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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས། 

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

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

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

འཁྲུངས། 

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

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

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

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

མཁན་པློ་དང་། གཞློན་ནུ་བྱང་ཆུབ་པས་སློབ་དཔློན་མཛད་དྗེ་དགྗེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་
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དབུས་སུ་བྱློན་ཏྗེ་འབི་གུང་མཐིལ་དུ་ཕྗེབས། སྤྱན་སྔ་བ་ཆློས་ཀི་གྲགས་པ་དང་མཇལ་ཏྗེ་ཐྗེག་ཆྗེན་

སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཆློ་ག་དང་། ཕྱག་ཆྗེན་ལྔ་ལྡན་ལ་སློགས་པ་གསན། ཚལ་གི་སྨན་པ་དཀློན་

མཆློག་སྐབས་ཀི་དྲུང་ནས་སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་གཞུང་ལ་སྦྱངས་པ་མཛད།

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

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

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

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

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



ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

c

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

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

བརྟན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཤྗེར་མགློན་པས་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་མཛད། བྱི་རིང་པའི་དབུ་མཛད་

སློམ་བརྩློན་བསློད་ནམས་རློ་རྗེས་གསང་སྗེ་སློན་པ་མཛད་ཅིང༌། ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་དགྗེ་སློང་ཁ་

སྐློང་དུ་འློས་པ་གྲངས་ཚང་བས་དད་པའི་དགྗེ་འདུན་མཛད་ནས་བསྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་

ཡང་དག་པར་བཞྗེས། 

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

དང་སྐློར་མློ་ལུང་སློགས་སུ་འཆད་ཉན་སློམ་སྒྲུབ་མཛད། དགུང་ལློ་ཉྗེར་བདུན་སྐབས་ལྷློ་ཁ་ཡར་

ལུང་དུ་ཕྗེབས། རྩྗེད་ཐང་གི་ཆློས་གྲྭར་བཞུགས་ཏྗེ་དཀའ་ཆྗེན་བཞིའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། སྤྱན་སྔ་

གྲགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་དྲུང་དུ་ཆློས་བཀའ་གསན་ནས་ལྷློ་བག་ཏུ་བཞུགས། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བློར་གྱུར། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བློར་གྱུར། 

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

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

ཞིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་ཁ་བག་ཏུ་བྱློན་ནས་སྐུ་མཚམས་མཛད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
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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་་

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

ཆྗེན་མློ་མཛད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
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གཉིས་༡༤༡༨ལློར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་དགློངས་པ་རབ་གསལ་བརྩམས། 

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

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

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

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

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

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

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

དགྗེ་འདུན་གི་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཤིས་བརློད་མཛད། དྗེ་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ་

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

བློ་བདྗེའློ་ཞྗེས་གསུངས། མཐར་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ལ་སློགས་པར་བསན་པའི་བྱ་བ་

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

སྐབས་དྗེར་དབུ་ཞྭ་དང་། ན་བཟའ་བྗེར་ཐུལ་ཞིག་གནང་སྗེ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆྗེན་ལ་རྒྱལ་

ཚབ་ཏུ་དློན་གིས་གློ་བར་མཛད་དྗེ་ལློ་དྗེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ཉིན་གི་སྔ་དྲློར་སྐུ་

གཤྗེགས། །

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

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

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

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

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

སྒྲུབ་མཆློད་སྗེལ་བ་བཅས་སློ། །

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



g

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས་ཀ་འདི་གཉྗེར་བཞིན་ཡློད།

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

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

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

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

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

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

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

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

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།



h

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

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

མཆན་བིས་མྗེད།

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

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

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

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

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

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



i

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

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

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

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

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

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

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

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

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

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

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

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

ཀ་ཇྗེ་ལྗེགས་སུ་གཏློང་ངྗེས་ཡིན། 

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

ཕྱི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



1

༄༅། །ཟབ་ལམ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སྒོ་ནས་འཁྲིད་པའི་རིམ་

པ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅༅། །རྗེབཙུན་དམ་པ་རློ་རྗེ་འཆང་དང་དབྱྗེར་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ཀི་

ཞབས་ཀི་པདློ་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་འགྲློ་དང། །ཅི་འདློད་སྐྗེད་དང་ཡློན་ཏན་

དབང་ཕྱུག་སྗེ། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་རློ་རྗེ་འཆང་དབང་གི །ངློ་བློ་དཔལ་ལྡན་བ་

མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་རྒྱུད་སྗེའི་གནད་བསྡུས་པ། །གྲུབ་པའི་དབང་

ཕྱུག་ཏྗེ་ལློ་ནཱ་རློ་ནས། །རིམ་བཞིན་བརྒྱུད་པ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་ཅྗེས། །སན་པའི་གྲགས་

པས་ཕྱློགས་ཀུན་རབ་ཁྱབ་པའི། །ལམ་འདིར་འབད་ལས་སྐལ་ལྡན་མཐའ་ཡས་

ཀི། །རྣམ་པར་འདྲྗེན་པའི་གློ་འཕང་མཐློར་གཤྗེགས་པའི། །”གདུང
1

་རབས་འཛིན་

པའི་གསུང་གིས་ནན་ཏན་དུ། །ཡང་ཡང་བསྐུལ་ཕྱིར་ལམ་དྗེ་འདིར་བཤད་བྱ། །

འདིར་ཟབ་ལམ་ནཱ་རློའི་ཆློས་དྲུག་ཅྗེས་ཀུན་ཏུ་གྲགས་པའི་གདམས་ངག་

འཚད་པ་ལ་གཉིས་ཏྗེ། གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་འདི་སློམ་པའི་སྔློན་འགྲློ་དང༌། དྗེ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ལམ་འདི་ཇི་ལྟར་བསློམ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྔློན་འགྲློ་དང་པློ་ཐྗེག་

ཆྗེན་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བ་མྗེད་ཀི་ཐྗེག་པའི་སྔློན་འགྲློའ ློ། 

1  གདུད



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དང་པློ་ལ་གཉིས། ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་སློབ་པ་ལུགས་འདི་ལའང་དགློས་པར་བསན་

པ་དང༌། ལམ་དྗེ་ལ་བློ་སྦྱློང་བའི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། ལམ་འདི་ལ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའི་ཐྗེག་པ་དང༌། སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་གི་ལམ་ལ་སྦྱློང་བའི་རིམ་པ་

རྣམས་ངྗེས་པར་དགློས་ཏྗེ། རྗེ་མར་པའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་སློལ་འཛིན་པའི་བ་མ་རློག་

པ་སློགས་ཀིས། བརྟག་གཉིས་ལས། དང་པློར་གསློ་སྦྱློང་སྦྱིན་པར་བྱ། ཞྗེས་པ་ནས། དྗེ་

ཡི་རྗེས་སུ་དབུ་མ་བསན། ཞྗེས་པའི་བར་གིས་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་

བསབ་བྱ་བསན་པར་བཤད་ལ། དྗེ་རྒྱུད་ཀི་དློན་དུའང་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། རྗེ་བཙུན་

མིད་ལས་ཀང༌། བར་དློ་འཕང་སྒློལ་གི་གདམས་ངག་གིས་འཁིད་པ་ན། ཐློག་མར་

སྐབས་འགྲློ་དང༌། སྨློན་འཇུག་གི་སྗེམས་བསྐྗེད་དུ་བཅུག་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཡང་ཕུང་ས་

གྲློག་གིས་འདྲྗེན། མཛོ་སྦྲྗེལ་གཡང་ལ་ལྷུང༌། ཞྗེས་ཇི་བཞིན་དུ་མི་སྲུང་བར་ཁས་

བངས་ཙམ་བྱྗེད་པས། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་གཡང་ལ་ལྷུང་བ་དང༌། ཕན་ཡློན་རྗེ་

མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཞུགས་ན་ཕུང་གི་ས་འདྲྗེན་དུ་གསུངས་ནས། ཕྱིས་རྗེ་བཙུན་མའི་

བྱིན་རླབས་མཛད་ནས་གདམས་ངག་ཕློག་ལ། བར་དློ་འཕང་སྒློལ་ཡང་གདམས་

ངག་འདི་ཉིད་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། འཁིད་ཚུལ་དྗེ་ཡང་ཀུན་

གི་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཁྱད་པར་དུ་ཆློས་རྗེ་སམ་པློ་པས་ནི། ཆློས་བཞིའི་

འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལྟར། སྐྗེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་སྔློན་

དུ་བཏང་ནས་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་ཆློས་རྗེ་ཕག་མློ་གྲུ་པ་སློགས་འགའ་ཞིག་

གི། །ཆློས་དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་ན་ལམ་ཐུན་མློང་བའི་ཁིད་ཚུལ་མི་སང་བ་ནི། ཚོགས་

ཁིད་ལམ་རིམ་བཞིན་དུ་ཁིད་པའི་རྗེས་ལ། གདམས་ངག་འདི་སྗེར་བའི་ལུགས་སུ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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སང་བས། ཡང་དགློན་པའི་ཁིད་ཡིག་ན་འདུག་པ་བཞིན། ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་སྔློན་

དུ་འཁིད་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆྗེ་བར་ཟུངས་ཤིག །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ལམ་ཕྱློགས་རྗེ་བར་

མ་སློང་བར། མདློ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ལམ་གི་གནད་རློགས་པའི་ཁིད་ལུགས་ཡིན་

པས། ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆློས་ཆྗེན་པློ་ཞིག་ཏུ་འདུག་པ་ལ། དྗེ་ལྟར་དུ་གློ་བ་ཆགས་

དགློས་སློ། །གཉིས་པ་ལམ་དྗེ་ལ་བློ་སྦྱངས་པའི་རིམ་པ་ནི། འློ་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་

ཐུན་མློང་བའི་ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་སམ་ན། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར་བྱ་སྗེ། ཐློག་མར་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་

བསམ་པ་དང་སྦྱློར་བས་བསྗེན་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །དྗེས་ཀང་དལ་བ་དློན་ཆྗེ་བ་

དང་རྗེད་དཀའ་བའི་ཚུལ་བསན་ཏྗེ། བློ་སྦྱངས་པས་དལ་བའི་རྟྗེན་ལ་སིང་པློ་ལྗེན་

འདློད་ཆྗེན་པློ་སྐྗེས་པ་ནི། སིང་པློ་ལྗེན་པའི་མཆློག་ནི་ཐྗེག་ཆྗེན་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་

མཆློག་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་འཇུག་སློ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཉིད་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་དག་པ་

ཅིག་རྒྱུད་ལ་ཡློད་ན། དྗེའི་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ཡང་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་

ཚིག་ཙམ་དུ་སློང་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲློ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

ཤྗེས་རབ་ཅན་གིས་སྗེམས་དྗེའི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་རིམ་གིས་བསལ་ནས་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་ཅིག་བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་ཡང་ཐློག་མར་ཚེ་འདི་ལ་བློ་མ་ལྡློག་ན་ཐྗེག་

པ་ཆྗེ་ཆུང་གང་གི་ཡང་ལམ་གི་གྗེགས་ཡིན་པས། ཚེ་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པའི་

འཆི་བ་དྲན་པ་དང། ཤི་བའི་འློག་ཏུ་ངན་འགྲློར་འཁྱམས་པའི་ཚུལ་རྣམས་བསམས་

ནས། ཚེ་འདི་ལ་བློ་ལྡློག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྗེད་

པའི་བློ་ཡང་འཁློར་བ་མཐའ་དག་གི་ཉྗེས་དམིགས་ལྗེགས་པར་བསམས་ཏྗེ་བཟླློག་
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ནས་ཡིད་ཐར་པ་ལ་ཕྱློགས་པར་བྱའློ། །དྗེའི་འློག་ཏུ་རང་ཉིད་ཞི་བདྗེའི་སྗེམས་བཟླློག་

པའི་ཕྱིར་དུ། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེ་དང་དྗེའི་རྩ་བ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་

རིང་དུ་སྦྱངས་ནས། བཅློས་མ་མ་ཡིན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སྦྱང་བར་བྱའློ། །དྗེ་

ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤྱློད་པ་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་སློབ་འདློད་བསྐྗེད་དྗེ། 

རྒྱལ་སས་ཀི་སྤྱློད་པའི་ཁུར་བཟུང་བར་ནུས་པ་ན། བྱང་སྗེམས་ཀི་སློམ་པ་བཟུང་

ནས་དྗེའི་བསབ་བྱ་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སློབ་པ་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བསམ་གཏན་གི་ངློ་བློ་

ཞི་གནས་ཀིས་སྗེམས་ལས་རུང་དུ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཤྗེར་ཕྱིན་གི་ངློ་བློ་ཆློས་རྣམས་སྒྱུ་

མ་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་རྟློགས་པའི་ལྷག་མཐློང་ལ་བསབ་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་ཁུར་བཟུང་བར་ནུས་པ་ན། 

བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་མཉན་ནས་བ་མའི་བསྗེན་ཚུལ་རྣམས་དག་པར་བྱས་ཏྗེ་སྔགས་ལ་

འཇུག་པར་བྱའློ། །ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་སྔར་བཤད་པ་འདི་དག་ལ་མ་

སྦྱངས་ན། ཚེ་འདིའི་ཁི་བ་མི་ཆློད་པས་ཆློས་བྱྗེད་འདློད་བརྟན་པློ་མི་འབྱུང༌། དད་པ་

ཁ་ཞྗེ་མྗེད་པ་མི་སྐྗེ་བས་སྐབས་གནས་ལ་བློ་ལིངས་སྐྱུར་མི་འློང་ལས་འབས་ལ་ངྗེས་

པ་བརྟན་པློ་མི་རྗེད་པས་སློམ་པ་གང་གིས་ཡང་སྲུང་སློམ་ཞིབ་མློ་མྗེད་པའི་རྩིང་ཆློས་

པར་འགྲློ། འཁློར་བ་ལ་ཞྗེན་ལློག་རྣལ་མ་མི་སྐྗེ་བས་ཐར་པ་དློན་གཉྗེར་གློ་བ་ཙམ་དུ་

ཟད། བྱམས་པ་དང་སིང་རྗེའི་རྩ་བ་ཅན་གི་སྨློན་སྗེམས་མ་བཅློས་པ་མི་སྐྗེ་བས། 

ཐྗེག་ཆྗེན་པ་མིང་ཙམ་དུ་འགྲློ། བྱང་སྗེམས་ཀི་སྤྱློད་པ་སྦྱི་ལ་སློབ་འདློད་དྲག་པློ་མི་

འབྱུང་བས། འཇུག་སློམ་རྣལ་མ་མི་སྐྗེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་སྤྱིའི་གློ་བ་རྣམ་

དག་མི་འཆགས་པས། ཏྗེང་ངྗེ་འཛིན་ཕ་མློ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་ཞིང། བདག་མྗེད་ཀི་ལྟ་བ་
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ལ་ངྗེས་པ་མི་སྐྗེ་བས། དྗེ་རྣམས་སུ་མ་སློང་བ་འདློད་ན་ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་ཀི་སྤྱིའི་

ལམ་ལ་སྦྱང་བར་བྱའློ། །འདི་ནི་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་ནས་ཐློགས་མྗེད་དང༌། རྗེ་བཙུན་

འཇམ་དབྱངས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌། ཞི་བ་ལྷ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བློ་གསུམ་འདྲྗེས་ཀི། 

གདམས་པ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་ཐྗེག་པ་གང་གི་སློར་འཇུག་ཀང་བྱ་དགློས་

པར་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་བཞྗེད་དློ། །རྗེ་བཙུན་མིད་ལས་ཀང༌། དགྗེ་དང་མི་དགྗེའི་ལས་

རྣམས་ལ། །རྒྱུ་འབས་དག་པར་མ་བསམས་ན། །ངན་སློང་སྡུག་བསྔལ་མི་བཟློད་

པས། །ཕ་ཞིང་ཕ་བའི་རྣམ་སྨིན་ལ། །བག་ཡློད་དྲན་པས་ཟིན་ཀང་འཚལ། །འདློད་

ཡློན་སྐློན་དུ་མ་བལྟས་ཤིང༌། །ཞྗེན་པ་ནང་ནས་མ་ལློག་ན། །འཁློར་བའི་བཙོན་ར་མི་

སྒློལ་བས། །ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་ཤྗེས་པའི་བློས། །ཀུན་འབྱུང་གཉྗེན་པློ་བསྗེན་ཡང་

འཚལ། །འགྲློ་དྲུག་སྗེམས་ཅན་ཕ་མ་ལ། །བྱས་པ་དྲིན་དུ་མི་གཟློ་ན། །ཐྗེག་པ་དམན་

པར་གློལ་བའི་སྐློན། །དྗེ་ཕྱིར་བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལ་བསབ་ཀང་

འཚལ། ཞྗེས་དང༌། ང་མི་ཁློམ་བརྒྱད་ལ་འཇིགས་འཇིགས་ནས། །མི་རྟག་འཁློར་

བའི་ཉྗེས་དམིགས་བསློམས། །སྐབས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བློ་ཕུགས་

གཏད། །ལས་རྒྱུ་འབས་ཆློས་ལ་ནན་ཏན་བྱས། །ཐབས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ལ་རྒྱུད་

སྦྱངས་པས། །བག་ཆགས་སྒིབ་པའི་རྒྱུན་ལམ་ཆད། །སང་བ་ཅིར་སང་སྒྱུ་མར་

རྟློགས། །ད་ངན་སློང་གསུམ་ལ་ཉམ་ང་མྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མློང་བ་

དྗེ་དག་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་མ་བྱུང་བར་དུ་བསློམ་པར་བྱའློ། །ལམ་གི་ལུས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་རྗེ་ལ་གློ་བ་ལྗེགས་པར་ཆགས་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ནི། ལམ་རློགས་

པར་བགྲློད་པའི་གཞི་ཚང་བར་ཐིངས་པ་ཡིན་པས་གཞན་དང་མི་འདྲ་ལ། ལམ་ཐུན་
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མློང་བ་ལ་བསབ་ཚུལ་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བ་མྗེད་ཀི་ཐྗེག་པའི་སྔློན་འགྲློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་

སྔློན་འགྲློ་དང༌། ཁྱད་པར་གི་སྔློན་འགྲློའ ློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དབང་རློགས་པར་ཐློབ་

དགློས་པར་བསན་པ་དང༌། དམ་ཚིག་རྣམས་བསྲུང་དགློས་པར་བསན་པའློ། །དང་པློ་

ནི། རྗེ་མར་པའི་རྒྱུད་སྗེའི་བརྒྱུད་འཛིན་མྗེས་སློན་དང་རློག་སློན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ཀི་ལུགས་ལ་ཡང༌། གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སློམ་པ་ལ་དབང་བཞི་

རློགས་པར་བསྐུར་བ་དགློས་པར་བཞྗེད་ལ།  རྗེ་བཙུན་མིད་ལས་ཀང༌། སམ་པློ་བ་

དང་འཇལ་ནས་ལམ་འདི་ལ་འཁིད་པའི་སྔློན་དུ། ཁྱློད་ཀིས་དབང་ཐློབ་པ་མ་གསུངས་

པས། སམ་པློ་བས་ཟངས་དཀར་གི་སློབ་མ་མར་ཡུལ་བློ་ལྡན་ལ་ཐློབ། ཅྗེས་ཞུས་

པའི་རྗེས་སུ་ཁིད་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཁློང་ལ་གདམས་ངག་ཞུས་པ་ན། བ་རི་ལློ་

ཙཱ་བ་ལ་དབང་ཞུས་ལ་ཤློག་གསུངས་པ་མང་དུ་མཛད་འདུག་པ་དང༌། དཔལ་ཕག་

མློ་གྲུ་པས་མཛད་པ་ན་ཡང༌། སྔློན་དུ་དབང་བཞི་རློགས་པར་བསྐུར་བའི་ལུགས་

མཛད་འདུག་པས། མར་ལུགས་ལའང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་འཛིན་པའི་

བ་མ་སྔ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་བཞྗེད་པས། དབང་བཞི་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཐློབ་པ་

ཅིག་ངྗེས་པར་དགློས་སློ། །

དྗེ་ནི་རྒྱུད་མང་པློ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ནན་ཆྗེ་བར་གསུངས་ཏྗེ། ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་

ལྗེའི་གཉིས་པ་ལས། དང་པློར་རྗེ་ཞིག་གང་ཚེ་སློབ། །ལན་ཅིག་དབང་རྣམས་ཀིས་

ནི་བསྐུར། །དྗེ་ཚེ་གསང་ཆྗེན་བཤད་པ་ཡི། །ངྗེས་པར་སློད་དུ་གྱུར་པའློ། །དབང་མྗེད་

ན་ནི་དངློས་གྲུབ་མྗེད། །བྱྗེ་མ་བཙིར་ལ་མར་མྗེད་ལྟར། །གང་ཞིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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གིས། །དབང་བསྐུར་མྗེད་པར་འཆད་བྱྗེད་པ། །སློབ་དཔློན་སློབ་མ་ཤི་མ་ཐག །དངློས་

གྲུབ་ཐློབ་ཀང་དམལ་བར་འགྲློ། །དྗེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བ་མ་ལས་ནི་

དབང་དློན་ཞུ། ཞྗེས་དང། རྒྱུད་རློར་འཕྗེང་གི་གཉིས་པ་ལས་ཀང༌། དབང་བསྐུར་བ་

ནི་གཙོ་བློ་སྗེ། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་གནས། །ང་ཡིས་ཇི་བཞིན་དློན་བཤད་

ཀིས་དྗེ་ཕྱིར་ཐློག་མར་ཡང་དག་ཉློན། །ཐློག་མར་སློབ་མ་གང་གི་ཚེ། །བློ་ལྡན་ཡང་

དག་དབང་བསྐུར་ན། །རློགས་པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལ། །དྗེ་ཡི་ཚེ་ན་སློད་དུ་

འགྱུར། །ཡང་དག་དབང་བསྐུར་གིས་དབྗེན་ན། །སྒྲུབ་པློས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཤྗེས་

ཀང༌། །སློབ་དཔློན་སློབ་མ་མཚུངས་པར་ནི། །མི་བཟང་དམལ་བ་ཆྗེན་པློར་འགྲློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་གསང་ཆྗེན་བཤད་པ་དང་སློམ་པའི་སློད་དུ་རུང་བ་དབང་རྣམ་

དག་ཐློབ་པ་ལ་རག་ལས་པས། དབང་ནི་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་མྗེད་ན་རྒྱུད་

དློན་ཤྗེས་ནས་ལམ་ལ་ཅི་ཙམ་འབད་ཀང་དངློས་གྲུབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐློབ་མི་སིད་ལ། 

དྗེ་མ་ཐློབ་པའི་ཉྗེས་དམིགས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དངློས་གྲུབ་ཕ་མློ་ཐློབ་ཀང་དཔློན་སློབ་

གཉིས་ཀ་དམལ་བར་འགྲློའ ློ། །དབང་བསྐུར་བ་ཡང་བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

སྔགས་པས་དཀིལ་འཁློར་མ་མཐློང་བར། །གང་ཞིག་རྣལ་འབྱློར་པ་ཉིད་

འདློད། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་གིས་རྗེག་དང༌། །སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ནི་འཐུང་དང་མཚུངས། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་སྔློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ནས་དཀིལ་འཁློར་མཐློང་བ་དང༌། 

དྗེ་ནས་ཆུ་ཅློད་པན་ལ་སློགས་པའི་དབང་རློགས་པར་བསྐུར་བ་དགློས་ཀི། དྗེ་ལྟ་

མིན་པར་དབང་གི་ཆ་འགའ་རྗེ་དང་ལྷ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཀི་རྗེས་གནང་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་

པ་ནི། དབང་རྣམ་དག་གཞན་སྔློན་དུ་སློང་བ་ཡིན་ན། མི་རུང་བ་མྗེད་ཀང་དང་པློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དབང་རྣམ་དག་གཞན་སྔློན་དུ་མ་སློང་ན། དྗེ་ཙམ་གིས་དབང་གི་གློ་མི་ཆློད་པས། 

དབང་རློགས་པ་རྒྱུད་སྗེ་རྣམ་དག་ནས་གསུངས་པ། པཎ་གྲུབ་ཀིས་ཀང་ལྗེགས་པར་

བཤད་པ། བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པས་རྒྱུད་སློད་དུ་རུང་

བར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་འདིར་ཀྗེ་རློ་རྗེའམ། འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལྟ་བུའི་དབང་བསྐུར་

བར་བྱས་ན། དྗེ་དག་དང་འབྗེལ་ཆྗེ་བས་ལྗེགས་སློ། །གཉིས་པ་དམ་ཚིག་རྣམས་

བསྲུང་དགློས་པར་བསན་པ་ནི། དྗེ་འདྲ་བའི་དབང་རྣམ་དག་ཐློབ་པའི་དུས་སུ་བ་མ་

དང་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་དཔང་དུ་བཞག་ནས། ཇི་སྐད་གསུངས་པ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་

ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང༌། སློམ་པ་རྣམས་ཀི་བསྲུང་མཚམས་ལྗེགས་པར་

ཤྗེས་པར་བྱས་ནས། ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་དགློས་པ་ཡིན་ཏྗེ། བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་

ལས། ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་སྒྲུབ་པ་པློས། །དམ་ཚིག་རྟག་ཏུ་བསྐང་བར་བྱ། །དམ་

ཚིག་ཉམས་པས་དཀིལ་འཁློར་དུ། །དབང་བསྐུར་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་

དང༌། མཉམ་སྦྱློར་ལས། དཀིལ་འཁློར་དུ་ནི་མ་ཞུགས་ཤིང༌། །དམ་ཚིག་རྣམས་ནི་

སངས་པ་དང༌། །གསང་བའི་དྗེ་ཉིད་མི་ཤྗེས་པས། །བསྒྲུབས་ཀང་ཅི་ཡང་མི་འགྲུབ་

བློ། ཞྗེས་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་དབང་མ་ཐློབ་པ་དང༌། བསྲུང་

བྱའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཡལ་བར་དློར་བ་དང། རིམ་གཉིས་ཀི་གསང་བའི་གནད་

རྣམས་ལྗེགས་པར་མི་ཤྗེས་པས། རིང་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་ཅི་

ཡང་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློར་ཁས་བངས་

ནས། ལུགས་དྗེ་ལ་རྩ་ལྟུང་གི་གྲངས་དུ་ཡློད་ཀང་མི་ཤྗེས་ན་མི་འློང་བས། རྩ་བ་དང་

ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བསྲུང་མཚམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་སྲུང་བ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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གལ་ཆྗེའློ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གི་སྔློན་འགྲློ་ནི། སྦྱིར་སྔློན་འགྲློའི་མཆློག་ནི། ལམ་ཐུན་

མློང་བ་ལ་སྦྱློར་བ་དང༌། དབང་རྣམ་དག་བསྐུར་བ་དང། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་

ཚིག་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་དགློས་ལ། བ་

མའི་རྣལ་འབྱློར་དང༌། རློར་སྗེམས་ཀི་བསློམ་བཟླས་དང༌། མཎལ་དབུལ་བ་སློགས་

ཀང༌། སྔགས་ཀི་བསབ་བྱ་སྲུང་བའི་ཁློངས་ཉིད་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །འློན་ཀང་བ་

མ་རྣམས་ཀི་ཕྱག་བཞྗེས་ལ་དྗེ་དག་ལློགས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

སིག་སྒིབ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རློར་སྗེམས་ཀི་བསློམ་བཟླས་བྱ་བ་དང། བྱིན་

རླབས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་ནས་མཆློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

ཐློག་མར་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བློ་ལིངས་སྐྱུར་གི་སྐབས་འགྲློ་རྒྱུད་དང་འདྲྗེས་

ངྗེས་པ་བྱ། རང་ཉིད་སིད་མཚོར་ལྟུང་བ་བཞིན་དུ་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་དྗེ་དང་

འདྲ་བར་བལྟ་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀང་རང་གི་མ་ཡིན་པ་དང༌། མ་བྱས་རྗེས་ཀིས་ཕན་པ་

བསྒྲུབས་ཤིང༌། གནློད་པ་བསལ་བའི་དྲིན་ཆྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ལ་ལན་དུ་ཕན་འདློགས་

པའི་དྲིན་གཟློའི་བློ་བརྟན་པློ་བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ནས་དྗེ་རྣམས་བདྗེ་བས་ཕློངས་ལུགས་

དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ལུགས་རྣམས་བསམས་ལ། དྗེ་རྣམས་ཅི་ནས་ཀང་

བདག་གིས་བདྗེ་བ་མཐའ་དག་ལ་དགློད་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་

བསྒལ་བར་བྱའློ་སམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད། དྗེ་ནས་དློན་དྗེ་གཉིས་རློགས་

པར་སྒྲུབ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ཏུ་མཐློང་ནས། དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཐློབ་འདློད་ཀི་བློའི་འགྱུར་བ་དྲག་པློའི་སློ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད། དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འདྲ་བའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་དློན་ཏུ་ལམ་འདི་ལ་བསབ་སམ་པའི་ལམ་ལ་བརྟྗེན་

པའི་ཡི་དམ་བརྟན་པློ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་

ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པུ། །པད་དཀར་ཟླ་བའི་དབུས་གནས་ཤིང༌། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྒྱན་

སྤས་པའི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལྗེགས་དམིགས་ཤིང༌། །ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ཆློ་ག་

བཞིན། །ཉི་ཤུ་རྩ་ནི་རྗེ་རྗེ་བཟླས། །ལྟུང་སློགས་བྱིན་གིས་བརླབས་གྱུར་

པས། །འཕྗེལ་བ་རུ་ནི་མི་འགྱུར་ཞྗེས། །གྲུབ་པ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་བཤད་

པས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ནི་སྦྱད་པར་བྱ། །འབུམ་ཕག་ཏུ་ནི་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་

པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་འགྱུར། ཞྗེས་ཐུན་མཚམས་སུ་རློར་སྗེམས་བསློམས་ནས། 

ཡིག་བརྒྱ་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ་མ་ཆག་པར་བཟླས་ན་ལྟུང་བ་མི་འཕྗེལ་བ་དང༌། འབུམ་

ཕག་གཅིག་བཟླས་ན་ཉྗེས་པ་རྣམས་འདག་པར་གྲུབ་པ་མཆློག་བརྗེས་པ་རྣམས་

ཀིས་གསུངས་པས་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དགློས་པ་དྗེ་གཉིས་ཀི་

ཕྱིར་དུ་རློར་སྗེམས་ཀི་བསློམ་བཟླས་བྱའློ། །དྗེའི་རིམ་པ་ནི་རང་གི་སྤྱི་བློར་པཾ་ལས་

པད་དཀར་པློ། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྗེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་

དཀར་པློ་ལྟྗེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་དློན་གཉིས་བྱས། ཚུར་

འདུས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། 

གཡློན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་རློ་རྗེ་བསྗེམས་མ་དཀར་མློ་གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་

པས་འཁྱུད་པ། རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པ། མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་དུ་

ལྡན་པ། རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་བསྐྗེད་ལ། དྗེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྗེང་

དུ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་བསམ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་རང་འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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སྦྱན་དྲངས་པ་ལ་མཆློད་པ་ལྔས་མཆློད། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ ས་དགུག་གཞུག་བཅིང་

མཉྗེས་པར་བྱ། ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྦྱན་

དྲངས་པ་ལ་མཆློད་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མངློན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་

དབང་བསྐུར་བའི་དགློངས་པ་མཛད། ཡུམ་རྣམས་ཀིས་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུམ་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐློགས་ནས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སློགས་དང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་

ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

བདུད་རྩིས་གང༌། མི་བསྐློད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ། དྗེ་ནས་སློ་གསུམ་གུས་པ་

ཆྗེན་པློས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་

སྒིབ་དང་། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་

གསློལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕློག །དྗེ་དག་གི་སིག་སྒིབ་ཉྗེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱས། ཕྱློགས་

བཅུའི་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས། 

ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརིད་དང་མཐུ་སློབས་ཕུན་ཚོགས་སུ་གྱུར་པར་

བསམས་ལ། ཧཱུཾ་གི་མཐའ་མར། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་བཱ་ལ་ཡ། ཧྗེ་རུ་ཀ་

ཏྗེ་ནློ་བ་ཏིཥྛ། དྲ་ཌློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་པློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀློ་མྗེ་བྷ་

ཝ། སརྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ། ཙིཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ  

བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་མཱ་མྗེ་མུཉྩ། ཧྗེ་རུ་ཀ་བྷ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཅྗེས་པས་བསྐློར་བ་ལ་དམིགས་ཏྗེ་བཟླས་པས་ཡིག་འབྲུ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། 

སྗེམས་ཅན་གི་སིག་སྒིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་མཆློད་པ་བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྗེ་ཡིག་

འབྲུ་ལ་ཐིམ། ཡིག་འབྲུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་པློ་བྱུང༌། ཡབ་ཡུམ་གི་སྦྱློར་

མཚམས་ལས་བབས་ནས། རང་གི་སྦྱི་བློ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས་ཏྗེ། སློ་

གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་དབང་པློའི་སློ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ནག་ཕུངས་

ཀིས་འཐློན། སིག་སྒིབ་སངས་ཀིས་དག །ལུས་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་

རྒྱུན་གིས་དཀར་མྗེར་གིས་གང༌། རྟློགས་པ་དང་ཡློན་ཏན་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་

ལ་སྐྗེས་པར་བསམ་ཞིང་བཟླས་སློ། །ཐུན་འཇློག་ཁར་སློབས་བཞིའི་བཤགས་པ་

བྱས་ལ། སིག་སྒིབ་ཀི་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་བསམ་ཞིང༌། བདག་ནི་མི་

ཤྗེས་རྨློངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བ་མ་མགློན་པློས་

སྐབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྗེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་

ཅན། །འགྲློ་བའི་གཙོ་བློ་བདག་ལ་སྐློབས། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། རློ་རྗེ་སྗེམས་

དཔའི་ཞལ་ནས་རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་

ཐམས་ཅད་དག་གློ །ཞྗེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་གི་སློ་གསུམ་དང་རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། དགྗེ་རྩ་

བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ་གདབ་བློ། །

གཉིས་པ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་ལ་གཉིས། 

ཚོགས་ཞིང་དུ་བ་མ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ལ་མཆློད་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པའློ། །དང་པློ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ནི། མདུན་གི་ནམ་མཁར་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་སྗེང་གྗེས་བཏྗེག་པའི་སྗེང་ན་པད་ཉིའི་

གདན་ལ། ངློ་བློ་རང་གི་བ་མ་ལ་རྣམ་པ་རིགས་དྲུག་པ་རློ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདློག་སྔློན་པློ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་རློ་རྗེ་གཡློན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་འདྲའི་ཡུམ་

ལ་འཁྱུད་པ། ལྷ་རས་ཀི་གློས་ཀི་སློད་གཡློགས་དང༌། སྨད་གཡློགས་ཅན། རིན་པློ་

ཆྗེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པ། འློད་ཟྗེར་རྣམ་པ་

ལྔ་རབ་ཏུ་འབར་བར་བསློམས་པའི་སྤྱི་བློར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་དཀར་པློ། །མགྲིན་པར་པད་

ལ་ཨཱཿ དམར་བློ། སིང་གར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ་བསློམ། ཧཱུཾ་ལས་འློད་

ཟྗེར་འཕློས་པས་རློ་རྗེ་འཆང་ནས་བཟུང་སྗེ། བ་མ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང༌། ཡི་དམ་གི་

ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་བསིམས་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས། བ་མ་སངས་རྒྱས་

བ་མ་ཆློས། །དྗེ་བཞིན་བ་མ་དགྗེ་འདུན་ཉིད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐབས་གསུམ་

ཀུན་འདུས་ཀི་ངློ་བློར་བསློམ། རིམ་ལྔ་ལས། འདི་ནི་རང་བྱུང་བཅློམ་ལྡན་

འདས། །ལྷག་པའི་ལྷ་ནི་གཅིག་པུ་ཉིད། །མན་ངག་རབ་ཏུ་སྗེར་བའི་ཕྱིར། །རློ་རྗེ་སློབ་

དཔློན་དྗེ་བས་ལྷག །ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ལ་ཕན་འདློགས་པའི་ཞིང་དུ་ནི་རློ་རྗེ་

