། རྗེ་

ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལ། དངློས་གྲུབ་འཐློབ་པ་ལྟ་ཞློག་གི །མི་ཡི་སྐྗེ་བ་རྗེད་པར་

དཀའ། ཞྗེས་དང༌། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་ལས་ཀང༌། གལ་ཏྗེ་ལྟུང་བ་མྗེད་གྱུར་ན། །སྐྗེ་བ་

བཅུ་དྲུག་དག་ན་འགྲུབ། ཅྗེས་སློགས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

སྦྱང་བ། དབང་རྣམ་དག་ལྗེན་པ། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་དང་

གསུམ་པློ་འདི་མྗེད་མི་རུང་གི་སྔློན་འགྲློའི་མཆློག་ཡིན་པས། གདམས་ངག་དམ་པ་

རྒྱུད་སྗེའི་སིང་པློ་ཕྱུང་བ་ཡིན་པས་གལ་ཆུང་དུ་མི་བཞག་པར་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་དྗེ་

གསུམ་ཚགས་སུ་ཆུད་པ་ཞིག་བྱ་དགློས་སློ། །འདི་དག་གཙིགས་མྗེད་དུ་དློར་ནས་

བ་མ་མདུན་དུ་བསློམས་ནས་འློད་ཟྗེར་སྤློ་བསྡུ་བྱྗེད་པའི་དམིགས་པ་ཐན་ཐུན་དང༌། 

ཡིག་བརྒྱ་མཎལ་ལ་སྔློན་འགྲློ་མཆློག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ནི། གསུང་རབ་གདམས་པར་ཤྗེས་

བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་མ་ཟིན་ཞིང༌། མདློ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལ་མ་སྦྱངས་པས་ལམ་

གི་འགྲློ་ཚུལ་ལ་གློ་བ་མ་ཆགས་པས་ལན་པ་ཡིན་ཏྗེ། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་སྐློར་

རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན་ལམ་གི་རྩ་བ་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྟྗེན་པའི་གདམས་པ་ཤིན་

ཏུ་རྒྱས་པ་དྗེ་ནས་འློད་པ་ཡིན་པས། བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ཞྗེས་པ་དྗེ་དམིགས་པ་ཐུན་

རྗེ་ཙམ་ཁློ་ན་ལ་ཟྗེར་བ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དྗེས། 
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བ་མ་ལས་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པའི་གནང་བ་ཐློབ་པ་སྟྗེ། གནང་བ་ཞུ་བ་འདི་མ་

རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་སང་ཞིང༌། འཕགས་སྐློར་གི་མདློར་བྱས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཁ་

ཅིག་ལས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། དགློན་པ་ཆྗེན་པློའི་ས་ཕྱློགས་ནི། །མྗེ་ཏློག་

འབས་བུ་སློགས་པས་བརྒྱན། །རི་བློ་དབྗེན་པའི་ས་ཕྱློགས་སུ། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་པས་འགྲུབ། །ཅྗེས་པའི་དློན་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་སྒློན་

གསལ་དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་སྒས་ཟིན་ཚོད་ཀི་དློན་ཉིད་

གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། །གནས་དྗེར་ཕྱག་བདར་དང་ཆག་ཆག་གདབ་པ་དང་མྗེ་

ཏློག་བཀྲམ། །རློར་དྲིལ་ལ་སློགས་པའི་ཆས་རྣམས་དང་ལྡན་པར་བྱའློ། །སྐབས་འདི་

ནས་བསམ་གཏན་གི་ཁང་པ་བསྒྲུབ་དགློས་པ་ཡིན་ལ་དྗེའི་ཚུལ་ནི་འློག་ཏུ་བཤད་

པར་བྱའློ། །གནས་དྗེར་འཇམ་པའི་སྟན་ལ་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱློགས་ནས་བསྒྲུབ་པར་བཤད་

ཅིང༌། འཕིན་ལས་བསྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ཕྱློགས་ཀི་ངྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་དགློས་ཤིང༌། 

བསྗེན་པའི་སྐབས་སུ་མ་གྲུབ་ན་ཕྱློགས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་བསམ་པས་གང་

ཡང་རུང་བའི་ཕྱློགས་སུ་བསྟན་པས་ཆློག་གློ །སྗེམས་དཔའི་སྐིལ་ཀྲུང་ནི་རློ་རྗེ་སྐིལ་

ཀྲུང་ལས་རྐང་པ་གཡློན་གདན་ལ་ཕབ་ནས་གཡས་བརླ་སྟྗེང་དུ་བཞག་པ་སྟྗེ། མགློན་

པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། འཇམ་པའི་སྟན་ལ་འདུག་ནས་ནི། །སྗེམས་དཔའི་སྐིལ་ཀྲུང་ལྗེགས་

གནས་ཏྗེ། ཞྗེས་མདློར་བྱས་སུ་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་བསྐྗེད་རིམ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང༌། མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རིམ་

པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རྣལ་འབྱློར་རྗེས་སུ་རྣལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འབྱློར་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་རྣལ་འབྱློར་དང༌། །ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་རྣལ་འབྱློར་

ཆྗེ། །དང་པློའི་སྦྱློར་བ་མདློར་བསྡུས་པ། །དྗེ་བཞིན་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་པློ་

མཆློག །ལས་ཀི་རྒྱལ་མཆློག་རྣལ་འབྱློར་མཆློག །ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། རང་དློན་སྐུ་

གསུམ་གི་གློ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ལ་དང་པློ་སྦྱློར་པ། གཞན་དློན་འཕིན་ལས་ཕུན་

ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གཉིས་ཡིན་

ཞིང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱལ་མཆློག་ལའང་ཐ་མལ་གི་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་སྦྱངས་

ནས་དྗེའི་དློད་ལ་སྐུ་གསུམ་འློང་བའི་ཐབས་རྣལ་འབྱློར་རྣམ་པ་བཞིར་ངྗེས་པར་

གསུངས་སློ། །དྗེ་དག་ཀང་ཞིབ་ཏུ་ཕྱྗེ་ན་དྗེ་ཉིད་བཞི་བཅུ་ཞྗེ་དགུར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་བསྗེན་སྒྲུབ་བཞི་དང་རྣལ་འབྱློར་དྲུག་ཏུ་རིམ་པ་དང་པློ་འདུ་བའི་ཚུལ་ཡང་

མང་དུ་གསུངས་ཏྗེ། སྦྱིའི་ཆིངས་དྗེ་རྣམས་ལ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ནས་རིམ་པ་དང་

པློའི་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གནད་ལ་གློ་བ་ཆགས་པ་དང༌། དྗེའི་ལམ་ཚང་བ་

དང་མ་ཚང་བའི་མཚམས་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། རིམ་པ་དང་པའི་གནད་ལ་གློ་

བ་མ་ལློན་པར་བྱས་པའི་མངློན་རྟློགས་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་

དབང་བསྐུར་ནས་མཆློད་པ་ཙམ་རྗེ་བྱས་  པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀིས་མགློ་མི་འཁློར་

བར། རློགས་རིམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་བའི་གདམས་པ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་ལ་བསབ་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ཐུན་གི་ངློ་བློའི་རྣལ་འབྱློར་དང༌། ཐུན་མཚམས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་

རློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱློར་དངློས་ཀི་སྔློན་འགྲློ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་དངློས་གཞི་

ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང༌། མཇུག་གི་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མཐུན་རྐྗེན་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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བསྒྲུབ་པ་ཚོགས་བསག་པ་དང་འགལ་རྐྗེན་སྗེལ་བ་སྲུང་བའི་འཁློར་ལློའ ློ། །དང་པློ་

ནི་སྔློན་འགྲློ་གཏློར་མ་སྦྱིན་པར་མཚོ་སྐྗེས་དང་ནག་པློ་སྤྱློད་པས་གསུངས་པས་

ཕྱློགས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ་ནས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་བཅློལ། 

རྒྱ་གཞུང་ཐམས་ཅད་ནས་ཐུན་“མཚམས
1

་སུ་ཡིག་བརྒྱ་ཟླློ་བ་མ་གཏློགས་སྔློན་འགྲློ་

ལ་མཛད་པའི་བཤད་པ་མྗེད་ཀང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་སྐློང་བའི་ཕྱིར་སྔློན་དུ་

བཟླ་བར་བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་བཞྗེད་ལ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །

དྗེའི་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པུ། །པད་དཀར་ཟླ་བའི་དབུས་

གནས་པ། ཞྗེས་སློགས་རློར་སྗེམས་བསློམས་ནས་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བར་གསུངས་ལ། 

རང་ཉིད་དྗེར་བསློམ་པ་དང་རང་གི་སྤྱི་བློར་བསློམ་པ་གང་ཡིན་མི་གསལ་ལ། །བློད་

ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་སྤྱི་བློར་བསློམ་པར་བཞྗེད་དློ། །ས་སྐ་པས་ཡུམ་རློ་རྗེ་བསྗེམས་

མ་གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་ཡབ་རློར་སྗེམས་དཀར་པློ་རློར་དྲིལ་འཛིན་པ་ལ་

འཁྱུད་པར་བཤད་ཅིང༌། རུས་རྒྱན་ཡང་བྱྗེད༌ལ། རིན་པློ་ཆྗེ་པས་ཡུམ་རློར་དྲིལ་

འཛིན་པ་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ཅན་དུ་བྱས་ནས་རུས་རྒྱན་དུ་མི་མཛད་དློ། །ཡུམ་གྲི་

ཐློད་འཛིན་པ་རྒྱ་གཞུང་དུ་མི་གསལ་ལ། འདུས་པའི་སྐབས་སུ་ཡབ་ཀི་ཕྱག་མཚན་

ཡུམ་ལའང་འློང་བར་སང་ཞིང༌། རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ཚང་བར་ཡློད་པ་ལ་རུས་རྒྱན་

བཤད་པ་མྗེད་ལ། རུས་རྒྱན་ཡློད་པ་རྣམས་ལའང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་བཤད་པ་མྗེད་

པས། རིན་པློ་ཆྗེ་བའི་ལུགས་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་དབང་བསྐུར་རྒྱས་

བཏབ་མཆློད་ནས། བདག་ནི་མི་ཤྗེས་རྨློངས་པ་ཡིས། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་གསློལ་བ་

1  མཆམས
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བཏབ་ནས་འློད་ཟྗེར་སྤློ་བསྡུ་ལན་གཉིས་བྱྗེད་པ་ས་སྐ་པ་ལ་མྗེད་ཀང་རིན་པློ་ཆྗེ་པ་

བཞྗེད་པ་ལྟར་བྱས་པས་ཆློག་ལ། རྗེས་སུ་གསློལ་གདབ་བྱྗེད་པ་ས་སྐ་པ་ལ་ཡློད་

ཀང་གློང་དུ་འདུན་པ་དྲག་པློས་གསྗེལ་བ་བཏབ་ན་དྗེས་ཁྱབ་པས་རིན་པློ་ཆྗེ་བའི་

ལུགས་ལྟར་བྱས་པས་ཆློག་གློ །ཡིག་བརྒྱ་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ་བཟླས་ན་ལྟུང་བ་མི་འཕྗེལ་

བ་དང་འབུམ་དུ་བཟླས་ན་ཉྗེས་པ་ཀུན་འདག་པར་གསུངས་སློ། །

བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་ནི། མདུན་དུ་བ་མ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བསློམས་ནས་མཆློད་པ་

སློགས་ཏྗེ། དང་པློར་བསྟྗེན་པའི་ཕན་ཡློན་མ་བསྟྗེན་པའི་ཉྗེས་དམིགས་བསམས་

ནས་ཡིད་འཁུལ་བ་རྗེ་བྱ། དྗེ་ནས་བ་མའི་སྐློན་“བརློད
1

་ན་སངས་རྒྱས་“དངློས
2

་སུ་

བཞུགས་པ་ལ་སྨད་པ་དང་ཉྗེས་པ་མཉམ་པ་དང༌། བ་མའི་གྲིབ་མ་ཡན་ཆད་ལ་

འགློམས་ན་མཆློད་རྟྗེན་བཤིག་པའི་ཉྗེས་པ་དང་མཉམ་པ་དང༌། མཚམས་མྗེད་པ་ལྔ་

བྱས་པས་ཀང་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་སིད་ལ་བ་མ་ལ་སྨད་པས་དངློས་གྲུབ་འཐློབ་མི་

སིད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་བསམས་ལ་བ་མའི་སྐློན་རྟློག་པ་མ་ཤློར་བར་བྱྗེད་པའི་

སློམ་སྗེམས་མང་དུ་བཏང༌། དྗེ་ནས་བ་མའི་ཡློན་ཏན་དྲན་པར་བྱས་ལ་དད་པ་བསློམ་

སྟྗེ། རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་“ནི
3

་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་དང་ཡློན་དབུལ་བ་དངློས་གྲུབ་ཞུ་

བ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་དུ་མཉམ་པ་དང༌། བ་མའི་ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔ་སློགས་སུ་

བཞུགས་པ་དང༌། བ་མའི་སྐུ་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་བཞུགས་ནས་མཆློད་པ་ལྗེན་པ་

དང༌། བ་མ་ཡློན་ཏན་ཆྗེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཀང་“ས་ཡི
4

་སྔགས་ཀིས་འབྗེལ་ཕྱིན་ཆད་རློ་

1  བརློད

2  དངས

3  ན

4  བཱའི
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རྗེ་སློབ་དཔློན་དྗེ་དང༌། ཡི་དམ་གི་ལྷ་གཉིས་རང་ལ་དངློས་གྲུབ་སྟྗེར་བའི་ཡུལ་ལ་

ཁྱད་པར་མྗེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་དད་གུས་དྲང་པློ་མ་སྐྗེས་ཀི་

བར་དུ་བསློམ། དྗེ་ནས་མཆློད་བསྟློད་བྱ་ཞིང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་བང་བར་བྱས་

ལ་བ་མ་རང་ལ་བསྟིམ་མློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་གིས་དབང་བཞི་ཐློབ་པའི་གློ་མི་

ཆློད་ཀང་དབང་གསུམ་གིས་སློ་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་སྦྱློང་བ་དང་སློ་བསྟུན་ནས་དབང་

དྗེ་དག་ཐློབ་པར་མློས་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་ཚོགས་ཞིང་གི་སྐབས་སུ་

སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་བྱྗེད་པ་མ་གཏློགས་ཐློག་མར་མཛད་པ་མི་སང་ཡང་བློད་

ཀི་ཕྱག་བཞྗེས་ལ་ཐློག་མར་མཛད་པ་ཡློད་པས་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །བློད་ཀི་ཕྱག་ལྗེན་

ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་དང་མི་འགལ་བ་དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་སྐློན་མྗེད་པ་རྣམས་མི་

འཆློས་པ་དང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བ་རྣམས་འཆློས་པར་བཞྗེད་པས་དྗེ་

ལྟར་བྱའློ། །

སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས། སིང་རྗེས་འཇིག་རྟྗེན་འདི་ནི་མ་ལུས་པ། །ལྟ་

བའི་དྲ་བས་བཅིངས་ལ་དམིགས་ནས་ནི། །ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་མཉམ་མྗེད་

པ། །སྔགས་པས་ཆློ་ག་འདི་ལྟར་བསློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་པའི་དློན་འདིར་བཀློད་པ་ནི། 

དྗེ་ནས་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཞྗེས་སློགས་ཡིན་ནློ། །འཕགས་

ལུགས་ལ་ཚོགས་ཞིང་དང་བདུན་རྣམ་དག་གི་གསལ་ཁ་ཆྗེར་མི་སང་ཡང༌། ཡྗེ་

ཤྗེས་ཞབས་སློགས་ལུགས་གཞན་ལ་ཡློད་པས་འདྲ་བར་དགློངས་ནས་རིན་པློ་ཆྗེ་

པས་འདིར་དྗེ་དག་བསན་པར་སང་ལ། འདི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ལ་དམིགས་པའི་དྗེ་ཉིད་

ཀི་མཚོན་དློན་ཡིན་ལ། ལྭ་བ་པས་ཨḒḻཾ་ཕུལ་ལ་ཞྗེས་པ་ཙམ་གསུངས་ཤིང་ཚོགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

666

རློགས་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྱློང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་སློ། །

དྗེ་དག་གི་དློན་ལ་གསུམ་སྟྗེ། གང་གི་མདུན་དུ་ཚོགས་གསློག་པའི་ཡུལ་

ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲྗེན་པ། དྗེའི་སྤྱན་སྔར་ཚོགས་ཇི་ལྟར་གསློག་པའི་ཚུལ། མཐར་

ཚོགས་ཞིང་རང་གནས་སུ་གཤྗེགས་པའློ། །དང་པློ་ནི་སྔགས་པས་བྱ་པ་ཐམས་ཅད་

ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་བྱ་དགློས་པས་རང་ལྷག་པའི་ལྷ་མི་བསྐློད་པར་གསལ་གདབ། 

འདིར་རྒྱུད་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲྗེན་པའི་ལུགས་

འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་སློགས་སུ་ཡློད་ཀང་འདིར་འབས་བུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་

ཡིན་ནློ། །ཐུགས་ཀར་ཕྱག་མཚན་བསམ་པ་དཔལ་འབས་རློ་རྗེས་བཤད་ཅིང༌། ས་

བློན་རྐང་པ་བྱྗེད་པའང་མང་པློས་བཤད་པས་གང་རུང་གིས་ཆློག་ལ། འདིར་ས་བའི་

ཕྱིར་པད་ཉི་དང་ས་བློན་ཙམ་མཛད་པའློ། །དྗེས་ན་རང་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་

མི་བསྐློད་པ་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཏྗེ། ནུ་མའི་བར་གི་དབུས་དྲང་

པློར་ས་ཚོགས་པདྨ་ནི་ཕྱློགས་བཞི་དམར་མྗེ་རླུང་སྗེར་དབང་ལྡན་ནག་བདྗེན་བལ་

ལང་ནག་ལྟྗེ་བ་ལང་གྗེ་སར་སྗེར་བ་སྟྗེ་སྤྱིར་ས་ཚོགས་པདྨ་ལ་རིགས་མང་ཡང་

འདིར་དྗེ་གཟུང་བར་བྱའློ། །ཧཱུཾ་སྔློན་པློར་བྱྗེད་པ་ནི་ལྷའི་ཁ་དློག་དང་བསྟུན་

པའློ། །དྗེའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བར་བྱས་པ་དང་འློད་ཟྗེར་གི་སྗེ་མློར་

ཚོགས་ཞིང་སྤྲུལ་པ་དང་འློད་ཟྗེར་གི་མདུན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་དང་

གསུམ་ཡློད་པ་ལས་འདིར་ཐ་མ་ལྟར་རློ། །སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ལ་འློག་མིན་ནས་མར་མྗེ་

གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་བྱས་ནས་བཀུག་ཟིན་པ་དང་འློད་ཟྗེར་རང་གི་སིང་

གར་སྡུད་པ་ནི་ཨ་བྷ་ཡའི་ལུགས་སློ། །ཚོགས་ཞིང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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སྤྱིའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱྗེད་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་སློགས་སློ། །སློམ་རྒྱུའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་རྣམ་པར་བྱྗེད་པ་ལྭ་བ་པ་དང་མན་ངག་སྗེ་མར་བཤད་དློ། །རློ་རྗེ་གུར་ལས། 

བ་མ་རློ་རྗེ་ཅན་མཆློད་ཅིང༌། །བདུན་པློ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱ། །ཞྗེས་བ་མ་ལ་ཚོགས་

གསློག་པར་གསུང་ལ། བ་མ་དང་གཙོ་བློ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱྗེད་པར་གུར་འགྲྗེལ་ལས་

བཤད། ལྭ་བ་པས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཤར་ངུར་ཁློད་ཀི་ནང་དུ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་

ལྟར་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ནས་བཞུགས་པར་བཤད་པ་ལས། རིན་པློ་ཆྗེ་

པས། བ་མའི་བཞུགས་གནས་དམས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་མི་འཐད་ལ་དྗེས་ན་འདི་ལྭ་བ་

པས་མཛད་པ་མིན་གསུང་ཡང༌། གནས་ཀི་སློ་ནས་དགག་པ་མི་འཐད་དྗེ། བཅློམ་

ལྡན་འདས་གནློད་མཛེས་རྐང་མཐིལ་དུ་དགློད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྭ་བ་

པས་མཛད་པ་ཡིན་པར་སང་བས་རྒྱུ་མཚན་ངྗེས་མ་མཛད་པ་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་

དློ། །

གཉིས་པ་ལ་བདུན་རྣམ་དག་བྱ་བ་དང༌། སློམ་པ་བཟུང་བ་གཉིས་ལས། དང་

པློ་ལ་ཆློ་གའི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་རྐང་གྲངས་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་བདུན་ལས། མཆློད་པ་འཕུལ་བ་ནི། ཚོགས་ཀི་ཞིང་འདུས་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཡང་ནམ་མཁའི་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་བཞུགས་པ་ལ་མཆློད་པའི་ལྷ་

མློའང་དྗེ་ཙམ་དུ་སྦྲུལ་ནས་མཆློད་པར་བྱ་ཞིང༌། སྔགས་རློ་རྗེ་གསུམ་གི་ཡི་གྗེའི་བར་

དུ་བཅུག་ནས་པུལ་བས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ཡིན་ལ། ༀ་ནི་སྔགས་

ཀི་མགློ་འདྲྗེན་པ་དང་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད༌། ཨḒḻཾ་

མཆློད་ཡློན༌། པཱུ་ཛ་མྗེ་གྷ་མཆློད་སྤིན༌། ས་མུ་དྲ་རྒྱ་མཚོ་སྟྗེ་མཆློད་སྔགས་འདི་
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རྣམས་བསྒྱུར་བས་མཆློད་པའི་ཚིག་ཏུ་འློང་བར་སང་ལ། གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་སྐློར་དུ་

ཧྲིཿཥྚིཿཧཿཞྗེས་སློགས་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པ་མི་སྟློན་ཡང་མཆློད་སྔགས་སུ་འགྲློ་བར་

སང་ངློ་། །འདློད་ཡློན་ལྔ་འབུལ་བར་མདློར་བྱས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཟླ་འློད་ལས་འབྱུང་ལ། 

འབུལ་པའི་སྔགས་ལ་གློང་མ་རྣམས་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་བར་དུ་བཅུག་ནས་པཱུ་ཛ་མྗེ་གྷ་

སློགས་ཀིས་འབུལ་བར་མཛད་ནས། འདློད་ཡློན་ལྔ་སྔགས་གཞན་ལྟར་འབུལ་བའི་

ཚུལ་ཞིག་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་མཛད་སང་ནའང་ཉྗེར་སྤྱློད་རྣམས་འབུལ་བ་ལྟར་འདློད་

ཡློན་ལྔའང་རུང་བས་སྔགས་གློང་མ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་རིགས་བསྒྗེས་ནས་ཕུལ་བས་ཆློག་

གློ །

གཉིས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མདློར་

བྱས་ཀི་མཆློད་བརློད་ཀིས་མཛད་ལ། དར་གཙོ་བློ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་བྱུང་ཡང་ལྷ་སློ་

གཉིས་པློ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་མི་འགྲློ་ཞིང་ཚིགས་བཅད་འདི་རྣམས་རྒྱུད་ཕྱི་

མར་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། འདི་དག་ལྷ་སློ་གཉིས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན་པར་ནཱ་རློ་

པས་བཤད་དློ། །འདི་ལ་གཤྗེགས་པ་གཤྗེགས་མ་སྗེམས་དཔའ་སྗེམས་མ་ཁློ་བློ་ལ་

ཕྱག་འཚལ་བ་རྣམས་ལས། དང་པློ་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །གང་ལ་ན། གང་ཞིག་

གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པའི་རྣམ་སང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་བྱང་སྗེམས་རློ་

རྗེ་དང་འདྲ་བ་སྟྗེ་སངས་རྟློགས་མཉམ་པ་དྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་

རིན་འབྱུང༌། འདུ་ཤྗེས་འློད་དཔག་མྗེད། འདུ་བྱྗེད་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ། རྣམ་པར་ཤྗེས་

པ་མི་བསྐློད་པ། གཟུགས་ནས་རྗེག་བྱའི་བར་སྐྗེ་མཆྗེད་ལྔ་ནི་གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་

སློགས་ལྔ་དང༌། མིག་གི་དབང་པློ་སློགས་ལྔ་ནི་སའི་སིང་པློ་སློགས་ཡིན་ལ། ས་ཆུ་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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མྗེ་རླུང་བཞི་ནི་གཤྗེགས་མ་བཞིའི༌། །སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བྱམས་པ་རྩ་རྒྱུས་དང་ཀུན་

བཟང་ཚིགས་ལ་བཤད་ཅིང་དྗེ་ལྟར་ན་དྗེ་གཉིས་ལུས་དབང་གི་བྱྗེ་བག་ཏུ་འགྲློ་བར་

སང་ནའང་རྒྱུད་ཀི་གླྗེང་གཞིར་ཆློས་དབྱིངས་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པ་དང་ནམ་མཁའ་རློ་རྗེ་

ཞྗེས་པ་གཉིས་འགྲྗེལ་པར་བྱང་སྗེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་དང་འཇམ་དབྱངས་ལ་

བཤད་པས་འདིར་ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེས་ན་ཡིད་དབང་བྱམས་པར་བྱྗེད་པ་ལས་

འློས་མྗེད་དློ༌། །ལྷ་རྣམས་གཙོ་འཁློར་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པས་སངས་རྟློགས་ལའང་

ཁྱད་པར་ཡློད་དམ་སམ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་འདྲ་ཞྗེས་པས་རློ་རྗེ་འཆང་དང་སངས་

རྟློགས་མཐློ་དམན་མྗེད་པའློ། །རྒྱ་ཆྗེ་བ་ནི་ལྷའི་སྐུ་ཡིན་ལ་དྗེ་དག་རྣམས་ལ་ཕྱག་

འཚལ་བའློ། །ཁློ་བློ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སང་གི་

རིགས་ཅན་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དང། དྗེ་བཞིན་དུ་ཉྗེས་པ་ནི་ང་རྒྱལ་ཏྗེ་སྤྱི་མིང་བྱྗེ་བག་

ལ་ཞུགས་པ་ང་རྒྱལ་ལ་ཉྗེས་པ་དང་སྒིབ་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་མང་དུ་འབྱུང་

ངློ་། །ང་རྒྱལ་རིན་འབྱུང་དྗེའི་རིགས་ཅན་ཤྗེས་རབ་མཐར་བྱྗེད་དང་འདློད་ཆགས་

ཆློས་ནི་འློད་དཔག་མྗེད་དྗེའི་རིགས་ཅན་རྟ་མགྲིན། རློ་རྗེ་ནི་དློན་གྲུབ་སྟྗེ། སྒློལ་མ་ལ་

བཛྲ་ར་ཏི་ཞྗེས་སློགས་ཡུམ་བཞི་རང་གི་ཡབ་ལ་དགའ་བ་ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། དློན་

གྲུབ་དང་དྗེ་ལ་དགའ་བས་རློ་རྗེ་དགའ་མར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །དྗེའི་རིགས་ཅན་

བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་དློ། །བཅས་པ་ནི་གློང་དུ་སྨློས་པའི་ལྷའི་ཚོགས་དྗེ་དག་དང་

བཅས་པ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ༌། །རིགས་པ་ནི་ལྷ་མློ་སྟྗེ་རང་རང་གི་ཡུམ་མློ༌། །དྗེ་དག་

དང་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་དགའ་བ་ཆྗེན་པློས་དུས་རྟག་ཏུ་མློས་པ་

སྟྗེ་བདྗེ་བ་དང་སྟློང་པ་དབྱྗེར་མྗེད་པ་ལ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ། བྱང་ཆུབ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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སྗེམས་འདྲ་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །སྡུད་པ་སྟྗེ་འགུགས་པའི་ལས་མཛད་པས་འདློད་རྒྱལ། 

དགའ་དང་ཞྗེས་པ་དབྱུག་སྔློན་ཅན་ཏྗེ་དགའ་བའི་སྐད་དློད་འཇློམས་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་

དབྱུག་སྔློན་ཅན་ནི་གཙོ་བློར་འཇློམས་པའི་ལས་བྱྗེད་པའློ། །རྣམ་པ་ནི་སྟློབས་པློ་ཆྗེ། 

མི་འགྱུར་ནི་མི་གཡློ་བ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཧཱུཾ་མཛད། འབས་བུའི་རང་བཞིན་གཙུག་

ཏློར་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ། སྗེམས་ནི་མི་བསྐློད་པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་ཐློགས་པ་སྟྗེ་མི་བསྐློད་

པའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་སྟྗེང་འློག་གི་ཁློ་བློ་གཉིས་དྗེའི་རིགས་ཅན་ནློ། །མཚམས་ཀི་ཁློ་

བློའི་རིགས་བདག་འཆད་པ་ནི་རྨློངས་དང་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པ་ཀུན་གི་

མཇུག་ཏུ་སྦྱར་ལ། རྨློངས་པ་ནི་གཏི་མུག་སྟྗེ་རྣམ་སང༌། དྗེའི་རིགས་ཅན་མི་གཡློ་བ། 

སྒིབ་པ་ནི་ང་རྒྱལ་ཏྗེ་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཅན་འདློད་རྒྱལ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །

གསུམ་པ་སིག་པ་བཤགས་པ་ནི། བཤགས་པར་བགིའློ། །གང་གི་མདུན་དུ་

ན། ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པ་དཀིལ་འཁློར་པའི་སྤྱན་སྔར་རློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་

ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྟྗེ་སིག་པའི་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་རྟློགས་པའི་ཚུལ་གིས་

སློ། །གང་ན་གང་ཞིག་རྟློག་པ་སྟྗེ་སྒིབ་པ་དྗེ་དག་རྣམས་ནིའློ། །སྒིབ་པ་དྗེ་རྒྱུ་གང་ལ་

བརྟྗེན་ནས་བསགས་ན། བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཀུན་རྟློགས་མ་ལུས་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་བསགས་པློའ ློ། །དུས་ཇི་ཙམ་ནས་བསགས་ན་ཆུ་ཀླུང་ཆྗེན་པློའ ློ་རྒྱུན་དང་

འདྲ་པའི་སིད་པ་ཐློད་མ་མྗེད་པ་ནས་བསགས་པློའ ློ། །བཞི་པ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ནི། 

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐྗེག་དམན་སློབ་མི་སློབ་གཉིས་དྗེ་

ལས་གཞན་སློ་སྐྗེ་སྟྗེ་གང་ཟག་ལྔ་པློ་དྗེ་དག་གིས་མཛད་པའི་དགྗེ་བ་ཀུན་ལ་ཡང་

དག་པར་ཡི་རང་བ་སྟྗེ་དགའ་པ་ཆྗེན་པློ་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང་ཡི་རང་བའི་དགྗེ་བ་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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དྗེའང་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུར་བསྔློ་བར་བགིའློ། །ལྔ་བ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ནི། ཡིད་

ཀི་རློལ་པ་སྟྗེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པའི་ཡིད་ཤྗེས་སྒིབ་པའི་

དྲི་མ་མྗེད་པ་རྣམ་པར་དཀར་པའི་ཆློས་ཡིན་པས་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་དྗེ་ལས་བསྒྲུབས་པ་སྟྗེ་

དྗེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཤྗེས་རབ་དང། སྗེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་

ལས་སྒློལ་བར་བཞྗེད་པའི་སིང་རྗེ་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ཐབས་དང་གཉིས་པློ་དྗེ་

སངས་རྒྱས་རང་གི་ཡིད་ལ་གནས་པར་གྱུར་པའི་བདྗེ་གཤྗེགས་རྣམས་ལ་སྐབས་

སུ་མཆིའློ། །ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་གཟུང་འཛིན་གི་རྟློག་པ་མ་ལུས་པ་ལས་གྲློལ་

ཞིང་དྗེ་ལ་དམིགས་པས་སྗེམས་དཔའ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་

འཐློབ་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དྗེའི་ངློ་བློར་རློ་གཅིག་པ་དློན་དམ་པ་

འགློག་པའི་བདྗེན་པ་ཆློས་དཀློན་མཆློག་དྗེ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །ཉློན་མློངས་ཀི་

འཆིང་བ་ལས་གྲློལ་ཞིང་སིང་རྗེས་ཆྗེན་པློའི་མ་མ་ལས་བསྐྲུན་པ། ས་ལ་གནས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་“དྗེ
1

་དག་དཀའ་ཐུབ་བམ་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པའི་དབང་པློ་

སྟྗེ་མཆློག་ཡིན་པས་དྗེ་དག་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །དྲུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ་ནི། སྗེམས་ནི་བྱང་ཆུབ་དམ་པར་བསྐྗེད་པར་བགིའློ། །ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ན། 

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྨློན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང༌། དྗེའི་རྣམ་སྨིན་དག་པ་

སྟྗེ་དྗེས་དྲངས་པའི་འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གཉིས་སློ། །རྒྱུད་“གང
2

་ལས་ན། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲློལ་བར་ལྷག་པར་མློས་པ་སྟ། དྗེའི་ཁུར་

འཁྱྗེར་བའི་ལྷག་བསམ་གིས་བརྒྱན་པ་སྟྗེ་དྗེ་དང་ལྡན་པས་བསྐྗེད་པའློ། །

1  ད

2  གད
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བདུན་པ་ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ་ནི། །ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཚུལ་རྣམ་དཀར་གི་ཡློན་

ཏན་སྦྱིན་སློགས་“ཕར
1

་བྱིན་བཅུ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲློ་བའི་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་

ལམ་ཡིན་པས་དྗེ་ལ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ང་ནི་གནས་པར་བགིའློ། །རློགས་སངས་རྒྱས་

ནི་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་དྗེའི་བདག་ཉིད་ལྷ་སློ་གཉིས་མ་ལུས་པའི་ངློ་བློ་ཡིན་པའི་བློ་

བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་དང་དྗེས་མཚོན་ནས་རློགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ལ་དུས་ད་ནས་

བཟུང་སྟྗེ་ཇི་སིད་སངས་མ་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་མི་འབལ་བར་དམ་བཅའ་བ་སིང་ཐག་པ་

ནས་ལན་མང་དུ་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཞྗེས་འཁློར་གསུམ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །གཉིས་

པ་ནི། སློམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་དབང་དང་འབྗེལ་བ་དགློས་ཀང་འདིར་ནི་

དབང་གི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་སློམ་པ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་

ནློ། །འདི་ལ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་སྒ་གཅན་བཟང་པློས་མཛད་པའི་

དཀིལ་ཆློག་ས་པཎ་གིས་བསྒྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་བདྗེ་བ་ཡིན་པས། འདིར་ཡང་འགྱུར་དྗེ་

ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དཀིལ་ཆློག་ཀུན་ལ་འདིས་བྱས་པས་ཆློག་གློ །ཁ་ཅིག་ཐློག་

མའི་ཤཽ་ཀ་གཉིས་ནི་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་འཛིན་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི་ལམ་ཐུན་མློང་

བ་ལ་གློ་བ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་ཟིན་

སྔགས་སློམ་འཛིན་པ་དྗེས་འདི་བརློད་མི་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ནི་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་ཉིད་ཡིན་པས་རིགས་

ལྔའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་པ་ན་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལྷག་མ་མ་

ལུས་པར་དྗེའི་ནང་དུ་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་ནི་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་བཤད་

1  པར
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དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང་མདློར་བསྡུ་ན་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང་ཚད་མྗེད་པ་བཞི་བསློམས་

ནས་རང་གི་བདྗེ་དགྗེ་གཞན་ལ་སྦྱིན་པའི་བསམ་པ་མང་དུ་བཏང་སྟྗེ་རང་ཡི་དམ་དུ་

ལྷག་པར་མློས་པས་སློ། །

རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ལ། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རག་ལས་པར་བལྟ་བའི་ཚུལ་

གིས་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་ཞིང༌། དངློས་སམ་ཡིད་ཀིས་མཆློད་ནས་བདག་

མྗེད་པའི་དློན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་ཡིན་པས་ཐུན་དྲུག་

ཏུ་མ་ཆག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་ནི་རྣམ་སང་གི་དམ་

ཚིག །ཚད་མྗེད་བཞི་དང་རང་གི་བདྗེ་དགྗེ་སྗེམས་ཅན་ལ་བསྔློ་བ་ནི་རིན་འབྱུང་གི་

དམ་ཚིག །ལྷ་དང་བ་མ་དང་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པ་ནི་མི་བསྐློད་པའི་དམ་ཚིག །དྗེ་ལ་

མཆློད་པ་ནི་དློན་གྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་གློ །དྗེའི་ཚེ་དམ་པའི་ཆློས་མ་ལུས་པར་འཛིན་

པའི་སྨློན་པ་ཡང་བྱ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་འློད་དཔག་མྗེད་པའི་དམ་ཚིག་གློ །བངས་པའི་སློམ་པ་

བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཐབས་སུ་ཚོགས་ཞིང་གི་སྐབས་འདིར་སློམ་པ་བཟུང་པར་སངས་

རྒྱས་གསང་བ་ལ་སློགས་ཀིས་བཤད་ལ་མཐར་དྗེ་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པར་

བསམས་ནས་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་འདློན་པར་ལྭ་བ་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་ནས་དཔལ་འཛིན་

སློགས་ཀིས་ཚོགས་ཞིང་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བ་དང༌། ལྭ་བ་པས་མི་དམིགས་པར་

སྗེམས་པར་བཤད་ལ་གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེས་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་མི་གསལ་ལློ། །

མན་སྗེ་ལས་དྗེ་དག་གི་དློན་མངློན་དུ་བྱྗེད་ཅིང་བཀག་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་

བཤད་པས་བྱིང་རྒློད་ཀི་དབང་དུ་ཡྗེ་མ་སློང་ཞིང་སྐབས་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་རྣམས་

མ་གཏློགས་པ་རྣམ་རྟློག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་རྒྱུད་ལྡན་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་
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དང༌། དྗེ་དག་གི་དློན་རྣམས་ཡིད་ལ་ལྗེགས་པར་ཤར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཚིག་སྤྱི་

ཙམ་རུ་མ་སློང་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་འློང་བ་ལ་དང་པློ་སློམ་རྒྱུའི་གྲངས་དང་གློ་རིམ་

ངྗེས་པ་ཅན་དུ་བྱས་ལ་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་མི་བཏང་ངློ་སམ་པའི་འཕན་པ་དྲག་པློ་

བཏང་ནས་བྱྗེད་པ་དགློས་ཀི་གང་ཟིན་ཟིན་ནས་བསྐངས་ན་མི་རུང་ལ་ཡུན་ཐུང་ངྗེ་

བ་ལ་བཅད་ཅིང་དྗེ་ནས་ཡང་ལྷག་མ་དྗེ་བཞིན་དུ་བསྐང་བར་བྱ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཡྗེ་“ཤྗེས
1

་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་ནི་བདག་མྗེད་པའི་ལྟ་བ་བུ་

ཐག་ཆློད་པར་བཙལ་ནས་དྗེ ་ལ་བློ ་བཞག་སྟྗེ ་བརྟན་བྱྗེད་ཀི ་སྔགས་བརློད་

པའློ། །འཕགས་སྐློར་གཞུང་ཕལ་ཆྗེ་བ་རྣམས་སུ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་བརློད་པ་མང་ཡང་བྷ་བྱ་

ཀཱིརྟིའི་འགྲྗེལ་ཆུང་དུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཞྗེས་པའི་སྔགས་འདི་གསུངས་སློ། །སྐབས་འདིར་སྟློང་

ཉིད་བསློམས་པས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་མངློན་རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་

བཞིན་དུ་འཆར་བ་དང་ཐ་མལ་གི་སང་ཞྗེན་རྣམས་བསལ་ནས་མཆློག་གི་སང་ཞྗེན་

འཆར་ས་བ་དང༌། ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་དང་སྲུང་འཁློར་གི་མཆློག་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་པས་ཡུན་རིང་དུ་ངྗེས་པ་ཐློན་པར་བྱའློ། །ཀུན་བཟང་ལས། ངློ་བློ་ཉིད་