འཆང་ལས་ཀང་ཆྗེས་ལྷག་པ་ཡིན་སམ་དུ་བསམ། ཞལ་ལུང་ལས། འདི་ཡི་དློན་ལྡན་

འགའ་ཞིག་ལ། །ང་ནི་དྗེ་ཡི་ལུས་གནས་ཏྗེ། །སྒྲུབ་པློ་གཞན་ལ་མཆློད་པ་ལྗེན། །དྗེ་

ཡིས་དྗེ་མཉྗེས་རང་གི་རྒྱུད། །ལས་ཀི་སྒིབ་པ་དག་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་གི་དློན་སློན་པའི་བ་མ་སློབ་མས་མཆློད་པའི་དུས་སུ། 

སངས་རྒྱས་རྣམས་བྱློན་ཏྗེ་བ་མའི་ལུས་ལ་བཞུགས་ནས། མཆློད་པ་བཞྗེས་ཏྗེ་སློབ་

མའི་རྒྱུད་དག་པར་བྱྗེད་ལ། མཆློད་པ་གཞན་གི་ཚེ་རང་གིས་སངས་རྒྱས་ལ་བཏང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བའི་བསློད་ནམས་འཐློབ་ཀང༌། སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་བཞྗེས་པའི་ངྗེས་པ་མྗེད་པའི་

ཚུལ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། མཆློད་པའི་ཞིང་གློང་ན་མྗེད་པའི་ངྗེས་པ་བསྐྗེད་དྗེ། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློར་བལྟས་ལ། སྐློན་རྟློག་པའི་བློ་ལ་སློམ་

སྗེམས་མང་པློ་དང༌། ཡློན་ཏན་རྣམས་བརྟགས་ནས་དྗེ་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་སྦྱློང་

བ་མང་དུ་བྱ་སྗེ། སྐློན་གི་ངློས་ནས་བརྟགས་ན་དངློས་གྲུབ་ཀི་གྗེགས་བྱྗེད་ལ། ཡློན་

ཏན་གི་ངློས་ནས་བརྟགས་ན་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟ་བུ་ལ་

སློགས་པའི་ཚུལ་གིས་བ་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་དང༌། བཀའ་དྲིན་རྗེས་

སུ་དྲན་ཏྗེ་གུས་པ་ཆྗེན་པློ་མང་དུ་སྦྱང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་དྗེ་ལ་མཆློད་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། མཆློད་པ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་སངས་ནས། །བ་མ་ལ་མཆློད་ཡང་དག་བརྩམ། །དྗེ་མཉྗེས་པས་ནི་

ཀུན་མཁྱྗེན་པའི། །ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བ་མྗེད་བྱྗེད་པ་སློབ་དཔློན་

གི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་མཆློད་བྱས་པས། །དྗེ་ཡིས་བསློད་ནམས་མ་བྱས་

ཅི། །དཀའ་ཐུབ་མ་བསྗེན་གང་ཞིག་ཡློད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཆློད་པ་ཀུན་གི་

ནང་ནས་བ་མ་ལ་མཆློད་པ་ཉིད་ལྷུར་བང་བའི་ཚུལ་ལ། ངྗེས་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད་ནས་

བ་མ་ལ་མཆློད་དློ། །དྗེ་ཡང་མཎལ་གི་མཆློད་པ་ནི། སའམ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་

པའི་མཎལ་བ་བྱུང་གིས་བྱུགས་པ་ལ། དྲི་བཟང་དང་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བཅས་པའི་

ཆུས་བྱུག་ཅིང༌། ༀ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་དབང་ཆྗེན་གསྗེར་གི་ས་གཞི་དང༌། 

ༀ་བཛྲ་རྗེ་ཁྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་ལྕགས་རིའི་མུ་ཁྱུད། དྲི་བཟང་དང་བཅས་པའི་བདུད་

རྩི་ལྔས་སྦགས་པའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་དགློད་ཅིང༌། དབུས་སུ་རི་རབ། དྗེ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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བཞིན་དུ་ཤར་ལ་སློགས་པར་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོམ་བུ་འགློད་ཅིང༌། ཤར་ལུས་འཕགས། 

ལྷློ་འཛམ་བུ་གླིང༌། ནུབ་བ་ལང་སྤྱློད། བྱང་སྒ་མི་སན། ཤར་གི་གཡས་གཡློན་གཉིས་

སུ་མྗེ་ཏློག་དགློད་ཅིང༌། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། ལྷློའི་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་

དགློད་ཅིང༌། ར་ཡབ་དང་ར་ཡབ་གཞན། ནུབ་ཀི་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་དགློད་

ཅིང༌། གཡློ་ལྡན་དང་ལམ་མཆློག་འགྲློ། བྱང་གི་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་དགློད་ཅིང༌། 

སྒ་མི་སན་དང་སྒ་མི་སན་གི་ཟླ། དྗེ་ནས་གླིང་གི་ནང་གི་ཤར་དུ་དགློད་ཅིང༌། གླང་པློ་

རིན་པློ་ཆྗེ། ལྷློར་དགློད་ཅིང་ཁྱིམ་བདག་རིན་པློ་ཆྗེ། ནུབ་ཏུ་དགློད་ཅིང་རྟ་རིན་པློ་ཆྗེ། 

བྱང་དུ་དགློད་ཅིང་བཙུན་མློ་རིན་པློ་ཆྗེ། ཤར་ལྷློར་དགློད་ཅིང་དམག་དཔློན་རིན་པློ་

ཆྗེ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་དགློད་ཅིང་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆྗེ། ནུབ་བྱང་དུ་དགློད་ཅིང་ནློར་བུ་རིན་

པློ་ཆྗེ། བྱང་ཤར་དུ་དགློད་ཅིང་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ། ནང་གི་ཤར་དུ་དགློད་ཅིང་ཉི་མ། ནང་

གི་ནུབ་ཏུ་དགློད་ཅིང་ཟླ་བ་རྣམས་སློ་སློའི་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་གསལ་གདབ། རིན་

པློ་ཆྗེ་ས་ཚོགས་ཀིས་བཀང་བར་དམིགས་ཏྗེ། བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

ལློངས་སྤྱློད་དུས་གསུམ་དགྗེ་བའི་ཚོགས། རིན་ཆྗེན་མཎལ་བཟང་པློ་ཀུན་བཟང་

མཆློད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། །བློ་ཡིས་བངས་ནས་བ་མ་ཡི་དམ་དཀློན་མཆློག་

རྣམས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞྗེས་ལ་བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསློལ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་བ་མ་ལ་དབུལ། མྗེ་ཏློག་སློགས་ཕྱི་དང་ནང་བདུད་རྩིའི་

མཆློད་པ་དང༌། གསང་བའི་མཆློད་པས་ཀང་མཆློད། བསློད་པས་ཀང་བསློད་ལ། བ་

མའི་སྦྱན་སྔར་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་གི་སློམ་པ་གཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་གུས་པ་ཆྗེན་པས་

ཐུན་མློང་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རྣམས་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བ་དང༌། དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དག་གི་འགའ་རྐྗེན་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྗེན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་གསློལ་བ་བཏབ་

པས་དགྗེས་ཏྗེ། བ་མའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་དཀར་དམར་མཐིང་

གསུམ་འཕློས་པ། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཞུགས་པས། ལུས་ཀི་

ནང་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་གསུམ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁྗེངས། སློ་གསུམ་གི་དྲི་མ་

སྦྱངས། བུམ་པ་དང་གསང་བ་དང་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་རིམ་པ་བཞིན་ཐློབ། 

སྐུ་རློ་རྗེ་སློགས་གསུམ་གི་དངློས་གྲུབ་རིམ་པ་བཞིན་ཐློབ་པར་བསམ། དྗེ་ནས་སྐུའི་

གནས་ཐམས་ཅད་ལས་འློད་ཟྗེར་ས་ཚོགས་འཕློས། རང་གི་ལུས་ཀི་སློ་ཐམས་ཅད་

ནས་ཞུགས་སློ་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་ཕ་བ་སྦྱངས་དབང་བཞི་པ་ཐློབ། རློ་རྗེ་གསུམ་

དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་བསམ་མློ། །ཡི་གྗེ་གསུམ་ནི་རློ་རྗེ་གསུམ་

གི་མཚོན་བྱྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་གསུམ་གིས་སྒིབ་པ་གསུམ་སྦྱློང་བ་བཞིན་དུ། དབང་

གསུམ་གིས་ཀང་སྦྱློང་བ་འདྲ་བ་ཙམ་དང། དློན་གི་དབང་བཞི་པ་རློ་རྗེ་གསུམ་དབྱྗེར་

མི་ཕྱྗེད་པས་ཕ་བའི་སྒིབ་པ་སྦྱློང་བ་ལ་བསམས་ནས། སྔར་བཤད་པའི་དབང་བཞི་

ཐློབ་པའི་ཐ་སད་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དྗེས་དབང་དངློས་ཐློབ་པ་མིན་ནློ། །དྗེ་ནས་

མདུན་གི་བ་མ་རང་གི་སྤྱི་བློར་རློ་རྗེ་བསྡུ་བའི་སྔགས་རྒྱས་སམ། དམིགས་པས་

སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། སྤྱི་བློ་ནས་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང༌། བ་མའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་བསམས་ལ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པས་བརྟན་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་

རྣམས་ནི་ཐུན་སྔ་ཕྱིའི་བར་དང་ཐུན་མགློ་རྣམས་སུ་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལམ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་འདི་ཇི་ལྟར་བསློམས་པ་ལ་གཉིས། 

བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་བསློམ་པ་དང༌། རློགས་པའི་རིམ་པ་བསློམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། 



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགློས་ཀི། མཆློག་སྒྲུབ་

པ་ལ་མི་དགློས་སློ་ཞྗེས་པའི་ལློག་རྟློག་བློད་ན་ལུགས་འགའ་ཞིག་ལ་སང་ཡང༌། བ་

མ་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མྗེས་ལུགས་དང༌། མཚུར་དང་རློག་གསུམ་གའི་ལུགས་

ལ་སྔློན་དུ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་འཁིད་པ་སང་ཞིང༌། བ་མ་མིད་ལས་ཀང༌། སང་བ་སྐྗེ་ཤིའི་

བར་དློ་རུ། །རིག་པ་སྗེམས་ཀི་རྩལ་སྦྱང་ཕྱིར། །ལམ་བསྐྗེད་རློགས་གཉིས་ལ་འབད་

ཀང་འཚལ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། བ་མ་ཆྗེ་བ་སྔ་མ་གཞན་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་

གཉིས་ཀ་སློམ་དགློས་པར་བཞྗེད་པས། བསྐྗེད་རིམ་ལ་མི་འཁིད་ན། རྒྱུད་སྗེ་དང་

དྗེའི་དགློངས་འགྲྗེལ་ཚད་ལྡན་རྣམས་དང་འགལ་ལ། རང་གི་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་

བས་རློགས་རིམ་གི་སྔློན་དུ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་བསབ་པར་བྱ་སྗེ། ཀྗེ་རློ་རྗེ་ལས། རིམ་

གཉིས་མཉམ་པར་གནས་ནས་ནི། །རློ་རྗེ་ཅན་གིས་ཆློས་འཆད་དློ། ཞྗེས་དང༌། 

བསྐྗེད་པའི ་རིམ་པའི ་རྣལ་འབྱློར་གིས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི ་སྤློས་པ་

བསློམ། །སྤློས་པ་རྨི་ལམ་ལྟར་བྱས་ནས། །སྤློས་པ་ཉིད་ཀང་སྤློས་མྗེད་བྱ། ཞྗེས་དང༌། 

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང༌། བསྐྗེད་པའི་རིམ་ལ་ལྗེགས་གནས་ཤིང༌། །རློགས་པའི་

རིམ་པ་འདློད་རྣམས་ལ། །ཐབས་འདི་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །སྐས་ཀི་རིམ་

པ་ལྟ་བུར་གསུངས། ཞྗེས་སློགས་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་ནས་སྔློན་དུ་བསྐྗེད་རིམ་སློམ་

དགློས་པར་གསུངས་པས། བསྐྗེད་རིམ་གི་དངློས་ཀི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ནི། རློགས་

རིམ་གི་རྟློགས་པ་ཚང་བར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་ལྗེགས་པར་སྨིན་པར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་

ཡང་སྔློན་དུ་བསྐྗེད་རིམ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པློ་རྗེད་ན། ད་གཟློད་རློགས་རིམ་

སློམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་རྗེའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སློམ་པ་སྐློན་ཆུང་ཡང༌། དང་པློ་ནས་དྗེ་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་བྱྗེད་པ་རྒྱུད་སྗེའི་

དགློངས་པ་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟར་བསློམ་སམ་ན། ལུགས་འདིའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་

སློལ་འཛིན་པ་རྣམས་འདིའི་ལམ་གི་རྨང་རློ་གཏུམ་མློ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་གཙོ་ཆྗེར་ཀྗེ་

རློར་གི་རྒྱུད་ལ་བརྟྗེན་པས། རྒྱུད་དྗེར་གསུངས་པའི་ཀྗེ་རློར་རིགས་བཞི་པློ་གང་

རུང་ཞིག་ལ་འཁིད་པར་བཞྗེད་དློ། །འདི་ཡི་མན་ངག་ལ་གཙོ་བློར་མཛད་པའི་བ་མ་

གློང་མ་རྣམས། བདྗེ་མཆློད་ལ་མཛད་པ་མང་སྗེ། སམ་པློ་བས་ནི་ཟངས་དཀར་གི་

སློབ་མ་མར་ཡུལ་བློ་ལྡན་ལ་བརྟྗེན་ནས། ཟངས་དཀར་གི་ལུགས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་

དང༌། དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པས་ནི། ལློ་ཆུང་ནས་བརྒྱུད་པ་མར་ལུགས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་

དང༌། ཆློས་རྗེ་འབི་ཁུང་པས་ནི། མར་དློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཅློག་རློ་ལུགས་ཀི་བདྗེ་

མཆློག་ལ་མཛད་སང་སྗེ། དྗེ་གསུམ་ག་ཡང་དཔལ་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་

དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གཉིས་ཡློད་ཀང་འདིའི་

གཏུམ་མློ་ནི་བདྗེ་དགྗེས་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས། བསྐྗེད་རིམ་དྗེ་གཉིས་

གང་བྱས་ཀང་ཆློག་ལ། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་བསྐྗེད་རིམ་བསློམས་པས་

རྒྱུད་སྨིན་པ་འདྲ་བ། ལྷ་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་དང་དཔའ་མློ་གཅིག་པ་ལ་མི་འབྱུང་བས། 

དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་ལྷ་ལྔ་ལྟ་བུ་ཡན་ཆད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་ཞིག་ལ་འཁིད་

པའི་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་བྱའློ། །

བསྐྗེད་རིམ་ལ་མློང་བ་འདློན་ཚུལ་ནི། དང་པློར་སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པར་

བཤར་སློམ་བྱྗེད། དྗེ་རློགས་པ་དང་གཙོ་བློ་ཞལ་མང་དང་ཕྱག་མང་ཡིན་ན། ཞལ་

ཕྱག་གཞན་སློམ་པ་རྗེ་ཞིག་བཏང་སློམས་སུ་བྱས་ལ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ལ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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སྗེམས་བཟུང་བ་ལ་བསབ་སྗེ། དྗེ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་རྣམ་པ་ལ་བསབ་པ་ནི། ལྷ་

དྗེའི་རྣམ་པ་ཡས་རིམ་མམ། མས་རིམ་ནས་སྐུའི་ཆ་ཤས་རགས་པ་ཅིག་གསལ་

གདབ་ལ། ཡིད་ངློར་ཆ་ཕྱྗེད་པ་ལམ་མྗེ་བ་ཅིག་འཆར་ཐུབ་པ་དང༌། དྗེ་ཀ་ལ་སྗེམས་

གྲིམས་ལྷློད་རན་པར་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞག །དང་པློ་གང་གསལ་བཏབ་པ་དྗེ་མིན་པའི་

རྣམ་པ་གང་ཤར་ཡང༌། རྗེ་ཞིག་ལ་དྗེའི་རྗེས་སུ་འབངས་ན་མི་དགའ་བས། དང་པློའི་

དམིགས་པ་དྗེ་ཀ་ལ་བཞག །མི་གསལ་བར་སློང་ན་བསྐར་ལ་གསལ་བཏབ་ནས་

བསློམས་པས། རྣམ་པ་གསལ་བར་སློང་སློང་གི་བར་དུ་བསབ། དྗེ་ཡང་གང་གསལ་

བཏབ་པ་དྗེ་འཆར་ཐུབ་པ་དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་གསལ་མ་བཏབ་པ་མི་འཆར་ཞིང༌། 

ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་མིག་གིས་མཐློང་བ་ལས་ཀང་ལྷག་པ་སམ་བྱྗེད་པ་དང༌། གསལ་བ་

དྗེ་ཉིད་ལ་སྗེམས་བཞག་ན་བྱིང་རློད་དང་བལ་བར་ཐུན་འཁྱློངས་པའི་བརྟན་པ་ཅིག་

དགློས་སློ། །ལྷའི་སྐུ་རགས་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་བྱུང་བ་ནས། ཞལ་ཕྱག་གཞན་དང་རྒྱན་ལ་

སློགས་པའི་ཆ་ཕ་མློ་རྣམས་རློགས་པར་འཆར་བ་ལ་སྔར་བཞིན་བསབ། དྗེ་ནས་

དྗེའི་སྗེང་དུ་ཡུམ་བསན་ལ་དྗེ་ལྟར་བསློམ། དྗེ་ནས་འཁློར་གི་ལྷ་གཞན་དང་ཡང་སྦྲྗེལ་

བ་དང༌། མཐར་བརྟྗེན་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་དང་རྟྗེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྐློར་རྣམས་དུས་

གཅིག་ཏུ། ཕ་རགས་ཐམས་ཅད་གསལ་ལམ་མྗེར་ཤར་བ་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་ཐུབ་པ་ཅིག་དགློས་སློ། །ང་རྒྱལ་ལ་བསབ་པ་ནི། རང་ལྷ་དྗེའློ་སམ་པའི་ང་

རྒྱལ་བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་བྱྗེད། དྗེའི་ཤུགས་ཡལ་བ་ན་ཡང་

སྔར་ལྟར་ལྷའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་བསྐྗེད་ནས་དྗེ་ལ་འཇློག །དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་དང་

པློར་བློས་བཅློས་ནས་དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་ཡིན་ཀང༌། མཚམས་ཤིག་ནས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བརྟན་པ་ན་བློ་དྗེར་ཁྱུར་གིས་འགྲློ་བའི་ང་རྒྱལ་འཕློ་ཐུབ་པ་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཐུན་

འཁྱློངས་འཁྱློངས་ཀི་བར་དུ་བྱའློ། །ལྷའི་སང་བ་དང་ང་རྒྱལ་སློམ་པ་གཉིས་དང་པློ་

ནས་རྗེ་མློས་སུ་བྱས་ནས་བསྐང་། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་

བསློམས་པའི་མཐར་དྗེ་དྲན་པ་ན། ཡིད་ངློར་ཐ་མལ་གི་སང་བ་འཆར་མི་ཐུབ་པར་

ཁྱད་པར་ཅན་ཀི་སང་བ་ཉིད་འཆར་བ་ན། ཐ་མལ་པའི་སང་བ་ཡིད་ངློར་དག་པར་

བྱྗེད་ནུས་པ་ཡིན་ལ། སྔར་བཤད་པའི་བཅློས་མིན་གི་ང་རྒྱལ་འཕློ་ནུས་པ་བྱུང་བ་ན། 

ཐ་མལ་པའི་ཞྗེན་པ་ཡིད་ངློར་དག་པར་བྱྗེད་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་མཉམ་གཞག་

ལས་ལངས་ཏྗེ། སློད་བཅུད་ཀི་སང་བ་གང་ཤར་ལ་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བལྟས་

པ་ན། དྗེ་དང་དྗེའི་ངློ་བློར་འཆར་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པློ་འབྱུང་བས། བསྐྗེད་རིམ་

གིས་ཐ་མལ་གི་སང་ཞྗེན་སྦྱངས་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲློའ ློ། །འདི་ཡང་སློམ་པ་

འབྱུང་བ་ལས། ཁམས་གསུམ་རང་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །སློག་ཆགས་རྣམས་ནི་

དཀིལ་འཁློར་པ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། ས་ཚོགས་འདི་

རྣམས་དཀིལ་འཁློར་འཁློར་ལློར་ཤྗེས་པར་གིས་དང་སྗེམས་ཁྱློད་ཅི་ལ་འཁྲུལ། 

ཞྗེས་བཤད་དློ། །ཚུལ་འདི་ཡང་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ངློ༌། །ཐྗེག་པ་

འདི་ལ་གང་སང་ལྷའི་འཁློར་ལློ་དང༌། ཉམས་མློང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ། རྟློག་པ་སྐྗེ་མྗེད་

ཀིས་རྒྱས་འདྗེབས་པ་ཅིག་དགློས་པ་ཡང་རིམ་པ་དང་པློ་ནས་འབྱུང་ལ། སློག་དྷཱུ་

ཏིར་ཚུད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློགས་རིམ་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་སྐབས་འདིར་མྗེད་ཀང༌། ཡབ་

ཡུམ་དངློས་ལྟ་བུའི་གསལ་སང་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པ་རྗེད་པས། དྗེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ཤྗེས་

མཉམ་པར་སྦྱར་ཞིང༌། ཕཊ་ཡིག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཕྱིར་འཕློ་བ་བཀག་པ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ལས་བྱུང་བའི ་བསྐྗེད་རིམ་པའི ་བདྗེ ་ཆྗེན་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཤྗེས་དགློས་

སློ། །དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་བསྐྗེད་རིམ་བསློམས་པས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་

པའི་གཙོ་བློ་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རློགས་པའི་རིམ་པ་བསློམ་པ་ལ་གསུམ། གཞི་དངློས་པློའི་གནས་

ཚུལ། ལམ་བགྲློད་པའི་རིམ་པ། འབས་བུ་མངློན་དུ་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

སྗེམས་ཀི་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དང༌། ལུས་ཀི་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་ལློ། །འདི་

ཡང་བསློམ་རྒྱུ་དློན་གི་གནས་ལུགས་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་དུ། གནས་ཚུལ་དང་པློ་འཆད་

ལ། ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་དམིགས་པ་གཏློད་སའི་ལུས་ཀི་གནད་ཤྗེས་པའི་ཕྱིར་དུ་

གནས་ཚུལ་གཉིས་པ་སློན་ནློ། །དྗེས་ན་དང་པློ་སྗེམས་ཀི་གནས་ཚུལ་སློན་པ་ནི། 

བརྟག་གཉིས་ལས། ངློ་བློས་གཟུགས་མྗེད་མཐློང་བ་པློ། །སྒ་མྗེད་ཐློས་པ་པློ་ཡང་

མྗེད། །དྲི་མྗེད་སློམ་པ་པློ་ཡང་མྗེད། །རློ་མྗེད་མློང་བ་པློ་ཡང་མྗེད། །རྗེག་མྗེད་རྗེག་པ་

པློ་ཡང་མྗེད། །སྗེམས་མྗེད་སྗེམས་ལས་བྱུང་བའང་མྗེད། ཅྗེས་དང༌། དབང་པློ་དང་

ནི་ཡུལ་ཉིད་དང༌། །དབང་པློའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ཉིད། །རྣམ་འབྱློར་མ་རྣམས་གློ་བྱའི་

ཕྱིར། །ཁམས་ནི་བཅློ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་བཤད། །རང་བཞིན་གདློད་ནས་མ་སྐྗེས་

པ། །རྫུན་མིན་བདྗེན་མིན་དྗེ་བཞིན་དུ། །ཐམས་ཅད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟར། །འདློད་པས་

རྣལ་འབྱློར་མས་ཤྗེས་གིས། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རྗེག་བྱ་ལྔ་

དང༌། མཐློང་བ་པློ་ནས་རྗེག་པ་པློའི་བར་ལྔས། མིག་ནས་ལུས་ཀི་དབང་པློའི་བར་

དབང་པློ་སློན་ཏྗེ། ཕུང་པློའི་ནང་ནས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དང༌། སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་དབང་

དུ་བྱས་ནས། གཟུགས་ཅན་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་བཅུ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་བསན་ལ། 
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སྗེམས་ཞྗེས་པས་ནི་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་ཡིད་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། སྗེམས་ལས་

བྱུང་བ་ཞྗེས་པས་ནི། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤྗེས་དང་། འདུ་བྱྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་གསུམ་དང༌། 

དྗེས་མཚོན་ནས་ཡིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གི་ཆློས་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

བསན། ཡང་མཐློང་བ་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་གིས། གཟུགས་མཐློང་བ་པློ་དང༌། སྒ་

ཐློས་པ་པློའི་གང་ཟག་དང་བདག་ལ་སློགས་པ་ཡང་སློན་པས། མདློར་ན་གང་ཟག་

དང་ཆློས་ལ་བདག་མྗེད་པའི་བདག་མྗེད་གཉིས་སློན་ལ། ངློ་བློ་ཉིད་མྗེད་ཚུལ་ནི། ངློ་

བློས་མྗེད་ཅྗེས་པས་སློན་ཏྗེ། གང་ཟག་དང་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ལ་ངློ་བློ་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་ཅྗེས་པའློ། །བཤད་པ་དྗེ་དག་ནི་གྲུབ་ཆྗེན་མཚོ་

སྐྗེས་ཀི་འགྲྗེལ་བའི་དགློངས་པའློ། །འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མྗེད་ཅྗེས་གསུང་རབ་ལས་མང་དུ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀི་དློན་ནློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རང་

བཞིན་ནམ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མྗེད་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྗེས་པ་དྗེ་ཡང་

སྔར་མི་སློང་བ་ཅིག་གསར་བུ་ལུང་རིགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་མིན་གི། ཡྗེ་གདློད་མ་

ནས་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་ནི། གདློད་ནས་ཞྗེས་པས་སློན་

ནློ། །བ་མ་མར་པའི་ཞལ་ནས། ཤར་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་འགྲམ་དུ་ཕྱིན། །རྗེ་མཻ་ཏི་ཆྗེན་པློའི་

བཀའ་དྲིན་གིས། །གཞི་ཆློས་ཉིད་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་རྟློགས། །སྗེམས་སློང་པ་ཉིད་ལ་

སར་ཟིན་བྱས། །དློན་སྤློས་བལ་གཉུག་མའི་ངློ་བློ་མཐློང༌། །སྐུ་གསུམ་མ་དང་མངློན་

དུ་འཇལ། །མི་ཁློ་བློའི་སྤློས་པ་དྗེ་ནས་ཆློད། ཅྗེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་ལྟ་བ་གཙོ་བློར་

མངའ་བདག་མཻ་ཏི་པ་ལས་རྗེད་ཅྗེས་འབྱུང་ལ། སློབ་དཔློན་དྗེས་མཛད་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་བཅུ་པ་ལས། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤྗེས་འདློད་པས། །རྣམ་བཅས་མ་ཡིན་རྣམ་མྗེད་
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མིན། ཞྗེས་ཡིན་ལུགས་ཀི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ཤྗེས་པར་འདློད་པས། རྣམ་བཅས་དང་རྣམ་

མྗེད་ཀི་ལུགས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་འགྲྗེལ་པ། མཻ་

ཏི་པའི་དངློས་སློབ་པཎི་ཏ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་རློ་རྗེས་མཛད་པ་ལས། ཉན་ཐློས་སྗེ་བ་

རྣམ་བཅས་མདློ་སྗེ་པ་དང༌། རྣམ་མྗེད་བྱྗེ་བག་སྨྲ་བ་དང༌། སྗེམས་ཙམ་རྣམ་བདྗེན་

རྫུན་གཉིས་དང༌། རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པའི་དབུ་མ་པ་ཐ་སད་དུ་རྣམ་བདྗེན་དང༌། རྣམ་

རྫུན་ལྟར་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་བང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་བསན་ཅིང༌། དྗེ་ཉིད་

ལས། དྗེ་ལྟར་དྗེས་ནི་དབུ་མ་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ་དང་ཟླ་བ་

གྲགས་པ་ལ་སློགས་པའི་བཞྗེད་པ་རྟྗེན་ཅིང་འབྗེལ་བར་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་དྗེ་

བཞིན་ཉིད་ཤྗེས་པར་འདློད་པས་ཡིན་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་དྗེ་གསུམ་གི་ལུགས་བང་

བྱ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བཤད་ལ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷ་གཉིས་ནི་གཞུང་ཕྱི་

མློའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས། འདི་གཉིས་ཀི་རྗེས་སུ་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་

རྣམས་ཀང་འབང་མློད་ཀང༌། དྗེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་འཛིན་པ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་པ་

ལ་མངའ་བདག་མཻ་ཏི་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབང་བར་བཤད་ལ། 

ཡང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ལས། བ་མའི་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི། །དབུ་མའང་འབིང་

པློ་ཙམ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུགས་འདིའི་མན་ངག་གིས་མ་བརྒྱན་པའི་

སློབ་དཔློན་གཞན་གི་དབུ་མ་རྣམས་འབིང་པློ་ཙམ་དུ་བཤད་པས། ལུགས་འདི་ལ་

ཡིན་ལུགས་ཀི་དློན་མཐར་ཐུག་པ་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་ཤྗེས་པར་

བྱ་དགློས་སློ། །

བདྗེན་མིན་རྫུན་མིན། ཞྗེས་སློགས་ཀི་དློན་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 
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གང་དག་བརྟྗེན་ནས་ངློ་བློ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ལློག་

མིན་པར། །འདློད་པ་དྗེ་དག་ལྟས་མི་འཕློགས། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཤྗེས་པར་བྱ་

སྗེ། ཤྗེས་རབ་ཅན་གང་དག་གང་ཟག་དང་ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་རྣམས། རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་

རྐྗེན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། བརྟྗེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། བདྗེན་

པ་དང་ཡང་དག་པར་མྗེད་དློ། ཞྗེས་འདི་དག་ལ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དྗེ། རང་ལ་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡློད་ན། རྒྱུ་རྐྗེན་

སློགས་གཞན་ལ་བལྟློས་ནས་བཞག་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་བདྗེན་འཛིན་གི་

དམིགས་གཏད་བྱ་ས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་སམ་པའི་ངྗེས་པ་དྲང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་མཚན་

མར་འཛིན་པ་བདྗེན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་ཀང༌། ལས་

འབས་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འཁློར་འདས་ཀི་བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་ཉམས་པ་

མྗེད་པ་སྒྱུ་མ་དང༌། རྨི་ལམ་དང་། གཟུགས་བརན་གི་བྱ་བྱྗེད་བཞིན་དུ་འཆར་བ་ཡློད་

དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ཆློས་འདི་རྣམས་རི་བློང་གི་རྭ་ཡློད་དློ་ཞྗེས་པ་ལྟ་བུའི་བརྫུན་པ་ཡང་

མིན་ལ། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་ལྟ་བུའི་ཕྱིན་ཅི་ལློག་འབའ་ཞིག་གིས་བཞག་པ་

ཡང་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་གང་ལ་ཡང་བདྗེན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་བྱ་ས་རྡུལ་

ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་མཐློང་བའི་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གློ་བ་གཅིག་དང༌། ལྟ་ཐློག་དྗེར་

བཞག་ནས་སློམ་པ་གཅིག་མྗེད་ན། ལམ་ཅི་ཙམ་བསློམས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞློག་

འཁློར་བ་ལས་ཀང་བརལ་མི་ནུས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རློ་རྗེ་གུར་ལས། བདག་ཏུ་འཛིན་

པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར། །སློང་པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གསུངས། ཞྗེས་གང་ཟག་དང་

ཆློས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་དུ། སངས་རྒྱས་ཀིས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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བ་གཏན་ལ་འབབས་པ་གསུངས་སློ། །དློན་དམ་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཀང༌། 

མིང་ཙམ་དང་བཏགས་པ་ཙམ་གི་ཆློས་རྣམས་ལ། ཀུན་རློབ་ཏུ་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་

ལམ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབས་ལ་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་ས་མྗེད་པར་སློང་ནས། རང་ལུགས་ལ་དྗེ་

དག་བྱྗེད་པ་མ་བདྗེ་ནས། གཞན་གི་འཁྲུལ་ངློ་ཁློ་ན་ལ་སྐྗེལ་དགློས་པར་སློང་ན། 

ཆད་པ་སྐུར་འདྗེབས་ཀི་ལྟ་བ་མི་བཟང་བའི་གཡང་སར་ལྟུང་བས། རྟྗེན་འབྗེལ་སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའི་ངྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་ཅིག་དགློས་སློ། །བདྗེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དྗེ་འདྲ་

ཅིག་དགློས་པར་ལམ་འདིའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཆྗེན་པློ་མིད་ལས་ཀང༌། ཁྱྗེད་བློ་དམན་

རྣམས་ཀི་བསམ་ངློ་དང༌། །བསྟུན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁྱྗེན་གིས། །ཐམས་ཅད་

ཡློད་ཅྗེས་གསུངས་པ་ཡིན། །དློན་དམ་བདྗེན་པའི་དབང་དུ་ནི། །བགྗེགས་ལས་

སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀང་མྗེད། །སློམ་པ་པློ་མྗེད་བསློམ་བྱ་མྗེད། །བགྲློད་བྱ་ས་དང་ལམ་

རྟགས་མྗེད། །འབས་བུ་སྐུ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་མ་ངན་འདས་པ་མྗེད། །མིང་

དང་ཚིག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཁམས་གསུམ་བརྟན་དང་གཡློ ་བར་

བཅས། །གདློད་ནས་མ་གྲུབ་སྐྗེ་བ་མྗེད། །གཞི་མྗེད་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པ་མྗེད། །ལས་

དང་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་འཁློར་བའི་མིང་ཡང་མྗེད། །མཐར་ཐུག་དློན་ལ་

དྗེ་ལྟར་གདའ། ཞྗེས་དློན་དམ་པར་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་གང་ཡང་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མ་

གྲུབ་པར་གསུངས་ནས། ཨྗེ་མ་སྗེམས་ཅན་མྗེད་གྱུར་ན། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་

ཅི་ལས་བྱུང༌། །རྒྱུ་མྗེད་འབས་བུ་མི་སིད་པས། །ཀུན་རློབ་བདྗེན་པའི་དབང་དུ་

ནི། །འཁློར་བ་དང་ནི་མ་ངན་འདས། །ཐམས་ཅད་ཡློད་ཅྗེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཡློད་

པ་དངློས་པློར་སང་བ་དང༌། །མྗེད་པ་སློང་པའི་ཆློས་ཉིད་གཉིས། །ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་རློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གཅིག་པས། །རང་རིག་གཞན་རིག་ཡློད་མིན་ཏྗེ། །ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ཡངས་པ་

ཡིན། །དྗེ་ལྟར་རྟློགས་པའི་མཁས་པ་ཡིས། །རྣམ་ཤྗེས་མ་མཐློང་ཡྗེ་ཤྗེས་

མཐློང༌། །སྗེམས་ཅན་མ་མཐློང་སངས་རྒྱས་མཐློང༌། །ཆློས་ཅན་མ་མཐློང་ཆློས་ཉིད་

མཐློང༌། ཞྗེས་དློན་དམ་པར་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀི་མིང་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་ཀུན་རློབ་ཏུ་ནི། སྗེམས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་ལ་

སློགས་པ་འཁློར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཀུན་ཡློད་པ་དང། དྗེ་ཡང་མིང་དང་ཚིག་གིས་

བཏགས་པ་ཙམ་ལ་འཇློག་པ་དང༌། དངློས་པློར་སང་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མྗེད་པའི་སློད་པ་གཉིས། ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་སང་སློང༌། 

གཅིག་གིས་གཅིག་མ་དློར་བར་གསུངས་པ་ནི། ལུགས་འདིའི་བ་མ་གློང་མའི་ཁྱད་

ཆློས་ཅིག་ཏུ་སང་བས། ལུགས་འདི་ལ་ལྟ་བ་གཏན་འབྗེབས་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་

ལས་འབྱུང་བ་བཞིན། བདྗེན་གཉིས་ཀི་རྐ་བར་ནས་དྲངས་ནས་བཤད་པ་མི་དགློས་

སློ། ཞྗེས་མི་གཟུང་སྗེ། དྗེ་ལྟར་སྨྲ་ན་གསུང་རབ་དང༌། དགློངས་འགྲྗེལ་སྤྱི་དང་

འགལ་ཞིང༌། རང་གི་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བས་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྤྱློར་བར་

འདློད་པས། སྔར་བཤད་པའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ངྗེས་པར་བཙལ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལུས་ཀི་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་ནི། ལྟྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ལ་

སློགས་རྩ་འཁློར་གང་ན་ཡློད་པའི་དབུས་དང༌། དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་ས་མར་ས་སློགས་ནི་

ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མློའི་གནད་དུ་བསྣུན་ས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་

ཡང་མར་ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཀིས། གཉིད་ལློག་པ་དང་

སང་བའི་དུས་གཉིས་ལས། དང་པློའི་སྐབས་སུ་དགྗེ་སྦྱློར་སྐློང་བ་ལ་ནི། སིང་ཁ་དང་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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མགྲིན་པའི་གནད་ཤྗེས་དགློས་ཤིང༌། སད་དུས་སུ་གཏུམ་མློ་སློམ་པ་ལ་ནི་ལྟྗེ་བ་

དང༌། ལས་རྒྱ་དང་སློམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ནི། སྦྱི་བློའི་གནད་ཤྗེས་དགློས་པར་

འདློད་དྗེ། དུས་དྗེ་དག་གི་ཚེ་སྗེམས་རྟྗེན་གི་ཐིག་ལྗེ་གནས་དྗེ་བཞིར་གནས་པར་

འདློད་པའི་ལུགས་སློ། །འདི་ནི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་སྐློར་ནས་དཔྲལ་བ་དང་ལྟྗེ་བ་ན་

སད་པའི་གནས་སྐབས་སྐྗེད་པ་དང༌། མགྲིན་པ་དང་གསང་གནས་ན་རྨི་ལམ་གི་

གནས་སྐབས་དང༌། སིང་ཁ་དང་ནློར་བུ་ན་གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སྐབས་དང༌། ལྟྗེ་

བ་དང་གསང་གནས་ཀི་རྩྗེ་ན་བཞི་པའི་གནས་སྐབས་སྐྗེད་པའི་ཐིག་ལྗེ་ཡློད་པར་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་ཤས་ཆྗེའློ། །གཉིད་དུ་འགྲློ་བའི་དུས་སུ་སིང་ཁ་དང་ནློར་བུར་

རླུང་འདུ་ཚབས་ཆྗེ་ལ། དྗེ་འཐུག་པའི་རིང་ལ་རྨི་ལམ་མྗེད་པའི་གཉིད་འློང་ངློ༌། །དྗེ་

ནས་གནས་དྗེ་གཉིས་ནས་རླུང་ཅུང་ཟད་སབ་ཏུ་སློང་ནས། མགྲིན་པ་དང་གསང་

གནས་སུ་འློངས་པ་ན་རྨི་ལམ་འཆར་ལ། དྗེར་འདུས་པའི་རིང་ལ་རྨི་ལམ་ཉིད་འབྱུང་

ངློ༌། །དྗེ་ནས་རླུང་གནས་དྗེ་གཉིས་ནས་གྗེས་ཏྗེ་དཔྲལ་བ་དང་ལྟྗེ་བར་སློང་ནས་སད་

པར་འགྱུར་རློ། །སྤྱི་བློ་ནས་བྱང་སྗེམས་བབ་པ་ལྟྗེ་བ་དང་ནློར་བུའི་རྩྗེར་སྗེབ་པ་ན། 

རང་གི་གནས་གློང་མ་རྣམས་ལས་འགྱུར་བའི་བདྗེ་བ་ཆྗེ་བ་རྗེ་རྗེ་འབྱུང་བ་ནི་བཞི་

པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཉིད་རླུང་སློབས་ཀིས་ལམ་དུ་བསངས་པ་ན་ཡང༌། 

ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་འགློ་རྩློམ་པ་ལྟྗེ་བ་ནས་དང༌། མཚན་ཉིད་རློགས་པ་ནློར་

བུའི་རྩྗེར་ཟིན་པ་ན་འཆར་རློ། །དྗེ་ལྟར་གནས་བཞིར་གཉིད་དང་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་

སྦྱློར་སྐློང་བའི་གནད་ཆྗེ་མློད་ཀང། གནས་དྗེ་དག་ཏུ་སད་དུས་སུ་སྗེམས་བཟུང་ན་

གནད་དུ་མི་འགྲློ་བ་ཡང་མིན་ནློ། །འཁློར་ལློ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ལུགས་འདི་ལ་ཐློག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མར་གནད་དུ་བསྣུན་ས་ནི་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་དག་གིས་ནི་རྩ་འཁློར་སློ་

སློར་དམིགས་པ་གཏད་ནས་སྐློང་བ་ལ། རང་རང་གི་ལག་རྗེས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

ཇི་ལྟར་འློང་གཞན་ཡང་ཤྗེས་དགློས་པ་རྟློགས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལམ་བགྲློད་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། སྔློན་དུ་འཁྲུལ་འཁློར་དང་སློང་

ར་སློམ་པ་དང༌། དྗེའི་རྗེས་སུ་ལམ་དངློས་སློམ་པའི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། མར་

ལུགས་ཀི་བརྒྱུད་པ་གཞན་གི་གདམས་པ་ལས། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་པ་གསུམ་

ལ་བརྟྗེན་པའི་ཧཱུཾ་གིས་བསྲུང་བ་དང༌། ཁློ་ཆུང་གིས་བསྲུང་བ་དང༌། བ་མའི་རྣལ་

འབྱློར་གིས་བསློད་ནམས་གསློག་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། འཁྲུལ་འཁློར་དང་སློང་ར་སློམ་པ་

མྗེད་ཀང། རྗེ་བཙུན་མིད་ལ་ནས་སམ་པློ་བ་ལ་བརྒྱུད་པ་ལ་སྔ་མ་མྗེད་ཅིང༌། ཕྱི་མ་

ཡློད་པའི་ལུགས་བཞིན་དུ་འདིར་འཆད་པ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་འཁྲུལ་འཁློར་

ནི། སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་དང༌། སྗེམས་བསྐྗེད་པ་དང་། བ་མ་སྤྱི་བློར་བསློམས་ནས་

གསློལ་བ་གདབ་པ་རྒྱུད་དང་འདྲྗེས་ངྗེས་པ་རྗེ་དང༌། རང་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

གསལ་འདྗེབས། ཐུན་གང་བྱྗེད་ཀི་མགློར་སྔློན་དུ་བཏང་། དྗེ་ནས་འཁྲུལ་འཁློར་ལ་

མང་ཉུང་དང་བྱྗེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་སང་ནའང། འདིར་དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པས་

མཛད་པའི་ཐབས་ལམ་ཚིགས་བཅད་མའི་ལྷན་ཐབས་ལས། ལུས་སྤྱློང་ནི། བུམ་པ་

ལྟར་དགང༌། འཁློར་ལློ་ལྟར་བསྐློར། ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་དགུག །རློ་རྗེ་བསམས་པའི་ཕྱག་

རྒྱ་གནམ་དུ་འཕངས་ཤིང་འློག་ཏུ་བསྐྱུར། ཁྱི་མློའི་སྐྱུག་ཚུལ་གིས་མདའ་ལྟར་

བསང༌། ལུས་ལ་རྩ་དང་ཁག་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མགློ་ལུས་མྗེད་པ་སྤྲུག་ཅིང་

ཚིགས་པ་བསྒྗེང༌། དྗེ་ལྟར་དྲུག་གློ །ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལ་ནཱ་རློ་དྲུག་སྐློར་དུ་གྲགས་པས། 



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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དྗེ་ལྟར་དུ་བྱ་བ་ལ་བུམ་པ་ལྟར་དགང་བ་ནི། སན་བདྗེ་བ་ལ་སྐིལ་ཀྲུང་གང་བདྗེ་བྱ་ལ་

རྗེང་པ་བསང༌། ལག་པ་གཉིས་པུས་མློ་ལ་དགབ། རླུང་ས་བུག་གཡས་ནས་ཐྗེན་ནས་

གཡློན་དུ་བལྟས་ཏྗེ། དྗེ་ངློས་ཀི་ས་བུག་ནས་དལ་བུས་རིང་བར་ལྷག་མ་མྗེད་པར་

བུད། ཡང་གཡློན་ནས་ཐྗེན་ནས་གཡས་སུ་བལྟས་ཏྗེ། དྗེ་ངློས་ཀི་ས་བུག་ནས་སྔར་

བཞིན་དུ་བུད། དྗེ་ནས་དབུས་ནས་ས་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་ཐྗེན་ཏྗེ། ཐད་ཀར་ལན་

ཅིག་སྔར་བཞིན་བུད། དྗེ་འདྲ་བའི་ཚུལ་གིས་སར་ཡང་གསུམ་ཚན་གཉིས་ཏྗེ། དགུ་

ཕྲུགས་སུ་རླུང་རློ་བསལ་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཕར་ལ་འབུད་པ་དང༌། ཚུར་འདྲྗེན་པའི་དུས་

གཉིས་ཀར་ཁ་ནས་འགྲློ་འློང་མྗེད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ལུས་དྲང་པློར་བསང་སྗེ། ལག་

པ་གཉིས་ཀི་མཐྗེ་ཆྗེན་ནང་དུ་དགུག །ཐད་ཀ་ནས་རླུང་ཤིན་ཏུ་དལ་ལ་རིང་བར་ནང་

དུ་བརྡུབས་ཏྗེ། ལྟྗེ་འློག་ཙམ་དུ་མཆིལ་མ་སྒ་མྗེད་པར་མིད་ནས་ཆིར་གིས་མནན་

དྗེའི་རྗེས་སུ་འློག་རླུང་ལྟྗེ་འློག་ཏུ་མི་དྲག་པ་ཅིག་དྲངས་ཏྗེ། ཁ་སྦྱར་དུ་བཟུང༌། ཤྗེས་

པ་ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཏད་ལ། ནུས་ཚད་དུ་འཛིན་པ་ནི་བུམ་པ་ལྟར་

དགང་བ་སྗེ། འཁྲུལ་འཁློར་བྱྗེད་པ་ཐམས་ཅད་འདིའི་ངང་ནས་བྱྗེད་པས། འཁྲུལ་

འཁློར་གི་དབྱྗེ་བའི་གསྗེབ་ཏུ་བགྲངས་པ་ཙམ་མློ། །རླུང་མི་ཐུབ་པ་ན་ཁ་ནས་ཡྗེ་མ་

ཤློར་བར་ས་སློ་ནས་དལ་བུས་གཏློང་བ་ནི། དམིགས་བསལ་མྗེད་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འཁློར་ལློ་ལྟར་བསྐློར་བ་ནི་རང་པ་སྐིལ་ཀྲུང་བྱས་པའི་རང་པ་

གཡས་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་ལག་པ་གཡས་པས་བཟུང༌། རང་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་

ལག་པ་གཡློན་པས་བཟུང་ཞིང༌། རྗེད་པ་དྲང་པློར་བསང་ལ། ཕློ་བ་དང་རྗེད་པ་

གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐློར། དྗེ་བཞིན་དུ་གཡློན་དུ་ཡང་བསྐློར། དྗེ་ནས་གཡློན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནས་གཡས་སུ་ཀློག་པ་དང། གཡས་ནས་གཡློན་དུ་ཀློག་པ་དང༌། མདུན་ནས་རྒྱབ་

ཏུ་འཕུལ་བ་རྗེ་དང༌། རྒྱབ་ནས་མདུན་དུ་འཕུལ་བ་རྗེ་བྱའློ། །ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་དགུག་

པ་ནི། ལག་པ་གཉིས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ལ་སིང་ཁ་ནས་ཐད་ཀར་མདུན་ངློས་སུ་

གཤིབས་ལ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་བརྐང། དྗེ་ནས་གཡློན་ངློས་སུ་ལག་པ་གཉིས་བརྐང་

བའི་གཡས་པ་སྔློན་ལ་དལ་བུས་ཤུགས་ཆྗེ་བར་གཡས་པའི་དཔུང་མགློ་བར་དུ་

དགུག་ལ་གྲུ་མློས་མཚན་དུ་བརབ། དྗེ་ནས་གཡློན་པ་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་དཔུང་

མགློ་གཡློན་པ་བར་དུ་བཀུག་ལ་བརབ་སར་ཡང་ལག་པ་གཉིས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་

བཅངས་པ་སིང་ཁ་ནས་ཐད་ཀར་མདུན་ངློས་སུ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་གཤིབས་ལ་བརྐང༌། 

དྗེ་ནས་གཡས་སུ་ལག་པ་གཉིས་བརྐང་ནས་སྔ་མ་བཞིན་དགུག་ལ་བརབ་བློ། །རློ་རྗེ་

བསམས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གནམ་དུ་འཕང་ཞིང་འློག་ཏུ་བསྐྱུར་བ་ནི། པུས་མློ་གཉིས་

བཙུགས་ཏྗེ་ལུས་བསང༌། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀི་སློར་མློ་རྣམས་ཕྱི་རུ་བསློལ་

བའི་ལག་ལྕགས་བཅུག་པ། ཡར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་སྤྱི་བློའི་བར་དུ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་

བཏྗེག་ལ། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཁ་སྤུབ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཤུགས་ཆྗེ་བར་ས་ལ་

དབབ་ལ་བསྐྱུར་རློ། །ཁྱི་མློའི་སྐྱུག་ཚུལ་གིས་ལུས་མདའ་ལྟར་བསང་བ་ནི། པུས་མློ་

གཉིས་བཙུགས་ལ་ལུས་བསང༌། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ས་ལ་བཞག་པའི་བར་དུ། 

མགློ་བློ་བཞག་པ་རིམ་གིས་གྗེན་དུ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་བཏྗེག་ནས་ལུས་དྲང་པློར་

བསང་ལ། སར་ཡང་ལག་པ་གཉིས་རིམ་གིས་ཕབ་པའི་བར་དུ་མགློ་བློ་བཞག་ནས། 

ཧ་ཞྗེས་སྐྱུག་སངས་བྱས་པའི་མཐར། ལངས་ལ་རང་པ་གཉིས་ལན་གསུམ་གསུམ་

དུ་སྤྲུག་གློ །མགློ་ལུས་སྤྲུག་ཅིང་ཚིགས་པ་བསྒྗེང་བ་ནི། ལག་པས་ཕན་ཚུན་གི་སློ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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མློའི་ཚིགས་པ་འཐྗེན་པའི་རྗེས་ལ། མགློ་དང་ལུས་པློ་སྤྲུག་ཅིང་ལག་པ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་དུ་མཉྗེས་ཏྗེ་བཀྲུ་བའི་ཚུལ་བྱྗེད་པའློ། །ལུས་སྦྱློང་རྣམས་ལ་རླུང་ལྗེགས་པར་

འཛིན་པ་དང༌། སྤྱློད་ལམ་དལ་བ་དང་འཆུན་ཆྗེ་བ་དགློས་ལ། བྱྗེད་པའི་དུས་ནི་ཟས་

མ་ཟློས་པའི་གློང་དང༌། ཟས་ཟློས་རྗེས་ཡིན་ན་ལྟློ་བདྗེ་བར་སློང་བའི་མཚམས་ནས་

བྱ་སྗེ། ལུས་ཤིན་ཏུ་མཉྗེན་པར་མ་སློང་བར་དུ་བྱའློ། །སློང་ར་བསློམ་པ་ནི། རང་ཡི་

དམ་དུ་གསལ་གདབ་པ་སློགས་སྔར་བཞིན་དུ་བྱ་ལ། འདིའི་དམིགས་པ་ཁྱད་པར་བ་

ནི་སྤྱི་གཙུག་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་དུ་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟར་སློང་སང་ངྗེ་བ་ལ་

དམིགས་པ་གཏད་ནས། དྗེ་ལ་སྗེམས་བརྟན་བརྟན་དུ་སློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་དང་ལུས་

སྦྱློང་གཉིས་སྗེལ་མར་བསྐང་ངློ༌། །སློང་ར་འདི་ལུས་ཐློགས་རྡུགས་ཅན་དུ་མྗེད་པའི་

འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཡིད་ངློར་སློམ་པ་ཡིན་གི། འདིས་དངློས་སུ་ལུས་དྗེ་ལྟར་བྱ་མི་

ནུས་ཀང། དམིགས་པ་དྗེ་ལ་སྗེམས་བརྟན་ན། རྩ་རླུང་དྲག་པློ་སློམ་པ་ལ་རྩ་ཟུག་དང་

རླུང་ཟུག་དྲག་པློ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། གལ་ཏྗེ་བྱུང་ཡང་དམིགས་པ་དྗེ་བསློམས་པས་

ཞི་བར་བྱྗེད་ནུས་པ་ལ། ཁྱད་ཆྗེ་བས་སློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། ལུས་སྦྱློང་གི་དགློས་པ་ཡང་

དྗེ་དང་འདྲའློ། །སློང་ར་ལ་རྟློག་བཟློ་གཞན་མང་པློ་འདུག་ནའང༌། དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་

པའི་ཁིད་ཡིག་ལས་དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལས་མི་འབྱུང་སྗེ། དྗེ་གས་ཆློག་གློ །སློང་ར་ལུས་

སྦྱློང་འདི་དག་རྒྱ་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ཆྗེ་བ་ལས་མི་འབྱུང་ཡང། བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་

ངག་གིས་མཛད་འདུག་ལ། དྗེ་ཡང་རྩ་རླུང་སློམ་པ་ལ་འཇམ་སྦྱློར་གིས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྐྗེ་དཀའ་བར་བྱུང་ན། དྲག་སྦྱློར་གིས་བྱྗེད་པ་ལ་འདི་དག་སྦྱངས་ན་གྗེགས་ཆུང་བ་

ལ་བསམས་སློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

32

གཉིས་པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་ལམ་དངློས་བསློམ་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གི་

ཆིངས་བྱྗེད་ཚུལ་དང༌། ལམ་ལ་འཁིད་པའི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། གདམས་པ་འདི་

ལ་ཆློས་གཉིས་དང། གསུམ་དང་། བཞི་དང་། དྲུག་དང༌། བཅུར་བྱྗེད་ཚུལ་མང་དུ་

འདུག་ནའང༌། འདི་ལ་སློམ་པ་པློ་གང་ཟག་གི་དབང་པློའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་བྱྗེད་

ན། ཚེ་འདི་དང་བར་དློ་དང༌། སྐྗེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བའི་ལམ་གསུམ་དུ་བྱྗེད་

དགློས་ལ། བསློམ་རྒྱུའི་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱྗེད་ན། རློགས་རིམ་གི་ལམ་

དཀྱུས་མའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཅིག་དང༌། དྗེ་ལ་བློགས་འབྱིན་པའི་ཐབས་སྤྱློད་པ་དང་

གཉིས་དགློས་པའི་ཕྱི་མ་འདི། ལུགས་འདིའི་བ་མ་གློང་མ་གདམས་ངག་ཙམ་ལ་

གཙོ་བློར་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ཕལ་ཆྗེར་ལ་མི་སང་ཡང༌། མར་ལུགས་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་བཤད་སློལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་འདུག་པ་བཞིན་དགློས་སློ། །བ་མ་

མར་པའི་ཞལ་ནས། སློ་སྲུངས་ནཱ་རློ་པཎ་ཆྗེན་ལ། །རྒྱུད་ཟབ་མློ་དགྗེས་པ་རློ་རྗེ་

ཐློས། །བསྗེ་འཕློ་མཚམས་སྦྱློར་གི་གདམས་ངག་ཐློབ། །ཁྱད་པར་གཏུམ་མློ་ལས་རྒྱ་

ཞུས། །སན་བརྒྱུད་ཀི་གནད་ལ་ངློ་སྤློད་བྱས། ཞྗེས་སྤྱིར་བསྗེ་འཕློ་སན་བརྒྱུད་ཀི་ངློ་

སྤློད་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཀྗེ་རློར་ནས་འབྱུང་བའི་ནང་གཏུམ་མློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་

བཞི་སྐྗེད་ཚུལ་དང༌། ཕྱི་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེད་ཚུལ་ཞུས་

པར་གསུངས་པས། གཙོ་བློར་ཀྗེ་རློར་ལ་བརྟྗེན་པ་ལ་གཏུམ་མློ་དང་ལས་རྒྱ་གཉིས་

སློ། །ཡང་མར་པའི་ཞལ་ནས། ནུབ་དུ་ལ་ཀྗེ་ཏའི་གྲློང་ཁྱྗེར་དུ། །དཔལ་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་

པློའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། །ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་མཉན། །སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་

གི་གདམས་ངག་ཐློབ། །ལམ་རིམ་པ་ལྔ་ཡི་དློན་ལ་བསབས། ཞྗེས་གསུངས་ལ། 
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དཔལ་ནཱ་རློ་པ་ལ་རྒྱུད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བཞི་ལ་བརྟྗེན་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་པ་བཞི་གསན་པའི་གཅིག །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་བརྟྗེན་པའི་

རིམ་པ་ལྔའི་གདམས་ངག་ཡིན་པས། ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློ་དང་ནཱ་རློ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་རིམ་

པ་ལྔ་གསན་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། འློད་གསལ་གི་གདམས་པ་འདུས་པ་ལ་གཙོ་ཆྗེར་

བརྟྗེན་པ་ཡིན་ནློ། །འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་ནི་གཙོ་བློར་གདན་བཞི་ལ་བརྟྗེན་པར་

སང་ངློ༌། །

ནཱ་རློའི་ཆློས་དྲུག་ཏུ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། གཏུམ་མློ་དང་། སྒྱུ་ལུས་དང་། འློད་

གསལ་དང་། འཕློ་བ་དང་། གྲློང་འཇུག་དང་། བར་དློའི་གདམས་ངག་དྲུག་ཏུ་བྱྗེད་

དློ། །དྗེ་ལ་རྨི་ལམ་དང་བར་དློ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་རྗེ་ཡིན་ཞིང༌། གཉིད་ཀི་འློད་

གསལ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་སུ་སྡུད་པ་ལྗེགས་ལ། འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་གཉིས་ཕྱློགས་

གཅིག་ཏུ་བཤད་ན་བདྗེའློ། །རྗེ་བཙུན་མིད་ལའི་གདམས་ངག་ཏུ། གདམས་པ་འདི་ལ་

བསྐྗེད་རིམ་དང༌། གཏམ་མློ་དང་། ལས་རྒྱ་དང༌། གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་དློན་གློ་བ་

དང༌། མཚོན་བྱྗེད་ལམ་གི་འློད་གསལ། མཚོན་བྱྗེད་ལམ་གི་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་དང་དློན་

དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས། རྗེ་ལྷློ་བག་མར་པའི་ཐུགས་ཀི་བཅུད་ཕྱུང་བ། སན་བརྒྱུད་དློན་

གི་ངློ་སྤློད་ཐབས་ལམ་གནད་ཀི་མཐར་ཐུག་ཀང་དྗེ་ལས་མྗེད་དློ། །རྣལ་འབྱློར་པ་

དྗེའི་དགློངས་པ་ཞྗེ་ཕུགས་བློའི་གདྗེང༌། འཕལ་ཉམས་སུ་བངས་རྒྱུ་དྗེ་ལས་མྗེད། 

ཅྗེས་གསུངས་པའི་དང་པློ་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ཆློས་དྲུག་གི་རློགས་རིམ་འདི་ཉིད་

དུ་འདུག་ཅིང༌། མར་བའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་སློལ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཀང་དྗེ་ཁློ་

ན་ལྟར་ཡིན་པས། ལུགས་འདི་ལ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་ལས་ཟབ་པའི་གདམས་པ་གཞན་
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ཡློད་པར་འདློད་པ་ནི་མུན་སྤྲུལ་ལློ། །དྗེ་ལ་སྤྱིར་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རློགས་རིམ་

རྣམས་ལ་སྔློན་ཏུ། རློ་རྐང་གི་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་

མྗེད་མི་རུང་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་སློ་སློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་གྲུབ་ཆྗེན་གི་ལུགས་མི་

འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ནི་ལྟྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་གཏུམ་མློ། 

ཨ་ཐུང་གི་སློག་རྩློལ་གི་སློ་ནས། སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེས་ན་སློག་དྷཱུ་ཏིར་

བཙུད་བ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞིའི་མཐར་སྐྗེས་པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་

རྒྱ་ཆྗེན་པློ་སྐློང་བ་དགློས་ཀི། དྗེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མློ་ལ་མ་བརྟྗེན་པར། 

སྗེམས་ཅིར་ཡང་མི་རྟློག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྲན་ཤྗེས་ཀིས་རིང་དུ་བསྐངས་པའི་བདྗེ་

གསལ་མི་རྟློག་པའི་སྗེམས་གནས་བརྟན་པློ་ནི། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་དང་སྔགས་དང་ཕར་

ཕྱིར་གི་ཐྗེག་པ་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་པ་ཡིན་པས། དྗེ་གཉིས་མ་འདྲྗེས་པར་ཕྱྗེད་པ་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མིད་ལ་དང་སམ་པློ་པ་གཉིས་མཇལ་བ་ན་ཡང༌། སམ་པློ་

བས་ཁློ་བློ་ལ་ཞག་མང་པློར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐུན་རྗེ་ལ་འགྲློ་བའི་སྗེམས་གནས་ལྗེགས་

པློ་ཡློད་ཞུས་པས། མིད་ལའི་གསུང་ནས་བྱྗེ་མ་བཙིར་བ་ལ་མར་ཁུ་མི་འློང་དྗེ་འདྲའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་མི་ཆློག་པས། ངའི་གཏུམ་མློ་ཨ་ཐུང་གི་སློག་རྩློལ་སློམ་དགློས་

ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ལྗེགས་པར་གློ་དགློས་སློ། །གཏུམ་མློ་ལམ་གི་རྨང་རློ་ཞྗེས་

ལུགས་འདི་ལ་གྲགས་ཆྗེ་བ་ཡང༌། རློགས་རིམ་ལ་ཐློག་མར་སློག་དྷཱུ་ཏིར་བཙུང་པ་

ལས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་སྐྗེད་པ་ཅིག་གཞིར་བཞག་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རློགས་

རིམ་གཞན་རྣམས་ཀི་འགྲློས་ཤྗེས་པ་ཅིག་དགློས་པའི་དློན་དུ་བྱ་དགློས་སློ། །གཏུམ་

མློས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་བཙུད་དྗེ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་ལ་ལྗེགས་པར་བྱང་བ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ན། དྗེའི་མཐུས་བྱང་སྗེམས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འཛག་མྗེད་དུ་འཆིང་ནུས་པ་ན་དྗེས་དགའ་

བཞི་སྐྗེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྗེན་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་

སྐྗེད་པ་ནི་ཁྱད་པར་གཏུམ་མློ་ལས་རྒྱ་ཞུས་ཞྗེས་པའི་དློན་དྗེའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ལྷན་

སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་སྦྱར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སད་དུས་སུ་སྒྱུ་ལུས་སློམ་པ་དང༌། སྒྱུ་

ལུས་ལ་བརྟྗེན་ནས་འློད་གསལ་སློམ་པ་གཉིས་དང༌། མཚན་མློ་གཉིད་དུས་སུ་རྨི་

ལམ་གི་སྒྱུ་མ་སྐློང་བ་དང༌། དྗེ་ཡང་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་སྔློན་དུ་བཟུང་ནས། དྗེའི་

རྗེས་སུ་རྨི་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་རླུང་གི་ནུས་པས་ཟིན་

པ་ལ་སད་དུས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་ནུས་པ་ཅིག་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་པས། དྗེ་གཉིས་

ཀི་རྨང་རློ་ཡང་གཏུམ་མློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་མ་ཐློབ་པ་ཞིག་གིས། ད་

གཟློད་ཀི་བར་དློ་འཛིན་ནུས་པས། དྗེའི་ཡང་རྨང་རློ་གཏུམ་མློ་ཡིན་ཞིང། དྗེ་གསུམ་

ག་སྒྱུ་ལུས་སུ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཡང་དྗེའློ། །འཕློ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་གྲློང་འཇུག་

གཉིས་ཀང་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་ནུས་པ་ཅིག་སྔློན་ཏུ་བཏང་ནས་བྱྗེད་པས། དྗེའི་རྨང་རློ་

ཡང་འདིར་གཏུམ་མློའ ློ། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ན་ལམ་གི་ཆིངས་ཀི་གྲངས་མང་ཉུང་ལ། ཁྱད་

པར་འགངས་ཅན་མྗེད་པས་ཇི་ལྟར་བྱས་ན་གློ་བ་ཆྗེ་བ་ཅིག་ལ་བྱས་པས་ཆློག་གློ །

གཉིས་པ་ལམ་ལ་འཁིད་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་ལ་འཁིད་པའི་དཀྱུས་

ཀི་དློན་དང། ལམ་ལ་བློགས་འབྱིན་པའི་ཐབས་སྤྱློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལམ་

དངློས་ཀི་དློན་དང༌། ལམ་གི་ཡན་ལག་འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་གློ །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

སློག་དབུ་མར་བཙུད་ནས་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་མ་དང་

འློད་གསལ་བསློམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ནང་གི་རྐྗེན་གཏུམ་མློ་བསློམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

36

པ་དང༌། ཕྱིའི་རྐྗེན་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཏུམ་མློ་

བསློམས་ནས་སློག་དབུ་མར་གཞུག་པ་དང༌། བཙུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་

བསྐྗེད་ཚུལ་ལློ། །དངཔློ་ལ་གཉིས། གཏུམ་མློ་བསློམ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསློམས་

པས་སློག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། རྩ་

གསལ་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་དང༌། ཡི་གྗེ་གསལ་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་དང༌། རླུང་

བུམ་པ་ཅན་བསློམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། མདུན་གི་ནམ་མཁའ་ལ་རྩ་བའི་བ་མ་

བརྒྱུད་པའི་བ་མ་དང་བཅས་པ། དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགྲློའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐློར་བ་

དམིགས་ལ། ལུས་ལློངས་སྤྱློད་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་མཆློད་པར་དབུལ་ཞིང༌། སྤྱིར་

གསློལ་བ་མང་དུ་གདབ། ཁྱད་པར་དུ་རླུང་བདྗེ་རྩ་འཇམ། བདྗེ་སློང་གི་ཉམས་རྟློགས་

ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བའི་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ། དྗེ་ནས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཙཎ་

ལི་ཉམས་སུ་བང་སམ་དུ་བསམ་ཞིང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རྒྱུད་དང་འདྲྗེས་ངྗེས་པ་

བསློམ། དྗེ་ནས་རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་གདབ་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས། བསམ་

གཏན་གི་སྗེགས་བུ་གཞུག །སློམ་ཐག་གློན། རང་པ་རྗེ་མིག་ཏུ་བསློལ། སལ་ཚིགས་

དྲང་པློར་བསང༌། མགྲིན་པ་ཅུང་ཟད་དགུག །མིག་ས་རྩྗེར་དབབ། ལྕྗེ་རྩྗེ་ཅུང་ཟད་རན་

ལ་སྦྱར། སློ་དང་མཆུ་རང་ལུགས་སུ་གཞག །ལུས་སྗེམས་ཅུང་ཟད་བསྒིམ། རློ་སློད་

འཕྗེལ་ཀ་བསྐྗེད། མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟྗེ་འློག་ཏུ་བཅས་པ་བྱས་ལ། རྩ་གསུམ་

གསལ་གདབ་པ་ནི། ལྟྗེ་བའི་བུག་པའི་ཐད་ནས་འློག་ཏུ་སློར་བཞི་སློང་བར། ལུས་ཀི་

ནང་གི་སལ་ཚིགས་ངློས་ལ་ཉྗེ་བར། དབུས་སུ་རྩ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི། གཡས་སུ་རློ་མ། 



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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གཡློན་དུ་རྐང་མ་གསུམ་འཁློར་ལློ་བཞིའི་སློག་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ། སྤྱི་གཙུག་བར་དུ་

གཤིབས་ནས་གནས་ཤིང༌། སྔར་བཤད་པའི་མར་སར་རློ་རྐངགཉིས་དབུ་མའི་རྩའི་

ནང་དུ་གུག་ནས་ཡློད་པར་བསམ་མློ། །འདི་ལྟར་སློམ་པ་ནི་སློག་དྷཱུ་ཏིར་འཛུད་པའི་

དགློས་པའི་དབང་གིས་སློམ་མ་ཤྗེས་པར། ཁ་ཅིག་ལྟྗེ་འློག་སློར་བཞི་ཙམ་ནས་རྩ་

གསུམ་ག་ཟད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་རློ་རྐང་གཉིས་དྗེ་ནས་རློགས་པར་འདློད་པ་ལྟར་མིན་

གི། འློག་ཏུ་ཡང་ནློར་བུའི་རྩྗེའི་བར་ལ་སློགས་པར་འགྲློ་བ་དང༌། སྗེང་དུ་སྨིན་

མཚམས་ཀི་འློག་གི་དབུས་དང༌། སའི་རྩ་བའི་གཡས་གཡློན་ལ་སློ་གཏད་ནས་ཡློད་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །འཁློར་ལློ་བཞི་པློ་རྗེ་རྗེའི་དབུས་སུ་རློ་རྐང་གཉིས་ཀིས་

དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་མདུད་པ་བྱས་ནས་ཡང་དྲང་པློར་འགྲློ་བ་ཡིན་ནློ། །རྩའི་སྦློམ་

ཕ་ནི་བསློམས་པ་དང་མ་བསློམས་པའི་དུས་སུ་ས་ཚོགས་ཤིག་འློང་བས། མཐའ་

གཅིག་ཏུ་མ་ངྗེས་སློ། །ཁ་དློག་ནི་དབུ་མ་ནས་གཏུམ་མློ་འབར་བའི་དུས་སུ། ཏིལ་གི་

མར་མྗེའི་མདློག་བཞིན་འློང་བ་ཁ་སྦྱློར་གི་རྒྱུད་དློན་དུ་མན་ངག་སྗེ་མ་ལས་བཤད་

ཀང༌། དྗེར་མ་སྗེབ་པའི་སྔློན་ཏུ་སློམ་པ་ན་གཡས་དམར་གཡློན་དཀར་དབུས་སྔློ་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སློམ་པ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་འཁློར་ལློ་བཞི་གསལ་འདྗེབས་པ་ནི། 

ལྟྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་ཨ་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་ཀི་

གྲངས་རྗེ་བཞི་པ། ཁ་དློག་དམར་པློ། ཁ་གྗེན་དུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསློམ་

མློ། །འདི་དག་ལ་འདབ་མའི་གྲངས་རགས་པ་རྣམས་སྨློས་ནས། ཞིབ་བར་མ་སྨློས་

འདུག་པ་བཞིན་འདིར་ཆག་པར་སང་བས་མ་བཤད་དློ། །སིང་ཁ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ཕྱི་དབྱིབས་བཾ་ཡིག་ཟླུམ་པློའི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་ཀི་གྲངས་བརྒྱད་པ་ཁ་དློག་
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དཀར་པློ། ཁ་འློག་ཏུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། མགྲིན་པ་ལློངས་སྤྱློད་ཀི་འཁློར་

ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་བཾ་ཡིག་ཟླུམ་པློའི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་ཀི་གྲངས་བཅུ་དྲུག་པ། ཁ་

དློག་དམར་པློ། ཁ་གྗེན་དུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། སྤྱི་བློ་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་

ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་ཨྗེ་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་ཀི་གྲངས་སློ་གཉིས་པ། ཁ་