དང་བལ་ཕྱིར་སྟློང་པ་སྟྗེ། དྗེ་བཞིན་རྒྱུ་དང་བལ་བས་མཚན་མ་མྗེད། །རྟློག་པ་རྣམས་

དང་བལ་ཕྱིར་དངློས་པློ་ནི། །མ་ལུས་སྨློན་པ་ལས་ནི་ངྗེས་པར་གྲློལ། །ཞྗེས་པ་ལྟར་

ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྟློང་པའི་

དློན་བསློམ་པ་ཉིད་རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྟློང་པ་ཉིད་དྗེ་ངའློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ། 

1  ཤས



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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སྔགས་ཀི་འབྲུ་བཤད་པ་ན་ཨ་ཧཾ་ཞྗེས་ཕལ་ནས་བྱྗེད་ཀང་འདློན་པའི་ཚེ་སློ་སློར་

བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་སྔར་ཡློད་ཀི་བགྗེགས་ཚར་བཅད་པའི་ཕྱིར་ཕུར་བུས་གདབ་པ་

སློགས་དང༌། སྔར་མྗེད་ཀི་བགྗེགས་ཕྱིས་མི་འཇུག་པའི་ཆྗེད་དུ་ར་བ་ལ་སློགས་

པས་བསྲུང་བའི་དྗེ་ཉིད་དློ། །དང་པློ་ལ་གང་གིས་འདུལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཁློ་བློ་བསྐྗེད་པ་

དང༌། དྗེས་བགྗེགས་ལ་ཕུར་བུ་གདབ་བའི་དྗེ་ཉིད་གཉིས། །དང་པློ་ལ་བཀའི་འཁློར་

ལློའི ་གཙོ་བློ ་བསྐྗེད་པའི་དྗེ ་ཉིད་དང་འཁློར་ཁློ་བློ ་བསྐྗེད་པའི་དྗེ ་ཉིད་གཉིས་

ལས། །དང་པློ་ནི་མདློར་བྱས་སུ། །ཁློ་བློ་བཅུ་ནི་སྤློ་བར་བྱ། །ཕྱློགས་བཅུའི་དཀིལ་

འཁློར་ཆ་རུ་ནི། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསམ་པར་བྱ། ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་འཁློར་ལློ་

རྩིབས་བཅུ་པ་བསློམ་པའི་གསལ་ཁ་ཆྗེར་མི་སང་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཕགས་

ལུགས་ལ་འཁློར་ལློ་རྩིབས་བཅུ་པ་མི་བསློམ་ཟྗེར་ཡང༌། ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་དང་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་བསློམ་པར་བཤད་ཅིང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། 

ལློངས་སྤྱློད་བཞི་དང་ཡང་དག་ལྡན། རིག་པའི་སྐྗེས་བུ་རློ་རྗེ་ཅན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་དབྱྗེ་བ་ཡིས། །གྲུ་གསུམ་དུ་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །ཀུན་ནས་སྗེར་བའི་འཁློར་ལློ་

ནི། །རྩིབས་བཅུ་དྗེ་དབུས་རྣམ་པར་བསློམ། །རྩིབས་བཅུ་ལ་ནི་ཁློ་བློ་བཅུ། །ཡྗེ་ཤྗེས་

བདག་ཉིད་བཅུ་ལས་ཕྱུང༌། །འགློག་པའི་རློ་རྗེ་བསློམ་བྱ་ཞིང༌། །མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་

བསྒྲུབ་པར་བྱ། །རློ་རྗེ་འབར་བའི་སྤིན་སྤློས་པས། །མི་གཡློ་བ་དང་མཚུངས་པར་

འཁློར། །ཞྗེས་རྩིབས་བཅུ་པའི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པར་བཤད་ཅིང༌། །དྗེའང་སྲུང་འཁློར་

གི་སྐབས་འདིར་བསློམ་པ་ཡིན་པར་ནཱ་རློ་པས་གསུངས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟར་བྱ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཞིང༌། འདི་རྣམས་ཀི་དློན་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ་འདིར་ཚིག་མངས་ཀི་

དློགས་པས་མ་བིས་སློ། །

གཞུང་འདི་དག་གིས་ནི་རྩིབས་བཅུ་པའི་འཁློར་ལློ་དང་དྗེའི་དབུས་སུ་རློ་རྗེ་

འཆང་དང་དྗེ་སྗེམས་དཔའ་སུམ་རྩྗེགས་སུ་བྱྗེད་པ་རྣམས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། མདློར་

བྱས་སུ། ཞྗེ་སང་རློ་རྗེའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །གནས་བསྲུང་བ་ནི་བརྩམ་པར་བྱ། ཞྗེས་

པ་ཙམ་ལས་དང་པློར་རློ་རྗེ་འཆང་བསྐྗེད་པ་མི་གསལ་ཡང༌། མདློ་བསྗེ་ལས། དྗེ་ལ་

དང་པློ་ཁློ་ནར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རློ་རྗེའི་གཟུགས་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་བསྐྗེད་པར་བྱ་

སྟྗེ། རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་སྐུ་མདློག་དཀར་པློར་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མློས་པར་

བྱའློ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་དག་གི་ཁུངས་སུ་ལྗེའུ་གསུམ་པ་དང་བཅློ་ལྔ་བའི་རྒྱུད་

ཚན་གཉིས་དྲངས་ལ་དྗེ་ནས་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་བསྒྱུར་བའང་ཡྗེ་ཤྗེས་སྒློན་མ་རློ་རྗེའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཚུལ་དུ་བྱྗེད་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ནི་སློམས་པར་ཞུགས་པས་མི་

བསྐློད་པ་མངལ་འབྱིན་མཛད་པ་ཡིན་ལ་དྗེས་མཛད་པ་སློགས་སློ་རུ་མས་བསྐྗེད་པ་

ནི་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་དང་འདྲ་བས་དྗེ་ལྟར་མཛད་ཅིང༌། མི་བསྐློད་པ་ཞུགས་

ནས་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་བསྒྱུར་བའང་མདློ་བསྗེ་དྗེ་ཉིད་དུ་བཤད་ལ། མདློར་བྱས་སུ། ཁློ་

བློ་བཅུ་ནི་སྤློ་བར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། མདློ་བསྗེ་ལས་ཀང༌། ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་བཅུ་ཕྱུང་ལ། 

ཞྗེས་འབྱུང་བ། ཕྱུང་བའང་རང་གི་སྐུ་ལས་ཡིན་པས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བསྐྗེད་པ་མིན་

ནློ། །མདློར་བྱས་མདློ་བསྗེ་གཉིས་སུ་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་བསྒྱུར་ནས་ཁློ་བཅུ་བསྐྗེད་ཅིང་

ཕྱུང་བ་འདྲ་བ་ཞིག་སང་ནའང༌། ཁློ་བློ་རྣམས་མི་བསྐློད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྐྗེད་པ་

ལ་འགལ་བ་མྗེད་ཅིང་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་གྱུར་ཟིན་ནས་འབྱིན་པས་གཞུང་དང་མི་འགལ་
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ལློ། །དྗེ་དག་ནི་ཁུངས་དགློད་པ་སྟྗེ་གཞུང་གི་དློན་ལ་དང་པློར་བཀའི་འཁློར་ལློའི་

གཙོ་བློ་བསྐྗེད་པའི་དྗེ་ཉིད་ནི་སྟློང་བའི་ངང་ལས་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ། འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བ་

ཁློང་སྟློང་དང་དྗེའི་སྟྗེང་འློག་གི་ཆ་གཉིས་རྩིབས་གཉིས་སུ་བྱས་ནས་དྗེའི་ནང་དུ་ཁློ་

བློ་བཀློད་པ་དང་རྩིབས་བརྒྱད་ལྟྗེ་བ་ལ་ཟུག་པའི་རྩིབས་སྟྗེང་དུ་མ་རྗེག་པར་ཁློ་བློ་

བཀློད་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་ཨ་བྷ་ཡའི་ལུགས་ཡིན་པས་འདི་རྣམས་ཞིབ་པར་ངག་ལས་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འཁློར་ལློ་སྗེར་པློ་གཡས་སྐློར་དུ་མགློགས་པར་འཁློར་ཞིང་མྗེ་

འབར་བའི་འློད་འཕློས་བར་ཨ་བྷ་ཡཱ་ཀ་ར་བཞྗེད་ལ། སྲུང་འཁློར་གི་ཚེ་གཙོ་བློ་ཧཱུཾ་

མཛད་དང་ཕྱིར་ཟླློག་གི་དུས་སུ་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བས་བྱྗེད་པ་དང་དྗེའི་

ཚེ་འཁློར་ལློ་གཡློས་སྐློར་དུ་བྱྗེད་པའང་ཁུངས་ཐུབ་ཀིས་བཤད་པས་རུང་ལ། 

བསྲུང་བྱ་སིང་གར་སྦྗེད་པ་སློགས་ལ་ཁུངས་མི་སང་ཞིང་མདུན་དུ་སྲུང་འཁློར་ཁློ་བློ་

དང་བཅས་པ་བསྐྗེད་ནས་གཙོ་བློའི་མངལ་དུ་བསྲུང་བྱ་བསློམ་པར་ཨ་བྷ་ཡས་

བཤད་དློ། །

སྔློན་བྱུང་ལ་དང་བློར་ཞི་བའི་སྐུར་བཞུགས་པ་དྗེ་ཁློ་བློར་བསྒྱུར་ནས་

བགྗེགས་གཞློམ་པར་མཛད་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རློ་རྗེ་འཆང་ཞི་བ་དྗེ་ཞྗེ་སང་རློ་

རྗེར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་ནི་ཧཱུཾ་མཛད་དུ་བསྒྱུར་བའང་མང་ངློ་། །རློ་རྗེ་འཆང་

ལ་ལློངས་སྤྲུལ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་ཡུམ་ཡང་རློ་རྗེ་དབྱིབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་རྗེག་

བྱ་རློ་རྗེ་མ་གཉིས་ཡློད་ལ། ལློངས་སྐུ་དཀར་པློ་ལ་ཡུམ་རློ་རྗེ་དབྱིབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སྔློན་པློ་ལ་ཡུམ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མར་མཛད་དློ། །ཞལ་གི་རིམ་པ་ནི་

གཡས་སྐློར་ཡིན་པས་དང་པློ་རྩ་ཞལ་གཉིས་པ་གཡས་གསུམ་པ་གཡློན་ཞལ་གི་ཁ་
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དློག་ཡིན་ནློ། །ཕྱག་མཚན་དང་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་འློག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་

འཆང་ཞི་བ་ལ་ཟླ་གདན་དང་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་ལ་ཉི་གདན་འབྱུང་བས་འདིར་གདན་

བསྒྱུར་ཞིང༌། རློ་རྗེ་ནི་རྭ་གྗེས་པ་ཁ་དློག་ནག་པློ་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ལས་གྲུབ་པ་

སྟྗེ་ཁློ་བློའི་རློ་རྗེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་འཁློར་ཁློ་བློ་བསྐྗེད་པའི་དྗེ་ཉིད་ནི། 

གཤིན་རྗེ་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་འློག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའློ། །འདི་དག་ལ་བཀའི་འཁློར་ཞྗེས་

པ་ནི་གཙོ་བློའི་བཀའ་བསློ་བ་སྒྲུབ་པའི་འཁློར་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་པློའི་ཕྱི་ནང་གི་

བགྗེགས་གཞློམ་པའི་བཀའ་བསློ་བ་ཡིད་ཀིས་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ། བགྗེགས་དགུག་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ཕུར་བུ་གདབ་པ་གཉིས། དང་

པློ་ནི། དྗེ་ནས་སྲུང་འཁློར་གི་གཙོ་བློས་གནློད་མཛེས་ལ་གཟིགས་པ་ནི་འཕགས་

སྐློར་བ་རྣམས་བཞྗེད་ལ། དྗེའི་བཀའ་ཉན་པའི་ཚུལ་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་སྒློན་གསལ་ལྗེའུ་

བཅུ་བཞི་པར་བཤད་ཅིང༌། མདློར་བྱས་སུ། བགྗེགས་ཀུན་རྣམ་པར་གཞིག་པའི་

ཕྱིར། །གནློད་མཛེས་བཀའ་སྩལ་ཕུར་བུས་གདབ། །ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་སུཾ་བྷ་ཞྗེས་ཕུར་བུ་

འདྗེབས་སྔགས་སུ་གསུངས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། འློག་ཏུ་ཁློ་བློའི་གཟུགས་ཅན་

འདི་ཡིས་ནི། །བགྗེགས་ཀི་དབང་པློ་ཉིད་བཀུག་ནས། ཞྗེས་དང་པློར་ཧཱུཾ་བཞི་པའི་

སྔགས་ཀིས་བཀའ་བསློས་ནས་བགྗེགས་བཀུག་པའི་རྗེས་སུ་ཕུར་བུ་འདྗེབས་པར་

གསུངས་ལ། མདློ་བསྗེ་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སློ། །སྔགས་ཀི་མགློར་ༀ་དང་

མཐར་སྭཱཧཱ་ཡློད་པ་ནི་སྦྲུལ་དང༌། གང་ཡང་མྗེད་པ་ནི་བཏུས་པ་དང༌། མགློ་དང་

མཇུག་གང་རུང་ཞིག་མྗེད་པ་ནི་རིམ་བཞིན་མགློ་མྗེད་དང་མཐའ་མྗེད་ཅྗེས་པ་སྟྗེ་

སྔགས་ཀི་བར་རྣམ་པ་བཞི་ལས་འདིར་ནི་མཐའ་མྗེད་དྗེ། འདི་ལ་ཧཱུཾ་བཞི་པ་དང་ཞལ་
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བཞི་པའི་སྔགས་ཞྗེས་ཀང་བྱ་སྟྗེ་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕྗེང་སྔགས་སློ། །དྗེ་ལ་ༀ་ནི་

སྔགས་ཀི་མགློ་འདྲྗེན་པ། སུཾ་བྷ་འདུལ་བ་ནི་སུཾ་བྷ་ངྗེས་པར་འདུལ་བ། ཧཱུཾ་ནི་གསལ་

བར་བྱྗེད་པ། གྲཧྞ་གྲཧྞ་ནི་ཟུང་ཟུང༌། གྲ་ཧྞཱ་པཱ་ཡ་གྲཧྞཱ་པཱ་ཡ་ནི་འཛིན་དུ་ཆུག་འཛིན་དུ་

ཆུག །ཨཱ་ན་ཡ་ཁུག་ཅིག །ཧློ་བྷ་ག་ཝན། ཀྗེ་བཅློམ་ལྡན་འདས། བིདྱཱ་རཱ་ཛ་རིག་པའི་

རྒྱལ་པློ་ཞྗེས་གནློད་མཛེས་ལ་བློས་ནས། ཀྗེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རིག་པའི་རྒྱལ་བློ་

ཞྗེས་བསྟློད་པ་མཛད་ཅིང༌། བགྗེགས་རྣམས་བཟུང་ལ་ཁུག །འཁློར་རྣམས་ཀང་

བགྗེགས་འཛིན་དུ་ཆུག་ཅྗེས་བསྐུལ་བའློ། །དྗེ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀིས་བགྗེགས་

བཀུག་ནས་ཁློན་པར་འཇུག་པར་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རྗེས་བཤད་ལ། དྗེ་ཧཱུཾ་ལས་

སྐྗེས་པར་བདྗེ་མཆློག་སློགས་ལས་འབྱུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་ཕུར་བུ་བསྒྲུབ་པར་རྩ་རྒྱུད་དུ་གསུངས་ལ་

སྐབས་འདིར་བྱྗེད་པར་མདློ་བསྗེར་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་ནས་གཙོ་བློས་བྱང་གི་ཁློ་བློ་ལ་

གཟིགས་པས་དྗེ་ལས་ཁློ་བློ་རློ་རྗེ་ཕུར་བུ་སྟློད་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་དང་སྨད་མདུད་རྩྗེ་

གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱྗེད་པར་མདློར་བྱས་ལས་གསུངས། །རློ་རྗེ་ཕུར་བུ་ཉིད་

བསྐུལ་བས་དྗེ་རྣམས་བྱློན་ནས་བགྗེགས་ཀི་མགློར་ཟུག་པ་ཡིན་པར་སྔགས་དློན་

ལས་གསལ་བས་གནློད་མཛེས་ཀིས་ཕུར་བུ་ཁྱྗེར་ནས་འདྗེབས་པ་མིན་ནློ། །གྷ་གྷ་

གསློད་བྱྗེད་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གཏློགས་ཤིག་གཏློགས་ཤིག །སརྦ་དུ་ཥྟན་གདུག་པ་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཕཊ་ཕཊ་ཁློས་ཁློས། ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཕུར་བུས་ཐློབ་ཕུར་བུ་ཐློབ། 

སརྦ་པཱ་པཾ་སིག་པ་ཐམས་ཅད་དྗེ་སིག་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་

ནློ། །བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ནི་རློ་རྗེ་ཕུར་བུ་བཛྲ་ད་ར་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་
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ཉློན་ཅིག་ཅྗེས་པ་སྟྗེ། རློ་རྗེ་ཕུར་བུ་གསློད་བྱྗེད་ཅྗེས་བློས་ནས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ་

ཉློན་ཅིག་ཅྗེས་བསྐུལ་ཞིང་ཉན་ནས་ཅི་བྱྗེད་ཅྗེ་ན་སིག་པའི་སྗེམས་དང་ལྡན་པའི་

བགྗེགས་ཐམས་ཅད་གཏློགས་ཤིག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཕུར་བུ་ཐློབ་ཅིག་

ཁློས་ཤིག་ཅྗེས་བསྐུལ་བའློ། །འདིར་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་ལ་ཐློ་བ་གཡར་ཞྗེས་པ་མ་

དག་སྟྗེ། དྗེའི་ཕྱག་ན་ཐློ་བ་མི་སང་ལ་ཕྱག་མཚན་དང་པློ་ཐློ་བར་བསྒྱུར་བས་ཆློག་

པའི་ཕྱིར་རློ། །བགྗེགས་ལྷག་མ་བསྗེགས་ཤིང་ཤུལ་མྗེ་རིས་འཁློར་བར་བསམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། མདློར་བྱས་སུ། ཕྱློགས་བཅུར་ཕུར་བུས་བཏབ་ནས་ནི། །སྟྗེང་

དང་འློག་ཀང་བྱིན་གིས་བརླབ། །ཅྗེས་དང༌། མདློ་བསྗེར། འདློད་པའི་རྒྱལ་པློའི་

སྔགས་ཀིས་རློ་རྗེའི་རྭ་བ་བསམ་པ་དང་ཧཱུཾ་མཛད་ཀིས་རློ་རྗེའི་དྲ་བ་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་གིས་

སའི་ཆ་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་ཞིང༌། ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་

བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལས། ཧཱུཾ་ཀ་ར་ཧཱུཾ་ཞྗེས་འདློན་པ་ཡློད་ཀང༌། ཊཀྐི་ཧཱུཾ་ཛཿ་ཞྗེས་

པས་བྱ་བ་ལྗེགས་སློ། །རིམ་པ་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་གྗེགས་ནི་གཉིས་ཏྗེ། བསློད་

ནམས་མིན་པའི་ལས་དང་བདུད་ལ་སློགས་པས་བར་དུ་གཅློད་པའློ། །དྗེ་དག་ཞི་བར་

བྱྗེད་པའི་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི་སྔློན་འགྲློའི་ཆློས་གཉིས་ཡིན་པར་མང་དུ་གསུངས་

པ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱས་ལ། ཡིད་དང་འདྲྗེས་ངྗེས་པ་རྗེ་བྱ་ཞིང༌། ཡིད་ཀིས་མི་

བསློམ་པར་ངག་འདློན་བསྒིགས་པའི་བཤར་སྦྱང་ལ་མངློན་རྟློགས་བསློམ་པར་མ་

འཁྲུལ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས། །དྗེར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ། སངས་

རྒྱས་ནས་གཞན་དློན་མཛད་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་སློད་འཇིག་པ་དང་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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མཐུན་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སའི་དྗེ་ཉིད། ཆགས་པ་དང་མཐུན་པ་རློ་རྗེའི་སའི་ཆ་བསྐྗེད་

པའི་དྗེ་ཉིད། དྗེར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསློམ་པ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྐྗེད་པའི་དྗེ་

ཉིད་དློ། །དང་པློ་ནི། ལམ་འདི་ལ་འབས་བུའི་ཐྗེག་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་ལ་འབས་བུ་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གནས་ལུས་ལློངས་སྤྱློད་མཛད་པ་ཡློངས་སུ་དག་པ་བཞི་སྟྗེ། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཕློ་བང་དང་སྐུ་དང་འབྱློར་པ་དང་འཕིན་ལས་ལས་སློ། །ཚུལ་དྗེ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པར་ད་ལྟ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷའི་འཁློར་ལློ་དང་མཆློད་པའི་ཡློ་བྱད་

དང་སློད་བཅུད་སྦྱློང་བ་སློགས་ཀི་“མཛད
1

་པ་ཅན་དུ་བསློམས་པས་ན་འབས་བུའི་

ཐྗེག་པ་སྟྗེ། འབས་བུའི་རྣམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསློམས་ནས་བགྲློད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་

མློས་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའི་དློན་ཡང་དྗེ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ལམ་འདི་ལ་ནི་སྦྱང་གཞིའི་

དུས་ཀི་འཁློར་བར་འཇུག་པའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་སྦྱང་འབས་ཀི་རྣམ་པ་ཅི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་བསློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཐ་མལ་གི་སློད་བཅུད་དང་འཁློར་བར་འཇུག་པ་

སྦྱངས་ནས་དྗེའི་དློད་ལ་མཆློག་གི་སང་བ་དང་སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་ཀི་བསྐྗེད་རིམ་བསློམ་པ་ནི་སིད་པར་སྐྗེ་བའི་

རིམ་པ་ལྟར་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེའང་ཐློག་མར་སློད་ཀི་སིད་པ་སྟློངས་པ་དང་མཐུན་

པར་བསློམ་དགློས་པས་སློད་ལ་སློགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་བསློམ་པ་ནི་མདློར་བྱས་

སུ། །དངློས་པློ་མྗེད་པས་སློམ་པ་མྗེད། ཅྗེས་སློགས་ཀི་མཇུག་ཏུ་ཚིགས་བཅད་འདི་

ཡིས་རྒྱུ་མི་རྒྱུའི། །བདག་ཉིད་ཅན་རྣམས་སྟློང་པར་བསློམ། །ཆློ་གའི་སྦྱློར་བ་འདི་

ཡིས་ནི། །ཡྗེ་ཤྗེས་ས་གཞིར་བྱིན་གིས་བརླབ། །ཅྗེས་གསུངས་པས། སྐབས་གཞན་

1  མཇད
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དུ་སྭ་བྷ་ཝ་དང་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ནས་སྔགས་དློན་ཡིད་

ལ་སྗེམས་པ་དང་འདྲ་བར། འདིར་ཡང་ཚིགས་བཅད་འདློན་པ་དང་མཉམ་དུ་དྗེའི་

དློན་བསློམ་པ་ཡིན་པས་བརློད་པ་དང་བསློམ་པ་གཉིས་ཀ་བྱའློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་

རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་གཉིས་པར་རློ་རྗེ་འཆང་གིས་གསུངས་ཤིང་སྒློན་གསལ་དུ་ཚུལ་བཞིར་

བཤད་བའི་ཡིག་དློན་དང་སྤྱི་དློན་གཉིས་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་ཅིང༌། སྤྱི་དློན་ལ་

སྔགས་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀི་སྤྱིར་འགྲློ་བ་དང་བསྐྗེད་རློགས་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་དུ་

འགྲློ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

འདིའི་སྤྱི་དློན་ནི་སློམ་པ་པློ་དང་བསློམ་པར་བྱ་བ་དང་སློམ་པ་ལ་རང་བཞིན་

མྗེད་པའི་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པ་དང་སྟློང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མྗེད་པ་དང་

སྨློན་པ་མྗེད་པ་ལ་གསུངས་སློ། །རིན་པློ་ཆྗེ་པས་སྐབས་འདིར་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་

སློགས་ཀི་རིམ་པས་བསློམ་གསུང་ཞིང་མ་རྒྱུད་སློགས་ལུགས་གཞན་དུ་འདིའི་

སྐབས་ཀི་སྟློང་པ་བསློམ་པ་འཆི་བ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་བཤད་པ་སང་མློད་ཀང་དྗེ་

དག་དང་འདི་རྣམས་མི་གཅིག་ལ་འདིར་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པའི་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་ནི་

སློད་ཞིག་པ་ལ་བྱ་ཡིས་བཅུད་ཞིག་པ་ལ་མི་བཟུང་སྟྗེ་སྗེམས་ཅན་ཤི་བ་དང་ཆློས་

མཐུན་པར་བསློམ་པ་ནི་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་སྐབས་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་

སྐབས་ཀི་དློན་སློད་ཞིག་བ་ལ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་སྟློང་ཉིད་

བསློམ་པ་ཡིན་པ་ལ། ཞར་ལ་བཅུད་ཀང་སྟློང་བར་བསློམ་པ་ནི་སློད་མྗེད་པར་བཅུད་

མི་གནས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་སློད་བཅུད་ཞིག་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་

བསློམ་པ་འདི་སྟློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མ་རྗེད་ཀང་སློད་བཅུད་ཀི་སང་བ་རྣམས་ཉྗེ་བར་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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བཏུས་པ་ཙམ་ཡིད་ལ་བྱས་པས་ཆློག་གམ་ལྟ་བ་རྗེད་པའི་དློན་སྐབས་དྗེར་དྲན་པ་

དགློས་ཤྗེ་ན། འདིར་ནི་ཕྱི་མ་དགློས་པར་རྒྱུད་སྗེ་དང་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་གསུངས་

ཤིང༌། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཤྗེས་པའི་རིག་ངློ་ན་

སང་བ་ཐམས་ཅད་ལྡློག་པས་སང་བ་ཞི་བའང་བསློམ་པར་འགྲློ་ལ། གལ་ཏྗེ་ལྟ་བ་དྲན་

ནས་ཀང་ཐ་མལ་གི་སང་བ་བློ་ངློ་དྗེར་མི་ལྡློག་པར་སང་ན༌། སང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་

ཡལ་བ་བཞིན་དུ་བཏང་བའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའང་བསློམ་དགློས་ཏྗེ། མཚན་ཉིད་ཀི་

ཐྗེག་པར་སྟློང་ཉིད་བསློམས་ནས་སང་བ་ངྗེས་པར་སྡུད་པའི་བཤད་པ་མྗེད་ཀང་

སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་འདིར་ནི་དྗེ་དྗེས་པར་དགློས་ཏྗེ། མཆློག་གི་སང་ཞྗེན་སྐྗེ་བ་ལ་ཐ་

མལ་གི་སང་ཞྗེན་སྡུད་པ་ངྗེས་པར་དགློས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཡིད་ཤྗེས་གཅིག་གི་དློན་དྗེ་

གཉིས་འདུ་བར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སཾ་པུ་ཊ་ལས། །དང་པློར་སྟློང་ཉིད་

རྣམ་བསམས་པས། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་དྲི་མ་བཀྲུ། །ཞྗེས་པ་ལྟར། །ནང་གི་དྲི་མ་

བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་དག་པར་བྱྗེད་པ་ལ་མདློར་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། 

རྒྱུ་བ་བཅུད་སྗེམས་ཅན་དང་མི་རྒྱུ་བ་སློད་འཇིག་རྟྗེན་གི་སང་བ་ཐམས་ཅད་སྟློང་

ཉིད་ཀིས་སྦྱངས་ནས་མ་བསད་པའི་ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་ཉིད་ཤྗེས་པ་དང་ལུས་ཀི་

རྣམ་གཞག་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའློ། །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་མང་པར་ཕུ་ཐག་ཆློད་

པའི་ལྟ་བ་སྐབས་འདིར་དྲན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ནི་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཅན་ནི་

ཛྙཱནའློ། །དྗེ་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་སློང་བ་ནི་བཛྲའི་

དློན་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟར་སློང་བར་མློས་ནས་རིང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དགློས་ཀི། 

ལྟ་བ་ལ་གློ་ཡུལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པ་དང༌། ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང་ཡིད་གཞན་དུ་
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གཡྗེངས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཞྗེས་བརློས་པས་ཅིའང་མི་ཕན་

ནློ། །དྗེ་ལྟར་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཡློན་ཏན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྟྗེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་ཞྗེས་བྱའློ། །སྲུང་འཁློར་འློད་གསལ་

དུ་སྡུད་པ་ཨ་བྷ་ཡས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། མདློར་བྱས་ལས། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀི་དབུས་གནས་

པར། །ཧཱུཾ་གཉིས་ས་བློན་ཡཾ་ལས་བྱུང་། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་པའི་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ནི་ཆློས་འབྱུང་དང་། །དབུས་ཞྗེས་པས་པདྨ་

བསྟན་པར་ཨ་བྷ་ཡ་བཞྗེད་དློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྲུང་འཁློར་འློད་གསལ་དུ་

བསྡུས་ཀང་། རློ་རྗེའི་ར་བ་མྗེ་རི་རྣམས་འདིར་འདློད་དགློས་ཏྗེ། གཞན་ཡས་ཁང་འདྲི་

བའི་ཚེ་མྗེ་རི་དང་རློར་རའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་དགློས་པ་ཀླུ་བྱང་གིས་གསུངས་ཤིང་། 

འདི་ནི་བསློམ་པ་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ནང་དུ་ཆློས་འབྱུང་སློམ་མི་སློམ་

གཉིས་ཡློད་ཀང་། སྒློན་གསལ་དུ་གླྗེང་གཞི་བཤད་པར་ཆློས་འབྱུང་བསློམ་པ་ཐློན་

པས་དྗེ་ལྟར་བྱ་ཞིང་། ཆློས་འབྱུང་འདློད་པ་ལའང་དབྱིབས་ཡློད་མྗེད་གཉིས་ལས་

འདིར་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ཡིས། །གྲུ་གསུམ་དུ་ནི་རྣམ་

པར་བསློམ། ཞྗེས་པ་ལྟར་ཟུར་གསུམ་དུ་བྱྗེད་ལ། ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་ལས་བསྐྗེད་མི་

བསྐྗེད་གཉིས་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་ཕྱི་མ་ལྟར་བཞྗེད་ཅིང་། ཁ་དློག་ནི་དམར་སྐ་སྟྗེ། བི་

བྱ་ལ་ས་ཚོགས་པདྨའི་འདབ་མ་དམར་སྐ་བྱྗེད་པའང་ཆློས་འབྱུང་གི་ཁ་དློག་ཡིན་

ནློ། །ཆློས་འབྱུང་གི་ཟུར་གཉིས་ནི་སྟྗེང་དང་གཅིག་འློག་ཏུ་བསྟན་པ་ངློས་གཉིས་ནི་
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ཐལ་མར་གནས་པ་སྟྗེ། ཆློས་འབྱུང་”ཞྗེང
1

་ལས་དཀྱུས་མི་མཉམ་པར་ལྷག་པ་ལྟ་བུ་

མིན་པས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བྱ་དགློས་སློ། །ཟུར་འློག་གི་ཕང་མཚམས་ནས་པདྨའི་ཡུ་བ་

བྱུང་ནས་ཆློས་འབྱུང་གི་པདྨ་ཁ་བྱྗེ་བ་འདབ་མ་ས་ཚོགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆྗེ་བར་

གནས་པའློ། །དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཧཱུཾ་གཉིས་ས་བློན་ཡཾ་ལས་བྱུང་། ཞྗེས་པའི་དློན་ནི། ཧཱུཾ་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་རླུང་གི་ས་བློན་བཅུག་པ་ཡིན་ལ། ཡཾ་ལས་རླུང་དང་ཧཱུཾ་གཉིས་ལས་

རློ་རྗེ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང་རློ་རྗེའི་ཁ་དློག་ཀང་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་བཞྗེད་

དློ། །ལུགས་གཞན་ལ་བ་དན་གིས་མཚན་པ་སློགས་ཡློད་ཀང་འདིར་མདློར་བྱས་སུ་

དཀིལ་འཁློར་བཞི་ཆར་ལ་རློ་རྗེས་མཚན་པར་གསུངས་སློ། །མང་རབ་ནི། རླུང་གིས་

མྗེ་སྦར་དྗེས་ས་བསྗེགས་དྗེས་ཆུ་བསྐློལ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བཞི་ཞུ་བས་གཅིག་ཏུ་

འདྲྗེས་པ་ལས་ཞློ་ཆགས་པ་བཞིན་དུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེར་གྱུར་པར་བཞྗེད་ཀང་། 

འཕགས་སྐློར་གི་གཞུང་གང་དུའང་གསལ་ཁ་མི་སང་བས། སྐད་ཅིག་གིས་འདྲྗེས་

པར་བསློམས་པས་ཆློག་གློ །དྗེ་ལྟ་བུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་དྗེ་ནི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་དུ་

ཆ་ཆྗེན་བཅུ་གཉིས་པ་གྲུ་བཞི་མཉམ་པ་ཡིན་ལ། ཁ་དློག་ནི་ས་ཚོགས་མདློག་སྟྗེ་དྗེ་

ལའང་ལང་གུ་འབའ་ཞིག་དང་མདློག་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ལས་འདིར་

ཕྱི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེའང་ཤར་དཀར་ལྷློ་སྗེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་སྔློ་བའློ། །དྗེའི་

ཕྱློགས་བཞིའི་ངློས་ལ་རློ་རྗེའི་རྭ་ལྔ་རྗེ་ལྔ་རྗེའི་ཉི་ཤུ་དང་གསུམ་གསུམ་བཅུ་གཉིས་

གང་རུང་སྟྗེ། ཁ་དློག་ནི་རྭ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་ཉིད་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་

མདློག་སྟྗེ་ཤར་གི་རྭ་གསུམ་དཀར་བ་སློགས་དང་། ཡང་དབུས་རྭ་དཀར་བ་གཡས་

1  ཞྗེད
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གཡློན་གི་རྭ་ལྷློ་བྱང་གི་མདློག་ལྟར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ་ཕྱློགས་གཞན་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་ཚུལ་གཉིས་དང་གཞན་ཡང་ཟུག་མཚམས་རིང་ཐུང་ཞྗེང་ཚད་བྱ་

ཚུལ་ལ་སློགས་པ་ཐིག་གི་སློ་ནས་ཞིབ་ཏུ་ཤྗེས་དགློས་ཏྗེ། འདི་ལ་ནི་ཕྱག་ལྗེན་ནློར་

བ་བརྒྱུད་པ་མང་བར་སང་ངློ་། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་དྗེ་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་

པློའི་རྟྗེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སའི་ཆ་ཞྗེས་བྱའློ། །དྗེ་དག་རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་

ལས། དཀིལ་འཁློར་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་སྐྗེས། །ནམ་མཁའི་རློ་རྗེའི་དབུས་སུ་

བསམ། །ཞྗེས་དང་། བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བྱ། ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་གསུངས་ཤིང་། མདློར་བྱས་སུ། དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་ཡང་དག་བསྡུས། །རློ་རྗེ་

ས་གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་སློད་འཇིག་

ཆགས་དང་སྦྱར་བ་ཡིན་པར་ཀླུ་བྱང་གིས་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པར་ཡི་གྗེ་བྷྲཱུཾ་གི་གནས་སློམ་སྟྗེ། ཞྗེས་དང་། 

ལྗེའུ་བརྒྱད་པར། དཔག་ཚད་བྱྗེ་བའི་ཁྱློན་ཙམ་དུ། ། གྲུ་བཞི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་

ཡི། །མཆློད་རྟྗེན་རིན་ཆྗེན་ས་བཞི་པ། །གསལ་ཞིང་རང་བཞིན་དྲི་མ་མྗེད། །ཅྗེས་པའི་

དློན་མདློར་བྱས་སུ། དྗེར་ནི་བྷྲཱུཾ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། གཞན་ཡས་ཁང་པ་རྣམ་པར་

བསློམ། །ཟུར་བཞི་དང་ནི་སློ་བཞི་དང་། ཞྗེས་བྷྲཱུཾ་ལས་བསྐྗེད་པར་གསུངས་ཤིང་། 

དཀར་པློར་བྱྗེད་པ་པཎི་ཏ་ཐུབ་པ་དཔལ་བཟང་པློས་བཤད་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམ་

སང་གི་སྤིན་འཕློ་བར། སྒློན་གསལ་དུ་འབྱུང་ངློ་། །སྐབས་འདིར་བྷྲཱུཾ་གཅིག་པུ་ལས་

གཞན་ཡས་ཁང་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཅིག་ཅར་དུ་གྲུབ་པར་མློས་པ་ཡིན་ལ། འློག་

ལུས་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་ནི་སློ་སློ་ལ་རྒྱུ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་ངློ་། །རྩིག་པ་རིམ་པ་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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ལྔ་ནི། ཕྱི་མ་ཤར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཁ་དློག་དྗེ་ནས་ལྷློ་སྟྗེ་གཡས་སྐློར་དུ་

བྱས་ནས། རྩིག་པ་ནང་མ་དབུས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཁ་དློག་སྟྗེ་དྗེའང་

རིགས་བདག་དབང་བཙན་པས་དྗེའི་ཁ་དློག་སྟྗེ། དཔྗེར་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེ་

སང་གཤིན་རྗེ་གཤྗེད་དམར་པློར་ཡློད་ཀང་རིགས་བདག་མི་བསྐློད་པ་ཡིན་པས་

རྩིག་པ་ནང་མ་སྔློན་པློར་འློང་བ་ལྟ་བུའློ། །རྩིག་པ་ནི་ལྔ་སྦྲགས་ཏྗེ་རྗེ་རྗེའི་ཁ་དློག་ཀང་

ཕྱློགས་བཞི་ཆར་འཁློར་བ་ཡིན་ལ་ནང་ནས་ཕྱིར་རྩི་ན་ནི་སྔློ་ལང་དམར་སྗེར་དཀར་

ཞྗེས་པ་སྟྗེ་འདི་ནི་ཨ་བྷ་ཡའི་ལུགས་ཡིན་ལ་དཀིལ་འཁློར་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ་འདིས་ཁྱབ་

པར་སང་ངློ་། །དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཕ་གུ་ནི་འདི་ལྟ་བུར་ཨ་བྷ་ཡས་བཤད་པས་སྗེར་པློ་ཁློ་

ནར་མ་ངྗེས་སློ། །

ཕ་གུའི་སྟྗེང་བྗེ་ཕུལ་བྱས་ནས་གསྗེར་གི་གདུང་བཞི་ཕྱི་ནང་དུ་བསྒིགས་

པའི་ཕྱི་མའི་ངློས་ལ་ཆུ་སིན་གིས་ཁ་ནས་དློ་ཤལ་དང་དློ་ཤལ་ཕྱྗེད་པ་འཕྱང་བ་སྟྗེ། 

དྗེ་ལ་བྱ་འདབ་གུད་པ་བཏགས་ནས་ལྕམ་སྗེར་ཤར་བུ་རུས་རྒྱན་སིང་པའི་ཟ་ར་

ཚགས་སམ་རིལ་བ་ཐུར་དུ་ལྡློག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་གང་དུ་ཡློད་པའི་སྟྗེང་དུ་

མདའ་ཡབ་བྱྗེད་པར་ཨ་བྷ་ཡས་བཤད་དློ། །འདི་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཀྲ་མ་ཤིརྵ་ཞྗེས་པ་ལ་

དྗེ་ནི་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་རྒྱ་སྐད་མ་ཤྗེས་པའི་བླུན་གཏན་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་

བསྒྱུར་ན་མགློ་བློའི་རིམ་པ་ཞྗེས་པ་སྟྗེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཡ་མཐའ་ཡིན་པར་སྟློན་