དློག་ས་ཚོགས་པ། ཁ་འློག་ཏུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསློམ་སྗེ། འཁློར་ལློ་ཟུང་

རྗེ་རྗེ་ཐབས་ཤྗེས་ཟུང་རྗེའི་ཚུལ་དུ་སློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཐློག་མར་རྩ་གསུམ་

གསལ་གདབ་ལ། དྗེ་གསལ་བ་དང་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་གིན་རྩའི་གསལ་སང་དང་དྗེ་

ལ་སྗེམས་གནས་པ་གཉིས་ཚོགས་བསྒྲུབ་སྗེ། སྗེམས་འཛིན་པ་ནི་རྩ་གསུམ་འདུས་

པའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་གཟུང་བ་གནད་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཁློར་ལློ་རྣམས་ཀི་རྩ་

འདབ་ཀི་གྲངས་གསལ་གདབ་ལ་སྗེམས་གཟུང༌། དྗེ་ནི་བསློམས་ན་རྩ་འདབ་ཇྗེ་

གསལ་དུ་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་ལ་སྗེམས་འཛིན་ཇྗེ་ཐུབ་ཏུ་འགྲློ་ན་བྱ་ཡི། ཅི་བྱས་ཀང་

འདབ་མ་རྣམས་གསལ་མི་ཐུབ་ན། རྩ་གསུམ་ཉིད་ལ་སྗེམས་གཟུང༌། འདི་ལ་སིང་ཁ་

ཡན་ཆད་ལ་གསལ་འདྗེབས་རྗེ་དང༌། སྗེམས་ཅུང་ཟད་རྗེ་མིན་པ་སྗེམས་འཛིན་ཡུན་

རིངས་ན། གྗེགས་ཀི་ཉྗེན་ཆྗེ་བས། ཤས་ཆྗེར་རྩ་གསུམ་གི་འདུས་སློར་ནན་ཏན་

བྱས་ལ་སྗེམས་བཟུང་ངློ༌། །ལུགས་འདི་ལ་རྩའི་གསལ་སང་གི་གནས་ཆ་བརྟན་པློ་

རིང་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་མི་སྒྲུབ་པ་གཉིས་སང་ནའང༌། སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ན་ལྗེགས་པ་ཡིན་

ཏྗེ། གྲུབ་ཆྗེན་ལྭ་བ་པའི་གཞུང་ལས། རྩའི་གསལ་སང་སྒྲུབ་པར་བཤད་དློ། །འདིའི་

སྐབས་སུ་རླུང་འཛིན་འདློད་ན་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གཟུང་བར་བྱ་ལ། འདི་དང་

འཁྲུལ་འཁློར་དང་སློང་ར་སློམ་པ་རྣམས་སྗེལ་མ་བྱ་སྗེ། སྐབས་འློག་མར་ཡང་ཤྗེས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ཡི་གྗེ་གསལ་བཏབ་ནས་སློམ་པ་ནི། གཏུམ་མློའི་སྐབས་སུ་རྩ་

འཁློར་བཞི་གསལ་བཏབ་ནས་སློམ་པ་ལ། རྩ་གསུམ་དང་འཁློར་ལློ་བཞི་དང་དྗེ་དག་

ལ་ཡི་གྗེ་བཀློད་ནས་སློམ་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ཀྗེ་རློ་རྗེ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་སམ་བྷུ་ཊ་

སློགས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་སློགས་གྲུབ་ཆྗེན་མང་པློས་ཀང་

གསུངས་སློ། །ཡི་གྗེ་འགློད་པ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཡློད་དྗེ། རྒྱས་པ་ནི་

འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བ་དང་འདབ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡི་གྗེ་སློམ་པ་ཡིན་ཀང༌། ལུགས་འདིའི་

མན་ངག་ན་མི་གསལ་ལློ། །བསྡུས་པ་ནི་འཁློར་ལློ་བཞིའི་ལྟྗེ་བར་ཡི་གྗེ་བཞི་སློམ་པ་

ཡིན་ཏྗེ། བཤད་རྒྱུད་ལས་གསལ་ཞིང་གྲུབ་ཆྗེན་དུ་མའི་གཞུང་ལས་ཀང་འབྱུང་

ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་ལྟྗེ་བའི་ཨ་ཐུང་གཅིག་པུ་སློམ་པ་དང༌། སྤྱི་བློའི་ཧཾ་ཡིག་དང་གཉིས་

ཙམ་ལས་མི་སློམ་པ་ནི་མི་ལྗེགས་པས། སིང་ཁ་དང་མགྲིན་པ་གཉིས་ཀི་ཡི་གྗེ་ཡང་

སློམ་དགློས་ཏྗེ། གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་སློམ་པའི་ཚུལ་ནི། ལུས་གནད་

སློགས་སྔར་དང་འདྲ་བར་བྱས་ཏྗེ། ཨ་ཐུང་སློམ་པའི་གནས་ནི། ལྟྗེ་བའི་འཁློར་ལློའི་

དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མ་སལ་བའི་ནང་ངློས་ལ་ཉྗེ་བ། དྗེའི་ནང་ཁློ་ནར་སློམ་དགློས་

སློ། །དྗེར་སློམ་པའི་ཚུལ་ནི་ཟླ་གདན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་སྗེང་དུ་རྒྱ་ཡིག་གི་ཨ་ཐུང་བློད་

ཡིག་གི་དབུ་ཅན་གི་ཤད་འདྲ་བ་ཅིག་ཡློད་པས། ཡི་གྗེ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་

བ་གྗེན་དུ་འགྲྗེང་བ་མདློག་དམར་པློ་ཞིག་བསློམ། སིང་ཁར་ཡི་གྗེ་སློམ་པ་ལ་སློམ་

པའི་གནས་ནི། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མ་ནུ་མ་

གཉིས་ཀི་དབུས་ཐད་དྲང་ནས། སལ་པ་ལ་ཉྗེ་བར་ཡློད་པའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཁློ་ནར་སློམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དགློས་སློ། །སློམ་པའི་ཚུལ་ནི། དྗེར་ཟླ་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་མགློ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཁ་བ་ལྟ་བུ་འཛག་པ་ཅིག་བསློམ་མློ། །མགྲིན་པར་ཡི་གྗེ་སློམ་པ་

ལ་སློམ་པའི་གནས་ནི། ལློངས་སྤྱློད་ཀི་འཁློར་ལློ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པའི་དབུས་ཀི་

རྩ་དབུ་མ། མགྲིན་པའི་དབུས་ནས་ནང་གི་སལ་པ་ངློས་ལ་ཉྗེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཁློ་ནར་

སློམ་དགློས་སློ། །སློམ་པའི་ཚུལ་ནི་ཟླ་གདན་ལ་ༀ་ཡིག་དམར་པློ་མགློ་གྗེན་དུ་ལྟ་

བ་ཅིག་བསློམ་མློ། །སྤྱི་བློར་ཡི་གྗེ་སློམ་པ་ལ་སློམ་པའི་གནས་ནི། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་བདྗེ་

ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློ་རྩ་འདབ་སློ་གཉིས་པའི་དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ཉིད་དུ་སློམ་

དགློས་སློ། །སློམ་པའི་ཚུལ་ནི། དྗེར་ཟླ་གདན་ལ་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པློ་མགློ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ་

ཅིག་བསློམ་སྗེ། དྗེ་བཞི་ཀ་ཡང་འཁློར་ལློ་སློ་སློའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏི་ལ་རློ་རྐང་གི་

མདུད་པས་དཀྲིས་པའི་ཐད་ཀའི་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་སློམ་པ་གནད་ཆྗེ་བ་ཡིན་ནློ། །

བཤད་རྒྱུད་སམ་བྷུ་ཊ་ལས། སིང་གི་ནང་སློན་པད་མ་ནི། །འདབ་མ་བརྒྱད་

པ་སིང་པློར་བཅས། །དྗེ་ཡི་ནང་དུ་སློན་པའི་རྩ། །མར་མྗེའི་ནང་གི་ངློ་བློ་ཅན། །ཆུ་

ཤིང་གི་ནི་མ་ཏློག་ལྟར། །བརྐང་ཞིང་ཁ་ནི་འློག་ཏུའློ། །དྗེ་ཡི་ནང་གནས་དབའ་བློ་

ནི། །ཡུངས་ཀར་གི་ནི་སྦློམ་ཕ་ཙམ། །མི་ཤིགས་ཧཱུཾ་གི་ས་བློན་ནི། །ཁ་བ་ལྟ་བུ་འཛག་

པ་ཉིད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའི་ནང་དུ་སློན་པའི་རྩ་ནི་སིང་པློ་ཞྗེས་པ་རྩ་དབུ་

མའློ། །དྗེའི་ནང་དུ་གནས་པ་ཞྗེས་ཧཱུཾ་ཡིག་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་སློམ་པར་གསུངས་པ་

ནི། ཡི་གྗེ་གཞན་གསུམ་ལའང་འདྲའློ། །འཁློར་ལློ་བཞིའི་དབུས་སུ་ཡི་གྗེ་བཞི་སློམ་

པ་མན་ངག་མང་པློ་ལས་འབྱུང་ཡང༌། སློམ་སའི་གནད་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཁློ་ནར་སློམ་པ་

གསལ་བར་མ་ཐློན་སང་སྗེ། འདི་མ་ཤྗེས་ན་དམིགས་པ་འདི་དག་བསློམས་པ་ལ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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བརྟྗེན་ནས། སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་པ་མི་ཤྗེས་པས། གདམས་ངག་གི་སྐབས་དློན་སློར་

བར་འགྲློའ ློ། །ཡི་གྗེ་ཆྗེ་ཆུང་གི་ཚད་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་སྐབས་སུ། ཡུངས་ཀར་སྦློམ་པློའི་

ཚད་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང༌། ཡི་གྗེ་བཞི་ཀ་ལ་འདྲ་བས། ཡི་གྗེ་ཇི་ལྟར་ཆུང་ཞིང་

རྣམ་པ་གསལ་བ་ལ་སྗེམས་འཛིན་ཐུབ་ན། རླུང་ཤིན་ཏུ་འདུ་ས་བའི་གནད་ཆྗེའློ། །ཨ་

ཐུང་ཀད་ཀློར་ཅན་དུ་སམ་བྷུ་ཊ་ལས་མ་གསུངས་ཀང༌། མན་ངག་གིས་ཀད་ཀློར་

ཅན་དུ་བྱྗེད་པར་མན་ངག་སྗེ་མ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དུ། བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་

ལས་གསུངས་པས། ཡི་གྗེ་བཞི་ཀའི་མགློར་ཟླ་ཕྱྗེད་དང༌། ཐིག་ལྗེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་

པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་པ་མློ་ལྟ་བུ་འཛག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསམས་ཏྗེ། འདི་

ལ་བདྗེ་བ་ཆྗེ་བའི་གནད་ཡློད་དློ། །ཤིན་ཏུ་འཚེར་བའི་འློད་ཅན་བསློམས་ན། བྱིང་བ་

གཅློད་ས་ཞིང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསལ་ཉམས་ཆྗེའློ། །དམིགས་པ་དྗེ་རྣམས་ལ་སྗེམས་

འཛིན་ཚུལ་ནི། དམིགས་རྟྗེན་ཕ་མློའི་ནང་དུ་སྗེམས་ཞུགས་པའི་ཚུལ་གིས་འཛིན་

པར་གསུངས་པས། ཚུར་ངློས་ནས་ཕར་ལ་ལྟ་བའི་རྣམ་པར་མི་བྱ་ཡི། ཡུལ་ཅན་གི་

སྗེམས་ཡུལ་དྗེའི་ནང་དུ་འདྲྗེས་པ་བཞིན་དུ་བྱ་སྗེ། སྐློང་ཚུལ་འདི་ལྟར་བྱས་ན་ད་

གཟློད་སྗེམས་ཐིག་ལྗེ་དང་འདྲྗེས་པར་འགྱུར་བའི་ཉམས་སྐྗེས་ནས་རླུང་འདུ་བར་

ཤིན་ཏུ་སའློ། །དྗེ་ལྟར་སྗེམས་འཛིན་པ་ཧ་ཅང་གྲིམས་དྲགས་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ལྷློད་

དྲགས་པས་བྱིང་རློད་སྐྗེད་པས་དྗེ་གཉིས་སངས་ནས་སྗེམས་གཟུང་བར་བྱའློ། །དྗེ་

ཡང་སིང་ཁ་ཡན་ཆད་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་དང་པློ་ཡུམ་ཐུང་བ་རྗེ་བཟུང་ལ། ཤས་

ཆྗེར་ཨ་ཐུང་ལ་སྗེམས་བཟུང༌། དམིགས་པ་ཕ་མློ་ལ་གང་བྱས་ཀང་སྗེམས་འཛིན་པ་

དཀའ་བར་སང་ན། ཅུང་ཆྗེ་རུ་བཏང་ལ་དྗེ་ལ་བརྟན་པ་ན། དམིགས་པ་ཕ་མློར་བྱས་
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ལ་སྗེམས་བཟུང་ངློ༌། །འདི་འདྲ་བའི་གཏུམ་མློ་བསློམ་པ་ནི་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེད་བའི་

ཆྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་སྐྗེད་པ་ལ་ཐློག་མར་རྩ་རྣམས་ནས་ཞུ་བའི་བྱང་སྗེམས་དང༌། རླུང་

གཉིས་སྤྱི་བློའི་རྩ་འཁློར་དུ་འདུས་པ་ན་དགའ་བ་སྐྗེ། དྗེ་ནས་ཡང་རྩ་གནས་སློ་སློར་

གྗེས་ནས། མགྲིན་པའི་རྩ་འཁློར་དུ་འདུས་ནས་མཆློག་དགའ་སྐྗེ། དྗེ་ནས་ཡང་སློ་

སློར་གྗེས་ནས་སིང་ཁའི་རྩ་འཁློར་དུ་འདུས་ནས་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་སྐྗེ། དྗེ་ནས་

ཡང་སློ་སློར་གྗེས་ནས་ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་དུ་འདུས་ནས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་སྐྗེད་

དགློས་སློ། དྗེའི་ཕྱིར་འཁློར་ལློ་བཞི་པློ་སློ་སློའི་ལྟྗེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཡི་གྗེ་ལ་

སྗེམས་བཟུང་བས། གནས་དྗེ་བཞིར་རླུང་སྗེམས་ཤིན་ཏུ་འདུ་ས་བ་དང༌། གནས་དྗེ་

བཞིར་དགའ་བ་རྗེ་སྐྗེས་ནས། དྗེ་ཉམས་མློང་གིས་ལྗེགས་པར་མཚོན་ཐུབ་པ་

དགློས་པ་ལ། གནས་གློང་མ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་ནས་བབ་པ་གནས་དྗེ་དག་ཏུ་

གནས་ཡུན་མི་རིང་ན། དགའ་བ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་ལྗེགས་པར་ངློས་མི་ཟིན་ཞིང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་ལྗེགས་པར་ངློས་མི་ཟིན་ནློ། །གནས་བཞི་པློ་དྗེར་

སྗེམས་འཛིན་ཡུན་རིང་པའི་གནས་ཆ་བརྟན་པློ་རྗེད་ན། དྗེ་དག་ཏུ་བྱང་སྗེམས་

བབས་པ་རིང་དུ་གནས་པའི་གནད་ཆྗེའློ། །གཞན་ཡང་སྤྱི་བློའི་ཧཾ་ཡིག་ལ་སྗེམས་

བརྟན་ན། དྗེ་ཐིག་ལྗེ་དཀར་པློའི་གནས་ཡིན་པས་དཀར་ཆ་འཕྗེལ་བ་སློབས་ཆྗེ། 

མགྲིན་པའི་ཡི་གྗེ་ལ་སྗེམས་བརྟན་ན། དྗེ་རློ་མས་ཁག་འཕྗེན་འཛིན་བྱྗེད་པའི་གནས་

ཡིན་པས། ལྟྗེ་བ་ནས་འློངས་པའི་གཏུམ་མློའི་རྡུལ་ཐིག་ལྗེའི་གནས་སུ་འཁིད་པ་ལ་

སློབས་ཆྗེ་ཞིང༌། རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་ལ་བློགས་ཐློན་པ་ཅིག་འློང༌། སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་

ཡིག་ལ་སྗེམས་བརྟན་ན་དྗེ་འློད་གསལ་འཆར་བའི་གནས་མཆློག་ཡིན་པས། སད་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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དུས་དང་གཉིད་དུས་གཉིས་ཀའི་འློད་གསལ་འཆར་བ་ལ་སློབས་ཆྗེའློ། །ལྟྗེ་བའི་ཨ་

ཐུང་ལ་སྗེམས་བརྟན་ན། དྗེ་རྐང་མས་ཁུ་བ་འཕྗེན་འཛིན་བྱྗེད་པའི་གནས་ཡིན་པས་

ལྟྗེ་བ་ནས་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློས། ལུས་ཀུན་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའི་གནད་ཆྗེ་ལ། 

ཡང་གནས་དྗེ་གཏུམ་མློའི་མྗེ་གནས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པས། བྱང་

སྗེམས་ཞུ་བྱྗེད་ཀི་མྗེ་འབར་བ་ལ་མཆློག་ཏུ་བསྔགས་པས། རྩ་འཁློར་དང་དྗེ་ལ་

བཀློད་པའི་ཡི་གྗེ་སློམ་པའི་གནད་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པ་གལ་ཆྗེའློ། །རྩ་ལ་

བཀློད་པའི་ཡི་གྗེ་ཡང་གསལ་སང་བྱུང་གི་བར་དུ་སློམ་པར་ལྭ་བ་པས་གསུངས་

སློ། །

གསུམ་པ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བསློམ་པའི་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དང་པློར་

རྩའི་གསལ་སང་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་སྤྱི་དང༌། གཙོ་བློར་རྩ་གསུམ་འདློམས་སའི་དྷཱུ་

ཏིར་སྗེམས་འཛིན་པ་བརྟན་པ་དང༌། དྗེའི་རྗེས་སུ་སྤྱིར་རྩ་ལ་བཀློད་པའི་ཡི་གྗེ་བཞི་

དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལྟྗེ་འློག་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་ཨ་ཐུང་ལ་སྗེམས་གཏློད་པ་ལ་གློམས་

པས། དྗེར་སྗེམས་ཟིན་པའི་གནས་ཆ་བརྟན་ན། རླུང་སྗེམས་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་

གནད་ཀིས་སྗེམས་བཟུང་ས་དྗེར་རླུང་སྗེམས་ངྗེས་པར་འདུ་བ་ལ་དགློངས་ནས། 

བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་དང་བདྗེ་དགྗེས་ཀི་བཤད་རྒྱུད་སམ་བྷུ་ཊ་ལ་སློགས་པར། 

གཏུམ་མློ་འཁློར་ལློ་བཞི་མ་ལ་ཡི་གྗེ་བཀློད་ནས་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་བུམ་པ་ཅན་གི་

རླུང་སྦྱློར་མ་བཤད་པ་བཞིན་དུ། གྲུབ་ཆྗེན་ནག་པློ་སྤྱློད་པ་དང་། ལྭ་བ་པ་དང༌། མཚོ་

སྐྗེས་སློགས་ཀི་གཞུང་མང་པློར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུད་ཀི་

རློགས་རིམ་གི་གདམས་ངག་གལ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཚང་བར་བཀློད་པའི་མན་ངག་སྗེ་
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མར་ཡང༌། སྐབས་དྗེར་རླུང་བུམ་པ་ཅན་སློམ་པ་མ་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་སྔར་བཤད་

པའི་སྗེམས་འཛིན་ལུགས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་བསློམ་ན། དྗེ་ཙམ་གིས་སློག་དྷཱུ་

ཏིར་ཚུད་ནས་གཏུམ་མློ་འབར་སློབས་ཀིས། བྱང་སྗེམས་བཞུས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་

དགའ་བཞི་སྐྗེ་བ་ནི་ངྗེས་པར་འློང་ངློ༌། །འློན་ཀང་བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་གཏུམ་

མློའི་མན་ངག་ལ་རྩ་དང་ཡི་གྗེ་སློམ་པ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དང་སྦྲགས་ནས་བྱྗེད་པ་མང་

བློར་བྱུང་བ་ནི། གཏུམ་མློའི་ཉམས་མློང་སྐྗེ་བ་མྱུར་བའི་ཆྗེད་དུ་མཛད་སང་བ་བཞིན་

འདིར་ཡང་བཤད་ན། རྔུབ་དང་དགང་དང་གཞིལ་བ་དང༌། །མདའ་ལྟར་འཕང་དང་

རྣམ་བཞིའློ། ཞྗེས་བུམ་པ་ཅན་གི་རླུང་སྦྱློར་ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་ཅིག་དགློས་པར་འདི་

བའི་བ་མ་གློང་མ་རྣམས་བཞྗེད་དློ། །འདི་ཡང་བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་

བ་ཡིན་གི། ཁིད་ཡིག་ཁ་ཅིག་ལས་གདན་བཞི་ནས་བཤད་ཟྗེར་བ་ནི། རྒྱུད་ན་ཡློད་

མྗེད་ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟགས་པའི་སྐློན་ནློ། །རླུང་སྤྱློར་སློམ་པའི་ལུས་གནད་སློགས་ནི་

སྔར་དང་འདྲ་ལ། སློམ་པའི་དུས་ནི་དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཁིད་ཡིག་ལས། བ་མ་

རྣམས་ཀིས་རླུང་མཉམ་རྒྱུའི་དུས་སུ་སློམ་པར་བཤད་ཀང༌། ཉམས་ལྗེན་ལ་ཉིན་

མཚན་ཀུན་ཏུ་སློམ་པ་ཡིན་གསུངས་ཏྗེ། དང་པློ་གསར་དུ་སློམ་པའི་མགློ་མཛུགས་

ལ། སྤྱི་ཙམ་ནས་རླུང་གསུང་རློ་རྗེའི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་པད་མ་མགློན་

པློའི་རླུང་གྗེན་རྒྱུ་གཙོ་བློར་རྒྱུ་དུས་སུ་སློམ་པར། སློམ་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་པད་མ་

ཅན་ལས་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་རྔུབ་པའི་སྤྱློར་བ་ནི། ཁ་ནས་མི་རྔུབ་པར་ས་བུག་ནས་

བྱྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་དྲག་པློ་མིན་པར་འཇམ་པློ་རིང་བར་རྔུབ་གསུངས་པ་ལྟར་

རློ། །དགང་བའི་སྦྱློར་བ་ནི། ནང་དུ་རྔུབ་པའི་མཚམས་དྗེ་ནས་ཕྱིར་མི་གཏློང་བར་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ནང་དུ་མནན་པས། རློ་རྐང་གི་རྩ་གཉིས་ནས་སི་རི་རི་སློང་བས་རྒྱུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་

བཞིན། རྩ་གཉིས་པློ་ཁིག་གིས་གང་བར་བསམ་པའློ། གཞིལ་བའི་སྦྱློར་བ་ནི། དྗེ་

ལྟར་རྩ་གཉིས་པློ་ཁྗེངས་པའི་མཚམས་དྗེ་ནས། རྩ་གཉིས་ཀི་རླུང་ཐམས་ཅད་དབུ་

མའི་ནང་དུ་སུར་གིས་ཆུད་པར་བསློམས་ལ། མཆིལ་མ་གཅིག་སྒ་མྗེད་དུ་མིད་དྗེ་

སྗེང་རླུང་གནས་དྗེར་མནན། དྗེ་ནས་འློག་སློ་གཉིས་ནས་འློག་རླུང་འཇམ་པློ་ཞིག་ཨ་

ཐུང་གི་སར་ཐྗེན་ལ། དྗེར་དམིགས་པ་གཏད་ལ་རླུང་ཐུབ་ཚད་དུ་བཟུང་ངློ༌། །འདི་ལ་

དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་ཁིད་ཡིད་ཚིགས་བཅད་མར། རློ་རྐང་གི་རྩ་གཉིས་ནས་དབུ་

མར་ཆུད་པར་སློམ་པ་དགང་བའི་སྦྱློར་བ་དང༌། ཐུབ་ཚད་དུ་བཟུང་ནས་མི་ཐུབ་པ་ན་

སྗེ་གློལ་གཅིག་གི་ཡུན་ཙམ་ཞིག་ཕྱིར་བཏང་ནས་ལྷག་མ་སློམ་པ་གཞིལ་བའི་རླུང་

སྦྱློར་དུ་བྱས་ལ། ཁིད་ཡིད་ལྷུག་པ་མར་སྔར་བཞིན་བཤད་པའི་མི་མཐུན་པ་གཉིས་

བྱུང་ཡང༌། བཞི་པ་མ་གཏློགས་པ་གསུམ་རླུང་ནང་དུ་འདྲྗེན་ཚུལ་དང༌། འཛིན་

ལུགས་སུ་འདུག་ཅིང༌། ཕྱིར་གཏློང་བ་ཐ་མས་སློན་པར་སང་བས་དགང་བ་ནི་ནང་དུ་

དྲངས་པའི་རླུང་གིས་རློ་རྐང་འགྗེངས་པ་ཡིན་ལ། གཞིལ་བ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་རླུང་

རྣམས་དབུ་མར་བཙུད་པས། དབུ་མ་དགང་བ་ཡིན་ཀང་རྩ་གཞན་གཉིས་ཀི་རླུང་

གཞིལ་བ་ཡིན་ནློ། །

ལྟྗེ་བའི་བུམ་པ་ཅན་སློམ་པ་འདི་ལ། ཁ་ཅིག་འློག་རླུང་ཡར་ལ་མི་འཐྗེན་པར་

སྗེང་རླུང་གནློན་པ་གཅིག་པུ་བྱྗེད་པ་དང༌། གཞན་དག་དང་པློའི་རིང་ལ་སྗེང་རླུང་

གནློན་པ་གཅིག་པུ་བྱྗེད། མཚམས་ཤིག་ནས་འློག་རླུང་འཐྗེན་ལ། དྗེ་ཡང་ལན་

གསུམ་འཐྗེན་པ་ཡིན་ཟྗེར་བ་ནི། ལྟྗེ་བའི་བུམ་པ་ཅན་སློམ་པའི་གནད་མ་རྟློགས་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་སློམ་པ་ནི་ལྟྗེ་བ་ཡན་ཆད་ཀི་སློག་རླུང་དང༌། ལྟྗེ་བ་ཕྱིན་ཆད་ཀི་ཐུར་

སྗེལ་གི་རླུང་གཉིས་ལྟྗེ་བར་བསྗེ་བར་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་སློམ་

འབྱུང་ལས་ཀང༌། སྗེང་དང་འློག་ཏུ་འགྲློ་བའི་རླུང༌། །ཡིད་ཀིས་ཁ་སྦྱློར་དུ་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་

བུམ་པ་ཅན་ལ་སྗེང་འློག་གི་རླུང་ཁ་སྦྱློར་བྱྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་

སྗེང་འློག་གི་རླུང་གཉིས་ཀ་ཁ་སྦྱློར་དགློས་ལ། དྗེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་འཐྗེན་

པར་རིམ་གིས་ཐྗེན་ནས་བྱྗེད་དགློས་པ་ལ། དམིགས་བསལ་ཅན་གི་དགློས་པ་

གཞན་མ་བྱུང་ན་སྗེང་རླུང་སྔློན་ལ་ཐིན་ནས། ལྟྗེ་བར་མནན་པའི་རྗེས་སུ་འློག་རླུང་

ཡར་ལ་ཐྗེན་ལ་སྔ་མའི་སར་གནློན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་འཐྗེན་ཐྗེབས་རྗེ་རྗེས་ཆློག་

གི །གསུམ་གསུམ་མི་དགློས་སློ། །མདའ་ལྟར་འཕང་བའི་སྦྱློར་བ་ནི། རླུང་ཕྱིར་

གཏློང་བ་ན་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ན་ཡར་བདྗེ་ཕི་ལི་ལི་འགྲློ་བར་བསམས་ཀི། སྦྱི་གཙུག་

ནས་འཐྗེན་པར་བསམ་པར་མི་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་སྗེང་འློག་ནས་ལྟྗེ་བར་དྲངས་ཏྗེ་འཛིན་

པ་ན། ལུས་བྱིན་པློ་རླུང་གིས་ཁྗེངས་པ་དང༌། མགྲིན་པ་དང་སིང་ཁ་ཡན་ཆད་ཁྗེངས་

པ་ལ་དམིགས་པ་གཏློད་པ་སློགས་བྱར་མི་རུང་གི ། ཨ་ཐུང་གང་དུ་བསློམས་དྗེར་

རླུང་གཉིས་ཁ་སྦྱློར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏློད་པ་ནི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། སློག་དབུ་

མར་འཛུད་པ་ལ་སློག་ཐུར་གཉིས་རྩ་དྗེའི་ནང་དུ་ཁ་སྦྱློར་བ་གཅིག་དང༌། དྗེར་ཡི་གྗེ་

སྔར་བཞིན་བསློམ་པ་ལ་དམིགས་པ་གཏློད་པའི་སྗེམས་ཀི་གནད་གཉིས་དང་ལྡན་

དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་རློ་རྐང་ཁ་ཕྱྗེ་བའི་ཚེ་དབུ་མ་ཁ་ཟུམ་ལ། དབུ་མ་ཁ་ཕྱྗེ་

བའི་ཚེ་རློ་རྐང་ཁ་ཟུམ་པར་ངྗེས་པ་ཡིན་པས། བུམ་པ་ཅན་གིས་རློ་རྐང་ནས་རླུང་

ཕྱི་རློལ་ཏུ་རྒྱུ་བ་འགློག་པ་དང༌། དབུ་མར་འཛུད་པའི་དམིགས་པ་གཉིས་གློམས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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པར་བྱས་པས། གློམས་པའི་མཐར་དབུ་མར་འཛུད་ནུས་པ་འབྱུང་ངློ༌། །རླུང་འགློག་

ལུགས་དང་ཡུན་ཅི་ཙམ་ཞིག་ནས་ཕྱིར་གཏློང་བ་ནི། དཔལ་ཕག་མློ་གྲུ་པའི་གདམས་

ངག་ལས། དང་པློ་རྩ་སྦྱློང་བ་ཡིན་པས་རླུང་མི་ཐུབ་བཞིན་དུ་མི་གནློན་པར། 

དབུགས་ཀིས་ཐུབ་ཚད་མི་དྲག་ཙམ་དུ་མནན་ལ། ཕྱི་ནས་ཇྗེ་དྲག་ཇྗེ་དྲག་ཏུ་གནློན་

པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རླུང་འཇམ་པློར་རྗེ་དགའ་ཅིག་ཏུ་མ་སློང་བར་དུ། 

རློ་སློད་བསིགས་ཀིན་གནློན་པ་དང༌། དྲག་རླུང་ཐྗེན་ནས་གནློན་པ་སློགས་ཀི་དྲག་པློ་

མི་བྱ་བ་དང༌། ཡུན་ཀང་མི་བདྗེ་བར་མངློན་པ་མ་བྱུང་བར་དུ་བྱ་ཡི། མི་བདྗེ་བ་བྱུང་

ཡང་འཛིན་ཡུན་བསིང་བ་མི་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་རླུང་དབུ་མར་འདུ་བ་ལ་དྗེ་

ཙམ་མི་ཕན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཡུད་གཅིག་གི་རིང་ལ། སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ་

བཟུང་བ་དྗེ་ཡུན་ཅུང་ཟད་རྗེ་ལས་དྗེར་མི་གནས་པར་ཕྱིར་ལ་འཕྱུགས་འགྲློ་བའི་

ཕྱིར་དང༌། འཁློར་ལློའི་དབུས་ལས་ཕྱིར་རིང་བར་རླུང་ཟིན་པ་ལ། དྲློད་དང་བདྗེ་བ་

ཐན་ཐུན་སྐྗེ་ཡང་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་ལ་ཕན་ཆུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དཔྗེར་ན་སྗེམས་

འཛིན་གསར་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡུད་གཅིག་གི་རིང་ལ་སྗེམས་རྩློལ་བས་ཕར་ལ་བཞག་

པ་ཙམ་མིན་པར། རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་མི་འློང་ཡང༌། མཚམས་ཤིག་ནས་

རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་འློང་བ་བཞིན་དུ་རླུང་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བར་འཛིན་པ་ལ་

ཡང༌། རྗེ་ཞིག་གི་རིང་ལ་རང་གི་རྩློལ་བས་དྗེར་འཛིན་པ་ཙམ་མིན་པར། གནས་དྗེར་

རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་མི་འློང་ངློ༌། །དྗེས་ན་རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་མ་བྱུང་

བར་དུ་འཛིན་ཡུན་བསིངས་པས། ཡུན་རིང་དུ་ཟིན་པ་བྱུང་ཡང༌། འདློད་པའི་གནས་

སུ་ཟིན་པ་མི་འློང་བས། གྗེགས་ཆྗེ་ལ་དགློས་པ་ཆུང་བ་མི་བྱ་ལ། རླུང་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བར་རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་བྱུང་བའི་མཚམས་ནས། ཡུན་བསིང་བ་ཤྗེས་

དགློས་སློ། །དྗེ་དག་ལ་རྟློག་པ་ཞིབ་མློས་སྐློང་ཤྗེས་ན། རང་ཤུགས་ཀིས་རླུང་གནས་

པ་བྱུང་མ་བྱུང་དང༌། འདློད་པའི་གནས་སུ་ཟིན་མ་ཟིན་ལྗེགས་པློར་ཤྗེས་པ་འབྱུང་

ངློ༌། །བུམ་པ་ཅན་སློམ་པ་ནི་ལྟློ་སློང་དང༌། ཟས་ཟློས་པའི་རྗེས་ཡིན་ན། ལྟློ་བདྗེ་མློར་

སློང་བའི་མཚམས་རྣམས་སུ་བྱ་ལ། བར་མ་ཆད་དུ་ཧ་ཅང་རྒྱུན་རིང་མི་བྱ་བར་བར་

སྐབས་སུ་ངལ་བསློ་ཞིང་བསློམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་བུམ་པ་ཅན་སློམ་པ་བྱང་བའི་མཚམས་

སུ། བུམ་པ་ཅན་གི་རླུང་སྦྱློར་སློམ་བཞིན་པའི་སྗེང་ནས། ལྟྗེ་བ་དང་སིང་ཁ་དང་

མགྲིན་པ་དང་སྤྱི་བློའི་རྩ་འཁློར་བཞིའི་ལྟྗེ་བར་རྩ་མདུད་ཀིས་དཀྲིས་པའི་བུ་གར་

སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ། ཨཾ་ཧཱུཾ་ༀ་ཧཾ་བཞི་གསལ་གདབ་བློ། །

དྗེ་ནས་གསང་གནས་ཀི་འཁློར་ལློར་གནས་པའི་རླུང་གིས། མྗེ་བསྐུལ་བའི་

གཏུམ་མློའི་རང་བཞིན་གི་ཨཾ་ཡིག་འབར་བའི་མྗེའི་འློད་ཟྗེར། དྷཱུ་ཏའི་ནང་ནས་གྗེན་

དུ་སློང་ནས། ཧཾ་ༀ་ཧཱུཾ་གསུམ་བཞུས་པ་ལྟྗེ་བར་ཨཾ་ཡིག་ལ་བབས་ཏྗེ། དྗེ་དང་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་གྱུར་ཏྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་རང་བཞིན་གི་ཐིག་ལྗེར་བལྟས་ལ་སྗེམས་

གཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་སྗེམས་ཟིན་པ་ན་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ལས་གཏུམ་མློའི་མྗེ་ཕ་མློ་མྗེ་ལྕྗེ་

གཅིག་ཏུ་འབར་བ་ལྟར་གནས་པར་བསློམ་མློ། །དྗེའི་འློད་ཀིས་འཁློར་ལློ་གློང་མའི་

གནས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞུ་བའི་བདུད་རྩི་འཛག་པས་ལྟྗེ་བའི་ཨཾ་ཡིག་གང་

ཞིང༌། ཨཾ་ཡིག་དྗེ་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པས་བརྟན་པ་ཐློབ་པའི་མཚན་མ་མཐློང་བ་དྗེ་