ཞྗེས་རིན་པློ་ཆྗེ་པ་གསུང་ངློ། །མདའ་ཡབ་འབུར་གསུམ་གི་དབུས་མ་མཐློ་བ་ལ་

གསྗེར་གི་བུམ་པ་གནས་པ་སྟྗེ་དྗེ་ལས་ཐློན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་ནི་དར་ལྕྗེ་

གསུམ་པ་ལ་རི་དྭགས་དང་ཉ་སྤུ་རྒྱས་པ་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་གི་གཟུགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཡློད་མྗེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཏྗེ་བློད་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུ་མིན་ནློ། །དྗེའང་ཕྱློགས་རྗེར་བཞི་

བཞི་དང་གཉིས་གཉིས་བྱྗེད་པའི་ལུགས་གཉིས་སློ། །རྩིག་པའི་རྩ་བ་ནས་འདློད་སམ་

ལ་ལྷ་མློ་ས་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བར་གནས་པས་བཅུ་དྲུག་གི་ངྗེས་པ་མྗེད་ཅིང་། འདི་

ལ་འདློད་ཡློན་གི་མཆློད་པ་གནས་པས་འདློད་སམ་དང་། གཟུངས་མ་རྣམས་གནས་

པས་གཟུངས་སམ་དང་། གར་གི་ལྷ་མློ་བཞུགས་པས་གར་གི་སམ་བུ་ཞྗེས་ཀང་

བྱའློ། །ཟླ་ཕྱྗེད་རློ་རྗེ་ནི་ས་གཞིའི་སྟྗེང་དུའློ། །རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བ་ལ་འཕགས་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་ཀི་དག་པ་སྦྱར་བས་ཕྱློགས་རྗེར་གཉིས་གཉིས་ཡིན་གསུང་པ་མ་ངྗེས་

ཏྗེ། སློ་ཁྱུད་བརྒྱད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞིའི་དག་པ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་རློ། །ལམ་འདིས་

བགྲློད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཡིན་ན་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གསལ་སང་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱ་དགློས་ལ། དྗེ་ལ་ནི་དྗེ་དག་གི་དློན་སྤྱི་གསལ་པློར་ཆགས་

པ་དགློས་པས་གཞན་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་གཞག་ཐིག་གི་སློ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་

ཤྗེས་པར་བྱའི་འདིར་ཅུང་ཟད་བརློད་པ་ཙམ་གིས་ནི་གློ་བར་མི་ནུས་པས་མ་སྤློས་

པ་ཡིན་ནློ། །

ལྷ་རྣམས་ལ་ཕྱློགས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཕྱག་མཚན་གདན་དུ་འློང་བ་

ལྟར་ན། ཤར་ཕྱློགས་པ་རྣམས་ལ་འཁློར་ལློ་འློང་དགློས་པར་སང་ནའང་། ལྗེའུ་དང་

པློ་ལས། གསལ་བ་ལ་སློགས་དཀིལ་འཁློར་ལྡན། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཀུན་གི་

གནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན། ས་ཚོགས་པདྨའི་སྟྗེང་དུ་ཟླ་བའི་གདན་བསྐྗེད་པ་

ཡིན་པར་མདློ་བསྗེ་ལས་གསུངས་སློ། །མཱ་མཱ་ཀཱི་རིགས་གཉིས་འཛིན་པས་རློ་རྗེའི་

གདན་ནློ། །སྤྱིར་ནི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་སུ། གཞན་ཡས་ཁང་བསྐྗེད་པ་ལ་འབྱུང་བ་རིམ་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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རྩྗེགས་མི་བསྐྗེད་པ་དང་བསྐྗེད་པ་གཉིས་ཏྗེ། དང་པློ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་དང་དཔལ་

འཛིན་སློགས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་འཕགས་ལུགས་སློགས་ཡིན་ནློ། །འབྱུང་བ་

རིམ་རྩྗེགས་བསྐྗེད་པ་ལའང་རྩིབས་བཅུ་པའི་ལྟྗེ་བའི་ནང་དུ་བསྐྗེད་མི་བསྐྗེད་གཉིས་

ཏྗེ། མི་བསྐྗེད་པའི་ཕྱློགས་ལ་འབྱུང་བ་ཞུ་མི་ཞུ་གཉིས་དང་། ཞུ་བ་ལས་ས་ཚོགས་རློ་

རྗེར་བསྐྗེད་པ་དང་གཞན་ཡས་ཁང་བསྐྗེད་པའི་ལུགས་གཉིས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྟྗེན་

དང་བརྟྗེན་པ་ཅིག་ཅར་དུ་བསྐྗེད་པ་ལཱུ་ཨི་པ་དང་། རྟྗེན་ཕྱི་ནས་བསྐྗེད་ཅིང་བརྟྗེན་པ་

དང་པློར་བསྐྗེད་པ་རློ་རྗེ་དབྱིངས་དང་། བརྟྗེན་པ་རྗེས་སུ་བསྐྗེད་པ་དཀིལ་འཁློར་

ཕལ་མློ་ཆྗེའི་ལུགས་སློ། །འདིར་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས། གནས་བསྐྗེད་པ་ནི་སྔློན་འགྲློ་

བས། །རློ་རྗེ་གསུམ་བསྐྗེད་སློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་པ་ལྟར་མཛད་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ལྷག་མློས་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་ནི། འདིར་ལྷ་སློ་

གཉིས་པློ་ཀུན་གྲུབ་པར་ལྷག་པར་མློས་པ་ཙམ་ལས་བསྐྗེད་པས་རྒྱུ་ཡི་གྗེ་སློགས་

མི་བསློམ་སྟྗེ། བསྐལ་བ་དང་པློའི་མི་བརྫུན་ཏྗེ་སྐྗེ་བ་དང་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་

འདི་ལ་ལྷག་མློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་བྱའློ། །འདི་ལ་བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་རིགས་

སུའི་ཟླློས་པ་པློ་ཡིན་ཀང་ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཆང་གིས་བྱྗེད་པ་ལ་འཕགས་

པ་ཡབ་སས་གཞན་རྣམས་མཐུན་པ་ལ་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་

ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་དྗེའི་རིགས་ཀི་ཟླློས་པ་པློ་ལ་དགློད་པ་ཡིན་ཞྗེས་གསུང་བ་མི་

འཐད་དྗེ། འདིར་མི་བསྐློད་པ་དཀིལ་འཁློར་ལ་དགློད་བྱར་གསུངས་ཀི་འགློད་པ་པློར་

མ་བཤད་པས་ཡི་གྗེའི་དློན་དུ་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །བ་མ་གཞན་གིས་ནི་སྒློན་མ་

རབ་གསལ་དང་འགྲྗེལ་པ་རིན་ཆྗེན་ཕྗེང་བར་མི་བསྐློད་པ་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་ལྷག་མློས་ཀི་
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གཙོ་བློར་བཤད་པ། མདློར་བྱས་དང་མདློ་བསྗེ་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པས་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་

གསུངས་པའི་ལུང་གིས་བཀག་ནས་མི་བསྐློད་པ་གཙོ་བློ་མ་ཡིན་པར་འཆད་

དློ། །མདློར་བྱས་སུ༌། རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་ཉིད་ཀང་ནི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང་ལྡན་གནས། 

ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་ངློ། །གལ་ཏྗེ་ལྷག་མློས་ཀི་

གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཆང་ཡིན་ན་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་མི་བསྐློད་པ་གསུངས་པ་ཅི་ལྟར་

ཡིན་ཞྗེ་ན། མདློ་བསྗེ་ལས། གནས་བསྐྗེད་པ་མངློན་དུ་འགྲློ་བས་རློ་རྗེ་གསུམ་བསྐྗེད་

པ་བསློམ་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་ལྷག་པར་མློས་པ་ཅན་གི་སྗེམས་ཀི་བདག་

ཉིད་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང། རྣམ་གཞག་རིམ་

པར། དྗེ་ནས་རྣམ་པར་ཤྗེས་པའི་བདག་པློ་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བསྐྗེད་པར་མཛད་པ་པློས་སློད་ཀི་འཇིག་རྟྗེན་བསྐྗེད་པའི་འློག་ཏུ་སྗེམས་ཅན་གི་

ཁམས་ངྗེས་པར་སྤྲུལ་བར་མཛད་དྗེ། གནས་ནི་སྒྲུབ་པ་སྔློན་འགྲློ་བས། །རློ་རྗེ་གསུམ་

བསྐྗེད་བསློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་སང་བ། སློབ་དཔློན་

ཀླུ་བྱང་གིས་ཀང་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བཞྗེད་མློད་ཀང་མི་བསྐློད་པར་གསུངས་པ་ནི༌། 

ལྗེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒློན་གསལ་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་མི་བསྐློད་པ་རློ་རྗེ་

འཆང་ཆྗེན་པློས་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཞྗེས་གསུགས་ཤིང་རློ་རྗེ་འཆང་ལ་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་གཞན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པའང་ཡློད་པས་མི་འགལ་ལློ། །

དབུས་ཀི་གདན་ལ་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་སྐུ་མདློག་སྔློན་པློ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལ་ལྟ་བུར་

གསུངས་ལ། འདི་དང་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་དང་མི་བསྐློད་པ་ཞི་པ་གསུམ་སྤྱིར་སྔློན་པློར་

འདྲའང་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་མཐིང་ནག །མི་བསྐློད་པ་ནི་སྔློ་ཞིང་གནག་པ་སྟྗེ་འདི་ནི་སྔློ་སྐའི་
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རྣམ་པར་བྱའློ། །ཞལ་གི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་པར་ཤྗེས་དགློས་ཏྗེ་འདིར་མ་གསུངས་

པས་མ་བིས་སློ། །དབུ་སྐྲ་ལ་ཐློར་ཚུགས་དང་ཕྱྗེད་བཅིངས་དང་གྗེན་བརྗེས་གསུམ་

ངང། ཕྱྗེད་བཅིངས་ལ་ཟུར་“ཕུད
1

་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས་འདིར་

གཤྗེགས་པ་རྣམས་དང་སྗེམས་དཔའ་བརྒྱད་ནི་དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཐློར་ཚུགས་སུ་

བཅིངས་པ་སྟྗེ། དྗེ་ནི་ལྷག་མྗེད་པར་སྤྱི་བློར་བཅིངས་པ་ཡིན་ལ། ལྷ་མློ་རྣམས་ནི་དབུ་

སྐྲའི་ཕྱྗེད་སྤྱི་བློར་བཅིངས་ཤིང་ཕྱྗེད་ཐུར་དུ་འཕྱང་བའློ། །རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་བརྒྱད་

ནི། དབུ་རྒྱན། སན་རྒྱན་གཉིས། མགུལ་རྒྱན། སྗེ་མློ་དློ། དློ་ཤལ་གསུམ་སྟྗེ། ལྔ། 

ཕྱག་གདུབ། ཞབས་གདུབ་གཉིས་དང་བདུན། འློག་པག་དང་བརྒྱད་ཡིན་ལ། དབུ་

རྒྱན་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྩྗེ་བན་ལྔ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཐག་པས་སྦྲྗེལ་བ་དབུ་ལ་བཅིངས་པ་

ཡིན་ཞིང༌། སན་རྒྱན་ནི། སན་ལ་འཕྱང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་གདུ་བུ་ལྟ་བུ་དང། མགུལ་

རྒྱན་ནི་མགུལ་འཁློར་བ་ཙམ་དང། སྗེ་མློ་དློ་ནི་ནུ་མའི་བར་དུ་སྗེབ་པ། དློ་ཤལ་ནི་

བརླ་ཕ་སྦློམ་མཚམས་སུ་སྗེབ་པ་སྟྗེ་དྗེ་གསུམ་ནི་མགུལ་པར་གློན་པའི་རྒྱན་

ནློ། །ཕྱག་གདུབ་ལ་ཕྱག་གི་མཁིག་མ་ལ་གློན་པ་དང་དཔུང་པ་ལ་བཅིངས་པའི་རྒྱན་

གཉིས་སློ། །ཞབས་གདུབ་ནི་ཞབས་ཀི། མཁིག་མ་ལ་གློན་པའི་རྒྱན་ནློ། །འློག་པག་

ནི་སྐ་རགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཚར་རར་དུ་མས་བརྒྱན་པ་ཡིན་ནློ། །ལྷ་

རས་ཀི་གློས་ཀི་ག་ཤལ་ནི་ཕྱློགས་གཉིས་ཀས་སྗེ་རལ་ཁ་བྱས་པའློ། །གཙོ་པློ་ཡབ་

ཡུམ་ནི་ཤམ་ཐབས་འཕྱར་བ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་རྒྱབ་ཏུ་བཤུགས་པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ཤམ་

ཐབས་གྲློལ་བ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ་དྗེ་ནི་བརླའི་སྟྗེང་དུ་ཕྱིར་སིགས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ལྷ་

1  པུད
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སློ་གཉིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བསྐྗེད་ནས། མདློར་བྱས་ལས། སར་ཡང་ཁ་སྦྱར་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །རང་གི་ལུས་ལ་”དྗེ
1

་རྣམས་”གཟུང་
2

། །ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

གཏློགས་སངས་རྒྱས། །རིམ་པ་ཅི་བཞིན་ཡང་དག་བསམ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང། 

ལྷག་མློས་ཀི་མཛས་པ་མི་གསལ་ཡང། སྒློན་གསལ་ལྗེའུ་དང་བློར་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་

བློའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་གྱུར་པ་དྗེས་ཅི་ཞིག་མཛད་ཅྗེ་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དཔལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་འཇུག་པས་ཞུགས་ནས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཉིད་ཐློབ་

པའློ། །དྗེ་ནས་བདྗེ་བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞྗེས་གསུངས་ལ། རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའི་འཇུག་པ་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཐློགས་པ་མྗེད་

པར་འཇུག་པ་སྟྗེ། སྤྱིར་འཇུག་པ་བཞི་གསུངས་པ་ལས་སློབ་མའི་འཇུག་པ་ནི་

དཀིལ་འཁློར་གི་སློ་ནས་འཇུག་པ་དང། རློ་རྗེ་ཤུགས་ཀི་འཇུག་པ་ནི་སྟྗེང་དུ་བཏྗེག་

ནས་དྗེའི་འློག་ཏུ་འཇུག་པ་དང། ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་འཇུག་པ་ནི་དཀིལ་འཁློར་

གི་སྟྗེང་ནས་ཕྱིར་ཐློགས་མྗེད་དུ་འཇུག་པའློ། །

ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་སྦྱློར་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་

གཉིས་སུ་མྗེད་པར་སྦྱློར་བ་སྟྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱྗེད་པའི་དློན་ཡིན་ལ། དབྱྗེར་མྗེད་རྒྱུ་

ནི་རང་གི་“ཕུང
3

་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་ལྷ་རྣམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རང་གི་གཟུགས་

ཕུང་དང་རྣམ་སང་གཉིས་ཁ་སྦྱློར་བ་སྟྗེ་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་པ་དང་ལྷག་མ་

རྣམས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། མདློ་བསྗེ་ལས་ཀང། དཀིལ་འཁློར་གི་

1  ད

2  གཟུད

3  ཕུར



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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འཁློར་ལློར་བཀློད་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ངློ་བློར་

བསྡུས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུང་པའི་དློན་ཏློ། །ད་ནི་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལྔ་བཤད་པར་བྱ་

སྟྗེ། འདི་ལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་བཞྗེད་པ་ནི་དྗེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ཟླ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། ས་བློན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། 

ཕྱག་མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་དང་ལྔ་ཡིན་ལ། བྱང་

ཆུབ་པ་དང་པློ་བཞི་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་ལྔ་པ་ནི་འབས་བུ་ཡིན་ནློ། །བྱང་ཆུབ་དང་པློ་ལྷག་

མློས་འློག་གསལ་དུ་སྡུད་པ་འདི་ཡིན་ལ། ཇི་སྐད་དུ་རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་བདུན་པ་ལས། 

དམ་ཚིག་ཁུ་ཕྱུད་ཆློ་ག་བཞིན། འབས་བུ་འདློད་པས་བཏུང་བར་བྱ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་བའི་ཚོགས་སད་ན། དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་འཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་

གསུངས་པའི་གཞུང་དྗེ་སྐབས་འདིའི་དློན་དུ་མདློ་བསྗེ་ལས་གསུངས་ཤིང་འདི་ལ་

སྒློན་གསལ་དུ་དགློངས་པས་བཤད་པ་མཛད་དློ། །དྗེ་ལ་དམ་ཚིག་ནི་ཐབས་ཤྗེས་

སྦྱློར་བ་སྟྗེ་དྗེས་ཁུ་བ་སྟྗེ་ས་བློན་ཕུང་བ་སྟྗེ་”བཏློན
1

་ནས་མྗེར་མྗེར་པློ་ལ་སློགས་པའི་

རིམ་གིས་མངློན་པར་འཕྗེལ་བ་དྗེ་ཉིད་ས་བློན་ལས་མྱུ་བུ་འཕྗེལ་བ་དང་འདྲ་པར་

ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལུས་ཀི་ལྷ་རྣམས་”སློ།
2

 །དྗེ་རྣམས་དློན་དམ་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་ཆློག་བཞིན་དུ་བཏུང་བ་སྟྗེ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བྱའློ། །ཆློ་

ག་བཞིན་བཏུང་བའང་ཕུང་པློ་ཁམས་དབང་པློ་ཡུལ་ཡྗེ་ཤྗེས་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་

རིམ་གིས་གཞུག་པ་ལ་བྱའློ། །ཅིའི་ཕྱིར་འབྱུང་ན་འབས་བུ་འློད་གསལ་བས་དག་པ་

རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་འདློད་ཅིང་དློན་དུ་གཉྗེར་བས་དྗེའི་ཕྱིར་རློ། །རང་གི་ཕུང་པློ་

1  བཏན

2  ས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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དང་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཚོགས་སད་ན་སྟྗེ་འློད་གསལ་དུ་

བཅུག་ན། དྗེའི་ཕན་ཡློན་དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་འཐློབ་པར་འགྱུར་བའློ། །འློ་ན་འློད་

གསལ་དུ་གཞུག་རྒྱུ་དྗེ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། ལྔ་སྟྗེ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དང་རིན་པློ་ཆྗེ་

དང་པདྨ་དང་ལས་ཀི་རིགས་དང་རློ་རྗེའི་རིགས་སློ། །

དང་པློ་ནི། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། གཟུགས་ཕུང་གཏློགས་དང་མྗེ་ལློང་དང། ས་

ཁམས་མིག་གི་དབང་པློ་དང། །གཟུགས་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟྗེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་

ཡང་དག་ལྡན། ཞྗེས་ཏྗེ། གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སང་དྗེར་གཏློགས་པ་སྟྗེ་དྗེའི་རིགས་ཅན་

རྣམ་པ་བདུན་ཏྗེ། སྦྱང་གཞི་ལ་གཟུགས་ཕུང་ས་ཁམས་མིག་གཟུགས་རྩ་རྒྱུས་

དཔུང་པ་གཡས་གཡློན་བདུན་ནི་མངལ་སྐྗེས་འཆི་བའི་ཚེ་དྗེ་རྣམས་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་

བརྟྗེན་པའི་ནུས་པ་བསྡུས་ནས་འགྲློ་བ་ཡིན་ལ་དྗེ་དང་མཐུན་པར་སྦྱློད་བྱྗེད་ཀི་ལྷ་

བདུན་པློའང་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་སྟྗེ། འདིར་རྣལ་འབྱློར་པའི་ཡིད་ངློ་ན་སྦྱང་གཞི་

བདུན་དང་སྦྱློང་བྱྗེད་བདུན་དང་བཅུ་བཞི་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པའློ། །གཉིས་པ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་རིགས་ནི། ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་མཉམ་ཉིད་དང། །ཆུ་ཁམས་རྣ་བའི་དབང་

པློ་དང། །སྒ་ཡང་”ལྔ
1

་པར་གྱུར་པ་སྟྗེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། ཞྗེས་པ་སྟྗེ༌། 

ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་སྟྗེ་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཅན་མཉམ་ཉིད་དྗེ་རིན་འབྱུང༌། ཚུ་ཁམས་

མཱ་མ་ཀཱི༌། རྣ་བའི་དབང་པློ་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། སྒ་རློ་རྗེ་མ། ལྔ་པ་ཞྗེས་བ་ནི་ཕུང་པློ་ཁམས་

དབང་པློ་ཡུལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་ལྔ་པ་ཡིན་པས་སློ། །ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་དང་

འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཏྗེ་སྦྱང་གཞི་དྲུག་དང། དྗེ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་སྦྱློང་བྱྗེད་

1  ལྡ



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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ལྷ་དྲུག་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ཤྗེས་པར་

བྱ་སྟྗེ༌། མཱ་མ་ཀཱི་དང་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་ནི་རིགས་གཉིས་འཛིན་ལ། འཇམ་དཔལ་ནི་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་སུ་བཤད་པས་འདིར་མི་བསྐློད་པའི་

རིགས་ཅན་དུ་གསུངས་སློ། །འདིར་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་ལུས་ལ་འགློད་པའི་ཚེའང་ལྷ་དྗེ་

དག་རང་གི་ཕུང་ཁམས་དྗེ་དང་དྗེའི་ངློ་བློ་ཡིན་སམ་པའི་ངྗེས་པ་དང༌། འློད་གསལ་དུ་

གཞུག་པའི་ཚེའང་ལྷ་དྗེ་དག་གནས་དྗེར་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་དུ་སྟློང་པར་མློས་པ་

དང་དྗེའི་ཚེ་རང་གི་ཕུང་སློགས་དྗེ་དང་དྗེ་ཡང་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པར་མློས་པ་

དང་བདག་མྗེད་པའི་དློན་དྲན་པ་གསུམ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བས་དལ་བུས་མ་ཆད་པར་

བྱས་ལ་དྗེའི་ཚེ་མངློན་རྟློགས་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཀང་”དལ
1

་བུས་གདློན་པར་བྱ་ཞིང་

ཡིད་ཀིས་དམིགས་པ་བསློམ་པ་དང་ངག་ཏུ་དྗེ་བརློད་པ་གསུམ་མཉམ་དུ་འློང་བར་

བྱ་ཞིང་ཡིད་དམིགས་པ་ལ་གློམས་པས་མགློགས་པར་འཆར་བ་ན་ཚིག་ཀང་

མགློགས་པར་གདློན་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། མགློ་བློ་ནས་ནི་

རྐང་པའི་བར། ཇི་སིད་སིང་གར་ཕྱིན་གི་བར། །རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་མཐའ་ལ་

འཇུག །ཅྗེས་པ་ལྟར་གཙོ་བློའང་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་གནས་ལུགས་ནམ་

མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་བརྟན་བྱྗེད་ཀི་སྔགས་བརློད་པར་བྱ་སྟྗེ་

རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་འདི་རྣམས་མློས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་

སྐབས་སུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་ༀ་ནི་སྔགས་ཀི་མགློ་

འདྲྗེན་པ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་ཡུལ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་དང༌། ཛྙཱ་ན་ནི་ཤྗེས་པ་སྟྗེ་དྗེ་

1  ངལ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཡིན་ཏྗེ་རྒྱ་སྐད་ལ་ཤྗེས་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་སྐད་

ལློགས་སློར་མྗེད་ཀང་སྐབས་ཀི་བརློད་བྱ་ལ་བཏགས་ནས་ལློ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡྗེ་

བ་ཐབས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་དར་ཡུལ་ཅན་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་

དབྱྗེར་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི་བཛྲ་སྟྗེ་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀིས་མི་ཕྱྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན་ཏྗེ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་གླློ་བུར་གི་དྲི་མ་

དང་བལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཨཱཏྨ་ཀཿནི་བདག་ཉིད་ཨ་ཧཾ་ངའློ། །ཞྗེས་པ་སྟྗེ་

རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་བདག་ཉིད་ནི་ངའློ་ཞྗེས་པའློ། །

སྔགས་དློན་རིགས་ལྔར་བཤད་པ་ནི་ༀ་རྣམ་སང་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་གཉིས་པ་ཛྙཱན་

གསུམ་པ་བཛྲ་བཞི་པ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀཿལྔ་པ་ཨ་ཧཾ་དྲུག་བ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་རིགས་

དྲུག་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་ཆ་ནས་རྩི་བས་ལྡློག་པས་ཕྱྗེ་བ་ཡིན་གི་ངློ་བློའི་སློ་

ནས་དབྱྗེ་བ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ༀ་ཞྗེས་པ་ནི་རྣམ་སང་གི་རིགས་བདུན་ཚན་གཉིས་

འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དྲན་པར་བྱྗེད་པ་སློགས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཆློས་

ཀི་སྐུ་དྗེ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་”འཇློག
1

་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་ནི་ཐློག་མཐའ་

གཉིས་སུ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་བསྗེན་པ་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་བསྗེན་པའི་ཡན་

ལག་སྟྗེ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིས་བསློམ་པ་གཉིས་ནི་བསྗེན་པའི་དངློས་གཞི་ཡིན་ལ་ལྷ་བསློམ་

པ་སློགས་དྗེའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །འདི་དག་ནི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་རིམ་པ་

དང་པློའི་མན་ངག་མཆློག་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་འདྲིས་པར་བྱ་ཞིང། རིམ་པ་དང་པློའི་

རྣལ་འབྱློར་པ་འཆི་བའི་ཚེ་ཕུང་ཁམས་ཐིམ་པ་ནའང་དྗེ་དང་དྗེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ལྷ་

1  འཇྗེག



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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རྣམས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས། གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་དང་འཆི་བའི་

འློད་གསལ་ཤར་བར་བྱས་ནས་བདག་མྗེད་པའི་དློན་ལ་གཞག་པར་བྱ་སྟྗེ་གཉིད་ཀི་

ཚེའང་ངློ་། །དམིགས་པ་འདི་རྣམས་ཡིད་ཀིས་མི་བསློམ་པར་ཚིག་བཤར་བ་ཙམ་རྗེ་

བྱས་ནས་སྔགས་འདྲྗེན་པ་ཙམ་ལ་ནུས་པ་སྤྲུག་པ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་ལ་གློ་བ་མ་

ཆགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །བསྐྗེད་རིམ་ལ་སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱང་

བྱྗེད་དློ་འཕློད་དགློས་པ་ལ་འཕློད་ལུགས་ཀང་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་

བཞིན་དུ་བསློམ་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་ཚུལ་བརློད་ན། སྤྱིར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

བཞྗེད་པས་སྔགས་ཀི་ལམ་གིས་སིགས་དུས་ཀི་མིའི་ཚེ་གཅིག་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའི་འབས་བུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་གཞི་ལ་ཆློས་གསུམ་གནས་པ་ཇི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་

བའི་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་ཞིག་ཡིན་ནློ། །སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་མཐར་ཕྱིན་པ་མི་

སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐབས་ལ་བཞག་དགློས་མློད་ཀང་ལམ་ལའང་བཤད་པ་ནི་

ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ནས་མང་དུ་འབྱུང་བས་འདིར་ནི་རགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་

ཞིབ་ཏུ་ནི་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདི་ལྟར་འཆི་བ་ནི་“ཕུང
1

་

སློགས་ཐིམ་ནས་སྤློས་པ་རགས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་གྱུར་ནས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་

“རྗེས
2

་སུ་མཐུན་ཞིང་བར་དློ་ནི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་ཅིང་འཇའ་ལུས་ལྟར་

ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ལུས་ཅན་ཡིན་པས་ལློངས་སྐུ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་ལ། དྗེས་ཤའི་མིག་

གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ནས་དྗེ་དག་གི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ནི་ལློངས་སྐུ་སྐྗེ་

བ་ལྗེན་པའི་སྤྲུལ་པ་ཐ་མལ་པའི་མཐློང་བའི་ལམ་དུ་བསྟན་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་

1  པུང

2  རྗེས
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བསྒྲུབ་པ་དང་འདྲའློ། །དྗེས་ན་དྗེ་གསུམ་དང་རིགས་འདྲ་བའི་ལམ་གསུམ་བསློམས་

པས་མཐར་ཐ་མལ་པ་ལ་འཆི་བ་འློང་བའི་དློད་ལ་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་དློན་དམ་པའི་

བདྗེན་པ་མངློན་དུ་བྱས་པའི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་ལློངས་ཤིང༌། ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དློ་

འློང་བའི་དློད་ལ་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ཤར་བའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་

གྲུབ་པའི་ལློངས་སྐུ་འློང་ལ་ཐ་མལ་པ་ལ་འཁློར་བའི་སྐྗེ་བ་འློང་བའི་དློད་ལ་རྣལ་

འབྱློར་པ་ལ་འགྲློ་བའི་དློན་དུ་དགའ་མགུར་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ནི་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་དང་མི་འདྲའི་འདི་ཉིད་ཀི་

ཁྱད་ཆློས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཐབས་མཁས་དང་བལ་བའི་འཁློར་བའི་

རྒྱུར་འགྱུར་བའི་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་འློད་རྒྱུ་དྗེ་ཐབས་མཁས་ཀི་མཐུས་དྗེ་

གསུམ་ཅི་འདྲ་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་བ་འདི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་

གསལ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ན་གཞིའི་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་དང་རིགས་མཐུན་

པའི་སྐུ་གསུམ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྗེད་པའི་གནད་ཀིས་ལམ་དུའང་དྗེ་གསུམ་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་སློམ་པའི་རིམ་པ་སྟློན་པས་སློད་བཅུད་གི་སིད་པའི་རིམ་པ་རྗེ་དང་

བསྟུན་ནས། དྗེའི་དློད་ལ་ལམ་འདི་འདྲ་ཞིག་བསློམ་ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་རས་

བིས་ལ་དློན་མྗེད་པའི་གཟུགས་བརན་མང་པློ་འདྲི་བ་ཞིག་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་དྗེའི་

དློད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་འདི་བིས་ཤིག་ཅྗེས་སྨྲ་བ་བཞིན་དུ། འཁློར་བ་པ་ལ་སློད་

བཅུད་འདི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་དྗེའི་དློད་ལ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་སྐུ་གསུམ་འདི་

འདྲ་བ་ཞིག་འློང་བ་གིས་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་བསློམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་

བསློམ་པ་དྗེ་དང་དྗེར་གྲུབ་པའི་རྣམ་པར་བསློམ་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རྣམ་གཞག་རིམ་
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པར་ཆློས་མཐུན་བསློམ་པ་པློ་འཛམྦུ་གླིང་པའི་མི་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་བྱ་

དགློས་ལ་དྗེའི་ཕྱིར་གང་དང་མཐུན་པར་བསློམ་པའི་སྐུ་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་ཡང་

དྗེ་དང་མཐུམ་པར་བསློམ་དགློས་སློ། །བསྐལ་པ་དང་པློའི་སློད་བཅུད་ཀི་སིད་པའི་

རིམ་པ་རྣམས་ཆློས་མཐུན་གི་ཡུལ་ཡིན་ཡང་སྦྱང་གཞི་མིན་ཏྗེ། ད་ལྟ་ལམ་བསློམ་

པའི་བྱྗེད་པས་དྗེ་མི་སྦྱློང་བའི་ཕྱིར་རློ། །རིམ་པ་གཉིས་ཀས་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་

སྦྱློང་བ་ཡིན་ལ་དྗེའང་གང་རུང་གིས་མི་ནུས་པས་གཉིས་ཆར་བསློམ་པ་དགློས་

སློ། །སྤྱིར་བ་མྗེད་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གནད་གློ་བ་རིམ་པ་དང་པློ་ལ་རག་ལས་པ་

མང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ལུགས་ལ་ལམ་གི་གནད་ལ། གློ་བ་ཆགས་པ་ནི་རིམ་

པ་དང་པློ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་ཤྗེས་པ་ལ་རག་ལས་པས། ལམ་འདིའི་གནད་ཤིན་ཏུ་

ཞིབ་པར་གཏན་ལ་ཕྗེབས་པ་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་ལ་འདྲིས་པར་བྱ་ཞིང་

ཐློ་རྗེ་ལློང་དུ་མ་སློང་བར་ཡིད་བརྟན་པློས་དལ་བུས་བཙལ་བར་བྱའློ། །

ད་ནི་དཀྱུས་མ་ཉིད་བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། འཆི་བ་སྦྱློང་ཞིང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་

བའི་རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དློན་དམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འཇུག་པའི་དྗེ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་ནས་དྗེ་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་བར་དློ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་ཐ་མལ་པ་ཤི་ནས་རླུང་

སྗེམས་ཙམ་ལས་བར་དློའི་ལུས་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་རླུང་སྗེམས་

ཙམ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློའི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་ལ་དྗེའི་ཚུལ་ནི་འཆི་བ་འློད་གསལ་

ལས་ཉྗེར་ཐློབ་དང་དྗེ་ལས་མཆྗེད་པ་དྗེ་ལས་སང་བ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དྗེ་

གསུམ་སྦྱློང་བའི་ཕྱིར་ཉི་ཟླ་པདྨ་གསུམ་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། སང་བ་གསུམ་གི་བཞློན་

པའི་རླུང་ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་མློ། །སྔགས་དང་པདྨ་ཉི་མ་དག །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་
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ཞུགས་པས། ཞྗེས་མདློར་བྱས་སུ་གསུངས་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་

པདྨ་ཟླ་བ་ལ་ཡས་ཐིམ་པ་དང་ཉི་མ་མས་ཐིམ་པ་བྱས་ནས་ཟླ་བ་མི་བསྒྱུར་བའི་

ལུགས་ཡློད་ཀང་མདློ་བསྗེ་ལས་དྗེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྗེ་ཞྗེས་དང། འཕགས་སྐློར་

གཞན་དུའང་གསལ་པས་ཐམས་ཅད་འདྲྗེས་ཤིང་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་བསློམ་པ་ཡིན་

ནློ། །སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ལས་གཞན་ན་མྗེད་ཅིང་ཟླ་བ་དྗེ་ཉིད་རླུང་སྗེམས་

ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་ངའློ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟུང་ནས་སྔགས་བརློད་པ་སྟྗེ། ད་རྨ་

ནི་ཆློས། དྷཱ་ཏུ་ནི་ས་བློན་ནམ་ཁམས་སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན་ཨཱཏྨ་ཀཿབདག་ཉིད་ཨ་ཧ་

ནི་ངའློ་ཞྗེས་པ་སྟྗེ། སློད་བཅུད་ཀི་རྩ་བ་རླུང་སྗེམས་ཟླ་བར་སང་བ་དྗེ་ཉིད་ངའློ་ཞྗེས་

པ་སྟྗེ་རྒྱུ་གང་ལས་པར་དློ་འགྲུབ་པའི་གཞི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་དྗེ་ཉིད་དྗེ། ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྩ་བ་སྗེམས་སུ་བཤད་པ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པར་གསུངས་པ་ཡློད་ཀང་དྗེའི་

བཞློན་པའི་རླུང་ནི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བར་སྟློན་པ་ཐྗེག་པ་འདིའི་ལུགས་ཏྗེ་

འདི ་ལ་ལམ་གི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ ་བས་མཐའ་དག་པར་ཁློངས་སུ་ཆུད་པར་

བྱའློ། །རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་བར་དློའི་ངག་གསུང་ཆློས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལས་

མི་འདའ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་ཐ་མལ་གི་ངག་སྦྱློང་བ་ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་

བསློམ་པ་སྟྗེ། དྗེའང་སྟྗེང་དུ་ༀ། དྗེའི་འློག་ཏུ་ཨཱཿདྗེའི་འློག་ཏུ་ཧཱུཾ་བསམ་པ་ཡིན་

ནློ། །རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་བར་དློའི་ཡིད་ཐུགས་དམ་ཆིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་

ལས་མི་འདའ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་ཐ་མལ་གི་ཡིད་སྦྱློང་བ་ནི་ཕྱག་

མཚན་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་སྟྗེ། རློ་རྗེ་ནི་དམར་པློ་དང་དཀར་པློར་བཤད་པ་གཉིས་ཀ་

ཡློད་དློ། །བྱང་ཆུབ་པ་དང་པློ་གཉིས་ནི་རྣལ་འབྱློར་དང༌། ཕྱི་མ་གསུམ་ནི་རྗེས་སུ་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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རྣལ་འབྱློར་དང། ལུས་དཀིལ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་དང། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་

གིས་བརླབ་པ་སློགས་ནི་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ། རྣལ་འབྱློར་གི་སྐད་དློད་ནི་ཡློ་ག་

ཞྗེས་པ་སྟྗེ་དྗེ་ནི་སྦྱློར་བ་ལའང་འཇུག་པས་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས་སྦྱློར་བ་

དང་རྗེས་སུ་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ་། །རྣལ་འབྱློར་གི་དངློས་གཞི་ཡིན་པས་རྣལ་

འབྱློར་དང། དྗེའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པས་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱློར་ཏྗེ། ཁ་ཅིག་ཏུ་རྗེས་སུའི་དློན་

འདྲ་བ་ལ་བསྒྱུར་བའང་ཡློད་པས་དྗེ་ལྟར་དུ་བྱ་དགློས༌སློ། །ལྷ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བསྒྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་དང། ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རློ་རྗེ་དང་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའ ློ། །

རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་བར་དློའི་ལུས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལས་མི་

འདའ་པའི་ཚུལ་གིས་ཐ་མལ་པའི་ལུས་སྦྱློང་བ་ནི་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་སྟྗེ། 

འདི་ལ་རིམ་ལྔར། ཟླ་བ་རློ་རྗེ་སློགས་མཉམ་སྦྱློར། ཞྗེས་ཟླ་བ་དང་རློ་རྗེ་གཉིས་ཀ་

གྱུར་པ་ལས་ལྷའི་སྐུ་བསྐྗེད་པ་འདྲ་བ་ཞིག་གསུངས་ཀང། ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་

གཞན་རྣམས་ལས་ཟླ་བ་གདན་གི་དློན་དུ་གསུངས་པ་མང་པས་མི་བསྒྱུར་ལ། འློན་

ཀང་ཟླ་བ་ལས་མ་བསྐྗེད་པའི་སྐློན་མྗེད་དྗེ། ཡི་གྗེ་གསུམ་པློ་ཟླ་བས་བསྐྗེད་ཅིང་དྗེ་

ལས་རློ་རྗེ་དང་དྗེ་ལྷའི་སྐུར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་བྱང་ཆུབ་པ་བཞི་ལས་མ་

བསྒྲུབས་པའི་སྐློན་མྗེད་དློ། འདི་དག་ནི་བར་དློ་སྦྱློང་ཞིང་རློགས་རིམ་གིས་སྒྱུ་ལུས་

ལ་སློགས་པ་སྐྗེ་པའི་སྨིན་བྱྗེད་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་སྟྗེ། ཁིད་ཀི་དམིགས་པ་

མང་པློ་མ་བྱུང་ན་བློ་མི་ཁྗེངས་པ་རྣམས་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་

གསུངས་པའི་དམིགས་པ་རྣམ་དག་འདི་རྣམས་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱའློ། །ད་ནི་
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གཞིའི་དུས་ན་བར་དློས་མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པ་དང་འབས་བུའི་དུས་སུ་ལློངས་

སྐུས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་པར་རྣམ་

འབྱློར་པས་ཀང་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་པློའི་མགློན་པློར་སྐྗེ་བ་འཛིན་

པ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་པློ་ནི་ལམ་བསློམས་པའི་སྔགས་པས་སློ། །དྗེས་ལུས་ཇི་

འདྲ་བ་ཞིག་གི་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ནི་འབས་བུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྦྲུལ་སྐུ་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་

པློའ ློ། །གནས་གང་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པ་ནི་”རློར
1

་ར་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་

ཀི་བར་ཏྗེ་དངློས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་གདན་དབུས་མའི་སྟྗེང་དྗེར་རློ། །ལས་ཇི་

འདྲ་”བ་ཞིག
2

་བྱས་པས་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ནི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་ཕྱག་