སིད་དུ་བསློམ་མློ། །སྗེམས་བརྟན་པ་ན་གཏུམ་མློའི་འློད་ཟྗེར་གི་སང་བས། ལུས་ཀི་

ཕྱི་ནང་དང་གནས་ཁང་སློགས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་གི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་དུ་གསལ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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བར་བསློམ་ཞིང་མྗེ་ཕ་ཞིང་མྗེ་ལྕྗེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་གལ་

ཆྗེའློ། །དྗེས་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསལ་ཉམས་ཆྗེ་ཞིང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མྱུར་དུ་རློགས་

པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་དྗེ་ལྟར་བསློམས་པས་སློག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སློམ་ཚུལ་གསུམ་པློ་དྗེ་དག་གིས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་

ཞུགས་པའི་རྟགས་མི་འཁྲུལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་འབྱུང་སམ་ན། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་ཞིང་

རྟགས་བཤད་པ་གཞན་མང་དུ་སང་བ་རྣམས་ནི། ལྟར་སང་འབའ་ཞིག་ཏུ་སང་བས་

ཡིད་ཆྗེས་པའི་རྟགས་མློང་བས་ངྗེས་ཐུབ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནློ། །ཐུན་འཁྱློངས་པའི་

འློག་ཏུ་རང་གི་ས་བུག་གང་རུང་རྗེ་རྗེ་བར་རྒྱུ་བའི་འཕློས་མ་ཐག་པའི་སྐབས་ངློས་

གཟུང་ལ། དྗེ་ནས་ལུས་གནད་དང་སྗེམས་ཀི་འཛིན་ལུགས་སྔར་བཞིན་བྱས་པའི་

མཐུས། རིང་པློ་མི་ཐློགས་པར་ས་སློར་བརྟགས་པ་ན། རླུང་མཉམ་རྒྱུར་ཐྗེངས་པ་

དང༌། དྗེ་ཡང་ལན་རྗེ་རྗེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་ལ་ངྗེས་པ་མྗེད་ཀི། འགལ་རྐྗེན་གཞན་

མྗེད་ན་ངྗེས་ཅན་དུ་ཐྗེངས་ཀིན་འདུག་པ་དང༌། མཉམ་རྒྱུ་ཡང་གང་རུང་ཅིག་དྲག་ལ། 

ཅིག་ཤློས་ཞན་པ་མྗེད་པར་དྲག་ཞན་ཤྗེད་མཚུངས་སུ་རྒྱུ་བ་འློང་བར་སང་ན། རྣལ་

འབྱློལ་དྗེའི་སློབས་ཀིས་སློག་དབུ་མར་འཛུད་ནུས་པ་ཙམ་དུ་འཇློག་ནུས་མློད་ཀང༌། 

ལན་ཅིག་ཚུད་ནས་གཡས་གཡློན་རྗེ་རྗེ་བར་མི་འཕློ་བ་མིན་ནློ། །དྗེ་ནི་སློག་དྷཱུ་ཏིར་

ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། སློག་དྷཱུ་ཏིར་གནས་པ་ནི་མཚམས་འདི་ནས་དྲིལ་ཏྗེ་བསློམས་

པས། ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ཞན་དུ་སློང་བའི་མཐར་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་པ་ན། རྒྱུ་བ་ཕ་མློ་

ཡང་ལྡློག་པ་ཞིག་འློང་ངློ༌། །རྗེ་བཙུན་མིད་ལའི་ཞལ་ནས་ཀང༌། རླུང་རློ་རྐང་དྷཱུ་ཏིར་

ཚུད་དྗེ་བདྗེ། ཞྗེས་དང༌། དབུགས་ལ་འགྲློ་འློང་མྗེད་ན་བདྗེ། །རྒྱུ་བ་ཆད་ན་ཡློངས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

50

ཀང་བདྗེ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ཕ་མློ་ཡང་ལློག་པ་ལ་ཐིམ་དཀའ་ས་

གཉིས་ལས། ཐིམ་དཀའ་ན་ཡུད་ཙམ་ལ་ལྟློ་བ་རླུང་གིས་ཁྗེངས་པ་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་

ནས་ཞི་བར་འགྱུར་ལ། ཞི་མ་ཐག་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་ཀི་མྗེ་གནས་པའི་ཐད་

ནས། དྲློད་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་དྗེ་ནས་རིམ་གིས་ཞུ་བདྗེ་འདྲྗེན་ནློ། །ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ཕ་

མློ་ཡང་ལློག་པ་འདི་བྱིང་བ་ཕ་མློ་མ་ཆློད་པར་བསགས་པས། བྱིང་བ་ཤས་ཆྗེ་བ་

ཞིག་ལ་ཡང་འློང་ལ། རྩ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་མི་མཁས་པར་བུམ་

པ་ཅན་མང་དུ་བསློམ་པ་བྱས་ཤིང༌། སློག་དྷཱུ་ཏིར་འཆིང་བར་ནི་མི་ནུས་པའི་རླུང་

གནས་གཞན་དུ་བྱྗེར་བ་ལ་ཡང༌། རླུང་འབྱུང་འཇུག་ཀང་མི་བྱྗེད་ཅིང་ནང་དུ་འཛིན་

རྒྱུ་ཡང་མྗེད་པ་ཞིག་འློང་ལ། དྗེ་ནི་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་དང་ཐིམ་པ་གང་ཡང་མིན་པས། 

ཁྱད་པར་དྗེ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །

བུམ་པ་ཅན་གིས་རླུང་ཟིན་པའི་ཡུན་ཚད་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། བུམ་པ་ཅན་

སྔར་ཤྗེས་བྱས་ནས། །བདག་ཉིད་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་བཅས་ཏྗེ། །ལག་པ་ལན་གསུམ་

མཉྗེས་ནས་ནི། །དྗེ་ནས་ལན་དྲུག་སྗེ་གློལ་བརབ། །ཇི་སིད་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཙམ། །དྗེ་

སིད་བུམ་པ་ཅན་བྱ་སྗེ། །སུམ་འགྱུར་མཆློག་གིས་གཞློམ་པར་ནི། །བརྒྱད་ལྷག་པ་

ཡི་བརྒྱ་ཙམ་མློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་པ་གཡས་པའི་ཐལ་མློས། གཡློན་པ་

གན་རྐལ་དུ་བཞག་པ་ལ། ལན་གསུམ་མཉྗེས་ནས་སྗེ་གློལ་ལན་དྲུག་རྗེ་བརབས་པ་

ལ་རྗེ་རྗེར་བྱས་པའི་རབ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། འབིང་དློན་གཉིས། ཐ་མ་སློ་དྲུག་གི་

བར་དུ་རླུང་འཛིན་པར་ནུས་ན། འཆི་བ་འཇློམས་པར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །གཉིས་པ་

བཙུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེད་ཚུལ་ལ་གསུམ། རྟགས་འཆར་བ་དང་གཏུམ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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མློ་འབར་ཚུལ་དང༌། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེད་ཚུལ་དང༌། 

ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་གི་

དབུས་སུ་དམིགས་ནས་སློག་དབུ་མར་འཇུག་པ་འདི་ལ། རྟགས་འཆར་ཚུལ་ནི། 

གྲུབ་ཆྗེན་ལྭ་བ་པས། དང་པློ་རི་དྭགས་སྗེད་བཞིན་སང་བ་སྗེ། །མཚན་མ་གཉིས་པ་

དུད་ཁའི་རྣམ་པ་ཅན། །གསུམ་པ་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་དང་འདྲ་བ། །བཞི་པ་སྒློན་མྗེ་འབར་

བ་ལྟ་བུར་གསལ། །མཚན་མ་ལྔ་པ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པར། །སྤིན་བལ་ནམ་མཁའ་

ལྟ་བུར་སང་བ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རི་དྭགས་སྗེད་ནི་སྨིག་རྒྱུའློ། །རྟགས་

བཞི་པློ་འདི་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་གསལ་དུ་སློང་བ་ལ་སྨིག་རྒྱུ་སློགས་དང་འདྲ་བར་

གསུངས་ཀི། དྗེ་རྣམས་དང་འདྲ་བའི་སང་བ་འཆར་བ་མིན་ཞྗེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་

རྟགས་ཅན་གི་ཤྗེས་པ་བརྟན་གཡློའི་ཚད་ཡིན་ཞྗེས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་དུ་བ་སློགས་

དང་འདྲ་བའི་སང་བ་འཆར་བ་ལ་བཞྗེད་པ་གསུམ་བྱུང་བ་ནི། ཕྱི་མ་ཉིད་ལྗེགས་པ་

ཡིན་ནློ། །རླུང་འདུ་ཕུལ་ཆྗེ་ཆུང་སློགས་ཀི་གནད་ཀིས་རྒྱ་ཆྗེ་ཆུང་དང༌། བརྟན་མི་

བརྟན་སློགས་ས་ཚོགས་ཤིག་འློང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངྗེས་སློ། །དུ་བ་ལ་

སློགས་པ་འདི་རྣམས་ལ་སློག་དབུ་མར་སྡུད་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྗེམས་

འཛིན་དང༌། དྗེ་ལྟ་བུ་མིན་པའི་སྗེམས་མི་རྟློག་པར་འཇློག་པ་བསྐངས་པ་རྣམས་

ལའང་འབྱུང་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ཁྱད་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་དགློས་སློ། །ཐབས་སྔ་མ་ལ་

འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཕྱིན་ཅི་ལློག་གི་སའི་རླུང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལྡློག་རུང་དུ་སློང་བ་

དང༌། ཅུང་ཟད་ལློག་པ་དང་གཏན་ནས་ལློག་པའི་རྟགས་གསུམ་འློང་བར་བཤད་པ་

ལྟར། དབང་པློའི་སློ་རྣམས་ནས་ཕྱིར་ཧ་ཅང་གཡློ་བའི་རླུང་ཅུང་ཟད་ནང་དུ་ལྡློག་པར་
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རྩློམ་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་ལློག་པ་དང༌། དབུ་མར་ཅུང་ཟད་ཚུད་པ་སློགས་ཀི་རྟགས་

ནས་བཟུང་སྗེ། ལམ་མཐློན་པློར་སློང་བའི་སྐབས་ཀི་ལྡློག་པ་དང༌། ལློག་རྟགས་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་རིམ་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་པ་ལས། འདིར་ནི་སློག་དབུ་མར་ཐིམ་

པར་རྩློམ་པའི་ཐིམ་རིམ་གི་སྐབས་ཡིན་ཏྗེ། སྨིག་རྒྱུ་ནས་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་ཀི་

བར་རྣམས་པར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བའི་སྐབས་སློ། །དྗེ་ཡང་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ན་སྨིག་

རྒྱུ་དང༌། ཆུ་མྗེ་ལ་ཐིམ་པ་ན་དུ་བ་དང༌། མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་ན་མྗེ་ཁྱྗེར་དུ་སང་བ་དང༌། 

ཀུན་རྟློག་གི་བཞློན་པའི་རླུང་སྗེམས་ལ་ཐིམ་པའི་དུས་སུ་རླུང་མྗེད་པའི་མར་མྗེ་

འབར་བ་ལྟ་བུར་སང་བ་འབྱུང་ཞིང༌། མཚན་མ་འདི་དག་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱུང་བའི་

མཐུས། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འཐློབ་པར་གསུངས་པའི་བསྔགས་པ་མཛད་དློ། །དྷཱུ་ཏིའི་

ནང་གི་གཏུམ་མློ་ཐློག་མར་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་ནས་འབར་བ་དང༌། དྷཱུ་ཏིའི་ཕྱིའི་

གཏུམ་མློ་ཕལ་བ་འབར་བ་དང༌། དྲློད་འབར་ཚུལ་ལ་ལུས་ཀི་གཏིང་ནས་འབར་བ་

དང༌། ཤ་ལྤགས་ཀི་བར་ལྟ་བུར་ཁ་ནས་འབར་བ་དང༌། དང་པློར་འབར་བའི་དྲློད་ཀི་

རྒྱ་ཆུང་བ་དང་ཆྗེ་བ་དང༌། དྲློད་གྗེན་དུ་འཕྱུག་པ་བུལ་བ་དང་མྱུར་བ་དང༌། དྲློད་

འཐུག་པློ་དང་སབ་པ་རྣམས་ཀི་སྔ་མ་རྣམས་བཟང་ལ། ཕྱི་མ་རྣམས་དྗེ་ཙམ་དུ་མི་

བཟང་བ་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་བདྗེ་བ་སྐྗེ་ལུགས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བར། རིམ་པ་

དུ་མ་ཞིག་འློང་བའི་སྗེང་ནས། གཏུམ་མློ་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་བ་དང༌། དྲློད་ཕལ་བ་

འབར་བ་དང༌། རླུང་ཙམ་གིས་དྲངས་པའི་བདྗེ་བ་དང༌། ཁམས་ཞུ་བའི་བདྗེ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ཁྱད་པར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །གཏུམ་མློ་ཁྱད་པར་ཅན་འབར་ན་དྗེ་དང་

མཐུན་པའི་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་རྗེ་འློང་བས། ཁམས་མི་མཉམ་པར་སློང་བའི་ནད་མི་
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སྐྗེད་ཀང༌། དྗེ་མིན་པའི་དྲློད་འབར་བ་ལ་བྱང་སྗེམས་འཇུ་བའི་ངྗེས་པ་མྗེད་པས། 

ཤས་ཆྗེར་མཁིས་པ་འཕྗེལ་བ་དང༌། བདྗེ་ཉམས་མི་ཆྗེ་བར་དྲློད་ཀིས་གདུང་བ་

སློགས་འབྱུང་ལ། གཏུམ་མློ་འབར་བ་གནད་དུ་སློང་ན་དྗེས་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་ཞུ་

ནས་འཕྗེལ་བར་མ་ཟད། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་བབས་པ་དྗེས་ཀང་བྱང་སྗེམས་དམར་

པློའི་གཏུམ་མློ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པར་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེད་ཚུལ་ནི། བྱང་

སྗེམས་ཞུ་བས་གནས་གང་དུ་སྗེབ་པ་ན་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྐྗེ་ཚུལ་ནི། 

རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། དྗེ་རྗེས་ལུགས་འབྱུང་བཤད་བྱ་སྗེ། །བདྗེ་ཆྗེན་འཁློར་ལློ་སྤྱི་

བློ་ལ། །དྗེ་ནི་དགའ་བར་བཤད་པ་ཡིན། །ལློངས་སྤྱློད་འཁློར་ལློར་མཆློག་དགའ་

དང༌། །བལ་དགའ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློར་གནས། །སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློར་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས། །དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་

མགྲིན་པར་སྗེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་སིང་གར་སྗེབ་པ་ན་མཆློག་

དགའ་དང༌། སིང་ཁ་ནས་ལྟྗེ་བར་སྗེབ་པ་ན་ཁྱད་དགའ་དང༌། ལྟྗེ་བ་ནས་གསང་

གནས་ནློར་བུའི་རྩྗེར་སྗེབ་པ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་བ་སྐྗེ་ལ། མས་བརྟན་གི་

སྐྗེ་ཚུལ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློར་དགའ་བ་དང༌། །མཆློག་དགའ་ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློར་གནས། །ལློངས་སྤྱློད་བལ་བའི་དགའ་བ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པ་

བདྗེ་བ་ཆྗེ། །ལུགས་ལྡློག་རིམ་པ་ཞྗེས་ནི་གསུངས། ཞྗེས་ཏྗེ། འདིའི་གནས་ཀང་སྔར་

བཤད་པའི་རིགས་པས་ཤྗེས་སློ། །འདི་ནི་ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེ་དང་ཡང་མཐུན་ལ། 

དྗེར་ཡར་མར་གི་བཞི་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་བཞི་བཞིར་བྱས་པས་ཟླ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང༌། 
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ཉི་མའི་སློ་ནས་རྗེ་རྗེ་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས་བཅུ་གཉིས་སུ་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉིད་ལས། རི་བློང་མཚན་མའི་ཆ་འདི་རྣམས། །དགའ་བའི་ཐིག་ལྗེ་བཅུ་དྲུག་

སྗེ། །ཨཱ་ལིའི་ངློ་བློར་ཤྗེས་པར་བྱ། །འཁློར་ལློ་བཞི་རུ་རིམ་པ་ལས། །ཇི་སྐད་བཤད་

རྣམས་དྗེ་ལྟ་ནའང༌། །ཉི་མའི་བཅུ་གཉིས་རྣམས་སུ་བཤད། ཅྗེས་སློ། །འདི་ནི་བྱང་

སྗེམས་ཡར་མར་དུ་འབབ་པ་ན་ཁག་དང་བཅས་པར་འབབ་ལ། དྗེ་ལ་གནས་བཞི་པློ་

རྗེ་རྗེ་ལ་ཆ་བཞི་བཞིར་བྱས་པའི་མཚམས་རྗེ་རྗེར་བདྗེ་བ་རྗེ་མློང་བ་དང༌། གནས་

བཞིའི་རྗེ་རྗེ་ལ་ཆ་གསུམ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་མཚམས་རྗེ་རྗེར་རྡུལ་འབབ་པའི་སློ་

ནས། བདྗེ་བ་ཆུང་འབིང་ཆྗེན་པློ་གསུམ་དུ་སློ་སློར་ཕྱྗེད་པའི་ཉམས་མློང་ཅན་གིས་

ཤྗེས་དགློས་ཏྗེ་ཕ་བར་སང་ངློ༌། །ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་ལས་ནི། མས་བརྟན་

གི་བཞི་བདྗེ་བ་ཆྗེ་བ་ཞིག་འློང་དགློས་སློ། །མས་བརྟན་གི་དུས་སུ་ལློག་པ་སྤྱི་བློར་

མ་བརྟན་གི་བར་དུ་བདྗེ་བ་མི་བརྟན་ལ། སྦྱི་བློར་བརྟན་ནས་བརྟན་པར་གསུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ནས་སློག་གི་སྗེང་དུ་ཡིད། །དྗེ་མི་མཐུན་པས་འབབ་པར་

འགྱུར། །པད་མའི་ལྟྗེ་བའི་དབུས་གནས་པ། །གང་དྗེ་ཕྱི་ནས་བརྟན་གྱུར་པ། །དྗེ་ཚེ་

མགློན་པློ་འགྲློ་མི་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་བུ་ག་མྗེད་སློད་དུ། །ཆུ་རྣམས་ཟད་པ་མྗེད་གནས་

ལྟར། །དྗེ་ཚེ་བདྗེ་བ་བརྟན་པར་འགྱུར། །བརྟན་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ། །དྗེ་

ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མི་ཟད་པ། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡིས་ངྗེས་པར་འཐློབ། ཅྗེས་སློ། །ཡིད་

ནི་ཁུ་བ་དང༌། མི་མཐུན་པ་ནི་ལུགས་ལྡློག་དང༌། བརྟན་པ་ནི་སྤྱི་བློར་ཡིན་པར་མན་

སྗེ་ལས་གསུངས་སློ། །འདིའི་གདམས་ངག་མང་པློ་ལས། གཏུམ་མློ་བསློམས་པས་

དྲློད་སྐྗེ། དྲློད་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྩ་ནང་གི་བྱང་སྗེམས་འཇུ། དྗེ་ཞུ་བས་བདྗེ་བ་སྐྗེ། བདྗེ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མི་རྟློག་པ་སྐྗེ་ཟྗེར་བ་ཙམ་སང་ཡང༌། དྗེ་ཙམ་གི་གློ་བས་ནི་ཡས་

བབས་དང༌། མས་བརྟན་གི་དགའ་བཞི་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་

ལྗེགས་པློར་ངློས་ཟིན་པར་མཐློང་ནས། རྒྱུད་སྗེ་ནས་འབྱུང་བའི་དགའ་བ་བཞི་ཚན་

གཉིས། གྲུབ་ཆྗེན་གི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་བཤད་དློ། །སྦྱིར་ལམ་བསློམས་མ་

བསློམས་གཉིས་ཀ་ལ། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་གསང་གནས་སུ་བབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ལ་ནི། ངྗེས་པར་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་ཀི་གཏུམ་མློ་

འབར་ནས་ཞུ་བ་ཞིག་འློང་བས། གཏུམ་མློ་འབར་ནས་བྱང་སྗེམས་འཇུ་བ་ལ། སློག་

དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་སློགས་མི་དགློས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་གང་ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་ལ། སྔར་

ལྟར་བསློམས་པ་ན་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་མྗེད་ཀང༌། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བའི་བདྗེ་བ་འློང་

སྗེ། འདི་ནི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་གདམས་ངག་གཞན་སློམ་པ་ལ་ཡང་

འདྲའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཐིག་ལྗེ་ནི་རློ་རྗེ་ནློར་བུར་སྗེབ་ནས་ཤིན་ཏུ་བཟུང་དཀའ་བར་

མཐློང་སྗེ། དང་པློར་ཕྱི་ནང་གི་འབྗེབས་པའི་ཐབས་ཀིས་བྱང་སྗེམས་ཕབ་པ་དྗེ། ནློར་

བུར་མ་སྗེབ་པའི་གློང་གི་གནས་རྣམས་ནས་བཙན་ཐབས་ཀིས་ལྡློག་པ་དང༌། རློ་རྗེར་

སྗེབ་ན་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་ལྡློག་པའི་འདྲྗེན་མང་པློ་དང༌། བཙན་ཐབས་སུ་ལྡློག་པ་དྗེ་ཡང་

ལུས་ལ་མ་ཁྗེམས་ན་ནད་སྐྗེད་པར་མཐློང་ནས། འགྲྗེམས་པའི་ཚུལ་སྔ་མ་མང་པློས་

བྱྗེད་མློད་ཀང༌། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་དང༌། དྗེ་ལྟར་མིན་པར་ཞུ་

བའི་ཁྱད་པར་ཕྱྗེ་ནས། དྗེ་ལ་བྱང་སྗེམས་གཟུང་དཀའ་ས་དང༌། དྗེ་བཙན་ཐབས་སུ་

ལྡློག་དགློས་མི་དགློས་དང་། ལྡློག་པ་ལུས་ལ་མ་བཀྲམ་ན་ནད་དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གི་

ཁྱད་པར་ཕྱྗེད་པའི་རྣམ་གཞག་མི་སང་ངློ༌། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དྗེ་ལ་ལམ་བསློམས་སློབས་ཀིས་གཏུམ་མློ་འབར་ནས་བྱང་སྗེམས་བཞུས་

པའི་དགློས་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་སྐྗེ་བ་ལ་

བྱང་སྗེམས་ཞུ་ནས་བབ་པ་དྗེ་སྤྱིར་ལྟྗེ་བ་མན་ཆད་དུ་སྗེབ་པ་ཞིག་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་

ནློར་བུར་སྗེབ་ནས་ཕྱིར་མ་འཕློས་པར་རྗེ་ཞིག་གི་བར་དུ་གནས་པ་ཞིག་མྗེད་ན་ལྷན་

སྐྗེས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མི་སྐྗེའློ། །ལྷན་སྐྗེས་རློགས་རིམ་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་དུ་འཇློག་པ་

ལ་ནི། རླུང་ཐིམ་པའི་དབང་གིས་གནས་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་

དབང་གིས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནློར་བུའི་རྩྗེར་བཟུང་ཡང་ལྷན་སྐྗེས་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མ་སྐྗེས་བར་དུ་ཕྱིར་མི་འཕློ་སྗེ། བྱང་སྗེམས་སྤྱི་བློ་ནས་འབབ་པ་

ན་རིམ་གི་རིམ་གིས་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཞན་དུ་སློང་ནས་ནློར་བུར་སྗེབ་པ་ན། བྱང་

སྗེམས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སྐློད་པར་བྱྗེད་པའི་རླུང་གི་འཇུག་པ་ཞི་བར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་

རློ། །རླུང་འདུ་ས་བ་མིན་པར་ཞུ་བ་དྗེའི་ཉམས་སྐྗེ་ས་བ་འགའ་ཞིག་ལ་འབར་འཛག་

བསློམ་ན། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་མྱུར་དུ་འབབ་པ་འློང་བས། དྗེ་ལ་ནི་ཞུ་བ་ཤས་ཆུང་ན་

མ་གཏློགས་པ་གནས་མཐློན་པློ་ནས་མ་ལྡློག་ན། དམའ་མློ་ནས་ཤིན་ཏུ་ལྡློག་དཀའ་

བ་དང༌། ལྡློག་ས་ཡང་མཐློ་དགློས་ལ། ལྡློག་ནས་ཀང་མ་བཀྲམ་ན་ནད་དུ་འགྱུར་བས་

འགྲྗེམས་དགློས་མློད་ཀང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རླུང་ཐིམ་པ་ལ་ནི་དྗེ་རྣམས་ཡྗེ་མི་

དགློས་སློ། །འློ་ན་རླུང་ཐིམ་རིམ་མ་བྱུང་བར་ཞུ་བདྗེ་ཆྗེ་བར་བྱུང་ན། ལྡློག་པ་དང་

འགྲྗེམས་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེ་ན། འདི་ལ་ཞུ་བ་རིམ་ཅན་དུ་དལ་བུས་འློང་བ་ལ་ནི། རྩློལ་

བ་ཤུགས་དྲག་པློ་མིན་པར་དམིགས་པས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ལྡློག་ཅིང༌། དྗེ་ནས་རྩ་གནས་

ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་ན་དྗེ་གློམས་པའི་མཐར། ཞུ་བ་ཆྗེན་པློ་ཡང་ལྡློག་པ་དང་དགྲམ་པར་
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ནུས་སློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་པའི་ཞུ་བ་ཆྗེས་མྱུར་བར་འབབ་པ་ལ་ནི། རང་ལྷར་གསལ་བའི་

ངང་ནས་རང་པ་སྐིལ་ཀྲུང་དང༌། ལག་པ་གཉིས་བང་གི་ཐད་དུ་བསློལ། མིག་གཉིས་

གྗེན་ལ་དྲག་ཏུ་ལྡློག །རང་ལག་གི་སློར་མློ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསྐུམ། སྗེམས་སྤྱི་

གཙུག་གི་ཧཾ་ཡིག་མགློ་གྗེན་དུ་བསན་པ་ལ་དམིགས། ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་དྲག་ཏུ་

བརློད་པ་ཉྗེར་གཅིག་ཙམ་གི་བར་དུ་བརློད་ནས། གང་ནས་ལྡློག་པའི་གནས་དྗེ་ནས་

རྒྱབ་གཞུང་ལ་ཉྗེ་བའི་ངློས་སུ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ནས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སློང་བར་བསམ། མཐར་

འཇམ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བཟུང་ལ་ལུས་མི་དྲག་པར་སྤྲུག་ཅིང༌། སྗེམས་ཀིས་བྱང་

སྗེམས་རྣམས་རྩ་གནས་ཀུན་ཏུ་གྲམ་པར་བསམ་པ་ལན་མང་དུ་བྱའློ། །གསུམ་པ་

ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློམ་པའི་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཡས་བབས་

ཀི་དུས་སུ། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ནློར་བུའི་རྩྗེ་བར་དུ་སྗེབ་ནས། ཕྱིར་མི་འཕློ་བར་

གནས་པ་ན། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་སྐྗེ་བས་དྗེའི་དུས་སུ་སྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལྟ་

བ་དྲན་པར་བྱས་ནས། ལྟ་ཐློག་ཏུ་བཞག་སྗེ། བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་བསྐངས། ལྟ་བའི་

གློ་བ་ལྗེགས་པློ་མྗེད་ནའང་སྗེམས་ཀི་སྤློ་བསྡུ་རྣམས་དློར་ལ་བདྗེ་བ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཅི་

གནས་གནས་ཀི་བར་དུ་བསྐང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་དུ་བྱང་སྗེམས་ནློར་བུར་ཟིན་པ། གྗེན་

དུ་ལྡློག་པ་ན་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ནམ་སྗེབ་པའི་ཚེ། མས་བརྟན་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སྐྗེ་བས། དྗེའི་ཚེ་ཡང་དྗེ་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དམ། བདྗེ་

བ་རྐང་པའི་མི་རྟློག་པ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ཅི་ཙམ་གནས་ནུས་ནུས་ཀི་བར་དུ་

བསྐང་ངློ༌། །

དྗེ་དག་ནི་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྐློང་ཚུལ་ལློ། །རྗེས་ཐློབ་ཏུ་སྐློང་ཚུལ་ནི། སྤྱིར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་སྐྗེས་ན། དྗེ་ལས་ལངས་པའི་དུས་སུ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཀང་

ཡུལ་སང་བདྗེ་བར་འཆར་བ་ཞིག་འློང་མློད་ཀང༌། དྗེ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གི །རྗེས་ཀི་

སྐབས་སུ་མཉམ་གཞག་གི་བདྗེ་སློང་དྲན་ནས། དྗེས་ཡུལ་སང་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་

ལ་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསློམས་ན། བདྗེ་བ་འབར་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བས། དྗེ་

ལྟར་བསྐང་བར་བྱ་སྗེ། འདི་འདིའི་གདམས་ངག་གཞན་རྣམས་ལས་མི་གསལ་ཡང༌། 

མར་པའི་གདམས་པ་རློག་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཀྗེ་རློར་

སློགས་རྒྱུད་སྗེ་དུ་མའི་དློན་ཡིན་པས་མ་ཆད་པ་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལྟར་མཉམ་རྗེས་ལ་

སྐློང་བ་དང༌། སར་ཡང་གཏུམ་མློའི་དམིགས་པ་དང༌། རླུང་སྦྱློར་བྱས་ཏྗེ། དགའ་བཞི་

འདྲྗེན་པ་སྗེལ་མར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ཕྱིའི་རྐྗེན་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསློམ་

པ་ནི། རང་དང་ཕྱག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་གང་ཟག་དབང་པློ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ། རྣམ་པར་དག་

པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་ནས། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་མཁས་ཤིང༌། ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང༌། 

ཐུན་བཞིར་བསློམས་པས་ལྗེགས་པར་བྱང་བ། དགའ་བའི་བསན་བཅློས་ནས་འབྱུང་

བའི་སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་མཁས་པ། སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐུག་ཆློད་ཅིང༌། 

དགའ་བཞིའི་རིམ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་བའི་ས་

མཚམས་ལ་མཁས་པ་དང༌། བྱང་སྗེམས་ཕྱིར་མི་འཕློ་བར་འཛིན་ནུས་པ་སློགས་

རྒྱུད་སྗེ་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་གི་གཞུང་ཁུངས་མ་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་

གིས་བྱྗེད་པ་ཡིན་པ་ལ། དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་བར་ཆད་རགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཆགས་

པར། ཟབ་མློ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་མན་ངག་ལྟར་སང་རྗེ་ལ་ངྗེས་པ་དྲངས་ནས། ལག་ཏུ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ལྗེན་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི་ངན་འགྲློའི་སློ་འབྱྗེད་པར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །ཧྗེ་

རུ་ཀ་མངློན་འབྱུང་ལས་ཀང༌། རྣལ་འབྱློར་མྗེད་པར་རྣལ་འབྱློར་ཆློས། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་

ནི་བགྲློད་འགྱུར་དང༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེད་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚུལ། །དམལ་བར་འགྲློ་བར་ཐྗེ་

ཚོམ་མྗེད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ་ཡུལ་རྟྗེན་ཀུན་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བར་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་

ལ། ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་

ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ནུས་པ་མ་ཐློབ་ན་ནི། བདག་མྗེད་མ་དང༌། རློ་རྗེ་རྣལ་

འབྱློར་མ་ལ་སློགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་རིང་དུ་བསློམས་པས། སང་བ་གསལ་

བ་དང་དྗེ་བརྟན་པ་རྗེད་ན། དྗེ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པའི་

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དུས་སུ། བདྗེ་སློང་སྦྱློར་ནུས་ན་ལྟ་བ་དྲན་པར་བྱས་ལ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་བསྐང། དྗེ་མི་ནུས་ནའང་བདྗེ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་གནས་

པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་མ་དང་འློད་གསལ་སློམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། 

གཏུམ་མློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་ལྷག་མ་སློམ་པའི་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང༌། ལམ་སློ་སློའི་

སློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ལུགས་འདི་ལ་གཏུམ་མློ་སློམ་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཛུད་

པ་དགློས་ཞྗེས་པ་གསལ་བར་སང་ཡང༌། སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་

དང༌། འློད་གསལ་གཉིས་སློམ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

རྟློགས་དཀའ་བར་བྱུང་སང་མློད་ཀང༌། འདིར་མན་ངག་ལ་གློ་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

ཆགས་པའི་ཕྱིར་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བརློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྒྱུ་

ལུས་དང་འློད་གསལ་གི་སྐློར་རྣམས་གསང་འདུས་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ཞྗེས་འབྱུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཞིང༌། དྗེ་ཡང་གསང་འདུས་འཕགས་སྐློར་གི་གདམས་ངག་ཏུ་སང་ལ། འཕགས་པ་

ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་ནི། སློག་དབུ་མར་བཙུད་པའི་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

མ་བྱུང་བར་དུ། སྗེམས་དབྗེན་གི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མི་སྐྗེ་ལ། 

སྗེམས་དབྗེན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་མཚན་ཉིད་རློགས་པ་སྐྗེས་པའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས། 

སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། མར་ལུགས་ཀི་གསང་འདུས་ཀི་གདམས་

ངག་རྣམས་དང༌། མར་ལུགས་ཀི་རིམ་ལྔའི་རྩ་ཚིག་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་

ལས་ཀང༌། མན་ངག་འདི་ལས་གསལ་བར་འབྱུང་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འློང་

རྒྱུར་སང་བ་མ་བྱུང་བ་ནི། འདུས་པ་འཕགས་སྐློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

དགློས་པར་སང་ངློ༌། །

དྗེ་ཡང་མར་ལུགས་ཀི་རིམ་ལྔའི་རྩ་ཚིག་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། 

དང་པློ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་ཉམས། །འློད་ཟྗེར་ལྔ་དང་བཅས་པ་འཆར། །གཉིས་པ་ཟླ་བ་

ལྟ་བུ་དང༌། །གསུམ་པ་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་འཁིགས། །མཚམས་སང་ལས་ནི་ཐློབ་པ་སྗེ། 

ཞྗེས་དང༌། རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སྒྱུ་མའི་ལུས་ནི་སང་བར་བཅས། 

ཞྗེས་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་ལ་ཟླ་འློད་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་དྗེ་ལ་

ཉི་འློད་ཀིས་འཁིགས་པ་ལྟ་བུའི་མཆྗེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་དྗེ་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀི་

སྨག་ནག་པློས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་ཉྗེར་ཐློབ་གསུམ། སྔློན་དུ་སྐྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ནས་སྗེམས་

དབྗེན་གི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་ལུས་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བར་

བཤད་པ་རྣམས་ཀི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང༌། འདིའི་སྐློར་གི་མན་ངག་ཏུ་མ་བྱུང་བར། 

རང་ལུས་ལ་གཟུགས་བརན་དཔྗེར་བྱས་ནས། དགའ་མི་དགའ་ལ་བརྟྗེན་པའི་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ཆགས་སང་གི་རྣམ་རྟློག་རགས་པ་འགློག་པ་ལ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། ཡང་རང་

ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་བསློམས་ནས་དགའ་མི་དགའ་ལ་རློ་སློམས་པར་བྱྗེད་པ་ཙམ་

ལ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་སུ་འཇློག་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་མྗེད་ན་ནི་

རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་པ་དང༌། ལམ་གཞན་ཐུན་མློང་བའི་སྤྱི་དློན་གི་སྒྱུ་མ་དང༌། བ་མྗེད་

ཀི་ཐྗེག་པའི་ལུགས་ཀི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་སྦས་དློན་གི་སྒྱུ་མ་དང༌། རིམ་པ་

ལྔ་པ་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་རགས་པའང་མ་ཕྱྗེད་པར་འགྲློ་

བར་སང་སྗེ། འདིའི་སྒྱུ་ལུས་དངློས་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རློགས་རིམ་ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། སྔར་བཤད་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་པློར་བཞག་པ་ལ་ནི། སྤྱི་དློན་གི་སྒྱུ་

མའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའང་མི་སང་ལ། གཉིས་པར་འདློད་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་

གསུམ་ལས་ཀང་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །ཆགས་སང་གི་རྣམ་རྟློག་ཟིལ་གིས་

མནན་ནས་རློ་སློམས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་ནི། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆློད་པའི་སློང་པ་

དང༌། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་གཉིས་སྦྱར་ནས། མཉམ་གཞག་ཏུ་སློམ་པ་ཉིད་གཙོ་བློ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་བསྐངས་ན། དྗེ་ལས་ལངས་པའི་རྗེས་ཀི་ཚེ། 

མཉམ་གཞག་གི་ཤུགས་ཀིས་གང་སང་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་འཆར་བ་དང༌། རིམ་པ་

དང་པློའི་དུས་ནས་རྗེས་ཀི་སྐབས་སུ། གང་སང་ལྷའི་འཁློར་ལློར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་

འཁྱྗེར་གློམས་པའི་གནད་ཀིས། ལྷ་སྐུ་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་ཡང་ཟུར་དུ་མ་

སྦྱངས་ཀང༌། དྗེར་རང་ཤུགས་ཀིས་འཆར་བའི་ཕྱིར་རློ། །མར་ལུགས་ཀི་འདུས་

པའི་གདམས་ངག་ཁ་ཅིག་ལས། ལྷའི་བིས་སྐུའི་གཟུགས་བརན་མདུན་དུ་བཏགས་

པའི་མྗེ་ལློང་གི་ནང་དུ་ཤར་བ་ལ་བལྟས་ནས། རང་ཉིད་གཟུགས་བརན་གི་ལྷའི་སྐུ་
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བཞིན་དུ་ཨྗེ་འཆར་ལྟ་བ་འདི། བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལྷའི་གསལ་སང་ལ་བློགས་

འདློན་པའི་གདམས་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་དང༌། བ་མ་མཚུར་གི་གདམས་ངག་ལས། 

དང་པློ་གསང་དབང་གི་དུས་སུ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་མྗེ་ལློང་ནང་གི་གཟུགས་

བརན་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་སུ་ངློ་སྤློད་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་དྗེ་

རྣམས་འདིར་ཁྱྗེར་འདུག་པ་དང༌། རིམ་ལྔའི་གཞུང་ཞིག་གི་འབྲུ་ཇི་བཞིན་མནློན་

པས་འདིར་སྦྱར་བར་སང་སྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀང་འཕགས་སྐློར་གི་གདམས་ངག་ཏུ་རྒྱས་

པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །འློན་ཀང་མར་ལུགས་ཀི་དང་པློའི་གདམས་ངག་ལ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་

གནད་མ་ཆད་པའི་ཚུལ་ཡང་དྗེར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གཞན་ཡང་འདིའི་མན་

ངག་རྣམས་སུ་ཟུང་འཇུག་ལ་སློབ་མི་སློབ་གཉིས་སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། སང་མཆྗེད་ཐློབ་

གསུམ་འློད་གསལ་དང་བཞིའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་སང་ཡང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གི་

རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་ལུགས་དང༌། སྐུ་དྗེ་གྲུབ་པའི་སྗེང་ནས་དློན་གི་

འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ། སང་མཆྗེད་ལ་སློགས་པའི་སློང་པ་བཞི་འཆར་ཚུལ་

དང༌། དློན་གི་འློད་གསལ་གྲུབ་ནས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང༌། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པ་

ན། སད་དུས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་འཛུད་ནུས་པ་ཞིག་ལ་བརྟྗེན་ནས། སིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏིར་རློ་

རྐང་གི་རླུང་བསྡུས་ནས་སློང་པ་བཞིའི་རིམ་གིས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་དང༌། 

དྗེའི་མཐར་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ཚུལ་རྣམས་འློང་རྒྱུར་སང་ནའང༌། མ་

བྱུང་བ་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཡང་མི་འཇུག་པར་སང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པའི་རླུང་

སློབས་ཀིས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པ་དང༌། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་ཐུན་མློང་བའི་ཏིང་
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ངྗེ་འཛིན་སད་དུས་གནས་ཆ་བརྟན་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་གིས། གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་སྔར་གི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བཞག་པ་ན། གཉིད་དུ་གང་སློང་བྱིན་པློའམ། དྗེའི་སློད་ཙམ་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་དུ་མྗེར་གིས་འགྲློ་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དུ་འཁྲུལ་ས་ཆྗེ་

བ་རྣམས་ཕྱྗེད་པའི་རྣམ་གཞག་གསལ་པློ་ཡང་མི་སང་ཞིང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་རྨི་ལམ་

རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་དང། འདུན་པའི་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ད་

གཟློད་འབྱྗེད་དགློས་པར་སང་ལ། རླུང་སློབས་ཀིས་འློད་གསལ་ཟིན་པའི་འཆི་བའི་

འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལྟ་མིན་པའི་ད་ལྟ་གནས་ཆ་བརྟན་པློ་དང། འདུན་

པ་དྲག་ཅིང་གློམས་ཤས་ཆྗེ་བས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་

བཞིན་དུ་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཆར་ཚུལ་གི་རྣམ་དབྱྗེ་རྣམས་ཀང༌། ད་དུང་ལྗེགས་

པར་འབྱྗེད་དགློས་པར་སང་སྗེ། དྗེ་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་འདློད་ན། འཕགས་

སྐློར་གི་གདམས་ངག་ཏུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་ཀི་འློད་གསལ་དང༌། རྨི་ལམ་གཉིས་ཀ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་ཡིན་

ན་ནི། དྗེ་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་ལ་ཐློག་མར་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་བཟུང་ནས། དྗེ་ནས་རྨི་

ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་འདིའི་ཁིད་ཡིག་ཁ་ཅིག་ལ་སང་བ་

ལྟར་ཡིན་ནློ། །སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་མི་ནུས་པས་ཉིན་མློ་འདུན་པ་སྦྱངས་ནས། རྨི་ལམ་

འདུན་པའི་སློབས་ཀིས་འཛིན་པ་དང༌། སད་དུས་གནས་ཆ་བརྟན་པའི་སློབས་ཀིས་

གཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་སྐྗེས་ཐུབ་པ་ལ། མིང་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དུ་བཏགས་པ་

གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ལ་ནི་ངྗེས་པ་མྗེད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་སད་དུས་སུ་ཕྱི་ནང་གི་ཐབས་

གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས། སློག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དགའ་བ་བཞི་དང་སློང་པ་བཞིར་གྲགས་པ་བསྐྗེད་ནས། ལྷན་སྐྗེས་ཤར་བའི་དུས་སུ་

བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སློམ་པ་དང༌། དྗེའི་མཐར་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལངས་ནས། གང་

ཤར་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་གཞག་གི་བདྗེ་སློང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་དཀིལ་འཁློར་

པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལ་བསབ་པས་ཆློག་མློད། འཁློར་ལློ་ལྷག་མ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་

ནས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དང༌། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སྦྱང་ཅི་དགློས་སམ་ན། གཉིད་དུ་འགྲློ་

བའི་དུས་སུ་རང་ཤུགས་ཀིས་རླུང་སིང་ཁའི་འཁློར་ལློའི་རྩ་འདབ་ཏུ་འདུ་བ་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ལ་སད་དུས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་ནུས་པ་ཞིག་གིས། སིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏིར་དམིགས་

པ་གཏད་པ་ན་རློ་རྐང་གི་རླུང་སིང་གའི་དབུ་མར་འདུས་ཚབས་ཆྗེ་བ་ཞིག་འློང་བས། 

སྤྱིར་སློང་པ་བཞི་དང། ཁྱད་པར་དུ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་འཆར་སློབས་ཆྗེ་

བ་ཞིག་འློང་ཞིང༌། དྗེ་ལ་ཅི་ནུས་ནུས་སུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་འློད་གསལ་སྐློང་བ་

ཞིག་བྱུང་ན། དྗེའི་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་སད་དུས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་པ་ཕུལ་ཆྗེ་བ་

དང༌། བརྟན་པར་འགྲློ་དྗེས་ཀང་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་བརྟན་དུ་འགྲློ་བས། དྗེ་ཡློད་

མྗེད་ཀི་ས་ལམ་བགྲློད་པ་སློབས་ཆྗེ་ཆུང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་དང༌། ཚེ་འདིར་

མཆློག་མ་ཐློབ་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ན། འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཟིན་ལུགས་

གཞན་དང་མི་འདྲའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་མཐར། རྨི་ལམ་གི་རྒྱུ་

ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ལྡང་ཤྗེས་ནས། དྗེར་ལྡང་བ་གློམས་པས་སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་

སློབས་ཅན་དུ་འགྲློ་ཞིང༌། དྗེས་ཀང་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགྲློའ ློ། །ཚེ་

འདིར་མཆློག་མ་ཐློབ་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་ན། རླུང་སློབས་ཀིས་འློད་གསལ་ཟིན་

པའི་མཐུས། རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ལ་གློམས་པ་ཡློད་པས། བར་དློའི་སྒྱུ་ལུས་ཟིན་པ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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འདྲ་བ་གཞན་གང་ལ་ཡང་མི་འབྱུང་བས། འདི་གཉིས་ཀི་གདམས་ངག་ཕྱིན་ཅི་མ་

ལློག་པ་ཡློད་པ་ནི། མཆློག་ཏུ་ངློ་མཚར་ཞིང་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་སློ། །

གཉིས་པ་ལམ་སློ་སློའི་བསློམ་ཚུལ་ནི། རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་གཙོ་བློའི་དློན་

གི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། འློད་གསལ་གཉིད་སད་པ་དང་ལློག་པའི་དུས་སུ་བསློམ་ཚུལ་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་དགློས་ལ། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་བསློམ་ཚུལ་བ་མ་གློང་མ་རྣམས་

ཀི་ཁིད་ཡིག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་མ་བསློམ་ཚུལ་དང༌། འློད་

གསལ་བསློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སང་བ་སྒྱུ་མ་བསློམ་ཚུལ་དང༌། རྨི་ལམ་

གི་སྒྱུ་མ་བསློམ་ཚུལ་དང༌། བར་དློ་སྒྱུ་མ་བསློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་སློང་པ་ཕུ་ཐག་ཆློད་པའི་ལྟ་བ་དང༌། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་

སྦྱར་ཏྗེ། མཉམ་གཞག་ཏུ་སློམ་པ་གློམས་པ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་ལྟ་བ་དྲན་པ་དང༌། 

སྔར་གང་སང་ལྷར་སློམ་པ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་ཡུལ་སང་ཀུན་རང་ཤུགས་ཀིས་སྒྱུ་མ་

དང་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་རྣམ་པར་འཆར་བས། དྗེ་ལ་དམིགས་པ་འདི་

དག་མི་དགློས་ཀང༌། དྗེ་འདྲ་བ་མིན་པའི་གང་ཟག་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདྗེ་བ་ཙམ་ལ་

གློམས་པ་བྱས་པ་དྗེས། རྗེས་ཐློབ་ཀི་ཚེ་དང་པློར་ཐ་མལ་དུ་སང་བའི་སློད་བཅུད་

རྣམས། རང་བཞིན་མྗེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྐངས་ན། རང་གི་ལུས་མྗེ་ལློང་

ལ་ཤར་བ་རང་ལ་བསིམས་ནས། རང་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་གཏན་ལ་འབྗེབས་

པ་ནི་སྔ་མ་དྗེའི་ཞློར་ལ་སློང་ཟིན་པས། དྗེ་ཙམ་ཞིག་ལ་”སྐློང
1

་བ་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་

རྟུལ་བ་ལ། སློན་ན་མ་གཏློགས་འགངས་ཆུང༌། དྗེ་ལྟར་ཐ་མལ་དུ་སང་བའི་སློད་

1  སྐུ། སྦྱློར



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བཅུད་ཀུན་རང་བཞིན་མྗེད་བཞིན་དུ་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངྗེས་པ་བརྟན་ན། སློད་

བཅུད་ཀུན་དག་པ་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་བལྟས་ལ། དྗེ་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་སློང་བཞིན་དུ་སང་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསྐངས་ན། ལྷའི་

སྐུ་མདུན་གི་མྗེ་ལློང་ལ་ཤར་བ་ལ་བལྟས་ནས་དྗེ་བློས་བཏློན་ཏྗེ། རང་ལ་བསིམས་

ནས་རང་ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སློམ་པ་ནི། སྔ་མའི་ཞར་ལ་གྲུབ་ཟིན་ཅིང༌། སྔ་མ་

སློབས་ཆྗེ་བས་ཕྱི་མ་ཆ་ཆུང༌། རིམ་ལྔ་ལས་རློར་སྗེམས་བིས་པ་མྗེ་ལློང་ལ་ཤར་བ་

བཞིན་དུ། སྒྱུ་མའི་ལུས་སློན་པར་གསུངས་པའི་དློན། བ་མས་དྗེ་གཉིས་དཔྗེ་དློན་དུ་

བསྒིགས་ནས། སློབ་མ་ལ་ངག་གིས་སློན་པའི་དློན་དུ་མ་གློ་བར་མིག་ལ་སློན་པའི་

དློན་དུ་བཟུང་ཞིང༌། བསྐྗེད་རིམ་གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ་ཁང་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

བསྒྲུབས་པའི་ནང་དུ། རས་ས་གཞན་མང་པློ་ཡང་ཚོགས་པར་བྱས་ནས། བིས་སྐུ་

སློགས་མྗེ་ལློང་གི་ནང་དུ་ཤར་བ་ལ་བལྟས་ཀིན་སློམ་པ་ཅིག །མར་འགློས་གཉིས་

ཀའི་ལུགས་ལ་འདུག་པ་དང་འདྲྗེས་པའི་རྣམ་གཞག་ཅིག་བྱུང་འདུག་གློ །ཆློས་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་ནི་གཉིས་ཏྗེ། 

དློན་དམ་བདྗེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡློད་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཀང་བདྗེན་པ་

ཁྗེགས་པ་ལ་བྱས་པ་དང༌། སློང་བཞིན་དུ་སང་བའི་སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཉིས་ལས། 

འདིར་ནི་ཕྱི་མའློ། །འདི་ལ་ནི་དྗེར་སང་བ་དང་སང་བ་ལྟར་གི་དློན་ཡློད་པས་སློང་པ་

གཉིས་དགློས་ཀི། རི་བློང་གི་རྭ་དང་མློ་གཤམ་གི་བུ་ལྟར་སང་བ་ཙམ་དུ་ཡང་གཏན་

མྗེད་པ་དང༌། སང་ཡང་སང་བ་ལྟར་གི་དློན་ཡློད་པས་སློང་པར་མི་འཆར་ན་ཡང༌། 

སང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་བློ་ལ་མི་འཆར་རློ། །དྗེས་ན་སྒྱུ་མའི་དཔྗེ་དང་འདྲ་བར་ཆློས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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གཞན་རྣམས་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། དཔྗེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མ་དྗེ་

རྟ་གླང་གིས་གདློད་མ་ནས་སློང་ཡང་རྟ་གླང་དུ་སང་བ་བསློན་མི་ནུས་པར་འཆར་བ་

བཞིན་དུ། གང་ཟག་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀང་ཡུལ་སྗེང་ནས། རང་གི་ངློ་བློས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་གདློད་མ་ནས་སློང་ཡང་དྗེར་གྲུབ་པར་སང་བ་ལ་བསློན་

མི་ནུས་པར་ཤྗེས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ལྷ་དང་མི་ལ་སློགས་པར་སང་བ་ནི་གང་ཟག་དང༌། 

གཟུགས་སྒ་སློགས་སུ་སང་བ་ནི་ཆློས་སུ་འཇློག་པས། གང་ཟག་དང་ཆློས་རྣམས་ལ་

རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མྗེད་ཀང༌། ལས་གསློག་པ་པློ་

སློགས་དང༌། བལྟ་བ་དང་མཉན་པར་བྱ་བ་སློགས་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་

ཀང་འཐད་དློ། །བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཆད་སློང་མིན་ལ། ཆློས་རྣམས་

གདློད་མ་ནས་དྗེ་ལྟར་སློང་བ་ལ་སློང་པར་ཤྗེས་པ་ཙམ་ཡིན་པས། བློས་བྱས་ཀི་སློང་

པའང་མིན་ཞིང༌། ཤྗེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དྗེ་ལྟར་འདློད་པས་ཉི་ཚེ་བའི་སློང་པའང་མིན་

པས། དྗེ་བསློམས་པས་བདྗེན་འཛིན་གི་མངློན་ཞྗེན་མཐའ་དག་གི་གཉྗེན་པློར་ཡང་

འགྲློའ ློ། །ཟབ་མློའི་དློན་དྗེ་བློ་གང་གིས་ཀང་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བ་མིན་གི། ཡང་དག་

པའི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕྗེབས་པ་དང༌། ཡང་དག་པའི་དློན་སློམ་པའི་བསློམས་པས་

ཡུལ་དུ་བྱྗེད་ནུས་པས། ལམ་དུས་སུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་མི་ནུས་པ་དང༌། རིག་རྒྱུ་དང་

རྟློགས་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མྗེད་པའི་སློང་པ་ཡང་མིན་ནློ། །མདློར་ན་ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་

གཞི་གང་ཟག་ལ། ཕུང་པློ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་སམ་དུ་བརྟགས་

པའི་སློ་ནས། གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དློ་སམ་པའི་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་

བྱ་སྗེ། སློང་ཕྱློགས་ལ་དྗེ་འདྲ་བ་མང་དུ་སྦྱར། དྗེ་ནས་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་བསློན་མི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནུས་པར་སང་བ་རྣམས། བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་དུ་གཞུག་ལ། དྗེ་ལས་གསློག་པ་པློ་དང་

འབས་བུ་མློང་བ་པློར་འཇློག་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་ཕྱློགས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང༌། རང་

བཞིན་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་འབྗེལ་འཐད་པའི་འཐད་ལུགས་རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་

བྱའློ། །དྗེ་གཉིས་འགལ་བར་སང་བའི་ཚེ་ན་གཟུགས་བརན་སློགས་དཔྗེར་བངས་

ནས། མི་འགལ་བའི་ཚུལ་བསམ་སྗེ། འདི་ལྟར་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ནི་

མིག་ས་སློགས་གང་དུ་སང་བས་སློང་ཡང༌། བྱད་དང་མྗེ་ལློང་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་

དང༌། རྐྗེན་དྗེ་དག་འགའ་ཞིག་ལློག་པའི་ཚེ་འཇིག་པ་གཉིས་བསློན་མི་ནུས་པར་

གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མྗེད་ཀང༌། 

ལས་གསློག་པ་པློ་དང་འབས་བུ་མློང་བ་པློ་དང༌། སྔློན་གི་ལས་ཉློན་སློགས་ལ་བརྟྗེན་

ནས་སྐྗེ་བ་ཡང་མི་འགལ་ལློ་སམ་དུ་སྦྱང་ངློ༌། །

དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པ་ན་སློད་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། བཅུད་རྣམས་ལྷ་དང་ལྷ་

མློར་ལྟ་བ་ལ་བསབ་སྗེ། དྗེ་ཡང་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་རྣམ་རློལ་དུ་ལྟ་བ་ལ་བསབ་

བློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་གང་སང་ལྷ་སྐུ། ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ། སྒྱུ་མ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རློར་ཤར་

བའི་ཤྗེས་བྱ་སུམ་རིམ་མློ། །སར་ཡང་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདྗེ་ཆྗེན་རྗེད་པ་ན། སློང་ཉིད་

ལྗེགས་པར་ངྗེས་པའི་ལྟ་བ་དྲན་པར་བྱས་ལ། དྗེའི་སྗེང་དུ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སྗེ་མི་

རྟློག་པ་བསྐྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་མཉམ་རྗེས་སྗེལ་མ་བྱའློ། །གཉིས་པ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་བསློམ་

ཚུལ་ལ་བཞི། རྨི་ལམ་གཟུང་བ་དང༌། སྦྱང་ཞིང་སྗེལ་བ་དང༌། ཡ་ང་བ་སང་ཞིང་སྒྱུ་

མར་བསབ་པ་དང༌། རྨི་ལམ་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྨི་ལམ་འཛིན་པ་

འདི་ལ་གཉིས་ལས། རླུང་སློབས་ཀིས་འཛིན་པ་ནི། སད་དུས་སུ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ནས་ཐིམ་པ་ལས་སློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་ནུས་པ་ཞིག་གིས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། བྱྗེད་ཚུལ་ནི་

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཐློག་མར་བཟུང་བའི་ཚེ། གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་ལྗེགས་པར་ངློ་

ཤྗེས་ནས་སྐློང་བ་ན། དྗེའི་ཕྱི་ལློགས་སུ་རྨི་ལམ་འཆར་བ་ངྗེས་པར་ཤྗེས་པས། དྗེ་

ལ་ནི་གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་འཛིན་པའི་ཐབས་ལས་གཞན་པའི་རྨི་ལམ་འཛིན་

ཐབས་མི་དགློས་སློ། །འདུན་པའི་སློབས་ཀིས་འཛིན་པ་ནི། དྗེ་འདྲ་བའི་ནུས་པ་མྗེད་

པ་ཞིག་གིས་སད་དུས་སུ་རྨི་ལམ་ཟིན་ཐབས་ཀི་འདུན་པ་སྦྱློང་བ་དང༌། མགྲིན་པ་

སློགས་སུ་དམིགས་པ་གཏློད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལ་སྔགས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྨི་

ལམ་འཛིན་ལུགས་གཙོ་བློ་ནི་སྔ་མ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཐུན་མློང་བ་ཕལ་པའློ། །འདི་ལ་

མཚུར་གི་ལུགས་ཀིས་སིང་གར་དམིགས་པ་གཏད་ནས་རྨི་ལམ་འཛིན་པ་དང༌། 

མྗེས་ཚོན་གི་ལུགས་ཀི་མགྲིན་པར་དམིགས་པ་གཏད་ནས་རྨི་ལམ་འཛིན་པའི་ཚུལ་

གཉིས་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རྗེ་སིང་གར་དམིགས་པ་གཏློད་པ་འློད་གསལ་དང་

འབྗེལ། མགྲིན་པར་གཏློད་པ་རྨི་ལམ་དང་འབྗེལ་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། རྨི་ལམ་རླུང་

སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་ཞིན་ཡིན་ན། གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་སྔློན་ལ་བཟུང་ནས་བྱྗེད་ལ། 

དྗེ་ལ་ནི་སིང་ཁར་དམིགས་པ་གཏློད་པ་ཡིན་ནློ། །འདུན་པས་འཛིན་དགློས་པ་ཞིག་

ཡིན་ན། རྨི་ལམ་ཟིན་པའི་སྔློན་དུ་གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་མི་ཟིན་པས་མགྲིན་པར་

གཏློད་དློ། །འློ་ན་མགྲིན་པར་རྨི་ལམ་འཛིན་པའི་གནད་ཡློད་པར་བཤད་པ་དྗེ། འདུན་

པས་འཛིན་དགློས་པ་ཁློ་ན་ལ་ཡིན་ནམ་སམ་ན། རླུང་སློབས་ཀིས་འཛིན་ནུས་པས་

ཀང། གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་མགྲིན་པར་དམིགས་པ་གཏད་ན། གནས་དྗེའི་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་

ཐིམ་ནས་སློང་པ་བཞི་སྔློན་དུ་འཆར་བ་ཞིག་ཡློད་མློད་ཀང༌། སྔློན་དུ་སིང་གར་རླུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མ་འདུས་པར་མགྲིན་པར་མི་འདུ་ལ། སིང་གར་འདུས་ནས་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

སློང་པ་བཞི་འདྲ་བ་གནས་གཞན་དུ་འཆར་མི་ཐུབ་པས། གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་སིང་

གར་དམིགས་པ་གཏློད་དགློས་སློ། །འློན་ཀང་ཉལ་ཁར་མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བ་

སློགས་སུ་དམིགས་པ་གཏད་ན། སིང་གར་རླུང་འདུ་ཚབས་ཆུང་བས། གཉིད་

བསབས་པའི་གནད་ཀིས་རིག་པ་གསལ་ས་བ་དང༌། ཉལ་ཁར་མགྲིན་པར་སྗེམས་

འཛིན་པ་གློམས་པས་ཀང༌། ད་གཟློད་རྨི་ལམ་ཤར་བ་ན་རྨི་ལམ་ཡུན་རིང་ངློ༌། །རྨི་

ལམ་ཤར་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ཡང་གཉིད་དུས་སུ་རྨི་ལམ་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་འདློད་ན། 

སྔློན་ལ་མགྲིན་པར་དམིགས་པ་གཏད་དྗེ་སྗེམས་ཡུད་ཅིག་བཟུང་ན་རྨི་ལམ་གི་ངང་

ནས། དགྗེ་སྦྱློར་སྐློང་བ་རྒྱུན་རིང་བ་ཞིག་འློང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྨི་ལམ་གི་

དགྗེ་སྦྱློར་གི་གནད་མགྲིན་པ་ན་ཡློད་པར་བཤད་དློ། །འདུན་པའི་སློབས་ཀིས་འཛིན་

ཚུལ་བཤད་ན། སྤྱིར་ལམ་སློམ་པ་ལ་མི་ལྟློས་པར་གཞི་དུས་ནས་ཀང༌། རྨི་ལམ་

གསལ་བ་འགའ་ཞིག་ལ། རྨི་ལམ་ཟིན་པ་མང་པློ་འློང་བས་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་ཙམ་ཞིག་

ལམ་བསློམས་ནས་སྒྲུབ་མི་དགློས་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་སད་དུས་སུ་

འདུན་པ་དྲག་པློ་ཡློད་ན། རྨི་ལམ་ན་དྗེ་འབྱུང་བ་ཡང་མང་བའི་གནད་ཀིས། ཉིན་པར་

རྨི་ལམ་ཟིན་པའི་དྲན་འདུན་དྲག་པློ་རྒྱུན་ཆགས་པ་བཏང་ནའང་རྨི་ལམ་ཟིན་པ་འློང་

བས། དྗེ་ཙམ་ཞིག་སྐྗེད་དཀའ་བ་མིན་ནློ། །

འདི་ལ་རྨི་ལམ་མ་ཤར་ན་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་གི་གཞི་སློར་བས་འཆར་བ་

ཞིག་དགློས་ལ། རྨི་ལམ་བྱུང་ཡང་མི་གསལ་ན་ཟིན་དཀའ་བས། རྨི་ལམ་གསལ་པློ་

འཆར་བ་ཞིག་དགློས་ཏྗེ། རྨི་ལམ་གསལ་བ་ནི་སད་རྗེས་སུ་རྨི་ལམ་ཀུན་བཤད་རྒྱུ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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འློང་བའློ། །དྗེས་ན་དང་པློ་ནས་རྨི་ལམ་གསལ་བ་དང་དྗེ་མིན་ཀང་གནས་དབྗེན་པ་

ལ་སློགས་པ་རིག་པ་དྭངས་པའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཚོགས་པའི་སྐབས་དང༌། མཚན་མློ་

གཅིག་གིའང་ཐློ་རངས་ལྟ་བུ་རིག་པ་གསལ་དུས་སུ། རྨི་ལམ་ཟིན་པར་སའློ། །དྗེའི་

ཕྱིར་ཉིན་པར་གི་དྲན་འདུན་དྲག་པློས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་རྨི་ལམ་དུ་སད་ཐུབ་

པ་ལ་ནི། རྨི་ལམ་གི་ཤྗེས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་དགློས་པས། དྗེའི་ཐབས་ཀང་

ཉིན་མློ་བསྒྲུབ་དགློས་སློ། །དྗེ་ནི་མན་ངག་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་མགྲིན་པ་དང༌། 

སྨིན་མཚམས་སུ་ཤྗེས་པ་གཏློད་པ་དང༌། དམིགས་ཡུལ་འཚེར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་

སློམ་པ་དང༌། རླུང་སྦྱློར་བྱས་ནས་རིག་པ་དྭངས་སིགས་འབྱྗེད་པ་སློགས་ཡིན་

ནློ། །དྗེ་ལྟར་རྨི་ལམ་གི་གདམས་ངག་གི་གནད་རྣམས་ལ་གློ་བ་ལྗེགས་པར་བཙལ་

ཏྗེ་བྱས་ན། རྣམ་པར་དག་པའི་མློང་བ་ཅན་མཁས་པར་འགྲློ་ཡི། གཞན་དུ་ན་མློང་བ་

ཅུང་ཟད་སྐྗེས་ཀང་ཐློམ་མྗེ་བ་ལས་མི་འློང་སྗེ། མན་ངག་གཞན་ལའང་དྗེ་དང་

འདྲའློ། །རྨི་ལམ་འཛིན་པ་ལའང་རང་ལྷར་སློམ་པ་དང༌། བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་

ཏྗེ་མཆློད་ལ། རྨི་ལམ་མང་པློ་དང༌། གསལ་པློ་དང༌། བཟང་པློ་རྨི་བ་དང༌། རྨི་ལམ་

ཟིན་པ་དང༌། ཟིན་ནས་ཀང་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་འགལ་རྐྗེན་

ཞི་ཞིང༌། མཐུན་རྐྗེན་ཚང་བའི་གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་འདྗེབས་པ་དང༌། ཡི་དམ་

དང་བཀའ་སློད་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ་ནས། འཕིན་ལས་བཅློལ་ཞིང༌། མཚམས་དམ་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཉིན་མློ་དྲན་པ་རྒྱུན་ཆགས་ཀིས་བཟུང་བ་ནི། ད་ལྟར་གི་སང་བ་འདི་

རྣམས་རྨི་ལམ་གི་སང་བར་འདུག་སམ་པ་དང༌། ད་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངློ་ཤྗེས་

པར་བྱ་སམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་ཡང་ཡང་སྦྱང༌། གཞན་ཡང་ད་གཟློད་རྨི་ལམ་བྱུང་
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དུས་སུ། ཅི་ནས་ཀང་རྨི་ལམ་དུ་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་བསྐང་

བར་བྱའློ། །སམ་པའི་འཕྗེན་པ་དྲག་པློ་མང་དུ་སྦྱང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཉལ་ཁར་རྒྱུན་ལྡན་

དུ་སྦྱང་སྗེ་རྨི་ལམ་གསལ་ན། འདི་གཅིག་པུས་ཀང་ཟིན་པར་འགྱུར་རློ། །མཚན་མློ་

མན་ངག་བཙན་ཐབས་ཀིས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་མགྲིན་པར་ཡི་གྗེ་ལ་

དམིགས་པ་གཏློད་པ་ནི། གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་སློམ། སྤྱི་བློར་བ་མ་

བསློམས་ལ་གསློལ་བ་མང་དུ་གདབ། མགྲིན་པར་པད་མ་དམར་པློ་འདབ་མ་བཞི་པ་

ཅིག་གི་ལྟྗེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཨའམ། ༀ་དམར་པློ་ཅིག་གསུང་རློ་རྗེའི་ངློ་བློར་

བསམ་ཞིང་དྗེ་ལ་ཤྗེས་པ་གཏད་དྗེ་གཞན་དུ་མི་འཕློ་བར་བྱས་ལ། སྗེམས་བཟུང་

བའི་ངང་ནས་གཉིད་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །འདིའི་གདམས་ངག་འགའ་ཞིག་ལ་ༀ་ཨ་ནུ་

ཏྗེ་ར་ཞྗེས་པའི་ཡི་གྗེ་ལྔ་བཀློད་ནས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྗེམས་འཛིན་ལ། གདམས་

ངག་གཞན་དག་ལ་དབུས་ཀི་ཨ་དམར་པློ་འབའ་ཞིག་ལ་སྗེམས་གཏློད་པའི་ལུགས་

གཉིས་སང་བ་ལ། གཉིས་མྗེད་རྣམ་རྒྱལ་བརྫུས་མ་ལས། འདབ་མ་བཞི་ལ་ཨ་ནུ་ཏ་

ར་བཞི་བཀློད་ནས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་མློད་ཀང༌། དྗེ་ལ་ནུས་པ་ལྷག་པློ་མི་

སང་བས་མ་བིས་སློ། །དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་ༀ་དུ་བྱྗེད་པ་སམ་བྷུ་ཊ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་

མང་པློ་དང་མཐུན་ནློ། །འློན་ཀང་ཨ་དམར་པློ་བྱྗེད་ནའང་མི་རུང་བ་མྗེད། ཡི་གྗེ་

དབུས་སུ་འགློད་པ་ན་མགྲིན་པའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་བཀློད་པ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་

གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལྟར་དམིགས་པ་བཟུང་བ་དྗེས་མ་ཟིན་ན། ཡང་སྔར་བཞིན་

བསྐར་གིན་གཟུང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་མ་ཟིན་ན། སྨིན་མཚམས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་འཛིན་པ་ནི། ཐློ་རངས་ཚུན་ཆློད་གཉིད་འཐུག་པ་ལ་ཟིན་དཀའ་བས། ཐློ་རངས་
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ནས་ཉི་མ་རྩྗེ་ཤར་ཚུན་ལ་གཉིད་བསབས་པས། རྨི་ལམ་འཛིན་ས་བའི་དུས་སུ། བ་

མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། འདུན་པ་སྤྱློང་བ་རྣམས་

སྔར་བཞིན་བྱས་ལ། རང་ལྷར་གསལ་བའི་སྨིན་མཚམས་སུ་ཐིག་ལྗེ་དཀར་ལ་

འཚེར་བ་སན་མ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཤྗེས་པ་གཏད་དྗེ། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བདུན་བྱས་ལ་

གཉིད་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། ། ཐིག་ལྗེ་འཚེར་དྲགས་པའི་སང་བ་བྱུང་ནས། གཉིད་མི་

ཁུགས་པ་དང་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡང་སད་མགློགས་པར་སང་ན། ཅུང་མི་གསལ་བར་

བྱའློ། །

ཁ་ཅིག་དང་པློར་མགྲིན་པའི་ཡི་གྗེ་ལ་སྗེམས་གཏད་ན་གཉིད་མི་འློང་བས། 

དང་པློར་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལྗེ་དཀར་པློ་ལ་གཏློད་པ་ཡིན་ཟྗེར་བ་ནི། ཤིན་ཏུ་ཡང་མི་

རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རྨི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སྐྗེད་པའི་སར་དམིགས་པ་གཏད་ན། 

གཉིད་མི་འློང་བས་སད་པའི་གནས་སྐབས་སྐྗེད་པའི་སར་སྗེམས་གཏད་ན་གཉིད་

འློང་ངློ༌། ཞྗེས་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །མགྲིན་པར་སློད་དམ་ཐློ་རངས་སྗེམས་གཏད་པ་མང་

དུ་བྱས་ཀང་མི་ཟིན་ན། གང་ཟག་དྗེ་གཉིད་འཐུག་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ཅུང་སབ་ཏུ་གཏློང་

བ་ལ་སྨིན་མཚམས་སུ་སྗེམས་གཏློད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་པ་དྗེས་གཉིད་སབ་དྲགས་

ནས་མ་ཁུགས་པའམ་ཁུགས་ཀང་སད་སྐྗེན་པར་བྱུང་ནས་མ་ཟིན་ན། གསང་གནས་

ཀི་ཐིག་ལྗེ་ལ་དམིགས་པ་ནི། ཉིན་པར་གི་འདུན་པ་སྦྱློང་བ་སློགས་སྔར་བཞིན་བྱ་

ལ། ཉལ་ཁར་རློ་རྗེའི་ནློར་བུའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལྗེ་ནག་པློ་ཅིག་ལ་སྗེམས་གཏད་དྗེ། 

རླུང་ཁ་སྦྱློར་ཉྗེར་གཅིག་བསློམས་ལ། སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པར་བཟུང་བའི་ངང་ནས་

གཉིད་ལློག་པར་བྱའློ། །སྔ་མ་གནས་མཐློས་པ་དང༌། དམིགས་པ་ཅུང་གསལ་བས་
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གཉིད་ཧ་ཅང་སབ་མློར་སློང་བ་ལ། ནློར་བུར་གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སྐབས་སྐྗེད་