དང་མཆློད་པ་དང་སྗེམས་བསྐྗེད་ཅིང་སློམ་པ་བཟུང་བ་སློགས་ཀིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་

ལྷའི་ལུས་ཁྱད་པར་བ་ལྗེན་པ་ལ་ཐ་མལ་པའི་ཕུང་པློ་མ་དློར་བར་ལྗེན་དུ་མི་རུང་

བས། སྟློང་ཉིད་ཀིས་ཐ་མལ་གི་སང་ཞྗེན་ཞི་བར་བྱས་ནས་ལྗེན་ནློ། །སྔ་མའི་ཐ་མལ་

པའི་ཕུང་པློ་དློར་ལས་ཕྱི་མའི་ལྷའི་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཐློབ་ཀི་བར། བར་མ་དློར་

ལུས་མྗེད་པར་ལྷའི་སྐུར་མི་སྐྗེ་བས་ཕུང་སློགས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་འབས་བུ་

རློ་རྗེ་འཛིན་པར་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་དང་པློའི་མགློན་པློར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ལ་མདློར་བྱས་སུ། མི་བསྐློད་པ་ནི་རྗེས་ཞུགས་པས། ཞྗེས་པའི་དློན་

རང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀར་མི་བསྐློད་པ་བསྐྗེད་ནས་སྤློས་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་ཚུར་ལ་ཞུགས་པས་

སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་པར་འདློད་ཀང་འདིར་ནི་སྦྱང་གཞི་བར་དློ་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་

ནས་བསློམ་དགློས་ཤིང་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་མྗེར་མྗེར་པློ་ལ་མི་བསྐློད་པར་

1  རློར

2  བཞིག



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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གསུངས་པས་འདིའི་མི་བསྐློད་པ་ནི་བར་དློའི་རྣམ་ཤྗེས་གང་དུ་འཇུག་པའི་མྗེར་

མྗེར་པློ་མཚོན་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ལྟར་ན་བར་དློའི་རྣམ་ཤྗེས་མྗེར་མྗེར་པློ་ལ་ཕར་འཇུག་

པ་ཡིན་གི་མྗེར་མྗེར་པློ་ཚུར་འཇུག་པ་མིན་པས་སྦྱང་གཞི་དང་ཆློས་མི་མཐུན་ཞིང། 

རྣམ་གཞག་རིམ་པར་ཟིལ་གནློན་རློ་རྗེའི་སྐབས་དང་བསྟུན་པར་གསུངས་ལ་དྗེའི་

ཚུལ་ནི་མངློན་རྟློགས་ཀི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པ་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ནི་ཕ་མ་གཉིས་སྦྱློར་བ་དང། མི་བསྐློད་པས་ནམ་

མཁའ་གང་བ་ནི་རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་དུ་ཐིག་ལྗེ་འབབ་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ནི་ཕུང་སློགས་ཡིན་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་ཐབས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཤར་བ། བདྗེ་

བ་དང་ཡིད་བདྗེ་བ་ཐློབ་པ་ནི་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་བདྗེ་བ་མློང་བ་རྣམས་མཚོན་

ཞིང་དྗེ་དག་སྦྱློང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བྱང་ཆུབ་པ་ལྷག་མློས་འློད་

གསལ་དུ་སྡུད་པ་ནི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རིམ་གིས་ཐ་མལ་པར་གྱུར་ནས་འཆི་

བའི་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་དང་འདྲ་སྟྗེ། མདློར་བྱས་ལས་ཆློས་སྐུར་གསུངས་

པས་འཆི་བ་སྦྱློད་བྱྗེད་ཆློས་སྐུ་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་དུས་སུ་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་

མཆྗེད་ཀི་སང་བ་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་ནི་བློས་མློས་པ་ཙམ་ཡིན་ཀང་རིང་དུ་

འདྲིས་པར་བྱས་པས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་དང་གཏུམ་མློ་སློགས་ཀི་

ནུས་པས་སང་བ་ཐམས་ཅད་ཐིམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དངློས་སུ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་དག་གློམས་པའི་མཐར་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་སྟློང་པ་

ཆྗེན་པློ་དངློས་སུ་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་

གློམས་པར་བྱས་པས་མཐར་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ལ་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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འློད་གསལ་ཆྗེན་པློར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་བྱང་ཆུབ་པ་ལྷག་མ་བཞིས་དང་

པློའི་མགློན་པློ་བསྐྗེད་པ་ནི་ཤི་བའི་འློད་གསལ་ལས་ལངས་པའི་མཐར་བར་དློ་

འགྲུབ་པ་དང་འདྲ་སྟྗེ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། དྗེ་ལྟར་རྣལ་འབྱློར་དང་

རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱློར་གི་རིམ་པས་བདག་ཉིད་ལློངས་སྦྱློད་རློགས་པའི་སྐུར་བསྐྗེད་

ནས། ཞྗེས་གསུངས་པས་བར་དློ་སྦྱློང་བྱྗེད་ལློངས་སྐུར་བསློམ་པའློ། །

འདིར་ནི་ཕུང་སློགས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་སྟློང་པའི་དང་ལས་

ཉི་མ་ལ་སློགས་པ་རིམ་གིས་ལློངས་སྐུ་དང་པློའི་མགློན་པློར་བཞྗེངས་པ་ནི་བློས་

མློས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་ན་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་

སུ་སྗེམས་དབྗེན་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚེ་ཕུང་སློགས་རིམ་གིས་ཐིམ་ནས་བདྗེ་སྟློང་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཤར་བའི་མཐར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་པདྨ་དང་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་

མཚོན་དློན་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་ལྷའི་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་དངློས་སུ་ལྡང་ནུས་པ་ཡིན་

ལ། དྗེ་དག་གློམས་པས་འློད་གསལ་ཆྗེན་པློའི་མཐར་ཡང་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་ནི་རིམ་གིས་གློམས་པས་ལློངས་སྦྱློད་རློགས་པའི་

སྐུར་འགྱུར་བ་སྟྗེ་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་འདིར་ནི་སྟློང་པའི་ངང་ནས་ཉི་མ་ལ་

སློགས་པ་རིམ་གིས་ལྡང་བ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་སྟློང་པའི་ངང་ལས་རླུང་

སྗེམས་ཙམ་ལས་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བའི་དློད་ཡིན་ལ། དྗེ་ནས་བསྐྗེད་རིམ་པས་ལློངས་

སྐུ་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནི་བར་དློས་མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་བངས་པ་དང་

འདྲ་སྟྗེ་སྐྗེ་བ་སྦྱློང་བྱྗེད་སྤྲུལ་སྐུ་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། འདིའང་ད་ལྟ་མློས་པ་ཡིད་བྱྗེད་

ཀིས་གློམས་པར་བྱས་པས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་དངློས་སུ་དྗེ་ལྟར་
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འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་ན་སིད་པ་སྐྗེ་བ་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་རྣམས་ཀི་སིང་པློ་

ནི་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་མཐུན་པར་ལམ་གི་སྐུ་གསུམ་བསློམས་པས་འབས་

བུའི་སྐུ་གསུམ་དང་ཡང་མཐུན་པར་འབས་བུའི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་འདི་ཡིན་ལ། 

རིམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་གཞི་འབས་ཀི་ཆློས་སྐུ་གསུམ་དང་མཐུན་པར་སྐུ་གསུམ་

བསློམ་པ་ནི་འདྲ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་གི་སློ་སློའི་ཆློས་མཐུན་ངློས་མ་ཟིན་པར་འཕྱུགས་ན་རྒྱུད་འགྲྗེལ་དུ་སྗེམས་

དབྗེན་དང་འློད་གསལ་གི་མཐར་སྒྱུ་མ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞྗེངས་པ་ལློངས་སྐུ་

དང༌། དྗེ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་རྣམ་གཞག་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་གནང་

ཟིན་པའང་ངྗེས་པར་འཕྱུགས་པ་ཡིན་པས་འདི་གལ་ཆྗེའློ། །གལ་ཏྗེ་རིམ་པ་དང་པློའི་

སྦྱང་གཞི་ལ་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་ག་འཇློག་ན་རློགས་རིམ་གི་སྦྱང་གཞི་མྗེད་པར་

འགྱུར་ལ། གཉིས་ཀའི་སྦྱང་གཞིར་འཇློག་ན་སྦྱང་བྱ་གཅིག་ལ་སྦྱློང་བྱྗེད་གཉིས་དློན་

མྗེད་དློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་འདིར་ཐ་མལ་པ་འཆི་བའི་འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་ཅན་

གི་ཉམས་ཇི་ལྟར་སྐྗེ་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་རློགས་རིམ་བསྐྗེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་གཞིའི་

སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་འདྲ་བའི་ལམ་བསློམ་པས་དྗེ་གསུམ་དག་པར་བྱྗེད་པ་

གནད་ཀི་དློན་ཡིན་ལ། ཚུལ་དྗེས་ལམ་སློམ་པ་པློ་རང་གི་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་

སྦྱློང་བ་ལ་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་དང་སྗེམས་དབྗེན་དང་འློད་གསལ་ནི་འཆི་བ་དང་

རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསློམ་པ་འཆི་བ་སྦྱློང་བྱྗེད་ཡིན་ལ། དང་པློའི་མགློན་པློ་

དང་སྒྱུ་ལུས་དང་ཟུང་འཇུག་ནི་བར་དློ་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསློམ་པ་

བར་དློ་སྦྱློང་བྱྗེད་དང༌། དྗེ་གསུམ་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནི་སྐྗེ་བ་
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ལྗེན་པ་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་བསློམ་པ་སྐྗེ་བ་སྦྱློང་བྱྗེད་ཡིན་ཏྗེ། སྦྱང་གཞི་

གཅིག་སྦྱློང་བ་ལ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་གི་རྟློགས་པ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སྐྗེ་བ་

སྐས་ཀི་གདང་བུའི་རིམ་པ་དང་འདྲའློ། །

སྦྱང་གཞི་གསུམ་པློ་སྦྱློང་བ་ན་དྗེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་རྟློགས་པ་བསྐྗེད་

ནས་སྦྱློང་དགློས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པའི་རྟློགས་པ་རློགས་རིམ་

གི་སྐབས་མིན་པར་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། དྗེ་སྐྗེ་བ་ལའང་དང་པློ་ཕྱློགས་མཐུན་ཙམ་གི་ལམ་

རིམ་པ་དང་པློས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། དྗེས་སྨིན་པར་མ་བྱས་ན་དགྗེ་རྩ་མ་

སྨིན་པར་རློགས་པ་མི་སིད་པས་རིམ་པ་གཉིས་པ་མི་སྐྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རིམ་

པ་དང་པློས་དགྗེ་རྩ་སྨིན་པར་བྱས་པས་སྦྱང་གཞི་གསུམ་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྦྱློང་བ་དང༌། 

དྗེས་སྦྱློང་མ་ནུས་པའི་ལྷག་མ་རིམ་པ་གཉིས་པས་ཇི་ཙམ་རྗེ་སྦྱློང་བ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་

པར་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་ན་རིམ་གཉིས་གློ་རིམ་ངྗེས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ལ་ངྗེས་པ་

བརྟན་པློ་རྗེད་ནས་ཉམས་ལྗེན་མི་འཕྱུག་ལ། དྗེ་ལྟ་མིན་ན་འཕགས་པས་གདམས་པ་

མདློར་བྱས་ནས་འབྱུང་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསུམ་ལ་སློགས་པ་གཙིགས་མྗེད་དུ་

བཞག་ནས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཡབ་སས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་བའི་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཟྗེར་

རྒྱུ་མྗེད་པའི་མན་ངག་ཕ་མློ་འགའ་ཞིག་གིས་དུས་འདས་ནས་ལམ་གི་ལུས་མི་རྗེད་

པས་བསྐྗེད་རློགས་གཉིས་ཀའི་ཆློས་སྐད་རྣམས་སྦྱང་གཞིའི་གནད་ཅིག་ལ་བསྐློར་

ནས་ལམ་ལྟར་སང་བས་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་བ་མ་ལས་བཙལ་

བར་བྱ་ཞིང་འདི་རྣམས་ཀི་མཐའ་གཅློད་དང་ལུང་ཁུངས་དང་སྒྲུབ་བྱྗེད་རྒྱས་པར་ནི་

གསང་ཆྗེན་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་དཔལ་གསང་བ་
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འདུས་པའི་གནད་ཀི་དློན་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་རིམ་པློ་ཆྗེ་དྗེ་

དག་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་སྗེ་དག་ནས་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་

རྣལ་འབྱློར་རྣམས་སིད་པ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསློམ་པ་རྣམས་ལ། 

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་འདི་འདྲ་བའི་འགྲྗེལ་ལུགས་ཤིག་མྗེད་ན། གང་

མཐུན་མཐུན་བསྒིག་པའི་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པ་འཆི་བ་དང་འདྲ་ཞྗེས་སློགས་འདྲ་

བསྒིག་པ་ཙམ་རྗེའི་བཤད་པ་ལས་ནུས་པ་མི་ཐློན་པས་བློ་གྲློས་ཆྗེན་པློ་དག་ཚིམ་

པར་ག་ལ་འགྱུར། དྗེའི་ཕྱིར་ལམ་གི་གནད་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་

རྒྱུད་སྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པློ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུད་དློན་འགྲྗེལ་པ་ལ། གངས་

ཅན་གི་ཁློད་འདིར་ཤིང་རྟ་ཆྗེན་པློའི་སློལ་འབྱྗེད་དམ་པར་གྱུར་པ་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་རྣམ་དཔྱློད་ཀི་བློ་ཞིབ་མློས་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱའློ། །

ལུས་དཀིལ་ལ་ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བསློམ་པ་དང༌། བརྟྗེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་དུ་བསློམ་པ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ནི་ལུས་ཀི་མདུན་རྒྱབ་ཅྗེས་སློགས་ཏྗེ་

མདློར་བྱས་དང་མདློ་བསྗེར་མི་གསལ་ཡང་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་དང་

སྒློན་གསལ་དང་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་གསུངས་པས་ངྗེས་པར་དགློས་ལ། ཁ་ཅིག་

ལུས་ཀི་ཆ་རྣམས་གཞལ་ཡང་ཁང་གི་ཆ་དྗེའི་དློད་ཐུབ་ལྟ་བུར་བྱས་ནས་རྣམ་པ་མི་

བསྒྱུར་བ་ཡློད་ཀང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར། ལུས་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒྱུར། ཞྗེས་པ་

དང༌། དློན་བསྡུར་ཡང་། ལུས་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསློམ། ཞྗེས་སློགས་དང༌། རྣམ་

གཞག་རིམ་པར་ཡང་གྲུ་བཞི་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་བསློམ་པར་བཤད་པས་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པའི་མློས་པ་དགློས་སློ། །རྒྱུད་གཞན་དག་ལས་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་
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སྲུང་འཁློར་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་ཡློད་ཀང་ལུགས་འདི་ལ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་གཞལ་

ཡས་ཁང་རྟ་བབས་ཚུན་ཆད་བསློམ་པ་ལས་མ་གསུངས་པས་དྗེ་དང་བསྟུན་

པའློ། །དྗེ་ལ་ལུས་ཀི་མདུན་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཤར་ངློས་དང་གཡས་ལྷློ་རྒྱབ་

ནུབ་གཡློན་བྱང་སྟྗེ་ཟུར་བཞི་ཞྗེས་པ་ཐིག་ཕད་མཚམས་ཀི་ཟུར་ཁློ་ནར་མི་བཟུང་

ངློ་། །སློ་བཞི་ནི་གང་དང་གང་སྦྱློར་བ་མི་གསལ་ཡང་གང་འློས་སུ་སྦྱར་བས་ཆློག་ལ། 

གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཟླ་ཕྱྗེད་ཅྗེས་འབྱུང་བ་བློད་ཁ་ཅིག་ཁ་ཟླ་ཕྱྗེད་ཀི་རྣམ་བར་ཡློད་

པས་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི་ཡི་གྗེ་ནློར་བ་མ་ཕྱྗེད་པ་སྟྗེ། ཆ་ཟླ་ཕྱྗེད་ཅྗེས་པ་ཡིན་ལ་ཆ་ནི་

བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་ཡར་ངློ་མར་ངློའི་ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག་ཡློང་བས་དྗེ་སྐད་

དུ་གསུངས་སློ། །འདི་དག་ནི་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་གཞུང་དློན་བཀློད་པ་ཡིན་ལ། མྗེ་ལློང་

དང་དྲིལ་བུ་དང་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་དང་དར་འཕན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་གང་ན་ཡློད་མི་གསལའང་དྲ་ཕྱྗེད་ཀི་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་སྐབས་དང་སྦྱར་བ་

ནི་དློན་འཐློབ་ཡིན་ལ་མྗེ་ལློང་ལ་སློགས་པ་ཀུན་མིག་དབང་སློགས་ལས་བསྐྗེད་

པས་ཆློག་གློ །དྗེ་བཞིན་དུ་དབུས་ཀི་པདྨ་ཞྗེས་བའང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་ལ་

དབུས་ཞྗེས་བཤད་པ་མང་བས་པདྨ་སློ་གཅིག་པློ་ཀུན་བསྐྗེད་པས་རུང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་

ན་ལུས་ཉིད་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པར་བསློམ་པ་སྟྗེ། ལུས་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་བསློམ་པར་གསུངས་པ་ལ་ལུས་ལྷར་གྱུར་ནས་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

སློང་བར་བསློམས་ན་དྗེ་ནི་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལའང་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་པ་ཡིན་

ནློ། །ལུས་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བསློམ་པ་ནི་མདློར་བྱས་སུ་སྤྱི་བློ་སློགས་སུ་

རྣམ་སང་སློགས་བསློམ་ཞྗེས་གསུངས་ནས་དྗེའི་རྗེས་སུ་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་རྣམས་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།

709

གསུངས་ཤིང་ལྷའི་སྐུ་མདློག་སློགས་མི་གསལ་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ས་བློན་གི་ཡི་

གྗེ་བསློམས་ནས་དྗེ་ལྷའི་ངློ་བློར་མློས་པ་ཙམ་བྱྗེད་པའི་ལུགས་ཡློད་ལ། རྒྱུད་གཞན་

དག་གི་སྐབས་སུ་ལུས་ལ་ལྷའི་ས་བློན་བསློམས་པས་ལུས་དཀིལ་དུ་འགྲློ་བའི་

སྐབས་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་དྗེས་མི་ཆློག་སྟྗེ། སྒློན་གསལ་དུ་ལུས་དཀིལ་གི་སྐབས་ན་

ལྷའི་ས་བློན་རྣམས་ལྷ་དྗེ་དང་དྗེའི་རྒྱུར་བྱས་ནས་ས་བློན་ལས་ལྷ་བསྐྗེད་པར་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། རྣམ་གཞག་རིམ་པར་ཡུམ་གི་ལུས་དཀིལ་བསློམ་པ་

ནའང་ས་སིང་སློགས་ཡུམ་དང་སློམས་པར་འཇུག་པ་བསློམ་པར་བཤད་ལ་ཡབ་

ཡུམ་གི་ལུས་དཀིལ་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་ཅིང་ཡི་གྗེ་ལ་སློམས་པར་འཇུག་པ་མི་རུང་

བའི་ཕྱིར་རློ། །

འདིར་ཁ་ཅིག་ཡབ་ཀི་ལུས་ལ་ལྷ་ཚང་བར་མི་བསློམ་པར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་

ཀའི་ལུས་དཀིལ་ཚོགས་པ་ལས་ལྷ་སློགས་གཉིས་བྱྗེད་པ་ཡློད་ཀང་མི་འཐད་དྗེ། རློ་

རྗེ་ཕྗེད་པར་སློབ་དཔློན་གི་ལུས་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཚང་བར་གསུངས་ཤིང་ལུས་

དཀིལ་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཡློད་པ་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་བཀློད་ནས་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་

སློ་གཉིས་ཡློད་པར་བསྒྲུབ་ཅིང་རློ་རྗེ་མ་ལྔ་ལ་སློགས་པའང་ས་སིང་སློགས་དང་

སློམས་པར་འཇུག་པ་བསློམ་པར་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །གལ་ཏྗེ་ལུས་ལ་ལྷ་བཀློད་ནས་བསློམ་པ་ལུས་དཀིལ་དུ་འཇློག་ན་སྐྗེ་མཆྗེད་

དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚེ་ལྷ་སློམ་པ་ཡློད་པས་ལུས་དཀིལ་

བསློམ་པར་འགྱུར་ཞིང་དྗེ་ལྟར་ཡང་མི་འདློད་པས་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇློག་

བྱྗེད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བརློད་པར་བྱ་དགློས་སློ་ཞྗེ་ན། རྟློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཁྱློད་
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ལྗེགས་པར་ཉློན་ཅིག་དང་བཤད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་འདིར་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་

པ་ནི་ལུས་ཉིད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་ལུས་ལས་བསྐྗེད་

པའི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལུས་དཀིལ་ཞྗེས་བྱ་སྟྗེ། དཔྗེར་ན་མིག་གི་དབང་

པློས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུད་བྱས་ནས། བསྐྗེད་པའི་ཤྗེས་པ་ལ་མིག་གི་ཤྗེས་པ་

ཞྗེས་བརློད་པ་ལྟ་བུ་སྟྗེ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །དྗེ་ཡི་ཐ་སད་དབང་བློས་

བྱས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །འློ་ན་ལུས་ཀི་ཆ་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་བསྐྗེད་པས་ས་

བློན་གི་ཡི་གྗེ་ལས་བསྐྗེད་པ་དློན་མྗེད་དློ་ཞྗེ་ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ་བདྗེ་མཆློག་ལུས་

དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ས་བློན་ལས་ཀང་བསྐྗེད་པར་གསུངས་

པ་ལྟར་ལུས་དང་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཆར་ལས་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་དུ་མ་ཡློད་པས་སློ། །དྗེས་

ན་རང་གི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དྗེ་ཉིད་ཡི་གྗེ་ༀ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་ནས་དྗེ་ཞུ་བ་ལས་

རྣམ་སང་དུ་བསྐྗེད་པ་དང་དྗེའི་ཚེའང་རང་གི་གཟུགས་ཕུང་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པར་

གཟུགས་ཕུང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་མློས་པའི་ང་རྒྱལ་རྗེ་རྗེ་བྱྗེད་པ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་གཟུགས་

ཕུང་དུ་གྱུར་པའི་ལྷ་ཡིན་པ་དང་ལྷ་དྗེའི་ང་རྒྱལ་དང་རྣམ་པ་དྲན་པ་དང་གཟུགས་ཕུང་

གི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་མློས་པ་གསུམ་ཆར་དང་ལྡན་པ་དགློས་སློ། །གློང་དུ་ལུས་བརྟྗེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་པས་ཕྱིས་ཡང་ལུས་ལྷར་བསློམ་པ་མི་འཐད་དྗེ་གང་

ཟག་གཅིག་ལ་ལུས་གཉིས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན། འློ་ན་མིག་དབང་སློགས་སྗེམས་

དཔར་བསློམ་པ་དང༌། ས་ཁམས་སྤྱན་མ་སློགས་ཡུམ་བཞིར་བསློམ་པ་སློགས་ཀང་

མི་འཐད་པ་དང༌། གཟུགས་གཟུགས་རློ་རྗེ་མར་བསློམ་པ་སློགས་ཀང་མི་འཐད་པར་

ཐལ་ཏྗེ། གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སང་དུ་བསློམས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་ནི་
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དངློས་པློའི་གནས་“ཚོད
1

་དང་བློས་བསློམ་པ་གཉིས་མ་ཕྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ་སྔགས་ཀི་

སྐབས་འདིར་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་བསློམས་ནས་ཡང་སྒིབ་གཉིས་ཕྱིས་

དག་པར་བསློམ་པ་སློགས་མང་ངློ་། །དྗེ་ལྟར་ལུས་དཀིལ་ལ་ལུས་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་

གི་རྒྱུར་འགྲློ་བ་བཞིན་དུ་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལའང་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གིས་ཡུམ་བསྐྗེད་ནས་དྗེའི་ལུས་ལ་ལྷ་འགློད་པ་ནི་ལུས་དཀིལ་དུ་མི་

འགྱུར་ཏྗེ་ལུས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཡུམ་གི་ལུས་དཀིལ་ནི་ལས་རྒྱའི་དབང་

དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནློ། །

རྣམ་སང་གི་སྐིལ་ཀྲུང་རང་གི་སྨིན་མཚམས་དང༌། གཙུག་ཏློར་རང་གི་སྦྱི་

གཙུག་ཏུ་སྗེབས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་གཙུག་ཏློར་རང་གི་སྐྲ་

མཚམས་འློག་ཙམ་དང༌། སྐིལ་ཀྲུང་མགྲིན་པར་སྗེབས་པ་སློགས་སློ། །དློན་གྲུབ་

འགློད་པའི་གནས་ནི་མདློར་བྱས་ཀི་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་རྐང་མཐིལ་བར་ཞྗེས་དང་ཁ་

ཅིག་ཏུ་རྐང་བའི་བར་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། རྩ་རྒྱུད་དུ་ལྟྗེ་བ་རྐྗེད་པ་གསང་བར་རྒྱལ་བའི་

ཞྗེས་འབྱུང་ལ་སྒློན་གསལ་དུ་རྒྱུད་ཚིག་དྗེས་གནས་གཞིའི་སྒ་མི་མངློན་པར་བྱས་

པ་ཡིན་པར་བཤད་པས་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ཏུ་ལྟྗེ་བ་རྐྗེད་པ་གསང་བ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་མ་

དག་སྟྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་གནས་གཞིའི་སྒ་ཤིན་དུ་གསལ་བར་བརློད་པས་འགྲྗེལ་པ་དང་

འགལ་བའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ནི་རིན་འབྱུང་འགློད་པའི་གནས་མདུན་གི་ལྟྗེ་བ་དང་རྒྱབ་

ཀི་རྐྗེང་བའི་ཐད་ལུས་ཀི་ནང་དུ་འགློད་པ་ཡིན་པར་སྔ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ་། །དློན་

གྲུབ་བརླའི་རྩ་བར་འགློད་པར་བཤད་ཅིང་དྗེའི་ཡན་ལག་”གང
2

་དུ་འློད་མི་གསལ་

1  ཚོར

2  གར
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བར་སང་བས་མདློར་བྱས་སློགས་ཀི ་དགློངས་པ་ལྗེགས་པར་བརྟག་པར་

བྱའློ། །ཡུམ་བཞི་ནི་འབྱུང་བ་བཞིའི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ་སྒློལ་མ་ནི་ཐུར་སྗེལ་རླུང་གི་ངློ་བློ་

ཡིན་པས་གསང་གནས་སུ་འགློད་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡློད་ཀང་སྦྱི་བློར་འགློད་པ་

རྒྱུད་དྗེ་ལས་གསུངས་པས་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །སའི་ཁམས་སྤྱན་མར་བསློམ་པའི་ས་

ཁམས་ནི་ཕྱི་རློལ་གི་ས་མིན་ཏྗེ། འདི་ལུས་དཀིལ་ཡིན་པས་རང་གི་ཕུང་པློས་

བསྡུས་པ་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཐློག་མར་རང་གི་ལུས་ཀི་ས་བའི་ཆ་ཐམས་

ཅད་བློས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་དྗེ་ལཾ་ཡིག་གི་ངློ་བློར་མློས་པ་དང་དྗེ་ལས་སྤྱན་མ་

བསྐྗེད་ཅིང་བདག་གི་ལུས་ཀི་ས་བའི་ཆ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་སངས་

རྒྱས་སྤྱན་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པློ་བྱ་སྟྗེ་འློག་མ་རྣམས་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་མིག་གཉིས་ལ་ས་སིང་གཉིས་བཀློད་ན་ལྷ་སློ་གཉིས་ལས་

མང་བར་འགྱུར་ལ། མིག་ཡ་གཅིག་ལ་མི་འགློད་ན་དྗེ་སྦྱང་བ་དང་བྱིན་གིས་བརླབ་

པ་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞྗེ་ན། གཞུང་རྣམས་སུ་དྗེའི་མིག་གི་དབང་པློ་གཉིས་ལ་

ཞྗེས་སློགས་འབྱུང་བས་མིག་གཉིས་ཀར་ལ་སློམ་དགློས་ཤིང་དྗེའང་ས་སིང་གཅིག་

གི་སྐུས་གཉིས་ཀར་ཁྱབ་པའང་མི་བདྗེ་བས་གཉིས་སློམ་ལ། ལྷ་མངས་པའམ་ལྷག་

པར་མི་འགྱུར་ཏྗེ་གཉིས་ཀའང་ས་སིང་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཟུགས་རློ་

རྗེ་མ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ནི་རྒྱུ་བ་ལ་སློགས་པའི་རླུང་ལྔ་ལས་བསྐྗེད་པ་ཡློད་ཀང་རླུང་

དྗེ་དག་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་གསལ་བྱྗེད་དུ་གསུངས་ཀི་སྒ་ལ་སློགས་པར་མི་རུང་ལ། 

རློ་རྗེ་མ་ལྔ་སྐྗེ་མཆྗེད་ལྔ་ལས་བསྐྗེད་དགློས་པས་རང་གི་གཟུགས་སྒ་སློགས་ལས་

བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །ཁློ་བློ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་གློ་ས་ལ། དྗེ་ལྟར་ལུས་ལྷའི་ངློ་བློར་
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བསློམས་པས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཕུང་སློགས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་ནུས་

པར་མདློར་བྱས་ལས་གསུངས་ཤིང་ལུས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང༌། ལུས་ཁློ་བློར་

བསློམས་པས་ལུས་ཀི་ཆ་དྗེ་རྣམས་ཀི་བགྗེགས་ལ་སློགས་པ་འབད་པ་མྗེད་པར་

ཟླློག་པར་ཡང་གསུངས་སློ། །

དྗེས་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། གཞན་རྣམས་ས་ལ། དཔལ་

ནི་སངས་རྒྱས་སྦྱན་མ་སྟྗེ་དྗེ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བས་ལྡན་པ་སྟྗེ་དཔག་ལྡན་གི་དློན་

ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུའི་ངློ་བློར་བཞུགས་པས་སྐུ་འཆང་བ་ཞྗེས་

པའློ། །རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བསློམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་

དྗེང་སྟྗེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བྱིན་གིས་རླློབས་ཤིག །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། རློ་རྗེའི་སྐུ་རྣམ་སང་

གིས་བདག་གི་ལུས་དྗེ་དང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་

པའློ། །འཁློར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པའང་དྗེ་དང་

འདྲ་ཞིང༌། འདི་དག་གི་གཙོ་འཁློར་ནི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དང་སྐུ་ཆྗེ་བའི་ཁྱད་པར་

ལས་སློ། །དྗེ་ལྟར་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཞུ་བ་བྱང་སྗེམས་ཀི་རྣམ་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་ཐློབ་པ་ནི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་འློད་གསལ་བར་ཞུགས་པ་ལ་བྱ་ཞིང༌། མདློར་བྱས་སུ་སྨློན་ལམ་བཏབ་ནས་

རང་རྣམས་སང་དུ་བསྒྱུར་བ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་ཀང་དྗེའི་དློན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ས་ཐློབ་

“པའི
1

་སྐད་ཅིག་ལ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུའི་ངློ་བློ་རྣམ་སང་དུ་གྱུར་

ནས་དྗེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གང་ཡིན་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་

1  པའ
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ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། གསུང་བྱིན་རླབས་

ཀི་སྐབས་སུ་ཆློས་ཀི་གསུང་ལམ་དཔལ་ལྡན་པ་ཞྗེས་པ་ནི། ཆློས་ནི་འློད་དཔག་མྗེད་

དྗེ་དག་གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་གི་ངློ་བློ་

དཔལ་ཏྗེ་ལྷ་མློ་གློས་དཀར་མློ་དང་ལྡན་པས་ན་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བྱའློ། །རློ་རྗེ་ཆློས་ཀི་

གསུངས་ངྗེས་པའི་ཚིག་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་སྟྗེ་བདག་གི་”ངག
1

་ཀང་དྗེ་དང་

འདྲ་བར་ཤློག །ཅྗེས་པའློ། །གཞན་རྣམས་ས་ལ། སྔགས་ཀི་དློན་ནི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ནི་ངའློ་ཞྗེས་པ་སློགས་ཏྗེ་ང་རྒྱལ་

འཛིན་པའི་དློན་ཡིན་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་མདློག་དམར་པློར་བྱྗེད་པ་དང་

ཡུམ་བསློམ་པ་སློགས་ནི་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་བཞྗེད་པ་ཡིན་ལ་སྗེམས་དཔའ་སུམ་

རྩྗེགས་སུ་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རློ། །འབས་བུའི་དུས་སུ་ལློངས་སྐུས་སྐྗེ་བ་བཟུང་ནས་ཡུམ་གི་མངལ་ལས་ཕྱིར་

འཐློན་པའི་ཚེ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀི་མིག་གིས་མཐློང་བར་ནུས་པ་བཞིན་དུ་སྐབས་

འདི་ནས་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་རྣལ་འབྱློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་ནློ། །

རློགས་རིམ་གི་མན་ངག་ཏུ་འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བ། བར་དློ་ལློངས་སྐུ་

དང་བསྗེ་བ་སྐྗེ་བ་སྦྲུལ་སྐུ་དང་བསྗེ་བ་སྟྗེ་གཙོ་བློ་གསུམ་དང༌། གཉིད་རྨི་ལམ་སད་

པའི་སྐབས་སུ་བསྗེ་བའི་གདམས་པ་ནི་རྗེ་མར་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་གདམས་ངག་

འདིའི་ཁུངས་དང་གཏུགས་ས་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་ཤྗེས་

དགློས་ལ། སྤྱིར་བ་མྗེད་ཀི་ལམ་རིམ་པ་དང་པློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁུངས་ཐུབ་ཀིས་

1  ངག
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མཛད་པ་ཡིན་ན་“དྗེ
1

་ལ་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གཞི་ལྗེགས་པར་ཐིངས་པ་ཞིག་འློང་ལ་

ཁྱད་པར་གསང་འདུས་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་འདིར་རིམ་པ་

གཉིས་པའི་གཞི་འདིང་བར་མཛད་པ་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་

པས། དྗེའི་ཕྱིར་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་ལམ་དུ་འཁྱྗེར་བའི་ཚུལ་རྣམས་རིམ་པ་དང་

པློའི་སྐབས་སུ་གློ་བ་ཆགས་པ་དགློས་ལ། མར་པའི་བསྟན་ཆློས་འདི་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་

གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་ནི་མི་སང་ལ། རྗེས་སུ་འབང་བའི་བསྟན་ཆློས་ཅི་རིགས་སང་

ནའང་གདམས་པའི་གནད་ལློན་པ་དང་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པར་འགྲློ་བའང་ཅི་རིགས་

སུ་སང་ཞིང༌། འདློད་ཆགས་དབང་དང་བསྗེ་བ། གཏི་མུག་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་བ། 

ཞྗེ་སང་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་བའི་བཤད་པ་སང་ནའང༌། སྐབས་འདིའི་གདམས་པའི་

འགྲློས་དང་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་དཀའ་ལ་གལ་ཏྗེ་དུག་གསུམ་དང་བསྗེ་བ་ཡློད་ནའང་ཐློག་

མར་སྐྗེ་འཆི་བར་དློའི་བསྗེ་བ་འདི་རྣམས་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་པར་སང་ལ། མར་

ལུགས་ཀི་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པར་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་

ནས། རྒྱ་བློད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་ལྗེགས་པར་རྟློགས་ཤིང་

དྗེ་དག་རྒྱུད་སྗེ་ཟབ་མློ་ལ་གཏུགས་ནས་ཤིན་ཏུ་དག་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རིགས་

པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གདམས་པ་འདི་ལྟ་བུ་དག་ནི་དུས་འདིར་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་

བ་དག་བྱུང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟྗེ། ལློང་བ་དག་གིས་ཕྱག་དར་གི་ཁློད་ནས་ཡིད་བཞིན་གི་

ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ་དག་རྗེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ལམ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལ་ཐ་ན་སྨློན་

ལམ་གིས་ཀང་འདྲིས་པར་བྱས་ལ་བག་ཆགས་བརྟན་པློ་དང་ལྡན་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་

1  ད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

716

བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་གཞིའི་ཆློས་གསུམ་འབས་བུའི་ཆློས་གསུམ་དུ་བསྒྱུར་

བའི་གདམས་པ་འདི་དག་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུའང་དྗེ་

ཉིད་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བློར་འགྲློ་བའི་ཚུལ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་བྱའློ། །

བདག་ཅག་གི་སྟློན་པ་འཇིག་རྟྗེན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དྗེས་

གདུལ་བྱ་རིགས་གསུམ་ལ་དགློངས་ནས་སྦྱློད་པ་གསུམ་བསྟན་ཏྗེ། འདི་ལྟར་དམན་

པ་ལ་མློས་པ་ལ་ཆགས་བལ་གི་སྤྱློད་པ། རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལ་མློས་པ་ལ་ས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་སྤྱློད་པ། ཟབ་མློ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་རྣམས་ལ་འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀི་སྤྱློད་

པ་དང་གསུམ་ལས། འདིར་ནི་རྩ་རྒྱུད་དུ། འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀིས་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་གདུལ་བའི་ཐབས་སྟློན་པའི་ཕྱིར་དུ་ལྷ་མློ་དགུ་སྤྲུལ་པར་གསུངས་པས། སྔར་

བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་དྗེ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་ལམ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་མའི་བདྗེ་

བ་ལམ་དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་པ་སྟྗེ། རིག་མའི་འདློད་ཡློན་གི་སློ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་

ལམ་སྟློན་པས་འདིར་ཡང་ཕྱག་རྒྱ་འདུ་བྱ་བ་སྟློན་ལ། དྗེའི་ཚུལ་ནི། རང་རིགས་ཀི་

བུ་མློ་སིང་ག་ནས་ཕྱུང་སྟྗེ་མདུན་དུ་དགློད་པ་ཡིན་ལ། དང་པློ་སིང་ག་ནས་ཕྱུང་པའི་

ཚེ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མའི་རྣམ་པར་བྱྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། ཕྱུང་ཟིན་ནས་སྟློང་པར་སྦྱང་སྟྗེ་རིམ་

གིས་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མར་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁློ་མློ་འདི་རྣམས་རང་གི་ཡབ་དང་འདྲ་

བར་ཨ་བྷ་ཡས་བཤད་དློ། །མདློར་བྱས་སུ་ལས་རྒྱའི་དབང་དུ་མཛད་ལ་དྗེ་ལྟར་ན་

ལུས་དཀིལ་དུ་བྱ་དགློས་ཀང་འདིར་ནི་ལུས་དཀིལ་མ་ཡིན་ཏྗེ་ཡུམ་གི་ལུས་མྗེད་

པའི་ཕྱིར་ཏྗེ་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །རློ་རྗེ་མ་ལྔ་ནི་གནས་ཀི་

དངློས་གཞི་བཟུང་ནས་ས་སིང་སློགས་ཀིས་ཕར་ལ་འཁྱུད་པ་ཡིན་ལ་ཡབ་ཀི་ལུས་



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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དཀིལ་ལ་ནི་ལྡློག་པས་སློ། །ཕཊ་ཀི་ཡི་གྗེས་བྱང་སྗེམས་འགློག་པ་ནི་གཟུགས་ཅན་

ཡིན་ལ་འབྱིན་པ་ནི་ངག་གི་གདངས་ཡིན་ནློ། །མཆློད་པའི་དུས་སུ་ནི་བདག་ཉིད་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་མཆློད་པས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་བདྗེ་བས་ཚིམ་པར་མློས་པ་ཡིན་ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ནི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པའི་རློ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ནི་ངའློ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་

འཛིན་པའློ། །འདི་རྣམས་སྔར་བྷཱུཾ་ལས་བསྐྗེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དྗེ་ཉིད་ཀི་དབུས་

སུ་བྱ་བར་གསུངས་པས་ལུས་དཀིལ་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཉིས་རིམ་གི་རྣམ་པར་

བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །མདློར་བྱས་སུ་གཙོ་བློ་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་གྱུར་པ་ཡན་ཆད་དང་པློ་

སྦྱློར་བར་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བློའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟྗེ། འཁློར་རྣམས་དང་རྟྗེན་གི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་འདིར་ནི་ཡུམ་གི་པདྨར་རྟྗེན་བསྐྗེད་པ་ཕྱིན་ཆད་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་ཏུ་མཛད་པའློ། །རྒྱུད་སྗེ་གཞན་རྣམས་སུ་མངློན་རྟློགས་བསྡུས་པ་

བསློམ་པའི་ཚུལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་བསྡུས་པ་བྱྗེད་ན་དང་པློའི་སྦྱློར་བ་ཡན་

ཆད་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །ཇི་ལྟར་དགྲ་བློའི་གཟུགས་བརན་བིས་ནས་དྗེ་ལ་རྣམ་ཤྗེས་

བཀུག་ཅིང་དྗེ་མཚོན་གིས་གཏུབས་པ་ལས་དགྲ་དྗེ་འཆི་བ་བཞིན་དུ། རང་གི་ལུས་

དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ངློ་བློར་མློས་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ཡང་ཡང་སྤྱན་དྲངས་བསྟིམ་

པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཡིན་ལ་དྗེ་ནི་སྔགས་ཀི་ཆྗེ་བ་

ཡིན་པས་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའློ། །

དང་པློ་སྦྱློར་བ་ནི་རང་གི་དློན་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པ་སྟྗེ་

བསྗེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལའང་བསྗེན་སྒྲུབ་
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བཞི་བཞི་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ཡློད་ཀང༌། འདིར་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལམ་རློགས་པ་ལ་བསྗེན་

སྒྲུབ་བཞིར་བསྡུས་ཏྗེ། འདི་དག་རྒྱུད་ཕྱི་མིའི་བསྗེན་སྒྲུབ་བཞི་གསུངས་པའི་ནང་

ནས་བསྗེན་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྡུད་

པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་པློ་མཆློག་ཡིན་ལ། འདི་དག་རྟྗེན་

བརྟྗེན་པ་ཐིག་ལྗེ་ལས་བསྐྗེད་པ་འཕགས་སྐློར་དུ་གསལ་ཞིང༌། ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་

རྣམས་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་དང་སྦྱར་ནས་དྗེ་ལས་བསྐྗེད་པ་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ལས་འབྱུང་

ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཀུན་ལ་བདག་ཉིད་ལྷ་དྗེ་དང་དྗེ་

ཡིན་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དགློས་པར་ཟླ་བ་གྲགས་པས་བཤད་ལ། རིན་པློ་ཆྗེ་པས། 

འབྱིན་པའི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་མཛད་པ་མི་འཐད་དྗེ། ཞྗེ་སང་རློ་རྗེའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་

ནས་ལྷ་ལྷག་མ་སློ་གཅིག་པློ་ཀུན་འབྱིན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་བསྐྗེད་

པའི་ལྷ་རང་རང་གི་ང་རྒྱལ་བྱའློ། །མི་བསྐློད་པ་ཕྱུང་ནས་མཛད་པ་མཛད་དྗེ་རང་ལ་

ཞུགས་ནས་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེར་གྱུར་པ་ནི་དང་པློ་སྦྱློར་པའི་ཆ་ཡིན་ནློ། །མདློར་བྱས་སུ་

རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་རློ་རློ་རྗེ་མ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱིན་པའི་བཤད་པ་ཡློད་ཀང་

སྐབས་འདིར་མཛད་པ་ལྟར་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། མི་བསྐློད་པ་གཙོ་བློ་ལ་

བསྟིམ་པའི་ཕྱིར་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མའང་ཡུམ་ལ་བསྟིམ་པ་ཤིན་ཏུ་རིགས་སློ། །ཐུ

གས་ཀར་དྲངས་ཞྗེས་པའི་དློན་གསང་འདུས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཞབས་ལུགས་པ་

རྣམས་ཡུམ་གི་པདྨ་ལ་ཐུགས་ཀར་མཛད་པ་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་དྗེ་དང་མི་འདྲ་ཞིང༌། 

ཁ་ཅིག་ལས་ཡབ་ཀི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་སྤློ་བའང་སང་ངློ་། །ཛི་ན་ཛི་ཀ་ཅྗེས་སློགས་

ལྷ་ལ་འབློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཛི་ན་ཛི་ཀ་ནི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་ཏྗེ་རྩིབས་བཅུ་པའི་འཁློར་
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ལློས་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བའློ། །རཏྣ་དྷཀ་ནི་རིན་ཆྗེན་འཆང་སྟྗེ་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆ་དགུ་

པ་བསམས་པའློ། །ཨཱ་རློ་ལིཀ་ནི་འཁློར་བ་མ་ལུས་པ་ལས་འདས་པ་སྟྗེ། འཁློར་བ་ན་

གནས་ཀང་དྗེས་མ་གློས་པའི་བརར་པདྨ་འཛིན་པའློ། །པྲཛྙཱ་དྷ་ཀ་ནི་ཤྗེས་རབ་འཆང་

སྟྗེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའློ། །མློ་ཧ་ར་ཏི་ནི་གཏི་མུག་དགའ་མ་སྟྗེ། གཏི་མུག་ནི་རྣམ་སང་

ཡིན་ལ་དྗེ་ལ་དགའ་བའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དྭྗེ་ཥ་ར་ཏི་ནི་ཞྗེ་སང་དགའ་མ། རཱ་ག་ར་ཏི་ནི་

འདློད་ཆགས་དགའ་མ། བཛྲ་ར་ཏི་ནི་རློ་རྗེ་དགའ་མ་སྟྗེ་ཡུམ་བཞི་རང་རང་གི་ཡབ་

ལ་དགའ་བའློ། །རཱུ་པ་དང་ཤབྟ་དང་གནྡ་དང་ར་ས་དང་སརྴ་རྣམས་ལ་བཛྲ་ཞྗེས་

སྦྱློར་བ་ནི་རློ་རྗེ་མ་ལྔའི་འབྱིན་སྔགས་ཏྗེ། རཱུ་པ་སློགས་ལྔ་ནི་བལྟ་བར་བྱ་བས་ན་

གཟུགས་ཞྗེས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་ཡིན་ལ། རློ་རྗེའི་སྒས་ནི་ཡུལ་དྗེ་དག་གི་ལྷ་མློའི་རང་

བཞིན་གིས་གཟུགས་སློགས་དག་པར་བྱྗེད་པ་སྟློན་ནློ། །ཀི་ཏི་གརྦྷ་ནི་སའི་སིང་པློ་

ཞྗེས་པ་སྟྗེ་ས་ལྟར་མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སིང་པློ་སྟྗེ་དྗེ་དང་ལྡན་པས་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་

བྱའློ། །མྱཻ་ཏྲི་ནི་བྱམས་པ་སྟྗེ་བྱམས་པ་ཆྗེན་པློ་གཙོ་བློར་གྱུར་བའི་ཡློན་ཏན་མངའ་

བས་སློ། །བཛྲ་པཱ་ཎི་ནི་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ་སྟྗེ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་རློ་རྗེ་འཆང་བས་

སློ། །ཁ་གརྦྷ་ནི་ནམ་མཁའི་སིང་པློ་སྟྗེ་ནམ་མཁའ་ནི་སྒིབ་པ་དང་བལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་སིང་པློ་ཡིན་ཅིང་དྗེ་དང་ལྡན་པས་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བྱའློ། །ལློ་ཀྗེ་ཤྭ་ར་ཞྗེས་པ་

འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་སྟྗེ། ཨི་མཚམས་སྦྱར་བས་ལློ་ཀྗེ་ཤྭ་ར་ཞྗེས་པ་ཡིན་ལ། ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ཀིས་འཇིག་རྟྗེན་དབང་དུ་མཛད་པས་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བྱའློ། །མཉྫུ་

ཤྲི་ནི་འཇམ་དཔལ་ཏྗེ་སྐུའི་འློད་གསལ་ཞིང་འཇམ་པ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བསྐུལ་
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བའི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་སློ། །སརྦ་ནི་ཝ་ར་ཎ་བིསྐཾ་བི་ནི་ཞྗེས་པ་ནི་སྒིབ་པ་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པར་སྗེལ་བ་སྟྗེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་

མནན་པས་སློ། །ས་མན་བྷ་དྲ་ནི་ཀུན་ནས་མཛེས་པའམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་སྟྗེ་དྗེ་

རྣམས་ནི་ཉྗེ་བའི་སས་བརྒྱད་”འབྱིན
1

་པའློ། །ཡ་མ་ནི་གཤིན་རྗེའམ་དམལ་པ། ཨན་

ཞྗེས་པ་མཐའ། ཀྲ་ཏ་ནི་བྱྗེད་པ་སྟྗེ་འདློན་པའི་ཚེ་ཨན་ཞྗེས་པ་མཚམས་སྦྱར་དུ་

བཏང་ནས་ཡ་མཱན་ཀྲཏ་ཅྗེས་པ་ཁློ་བློ་ཆྗེན་པློ་འདིའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་དམལ་བའི་

སྡུག་བསྔལ་འཇློམས་པར་བྱྗེད་པའློ། །པྲཛྙཱན་ཀྲ་ཏ་ཅྗེས་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་མཐར་བྱྗེད་

དྗེ། ཤྗེས་རབ་ཀིས་ཉློན་མློངས་འཇློམས་པར་བྱྗེད་པའློ། །པདྨཱ་ན་ཀྲ་ཏ་ནི་པདྨ་མཐར་

བྱྗེད་དྗེ། པདྨ་དྗེ་ཆུས་མ་གློས་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་ཀིས་མ་གློས་

ཤིང་ཉློན་མློངས་འཇློམས་པར་བྱྗེད་པའློ། །བྷི་གྷྣླཱན་ཀྲ་ཏ་ནི་བགྗེགས་མཐར་བྱྗེད་དྗེ་ཁློ་

བློ་ཆྗེན་པློ་འདིའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བགྗེགས་ཏྗེ་བདུད་བཞི་འཇློམས་པར་བྱྗེད་

པའློ། །ཙ་ལ་གཡློ་བ་དང་ཨ་ནི་དྗེ་འགློག་པས་གཡློ་བ་མྗེད་པའམ་མི་གཡློ་བ་སྟྗེ་

འཇིག་རྟྗེན་ཆློས་བརྒྱད་ཀིས་རྟག་ཏུ་སྗེམས་བསྐློད་པ་རྣམས་རློ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་གིས་མནན་ཅིང་བཅློམས་པས་དྗེ་སྐད་ཅྗེས་བྱའློ། །ཊཀྐི་རཱ་ཛ་ནི་འདློད་པའི་

རྒྱལ་པློ་སྟྗེ་འདློད་པའི་འདློད་ཆགས་བསལ་ཞིང་དག་པར་བྱྗེད་པས་སློ། །ནཱི་ལ་དཎ་

ནི་དབྱུག་པ་སྔློན་པློ་སྟྗེ་སྔློན་པློ་ནི་འདིར་ནག་པློ་དང་སྐད་དློད་གཅིག་པས་ནག་པློའི་

ལས་སིག་པ་སྟྗེ། དབྱུག་པ་ནི་དྗེ་ཚར་གཅློད་པར་མཛད་པས་སློ། །མཧཱ་བཱ་ལ་ནི་

སྟློབས་པློ་ཆྗེ་སྟྗེ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པའི་སྟློབས་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་ཉློན་མློངས་

1  འབྱན



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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འཇློམས་པས་སློ། །ཨུཥྞི་ཥ་”ཙ
1

ཀྲ་ཝརྟི་ནི་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་སྟྗེ་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁམས་གསུམ་ལས་གྲློལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྩློལ་བས་“གཙུག
2

་

ཏློར་ཏྗེ་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་སྒ་བཤད་མི་སང་ངློ་། །སུཾ་བྷ་རཱ་ཛ་ནི་གནློད་མཛེས་ཏྗེ་

སུཾ་བྷ་ཞྗེས་འདུལ་བའམ་གནློད་པ་དང་རཱ་ཛ་རྒྱལ་པློ་དང་མཛེས་པ་སློགས་ལ་འཇུག་

པ་ཡིན་ལ། ཕྱློགས་བཅུའི་བགྗེགས་བཀུག་ནས་ཕུར་བུས་འདྗེབས་པར་བྱྗེད་པའི་

དློན་གིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ལྷ་སློ་གཉིས་སློ་བདུན་གིས་རློགས་པར་བྱས་ལ། ཚོགས་

བརྟྗེན་ནས་འདིའི་བར་ཡིད་ཀིས་རིམ་པས་དཔྱད་སློམ་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ནས་ལྷ་ལ་དམིགས་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པློ་བསྐྗེད་པའི་ཕྱིར་དམིགས་རྟྗེན་གསལ་བཏབ་ནས་ཇི་ཙམ་

གནས་ཀི་བར་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ལ་བ་མ་འགློས་ཀི་གདམས་པ་ནི་རྣམ་པ་ལ་བསབ་པ་དང༌། གློ་རིམ་ལ་

བསབ་པ་དང༌། ཐུན་ལ་བསབ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། དྗེའང་ཐློག་མར་མངློན་རྟློགས་རིམ་

གིས་བསློམ་པའི་ཚེ། གང་སློམ་རྒྱུ་“དྗེའི
3

་རྣམ་པ་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ཕྱི་མ་གསལ་མི་

འདྗེབས་པ་དང༌། ཕྱི་མ་གསལ་འདྗེབས་པའི་ཚེའང་སྔ་མའི་དློན་སྤྱི་རྒྱང་སྐྱུར་མི་

བྱྗེད་པར་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱྗེད་པ་དང། རྣམ་པ་ཤར་པའི་ཚེ་དྗེ་དང་དྗེའི་ང་རྒྱལ་རྗེའང་

འཇློག་པ་སྟྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་མངློན་རྟློགས་ཚར་རྗེ་བསློམ་ཞིང་རྒྱུན་དུ་དྗེ་ལྟར་

གློམས་པར་བྱས་པས་ངག་ཏུ་འདློན་པ་དང་ཡིད་ལ་འཆར་བ་གཉིས་ཀང་བྱང་མློར་

སློང་ནས་ཚིག་མགློགས་པར་ཐློན་པ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལའང་མགློགས་པར་འཆར་

1  ཅ

2  གཅུག

3  དིའི
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ཞིང༌། དྗེ་ལྟར་མིན་ན་ངག་ལ་ཤིན་ཏུ་མགློགས་པར་ཐློན་ཀང་ཡིད་ལ་དློན་སྤྱི་ཅུང་

ཟད་རྗེའང་མི་འཆར་བར་འགྱུར་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་དྗེ་མངློན་རྟློགས་བསློམ་པར་མི་

འགྱུར་གི་བཤར་སྦྱང་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་དྗེས་མངློན་རྟློགས་བསློམས་པ་ཡིན་ན་

རིམ་ལྔའི་གཞུང་ཚར་གཅིག་བཤར་བའི་ཚེའང་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དང་སྗེམས་དབྗེན་སྒྱུ་

ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་རྣམས་བསློམས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་མངློན་

རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་ཡིད་ཡུལ་དུ་བསློམས་པ་འདི་མྗེད་ན་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་སྦྱློང་

བ་དང་རློགས་རིམ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བ་རྣམས་འབྱུང་མི་སིད་པས་རབ་ཐུན་བཞིར་མངློན་

རྟློགས་ཀི་རིམ་པ་ལ་བསབས་ནས་ཡིད་ལ་ལྗེགས་པར་འཆར་ཐུབ་པ་བྱ་དགློས་

སློ། །

དྗེ་ལྟར་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་བར་དུ་གསལ་བཏབ་ནས། དྗེའི་འློག་

ཏུ་གཙོ་བློ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་རྟྗེན་བྱས་ནས་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ་ཡིན་

ནློ། །དྗེའང་ལྷའི་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་སློགས་ཀི་དློན་སྤྱི་ཡིད་ངློ་ན་ཤར་བའི་རྣམ་པ་

གསལ་བ། ལྷ་དྗེ་དང་དྗེ་ཡིན་བའི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་གཉིས་དགློས་ཤིང༌། གལ་ཏྗེ་རྣམ་

པ་ཤིན་ཏུ་འཆར་ཡང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པློ་མྗེད་པ་ཙ་ཀ་ལིའམ་ཐང་སྐུ་མཐློང་བ་ལྟ་བུར་

མ་སློང་བ་དགློས་ཏྗེ། རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་གཉིས་ཀང་ང་རྒྱལ་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆྗེ་ཞིང་དྗེ་དང་མ་བལ་བའི་ངང་ནས་རྣམ་པ་གསལ་འདྗེབས་ཏྗེ། དྗེའང་རང་

བཞིན་གི་གནས་ན་བཞུགས་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དྗེ་ཉིད་དངློས་ཡིན་པའི་བློ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་དགློས་ཤིང་དྗེ་བརྟན་བའི་ཕྱིར་སྐུ་

མདློག་ཞལ་ཕྱག་སློགས་གསལ་འདྗེབས་པ་ཞིག་དགློས་པས་རྣམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་
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གཉིས་ཐགས་མཁན་གི་རྐང་པ་བཞིན་མ་སློང་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་

ལྷའི་སྐུ་རགས་པ་སྦྱི་ཙམ་ཞིག་གསལ། བཏབ་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། བློའི་རིགས་

ཀིས་འགའ་ཞིག་ལ་ཐློག་མར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་འཆར་ལ་དྗེ་ལ་གློམས་པར་བྱས་

པས་བརྟན་མི་བརྟན་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཕལ་ཆྗེར་ནི་ཐློག་མའི་གསལ་སང་དྗེ་

ཉམས་ཡིན་པས་ཡལ་ནས་འགྲློ་བ་མང་ངློ་། །གང་ལྟར་ཡང་ཐློག་མར་དམིགས་རྟྗེན་

གསལ་བཏབ་ནས་དྗེ་ལ་ཅི་གནས་ཀི་བར་དུ་འཇློག་དྗེ་ཡལ་བའམ་ཤྗེས་པ་བྱིང་རྒློད་

དུ་སློང་ན་ཤྗེས་བཞིན་གིས་རིག་པར་བྱས་ལ་དམིགས་རྟྗེན་གསལ་བཏབ་ལ་དྗེའི་

རྣམ་པ་མ་བརྗེད་པར་བསྐང༌། གསལ་བཏབ་པའི་དམིགས་པ་དྗེ་ལས་ཆྗེ་བ་དང་ཆུང་

བ་དང་དྗེ་དང་ཁ་དློག་མི་མཐུན་པ་དང་དབྱིབས་མི་མཐུན་བ་ཤར་ནས་བྱུང་ན་དྗེའི་

རྗེས་སུ་མི་འབང་བར་སྔར་གི་དམིགས་པ་ཉིད་དྲན་པས་བཟུང་ལ་དྗེའི་སྟྗེང་དུ་ཅི་

གནས་བྱ། གལ་ཏྗེ་མི་བསྐློད་པ་ལྟ་བུར་བསློམ་པའི་ཚེ་རྣམ་སང་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བར་འཆར་ཞིང་འདི་ལ་དམིགས་རྟྗེན་བྱས་ན་མྱུར་དུ་སྐྗེ་བ་འདྲ་སམ་པ་བྱུང་ཡང༌། 

སྔ་མའི་དམིགས་པ་ཉིད་བསྐང་བར་བྱ་སྟྗེ། གལ་ཏྗེ་ཕྱི་མ་ལ་འཇུས་ནས་ཅུང་ཟད་

བསློམས་ན་ཡང་དྗེ་ཡལ་ནས་གཞན་རྗེ་འཆར་ཞིང་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །

ལྷའི་རྣམ་པ་གསལ་པློ་མི་འཆར་བར་སང་ན། སློམ་ཁང་ཞལ་ཞལ་ལྗེགས་པ་

ཚོན་གསལ་པློ་ཡློད་པ་ལ་ཤར་དང་ལྷློའི་ཐད་དུ་སྐར་ཁུང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་རྗེ་བྱ་ཞིང་ཁང་

པའི་དབུས་སྐར་ཁུང་གི་འློང་འཕློག་པའི་ཐད་ཀར་སློད་ཆྗེན་པློ་ཆུས་བཀང་བ་བཞག་

སྟྗེ་དྗེའི་སྟྗེང་གི་ནམ་མཁར་མྗེ་ལློང་དམ་རལ་གྲི་ལ་སློགས་པ་བྱས་ལ། བྱང་ངམ་ནུབ་

ཀི་ལློགས་ལ་ཡི་དམ་གི་སྐུ་ལྗེགས་པར་བིས་པའི་ཐང་སྐུ་བཀྲམ་ནས་དྗེ་ལ་དམིགས་
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རྟྗེན་བྱ་ཞིང་སྐློང་བ་ཡིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་མ་འཛོམ་ཀང་དམིགས་རྟྗེན་གི་སྐུ་

ལུགས་མའམ་མྗེད་ནའང་རས་བིས་ལྗེགས་པ་རྗེ་ཚགས་བྱས་ནས་དྗེའི་རྣམ་པ་ལ་ལྟ་

ཞིང་ཡིད་ཡུལ་དུ་དློན་སྤྱི་འཆར་དུ་གཞུག་པར་བྱ་ཞིང་ཉི་མ་དང་འློད་ཀི་རྣམ་པ་ཡིད་

ལ་འདྲིས་སུ་བཅུག་ལ་ལྷའི་སྐུ་འློད་དང་ལྡན་པ་འཆར་བར་བྱའློ། །ཐང་སྐུ་ལ་ཉི་མའི་

འློད་ཕློག་པའི་གཟུགས་བརན་མྗེ་ལློང་དུ་འཆར་བར་བྱས་ལ་དྗེའི་དློན་སྤྱི་གློམས་སུ་

གཞུག་ཅིང༌། ཐློག་མར་དློན་སྤྱི་རགས་པ་ལུས་ཀི་དབྱིབས་གྲུབ་ཙམ་ཤར་ན་དྗེ་ལ་

མི་དཔྱད་པར་རྗེ་ཞིག་དམིགས་པ་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བསྐང༌། དྗེ་

ནས་རིམ་གིས་གསལ་དུ་བཏང༌། ཞལ་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སློགས་པ་སྐུའི་དབྱིབས་བྱྗེ་

བག་གསལ་ན་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང༌། དྗེ་མི་གསལ་བར་སློང་ནའང་སྦྱི་ཙམ་གསལ་

བཏབ་བློ། །མདློར་ན་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་གཉིས་བློས་ནམ་གི་ཚེ་

གསལ་བཏབ་ཀང་འཆར་བ་དང༌། གསལ་འདྗེབས་མི་འདློད་པའི་ཚེ་མི་འཆར་བ་

དང༌། སྐུའི་ཚད་རྣམ་པ་དབྱིབས་ལ་སློགས་པ་རང་གིས་ཚད་ལ་ཕབ་ནས་བསློམས་

པས་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་འཆར་བ་དང་དྗེ་ལ་རིང་དུ་གནས་པ་དགློས་ལ། ལས་

དང་པློ་པ་ལ་བྱིང་རྒློད་ཀི་སྐློན་རིག་མི་རིག་གི་མཚམས་དང༌། གྲིམས་ལྷློད་ཀི་སྐློན་

དང་ཡློན་ཏན་གྲིམས་ལྷློད་རན་པའི་མཚམས། དམིགས་རྟྗེན་རྗེད་པ་དང་མ་རྗེད་པའི་

ཁྱད་པར། ང་རྒྱལ་འཕློ་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀི་ཚད། བྱིང་རྒློད་ཕ་རགས་ངློས་ཟིན་མི་ཟིན་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་བ་མས་ལྗེགས་པར་བསྟན་པར་བྱ་ཞིང་སློབ་མས་ཀང་དམིགས་

རྣམ་བསྐངས་པའི་སློ་ནས་དྗེ་རྣམས་རིག་པར་བྱའློ། །དང་པློར་གཙོ་བློ་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་པ་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་གང་ཡང་མྗེད་པ་ལ་གློམས་སུ་བཅུག །དྗེ་ཤར་ན་
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ཞལ་ཕྱག་ལྷག་མ་རྣམས་དང༌། ན་བཟའ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་

ལ་གློམས་སུ་གཞུག །གཙོ་བློ་ཡློངས་རློགས་ཤར་ནས་འཁློར་གི་ལྷ་གཅིག་གཉིས་

བསན་ནས་བསློམ། དྗེ་ནས་རིམ་གི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ལ་

གསལ་སང་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཞིང་དྗེའང་སྔ་མ་གསལ་བའི་སྟྗེང་དུ་ཕྱི་མ་སློན་པ་ཡིན་གི་

སྔ་མ་དློར་ནས་ཕྱི་མ་བསློམ་པ་མིན་ཏྗེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིག་ཅར་དུ་གསལ་སང་ཐློན་པ་

དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །

དྗེ་ལྟར་མངློན་རྟློགས་ཀི་དབུ་ནས་ཞབས་ཀི་བར་རིམ་གིས་གསལ་འདྗེབས་

པའི་དཔྱད་སློམ་དང༌། དྗེ་ནས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པའི་འཇློག་སློམ་

གཉིས་ཀ་བྱ་ཞིང་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་ཡློངས་རློགས་ཀི་དློན་སྤྱི་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསལ་

བཏབ་ནས་བསློམས་པས་དང་པློར་ང་རྒྱལ་ཙམ་མིན་པ་གསལ་བར་མི་འཆར་ཞིང༌། 

དྗེ་ནས་མུན་སློས་པ་ན་མི་མཐློང་བ་ལྟར་ལྷ་རྣམས་བཞུགས་པའི་གནས་དྗེ་རྣམས་སུ་

མཐློ་ཡློར་ལྟ་བུར་ནག་ཡློམ་མྗེ་བ་ཙམ་འཆར་ཞིང་དྗེ་ནས་ཐང་སྐུ་ལ་སློགས་པ་

དམིགས་རྟྗེན་དུ་བཞག་ནས་དྗེའི་རྣམ་པ་དྲན་པར་བྱས་ལ་རིང་དུ་བསློམས་པས་ལྷ་

ཐམས་ཅད་སྐུ་མདློག་དང་ཞལ་ཕྱག་གི་དབྱིབས་ལ་སློགས་པ་རགས་པའི་རྣམ་པ་

ལམ་མྗེ་བ་འཆར་ཞིང༌། དྗེ་ནས་མྗེ་དང་ཉི་མའི་འློད་ལ་སློགས་པའི་དློན་སྤྱི་བཟུང་

ནས་ལྷའི་སྐུ་དྗེ་རྣམས་འློད་ཟྗེར་འབར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསློམས་ནས། རྒྱན་དང་

ཕྱག་མཚན་ལ་སློགས་པ་ཞིབ་ཏུ་ངྗེས་པར་བྱ་ཏྗེ་དྗེའང་རྣམ་སང་སྤྱན་མ་གཤིན་རྗེ་

གཤྗེད་གསུམ་ལྟ་བུ་རང་རང་གི་བཞུགས་སྟབས་སྐུའི་དབྱིབས་རགས་པ་གསལ་

པློར་འཆར་བ་བྱུང་ན། གཞན་ལ་དྗེ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་དྗེས་མ་ཁྱབ་པ་མི་འློང་བས་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ལྟར་བྱ་ཞིང་གློམས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ཞིང་ནམ་འདློད་དུ་འཆར་བ་ཡིན་ཀང་ཡུད་ཙམ་གིས་གསལ་བར་མི་ནུས་ན་

ལས་དང་པློ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནས་རགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཡུད་ཙམ་གིས་གསལ་

བར་ནུས་ཀང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་ལྷ་དྗེ་ལྟར་མི་ནུས་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང༌། 

སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་ལྷ་ཚུན་ཆད་ཀང་ཡུད་ཙམ་གིས་གསལ་བར་འཆར་ཞིང་ནམ་འདློད་དུ་

“འློང
1

་བ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་ཅུང་ཟད་དབང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ལྷ་གསལ་བར་འཆར་

བའི་ཚེའང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཕ་མློ་བསློམ་སྟྗེ། གནས་སྐབས་

དང་པློ་གཉིས་སུ་སྟྗེང་འློག་གི་ས་རྩྗེར་ཕྱག་མཚན་དང༌། ཐིག་ལྗེ་ཕ་མློ་བསློམས་པས་

གནས་པ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་འགྱུར་ལ། དྗེས་ན་གྲངས་ཀི་བསྗེན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་བྱས་ནས་རས་དང་སྔགས་ལ་བརྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་རྒྱུད་ནས་བཤད་

པའི་ཆློ་ག་བཞིན་བསྒྲུབས་པས་ཅི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གནས་

སྐབས་གསུམ་པའི་ཚེ་ནི་ཕ་མློའི་ནང་དུ་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་ཡློངས་རློགས་བསློམས་ནས་

སྤློ་བསྡུ་མང་དུ་བྱས་པས་དཔྱད་སློམ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྟློབས་ཅན་འདྲྗེན་པས་ཞི་

ལྷག་ཟུང་འབྗེལ་དུའང་འགྱུར་ཏྗེ་འདིའི་སྐབས་སུ་རྣལ་འབྱློར་པས་བ་གབ་མྗེད་པའི་

གནས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསློམས་པས་ཆུ་ཐུབ་པ་དང༌། ཆུ་བློ་ཆྗེན་པློ་རློ་རྗེའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་བསློམས་ནས་དྗེ་སྟྗེང་དུ་མི་བྱིང་བར་འགྲློ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐས་བསམས་བས་དྗེ་ལ་འཛེགས་ཏྗེ་འགྲློ་བས་ཆློག་པ་ལ་སློགས་པ་

འབྱུང་ཞིང་དྗེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱློར་བ་དྗེས་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རས་སྔགས་ལ་མི་

1  འློད



གསང་འདུས་བསྐྱེད་རིམ་ཟིན་བིས།
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བལྟློས་པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་སློ། །

གལ་ཏྗེ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་མི་གཉྗེར་བས་མཆློག་སྒྲུབ་ན་གྲངས་

ཀི་བསྗེན་པ་དང་སྤྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་མི་བྱྗེད་པར་རློགས་རིམ་གི་དམིགས་པ་

བསློམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་ནང་ལ་མཆློག་ཏུ་གཞློལ་བའི་རྣལ་འབྱློར་བ་ཞྗེས་

བྱའློ། །གལ་ཏྗེ་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་བསྒྲུབ་ན་བསྐྗེད་

རིམ་བརྟན་ནས་གྲངས་ཀི་བསྗེན་པ་དང་སྤྱློད་པ་བྱས་ཏྗེ་དྗེ་དག་གི་ཆློ་གས་བསྒྲུབ་པ་

ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ནི་སྔགས་ལ་གཞློལ་བའི་རྣམ་འབྱློར་པ་ཞྗེས་བྱའློ། །དངློས་གྲུབ་ཕ་མློ་

འགའ་ཞིག་སྤྱློད་པ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པ་མི་དགློས་ཀང་གྲུབ་པ་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་ལ་

སློགས་པ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་བརྟན་ཀང་སྤྱློད་པ་མ་བྱས་ན་མི་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་དང་དྗེ་ལ་བྱིང་རྒློད་

དང་བལ་ནས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་གཉིས་ཀ་དགློས་པས་ཕྱི་མ་བསྒྲུབ་པའི་ཆྗེད་དུ་

ཕ་མློ་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། བསློམ་པའི་གནས་དང་དམིགས་རྟྗེན་གི་གནད་ཀིས་རིམ་

གིས་རླུང་ནང་དུ་གནས་པའི་རྐྗེན་བྱྗེད་པས་དཔྱད་སློམ་གི་དམིགས་པ་མང་པློ་དང་

བསྗེས་ཀང་རླུང་རིམ་གིས་དུལ་བའི་མཐུས་སློམ་པ་སྔ་མའི་རྒློད་པ་སློགས་མྱུར་དུ་

དགག་ནུས་པས་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྲུབ་ལུགས་དང་མི་

འདྲའློ། །དྗེ་ལ་སྟྗེང་འློག་གི་ཕ་མློ་གཉིས་གདམ་ང་ཅན་དུ་གསུངས་པས་གང་རུང་

གིས་ཆློག་ལ། གལ་ཏྗེ་བྱིང་ཤས་ཆྗེ་ན་སྟྗེང་སློའི་ཕ་མློ་དང་རྒློད་ཤས་ཆྗེ་ན་འློག་སློའི་

ཕ་མློ་ལ་དྗེ་དག་མ་ཞིའི་བར་དུ་བསློམ་པར་གསུངས་སློ། །དྗེའང་རྗེག་མཐློང་གི་

མཚན་མ་མ་རྗེད་ཀི་བར་དུ་བསློམ་སྟྗེ་དང་པློ་གསལ་བ་དང་དྗེ་ནས་ལག་པས་འཛིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽
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ཐུབ་པ་སམ་བྱྗེད་པ་དང་མཐར་ནི་ལུས་ཀིས་རྗེག་པར་བྱར་རུང་བར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་

ནས་སློམ་པས་སྐློ་ན་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི་ཡིད་བཟླས་བྱྗེད་ཚུལ་ཏྗེ་སྔགས་དྗེ་དག་ཡིད་

ཀིས་འདློན་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལ་ཕྗེང་བའི་རྒྱུ་ནི། ཁ་སྦྱློར་ལས། ས་དང་ཉ་ཕྱིས་མུ་ཏིག་དང༌། །ཁམ་ནི་

དཀར་པློ་ལ་སློགས་གཞན། །ཞི་བའི་ལས་ལ་ཁྱད་པར་དུ། །འཕྗེང་བ་ཡི་ནི་མཚན་

ཉིད་དློ། །གསྗེར་དང་དངུལ་དང་ཟངས་དག་དང༌། །པདྨའི་ས་བློན་ཁྱད་པར་དུ། །རྒྱས་

པ་ལ་ནི་འཕྗེང་བ་ཉིད། །རྣམ་པར་མཁས་པས་བགྲང་བར་བྱ། །གུར་ཀུམ་ལ་སློགས་

དྲི་སློགས་ཀི། །དྲི་ནི་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་དུ། །བསྒྲུབས་ཤིང་རིལ་བུ་བྱས་ནས་

ནི། །དབང་ལ་ཡློངས་སུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །རུ་རག་ཤ་དང་ལུང་ཐློང་དང༌། །དྗེ་བཞིན་

སྐྗེས་པའི་རུས་པ་ཉིད། །དྲག་པློའི་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། ཞི་རྒྱས་དབང་

དང་”མངློན
1

་སྤྱློད་ལ། །བློ་དྗེ་རྩྗེ་ནི་ལས་ཀུན་བྱྗེད། ཅྗེས་སློ། །འཕྗེང་རློག་གི་གྲངས་

ཀང་དྗེ་ཉིད་ལས། སྔགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པ་ལྔ་བཅུ་སྟྗེ། །དབང་ལ་ང་ཡི་ཕྱྗེད་ཉིད་

དློ། །བརྒྱ་ཕག་གཅིག་ནི་ཞི་བ་ལ། །དྗེ་བཞིན་རྒྱས་ལ་ལྷག་པར་བརྒྱད། །མངློན་སྤྱློད་

ལ་ནི་དྲུག་ཅུ་ཉིད། ཅྗེས་གསུངས་སློ། །བཟླས་པའི་དམིགས་པ་མངློན་རྟློགས་སུ་

གསལ་ལ་ཞིབ་པར་སྔགས་རིམ་ལས་ཤྗེས་དགློས་ཤིང་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ནི་རྩ་

རྒྱུད་དང་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་དང་

བསྟློད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་རྣམས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ཚིག་ཡིད་ལ་དྗེ་དག་གི་

བཤད་པ་ནི་ཚིག་དློན་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ་ནས་སྒློན་གསལ་དུ་བཤད་པས་དྗེར་ཤྗེས་

1  མངྗེན
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པར་བྱ་ཞིང༌། གཏློར་མའི་ཆློ་ག་སློགས་ནི་གསང་ཆྗེན་ལམ་རིམ་དུ་བལྟ་བར་བྱ་སྟྗེ། 

འདིར་ནི་རིམ་པ་དང་པློའི་མན་ངག་གི་གནད་རྣམས་དང་བ་མའི་གསུང་བགྲློས་

གཞན་དུ་མི་གསལ་བ་རྣམས་བརློད་ཐློ་ཙམ་དུ་བིས་པའི་ཕྱིར་རློ།།     །།

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རློ་རྗེ་འཆང༌། 

གསང་བདག་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བློ་ངི། ཀླུའི་རྣལ་འབྱློར་མ། རྒྱལ་པློ་བི་སུ་

ཀལྤ། བམ་ཟྗེ་ས་ར་ཧ། ཨཱརྱ་དྗེ་བ། ཀླུའི་བྱང་ཆུབ། ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན། ཟླ་བ་གྲགས་

པ། སློབ་པའི་རློ་རྗེ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ། ས་འདྲྗེས་པ། སྒ་བསྒྱུར་འགློས། རློག་ཡྗེ་ཤྗེས་

རྒྱལ་མཚན། ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེང་གྗེ། གླན་ཙྪ་ཉི་མ་ལྕམ། བ་མ་གཞློན་ནུ་འློད། ཀུན་མཁྱྗེན་

ཆློས་སྐུ་འློད་ཟྗེར། འཕགས་འློད་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བུ་སྟློན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ། 

རིན་པློ་ཆྗེ་ཁྱུང་པློ། རྗེ་བཙུན་དམ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ། ཡང་བུ་སྟློན་རིན་

ཆྗེན། ལློ་ཙཱ་བ་བྱང་རྩྗེ། རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བློ་བཟང་

གྲགས་པའི་དཔལ། ཡང་བུ་སྟློན། བ་མ་ཆློས་ཀི་དཔལ། མཁྱྗེན་རབ་ཀི་དབང་ཕྱུག་

བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་ལློ།།     །།

འདི་འབའ་སྗེར་དཀའ་བཅུ་པ་ཞྗེས་པས་རིམ་པ་དང་པློའི་མན་ངག་གི་གནད་

རྣམས་དང་རྗེའི་གསུང་བགྲློས་གཞན་དུ་མི་གསལ་བ་རྣམས་བརྗེད་ཐློ་ཙམ་དུ་བཀློད་

པ་ཡིན་ནློ། །མངལཾ། །
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༄༅། །གསང་འདུས་དཀའ་གནད་ཟིན་བྲིས་ 
བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བ་མ་རྗེ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །དྗེ་ལ་གསང་སྔགས་བ་ན་མྗེད་

པའི་ལམ་གི་མྱུར་ཁྱད་ནི། བསྐྗེད་རིམ་ལའང་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་རྣམས་ལས་ཆྗེས་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་མཐའ་ཡས་པ་ཡློད་མློད་ཀང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གཙོ་བློ་

ནི། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་ལས་ཤྗེས་དགློས་པས། དྗེ་ལ་ལམ་གི་གཙོ་བློ་ངྗེས་

བཟུང་བ་དང༌། དྗེ་ཇི་ལྟར་བསྐྗེད་པའི་ཚུལ་དང༌། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་ཚུལ་ལློ། །

དང་པློ་ནི། རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའི་སྟློང་པ་དང་སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པ་

ཞྗེས་སམ་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་པ་ཞྗེས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་གང་ཡིན་

པའློ། །དྗེ་ལ་བདྗེ་བ་དང་སྟློང་པ་ངློས་བཟུང་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ནི། བསམ་གཏན་གི་ཉྗེར་སྔློགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལུས་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པའི་བདྗེ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཕྱིར་རློལ་པ་རྣམས་ལའང་ཡློད་པའི་

ཕྱིར་དང༌། ཕར་ཕྱིན་ཐྗེག་པ་བ་རྣམས་དང་ཡང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་