པའི་ཐིག་ལྗེ་ཡློད་པས། དྗེར་སྗེམས་གཏད་ན་གཉིད་སབ་འཐུག་སློམས་པར་འགྱུར་

རློ། །དྗེའི་རིགས་པས་སློད་དང། ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ཀི་སློ་ནས་ཆ་སློམས་པ་ཡང་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །དྗེས་ཀང་མ་ཟིན་ན་ལློ་དང་ཟླ་བར་ཡང་ཟིན་ཐབས་རྣམས་བསློམས་

གསུང་མློད་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་མི་ཟིན་པ་ནི་གཏུམ་མློའི་སྐབས་སུ། སློག་དྷཱུ་

ཏིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱྗེད་ནུས་པ་ལས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་མ་སྐྗེས་

པས་རླུང་སློབས་ཀིས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་མ་ཟིན། དྗེ་མ་ཟིན་པས་རླུང་སློབས་

ཀིས་རྨི་ལམ་འཛིན་མ་ཐུབ་པས་ལན་ཞིང༌། འདུན་པས་འཛིན་པ་ལ་དཀའ་སྤྱད་མང་

པློ་བྱས་ནས་མ་ཟིན་ཀང༌། འགངས་ཆུང་བས་གཏུམ་མློ་ལམ་གི་རྨང་རློ་ཡིན་པ་ལ་

ངྗེས་པ་བསྐྗེད་ནས། སར་ཡང་དྗེ་བསློམས་ཏྗེ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཆུད་པ་ལ་འབད་པ་རྩ་བ་

བློར་ནས་ཡལ་ག་ཚོལ་བ་ལྟར་མི་འགྱུར་བ་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །གཉིས་པ་སྦྱང་

ཞིང་སྗེལ་བ་ནི། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱློང་བ་ལ་གཉིས་ལས། འཇིག་རྟྗེན་པའི་

རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱློང་བ་ནི། སྔར་མྗེད་པ་གསར་དུ་སྤྲུལ་པ་དང༌། སྔར་ཡློད་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་བསྒྱུར་པའི་སྤྲུལ་བསྒྱུར་ས་ཚོགས་ལ་སློབ་པ་དང༌། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་འློད་ཟྗེར་ལ་

ཞློན་ནས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་དང༌། མིའི་ཡུལ་ལ་སློགས་པའི་

གནས་ལྟ་བའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས། དྗེར་འགྲློ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་

འགྲློ་བ་སློགས་ས་ཚོགས་པའི་རྩལ་སྦྱློང་བའློ། །འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཐར་

ལ་སྦྱློང་བ་ནི། བདྗེ་བ་ཅན་དང༌། མངློན་དགའ་དང༌། འློག་མིན་སློགས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་དག་པ་དང། དྗེར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་བལྟ་བ་དང༌། 



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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མཆློད་པ་དང་ཆློས་ཉན་པ་སློགས་ཀི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས། དྗེ་རྣམས་སྒྲུབ་པའློ། །འདི་

རྣམས་ལ་རྨི་ལམ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་ཡིན་ན། རླུང་བྱང་པའི་གནད་ཀིས་འདུན་

པ་གང་བཏང་ཕལ་མློ་ཆྗེ་འདློད་པ་བཞིན་བྱ་བར་ས་ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་ནུས་པ་མ་ཐློབ་

པས་ནི་གློམས་པ་མང་དུ་དགློས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ཀས་དག་པའི་སློད་བཅུད་མཐློང་བ་

སློགས་ནི། དྗེ་དག་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཙམ་འགའ་ཞིག་ཤར་བར་ཟད་ཀི། དངློས་

མཐློང་བ་སློགས་སུ་གཞག་དཀའློ། །ལུང་སློན་ལ་ཡང་ཕྱི་མའི་ལུང་སློན་འགའ་རྗེ་

བདྗེན་པར་སང་ཡང༌། ཕལ་མློ་ཆྗེ་ངྗེས་པ་མིན་ལ། སྔ་མ་ཡིན་ན་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་

སྦྱློར་གི་གནད་གཞན་འགའ་ཞིག་དང༌། རླུང་བྱང་བའི་གནད་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟྗེན་

ནས་མི་འཁྲུལ་བ་བྱ་བའི་ཐབས་ཤིག་ཡློད་པར་སང་ངློ༌། །སྗེལ་བ་ནི། མི་དང་དུད་

འགྲློ་སློགས་སྗེམས་ཅན་དང༌། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་སློགས་སྗེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་གཅིག་གཉིས་དང༌། གཉིས་བཞི་ལ་སློགས་པ་ནས། བརྒྱ་དང་སློང་ལ་སློགས་

པའི་བར་དུ་སྤྲུལ་པའློ། །

གསུམ་པ་ཡང་བ་སང་ཞིང་སྒྱུ་མར་བསབ་པ་ལ་ཡང་བ་སང་བ་ནི། རྨི་ལམ་

གི་དུས་སུ་མྗེ་དང་ཆུ་ལ་སློགས་པའི་ཡ་ང་བའམ་བག་ཚ་བ་བྱུང་ན། རྨི་ལམ་དུ་ངློ་

ཤྗེས་པར་བྱས་ནས། རྨི་ལམ་གི་མྗེ་དང་ཆུ་ལ་སློགས་པས་གནློད་པར་ག་ལ་འགྱུར་

སམ་དུ་བསམས་ལ། མཆློད་པ་དང༌། བརལ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཐློགས་བརིས་

བྱའློ། །སྒྱུ་མར་བསབ་པའི་ཚུལ་ནི་རྨི་ལམ་གི་བུམ་སམ་སློགས་དྗེ་དག་ཏུ་སང་ཡང༌། 

དྗེའི་ངློ་བློས་སློང་པར་རྟློགས་པ་ནི་རྨི་ལམ་ལ་སྨི་ལམ་དུ་ངློ་ཤྗེས་པ་ན་འབྱུང་ཡང༌། 

དྗེ་ཙམ་གིས་རྨི་ལམ་གི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་མིན་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་སད་དུས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སུ་མྗེ་ལློང་ལ་ཤར་བའི་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བཞིན་གིས་སློང་པར་རྟློགས་ཀང༌། 

གཟུགས་བརན་གི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་རྟློགས་པ་མིན་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་

ལམ་དུ་མ་ཤྗེས་པར་འཁྲུལ་བ་ནི། བྱིས་པ་ཆུང་དུས་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་

ལ་བྱད་བཞིན་དངློས་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དང་འདྲ། རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ཤྗེས་པ་ནི་

རན་པློ་བར་ལ་བྱང་བས། བྱད་བཞིན་དུ་སང་ཡང་བྱད་བཞིན་གིས་སློང་པར་ཤྗེས་པ་

དང་འདྲ། བྱད་གཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བྱད་བཞིན་གིས་སློང་པ་དཔྗེར་བྱས་ནས། 

ཆློས་གཞན་རྣམས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མྗེད་པར་

ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ། རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ཤྗེས་པ་དྗེ་དཔྗེ་ལ་བངས་ནས། 

ཆློས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་དྗེ་དང་འདྲ་བར་བདྗེན་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དློ་

སམ་དུ་ངྗེས་པར་བྱ་སྗེ། བདྗེན་འཛིན་གིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས་

དྗེས་བཟུང་བ་ལྟར་མྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་རྣམས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་

ཤྗེས་ནས་རྨི་ལམ་གི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་

འཆར་བ་ལ་བསབ་ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་ཤར་བ་དྗེ་དག་ཀང་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པས་སློང་

བཞིན་དུ་དྗེར་སང་བའི་སྒྱུ་མར་འཆར་བ་ལ་བསབ་སྗེ། དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་བདྗེ་

སློང་གཉིས་ཀི་རྣམ་རློལ་དུ་བལྟ་བ་སད་དུས་བཞིན་བྱའློ། །བཞི་པ་རྨི་ལམ་གི་དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་བསློམ་པ་ནི། འློད་གསལ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ནི་རང་ཡི་དམ་

དུ་གསལ་བར་བསློམས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས། 

རྨི་ལམ་གི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བསྡུ། རང་ཡང་ལུས་ཀི་སློད་སྨད་ནས་

རིམ་པ་བཞིན་ཧཱུཾ་ལ་བསྡུ་ཞིང༌། ཧཱུཾ་ཡིག་ཀང་མི་དམིགས་པར་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ལ་སྗེམས་གཡློ་མྗེད་དུ་བཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་སད་དུས་ཀི་ཡིད་ངློའི་སང་བ་དང༌། རྨི་

ལམ་གི་ཡིད་ངློའི་སང་བ་གཉིས་ཕྱི་མ་སྡུད་པ་ཆྗེས་ས་ལ། དྗེའི་དུས་སུ་རླུང་ཤིན་ཏུ་

རགས་པ་འགའ་ཞིག་ཐིམ་ཡློད་པའི་གནད་ཀིས། སར་ཡང་རླུང་སིང་གར་འདུ་ཞིང་

རྨི་ལམ་གི་སང་བ་མི་འཆར་བར་གཉིད་དུ་འགྲློའ ློ། །དྗེའི་ཚེ་གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་

ཅུང་ཟད་ངྗེས་ནུས་ལ། ལན་འགའ་ཟུང་ལ་ངྗེས་མ་ཐུབ་ནའང༌། དྗེ་གློམས་པ་ན་རྣམ་

པ་གསལ་པློར་གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་ངྗེས་ནུས་པ་ཞིག་འློང་ངློ༌། །དྗེའི་སྡུད་རིམ་

དང་སློང་པ་རྣམས་རྗེ་བརྟན་བྱུང་ན། ཉིན་མློའི་རླུང་སྦྱློར་བསློམ་པ་སློགས་ལའང་

བློགས་ཐློན་པར་འགྱུར་ཞིང༌། མཚན་མློའི་གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་གཉིད་དུ་ཐློག་

མར་འགྲློ་བའི་མཚམས་ནས་མ་ཟིན་ཀང༌། རྨི་ལམ་ཟིན་པའི་རྗེས་ནས་སྔར་ལྟར་

བྱས་པས་ཁྱད་པར་ཅན་ཟིན་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་བར་དློ་སྒྱུ་མ་བསློམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། བར་དློའི་རྣམ་གཞག་སྤྱིར་

བསན་པ་དང༌། ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པ་བསན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཤི་བའི་དུས་ཀི་

འཆི་སིད་འགགས་པ་དང༌། བར་དློ་གྲུབ་པ་གཉིས་སང་མདའི་མཐློ་དམན་པ་བཞིན་

འློང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་དབང་པློ་ཀུན་ཚང་བ། གང་དུ་སྐྗེ་འགྱུར་གི་ལུས་དབྱིབས་ཅན། 

ལས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པ། སྐྗེ་གནས་མ་གཏློགས་པ་ལ་ཐློགས་པ་

མྗེད་པ། བར་དློའི་ལུས་བངས་པ་དྗེའི་ཚེའི་ཚད་ནི། རིང་མཐའ་ཞག་བདུན་ཡིན་

ཞིང༌། དྗེ་ཚུན་ཆད་དུ་ངྗེས་པ་མྗེད་ལ། དྗེ་ལ་སྐྗེ་སིད་དུ་སྐྗེ་མ་ཐུབ་ན་སར་ཡང་བར་

དློར་སྐྗེས་ནས། ཞག་བདུན་གི་ཚུལ་གིས་སྐྗེ་བའི་རྐྗེན་གི་ཚོགས་པ་མ་རྗེད་ན། ཞག་

ཞྗེ་དགུ་བར་དུ་གནས་ལ། དྗེ་ཚུན་ཆད་ཀི་ངྗེས་པར་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ནློ། །བརྫུས་ཏྗེ་སྐྗེ་ན་
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གནས་ལ་སྗེད་པ་སྐྗེ། དྲློད་གཤྗེར་ལས་སྐྗེ་ན་དྲི་རློ་ལ་སྗེད་པ་སྐྗེ། སློ་ང་ལས་སྐྗེ་བ་

དང་མངལ་ལས་སྐྗེ་ན། ཕ་མ་ཉལ་པློ་བྱྗེད་པ་དངློས་སམ་དྗེར་སང་བ་ལ་ཆགས་སང་

སྐྗེ་སྗེ། མློར་སྐྗེ་ན་ཕ་ལ་ཆགས་མ་ལ་སང༌། ཕློར་སྐྗེ་ན་ཕ་ལ་སང་མ་ལ་ཆགས་པ་

དང༌། གཞན་རྣམས་ཀང་སྐྗེ་གནས་ལ་ཞྗེ་སང་སྐྗེས་པས་འཆི་རྐྗེན་བྱས་ནས་སྐྗེ་བ་

ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་མི་དགྗེ་བ་བྱྗེད་པའི་བར་དློ་ནི་ཕྱར་བ་ནག་པློའམ་མཚན་མློ་མུན་

ནག་ལྟ་བུ་དང༌། དགྗེ་བ་བྱྗེད་པའི་བར་དློ་ནི་སམ་བུ་དཀར་པློའམ་ཟླ་འློད་དང་བཅས་

པའི་མཚན་མློའི་སང་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངློ༌། །དམལ་བའི་བར་དློ་ནི་སློང་དུམ་ཚིག་པ་ལྟ་

བུ་དང༌། དུད་འགྲློའི་བར་དློ་ནི་དུ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀི་བར་དློ་ནི་ཆུའི་ཁ་དློག་

ལྟ་བུ་དང༌། འདློད་ལྷ་དང་མིའི་བར་དློ་ནི་གསྗེར་ལྟ་བུ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་པའི་

བར་དློ་ནི་དཀར་པློར་མངལ་འཇུག་ལས་གསུངས་ལ། གཟུགས་མྗེད་ནས་ཁམས་

འློག་མ་གཉིས་སུ་སྐྗེ་ན་བར་དློ་ཡློད་ལ། དྗེ་གཉིས་ནས་གཟུགས་མྗེད་དུ་སྐྗེ་ན་གང་

དུ་ཤི་བ་དྗེར་གཟུགས་མྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་འགྲུབ་ཀི་བར་དློ་མྗེད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་

ཡར་མར་གི་མཚམས་མྗེད་ལ་བར་དློ་མྗེད་པར་འདློད་པ་ནི་རྟློག་བཏགས་འབའ་ཞིག་

གློ །འདིར་མཛོད་ལས། སྔློན་དུས་སིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། ཞྗེས་བར་དློ་དྗེ་སྔློན་

འབྱུང་གི་སིད་པའི་གཟུགས་བརན་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་དློན། ད་གཟློད་འབྱུང་

འགྱུར་གི་འཆི་སིད་ཀི་སྔློན་དུ་འབྱུང་བའི་སྔློན་དུས་ཀི་སིད་པ་ལ་བཤད་པ་མ་གློ་

བར། བར་དློ་དྗེ་སྔར་མ་ཤི་བའི་དུས་ཀི་སིད་པའི་གཟུགས་ཅན་དུ་གློ་ནས། བར་དློ་

ཐམས་ཅད་སྔར་མ་ཤི་བའི་དུས་ཀི་གཟུགས་ཅན་དང༌། དྗེ་དུས་ཀི་གྲློགས་ལ་སློགས་

པའི་སང་བ་ཅན་དུ་ཁ་ཅིག་འདློད་པ་བྱུང་ལ། ཡང་ཁ་ཅིག་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 
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གང་དུ་སྐྗེ་བར་འགྱུར་བའི་བྱད་གཟུགས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་མཐློང་ནས་ལུས་ཕྱི་

མ་ལྗེན་རྒྱུའི་བྱད་གཟུགས་ཅན་དང༌། དྗེ་དུས་ཀི་གྲློགས་ལ་སློགས་པའི་སང་བ་ཅན་

དུ་འདློད་པ་བྱུང༌། ཡང་གཞན་དག་སྐྗེ་བ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་གཟུགས་ཅན་དུ་བཤད་

འདུག་པས། བར་དློའི་ཞག་བདུན་གི་ཕྱྗེད་ཞག་ཕྱྗེད་དང་བཞིར་སྐྗེ་བ་སྔ་མའི་ལུས་

དབྱིབས་དང༌། དྗེའི་དུས་ཀི་སང་བ་འབྱུང༌། ཞག་ཕྱྗེད་དང་བཞིར་སྐྗེ་བ་ཕྱི་མའི་ལུས་

དབྱིབས་དང༌། དྗེའི་དུས་ཀི་སང་བ་འབྱུང་བ་དང༌། ཞག་སྔ་མ་ཕྱྗེད་དང་བཞི་སློང་

བའི་མཚམས་ནས། རང་ཤི་བ་དང་བར་དློར་གནས་པ་ཤྗེས་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་

ཀང༌། ཁུངས་རྣམ་དག་ཡྗེ་མི་སང་ཞིང༌། སྒྲུབ་བྱྗེད་རྣམ་དག་གཞན་ཡང་མི་འདུག་

པས་རྟློག་བཏགས་སློ། །བར་དློའི་སྒ་དློན་ཡང༌། མཛོད་ལས།  འདིར་གང་འཆི་དང་

སྐྗེ་བ་ཡི། །སིད་པའི་བར་དུ་འབྱུང་དྗེའློ། ཞྗེས་འདི་ནས་ཤི་ནས་ཕ་རློལ་སྐྗེ་སིད་དུ་སྐྗེ་

བ་མ་བངས་པའི་བར་གི་སིད་པ་ལ་གསུངས་པས། སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་ལས་གཞན་པའི་

སིད་པ་བར་དློ་མྗེད་ཀི། དྗེ་ཉིད་ལ་སིད་པ་བར་དློར་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་གདམས་

ངག་འདི་ལས། སྐྗེས་ནས་ད་གཟློད་མ་ཤིའི་བར་གི་ད་ལྟར་གི་སྐབས་ལ་སྐྗེ་འཆི་བར་

དློ་དང༌། ཡང་ད་ལྟ་གཉིད་དུ་སློང་ནས་མ་སད་ཀི་བར་གི་སྐབས་ལ་རྨི་ལམ་བར་དློ་

དང༌། ཡང་ད་གཟློད་ཤི་ནས་སྐྗེ་སིད་དུ་སྐྗེ་བ་མ་བངས་པའི་བར་གི་སྐབས་འདི་ལ། 

སིད་པ་བར་དློ་ཞྗེས་འཆད་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་གསང་འདུས་

འཕགས་སྐློར་དུ་སློང་པ་བཞིའི་རིམ་གིས་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་དྗེ། འཆི་རིམ་

བཞིན་དུ་བྱྗེད། སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དྗེ་བར་དློ་ཇི་བཞིན་དུ་བྱྗེད། ཕ་བའི་ལློངས་

སྐུས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལུས་འཛིན་པ་དྗེ། སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པས། 
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གདམས་ངག་དང་མི་ལྡན་པ་ལ། ཐ་མལ་པའི་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དུ་འློང་རྒྱུ་དྗེ། 

གདམས་ངག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ལ། ཐློག་མར་ལམ་གི་སྐུ་གསུམ་དང༌། 

མཐར་འབས་བུའི་སྐུ་གསུམ་དུ་འཆར་པ་ཞིག་བྱྗེད་ལ། འདྲ་བ་དང་འབྗེལ་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་ལ་བརྟྗེན་ནས། ལམ་དང་འབས་བུའི་སྐུ་གསུམ་ལ་གཞིའི་ཆློས་གསུམ་གི་

མིང་གིས་བཏགས་པ་དང༌། གཞིའི་ཆློས་གསུམ་ལ་སྐུ་གསུམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་

པ་མཛད་དྗེ། ཁུངས་དང་བཅས་པ་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ད་

ལྟ་སད་དུས་སུ་སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་པ་བར་དློ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པས། གནས་སྐབས་འདིར་

ཡང་བར་དློའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཞིག་མཛད་དློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་མཇུག་ཏུ། རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་བར་དློ་

ཇི་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་ཡློད་པས། རྨི་ལམ་ལ་ཡང་བར་དློའི་མིང་གིས་བཏགས་

ཤིང༌། གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་མཐར། གཞན་ལ་བར་

དློར་འློང་རྒྱུ་དྗེ་ལློངས་སྐུར་སྐྗེད་པ་ཞིག་ཡློད་པས། དྗེ་ལ་བསམས་ནས་བར་དློར་

བཤད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་བར་དློ་གསུམ་བཤད་པར་སང་ཡང་། དྗེ་རྣམས་གང་གི་ཆྗེད་དུ་

བཤད་པ་གློ་བ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་བྱུང་སང་སྗེ། གཞིའི་ཆློས་གསུམ་ལམ་གི་སྐུ་གསུམ་

དུ་འཁྱྗེར་པའི་རྣམ་གཞག་གང་བྱུང་ཐམས་ཅད། ད་གཟློད་ཀི་མཐར་འློང་བའི་སྐྗེ་ཤི་

བར་དློ་གསུམ་དང་བསྗེ་བ་ཁློ་ན་ལ་འཇློག་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་སད་དུས་

ཀི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། བར་དློ་འློང་བའི་དློད་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྒྱུ་

ལུས་གསུམ། གཞིའི་བར་དློ་ཇི་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཤྗེས་ན། སད་དུས་སུ་གཏུམ་མློ་

བསློམས་པས་སློག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱུང་བའི་སློབས་ཀིས། 
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སློང་པ་བཞིའམ་དགའ་”པློ་
1

བཞིའི་རིམ་གིས་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་དྗེ། འཆི་

བའི་དུས་སུ་རླུང་སྗེམས་རིམ་གིས་དབུ་མར་ཞུགས་ནས། འཆི་བའི་འློད་གསལ་

མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། སད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་འློད་

གསལ་དང༌། འཆི་ཁའི་འློད་གསལ་བསློམ་ཚུལ་གསུམ་ག་ཡང༌། གཞིའི་འཆི་རིམ་

ལ་རླུང་སྗེམས་དབུ་མར་སྡུད་པའི་རིམ་པས། སློང་པ་བཞི་འཆར་བ་ཇི་བཞིན་དུ་བྱ་

དགློས་པར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་སུམ་ཚན་གསུམ་པློ་དྗེ་ཤྗེས་ན། སད་དུས་

ཀི་ཕ་བའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་མཐར་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལུས་འཛིན་པ་དང༌། རྨི་ལམ་གི་

མཐའ་སད་ལ་ཁད་པའི་དུས་སུ། ཕ་བའི་ལློངས་སྐུ་དྗེས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལུས་

འཛིན་པ་དང༌། ཤི་བའི་འློད་གསལ་གི་མཐར་བར་དློའི་དློད་ལ་ལློངས་སྐུར་ལངས་པ་

དྗེས། རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལུས་འཛིན་པ་ཞིག་ཀང་ཤྗེས་དགློས་མློད་ཀང་དྗེ་དག་

ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་གི་ཐྗེ་ཚོམ་ཡང་སྐྗེ་དཀའ་བར་བྱུང་སང་བར་ཤྗེས་ནས། ལྗེགས་པར་

རྩད་གཅད་པར་བྱའློ། ། དྗེ་ལྟར་རྟློགས་ན་འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་དང༌། བར་དློ་ལློངས་སྐུ་

དང༌། སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསྗེ་བ་གསུམ་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་བསྗེ་བ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་

བས། བསྡུ་ན་བསྗེ་བ་གསུམ་དང༌། ཕྱྗེ་ན་དགུར་འགྱུར་བའི་བསྗེ་བའི་ཚུལ་བ་ན་མྗེད་

པ་རྣམས་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་པར་ཁ་ཅིག་འདློད་ཆགས་དབང་གསུམ་

པ་དང་བསྗེ། གཏི་མུག་འློད་གསལ་དང་བསྗེ། ཞྗེ་སང་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་བའི་བསྗེ་བ་

གསུམ་བྱྗེད་པ་ནི། དབང་གསུམ་པ་དངློས་དབང་དུ་བསྐུར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། འདློད་

ཆགས་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། འདིར་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་དབང་དང༌། དྗེའི་

1  སྐུ།   བ
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རྗེས་སུ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལས་བསྐྗེད་རིམ་ལ་སློབ་པའི་དུས་ཀི། བསྗེ་བ་ངློས་

འཛིན་པ་མིན་གི། རློགས་རིམ་གི་སྗེང་ནས་བསྗེ་བ་དུ་བྱྗེད་སློན་པས། འདློད་ཆགས་

དབང་དང་བསྗེ་བ་འདིར་སློན་པ་ནི་སྐབས་དང་མ་འབྗེལ་ལློ། །བར་དློའི་ཕྱློགས་

གཅིག་མངལ་དུ་སྐྗེ་བའི་བར་དློས་ལུས་ལྗེན་པ་ན། འདློད་ཆགས་དང་ཞྗེ་སང་གི་

སྗེམས་གང་རུང་ཞིག་མངློན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་གདམས་ངག་ལ་བསམས་

ནས། སྒྱུ་ལུས་ཞྗེ་སང་དང་བསྗེ་ཟྗེར་བ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་མྗེད་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆྗེ་བའི་སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་བ་བློར་ན། 

སྒྱུ་ལུས་ཀི་བསྗེ་བ་དངློས་སློར་ནས་འགྲློ་བ་དང༌། ཡང་གལ་ཆྗེ་བ་ཤི་བའི་འློད་

གསལ་གི་མཐར་བར་དློ་ཇི་བཞིན་དུ་སྒྱུ་ལུས་སྒྱུབ་པའི་བསྗེ་བ་ཡང་སློར་བར་འགྱུར་

བ་དང༌། མངལ་སྐྗེས་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཁར་ཡང༌། འདློད་ཆགས་ཀི་སྗེམས་ཀིས་ཀང་

མཚམས་སྦྱློར་བར་གསུངས་པས། སྒྱུ་ལུས་དང་འདློད་ཆགས་བསྗེ་ཞྗེས་ཀང་བྱ་

དགློས་པར་འགྱུར་བས། རྣམ་གཞག་དྗེ་རྣམས་མི་ལྗེགས་སློ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་ལ་འདློད་ཆགས་ཤས་ཆྗེ་བས་འདློད་ཆགས་དང་

བསྗེ་བ་ཡིན། རྨི་ལམ་བར་དློ་ལ་གཏི་མུག་དང་བསྗེ་བ་ཡིན། སིད་པ་བར་དློ་ལ་ཞྗེ་

སང་ཤས་ཆྗེ་བས་ཞྗེ་སང་དང་བསྗེ་བ་ཡིན། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡང་མི་འཐད་པ་སྔ་མས་

རྟློགས་པར་ནུས་ལ། ཁྱད་པར་དུ། གཉིད་དང་རྨི་ལམ་བར་ཤྗེད་ན། །གཏི་མུག་ཆློས་

སྐུའི་ངློ་བློ་ཅན། ཞྗེས་གཉིད་དུ་ནི་སློང༌། རྨི་ལམ་མ་ཤར་བའི་བར་དྗེར། གཉིད་ཀི་

འློད་གསལ་འཛིན་པར་བཤད་པའི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས། ཡང་རྨི་ལམ་གི་

དུས་སུ་གཏི་མུག་དང་འློད་གསལ་བསྗེ་བར་འདློད་པ་ནང་འགལ་ལློ། །ཡང་མར་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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པས་མཛད་ཟྗེར་བ་ཞིག་ཏུ། འདློད་ཆགས་དང་ཟག་མྗེད་དུ་བསྗེ་བ། ཞྗེ་སང་དང་སྒྱུ་

ལུས་སུ་བསྗེ་བ། གཏི་མུག་དང་འློད་གསལ་དུ་བསྗེ་བ་འབྱུང་ཡང༌། སྔ་མ་གཉིས་ལ་

ཡིད་བརྟན་མི་སང་ངློ༌། །ཡང་བ་མ་ཁ་ཅིག་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་ལ་རིམ་གཉིས་སློམ་པའི་

བསྗེ་བ་སྐློར་གཅིག །དྗེ་འབྱློངས་པ་དང་རྨི་ལམ་བར་དློ་ལ་གཏི་མུག་དང་འློད་གསལ་

བསྗེས་ནས། རིམ་གཉིས་སློམ་པའི་བསྗེ་བ་སྐློར་གཉིས། དྗེ་འབྱློངས་པ་དང་སིད་པ་

བར་དློ་ལ་ཞྗེ་སང་དང་ཆློས་ཉིད་དུ་བསྗེས་ནས། རིམ་གཉིས་སློམ་པའི་བསྗེ་བ་སྐློར་

གསུམ་མློ། ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ལ་ཡང་སིང་པློ་ཡློད་པར་མ་མཐློང་ངློ་། །འདིར་བར་དློ་

གསུམ་གི་ལུས་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་བར་དློའི་རྣམ་གཞག་བཅློ་ལྔ་བྱྗེད་པར་སང་

ཡང་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་ས་བས་མ་བིས་སློ། །

གཉིས་པ་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། བར་དློ་འཛིན་པ་པློའི་གང་

ཟག་གི་དབྱྗེ་བ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚུལ། དང་པློ་ནི། བར་དློ་

འཛིན་པ་འདི་ལ་གང་ཟག་རྣམ་པ་གསུམ་ཡློད་དྗེ། རབ་ནི་ཞལ་ལུང་དང་སྤྱློད་བསྡུས་

དང་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། འཆི་བའི་མཐའ་བར་དློ་འློང་བའི་དློད་ལ་སྒྱུ་

མའི་ལློངས་སྐུ་གྲུབ་ནས། རྟྗེན་དྗེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ཅིག་སྗེ། འདི་ལ་བློད་ཀི་མཁས་པ་

སྔ་མ་རྣམས་ལྗེ་ལློ་ཅན་བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བ་ཞྗེས་པའི་ཐ་སད་མཛད་དྗེ། ལྗེ་ལློ་མྗེད་

ཀང་ཚེ་འདིར་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་ཡློ་བྱད་མ་ཚང་བ་བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བ་ཞིག་ཀང་

ཡློད་པས། མིང་དྗེ་ནི་ཕྱློགས་གཅིག་གིས་བཏགས་པའློ། །འདི་ལ་ཚེ་འདིར་ལམ་གི་

རྟློགས་པ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཐློབ་པ་དགློས་སམ་ན། རིམ་པ་དང་པློའི་རྟློགས་པ་མཐར་

ཕྱུང༌། དྗེ་ནས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བ་བཞི་དང༌། སློང་པ་བཞིའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རིམ་གིས་བསྐྗེད་དྗེ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དངློས་གྲུབ་པ་

ལ་ཉྗེ་བ་ཞིག་དགློས་སློ། །འབིང་ནི་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སློང་

པ་བཞི་སྐྗེད་པ་བྱང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟར་ནུས་པའི་སྗེང་ནས་གཉིད་ཀི་སློང་པ་

དང་བསྗེ་ནུས་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་ཏྗེ། གཉིད་ཀི་སློང་པ་དང་བསྗེ་བ་ནི། རླུང་

སློབས་ཀིས་འཆི་བའི་སློང་པ་དང་བསྗེ་བའི་ཚད་འཛིན་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་

ལ་ནི་གཉིད་འཐུག་གི་སྐབས་སུ་ཡང་དྗེའི་སློང་པ་དང་བསྗེ་ནུས་ན་ལྗེགས་པར་

མངློན་ནློ། །ཐ་མ་ནི། དབང་རློགས་པར་ཐློབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་སྲུང་བ། རིམ་

པ་དང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་བརྩློན་ཞིང༌། རློགས་རིམ་བསློམ་པ་ཞིག་གིས། འཆི་བའི་

དུས་སུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ནས་འཆི་བའི་འློད་གསལ། དངློས་གཞི་འཆར་བའི་

རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཏུ་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

ནས། ད་ལྟ་ནས་དྗེའི་གདམས་ངག་རྣམས་མང་དུ་སྐློང་བ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ནི་རྨི་ལམ་

འདུན་པས་འཛིན་པ་དང་འདྲ་སྗེ། འཆི་བའི་འློད་གསལ་རླུང་སློབས་ཀིས་མི་ཟིན་

ཀང༌། དྗེའི་གདམས་ངག་ལ་གློམས་པའི་སློབས་ཀིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་རྣམས་

མིན་པའི་ཚེ་འདིར་སྗེམས་གནས་བརྟན་པའི་གློམས་པ་ཆྗེ་བས་ཀང་འཆི་བ་ལ་ཉྗེ་

བའི་ཚེ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཡིད་ལ་བྱས་ན། དྗེའི་རྒྱུན་འབྱུང་བར་མངློན་ཏྗེ། ཚེ་འདིར་

གང་ལ་གློམས་ཆ་ཆྗེ་བའི་དགྗེ་བའི་སྗེམས་དྲན་ན། འཆི་སིད་ཀི་སྔ་ལློགས་པར་དུ་

འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློན་ཀང་འདི་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་

ནློ། །

གཉིས་པ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་རབ་བར་དློར་
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འཚང་རྒྱ་བ་ཞྗེས་པ་ནི། ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ནློ། །འདི་ལ་འཆི་

བའི་འློད་གསལ་ཟིན་ན་དུས་དྗེར་འཚང་རྒྱ་བར་འདློད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་བར་དློ་དང་པློར་

སངས་རྒྱས་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། འཆི་སིད་མ་འགགས་པར་

བར་དློ་གྲུབ་པ་གཞུང་ཚད་ལྡན་རྣམས་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། འཆི་སིད་ཚེ་འདི་

དང་བར་དློ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས། ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་གཞག་དགློས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེར་

འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཟིན་ན་སྐབས་དྗེར་སངས་རྒྱས་པ་གཞུང་ཚད་ལྡན་གང་ནས་

ཀང་མ་བཤད་ཅིང༌། མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ལྟར་འབས་བུའི་ཆློས་སྐུ་སྔར་མ་

ཐློབ་གསར་དུ་ཐློབ་པའི་དངློས་ཀི་རྟྗེན་ཡིན་ན། རློ་ཐ་མལ་པར་འགྲློ་བ་འགལ་བའི་

ཕྱིར་དང། རྟྗེན་དྗེ་ལ་སློབ་མི་སློབ་ཀི་མཚན་དཔྗེ་གང་ཡང་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་

ན་དྗེར་འཆི་བ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་ཞྗེས་པ་ནི། འདྲ་བ་ཙམ་ལ་ཆློས་སྐུར་བཏགས་པ་

ཡིན་གི། ཆློས་སྐུ་དངློས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཤི་བའི་འློད་གསལ་གི་

མཐར་བར་དློ་མཚན་ཉིད་པའི་ལུས་ལྗེན་དགློས་ན། བར་དློ་ཟིན་ནས་ལམ་སྦྱངས་

ཀང་རྟྗེན་དྗེ་ཉིད་ལ་མཆློག་མི་འགྲུབ་པས། གང་ཟག་དང་པློ་ལ་གཞན་ལ་བར་དློ་འློང་

བའི་དློད་ལ། ཁློང་ལ་རླུང་སྗེམས་ལས་ལམ་གི་ལློངས་སྐུ་འགྲུབ་པ་བཞི་དགློས་པ་

ཡིན་ཏྗེ། འདི་དག་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་རྣམས་ཀང་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །གང་ཟག་ཕྱི་མ་

གཉིས་ཀིས་ནི་འཆི་བ་ལ་ཉྗེ་བའི་སྔློན་རིག་པ་གསལ་བ་ན། ཟང་ཟིང་ཡློངས་སུ་

བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་གི་ཕྱློགས་སུ་ལྟློས་པ་མྗེད་པར་བློས་

ལིངས་ཀིས་བཏང་ལ། ཅི་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མྗེད་པར་བྱ། ཁས་བངས་པའི་སློམ་པ་

དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་ལྟུང་རྣམས་ལ་བཤགས་བསམས་དང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་
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ཆགས་སློར་གཞུག་ལ། ད་ནི་ཤི་ནའང་ཤི་མློད་སམ་དུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པ་མྗེད་པར་