བསམ་གཏན་གི་སའི་དངློས་གཞིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །བྱ་སྤྱློད་ཀི་

ལམ་བསློམ་པའི་སྐབས་སུ་སློག་རྩློལ་བསམས་པ་ལས་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་དང༌། རྣལ་
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འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཕ་མློ་བསློམས་པ་སློགས་ལས་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བའང་མ་ཡིན་ཏྗེ། 

འདི་ནི་བ་མྗེད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་བདྗེ་བ་ཡིན་

པའློ། །སྟློང་པའང་ཡུལ་གི་སང་བ་བསྡུས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གི་བདྗེན་པའི་སྤློས་

པས་དབྗེན་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་ཆློས་ཉིད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། བདྗེ་བ་དང་པློར་

བསྐྗེད་ནས་དྗེ་ལས་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་རྒྱས་འདྗེབས་པ་དང༌། ཡང་

ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉིད་ལ་བདྗེ་བས་རྒྱས་འདྗེབས་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀ་གཙོ་བློ་ཡིད་ཀིས་

ཤྗེས་པ་གཅིག་གི་འཁློར་དུ་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐྗེས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གི། ལྟྗེ་བའི་ཨ་

ཐུང་འབར་ནས་སྦྱི་བློའི་ཧཾ་ཡིག་ཞུ་བའི་འདུ་འཕློད་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བའི་བདྗེ་བས་

སྟློང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ནི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་ནས་

ཕར་ཕྱིན་ཐྗེག་པ་ལ་སྟློང་ཉིད་གཏན་ལ་ཕྗེབས་ནས་དྗེ་རྟློགས་ཀི་བློ་ཟུར་དུ་བསྐྗེད་མི་

དགློས་ལ། འདི་ནི་བདྗེ་བ་ཟུར་དུ་བསྐྗེད་ནས་དྗེས་སྟློང་པ་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་

ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལམ་གི་མྱུར་ཁྱད་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ཡིན་ལ། དྗེ་

ལའང་ཐློག་མར་ལུས་ཀི་འཆགས་ཚུལ་ཤྗེས་དགློས་པས་དྗེའང༌། གནས་པ་རྩ། གཡློ་

བ་རླུང༌། བཀློད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གསུམ་མམ། ཡང་ན་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་

གཉིས་ཀིས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་རྟྗེན་རྩ་ཡིན་ལ། བརྟྗེན་པ་རླུང་དང་ཁམས་དཀར་

དམར་རློ། །རྩ་ལའང་རྒྱས་པར་ཕྱྗེ་ན་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་དང༌། འཁློར་ལློ་བཞིའི་དབྱྗེ་

བས་གཙོ་བློ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་དང༌། དྗེའི་ནང་ནས་གཙོ་བློ་ཉྗེར་བཞི། དྗེ་ལས་ཀང་གཙོ་བློ་

རློ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་པློ་རྣམས་ཀི་གྲངས་དང༌། སྐྗེ་ཚུལ་གི་གློ་རིམ་ངྗེས་པ་དང༌། 
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གནས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་དག་ལ་དློགས་གཅློད་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། དྗེ་དག་གི་ནང་དུ་རྩ་

བའི་རླུང་ལྔ་དང། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཁམས་

དཀར་དམར་འདུ་འཕློད་བྱྗེད་ཚུལ་རྣམས་ནི་གཞན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལ་

གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསློམ་པ་ལའང་གཏུམ་མློ་བསློམ་པ་དང༌། ཐིག་ལྗེ་

དང་ཡི་གྗེ་ལ་དམིགས་པ་དང༌། རླུང་བུམ་པ་ཅན་འཛིན་པ་དང༌། རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་

སློགས་དུ་མ་ཞིག་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་དྗེ་དག་གི་དློན་རགས་པ་རྣམས་འློག་

ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ། གྲངས་ཀི་དབྱྗེ་བ་མདློར་བསྟན་པ་དང༌། སློ་སློའི་དློན་རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། །སློ་སློར་སྡུད་

དང་བསམ་གཏན་དང༌། སློག་རྩློལ་དྗེ་བཞིན་འཛིན་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་དྲན་དང་ཏིང་

འཛིན་རྣམས། །སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅྗེས་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །རྣལ་འབྱློར་

དྲུག་པློ་འདི། ལུས་དབྗེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་བར་རྣམས་དང་དློན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ལ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གཉིས་བཤད་པ་དང༌། སློག་

རྩློལ་བཤད་པ་དང༌། ལྷག་མ་རྣམས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ། སློར་སྡུད་ནི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་

ལས། དབང་པློ་བཅུ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡང༌། །རང་གི་འཇུག་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །འདློད་

པ་སློ་སློར་སྡུད་བས་ན། །སློ་སློར་སྡུད་པ་ཞྗེས་བཤད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དབང་

པློ་བཅུ་ནི་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ལྔ་དང༌། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ལྔ་

རྣམས་སློ། །དབང་པློས་ཡུལ་འཛིན་པ་ནི་རང་གི་འཇུག་པ་ཡིན་ལ་ཡུལ་འཛིན་པ་

དྗེར་གནས་པས་རང་གི་འཇུག་གནས་སློ། །དྗེའང་ཡུལ་དམན་པ་དང༌། བར་མ་དང༌། 
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མཆློག་གི་བྱྗེ་བག་ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་པས་སློ། །འདློད་པ་ནི་འདིས་འདློད་པ་དློན་

གཉྗེར་གི་འདུན་པ་དང། འདི་འདློད་པ་ཡུལ་གཟུགས་སློགས་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་སྟྗེ། 

དྗེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡུད་ཅིང་ལྗེན་པས་སློ་སློར་སྡུད་པ་ཞྗེས་བྱའློ། །དློན་ནི་འདི་ལྟར་

ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། རང་ཉིད་རློ་རྗེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པར་

བསློམས་ནས་ཡབ་ཡུམ་གི་མཁའ་གསང་བྱིན་གིས་བརླབས་ཏྗེ་སློམས་འཇུག་བྱས་

ནས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཐིག་ལྗེ་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་རློ་རྗེ་ནློར་བུའི་བུ་

ག་ཕཊ་སྗེར་པློས་བཀག་པའི་ནང་ཙམ་དུ་གནས་པ་ལ་དམིགས་པ་བཟུང་ནས་རྩྗེ་

གཅིག་ཏུ་བསློམས་པ་ལས་བདྗེ་བ་སྐྗེ་ལ། བདྗེ་བ་དྗེས་སྟློང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་

བཟུང་བའི་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་དྗེ་ཉིད་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་དང༌། 

གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དབང་པློས་ཡུལ་ལ་ལློངས་

སྤྱློད་པར་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་སྗེམས་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །

བསམ་གཏན་ལ། མདློར་བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། སློར་སྡུད་

དང་བསམ་གཏན་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་

ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། འདློད་པ་ལྔ་ནི་མདློར་བསྡུ་ན། །སངས་རྒྱས་

ལྔ་རུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བརྟག་པ་བསམ་གཏན་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། །བསམ་གཏན་དྗེ་ནི་

རྣམ་ལྔར་འགྱུར། ཞྗེས་དང་པློ་གསུམ་གིས་མཚན་ཉིད་དང༌། བཞི་པས་གྲངས་མདློར་

བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་ཁ་ཅིག་འདིའི་ཐད་ཀི་མཚམས་སྦྱློར་ལ། སྒློན་གསལ་ལས། 

སློ་སློར་སྡུད་པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བར་བྱ་བའི་དློན་དུ་ཡན་ལག་གཉིས་པ་བསྟན་པའི་

ཕྱིར་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཚིག་ལ་བསམས་ནས་སློར་སྡུད་ནི་ཐ་མའི་དབང་པློ་ཡུལ་
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ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་སང་བྱའི་ཕྱློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྦྱང་གཞི་དང༌། 

བསམ་གཏན་ནི་དྗེ་སྦྱློད་བྱྗེད་གཉྗེན་པློ་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་ཟྗེར་བ་མི་རིགས་ཏྗེ། 

དྗེ་ལྟར་ན་སློར་སྡུད་ལམ་མ་ཡིན་པས་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཐུན་མློང་མཆློག་གི་དབྱྗེ་བ་

ཡིས། །བསྗེན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུའློ། །ཐ་མལ་པ་ནི་རློ་རྗེ་བཞི། །མཆློག་ནི་ཡན་ལག་

དྲུག་གིས་སློ། །ཞྗེས་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་ལམ་རྣལ་འབྱློར་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལློ། །ཡང་སློར་སྡུད་སློར་”སློང
1

་གི་དློན་དུ་འཆད་པ་ནི། རྒྱུད་གཞན་གི་

ལུགས་ཡིན་པས་ལུགས་འདི་དང་གཅིག་ཏུ་མི་བསློའ ློ། །དྗེ་ལ་འདློད་པར་བྱ་བ་ཡུལ་

ལྔ་དང་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་དབང་པློ་ལྔ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔར་སྦྱར་ནས་བརྟག་ཅིང་

སྗེམས་པར་བྱྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བསམ་གཏན་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། ཆློས་མངློན་པ་

ལས། བསམ་གཏན་གི་སྐད་ཀི་བྱིངས་སྗེམས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་

རློ། །མདློར་བསྡུ་པ་ནི། ཡུལ་དང་དབང་པློ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་

དློན་ནློ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་སྦྱར་ས་ལྟ་བུར་བཤད་ཀང་སྦྱར་བར་བྱ་བའི་ཆློས་ཡིན་

པས། སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡི་སྦྱློར་བ་ལས། ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཡུལ་དང་

དབང་པློ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ལྔའི་རྣམ་པར་སྗེམས་པ་བསམ་གཏན་གི་སྤྱིའི་

མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དྗེ། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་རྟློག་དཔྱློད་གཉིས་ལ་མཚན་

ཉིད་དྗེ་ཞུགས་ཀང་བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མཚན་ཉིད་དུ་བསྟན་པས་

དགའ་བདྗེ་དང་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་”ལ་མ
2

་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏྗེ། སྒློན་གསལ་ལས། 

དགའ་བ་ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་མངློན་པར་འཇུག་པ་ལ་ཕྱློགས་པས་ཞྗེས་དང༌། བདྗེ་བ་

1  སྔློང

2  ལམ
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ལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་མངློན་པར་ཞུགས་པས་ཞྗེས་དང༌། སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་ལ་

སྗེམས་ཀི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་སྟློང་ཉིད་ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེ་ན་སྐློན་

མྗེད་དྗེ། བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཉིད་ལྷའི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་དབང་པློ་ཡུལ་ལ་ལློངས་

སྤྱློད་པར་སྗེམས་པ་བསམ་གཏན་གི་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་གྲངས་ཀི་དབྱྗེ་བ་དང༌། སློ་སློའི་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་དྗེ་ལས། རྟློག་དང་དཔྱློད་དང་དགའ་བ་དང༌། །དྗེ་བཞིན་བདྗེ་

བ་ཉིད་དང་ཡང༌། །སྗེམས་ཀི་རྩྗེ་གཅིག་ཉིད་དག་སྟྗེ། །ལྔ་པློ་དྗེར་ནི་བསམ་གཏན་

བསྡུ། ཞྗེས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་དྗེ་ལས། གསང་བའི་རྒྱུད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣམ་

པ་དུ་མར་ཡློངས་བཤད་པ། །གསང་བ་གསུམ་འབྱུང་རྟློག་པ་སྟྗེ། །དྗེ་ཉིད་རྟློག་པ་

དཔྱློད་པའློ། །དགའ་དང་འདྲ་བ་གསུམ་པ་སྟྗེ། །བདྗེ་བས་བསྡུས་པ་བཞི་པའློ། །ཤྗེས་

དང་ཤྗེས་བྱ་བྱུང་ཟད་པའི། །རང་སྗེམས་ལྔ་པར་ཤྗེས་པར་བྱ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

དངློས་ཞི་བ་ནི། །འདློད་པ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་གནས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། གསང་བའི་

རྒྱུད་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་བའི་རྒྱུད་དློ། །གསང་པ་གསུམ་ནི། དབང་པློ་དང༌། 

ཡུལ་དང༌། དབང་པློའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་གསུམ་སྟྗེ། རྒྱས་པར་ཕྱྗེ་ན་ལྔ་གསུམ་བཅློ་

ལྔའློ། །སློ་སློར་མ་ཕྱྗེ་བར་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་སྤྱིར་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པའི་རྣམ་པར་སྗེམས་པར་བྱྗེད་པ་རྟློག་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཕྱྗེ་ནས་ཡུལ་ལའང་

ཐབས་ཀི་རྣམ་དག་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་རྣམ་དག་གཉིས་ཀི་དང་པློ། །གཟུགས་རྣམ་

སང་དང༌། སྒ་མི་བསྐློད་པ་དང༌། དྲི་རིན་འབྱུང་དང༌། རློ་འློད་དཔག་མྗེད་དང༌། རྗེག་

བྱ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པར་སྗེམས་པ་དང་། གཉིས་པ་གཟུགས་གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ནས། 
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རྗེག་བྱ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མར་སྗེམས་པ་དང༌། མིག་སློགས་དབང་པློ་རྣམས་ཀང་ས་སིང་

ལ་སློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔར་སྗེམས་པ་ནི་དཔྱློད་པའློ། །རྟློག་དཔྱློད་ཀིས་

དྗེ་ལྟར་བསློམས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ཀིས་ཡིད་ཤྗེས་འཁློར་དུ་ཚོར་བ་ཚིམ་

པ་སྐྗེས་པ་ནི་དགའ་བ་དང༌། དབང་ཤྗེས་འཁློར་དུ་ཚོར་བ་སིམ་པ་སྐྗེས་པ་ནི་བདྗེ་

བའློ། །དྗེ་ལྟར་སྦྱངས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཤྗེས་པ་མིག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་

པ་དྲུག་དང༌། ཤྗེས་བྱ་གཟུགས་ནས་ཆློས་ཀི་བར་དུ་བྱུང་བ་ནི་ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱ་

བྱུང་པའློ། །དྗེ་ཟད་པ་ནི་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉིད་གཉིས་སང་རགས་པ་

ལློག་ནས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པའློ། །དྗེ་ཉིད་བཤད་པ་ནི། 

རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་“ཏྗེ
1

། དྗེའང་སངས་རྒྱས་ཀུན་རང་བཞིན་ཞི་བ། ཞྗེས་པ་དང༌། པ་

ཚབ་ཀི་འགྱུར་དུ། རྐང་པ་ཐ་མ། ནམ་མཁའ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་གནས། ཞྗེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བཤད་དློ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ནི་སྟློང་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་བསློམས་

པའི་སྟློབས་ཀིས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་རྟློག་རགས་པ་ལློག་པ་ནི་ཞི་བའློ། །ནམ་

མཁའ་ནི་སྟློང་པ་ཡིན་ལ་ཀུན་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིན་པས་སྟློང་པ་བཞི་པ་བསྟན་པ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་སྒློན་གསལ་དུ། སང་བ་ཙམ་དང་ཞྗེས་པས་རྐང་པ་སྔ་མའི་དློན་སང་

མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་བསྟན་ལ། ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཞྗེས་པས་ཐ་མའི་དློན་སྟློང་པ་བཞི་

པ་བསྟན་ནློ། །སྟློང་པ་བཞིའི་དབྱྗེ་བ་བྱུང་ཡང་སྗེམས་དབྗེན་གིས་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ལུས་དབྗེན་གི་སྐབས་ཀི་སྟློང་པའློ། །དྗེས་ན་ཁ་ཅིག་

རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་སྒྱུ་ལུས་དང༌། དྗེའི་སྔ་མ་གཉིས་སྗེམས་དབྗེན་ལ་སྦྱློར་བ་མི་

1  ཏ
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རིགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི། བདྗེ་སྟློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཉིད་ཐ་མལ་པའི་དབང་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་

ཤར་ནས་དབང་པློས་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པར་སྗེམས་པ་སློར་སྡུད་ཡིན་ལ། དབང་

ཡུལ་སློགས་ལྷའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་བསམ་གཏན་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་ཐ་མལ་པའི་

སང་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སང་བར་བསྒྱུར་བ་སྤྱློད་བའི་དློན་ཡིན་གི་སང་གཉྗེན་མ་

ཡིན་ཏྗེ། གཉིས་ཀ་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྗེ་

རྣམ་པར་སྦྱློང་བ་ཞྗེས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་སང་བྱར་འགྱུར་ན་སྒྱུ་ལུས་ཀང་འློད་

གསལ་གི་སང་བྱར་འགྱུར་ཏྗེ། རིམ་“ལྔ
1

་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །ཡང་

དག་མཐས་ནི་རྣམ་པར་སྦྱང༌། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློར་སྡུད་ཀང་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་སྗེམས་པར་བྱྗེད་པའི་ཡིད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ངློ་བློ་

ཡིན་གི་ཐ་མལ་བའི་དབང་ཡུལ་ནི་སློར་བསམ་གང་དུའང་མི་འགྱུར་རློ། །བཞི་བ་ནི། 

ལུས་རྣམ་པར་དབྗེན་པའི་སྐབས་སུ་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་དང་གསུམ་གསང་ཆྗེན་རློ་

རྗེ་འཆང་གི་རིགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་བཤད་པ་ནི། ཡན་

ལག་དྲུག་གི་སློར་བསམ་གཉིས་དང་སྦྱར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། །བསམ་གཏན་གི་ཡན་

ལག་ལྔ་ཡློད་པའི་“རྟློག
2

་དཔྱློད་དང༌། སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པའི་ཕྱློགས་“ཙམ
3

་ནི་འཕལ་

དུ་ལག་ཏུ་ལྗེན་པའི་ཚུལ་སྟློན་པ་ཡིན་ལ། དགའ་བདྗེ་དང་འདིར་བཤད་ཀི་སྗེམས་རྩྗེ་

གཅིག་པ་རློགས་པ་ནི་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་བདྗེ་

1  ལྡ

2  རྟག

3  ཅམ
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བ་བསྐྗེད་ནས་“དྗེས
1

་སྟློང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ཤིང་“དྗེའང
2

་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་

གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆློས་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་དུ་མློས་པར་བྱས་ནས་དབང་

ཡུལ་མཐའ་དག་དྗེའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མློས་ཤིང་ལྷའི་རྣམ་པར་མ་བསྒྱུར་བར་དབང་པློ་

ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པར་སྗེམས་པ་ནི་སློར་སྡུད་ཡིན་ལ། ལྷའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་

ཙམ་ནི་བསམ་གཏན་ནློ། །དྗེ་ལའང་རློ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་མློས་པ་རྟློག་པ་

དང༌། ཡུལ་དབང་སློ་སློར་ལྷ་སློ་སློ་དང་སྦྱར་ནས་ཞིབ་ཏུ་སྗེམས་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

དཔྱློད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀའི་མཐར་ཡང་དློན་དྗེ་ཉིད་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པ་རྗེའང་བྱའློ། །གཉིས་པ་སློག་རྩློལ་བཤད་པ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་

ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །གློང་བུའི་གཟུགས་སུ་ཕྱུང་

ནས་ནི། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་རབ་ཏུ་བརྟག །རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ། །སློག་དང་རྩློལ་བ་

ཞྗེས་བྱར་བཤད། །རང་སྔགས་སིང་གར་བསམས་ནས་ནི། །སློག་ནི་ཐིག་ལྗེར་གྱུར་

པར་བཞག །ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། དྗེ་དག་

ལས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཚུལ་དང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཚིག་དྗེའི་དློན་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རླུང་དང་གཏུམ་མློ་བསློམ་པ་སློགས་ཀི་ཐབས་ལས་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཆ་གཙོ་བློར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་དྗེ་ལ་མའི་རྒྱུད་

དང༌། ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉིད་ལྷའི་རྣམ་པར་བཞྗེངས་པའི་ཐབས་ཀི་ཆ་གཙོ་བློར་སྟློན་པ་ལ་

ཕའི་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གང་ཡིན་ཡང་རུང་ཁམས་འབར་

འཛག་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཞུ་བདྗེ་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཀུན་མཐུན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་

1  ངྗེས

2  ངྗེའང
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ཕར་ཕྱིན་ཐྗེག་པ་སློགས་ལས་མྱུར་བར་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པའི་ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་ནས་ཀང་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་

འབའ་ཞིག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ན་གཟུགས་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀིས་དྗེ་ལས་བསྐུལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་འབའ་ཞིག་ལ་གློམས་པར་བྱས་པས་ཆློག་པར་གསུངས་པའང་

ལམ་གཅིག་པློ་འདི་ཉིད་ལ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱུ་མ་“ཚང
1

་བ་མྗེད་པར་ཡློད་པ་ཡིན་ལ། 

དྗེའང་སྗེམས་དབྗེན་ཐློབ་རྗེས་ནས་ཡིན་གི་དྗེ་མན་ཆད་དུ་ནི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་

འབའ་ཞིག་ལ་གློམས་སུ་མི་རུང་སྟྗེ། དབང་བཞི་རྒྱུན་གཅིག་ལ་བསྐུར་བའི་ཚེ་དབང་

གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཐློབ་པ་ན་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་སྐྗེ་བས་

བསྐྗེད་རིམ་ཡང་སློམ་མི་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །རྒྱུད་གཞན་ལས་བདྗེ་བ་དྗེ་བསྐྗེད་

པའི་ཐབས་སུ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་འཛིན་པ་དང༌། ཡི་གྗེ་དང་ཐིག་ལྗེ་སློགས་ལ་

དམིགས་པ་དང༌། གཏུམ་མློ་སློམ་པ་སློགས་མང་དུ་བཤད་ཀང༌། གསང་འདུས་རྩ་

རྒྱུད་དང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང༌། དགློངས་པ་

ལུང་སྟློན་དང༌། དྗེ་དག་གི་དགློངས་འགྲྗེལ་སློབ་དཔློན་ཡང་སས་རྣམ་པ་ལྔའི་གཞུང་

རྣམས་སུ་རློར་བཟླས་ཙམ་གསུངས་ཀི་གཞན་མ་གསུངས་ལ། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

གཏུམ་མློ་སློགས་ཀི་དགློས་པ་རློར་བཟླས་འབའ་ཞིག་གིས་འགྲུབ་པར་དགློངས་

ཤིང་རློར་བཟླས་ཉིད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་གཟིགས་ནས་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྗེ་རྒྱུ་

མཚན་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེའང་ལུས་དབྗེན་ནས་ངག་དབྗེན་དང་དྗེ་ལས་

1  ཆང
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སྗེམས་དབྗེན་དུ་འཕློ་ཚུལ་སློགས་ཀི་གློ་རིམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ངྗེས་པ་ལ་རྟློག་

དགློས་ཤིང༌། ལུས་དབྗེན་ནས་ངག་དབྗེན་དང༌། བསམ་གཏན་ནས་སློག་རྩློལ་དུ་

འཕློ་བ་དློན་གཅིག་གློ །དྗེ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་པི་ཝང་གི་ཁློག་པ་ལགས་པར་མ་སྦྱངས་

པར་སྐད་ཁྱད་པར་ཅན་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། ལུས་དབྗེན་དང་ངག་དབྗེན་ཡང་ཡིན་

ནློ་ཞྗེས་པའང་ཚིག་ཙམ་གིས་མི་འགྲུབ་སྟྗེ། བསྐྗེད་རིམ་གིས་མ་སྦྱངས་པའི་ལུས་

དབྗེན་ལ་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་འཆད་དགློས་སློ། །ཡང་ཟླློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་

ལ་ཟླློས་པ་པློ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྲུབ་དགློས་པས། ལུས་དབྗེན་དགློས་ཞྗེས་བྱྗེད་པ་

པློ་དང་བྱྗེད་པའི་སློ་ནས་གློ་རིམ་ངྗེས་པར་སྒྲུབ་པའང་ཕྱློགས་ཙམ་སྟྗེ་དྗེ་ཙམ་གིས་

མི་ཆློག་གློ །

གསུམ་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གིས་དབུགས་ནི་རླུང་ཡིན་ལ། ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་ནི་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་སློགས་སམ་སངས་རྒྱས་ལྔའི་རང་བཞིན་གི་རླུང་ཁ་དློག་

ལྔའློ། །འབྱུང་བ་ལྔ་ནི་ས་ལ་སློགས་པ་སྤྱློད་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ཉིད་

གློང་བུའི་གཟུགས་སུ་ཕྱུང་ཞྗེས་པ། རླུང་དྗེ་ཉིད་ཐིག་ལྗེར་འགྱུར་བར་སྟློན་པ་མིན་

གི་རླུང་གིས་བསྐློད་པའི་ཐིག་ལྗེ་ཉིད་རློ་རྗེའི་བུ་ག་ནས་བྱུང་ནས་ཡུམ་གི་པདྨའི་

སའི་རྩྗེ་མློར་ཐིག་ལྗེའུ་གཟུགས་སུ་བསློམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཉིད་གྗེན་དུ་འགྲློ་བའི་རླུང་

ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་ནི་རིན་ཆྗེན་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པའློ། །སློག་ནི་དབུགས་ཡིན་ལ་དྗེ་ཉིད་

རྩློལ་ཞིང་རིང་དུ་སྤློས་པ་ནི་སློག་དང་རྩློལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བར་བཤད་དློ། །རང་སྔགས་

སིང་གར་ཏྗེ་སིང་གི་ས་རྩྗེར་སྔགས་བསམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་

ལྗེར་བྱས་ནས་འགློད་པའི་དློན་ནློ། །བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར། ས་རྩྗེ་གསུམ་དང་
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ཐིག་ལྗེ་གསུམ་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་ལྗེའུ་སློ་སློར་བཤད་ལ། ས་རྩྗེ་གསུམ་ནི། 

གསང་བའི་ས་རྩྗེ་དང༌། གདློང་གི་ས་རྩྗེ་དང༌། སིང་གི་ས་རྩྗེའློ། །ཐིག་ལྗེ་གསུམ་ནི། 

རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང༌། འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང༌། སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེའློ། །དྗེ་གསུམ་གང་དུ་

སློམ་བ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་ས་རྩྗེ་གསུམ་དུའློ། །དྗེ་ལ་རྐང་པ་དང་པློ་བཞིས་གསང་

བའི་ས་རྩྗེ་དྗེར་བསློམ་པའི་ཐིག་ལྗེ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ལ། དྗེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་

ཀིས་གདློང་གི་ས་རྩྗེ་ཐིག་ལྗེ་དང་བཅས་པ་བསྟན་ཏྗེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། རིན་ཆྗེན་ཁ་

དློག་ས་ལྔ་པ། ཡུངས་ཀར་གི་ནི་འབྲུ་ཚད་ཙམ། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་ནན་ཏན་དུ། །རྣལ་

འབྱློར་རིགས་པས་རྟག་ཏུ་བསློམ་ཞྗེས་པ་ལ་དྲང་ངྗེས་ཀི་བཤད་པ་གཉིས་བྱས་པའི་

དྲང་དློན་གི་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་སློ། །རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་སིང་གི་ས་རྩྗེ་ཐིག་ལྗེ་

དང་བཅས་པ་བསྟན་ནློ། །དློན་དྗེ་དག་གང་ཟག་གཅིག་གིས་སམ་སློ་སློ་བས་བསློམ་

པར་བྱ་བ་དང༌། གང་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞུས་པའི་ལན་སློགས་ཀང་རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་དུ་རྒྱས་

པར་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་“ཞྗེ་ན
1

། འདློད་ཆགས་ཅན་གིས་གསང་བའི་ས་རྩྗེར་རས་

ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང༌། ཞྗེ་སང་ཅན་གིས་སིང་གི་ས་རྩྗེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང༌། གཏི་མུག་

ཅན་གིས་གདློང་གི་ས་རྩྗེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་བསློམ་པར་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་རྣམས་ལས་

བར་པ་གཙོ་བློར་བསྟན་ཅིང་ཇི་ལྟར་གཙོ་བློ་ཡིན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཁ་ཅིག་

གིས་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱྗེད་ཚུལ་ལ། བྗེམ་པློའི་རླུང་རགས་པ་ལ་བསབ་པ་དང༌། ཕ་

བ་དང༌། གསལ་བའི་རླུང་ཤྗེས་པ་དང་འདྲྗེ་བ་ལ་བསབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་བསབས་

པས་ནི་ཁམས་སློམས་པ་དང༌། ཇི་ལྟར་རྒྱུ་བ་མཐློང་བའི་རྒྱུ་བ་གསལ་བར་འགྱུར་

1  ཞྗེན
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རློ། །

གཉིས་པ་ལ་བསབས་པས་ནི། འདློད་པ་ཙམ་གིས་རླུང་གཡས་གཡློན་སློ་

ནུས་པ་དང༌། “ཚ
1

་གྲང་གི་རྗེག་པས་མི་གནློད་པའི་རྗེག་པ་བདྗེ་བར་འགྱུར་

རློ། །གསུམ་པ་ལ་བསབས་པས་ནི་ཇི་ཙམ་དུ་འདློད་པར་བུམ་པ་ཅན་གི་རླུང་བསམ་

ནུས་པ་དང༌། ནང་རླུང་ཕྱིར་བུས་ནས་ཇི་ཙམ་འདློད་པར་ཕྱི་རུ་འཛིན་ནུས་པ་དང༌། 

ནང་དུ་རྔུབས་ནས་ནང་དུ་འདློད་འདློད་དུ་འཛིན་ནུས་པའི་ཕྱི་ནང་བསྗེ་ཐུབ་པ་འབྱུང་

ལ། དྗེ་ནས་གཏུམ་མློ་འབར་ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་བ་སྐྗེའློ་ཞྗེས། བུམ་པ་ཅན་

གིས་འབར་འཛག་བསྒྲུབ་ཅིང༌། བུམ་བ་ཅན་རློར་བཟླས་ཀི་འབས་བུར་འདློད་པའང་

མི་འཐད་ཅིང༌། ཡང་སྗེམས་གནས་རྗེད་པ་ཙམ་རློར་བཟླས་ཀི་དགློས་པར་འཆད་

པའང་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དློ། །ཡང་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ནང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞིའི་རྟློགས་པ་བསྐྗེད་པ་ན་ཁམས་དབབ་པ་དང༌། བཟུང་བ་དང༌། 

ལྡློག་པ་དང༌། དགྲམ་པ་དང༌། བསྡུ་བ་ལྔར་འགྱུར་ཏྗེ། དང་པློ་ལས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་

རླུང་གིས་གཏུམ་མློ་འབར་ནས་ཁམས་ཞུ་བ་ནློར་བུའི་ནང་དུ་བཟུང་ནས་བདྗེ་སྟློང་

བསློམ་པ་དང༌། དྗེའང་ཕྱིར་མི་འཕློ་བའི་ཐབས་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་དྗེར་འཛིན་པའི་

ཐབས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་

སྐྗེས་པ་དང༌། མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པ་ན་ཁམས་གྗེན་དུ་ལྡློག་ནས་སྤྲུལ་

པའི་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བར་བསྗེབས་པའི་ཚེ། རྩ་འདབ་རྣམས་ལ་དགྲམ་པ་དང་སར་

ཡང་ལྟྗེ་བར་སྡུད་པ་དང་དྗེ་ལྟར་འཁློར་ལློ་གློང་མ་རྣམས་སུའང་བྱྗེད་པའི་ཐབས་ནི་རྩ་

1  ཆ
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ལམ་རྣམས་རླུང་གིས་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་ནས་རླུང་ཇི་ལྟར་འདློད་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་

ནུས་ཤིང་དྗེའི་རྗེས་སུ་ཐིག་ལྗེ་དཀར་དམར་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་འཁིད་ནུས་ལ། རླུང་

ལས་རུང་དུ་ངག་དབྗེན་གིས་བྱྗེད་པས་ངག་དབྗེན་གི་དགློས་པ་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ཅིང་

སྗེམས་དབྗེན་དང་གློ་རིམ་ངྗེས་ཚུལ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡིན་སམ་པའི་དློགས་པ་སྐྗེ་ས་

ཡློད་དྗེ་དྗེས་མི་ཆློག་གསུང་ངློ་། །

འློ་ན་གང་ཡིན་ཞྗེན། དྗེ་ལ་རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་དུ་རློ་རྗེའི་བཟླས་བ་མི་ཤྗེས་པའི་

ཉྗེས་དམིགས་དང༌། ཤྗེས་པའི་ཕན་ཡློན་དང༌། ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཚུལ་སློགས་ཀིས་སྟློན་

ཏྗེ། ལྗེའུ་དྲུག་པར། ཐིག་ལྗེའི་དབྱྗེ་བ་བ་ན་མྗེད། །འཇིག་རྟྗེན་ཐིག་ལྗེའི་དབྱྗེས་དབྗེན་

ན། །འཁློར་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁློར། །ཞྗེས་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པའི་གཞི་སྔར་

བཤད་པའི་ཐིག་ལྗེ་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་སློགས་མ་ཤྗེས་པ་ལས་སློ། །ཤྗེས་པའི་ཕན་

ཡློན་ནི། །ཐིག་ལྗེའི་དབྱྗེ་པ་རིགས་བཅས་པ། །གང་ཤྗེས་མྱུར་དུ་རྣལ་འབྱློར་

མཆློག །སྦྱློར་བས་མདུད་པ་འབྱྗེད་པར་བྱྗེད། །ཁམས་གསུམ་པ་མི་འགྲློ་བ་

འདི། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཏུ་འགྲློ། ཞྗེས་ཐིག་ལྗེའི་དབྱྗེ་བ་རིགས་པ་ཐབས་

དང་བཅས་པ་གློམས་པས་མདུད་པ་འགྲློལ་བར་བྱྗེད་ཅིང་དྗེ་ལས་ཐར་པ་ཐློག་པར་

གསུངས་སློ། །མདུད་པ་དྗེ་གང་གིས་འགྲློལ་ཞྗེ་ན། སྔགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་འབྱྗེད། 

ཅྗེས་སྔར་བཤད་པའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་དང་སྔགས་སིང་གར་བསམ་པ་ཉིད་

ཀིས་འབྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་དབྱྗེ་བར་བྱ་བའི་མདུད་པ་གང་ན་གནས་ཤིང་དྗེ་

ཐབས་གང་གིས་དབྱྗེ་བར་བྱ་ཞྗེ་ན། སིང་གི་པདྨའི་སྤུབས་མཁའ་ལ། །ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་

རྟག་ཏུ་བཞུགས། །སྟྗེང་འློག་ཡང་དག་བརྟྗེན་ནས་ནི། །སློག་དང་ཐུར་སྗེལ་རླུང་ཆྗེན་
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གནས། །དྗེ་ལའང་དབྱྗེ་བར་དཀར་བ་ཡི། །དབུས་སུ་མདུད་པ་གསུམ་གིས་

བཀྲིས། །དྗེ་ཡིས་ཐུར་སྗེལ་བཅློམ་བྱས་པས། །སྟྗེང་དུ་འགྲློ་བ་ཐློབ་མི་བྱྗེད། ཅྗེས་

གསུངས་ཏྗེ། སྤྱིར་འཁློར་ལློ་བཞི་དང་དྲུག་དང་བདུན་ལ་སློགས་པ་བཤད་པ་རྣམས་

ཀི་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བ་ན་རྩ་མདུད་ཡློད་ལ་དྗེ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བློ་སིང་ག་ཆློས་ཀི་

འཁློར་ལློའི་མདུད་པ་ཉིད་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། དྗེ་གྲློལ་ན་མདུད་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཀང་རང་གྲློལ་བར་འགྱུར་རློ། །དྗེའང་སིང་གའི་དབུས་སུ་རྩ་དབུ་མ་ལ་མདུད་པ་

གསུམ་གིས་བཀྲིས་ཤིང་མདུད་པ་དྗེའི་དབུས་དབུ་མའི་ནང་གི་སྦུབས་ཀི་ནམ་

མཁའ་ལ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་གནས་སློ། །མདུད་པ་དྗེའི་དབང་གིས་འདློམས་ན་

གནས་པའི་ཐུར་སྗེལ་གི་རླུང་སྟྗེང་དུ་འགྲློ་བ་དང་རླུང་ཐུར་དུ་འགྲློ་བ་བཅློམས་ནས་

འགྲློར་མི་སྟྗེར་བ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཐུར་སྗེལ་སློགས་ས་བུག་ནས་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལློ། །ཞྗེ་ན། དབུ་མའི་ལམ་ནས་རྒྱུ་བ་མདུད་པས་བཀག་པ་ཡིན་གི་དྗེར་

མི་རྒྱུའང་ལམ་གཞན་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་འགལ་བ་ཅིའང་མྗེད་དློ། །སློག་ཐུར་དབུ་མའི་

ནང་ནས་རྒྱུ་བ་སྒྲུབ་པར་“འདློད
1

་ཀི་ལམ་གཞན་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་ཤྗེས་འདློད་མྗེད་

དློ། །མདུད་པ་དྗེའི་ནང་ཁ་སྦྱློར་ལས། ཆུ་ཤིང་གི་མྗེ་ཏློག་ལྟར་ཅུང་ཟད་ཁ་བྱྗེ་བར་

གསུངས་པས། སློག་ཐུར་རྒྱུ་བ་བཀག་ཀང་བར་སྟློངས་ཅུང་ཟད་ཡློད་པས་”སྦུབས
2

་

མཁའ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །མདུད་པ་“དྗེ
3

་ལ་མ་རིག་སློ་ངའི་སྤུབས་ཞྗེས་ཀང་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་འབྱྗེད་པ་ནི་ལྗེའུ་ཉྗེར་གཅིག་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སིང་

1  འདད

2  སྔུབས

3  ད
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པློ་བཤད་པ་ལས་སྐུ་རློ་རྗེའི་སིང་པློ་ༀ་ལ་བཏུ་བར་བྱ་བའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ཡློད་དྗེ་ཨ་

དང་ༀ་དང་མའློ། །

དང་པློ་ནི། སིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་སྟྗེ་སློག་རླུང་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་

ནི། མགྲིན་པར་གནས་པའི་གྗེན་རྒྱུའི་རླུང་ངློ་། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱི་བློ་ན་གནས་

སློ། །རླུང་དྗེ་དག་སྤྱི་བློར་བསྗེ་ནུས་པ་ན། སྤྱི་བློའི་རྩ་མདུད་འབྱྗེད་ལ། གསུང་རློ་

རྗེའི་སིང་པློ་ཨ་ལ་ཡི་གྗེ་གསུམ། ཨ་ཐུང་ངུ་དང་རིང་པློ་དང་ཧའློ། །དང་པློ་ནི་སིང་

གར་གནས་པའི་སློག་རླུང་ངློ་། །གཉིས་པ་ནི་མགྲིན་པར་གནས་པའི་གྗེན་

རྒྱུའློ། །གསུམ་པ་ནི་འདློམས་ན་གནས་པའི་ཐུར་སྗེལ་གི་རླུང་ངློ་། །རློར་བཟླས་ཀིས་

དྗེ་དག་མགྲིན་པར་བསྗེ་ཐུབ་པ་ན་དྗེའི་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བའི་མདུད་པ་འབྱད་པར་བྱྗེད་

དློ། །ཐུགས་རློ་རྗེའི་སིང་པློ་ལ་ཡི་གྗེ་གསུམ་ཡློད་དྗེ་ཧ་དང་ཨུ་དང་མའློ། །དང་པློ་ནི་

ཐུར་སྗེལ་གི་རླུང་ངློ་། །གཉིས་པ་ནི་གྗེན་རྒྱུའློ། །གསུམ་པ་ནི་སློག་རླུང་སྟྗེ་སྨིན་

མཚམས་ཀི་རླུང་གི་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བར་གནས་སློ། །དྗེ་དག་རློར་བཟླས་ཀིས་སིང་

གར་བསྗེ་ནུས་པ་ན་སིང་གའི་དབུ་མའི་མདུད་པ་འབྱྗེད་ཅིང༌། དྗེའི་སྟློབས་ཀིས་

མདུད་པ་གཞན་ཡང་འབྱྗེད་དློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྔགས་བཏུས་པའི་དགློས་

པའང་དྗེ་ཉིད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བློ་གང་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཐུགས་ཀི་ས་བློན་

བདག་པློ་སྟྗེ། །ཀུན་གི་ནང་ནས་རྣམ་རྟློག་མྗེད། །གང་ཕྱིར་གཙོ་བློ་གཞན་རྣམས་

ནི། །འགྲིབ་དང་དྗེ་བཞིན་འཕློག་པར་བྱྗེད། །རྣམ་པར་རྟློག་པའི་རླུང་གཉིས་ནི། །ལུས་

ཀུན་ལ་ནི་ཁྱབ་པར་བྱྗེད། ཅྗེས་ཐུགས་ཀི་ས་བློན་གཙོ་བློར་གསུངས་ལ། རྣམ་རྟློག་

གི་རླུང་གཉིས་ནི། སློག་དང་ཐུར་སྗེལ་གི་རླུང་གཉིས་ཏྗེ། རྩ་མདུད་ཀིས་དྗེ་གཉིས་
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དབུ་མའི་ནང་ནས་རྒྱུ་བ་བཀག་པའི་སྟློབས་ཀིས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་པར་

རྟློག་པ་བསྐྗེད་ཅིང་མདུད་པ་ཕྱྗེད་ནས་དྗེ་གཉིས་དབུ་མར་རྒྱུས་པ་ན་རློ་རྐང་གི་ནང་

དུ་རླུང་རྒྱུ་བ་རང་འགགས་དང་ལྟྗེ་བའི་མྗེ་རང་འབར་དུ་འགྱུར་བས་བདྗེ་བ་རང་

སྟློབས་ཀིས་སྐྗེ་ཞིང་སྗེམས་གཡློ་བའི་རྟློག་པ་རང་འགགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

ལྟར་ཡང༌། འདིར་ནི་པདྨ་གཉིས་སུ་གསུངས། །དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་བརྒྱད་འདབ་

གཉིས། །སྟྗེང་དང་འློག་ཏུ་ཁ་བལྟས་ཤིང༌། །སྟྗེང་འློག་ཡན་ལག་བརྟྗེན་ནས་ནི། །སློག་

དང་ཐུར་སྗེལ་རྒྱུ་བར་བྱྗེད། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟག་བཅས་པ། །རླུང་གཉིས་སུ་ནི་གསལ་

བར་གསུངས། །སྐུ་དང་གསུང་གི་སིང་པློ་གཉིས། ཞྗེས་དང༌། གང་ཕྱིར་དྗེ་ནི་བཟླས་

བྱས་ནས། །སིང་གའི་པདྨའང་སྟྗེང་བལྟས་འཇིགས། །དྗེ་ནས་གསང་བའི་པདྨ་

ཡིས། །ཁ་སྦྱློར་བ་ནི་ཕྱྗེ་ནས་ཀང༌། །རྣམ་པར་རྟློག་པའི་རླུང་གཉིས་ནི། །དྗེ་ནས་རྣམ་

པར་བཅད་ནས་འགྲློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འདབ་མ་གཉིས་ནི་ལྟྗེ་བའི་དང་སིང་

གའློ། །དྗེའང་སིང་གའི་འཁློར་ལློ་ཁ་ཐུར་ལྟ་དང༌། ལྟྗེ་བའི་འཁློར་ལློ་གྗེན་ལྟའློ། །

དྗེས་ན་གཏུམ་མློ་བསློམ་པ་སློགས་རྒྱུད་གཞན་ནས་གསུངས་པའི་འབར་

འཛག་གིས་བདྗེ་བ་སྒྲུབ་པའི་བྱྗེད་ལས་མཐའ་དག་རློ་རྗེའི་བཟླས་པས་འགྲུབ་པའི་

ཚུལ་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པ་ན་དྗེ་ལས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་དགའ་བཞིའི་རྟློགས་པ་

བསྐྗེད་པའི་དབྗེན་པ་གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ཡང་བདྗེ་བག་ཏུ་རྗེང་པར་འགྱུར་རློ། །ལུས་

དབྗེན་གིས་ནི་གཡས་གཡློན་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་དབུ་མར་རྒྱུ་བའི་འགློ་རྩློམ་

པར་བྱྗེད་པས་དབུ་མའི་ལམ་སྦྱློང་བྱྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་ནས་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པས་དབྗེན་

པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ཡང་དྗེ་ལྟར་ར། །སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ཀང༌། དགློངས་པ་
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ལུང་སྟློན་གི། ཐུང་ངུ་མ་ལུས་ངག་ཏུ་འགྱུར། །ཞྗེས་པའི་ཚིག་ལ་སློས་སུ་དྲིས་ལན་

མཛད་ནས། ཡི་གྗེ་ཨ་གང་དུ་དང༌། ཅིའི་ཕྱིར་དང༌། ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་སློགས་ཀི་དློན་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད་ལས་མ་གཏློགས་གཞན་གིས་

མི་ཤྗེས་སློ་ཞྗེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང༌། རློ་རྗེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱན་ཅྗེས་བྱ་བའི་

རྒྱུད་ལས་ཨ་གསལ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། སིང་གི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་པ། །གསལ་

ཞིང་མར་མ་དག་དང་མཚུངས། །མི་འགྱུར་མཆློག་ཏུ་ཕ་བ་སྟྗེ། །ཨ་ནི་གཙོ་བློ་དམ་

པའློ། །ཞྗེས་སློགས་དྲངས་ནས་སྔར་བསྟན་པའི་དློན་དྗེ་ཉིད་རྒྱས་པར་གསུངས་སློ། །

མདློར་བསྡུ་ན་དང་པློར་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་རླུང་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་གང་ཞུགས་པ་དྗེ་ཉིད་སིང་ག་ཡིན་ལ། འཆི་བའི་ཚེའང་

འབྱུང་བ་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས་སིང་ག་ནས་འཆི་འཕློ་བ་ཡིན་ནློ། །རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་

སྟློང་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་སྟློང་ཕག་ཉྗེར་བཞི་དང༌། ཁམས་དཀར་པློ་དང་དམར་པློ་རྒྱུ་བ་

སྟློང་ཕག་ཉྗེར་བཞི་པ་རྗེ་རྗེ་ཡློད་པའི་དང་པློའི་ཆགས་ས་ནི་སིང་ག་ཡིན་ལ། རྩ་

ཆགས་པའི་གློང་དུ་རྣམ་ཤྗེས་དར་ཞུགས་ཀང་ཕྱི་ནས་སིང་གའི་རྩ་མདུད་ཀི་དབུས་

སུ་རྣམ་ཤྗེས་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །སིང་གའང་འཇིག་རྟྗེན་ན་གྲགས་པའི་སིང་དང་བྱང་

ཁློག་གི་དབུས་ལ་མི་བྱྗེད་ཀི་ཚིགས་པའི་ནང་ངློས་ན་སག་རྩ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྩ་

དབུ་མ་གནས་པའི་ཆློས་འཁློར་གི་”མདུད
1

་པའི་དབུས་སློ། །བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པའི་

དུས་སུ་སྦྱང་གཞིའི་འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་དམ་ཚིག་སྗེམས་

དཔའ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ། དྗེ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ་པ་ནས་

1  མདུར



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

748

ནཱ་ད་འློད་གསལ་ལ་ཞུགས་པའི་བར་ཡང་གནས་དྗེར་དམིགས་པ་གཏློད་ཅིང་

རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

བསློམ་པའང་ངློ་། །མཐར་སིང་གའི་རྣམ་ཤྗེས་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་བར་དུ་བྱྗེད་

ཅིང་དྗེ་ལས་ཀང་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ལྷའི་རྣམ་པར་འཆར་བ་སློགས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

ལ་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ནི། མདློར་བསྡུ་ན་དློན་གསུམ་གིས་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། མཚོན་

བྱྗེད་ཀི་ཡི་གྗེ་དང༌། དྗེས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་སྔགས་ཀི་”དྗེ
1

་ཁློ་ན་ཉིད་དང༌། དྗེ་ལ་

རློར་བཟླས་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྒ་པ་དང་གསུང་རབ་འཆད་

པ་གཞན་རྣམས་ཀིས་མཚོན་བྱྗེད་ཀི་ཡི་གྗེའི་འཇུག་ཚུལ་ཙམ་ཤྗེས་ཀང་དྗེས་

མཚོན་པར་བྱ་བའི་དློན་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་སློགས་དྗེ་དག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སྟློན་པའི་གནས་

མཆློག་ལ་རག་ལས་ཤིང་དྗེའང་དབྱངས་གསལ་གི་ཡི་གྗེ་དང༌། དྗེའང་ཨ་ཐུང་སློག་

ཏུ་ཞུགས་ནས་དློན་སྟློན་པ་མ་གཏློགས་བརློད་བྱ་བརློད་པའི་ནུས་པ་མྗེད་པ་དྗེ་ཙམ་

ཤྗེས་ཀང་དྗེ་ནི་མཚོན་བྱྗེད་ཀི་ཡི་གྗེ་ཡིན་གི་མཚོན་བྱའི་དློན་མིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

ངག་ཏུ་བརློད་པའི་ཡི་གྗེ་འབྲུ་གསུམ་ཡང་མཚོན་བྱྗེད་ཙམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། རླུང་འཇུག་གནས་”ལྡང
2

་གསུམ་གི་སྒ་དྗེ་ལྕྗེ་རྐན་སློགས་ཀི་

རྩློལ་བ་ལ་བལྟློས་པ་མྗེད་པར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ༀ་ཨཱཿཧཱུཾ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་རང་

ཆས་སུ་ཡློད་ལ་དྗེའང༌། རློ་རྗེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱན་གི་རྒྱུད་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར། མི་

1  ད

2  ལྔང
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ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེའི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡི་གྗེ་ཨ་ཐུང་སློག་

རླུང་གི་ངློ་བློར་གནས་པ་དྗེ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །འདི་དང་འབྲུ་གསུམ་གི་ཨ་དློན་

སློ་སློ་བ་ཡིན་ཏྗེ། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དྗེའང་རྗེ་རྗེ་བཞིན་མི་ཤིགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

གི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གསུམ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དབྱངས་གསལ་

གི་ཡི་གྗེ་ཞྗེ་དགུ་པློ་རྣམས་བུད་མྗེད་དང༌། སྐྗེས་པ་དང་མ་ནིང་གི་ཡི་གྗེ་གསུམ་དུ་

འདུས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ཉིད་འབྲུ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་དང༌། དྗེའང་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་བཤད་མ་ཐག་པ་གསུམ་པློ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། དྗེའང་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྗེ་

ལས་བྱུང་ཚུལ་སློགས་ལ་མཁས་པར་བྱའློ། །སྔར་བཤད་པའི་མདུད་པ་འབྱྗེད་པར་

བྱྗེད་པའི་སྔགས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཧཱུཾ་དང་ཧློ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བའང་

རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་དུ་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ། ལུས་ཀི་སྤྱློད་ལམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། བྱས་ནས་བཟླས་པ་

བྱྗེད་ཚུལ་དང༌། བཟླས་པ་བྱས་པའི་དགློས་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཡིད་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་གནས་སུ་བདྗེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག་ཅིང༌། སྗེམས་དཔའི་སྐིལ་ཀྲུང་བཅས་

མིག་གཉིས་ས་རྩྗེར་བསྟད་ནས་ཕག་གློང་མཉམ་པ་དང༌། ལྕྗེ་རྐན་ལ་སྦྱར། སློ་དང་

མཆུ་རང་སློར་བཞག །དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་”གླློད
1

་ནས་ཅུང་ཟད་རྩློལ་བ་དང་བལ་

བར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ལ། སློམ་པའི་རྟྗེན་རྩ་གསལ་གདབ་པ་དང༌། དྗེར་བསློམ་པའི་

སྔགས་དང༌། ཇི་ལྟར་“སློམ
2

་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རློ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ལུས་ཀི་

ཕྱློགས་གང་དུ་གནས་པ་དང༌། ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་གཉིས་ཀིས་

1  གླློང

2  སམ
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ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གང་དུ་གནས་པ་ནི་ཚིགས་པའི་ལློགས་ལ་སློག་རྩ་ཡློང་པ་ངང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའློ། །ཁ་དློག་དང་དབྱིབས་ནི་རློ་མ་དམར་པློ་དང་རྐང་མ་དཀར་

པློ་དང༌། དབུ་མའི་ཁ་དློག་ཏིལ་མར་གི་མར་མྗེ་ལྟར་དམར་སྗེར་དུ་གསུངས་པ་ནི། 

གཏུམ་མློ་འབར་བའི་དུས་ཀི་ཁ་དློག་ཡིན་མློད་ཀང་དང་པློར་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པའི་

ཚེའང་དྗེ་ལྟར་བསམས་པས་རུང་གསུང་ངློ་། །རིང་ཐུང་གི་དབྱིབས་ནི་སྤྱི་གཙུག་

ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་གནས་ཀང་སྨིན་དབུས་ནས་ནློར་བུའི་རྩྗེ་མློའི་བར་དུ་

དབུ་མའི་ནང་ཉིད་དུ་དམིགས་ནས་བཟླས་པ་བྱའློ། །སློམ་ཕའི་ཚད་ནི་གྲློ་སློག་གི་

སྤུབས་ཙམ་མློ། །གློང་གི་སད་བུའི་རྣམ་པར་གནས། ཞྗེས་པ་ནི། སློམ་ཕའི་ཚད་སྟློན་

པ་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་དྗེར་སློམ་པའི་སྔགས་ནི་ཡི་གྗེ་འབྲུ་གསུམ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། མི་ཞིག་ཚུར་འློངས་ནས་ཕར་འགྲློ་བ་བཞིན་དུ་ནང་དུ་འཇུག་

པའི་རླུང་དྗེ་ཉིད་གནས་པ་དང་འབྱུང་བར་བསམ་ཞིང༌། དྗེའང་དང་པློར་ནང་དུ་

འཇུག་པའི་ཚེ་སྨིན་དབུས་ནས་ནློར་བུའི་རྩྗེ་མློའི་བར་གི་དབུ་མའི་ནང་དུ་རིམ་གིས་

ༀ་ཞྗེས་པའི་སྐད་རང་སྒགས་སུ་སྒློག་པར་བསམ་ཞིང༌། ནློར་བུའི་རྩྗེ་མློར་སྗེབ་མ་

ཐག་གི་མཚམས་ནས་མི་འབྱུང་བའི་བར་དུ་ཨཱ་ཞྗེས་པའི་སྒ་སྒློག་པ་དང༌། ཕྱིར་

འབྱུང་བའི་ཚེ་ཧཱུཾ་གི་སྒ་སྒློག་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་གཡས་རྒྱུ་དང་གཡློན་རྒྱུ་དང་

མཉམ་རྒྱུའི་རླུང་གང་ལ་རློར་བཟླས་བྱྗེད་ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །སྨིན་མའི་དབུས་ན་

གནས་པའི་རླུང་གི་འཁློར་ལློ་འདབ་མ་དྲུག་པ་དང༌། མགྲིན་པའི་འློག་ན་གནས་པའི་

མྗེའི་འཁློར་ལློ་འདབ་མ་གསུམ་པ་དང་བཅས་པའི་འཁློར་ལློ་དྲུག་དང༌། གསང་

གནས་ཀི་འཁློར་ལློ་དང་བདུན་པློ་གང་ཡིན་ལ་སྗེམས་ཀང་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བའི་རྩ་
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མདུད་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཡངས་སུ་སློང་བར་བསམ་ཞིང༌། གཙོ་བློ་སིང་ག་

ཆློས་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བའི་རྩ་མདུད་ཅུང་ཟད་གྲློལ་བར་བསམ་གི་གཞན་རྣམས་མ་

བསམས་ཀང་རུང་ངློ་། །དག་པློར་རླུང་གང་ལ་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པ་ནི། གཡས་ནས་

རྒྱུ་བ་ཁ་དློག་དམར་པློ་པདྨ་མགློན་པློའི་རླུང་ལ་བྱའློ། །དྗེའང་གཡས་རྒྱུ་འགློ་རྩློམ་

པའི་དུས་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་དྗེ་ནས་བཟུང་སྟྗེ་བྱའི་ཕྱིས་ནི་གང་ལྟར་ཡང་རུང་

ངློ་། །རླུང་སྒློལ་མའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེའི་ཡབ་དློན་གྲུབ་ཡིན་ཀང་རློར་བཟླས་

གསུང་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས་འློད་དཔག་མྗེད་ཀི་རླུང་ནས་འགློ་རྩློམ་པ་ཡིན་

ནློ། །

འློ་ན་རློར་བཟླས་ཀི་སྐབས་སུ་ཐིག་ལྗེ་གསུམ་བསམ་པ་མི་དགློས་པར་

འགྱུར་རམ་སམ་ནའང་འློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ནི་གཡས་གཡློན་གི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བྱྗེད་

པའི་ཚེ་རང་བསམས་སུ་འབྱུང་ལ། སྔགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ནི་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀི་

འབྱུང་གནས་སུ་བསམས་ལ། རས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ནི་རླུང་ལ་གློམས་པ་ན་འཇུག་པའི་ཚེ་

གཏུམ་མློ་འབར་ནས་འབྱུང་བའི་ཚེ་ཁམས་ཞུ་བ་ནར་བུའི་རྩྗེར་འབྱུང་བས། གློང་

བུའི་གཟུགས་སུ་ཕྱུང་ནས་ནི། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་རབ་ཏུ་བརྟག །ཅྗེས་པའི་རྐང་པ་

གཉིས་ཞར་བྱུང་དུ་མི་བསམ་མློ། །སློབ་དཔློན་ཨ་བྷ་ཡས། པྲ་མློའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་

སྗེམས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་དབང་དང༌། རློར་བཟླས་བྱས་པ་དང༌། འབྱུང་བའི་ཚེ་

འབར་བ་དང༌། འཇུག་པའི་ཚེ་འཛག་པར་བསམ་པ་དང༌། འབར་འཛག་ཉིད་ལ་

དམིགས་ནས་མློས་པར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་བཞི་གང་ཟག་གི་དབང་གིས་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་དགློས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་རློར་བཟླས་བྱས་པའི་སྟློབས་ཀིས་སིང་གའི་
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མདུད་པ་བཤིགས་ནས་ཐུར་སྗེལ་གི་རླུང་དབུ་མའི་ནང་ནས་སློག་རླུང་ཇི་སྗེད་ཡློད་

པའི་གནས་སུ་རྒྱུ་ཞིང་སློག་རླུང་ཡང་ཐུར་སྗེལ་གི་གནས་སུ་དྗེ་ལྟར་རྒྱུ་བ་ན་སློག་

ཐུར་འདྲྗེས་པ་ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེའི་ཚེ་རླུང་རྒྱུ་བའི་རྩ་དང་ཁམས་“དཀར
1

་དམར་རྒྱུ་བའི་

རྩ་སྟློང་ཕང་ཉྗེར་བཞི་རྗེ་ཡློད་པའི་ནང་གི་རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་དབུ་མའི་ནང་ནས་རང་

སྟློབས་ཀིས་འཇུག་ལྡློག་བྱྗེད་ཅྗེིང་གཏུམ་མློ་རང་སྟློབས་ཀིས་འབར་ནས་ལྷན་སྐྗེས་

ཀི་བདྗེ་བ་སྐྗེ་ཞིང་དྗེས་སྟློང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བསློམས་པས་ཡས་བབས་ཀི་

དགའ་བཞི་དང༌། མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་དང༌། བདྗེ་སྟློང་གི་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་

སྐྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར། བསྐྗེད་རིམ་དང་ལུས་དབྗེན་མཐར་ཕྱིན་

པའི་གང་ཟག་གིས་རློར་བཟླས་ཟླ་བ་དྲུག་བྱས་པས་ངག་དབྗེན་མཐར་ཕྱིན་པར་

གསུངས་ཏྗེ། དྗེའང་མཚན་ཕྱྗེད་ཀི་དུས་ནས་སིང་གའི་འཁློར་ལློར་རླུང་དགུ་རྒྱུ་ཞིང་

ཉི་མ་ཕྱྗེད་པ་ན་འཁློར་ལློ་དྲུག་ཏུ་རླུང་དགུ་དགུ་རྒྱུ་བས་དགུ་དྲུག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་

དང༌། དྗེ་ལྟར་ཉིན་ཕྱྗེད་ནས་མཚན་ཕྱྗེད་ཀི་བར་དུའང་རྒྱུ་བས་ཞག་གཅིག་ལ་རླུང་

བརྒྱ་དང་བརྒྱད་རྒྱུ་བ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ཞག་ཉྗེར་བདུད་རྗེ་ན་

ཉམས་མི་འདྲ་བ་རྗེ་སྐྗེ་ཚུལ་རྣམས་གསུངས་སློ། །རྣམ་པར་རྟློག་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀི་

གྲངས་གསུངས་པའང་རློར་ཕྗེང་ལས་བཤད་པའི་རླུང་རང་མིང་གིས་བསྟན་པའི་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀིས་བསྐྗེད་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལ་ཉམས་སྐྗེ་ཚུལ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་དང་ལུས་དབྗེན་མཐར་ཕྱིན་པའི་གང་

ཟག་གིས་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བྱ་བར་གསུངས་ལ་དྗེའང་ཞག་ཉྗེར་བདུན་རྗེ་

1  ད།།ར
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ལ་རྗེ་རྗེ་སྐྗེ་བར་བཤད་དྗེ། དྗེ་ལ་བགྲང་བའི་བཟླས་པ་དང༌། རྗེས་འགྲློའི་བཟླས་པ་

དང༌། གནས་ཀི་དབྱྗེ་བ་དང༌། དུས་ཀི་དབྱྗེ་བ་དང༌། རླུག་ལྡློག་པའི་དུས་དང༌། རྣམ་

རྟློག་སངས་པའམ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་བཟླས་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་

གཅིག་ལ་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གྲངས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་རླུག་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་

དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བའི་ཆགས་ཚུལ་གློ་ཡུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མློང་བའི་རྣམ་པས་རྟློགས་

པའློ། །གཉིས་པ་ནི། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཡློད་ཅིང་ཐུན་ཚོད་རྗེའི་

དུས་སུ་རླུང་ཉིས་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་རྗེ་རྒྱུ་ལ་སིང་གའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ལའང་ཐུན་

ཚོད་ཀི་རྩ་ཞྗེས་བྱའློ། །དྗེས་ན་ཕྱི་རློལ་གི་ཉི་མའི་ཚོད་ལ་སློགས་པའི་ཐུན་“ཚོད
1

་ལ་

བལྟློས་པ་མྗེད་པར་ནང་པར་སྔ་དྲློའི་དུས་ཀི་ཐུན་དང་པློ་ནས་རློར་བཟླས་བྱས་པ་ན། 

སིང་གའི་རྩ་འདབ་རྗེ་ནས་ཐུན་ཚོད་ཀི་རླུང་རྒྱུ་བ་རློགས་མ་རློགས་ཇི་ལྟར་གནས་

པ་ལྟར་མློང་བའི་རྣམ་པས་རྟློགས་པའློ། །གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ལྟྗེ་བ་ན་གནས་པའི་

དབྱུ་གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རྩ་འདབ་དང༌། སྤྱི་བློ་ན་གནས་པའི་ཆུ་ཚོད་སུམ་ཅུ་རྩ་

གཉིས་ཀི་རྩ་འདབ་དང༌། མགྲིན་པ་ན་འཕློ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་རྩ་འདབ་རྣམས་ནས་རླུང་

རྒྱུ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའློ། །བཞི་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མཚན་ཕྱྗེད་

ཀི་དུས་ནས་བཟུང་སྟྗེ་སིང་གའི་རྩ་འདབ་ནས་འགློ་བརྩམས་ནས་འཁློར་ལློ་དྲུག་ཏུ་

རླུང་དགུ་དགུ་རྒྱུ་བ་ཉིན་ཕྱྗེད་ཀི་དུས་སུ་རློགས་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་མཚན་ཕྱྗེད་ཚུན་

ཆྗེད་དུའང་རླུང་རྒྱུ་བས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀི་རྒྱུ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟློགས་པའློ། །ལྔ་

པ་ནི། དྗེ་ལྟར་བསློམས་པས་གཡས་གཡློན་གི་རྒྱུ་བ་འགགས་ནས་རླུང་ཨ་བངྷཱུཏཱིར་

1  ཆློད
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ཚུད་པའི་འགློ་བརྩམ་པ་རྟློགས་པའློ། །དྲུག་པ་ནི། དབུ་མའི་ནང་གིའང་སིང་གའི་རྩ་

འདག་ཀི་ལྟྗེ་བར་རླུང་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་གནས་ནས་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པའློ། །དྗེ་

ལྟར་རྩ་འཁློར་དང་མ་སྦྱར་བར་རླུང་རྐང་པ་ལ་དམིགས་པ་དང༌། རྩ་གནས་སུ་ཇི་

ལྟར་རྒྱུ་རྟློགས་པའི་རྩ་འཁློར་དང་སྦྱར་ཏྗེ་དམིགས་པ་དང༌། དབུ་མ་རྐང་པ་དང་སྦྱར་

ནས་དམིགས་པ་གཉིས་གཉིས་ཏྗེ་དྲུག་གློ །བྗེམ་པློའི་རླུང་ཕ་རགས་ལ་སློབ་པའི་ཕ་

རགས་ཀི་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་གློ་བར་བྱས་སྟྗེ། དྗེ་ལ་མགློན་པློ་བཞིའི་རླུང་དགུ་བརྒྱ་

བ་ཕག་རྗེ་རྗེ་རྒྱུ་བའི་ཚེ། ལྷ་མློ་བཞིའི་རླུང་ཉིས་ལྔ་པ་རྗེ་རྒྱུ་ལ། དྗེ་ལྟར་རླུང་གི་རྣལ་

འབྱློར་བྱས་པ་ན་གཡས་ནས་པདྨ་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བ་ཁ་དློག་དམར་པློ་རྒྱུ་བ་མཐློང་

ཞིང༌། དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ལྷ་མློ་བཞིའི་རླུང་ཁ་དློག་བཞི་ཡློད་པ་རྣམས་མི་མཐློང་བའི་

ཚེ་རགས་པ་ལ་བསབ་པ་ཞྗེས་བྱ་ལ། དྗེ་དག་ཀང་གསལ་བར་མཐློང་བའི་ཚེ་ཕ་བ་

ལ་སྗེབས་པ་ཞྗེས་བྱའློ། །སྔར་བཤད་པའི་གྲངས་དང་ཐ་སད་ཀང་ཕལ་ཆྗེར་ཆློས་

མངློན་པ་ལས། བགྲད་དང་རྗེས་འགྲློ་འཇློག་པ་དང༌། །བསྒྱུར་བ་དང་ནི་རྟློགས་པ་

དང༌། །ཡློངས་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདློད། ཅྗེས་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་སང་ངློ་། །

ད་ནི་སྗེམས་རྣམ་པར་དབྗེན་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟྗེ། དྗེ་ལ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ནས་

བསྟན་ཚུལ་དང། རང་གི་ངློ་བློ་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བ་མ་སྔ་མ་

དག །རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཚིག་དྗེས་རློགས་རིམ་མཐའ་དག་བསྟན་པར་བསམས་ནས་སློར་

སྡུད་སྤྱློད་པ་ལ་སྦྱློར་ཞིང༌། ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱ་བྱུང་ཟད་པའི། ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་

གཉིས་ཀིས་སྗེམས་དབྗེན་དང། དྗེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་སྒྱུ་ལུས་བསྟན་པར་

བཞྗེད་པ་ནི་མི་འཐད་པ་སྔར་བསྟན་ཟིན་ཅིང་སྟློན་པའི་གློ་རིམ་ཡངམི་འཐད་དློ། །འློ་
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ན་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཞྗེ་ན། ཡན་ལག་བཞི་པ་འཛིན་པས་སྗེམས་དབྗེན་འཕངས་ཤིང༌། 

ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་རྟློགས་ནུས་པས་མ་བསྟན་པ་

ཡིན་ནློ། །རྟློགས་ཚུལ་ཡང་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སྟློང་པ་གསུམ་དང་སྗེམས་

དབྗེན་མཚན་ཉིས་མཚུངས་པས་རྟློགས་ནུས་ལ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཟུང་

འཇུག་དང༌། སྒྱུ་ལུས་གཉིས་རླུང་སྗེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུར་མཚུངས་ཤིང་སྟློང་

པ་གསུམ་གི་མཐར་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ཅིང༌། བཞི་གའི་མཐར་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་ཙམ་མ་

གཏློགས་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། གཞན་གི་བཞྗེད་པ་དགློད་པ་དང༌། རང་གི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་

ནི། རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་“ལས
1

་མིས་མཛད་པ་དང་ནློར་བུའི་ཕྗེང་བ་དང༌། སྒློན་

གསལ་གི་འགྲྗེལ་བཤད་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པས་མཛད་པ་རྣམས་སུ། སྦྱི་བློ་དང་

མགྲིན་པ་དང་སིང་ག་རྣམས་སུ་འཁློར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་དང་

དམར་པློ་དང་སྔློན་པློ་རྣམས་ལ་ལྟྗེ་བར་ཡི་གྗེ་དང་བཅས་པ་བཀློད་ནས་དྗེ་ལ་

དམིགས་པ་བཟུང་སྟྗེ་སྗེག་པའི་རྣམ་པ་སློགས་ཀིས་སྗེམས་དབྗེན་བསྐྗེད་པ་དང༌། 

ཡང་སིང་གའི་ཨ་ཐུང་སྤུས་བིས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་པ་འཛིན་པ་སློགས་དུ་མ་

བཤད་ཀང། རྒྱུད་དང་ཡབ་སས་རྣམ་པ་ལྔའི་གཞུང་གང་ནའང་མི་གསལ་བས་ཡིད་

བརྟན་མི་རུང་ངློ་། །ཡང་རྗེ་འགློས་ཀི་བཞྗེད་པས། སྗེམས་དབྗེན་ནི། འློད་གསལ་ལ་

སྗེམས་གསལ་ཙམ་ཀུན་རློབ་གསལ་བའི་འློད་གསལ་དང༌། དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་དློན་དམ་སྟློང་པའི་འློད་གསལ་གཉིས་ཡློད་པའི་སྗེམས་ཀི་གསལ་རིག་

1  ལག
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ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི། །སྟློང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ན་འློད་

གསལ་དང་ཁྱད་མྗེད་དུ་འགྱུར་བས་སློ། །འདི་ནི་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྔ་མ་

ཡིན་ལ། མ་རྒྱུད་རྣམས་ནས་ཀང་ལམ་གི་རྟློགས་པ་འདི་ལས་ལྷག་པ་མ་བསྟན་པས་

དྗེ་དག་ནི་དབང་པློ་བརྟུལ་པློ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། གསང་པ་

འདུས་པ་འདིར་ནི། ལམ་རློགས་པར་བསྟན་ཞིང༌། དྗེའང་སང་བྱ་ཤྗེས་སྒིབ་ལ་གཟུང་

པ་ལ་མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དང༌། “འཛིན
1

་པ་ལ་ཞྗེན་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་ལ་

ཞྗེན་པ་གསུམ་གི་གཉྗེན་པློར་རིམ་པ་བཞིན་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་དང་ཟུང་

འཇུག་རྣམས་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །བཤད་ཟིན་པའི་སྗེམས་དབྗེན་དྗེ་ཉིད་བྗེམ་པློའི་

རླུང་ཕ་རགས་ལ་བསབ་པའི་རློར་བཟླས་དང། ཕྱི་རློལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

སྔར་བཤད་པའི་ཁམས་དབབ་ལྡློག་དང་དགྲམ་པ་དང་བསྡུ་བ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་

བསྐྗེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕྱི་རློལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་གསལ་བར་

གསུངས་ཀང༌། ངློ་བློ་ངློས་འཛིན་དྗེ་ནི་མ་འཐད་དྗེ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་ལུང་

སྤྱློད་བསྡུས་སུ་དྲངས་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་རང་གི་སྗེམས་

ལ་སློ་སློར་རྟློགས་ཤིག་ཅྗེས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྗེ་གློལ་གི་སྒས་

སྗེམས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་བསྐྗེད་པ་ལ་བསྐུལ་བར་གསུངས་པས། ཤྗེས་

པ་གསལ་རིག་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྐྗེད་པ་ཙམ་ལ་དྗེ་ཙམ་བསྐུལ་མི་

རིགས་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལས་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་ནི་རང་གི་སྗེམས་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའློ། །ཞྗེས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་ཉིད་

1  འཛན
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རྟློགས་པར་གསུངས་པ་དང༌། སིད་པའི་འཆིང་བ་གཅློད་པའི་དློན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་སུ་སྤྱློད་བསྡུས་སུ་གསུངས་པས་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པར་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་

མང་ངློ་། །འློད་གསལ་དང་ཁྱད་མྗེད་དུའང་མི་འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ནི་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་

རྟློགས་པ་ཡིན་ལ་འདིས་ནི་དློན་སྤྱི་ཙམ་རྟློགས་པ་ཡིན་པས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང༌། རྒྱུ་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་དང། ངློ་

བློ་ངྗེས་བཟུང་བ་དང༌། སྗེམས་གསུམ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་སྐྗེ་མི་སྐྗེ་དཔྱད་པའློ། །དང་པློ་

ནི། ཐྗེག་པ་“ཐུན
1

་མློང་བ་ལ་གྲགས་པའི་སྗེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དང་

ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་ཡློངས་གྲུབ་དང་དུག་གསུམ་དང་ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་པ་

གསུམ་ལ་སློགས་པའློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ལ་གྲགས་པའི་མིང་ནི། སང་མཆྗེད་

ཐློབ་གསུམ་དང༌། སྟློང་པ་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་དང༌། སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་

མ་རིག་པ་དང༌། ཆགས་བལ་དང་འདློད་ཆགས་དང༌། འདློད་ཆགས་བར་མ་ཞྗེས་

བྱའློ། །གཉིས་ཀ་ལ་གྲགས་པ་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་དང༌། སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་མ་ནིང་

དང༌། ཟླ་ཉི་དང་མཚམས་ཀི་མུན་པ་སློགས་སློ། །གཉིས་པ་ནི། ནང་གི་རྐྗེན་དང༌། 

ཕྱིའི་རྐྗེན་ནློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་རློར་བཟླས་ཀི་རྟློགས་པ་དྲུག་བཤད་པའི་ལྔ་པའི་ཡློན་

ཏན་སྐྗེས་པའློ། །དྗེའང་རླུང་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གི་རློར་བཟླས་བྱས་

པའི་སྟློབས་ཀིས་སིང་གའི་རྩ་མདུད་བཤིག་ནས་དྗེའི་དབུས་སུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་

རླུང་དང་ཐིག་ལྗེ་དང་སྗེམས་རྣམས་འདུ་འཕློད་བྱས་ནས་མི་ཤིགས་པའི་ཨ་ཐུང་དང་

བཅས་པ་འདུ་འཕློད་བྱས་པའི་སྟློབས་ཀིས་བདྗེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེས་པའློ། །དྗེའང་

1  ཐུད
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དབུ་མའི་ནང་གི་མྗེ་དྗེའི་ནང་གི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལས་ཡིན་ནློ། །གཉིས་པ་ཕྱིའི་

རྐྗེན་ནི་རིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མྗེད་སྒྱུ་མ་ཁྱད་པར་

འཕགས། །ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གི་དབྱྗེ་བ་ནི། །གསལ་བར་དྗེ་ལས་མཚོན་པར་འགྱུར། 

ཞྗེས་གསུངས་པས། ཕྱི་རློལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་གི་

དང་པློ་སང་བ་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དྗེ་ལ་སང་བའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། རྣམ་པ་

མྗེད་པའི་རང་བཞིན་ལུས་དང་ངག་མྗེད་པ་སྟྗེ། ཇི་ལྟར་སྟློན་གི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་དྲི་

མ་མྗེད་པ་ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འློད་ཟྗེར་སང་བར་བྱྗེད་པས་ཁྱབ་པར་བྱྗེད་པ་

བཞིན་དུ། རང་བཞིན་གིས་གསལ་བའི་རྣམ་པར་དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

དམིགས་པས་ན་སང་བ་སྟྗེ། འདི་ནི་དློན་དམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཤྗེས་རབ་ཀི་

སང་བ་སྟློང་པ་དང་པློ་སྟྗེ། ༀ་ཞྗེས་པ་དག་གི་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ས་བློན་བརྟན་པར་

བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་སང་བ་མཆྗེད་པ་ནི། སང་བ་མཆྗེད་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞྗེ་ན། 

དྗེའང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང་ངག་མྗེད་པ་སྟྗེ། 

ཇི་ལྟར་སྟློན་ཀའི་དུས་སུ་ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་

དྲི་མ་མྗེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་དམིགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་གཉིས་པ་སྟྗེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

ཨཱཿཞྗེས་བྱ་བ་ངག་གི་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ས་བློན་བརྟན་པར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་སྟྗེ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །གསུམ་པ་སང་བ་ཐློབ་པ་ནི། སང་བ་ཐློབ་པ་གང་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་དུ་

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང་ངག་མྗེད་པ་སྟྗེ། 
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ཇི་ལྟར་མཚམས་ཀི་མུན་པ་ལ་བབ་པའི་ངློ་བློར་ཁྱབ་པ་ཕ་ཞིང་བདག་མྗེད་པ་སློག་

དང་རྩློལ་བ་མི་རྒྱུ་བས་རྒྱུ་བ་མྗེད་པ་སྟྗེ་སྗེམས་མྗེད་པ་དང་མི་གཡློ་བ། ངག་གི་ས་

བློན་ལ་བརྟྗེན་པའི་སློ་ནས་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སང་བ་ཐློབ་པ་མ་

རིག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་སྟློང་པ་ཆྗེན་པློ་སྟྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་དག་གི་དློན་ནི་ཡྗེ་

ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་རླུང་ལ་ཞློན་ཏྗེ། རང་བཞིན་

བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་གཡློ་བའི་བར་དུ་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་

འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་རྟགས་བཤད་པ་རྣམས་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུའང་རྣམ་པ་ཅི་

འདྲ་བ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང་རིགས་མཚུངས་པ་འབྱུང་སྟྗེ། དྗེའང་སྔར་གི་ཕྱི་

ནང་གི་རྐྗེན་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ་སྟློང་པ་ཉིད་བསློམས་པས་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་དྗེ་མྗེ་དང་དྗེ་རླུང་

དང༌། རླུང་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ཐིམ་ནས་སྗེམས་དབྗེན་གི་རྟློག་པ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེ་སྔང་

ལས་གྱུར་པའི་རྟློག་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གཡློ་བྱྗེད་ཀི་རླུང་འགགས་པའི་སྟློབས་

ཀིས་རྟློག་པ་དྗེ་དག་འགགས་ནས་སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ལ་དྗེ་ལ་སྟློན་དུས་ཀི་མཚན་

མློ་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལ་ཟླ་བའི་འློད་ཟྗེར་སང་བ་དང་འདྲ་བར་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་

པ་སྟྗེ། དྗེའི་དུས་སུ་རྣལ་འབྱློར་བའི་ལུས་སྒུལ་བསྐློད་དང་ངག་སྨྲ་བརློད་མྗེད་པས་

ལུས་ངག་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱའི། སྤྱིར་ལུས་ངག་ཙམ་དང་ཤྗེས་ངློ་དྗེར་མྗེད་བ་ཙམ་ལ་

མི་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་དུས་གཡས་གཡློན་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་མ་འགགས་པས་ༀ་ཞྗེས་པ་ངག་

གི་སློ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཞྗེས་སློ། །

སློ་ནི་ཡི་གྗེ་དང་ས་བློན་རླུང་ངློ་། །དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

དམིགས་པ་ཞྗེས་པ་ནི། དྗེ་མཐའ་དག་གི་ཆློས་ཉིད་རིས་ཚད་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་
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ཡིན་གི། ཆློས་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །མཆྗེད་པའི་སྐབས་ཀི་ལུང་ཚིག་

གི་དློན་ཡང་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདློད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་རྟློག་པ་

བཞི་བཅུ་གཡློ་བའི་རྒྱུ་འགགས་པའི་སྟློབས་ཀིས་རྟློག་པ་དྗེ་དག་འགགས་པ་ན་སང་

བ་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའང་སྔ་མ་ལྟར་སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པར་འདྲ་བ་

ལ། ཉིན་པར་གི་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལ་ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་གི་སང་བས་ཁྱབ་པ་དང་

འདྲ་བར་གསལ་བའློ། །གཏི་མུག་ལས་གྱུར་བའི་རྟློག་པ་བདུན་གཡློ་བའི་རླུང་

འགགས་པའི་སྟློབས་ཀིས་རྟློག་པ་དྗེ་དག་འགགས་པ་ན། ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ལ་

དྗེའང་ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འློད་ཟྗེར་གི་སང་བ་མྗེད་པའི་མཚམས་ཀི་མུན་པ་དང་འདྲ་

བར་རྟློགས་པའློ། །དྗེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དུས་སུ་གཡས་གཡློན་གི་རླུང་རྒྱུ་བ་

འགགས་པས་སློག་དང་རྩློལ་བ་མྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་ལ། ཡི་གྗེ་མ་གསུངས་པའི་དློན་ཡང་

དྗེ་ཉིད་དློ། །རླུང་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ཐིམ་བའི་དློན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་གི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་རླུང་ཐིམ་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྟློང་པ་སྐྗེ་ཚུལ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་རྐྗེན་ལ་བརྟྗེན་

ནས་རྟློག་པ་རིམ་གིས་འགགས་ནས་སྐྗེས་པའི་རྟློག་པ་ཡིན་གི། རྒྱུད་གཞན་ནས་

བཤད་པའི་དློན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འཁློར་ལློ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཀི་གནས་དྗེ་

དང་དྗེར་ཐིག་ལྗེའི་འདུ་འཕློད་བྱས་པའི་སྟློབས་ཀིས་སྐྗེས་པའི་དགའ་བཞིའི་རྟློགས་

པ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ་རྣམས་དང་དློན་མི་གཅིག་གློ །སློབ་དཔློན་ཡབ་སས་རྣམ་པ་ལྔས་

ཀང་སྗེམས་དབྗེན་གི་སྐབས་སུ་དགའ་བཞི་སྐྗེ་བའི་ཚུལ་དྗེ་ལྟ་བུ་མ་གསུངས་

སློ། །དྗེས་ན་དགའ་བཞིའི་རྟློག་པ་སྐྗེ་ཚུལ་གི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་སྗེམས་དབྗེན་གི་

ཉམས་ལྗེན་ལ་སྦྱློར་བ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་དབང་
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དང་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་གཉིས་ཀ་རུ་ཕྱི་རློལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟན་ནས་སྐྗེ་བའི་

དགའ་བཞིའི་རྟློགས་པ་གསུངས་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕ་མློ་སློམ་པ་དང༌། ལུས་

དབྗེན་གི་རང་བཞིན་གི་སློར་བསམ་དང༌། ངག་དབྗེན་ལ་བརྟན་ནས་སྐྗེ་བ་སློགས་

དང༌། དགའ་བཞིའི་མིང་འདྲའང་དློན་མི་འདྲ་བས་དྗེ་དག་ལྗེགས་པར་དམིགས་བྱྗེད་

པར་བྱའློ། །སྐབས་འདི་ནས་རློགས་རིམ་པའི་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། རང་བཞིན་

སང་བའི་དབྱྗེ་ཤྗེས་ནས། །དྗེ་ནས་སྤྱློད་པ་རབ་ཏུ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །བཞི་བ་

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རྒྱུ་རྐྗེན་དྗེ་དག་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བྱས་པས་སང་

བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ལ། ཡང་རྒྱུ་ཚོགས་དྗེ་དག་ལན་མང་པློའི་བར་དུ་གློམས་པར་བྱས་

བས་མཆྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློགས་སྐྗེ་བ་ཡིན་གི། སྔ་མ་སྐྗེས་པའི་རྒྱུན་གཅིག་ལ་སྐྗེ་

བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་ནི། ཉི་འློད་ཀི་སང་བ་མྗེད་པའི་ཐློ་

རངས་ཀི་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་གི་དཔྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེའང་སྤྱིར་བསྐྗེད་རིམ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལའང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མཐའ་ཡས་ཀང་གཙོ་བློ་

ནི་རློགས་རིམ་ལས་ཡིན་ལ། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་མདློའི་དགློངས་

པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་འགྲྗེལ་པར་ལུང་བསྟན་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་གཉིས་ཏྗེ། ཕ་

རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ལ་བྱ་བྱྗེད་

འཐད་པ་དང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལ་སྒྱུ་ལུས་སློ། །འདི་མི་ཤྗེས་ན་ཟུང་འཇུག་ཀང་མི་

རྟློགས་ལ། འདི་ཤྗེས་ན་རིམ་པ་ལྔ་དང་སྦྱློར་བ་དྲུག་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྟློགས་པར་

འགྱུར་བས་སློ། །

འདིའང་སྤྱློད་བསྡུས་ན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་ཡློད་པས་དྗེའི་དློན་ཅུང་ཟད་
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བཤད་ན། དྲི་བ་དང༌། ལན་དང༌། ལན་ལ་དློགས་པ་ཞུས་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ལན་བསྟན་

པའློ། །དང་པློ་ལ་དྲི་བ་དངློས་དང༌། དློགས་པ་དྗེ་སྐྗེ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནློ། །དང་པློ་ནི། རློ་

རྗེ་སློབ་མས་གསློལ་པ། རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་བཀའ་དྲིན་གིས་བཤད་

མ་ཐག་པའི་གསུང་རབ་ཀི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས། དབྗེན་པ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་

རྟློགས་ལགས་ན། ད་དུང་ལྷ་སྐུ་མཚན་ཉིད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལུས་མ་ཤྗེས་པས་ཞུ་

བར་འཚལ་ཏྗེ། བསྐྗེད་རིམ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ལུས་དབྗེན་གི་བར་གི་སྐུ་རློ་རྗེ་ལ་

སློགས་པའི་རློ་རྗེ་གསུམ་དང༌། སློགས་པས་རིགས་བརྒྱ་དང་ལྔ་དང་གསང་ཆྗེན་

རིགས་གཅིག་པ་རྣམས་ལའང་ལྷག་པར་མློས་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་ལྷ་མཚན་ཉིད་པ་

མྗེད། དྗེའང་ལུས་དབྗེན་ལ་མྗེད་དྗེ། ལྷར་མློས་པའི་གཞི་རྡུལ་ཕན་བསགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངག་དབྗེན་ལ་མྗེད་དྗེ། དྗེ་གློམས་པའི་ལག་རྗེས་ལ་ལྷའི་རྣམ་པ་མི་

འབྱུང་བའི་ཕྱིར། སྗེམས་དབྗེན་ལ་མྗེད་དྗེ། སྟློང་ཉིད་རྟློགས་བའི་སྗེམས་ཀི་སང་བ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྗེས་ན་ཀུན་རློབ་ལྷ་སྐུ་ལ་གནས་པ་མ་རྗེད་པས་བཤད་དུ་

གསློལ། ཞྗེས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི། སྐབས་འདིར་དྲི་བ་གླློ་བུར་བ་ལྟ་བུར་སང་ཡང༌། 

རྟློགས་ལྡན་ལ་སྐྗེ་བའི་དློགས་པའི་གཞི་དང་པློ་ནས་ཡློད་དྗེ། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་རྣམས་

དང༌། བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུའང་ཤི་ནས་སྐྗེ་བ་བངས་པ་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་

སྭ་བྷ་ཝས་སྟློང་པར་སྦྱངས་ནས་སང་བ་ཚུན་ཆློད་བསྡུས་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལྷར་ཤར་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཐློང་བས་ལུགས་འདི་ལ་ད་ལྟ་ལྷར་བློས་བཏགས་ནས་

བསློམ་པ་ཙམ་ཡིན་ཡང༌། ལམ་གློང་མ་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་ལྷག་པར་མློས་པ་ཙམ་

མིན་པའི་ལྷ་སྐུ་གདློན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བར་གསལ་བས་དྗེ་སྔར་མ་བྱུང་ཞིང་གང་དུ་
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འབྱུང་བ་བཤད་དུ་གསློལ་ཞྗེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ལས་འློངས་པ་ས་

བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཀང་བསློམས་པས་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་པ་དྗེ་ངས་ཁྱློད་ལ་བཤད་

པར་བྱའློ། །དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། རང་གི་སྗེམས་ཀི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པ་

ཡྗེ་ཤྗེས་གསུམ་གིས་སང་བ་ཙམ་མཚན་དཔྗེ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་སྐུ་ཡྗེ་

ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་པའི་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་

མཚོན་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་དྗེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ས་བཅུ་པ་ནི་སྗེམས་དབྗེན་

ནློ། །གསུམ་པ་ནི། ལུང་ལས་ལུས་དང་སྗེམས་ཡ་བལ་དུ་མི་འབྱུང་བར་གསུངས་

པས་སྗེམས་ཙམ་ལ་ཞལ་ཕྱག་སློགས་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་སྐུ་རློགས་པར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། དམིགས་པའི་ལྟྗེ་བ་ཅན་རྣམས་ལུང་རིགས་མྗེད་པར་ཡིད་མི་ཆྗེས་པས་ལྷའི་

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བདྗེ་བག་ཏུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་བཤད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་སློ། །ཡྗེ་

ཤྗེས་ཙམ་ཡིན་ན་ཞལ་ཕྱག་དང་ལྡན་པའང་འགལ་སམ་དུ་བསམ་པའློ། །བཞི་པ་ནི། 

སྒྱུ་ལུས་ནི། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་ཤྗེས་ལ། བསྐྗེད་

རིམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སློགས་དཔྗེར་བརློད་ཅིང་ལྷག་པར་

མློས་ཀང་དཔྗེ་དྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་ལྷ་སྐུ་མི་ཤྗེས་སློ། །འདིས་ནི་ལྷ་

སྐུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་སྒྱུ་ལུས་སུ་འདློད་པ་སློགས་ཀང་གསལ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་

དག་གི་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཤྗེས་ཀང་སྒྱུ་ལུས་མི་ཤྗེས་པར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བས་ན་ངས་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་ཀི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་རྐྗེན་བཤད་པར་བྱའློ། །སྗེམས་ནི་
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ཡང་དག་པར་ན་དབྱིབས་དང་ཁ་དློག་དང་བལ་བ་ཡིན་ཀང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཙམ་ཞྗེས་པའི་

ཙམ་གི་སྒས་བྗེམ་པློའི་ཁམས་རགས་པ་གཅློད་པ་ཡིན་གི། ཤྗེས་པ་མ་ཡིན་པ་

མཐའ་དག་གཅློད་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། སྗེམས་གསུམ་རླུང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལས་

ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷ་སྐུ་འབྱུང་བ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་རླུང་འློད་ཟྗེར་

ལྔ་དང་བཅས་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཉྗེ་བར་ལྗེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྟློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་

སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་པའི་རྐྗེན་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ལྟར་དྲི་བ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཙམ་གི་ཡིད་”ཀི
1

་རང་བཞིན་གི་སྐུ་དཔྗེ་བཅུ་

གཉིས་ཀིས་མཚོན་པ་དྗེ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཤད་པའི་ལན་དང། དྗེ་ལྟ་ན་ཞལ་ཕྱག་གི་རྣམ་

པ་ཅན་དུ་མི་འཐད་པའི་དློགས་པ་ཞུས་པ་དང༌། དྗེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་སློགས་བཤད་

ནས། ད་ནི་སྒྱུ་ལུས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དྲི་བ་དང༌། ལན་དང༌། ཤྗེས་བྱྗེད། དགློས་

ངའློ། །དང་པློ་ནི་ཡུན་རིང་པློར་གཉིད་ལློག་ནས་ལུས་ཀི་ཁློག་པ་འདི་བློར་ཏྗེ་སུམ་ཅུ་

རྩ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་གཞན་དུ་སློང་ནས་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་མློང་སྟྗེ། 

ཡང་ལུས་འདི་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང༌། རྨི་ལམ་དགྗེ་མི་དགྗེའི་འབས་

བུ་ཐློབ་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང༌། གཉིད་ལློག་པ་དང་མ་ལློག་པའི་དུས་ཀི་སྐབས་

དག་ཐ་དད་པར་མཆིས་སམ་མ་མཆིས་ཞྗེས་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་ཐློག་མ་མྗེད་པའི་

ལུས་ལ་དངློས་པློར་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ཐྗེ་ཚོམ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། བདག་ལ་

བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རྨི་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་འདྲི་

བར་བྱྗེད་པ་ལྗེགས་སློ། །རྒྱུད་དང་མདློ་སྗེ་རྣམས་ཀི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་བཤད་

1  ཀ
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པར་བྱའློ། །དྗེ་གང་ཞྗེ་ན། ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དབང་སློགས་པ། །ཤྗེས་པ་

གཉིས་པ་དྗེ་འདིར་རབ་འདུས་ནས། །སྟློང་ཆྗེན་གྱུར་བས་གང་ཞིག་གཉིད་ལློག་

པ། །རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་རྨི་ལམ་མཐློང་བར་འགྱུར། །རྨི་ལམ་སད་ལ་བྱྗེ་བག་

གཞན་མྗེད་པར། །ཀུན་ཏུ་རྟློག་པས་རྨི་ལམ་འབས་འདློད་པ། །འགྲློ་བ་ཉིན་མཚན་ཉྗེ་

བར་གཉིད་ལློག་ཅིང༌། །ས་མཐུག་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་རིང་གཉིད་ལློག །ཅྗེས་སློ། །དྗེ་

དག་གི་དློན་ནི། འློག་ནས་སྤྱློད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ཁམས་

བཞི་དང༌། ཕྱིའི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་སློགས་རགས་པ་རྣམས་ས་ལ་

ཐིམ། ས་ཆུ་ལ། དྗེ་མྗེ་ལ། དྗེ་རླུང་ལ། དྗེ་སྗེམས་བྱུང་ལ། དྗེ་ཉྗེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པས་

ཤྗེས་པ་གཉིས་པློ་སྟློང་ཆྗེན་དུ་གྱུར་པའློ། །ཤྗེས་པ་གཉིས་ནི། སང་བ་དང༌། མཆྗེད་

པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྟློང་པའི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་ངློ་། །

ཉྗེར་ཐློབ་ནི། གཉིད་ལློག་པའི་ཚེ་གཉིད་མཐུག་ཡིན་གི་འློད་གསལ་མིན་ལ། 

དྗེ་ལས་གྲློལ་ནས་རྨི་ལམ་ཡང་མ་དམིགས་པའི་བར་གི་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལྟ་བུའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤྗེས་པ་ནི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལློ། །དྗེ་ནས་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་

རྟློག་པ་གཡློས་ནས་རྨི་ལམ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །རྐང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ནི། དྗེ་ཉིད་རྒྱུས་

པར་བཤད་པའློ། །དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་ནི། འབས་བུ་མ་སྨིན་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་

ཀིས། །སྐྗེ་འདིར་སར་ཡང་རླུང་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། །འབས་བུ་སྨིན་པར་གྱུར་ན་

རླུང་འདི་ཉིད། །འཇིག་རྟྗེན་འཆི་བ་གཞན་དུ་མྱུར་འགྲློ་འགྱུར། ཞྗེས་པའློ། །རྨི་ལམ་

གི་ལུས་དྗེ་སར་ཡང་ལུས་འདི་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ནི། དྗེ་ནི་རྟྗེན་བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་མ་
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རློགས་པ་ཡིན་ལ། ནུས་བ་རློགས་ནས་འཆི་འཕློ་བར་འགྱུར་རློ། །“དཔྗེས
1

་མཚོན་

པའི་དློན་གི་ཕྱློགས་གཅིག་ནི་ཇི་ལྟར་ཞྗེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་བསྟན་ནློ། །ལློངས་སྐུ་

ལ་རྐང་རུས་སློགས་མྗེད་ཀང་སྗེམས་ཅན་འདུས་བའི་ཕྱིར་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་བྱ་བ་

མཛད་པ་དང་ཡང་ཆློས་མཚུངས་སློ། །དཔྗེ་དློན་སྤྱར་བ་དངློས་ནི་རིམ་པ་དྗེ་བཞིན་

ཞྗེས་པ་རྐང་པ་བཞིའློ། །དློན་ནི་འདི་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། གཉིད་ལློག་པའི་ཚེ་འཆི་

བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་བར་འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང། སྗེམས་སྗེམས་བྱུང་

ལ། དྗེ་ཉྗེར་ཐློབ་པ། དྗེ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལ། དྗེ་ལས་རྨི་ལམ་གི་ལུས་སུ་ཤར་

ནས་དྗེ་ལས་ངའློ་སམ་པའི་དར་འཛིན་འཕློ་བར་འགྱུར་གི། ཐ་མལ་གི་ལུས་ལ་ངའློ་

སམ་པ་མི་འབྱུང་བའི་སྐབས་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་རློ་རྗེའི་བཟླས་པས་སིང་གའི་རྩ་

མདུད་བཤིག་སྟྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་རླུང་སྗེམས་སློགས་གནས་དྗེར་འདུས་ནས་

འབྱུང་བ་རྣམས་རིམ་པས་ཐིམ་ནས། དྗེའི་རྗེས་སུ་སྟློང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་

པས་སྗེམས་གསུམ་གི་རྟློགས་པའི་མཐར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྐུ་གྲུབ་ནས་དྗེ་ལ་ང་

རྒྱལ་འཕློ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་ལུས་དབྗེན་མན་ཆད་དུ་རྡུལ་ཕ་རབ་

བསགས་པའི་ལུས་ལ་འདློད་པ་ཙམ་གི་ལྷར་དམིགས་ནས་དྗེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇློག་པ་

ཡིན་པས་ལུས་དབྗེན་ལ་ལྷའི་སྐུ་མྗེད་དྗེ་ལུས་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའློ། །དྗེ་ལ་རྨི་ལམ་ཡང་བྱྗེ་བག་པ་དྗེ་ཉིད་དཔྗེར་འཛིན་ལ་སད་

པའང་བྱྗེ་བག་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལུས་དློན་དུ་བྱས་ནས་དྲི་བའི་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་

1  དཔློས
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པའི་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ཏྗེ་བསྟན་པ་དང༌། བཟང་སྐློང་གིས་ཞུས་པའི་མདློ་

ལས་བསྟན་པ་དང༌། རྣམ་སང་མངློན་བྱང་ལས། འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་ལུས་དག་ནི། །དྗེ་

ཉིད་བསློམས་པས་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །རིམ་ལྔ་ལས་ཀང༌། རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་པློ་སར་ཡང་ནི། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ལུས་

སུ་འགྱུར། ཞྗེས་སློགས་གསུངས་སློ། །བ་མ་སྔ་མ་དག་དཔྗེ་བཅུ་གཉིས་ལ་མཚོན་

དློན་མི་འདྲ་བ་རྗེ་དང༌། དཔྗེའི་གཙོ་བློའང་ཡན་ལག་རློགས་པར་ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་

བས་མྗེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་དང༌། ཁ་དློག་གི་དབྱྗེ་བ་མ་འདྲྗེས་པར་སང་བ་

འཇའ་ཚོན་དང༌། དུ་མ་ལ་ཅིག་ཅར་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཟླ་རྣམས་ལ་འཆད་དློ། །མ་རྒྱུད་རྣམས་

ནས་འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་རིམ་པས་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པའི་སྟློང་ཉིར་རྟློགས་པའི་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཆ་ཤྗེས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང༌། ཤྗེས་རབ་དྗེ་ཉིད་ལྷའི་སྐུར་འཆར་

བའི་ཐབས་ཀི་ཆ་རྣམས་རློགས་པར་མ་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཉིད་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པ་སློགས་ཕ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་ཀི་

དབྱྗེ་བའང༌། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཐབས་དང༌། ཤྗེས་རབ་གཉིས་བརློད་བྱའི་གཙོ་བློར་

སྟློན་མི་སྟློན་གི་སློ་ནས་དབྱྗེ་ཡི། གཉིས་ཀས་ཀང་གཉིས་ཀ་མ་བསྟན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །མདློར་ན་ཐ་མལ་བ་ཤི་བའི་ཚེ་བར་དློ་གྲུབ་ནས་འཁློར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དྗེ་

ཉིད་རྣལ་འབྱློར་བས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ཀིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྐུར་འཆར་

ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་མདློར་བསྡུ་ན། དཔྗེའི་གཙོ་བློ་ངློས་བཟུང་བ་དང༌། དཔྗེ་

དློན་ཆློས་མཐུན་སྦྱར་བ་དང༌། དཔྗེས་མཚོན་པའི་དློན་ལ་དབྱིབས་དང་ཁ་དློག་གི་
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རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་བྱྗེད་ཀི་རྒྱུ་ངློས་བཟུང་བའློ། །དང་པློ་

ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་དཔྗེ་དློན་ཙམ་དུ་སྦྱར་དུ་རུང་ཡང༌། དློན་མི་གཅིག་

ཅིང་ཆློས་མཚུངས་རྒྱས་པར་སྦྱར་ས་མྗེད་པས་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་སྒྱུ་མ་དང༌། སྒྱུ་

ལུས་ཀི་ཁྱད་པར་ལྗེགས་པར་མ་ཕྱྗེད་ཅིང་མྗེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་སློགས་

ཀང་དཔྗེའི་གཙོ་བློར་མི་རུང་ངློ་། །དྗེས་ན་དཔྗེའི་གཙོ་བློ་ནི། བར་སིད་ཀི་ལུས་དང་

རྨི་ལམ་གི་ལུས་གཉིས་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་སྔ་མ་གཙོ་བློ་ཡིན་ནའང༌། ད་ལྟ་མློང་བས་

གྲུབ་པའི་རྣམ་པ་སྦྱར་དུ་མྗེད་པས་རྨི་ལམ་ཉིད་ལས་མཚོན་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཆློས་མཐུན་ལྔས་ཤྗེས་པར་བྱ་སྟྗེ། རྨི་ལམ་ལ་ཤི་བ་དང་རྣམ་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་

འབྱུང་བ་བཞི་དང༌། སྗེམས་དང་སྗེམས་བྱུང་དང༌། ཉྗེར་ཐློབ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་ནས་དྗེ་ནས་“རྨི
1

་ལམ་གི་ལུས་སུ་ལྡང་བ་དང༌། རླུང་

སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་བའི་ཡིད་ལུས་ཡིན་པ་དང༌། ལུས་རང་དགའ་བ་དྗེ་ལས་

ལློགས་སུ་བྱྗེ་བ་ལྟ་བུར་སང་བ་དང༌། ངའློ་སམ་པའི་བློ་གློ་ས་འཕློས་ནས་རྨི་ལམ་གི་

ལུས་ལ་འཛིན་པ་དང༌། རྨི་ལམ་གི་ལུས་དྗེ་ཉིད་སར་ཡང་ལུས་ཐ་མལ་པ་དྗེ་ལ་

འཇུག་པ། དཔྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྒྱུ་ལུས་ཀང་འབྱུང་བ་བཞི་དང༌། སང་མཆྗེད་ཐློབ་

གསུམ་ལུགས་འབྱུང་དུ་ཙམ་ནས་སར་ཡང་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ཤར་བའི་སང་བ་གསུམ་

གི་མཐར་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ལྷ་སྐུར་“ལྡང
2

་བ་དང༌། རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུ་

དང༌། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལས་ལློགས་སུ་བྱྗེ་བ་ལྟ་བུར་སང་བ་དང༌། དྗེ་ཉིད་ལ་ང་རྒྱལ་

འཕློས་པ་དང༌། སར་ཡང་ལུས་སྔ་མ་ལ་འཇུག་པའློ། །རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་ཀ་

1  རྣི

2  ལྔང
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དངློས་པློ་ལ་ཐ་མལ་པའི་ལུས་དང༌། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་འབྗེལ་པ་ཞིག་ནས་ལློགས་

སུ་”ཆད
1

་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། བསམ་ངློ་ན་དྗེ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ལ་འློན་ཀང་སྒྱུ་ལུས་དྗེ་

ཉིད་རླུང་སྗེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ཞྗེས་

བྱའི་རློ་རྗེ་འཆང་མཚན་ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

བསྐྗེད་རིམ་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་རྟློག་པས་ལྷར་མློས་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་ལྷ་

སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་མྗེད་དློ། །འློ་ན་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དང་ཁྱད་མྗེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་

ན། སྐློན་མྗེད་དྗེ། སྒྱུ་ལུས་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་དང་ལས་དབང་གིས་བཞག་པའི་རྟྗེན་

བརྟྗེན་པའི་འབྗེལ་པ་མ་ཞིག་ལ། ཟུང་འཇུག་གི་ཚེ་ཞིག་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ནའང་ཤི་

བ་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་ཏྗེ། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སྟློབས་ཀིས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་འགྱུར་

པས་སློ། །རྨི་ལམ་གི་ལུས་སར་ཡང་འཇུག་པ་ནི། འབས་བུ་མ་སྨིན་བྱས་པའི་ལས་

རྣམས་ཀིས། །སྐྗེ་འདིར་སར་ཡང་རླུང་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར། ཞྗེས་པས་བསྟན་

ནློ། །གསུམ་པ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བསྐྗེད་ནས་དྗེ་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་

ལྟར། སྒྱུ་ལུས་འདིའང་དབྱིབས་དང་ཁ་དློག་དྗེ་ལྟར་འབྱུང་ཞིང་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་

ཐམས་ཅད་ལ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་དང་མཚན་དང་དཔྗེ་བྱྗེད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་

སྐུར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །”ལློངས
2

་སྐུ་དང་འདྲ་བར་ས་མ་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་

དུ་མི་འགྱུར་བས་དྗེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །བསྐློད་རིམ་སྐབས་ཀི་ལློངས་

སྤྲུལ་གི་དློན་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

1  ཚད

2  ལྗེངས



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཅ ༽

770

བཞི་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར། རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་གི་དབྱྗེ་བསྡུ་དང༌། 

དྗེའི་ནང་དུ་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དང་ཁམས་དཀར་དམར་རྒྱུ་ཚུལ་དང་མཐར་འདུ་

འཕློད་གང་དུ་བྱྗེད་པའི་གནས་ལྔར་བཤད་པ་ལྟར་ངག་དབྗེན་གིས་སིང་གའི་རྩ་

མདུད་བའི་གནས་དྗེར་ཐམས་ཅད་འདུས་ཏྗེ། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་བསློམས་ནས་

རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་རྟློག་རིམ་གིས་འགགས་ནས་སྗེམས་གསུམ་གི་རྟློགས་

པ་རིམ་གིས་སྐྗེ་ཞིང་དྗེ་ཉིད་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ཤར་ནས་སང་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པའི་ཆ་

སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་རྒྱུ་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆློག་གམ་སམ་ན། ལྗེ་ལློ་ཅན་

བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། སྗེམས་གསུམ་གི་མཐར་ལྷའི་སྐུར་

ལྡང་བར་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་སྔློན་དུ་བཏང་བ་ལ་ངྗེས་པར་བལྟློས་པ་ཡིན་

ནློ། །དཔྗེར་ན་དུས་འདི་ཙམ་ལ་སད་པར་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས་གཉིད་

ལློག་ནས་དྗེའི་དུས་སུ་ལྡང་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །བར་དློར་འཚང་རྒྱ་ཞྗེས་པའི་

དློན་ཡང་དབྗེན་པ་གསུམ་ཐློབ་ནས་སྤྱློད་པ་མ་སྤྱད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཞིག་འཆི་བ་

ལ་བབ་པའི་ཚེ་བར་དློ་རང་ག་བར་མ་ཤློར་བར་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའློ་སམ་པའི་

འཕྗེན་པ་བཏང་བ་ན་གཞན་ལ་བར་དློ་གྲུབ་པའི་དློན་ལ་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་དྗེ་ནས་

ལམ་ལྷག་མ་སྦྱངས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། བར་དློ་རང་ག་བ་

གྲུབ་ནས་རྟྗེན་དྗེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ནི། སྤྱློད་བསྡུས་སློགས་ཀིས་དགློངས་པ་ཡྗེ་ནས་མ་

ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་བཞྗེད་པ་ལྟར་གི་བར་ངློའི་གདམས་ངག་རྣམས་

ཁྱད་པར་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆྗེའློ། །ཐིག་ལྗེའི་རྣལ་འབྱློར་གློམས་པར་བྱས་པས་འཁློར་ལློ་

བཞིའི་ལྟྗེ་བར་དགའ་བཞིའི་རྟློགས་པ་བསྐྗེད་པ་དང༌། རླུང་གི་རྣལ་འབྱློར་ལ་
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“གློམས
1

་པར་བྱས་པས་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་འབྱློངས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སུས་

ཀང་བསྒུལ་མི་ནུས་པ་དང༌། མྗེས་མི་འཚིག་པ་དང༌། འཁྱགས་སྦུབས་སུ་བཅུག་

ཀང་དྲློད་འབར་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འགྲློ་བ་སློགས་བྱུང་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དློན་མ་

ཤྗེས་ན་ཆྗེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གི་གནད་མི་ཟིན་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རླུང་སྗེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་ལུགས་ལ་མཁས་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ལྟར་སྗེམས་དབྗེན་དང་སྒྱུ་ལུས་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཚིག་དྗེས་དངློས་སུ་མ་

བསྟན་ཡང་ཞར་ལ་རྟློགས་ནུས་པས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ད་ནི་རྣལ་འབྱློར་ཡན་ལག་

བཞི་བ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དང་རིམ་པ་ལྔའི་འློད་གསལ་དློན་གཅིག་པས་དྗེ་བཤད་

པ་ནི། རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། རང་དབང་རིན་ཆྗེན་དགག་པ་ཡིས། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་

ཡིན་པར་བཤད། ཅྗེས་སློ། །རང་ནི་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་དང་དབང་པློ་

མིག་ལ་སློགས་པ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ནི་ཡུལ་དབང་གི་རྟྗེན་རླུང་སྗེམས་ཏྗེ། དྗེ་དག་

དློན་དམ་པའི ་བདྗེན་པ་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་ཐིམ་པ་ནི ་འགགས་

པའློ། །ཡུལ་དབང་མྗེད་པར་སློང་བ་མ་ཡིན་གིས་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་དམིགས་པ་དང་རྟྗེན་

བྱྗེད་པའི་ནུས་པ་ལློག་པ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུད་ཁ་ཅིག་ནས། རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་འཛིན་པ་

ལ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་དློ། །འློ་ན་འློད་གསལ་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་རྟགས་

ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞྗེ་ན། དྗེ་ཉིད་ལས། སྗེམས་ནི་འགློག་པའི་རློ་རྗེར་འགྱུར། །མཚན་མ་

ཉྗེར་འཛིན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །མཚན་མའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་ལྔར། །བྱང་ཆུབ་རློ་

རྗེས་གསུངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་ཏྗེ། འགློག་པའི་རློ་རྗེ་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་འློད་

1  ཀློམས
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གསལ་ལློ། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་ནི་རློ་རྗེ་འཆང་ངློ་། །མཚན་མ་ལྔ་པློ་གང་ཞྗེ་ན། སྨིག་རྒྱུ་

འདྲ་བ་དང་པློ་སྟྗེ། །དུ་བ་ལྟ་བུ་གཉིས་པ་ཡིན། །མཁའ་སང་འདྲ་བ་གསུམ་པ་སྟྗེ། །མར་

མྗེ་ལྟར་འབར་བཞི་པའློ། །སྤིན་མྗེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ནི། །རྟག་ཏུ་སང་བ་ལྔ་

པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དང་པློ་ནི་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

ཆུ་མྗེ་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ཏྗེ། མཁའ་སང་ནི་

དམར་རྩྗེག་རྩྗེག་པློར་སང་བར་གྱུར་པའློ། །བཞི་པ་ནི་རླུང་སང་པ་གསུམ་ལ་ཐིམ་

པའི་རྟགས་ཏྗེ། དྗེའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རླུང་རགས་པ་ལ་སློགས་པ་ཡིན་གིས་ལྷན་

སྐྗེས་ཀི་རླུང་ནི་འློད་གསལ་གི་ཆྗེའང་ཡློད་དློ། །ལྔ་པ་ནི་རང་བཞིན་སང་བ་ལ་ཐིམ་

ཞིང་སང་བ་གསུམ་ཡང་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་རྟགས་ཏྗེ། རྟག་ཏུ་སང་བ་འློད་གསལ་དུ་

གྱུར་པ་ཞྗེས་བཤད་ཀང་འློད་གསལ་འཆར་བའི་རྟགས་ཡིན་གིས་དངློས་མིན་

ནློ། །སྔ་མ་དག་རྟགས་ཅན་གི་ཤྗེས་པ་བརྟན་གཡློའི་ཚད་ཡིན། འློད་གསལ་མངློན་ཏུ་

འགྱུར་པ་ལ་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟར་སང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་གསུངས་ཀང་རྣམ་བའང་དྗེ་ཁློ་

ན་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྗེ། བརྟན་འགྱུར་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་ནི། །ནམ་མཁའ་ཁྱབ་བར་སྤློ་

བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བརྟན་པ་ནི་འློད་གསལ་དུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་བ་

ཡིན་ལ། རློ་རྗེ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྟགས་ལྔའི་གློ་རིམ་དང་རྣམ་པ་དྗེ་ཁློ་ན་ལས་

འདའ་བར་མི་བྱ་བའློ། །

ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་ནི་དངློས་པློ་མཐའ་“དག
1

་གི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་

གི་ཚུལ་དུ་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་བྱ་བའློ། །མཐའ་དྲུག་གི་སྐབས་སུ་འློད་གསལ་དང་

1  ངག
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ཟུང་འཇུག་མཐར་ཐུག་གི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་འློད་གསལ་དངློས་པློའི་

མཐར་ཐུག་དང་ཟུང་འཇུག་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཆད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་”ཅིག
1

་སྔ་

མ་ལམ་དང༌། ཕྱི་མ་འབས་བུའི་མཐར་ཐུག་དང༌། ཁ་ཅིག་འློད་གསལ་ལ་མཚན་ཉིད་

ཐྗེག་པའི་མཐར་ཐུག་དང༌། ཟུང་འཇུག་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཆད་པ་

རྣམས་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་མ་ཡིན་གི། སྔར་བཤད་”པའི
2

་དབྗེན་གསུམ་དང་སྒྱུ་

ལུས་ཀི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ལས་རྣལ་འབྱློར་པའི་སྗེམས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

མཐར་ཐུག་པ་དང༌། དྗེའི་”རྟྗེན
3

་ལུས་རློ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷ་སྐུར་མཐར་

ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། །ཡན་ལག་ལྔ་པ་རྗེས་དྲན་ནི། །རྗེས་དྲན་གང་ཞིག་རྣམ་བསློམས་

པ། །དྗེ་དང་འདྲ་བར་སྤློ་བར་བྱ། །རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། །སློ་སློར་སང་བ་དྗེ་

ལས་སྐྗེ། །ཞྗེས་སློ། །འློད་གསལ་ལས་ལངས་ནས་སྗེམས་གསུམ་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་

ཤར་བ་ནི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། སློ་སློར་སང་བ་ཞས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ཀུན་རློབ་བདྗེན་

པ་ལ་བཤད་ཀང། འློད་གསལ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་པས་དྗེ་ལས་རྗེས་དྲན་”སྐྗེ་

བས
4

་བསྐྗེད་བྱར་བྱའློ། །

ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི། ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་སློམས་འཇུག་

པས། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་མདློར་བསྡུས་པ། །གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་ནས་

ནི། །དབུས་སུ་གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །ཡུད་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་རློགས་བྱྗེད་

པས། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཅྗེས་བཏགས་པ་ཡིན། ཞྗེས་སློ། །ཐབས་ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་སྒྱུ་

1  ཅག

2  པའ

3  རྟན

4  སྐབས
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ལུས་དང་ཤྗེས་རབ་འློད་གསལ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་དབྱྗེར་མྗེད་རློ་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་སློམས་པར་འཇུག་པ་སྟྗེ་ཟུང་འཇུག་གློ །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་

ནི་རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བའློ། །གློང་བུ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང་གི་གཟུགས་ཏྗེ། བརྟན་གཡློའི་

དབུས་སུ་བདག་ཉིད་རློ་རྗེ་འཆང་གི་སྐུ་ཟུང་འཇུག་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་བ་ནི་རྣམ་

པར་བསློམ་པའློ། །རིམ་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་རློགས་པ་

ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཡིན་ནློ། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ། དུས་ནམ་

ཡང་རློ་རྗེའི་སྐུ་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སིད་ཅིང༌། སྒྱུ་ལུས་ནི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་

ཚེ་འགག་གློ །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་གཞིར་ཆློས་ཉིད་དློན་སྤྱིའི་ཚུལ་གིས་

རྟློགས་པའི་སྗེམས་གསུམ་གི་སང་བ་དགློས་ལ་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པའི་

ཚེ་དྗེ་མི་སིད་པས་སློ། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་ནས་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་དང་

ལས་དབང་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་འབྗེལ་པ་ཞིག་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་མཐུས་བཟུང་བ་

ཙམ་མློ། །འློད་གསལ་ལས་ལངས་ནས་སྗེམས་གསུམ་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ཤར་བའི་

མཐར་ལྷ་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཙམ་ནས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མི་འཇློག་ལ། དྗེ་ནས་ལུས་དྗེ་ལྟར་

གནས་བཞིན་པ་ལ་འློད་གསལ་ལ་བཞག་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་དྗེ་ཕྱིན་ནས་

བཟུང་ངློ་། །ཉྗེ་རྒྱུ་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་དུས་ནི། སྗེམས་དབྗེན་ཐློབ་པ་ནས་བཟུང་སྟྗེ། 

འློད་གསལ་མངློན་ཏུ་མ་གྱུར་པའི་བར་ཡིན་གི། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་འློད་གསལ་ལ་གློམས་

ནས་སྒིབ་པ་སློང་བར་བྱྗེད་པ་ཙམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་སྗེམས་དབྗེན་དང་སྒྱུ་ལུས་རྒྱུད་ཕྱི་

མའི་ཚིག་གིས་དངློས་སུ་མ་བསྟན་ཀང༌། ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ་ན་ཡ་སློ་སློར་“དྗེའི
1

་

1  ངྗེའི
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གློང་དུ་བསྒྲུབ་དགློས་ཤིང༌། དྗེའང་ཡན་ལག་གསུམ་པ་སློག་རྩློལ་གི་ལག་རྗེས་ལ་

ཇི་ལྟར་འབྱུང་དང་འློད་གསལ་མངློན་དུ་འགྱུར་བའི་རྟགས་སློགས་ལ་དཔགས་ནས་

ཤྗེས་སློ། །འདི་ཕག་ལློ་སྟློན་དབུས་ཀི་ལྷ་ས་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ། བ་མ་རིན་པློ་ཆྗེ་

བློ་བཟང་“གྲགས
1

་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། དྲུང་འཁློར་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལ་གསང་འདུས་རིམ་

ལྔའི་འཁིད་གནང་དུས། སློབ་དཔློན་དཀར་བཅུ་པ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་གིས་ཟིན་བིས་

སུ་མཛད་ཅིང་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་མཛད་དློ། །

ༀ་སྭ་སྟི། །

ཕན་བདྗེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསྟན་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་མང་ལཾ། །

1  ཐགས
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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་སྟློང་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་སྟློན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་

སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆྗེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསྟན་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་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྱཱཧཱ།
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