བྱ། འཆི་བ་དང་བར་དློའི་གདམས་ངག་གློམས་པ་རྣམས་ལ། དྗེ་གཉིས་དགྗེ་སྦྱློར་གི་

གསལ་འདྗེབས་སུ་འགྲློ་བའི་ཚུལ་དྲན་པར་བྱས་ཏྗེ། འཆི་བ་ལ་བུ་ཕ་ཁྱིམ་དུ་འགྲློ་བ་

ལྟར་དགའ་བར་བྱ། དྗེ་ནས་རང་ལྷར་གསལ་འདྗེབས་པ་དང༌། མདུན་དུ་བ་མ་དང་ཡི་

དམ་གི་ལྷ་ཚོགས་བསློམས་ནས་མཆློད་དྗེ། འཆི་བ་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ནུས་པ་

དང༌། བར་དློ་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་ནུས་པའི་གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་གདབ་བློ། །གང་

ཟག་གཉིས་པས་ནི་འཆི་བའི་དུས་སུ་འབྱུང་བའི་འཆི་རྟགས་རྣམས་མ་ཤར་བའི་སྔློན་

ནས་ཀང༌། སྔར་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་པའི་ཐབས་གང་གློམས་ཆ་ཆྗེ་བ་ཞིག་ཡང་དང་

ཡང་དུ་སྦྱངས་ལ། སློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་པ་དང༌། དྗེའི་མཐར་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ལུགས་ཁྱད་

པར་ཅན་དང༌། གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་འཛིན་པ་དང༌། རྨི་ལམ་གི་ལུས་སྒྱུ་ལུས་སུ་

ལྡང་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་བྱ་ཞིང༌། སྔར་བཞིན་འཕྗེན་པ་ཡང་ཡང་བཏང་སྗེ། 

འདི་ནི་སྔ་མློ་ནས་ཀང་མང་དུ་སྦྱང་དགློས་སློ། །དྗེ་ནས་འཆི་རྟགས་སློགས་བརྟག་པ་

ནི་རགས་པ་ཉི་ཤུ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་རྣམས་ནི་རྣམ་གཞག་ལས་

འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ། མདློར་བསྡུས་པའི་རྟགས་ནི་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ན་ཕྱི་

རྟགས་ལུས་བསྒུལ་བསྐློད་མི་ནུས་ཤིང༌། ཟུངས་མི་ཐུབ་པར་ལྷློད་ལྷློད་པློར་འགྲློ། 

ལུས་ས་ལ་བྱིང་བ་སམ་བྱྗེད་ཅིང་ང་ཐྗེན་ཟྗེར་བ་འབྱུང༌། ནང་རྟགས་ནི་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་

བུའི་ཉམས་འབྱུང༌། ཆུ་མྗེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཕྱི་རྟགས་ནི་ཁ་སའི་ཆུ་སྐམས་ཤིང་ལྕྗེ་ཐུང་དུ་

འགྲློ། ནང་རྟགས་དུ་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་ཕྱི་རྟགས་ནི་དྲློད་ཆུང་དུ་

འགྲློ་ཞིང། ལུས་ཀི་དྲློད་མཐའ་ནས་སྡུད། ནང་རྟགས་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། 
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ཀུན་རྟློག་གི་རླུང་སྗེམས་ལ་ཐིམ་པའི་ཕྱི་རྟགས་ནི། དབུགས་ཕྱིར་རིང་དུ་རྒྱུ་ཞིང་

ནང་དུ་སྡུད་མི་ཤྗེས། ཅུང་ཟད་སྡུད་ཀང་ཐུང་ལ་རྩུབ་པར་སྡུད། ནང་རྟགས་མར་མྗེ་

རླུང་གིས་མ་བསྐློད་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། དྗེ་ནས་སློང་པ་ཞྗེས་པ་སང་བ་དང་པློ་འཆར་ཏྗེ། 

ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་པ་ལ་ཟླ་འློད་ཤར་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེ་བསྡུས་

པའི་རྗེས་སུ་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་ཞྗེས་པ་སང་བ་མཆྗེད་པ་འཆར་ཏྗེ། ནམ་མཁའ་གཡའ་

དག་ལ་ཉི་འློད་ཤར་བ་བཞིན་དུ་དམར་པློའམ་དམར་སྗེར་གི་སང་བ་འཆར། དྗེ་ནས་

སང་བ་དྗེ་ཡང་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་སློང་ཆྗེན་ཞྗེས་པ་སང་བ་ཉྗེར་ཐློབ་འཆར་ཏྗེ། ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ། ནག་ལམ་པ་འབྱུང་

ཞིང་དྲན་པ་ཡང་ཉམས་ནས་འགྲློ། དྗེ་ནས་ནག་ཐློམ་གིས་སློང་བའི་དྲན་མྗེད་དྗེ་

སངས་པ་ན་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཞྗེས་པ་འློད་གསལ་འཆར་ཏྗེ། ནམ་མཁའ་སློད་བྱྗེད་

ཀི་ཟླ་ཉིའི་འློད་དང༌། ནག་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་བལ་བའི་ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་ལྟ་བུ་ཞིག་འཆར་ཏྗེ་འློད་གསལ་དངློས་གཞིའློ། །འདིར་སློང་པ་གསུམ་

དང་འློད་གསལ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཕྱི་རྟགས་དུ་བ་དང་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་དང་མར་

མྗེ་དང༌། ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་དང༌། ནང་རྟགས་དཀར་པློ་དང་དམར་པློ་དང་ནག་པློ་

དང་སྐ་རྗེངས་ཤར་བ་ལྟ་བུ་གཉིས་བྱྗེད་པ་དང༌མི་བྱྗེད་པ་གཉིས་སང་ཡང་ཕྱི་མ་

ལྗེགས་ཏྗེ། དུ་བ་སློགས་ནི་སློང་པ་བཞིའི་སྔློན་ཉིད་དུ་འློང་བར་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་དུ་

མ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། སློང་པ་བཞི་ག་ཡང་དཀར་པློ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་

འཆར་བ་མ་གཏློགས་པ། སྤིན་མྗེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་སང་བ་ལ་འདྲ་བ་ཡིན་

ནློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འཆི་བའི་འློད་གསལ་གི་དུས་འདི་ནི། སང་བ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་ནས་

རླུང་རྣམས་སིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པ་དང༌། སྤྱི་བློའི་ཐིག་ལྗེ་དཀར་པློ་མར་ལ་

བབ། ལྟྗེ་བའི་དམར་པློ་ཡར་འློངས་ཏྗེ་སིང་ཁར་འདུ་འཕློད་བྱས་པའི་སྐབས་ཡིན་

ནློ། །ཁམས་དྲུག་ལྡན་མིན་པའི་སྗེམས་ཅན་གཞན་འཆི་བ་ལ་ཡང༌། སྔར་བཤད་པའི་

འློད་གསལ་ཁྱྗེམས་པ་ཞིག་འཆར་མློད་ཀང་ངློས་མི་ཟིན་ནློ། །འབྱུང་བ་ཐིམ་པའི་

རྟགས་དྗེ་རྣམས་ནི་སྔ་ཚད་ནས་ཀང་འློང་བས། ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། 

རྟགས་དང་པློ་བྱུང་བ་ནས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་པའི་ཐབས་གང་གློམས་ཆ་ཆྗེ་བ་ཞིག་ལ་

སྦྱང་ཞིང༌། རྟགས་བཞི་ཤར་བ་ན་རྟགས་དྗེ་དང་དྗེ་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་ངྗེས་པར་བྱས་ལ་

ལྟ་བ་དྲན་པར་བྱ། ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་འཆར་རིམ་རྣམས་དགྗེ་སྦྱློར་དང་བསྗེ་བའི་

འཕྗེན་པ་བཏང༌། དྗེ་ནས་སློང་པ་དང་པློ་ཤར་བ་ན་ངློས་ཟིན་པར་བྱ་ཞིང་ལྟ་ཐློག་ཏུ་

བཞག་སྗེ། སློང་པ་གཉིས་པ་དང་ཉྗེར་ཐློབ་དྲན་ཐུབ་པ་རྣམས་ལའང་དྗེ་ལྟར་བྱ། འློད་

གསལ་ཤར་བ་ན་ལྟ་ཐློག་ཏུ་བཞག་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་ཅི་ཐུབ་བྱ། འཆི་བའི་འློད་

གསལ་གི་དུས་སུ་རླུང་སྗེམས་དབུ་མར་སྡུད་པས། རླུང་སིང་གར་ཐིམ་པ་ན། གཉིས་

སང་གི་སྤློས་པ་རགས་པ་རྣམས་ཞི་བ་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་ལྟ་བུར་འཆར་ཞིང༌། དྗེ་

ངློས་ཟིན་ནས་དྗེ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་ཐུབ་ཀང༌། སྔློན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་

ནས་སློམ་སློམ་པ་ཞིག་གིས། ལྟ་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས་སྐློང་རྒྱུ་མྗེད་ན། གནས་ལུགས་

རྟློགས་པར་མི་འགྲློ་བས། སྔར་ཚེ་འདིར་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕྗེབ་པ་ཅིག་དང༌། བདྗེ་སློང་

སྦྱློར་གིན་བསློམས་པའི་བུའི་འློད་གསལ་ལམ་གི་འློད་གསལ་ལ་གློམས་པ་དགློས་

སློ། །རྗེ་བཙུན་མིད་ལས་ཀང༌། འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡིན་པ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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ལ་ཡིན་པར་ངློ་ཤྗེས་དགློས། དྗེ་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་བ་མ་དམ་པས་ངློ་

སྤད་པ། གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་དློན་གློ་བ་དང༌། མཚོན་བྱྗེད་ལམ་གི་འློད་གསལ་སྦྱང་

འཚལ་ལློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

གཞིའི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་ནི་མའི་འློད་གསལ་ཡིན་པས་འློད་གསལ་མ་བུ་

གཉིས་བསྗེ་ཐུབ་པ་ལ། ད་ལྟ་སད་དུས་སུ་སློག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བྱས་པ་ལས། སློང་པ་བཞི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ལ་གློམས་པ་དང༌། 

གཉིད་དུས་སུ་གཉིད་ཇི་ལྟར་འཐུག་ཀང་འློད་གསལ་དང་བསྗེ་ཐུབ་ན། རླུང་སློབས་

ཀིས་ད་གཟློད་འཆི་བའི་འློད་གསལ་མ་བུ་བསྗེ་ནུས། འཆི་བའི་འློད་གསལ་ལ་དྗེར་

ངློ་ཤྗེས་ནས་བསྗེ་ནུས་ན། དྗེའི་ཕྱི་ལློགས་སུ་བར་དློ་འཆར་བ་ངློ་ཤྗེས་པས། བར་དློ་

ཟིན་པའི་ཐབས་དམ་པ་ནི། འཆི་བའི་འློད་གསལ་ངློས་ཟིན་ནས་བསྗེ་ནུས་པ་ཡིན་

གི། དྗེ་ལས་གཞན་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལས་གཞན་ད་ལྟ་ང་ཤི་བར་འདུག །སང་བ་འདི་བར་

དློ་ཡིན་པར་འདུག་སམ་པ་སློགས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྦྱངས་ན། བར་དློ་ཟིན་པ་ཙམ་

སིད་དུ་ཆུག་ཀང་སློབས་ཆུང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་འཆི་རིམ་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་ལའང་དྗེ་

བཞིན་དུ་སྦྱངས་ན། འཆི་རིམ་གི་སློང་པའི་སྐབས་སུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱུན་རིང་བ་ཙམ་

བྱུང་ཡང། ཚེ་འདིར་རླུང་སློབས་ཀིས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཟིན་པ་མིན་པས། རྣལ་

འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་ལམ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་བཞག་པར་དཀའློ། །དྗེས་ན་དྗེ་དག་ལ་

དློན་གཉྗེར་ཆྗེ་ན། རྩ་བ་བློར་ནས་ཡལ་ག་མ་བཙལ་བར། སར་ཡང་གཏུམ་མློའི་རྣལ་

འབྱློར་སྔར་བཤད་པ་སློགས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་ཐབས་རྣམ་དག་རྣམས་ལ། 

སིང་རུས་བསྐྗེད་ནས་སད་དུས་སུ། སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་
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ལས་སློང་པ་བཞི་སྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་རྗེད་ན་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་

པར་བྱ། དྗེ་ནས་སད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་གི་མཐའ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་

གི་མཐར་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་ལྡང་བ་བྱུང་ན། 

ད་གཟློད་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དང་བར་དློ་ཟིན་ལུགས་ལ། སྔློན་མྗེད་པའི་ངློ་མཚར་

བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར་བས། གཏུམ་མློ་ལམ་གི་རྨང་རློ་ཡིན་ཟྗེར་བ་དྲན་པར་

གིས་ཤིག །འཆི་བའི་འློད་གསལ་ཟིན་ནས་བཟུང་བ་དྗེ་འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་

རྩློམ་པ་ན། སྔར་གི་གློམས་པ་དང་”འཕན
1

་པའི་གནད་ཀིས། མློས་པ་ཡིད་བྱྗེད་ཀི་སློ་

ནས་བར་དློ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བའི་ཐབས་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བར་དློ་ཟིན་བྱུང་ན་

བར་དློའི་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་ལྗེན་དགློས་པར་བྱུང་བ་འདིས། རྟྗེན་དྗེ་ལ་མཆློག་མི་

འགྲུབ་ཀང༌། རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ལྷར་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྐློང་བ་

དང༌། གང་སང་གི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་སྔར་སང་བ་སྒྱུ་མ་དང༌། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མར་

བཤད་པ་བཞིན་དུ་བསློམས་ན་ཁྱད་པར་ཆྗེ་བས་དྗེ་རྣམས་ཀི་གདམས་ངག་ནས་

བར་དློའི་སྐབས་ཡིན་པར་བསམས་ཀིན་བསློམ་པར་བྱའློ། །ཚེ་འདིར་ལམ་གློམས་

པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དྗེ་མངལ་དུ་སྐྗེ་བར་མ་ངྗེས་པས། སྐྗེ་གནས་གཞན་གསུམ་དུ་

ཡང་སྐྗེ་བ་འློང་བས། སྔར་བཞིན་གང་སང་ལྷ་དང༌། ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་དང༌། སྒྱུ་མ་རང་

བཞིན་གིས་སློང་བཞིན་དུ་དྗེར་སང་བའི་དློན་ལ་ངྗེས་པ་དྲངས་ནས། ལྗེགས་པར་

བསྐངས་ན་ཕ་མ་བ་མ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སློམ་པ་སློགས་ཀང་སྔ་

མའི་ནང་དུ་ལྷག་དང་བཅས་པ་འློང་བར་སང་བས་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །ཡང་སྐྗེ་གནས་

1  སྐུ།   འཕྗེན
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འདམ་པར་བྱ་ཞྗེས་པའི་སྦྱློང་ལུགས་བཞིན་དུ། དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྗེ་བའི་

འདུན་པ་སྦྱློང་བ་དང། མར་ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་གཞན་ནས་བར་དློ་ཟིན་ན། དྗེས་

གནས་མཐློན་པློར་སྐྗེ་བའི་འདུན་པ་གཏད་ནས། འཕློ་བའི་གདམས་ངག་བྱ་བར་

བཤད་པ་བཞིན་ཡང་བྱ་འློ། །

གཉིས་པ་འློད་གསལ་བསློམས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སད་དུས་སུ་འློད་

གསལ་བསློམ་ཚུལ་དང༌། གཉིད་དུས་སུ་འློད་གསལ་བསློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། 

སྤྱིར་འློད་གསལ་འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཐུན་མློང་བའི་འློད་གསལ་ནི། གཞིའི་ཆློས་ཉིད་

རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བ་ནི་ཡུལ་གི་འློད་གསལ་དང༌། དློན་དྗེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་རྟློགས་པ་ནི་ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་ལློ། །དྗེ་ནི་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་དང༌། 

སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་གཉིས་དང༌། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་གསུམ་དང༌། བ་མྗེད་གཉིས་ཀའི་

ཐུན་མློང་བ་སྗེ། སྤྱི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡུལ་

གི་འློད་གསལ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་ཀང༌། ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློས་དྗེ་རྟློགས་པ་ནི། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཉིད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་པས། ཐུན་མློང་

མ་ཡིན་པ་ཞྗེས་བྱའློ། །འདིའི་ཡང་གཙོ་བློ་ནི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བྱས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་རློགས་རིམ་པའི་བདྗེ་བ་དགློས་

སློ། །དྗེས་ན་ཁམས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར། དྲན་ཤྗེས་ཀི་

སྗེམས་བྱིང་རློད་དང་བལ་བའི་མི་རྟློག་པ་ཙམ་བསྐངས་པས། རླུང་ཅུང་ཟད་ལས་སུ་

རུང་བ་ལས་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་གསལ་མི་རྟློག་པ་ཞྗེས་ཟྗེར་བའི་བདྗེ་བ་ཡང་མིན་ལ། ཞུ་

བདྗེ་ཡིན་ཀང་བསྐྗེད་རིམ་ལ་སློགས་པའི་སྐབས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་པ་སློགས་
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ལས་མ་སྐྗེས་པའི་ཞུ་བདྗེ་ཡང་མིན་པས། བདྗེ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཕྱྗེད་

དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་སྔར་གཏུམ་མློའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ། རློགས་རིམ་

པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་ཕྗེབས་པའི་ལྟ་བ་དང་

སྦྱར་བའི། བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་འློད་གསལ་དུ་བཞག་པའི་ལམ་གི་

འློད་གསལ་ནི། སྒྱུ་ལུས་ཀི་རློགས་རིམ་གི་སྔློན་དུ་སྐྗེ་དགློས་ཤིང༌། དྗེ་ལ་གློམས་པ་

མང་དུ་བྱས་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས། སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་དགློས་པས། འདིར་འློད་གསལ་སྔ་མ་

དྗེ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་བ་ཞིག་སྦྱློང་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་སྒྱུ་མའི་ལུས་དངློས་སམ་

རྗེས་མཐུན་པའི་རྟྗེན་ཅིག་ལ་བརྟྗེན་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཅིག་ཡིན་ནློ། །འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སྡུད་རིམ་ནི། འདིའི་མན་ངག་ཕལ་ཆྗེ་བར་མི་གསལ་ཡང༌། 

གདམས་ངག་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་སང་ངློ༌། །དྗེའི་རིམ་པ་ནི་

རང་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་སིང་ཁ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་

ནང་དུ་ཉི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་ཅིག་བསློམས། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་

སློད་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏྗེ། འློད་གསལ་དུ་བཞུས་པའི་སློད་ཁུ་བ་བཅུད་ཀི་སྗེམས་

ཅན་ལ་བསྡུ། དྗེ་ནས་ཅུང་ཟད་བཞུས་པ་དང་ཡུམ་ནི་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་བསྡུ། 

རང་གི་སྤྱི་བློ་ནས་ཡས་ཞུ། རང་མཐིལ་ནས་མས་ཞུ་བ་གཉིས་དང། ཉི་གདན་ནི་སིང་

ཁའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བསྡུ། དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཨུ་ཡིག་ཧ་ལ་བསྡུ། ཧ་རང་གི་མགློ་བློ་

ལ་བསྡུ། དྗེ་ཟླ་ཕྱྗེད་ལ་བསྡུ། དྗེ་ཐིག་ལྗེ་ལ་བསྡུ། དྗེ་ནཱ་ད་གྗེན་དུ་འཁྱློག་པ་ལ་བསྡུས་

ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཉིད་དུ་བསྡུས་པར་མློས་ནས། གནས་དྗེ་ཉིད་དུ་

དམིགས་པ་བརྟན་པར་བཟུང་ནས། རློ་རྐང་གི་རླུང་སིང་ཁའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས། སློང་པ་བཞིའི་རིམ་པས་ལམ་གི་འློད་གསལ་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་འཆར་ལ། དྗེ་ཤར་བ་ན་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ལྟ་ཐློག་ཏུ་གཡློ་

མྗེད་དུ་གཟུང་བར་བྱའློ། །སྔར་བཤད་པ་བཞིན་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་གཉིས་ཀ་

འཕགས་སྐློར་གི་གདམས་ངག་དང་སྒིག་རྒྱུར་སང་ལ། བཤད་མ་ཐག་པའི་འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་ནི། གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་རྗེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་སང་བས། འདུས་པའི་གདམས་ངག་གིས་ཅུང་ཟད་བརྒྱན་ནས་བཤད་

དློ། །སྔར་གཏུམ་མློ་བསློམ་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་ལྷན་སྐྗེས་སྐྗེད་

ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྐབས་འདིར་སྔར་བཤད་པའི་སྡུད་རིམ་དྗེ་ཉིད་ཀིས། སློག་དྷཱུ་

ཏིར་ཞུགས་པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་འློད་གསལ་བདྗེ་བག་ཏུ་སྐྗེད་ནུས་ལ། དྗེ་ལྟ་མིན་

ནའང་སྡུད་རིམ་འདི་ཉིད་ལ་གློམས་པར་བྱས་པས་ཀང༌། དྗེ་ལྟར་སྐྗེད་ནུས་པ་ཡིན་

ཏྗེ། གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་བསློམ་ཚུལ་ནི། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་

རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་ལ་

འཇུག་པའི་སྔློན་དུ་འདི་འཛིན་དགློས་པ་དང༌། དྗེ་ཉིད་རྨི་ལམ་འཛིན་ཐབས་དམ་པར་

འགྲློ་བས། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང༌། བ་མ་རྣམས་ཀིས་སྐབས་འདིར་བཤད་

འདུག་པ་དང་མཐུན་པར་བྱས་སློ། །འདི་ལ་སྔློན་དུ་ཟས་གློས་དྲློད་བཅུད་ཅན་མང་དུ་

བསྗེན་པ་དང༌། ཞག་གཉིས་གསུམ་གཉིད་གཅློག་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། མི་བྱྗེད་པའི་

ལུགས་གཉིས་འདུག་པ་ལ། དང་པློར་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པ་ལ་ཕལ་ཆྗེ་བས་

གཉིད་འཐུག་དྲགས་ན་ཟིན་དཀའ་ལ། ཅུང་སབ་ན་འཛིན་ས་བས་དང་པློའི་དུས་སུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནི། ཕྱི་མ་ལྟར་བྱ་ལ། གློམས་ནས་བརྟན་པ་ན་སྔ་མ་ལྟར་བྱ་སྗེ། གཉིད་གཅློག་པ་ནི་

མི་དགློས་སློ། །འློན་ཀང་གཉིད་ཤིན་ཏུ་འཐུག་པ་ལ་ཨྗེ་ཟིན་ལྟ་འདློད་ན་ནི། དྗེ་ལྟར་

ཡང་བྱའློ། །ཉིན་མློ་ནས་དང་མཚན་མློའི་ཆ་ལ་ཡང། དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་

དབུལ། ཆློས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་བཏང་ལ། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཟིན་པ་དང༌། དྗེའི་

འགལ་རྐྗེན་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་བཅློལ། རང་ལྷར་བསློམས་པ་དང་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་

བསློམས་ལ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཟིན་པའི་གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་གདབ། གཉིད་

བྱུང་བ་ན་རྨི་ལམ་དུ་མ་ཤློར་བར་གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་ཟིན་པར་བྱའློ་སམ་དུ་

འཕྗེན་པ་མང་དུ་བཏང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཉལ་བ་ན་མགློ་བྱང་རྒྱབ་ཤར་ཁ་ནུབ་རང་པ་

ལྷློར་ལྟ་བ་དང་རང་པ་གཡས་པའི་སྗེང་དུ་གཡློན་པ་བརྩྗེགས་ཏྗེ། གཞློགས་གཡས་

པ་འློག་ཏུ་འབྗེབས་པ་སྗེང་གྗེའི་ཉལ་ཐབས་བྱའློ། །

རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སིང་གར་པད་འདབ་མ་བཞི་པ་སྔློན་པློ་ཞིག་

བསམ། དྗེའི་ལྟྗེ་བ་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་གཅིག་བསམ། འདིའི་འདབ་

མ་ལ་ཨ་ནུ་ཏ་ར་འགློད་པ་དང་མི་འགློད་པའི་ལུགས་གཉིས་སང་བ་ལ། སྔ་མའི་

ལུགས་ཀིས་ཤར་གི་འདབ་མ་ལ་ཨ། ལྷློར་ནུ། ནུབ་ཏུ་ཏ། བྱང་དུ་ར་བཀློད་ནས་

གཉིད་དུ་འགྲློ་ལ་ཁད་པ་ན། ཨ་ལ་སྗེམས་གཏློད། གཉིད་མགློ་རྩློམ་པ་ན་ནུ་ལ་གཏད་

པས་སློང་པ་དང་པློ་སང་བ་འཆར། དྗེའི་འློག་ཏུ་ཏ་ལ་གཏད་པས་སློང་པ་གཉིས་པ་

ཤིན་ཏུ་སློང་པ་སང་བ་མཆྗེད་པ་འཆར། དྗེའི་འློག་ཏུ་ར་ལ་གཏད་པས་སློང་པ་གསུམ་

པ་ཆྗེན་པློ་སློང་པ་ཉྗེར་ཐློབ་འཆར། དྗེ་ནས་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ལ་གཏད་པས་སློང་པ་བཞི་

པ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འཆར་ཟྗེར་ཞིང༌། ཡི་གྗེ་དྗེ་རྣམས་བསློམས་པ་ལ་སློང་པ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆར་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པར་སྨྲའློ། །དྗེ་ལྟར་སྨྲ་ཡང་ཡི་གྗེ་

དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་བཀློད་པ་ལ་དམིགས་པས། སློག་སིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་

པའི་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་ལས་སློང་པ་བཞི་འཆར་བའི་མན་ངག་གི་གནད་མ་

རྟློགས་པར་སང་ལ། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་ཡང་སིང་གར་འགློད་ཟྗེར་

བ་ཙམ་མིན་པ། སིང་ཁའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་འགློད་པ་ཡང་གསལ་

བར་མ་བྱུང་ལ། འདབ་མའི་ཡི་གྗེའི་སྐབས་སུ་སློང་པ་གསུམ་སྐྗེ་ཟྗེར་བ་སང་བས། 

འདིའི་མན་ངག་གི་གནད་ཀི་གཞི་སློར་བ་བཞིན་དུ་འགྲློའ ློ། །དྗེས་ན་ཨ་ནུ་ཏ་ར་

བཀློད་པ་ལ་འགངས་ཆྗེ་རྒྱུ་མྗེད་པས་མྗེད་ཀང་ཆློག །དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་གང་དུ་འགློད་

ས་དྗེ་ལྗེགས་པར་ཐློན་དགློས་པར་འདུག །དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་

འཛིན་མཁན་འདི་ལ། སྔར་གནས་ཆ་བརྟན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྗེད་པ་དང་མ་རྗེད་པ་

གཉིས་ལས་མ་རྗེད་པ་ཡིན་ན་ནི། ཉལ་ཁ་ཙམ་དུ་སྔར་གི་དམིགས་པ་དྗེ་བསྐངས་

པས། གཉིད་དུ་སློང་མ་ཐག་ཏུ་གཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲློ་བ་ཡུན་ཤིན་ཏུ་ཐུང་བ་རྗེ་

དང༌། དྗེ་གཉིད་ཀི་སྐབས་ཡིན་པར་ཤྗེས་པ་གཅིག་ཚེགས་ཆྗེན་པློས་འབད་པས་

འབྱུང་དུ་ཆུག་ཀང༌། དྗེ་ལ་ལྗེགས་པར་གནས་པ་མི་ནུས་ལ། རླུང་སློབས་ཀིས་འློད་

གསལ་འཛིན་མི་ནུས་ལ་གཉིད་དུ་སློང་དུས་སུ། ས་བུག་གི་འབྱུང་འཇུག་ཕ་མློ་མི་

འགག་པའི་གནད་ཀིས། སློང་པ་བཞི་ག་རྗེས་མཐུན་པ་ཙམ་མིན་པ་མཚན་ཉིད་པ་

འཆར་མི་ཐུབ་པས། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཟིན་པའི་དློན་མྗེད་དློ། །གནས་ཆ་བརྟན་

པློ་རྗེད་པ་ལ་གཉིད་ལས། སད་དུས་སུ་གཏུམ་མློ་ལ་སློགས་པའི་གནད་ལྗེགས་པར་

ཤྗེས་ནས་བསྐངས་པའི་སློབས་ཀིས། སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་གནས་སློགས་བྱས་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལས་སློང་པ་འདྲྗེན་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཉལ་ཁར་སྔར་བཤད་པའི་དམིགས་པ། དྷཱུ་

ཏིའི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་བསློམ་པ་སློགས་ཤྗེས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ན། ཞག་གཉིས་

གསུམ་ཕན་མི་འགང་བར་ངྗེས་པར་གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་རླུང་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་འཛིན་ནུས་སློ། །སད་དུས་སུ་དྗེ་འདྲའི་རླུང་སློབས་ཀིས་སློང་པ་འདྲྗེན་མི་

ནུས་ཀང༌། སྤྱིར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བདྗེ་གསལ་མི་རྟློག་པ་ཞྗེས་གྲགས་པ་དྗེ་བརྟན་པློ་

ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དྗེས་ཉལ་ཁར་སྔར་བཤད་པའི་དམིགས་པ་དྗེ་བཟུང་བའམ། 

ཡང་ན་དྗེ་མ་བཟུང་ཡང་སད་དུས་སུ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་དྗེ་

བསྐངས་ན། དྗེའི་མཐར་གཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲློ་བ་ཞིག་འློང་སྗེ། དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་འློང་

བ་ལ་ཐུན་མློང་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརྟན་པློ་ཡློད་ན། དྗེས་ཆློག་གི་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་

མི་དགློས་པས། བ་མྗེད་ནས་བཤད་པའི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་

ནློ། །འློན་ཀང་དྗེ་འདྲ་བ་དྗེས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་སིང་ཁའི་དམིགས་པ་བཟུང་

ན། ད་གཟློད་ཀི་བག་ཆགས་འཇློག་པའི་གནད་ནི་ཡློད་དློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐུན་མློང་

བའི་སློ་ནས་གཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་སྐྗེད་ནུས་པ་དྗེས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཐློག་ཏུ་

འཇློག་ནུས་པ་ཡིན་ན། ལམ་ཐུན་མློང་བའི་འློད་གསལ་ཙམ་ཡིན་མློད་ཀང༌། སྔགས་

བ་མྗེད་ཀི་འློད་གསལ་གི་དློན་མྗེད་དློ། །

ད་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སིང་གར་དམིགས་པ་ལས་རླུང་སློབས་ཀིས་འཛིན་

ནུས་པ་ལ། སློང་པ་བཞི་འཆར་ལུགས་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། གཞི་དུས་སུ་སིང་ཁའི་

འཁློར་ལློ་ན་གཉིད་འཐུག་གི་གནས་སྐབས་སྐྗེད་པའི་ཐིག་ལྗེ་ཡློད་པའི་གནད་ཀིས། 

དྗེ་ལམ་དུ་བྱས་པ་ན་མི་རྟློག་པའི་འློད་གསལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འཆར་བ་ཡིན། དྗེ་ལམ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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དུ་མ་བྱས་པའི་ཚེ་ཡང་གཉིད་དུ་འགྲློ་བ་ན། དྗེར་རླུང་རང་ཤུགས་ཀིས་འདུ་བ་ཞིག་

ཡློད་དློ། །དྗེ་ལ་སད་དུས་སུ་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་པ་སློགས་ནུས་པ་ཞིག་གིས། གཉིད་

དུ་འགྲློ་ཁར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར། སིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་

བསྐངས་ན། དགྗེ་སྦྱློར་སྔ་མའི་གནད་ཀིས་རླུང་སིང་ཁའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་འདུ་བར་

ཤིན་ཏུ་ས་བ་ཞིག་འློང་ངློ་། །དྗེ་འློང་བའི་རིམ་པ་ནི་ཐློག་མར་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཆུར་མྗེར་

རྗེ་སང་བ་ཞིག་འབྱུང༌། དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེ་བསྡུས་པ་ན་དུ་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་སྔློ་མྗེར་བ་

ཞིག་གིས་ཁྗེངས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འབྱུང༌། སང་བ་དྗེ་བསྡུས་པའི་རྗེས་ལ་སིན་བུ་མྗེ་

ཁྱྗེར་འདྲ་བ་དམར་ཁ་ཁ་བ་མང་པློ་ཞིག་གི་སང་བ་འབྱུང༌། སང་བ་དྗེ་བསྡུས་པའི་

རྗེས་ལ་མར་མྗེ་རླུང་གིས་མ་བསྐློད་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་མང་དུ་འབྱུང༌། སང་བ་དྗེ་

བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་ཀློར་ལྗེ་རྗེར་ཐིག་ལྗེ་དཀར་པློའམ། ཟླ་བ་སློགས་འཆར་བའི་

དཀར་ལམ་མིན་པའི་ཡིད་ངློར་གང་སང་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་འདྲ་བ་

ཞིག་ལ། ཟླ་འློད་ཤིན་ཏུ་དྭགས་ཤིང་གསལ་བ་ཤར་བ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་ཐམས་ཅད་

དུ་ཁྱད་པ་འློང་སྗེ། སློང་པ་དང་སང་བ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། དྗེ་བསྡུས་པའི་རྗེས་ལ་ཀློར་ལྗེ་

རྗེར་དམར་ཁྱིལ་ཁྱིལ་སང་བ་མིན་པར། ཡིད་ངློར་གང་སང་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་

གཡའ་དག་འདྲ་བ་ཞིག་ལ། དྗེ་ལ་ཉི་འློད་ལྟ་བུ་དམར་པློའམ། དམར་སྗེར་དུ་སང་

བས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འློང་སྗེ། ཤིན་ཏུ་སློང་པ་དང་སང་བ་མཆྗེད་པ་

ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །སང་བ་དྗེ་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་ཀློར་ལྗེ་རྗེར་ཐིག་ལྗེ་ནག་པློ་སློགས་

སང་བ་མིན་པར། ཡིད་ངློར་གང་སང་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་འདྲ་བ་ལ། 

དྗེ་ལ་སློད་ཀི་སྨག་ནག་པློས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འཆར་ཞིང༌། དྗེའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སློད་ལ་དྲན་པ་ཉམས་མི་ཐུབ། སྨད་ཀི་མཚམས་ཤིག་ནས་དྲན་མྗེད་དུ་ནག་ཐློམ་

གིས་འགྲློ་སྗེ་སྐློན་མིན། དྗེ་དུས་དྲན་པ་ཉམས་ཕུལ་ཇི་ལྟར་ཆྗེ་བ་ཙམ་གིས། ཉྗེར་

ཐློབ་ཀི་རྟིང་ལ་འཆར་བའི་འློད་གསལ་དྗེ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་ཆ་ཆྗེ་བ་ཞིག་འབྱུང་ངློ༌། །འདི་

ལ་ཆྗེན་པློ་སློང་པ་དང་སང་བ་ཉྗེར་ཐློབ་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནས་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་སང་བ་དྗེ་

བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ། སྔར་གི་དྲན་མྗེད་འཐུག་པློ་དྗེ་སངས་ནས། ནམ་མཁའི་རང་

མདློག་ཇི་བཞིན་དུ་མི་ཐློན་པའི་རྒྱུ། ཉི་ཟླའི་འློད་ཤར་བ་དང་སྨག་འཐུག་པློས་ཁྱབ་པ་

གསུམ་དང་བལ་བའི། ཐློ་རངས་ཀི་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་འདྲ་བ་ཞིག་

འཆར་བ་དྗེ་ལ། ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ཡིན། དྗེ་ལ་ཅི་གནས་

གནས་ཀི་བར་དུ་འཇློག་ཅི་ཐུབ་བྱ་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་མ་ཐག་ནས་སད་པ་དང༌། མ་སད་

ཀང་རྨི་ལམ་དུ་ཤློར་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་འབད་དྗེ་མར་ལུགས་ཀི་གསང་

འདུས་ཀི་གདམས་ངག་ཏུ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་སློང་པ་བཞི་པློ་དྗེ་དགའ་བ་

བཞིར་ཡང་འཇློག་ལ། བཞི་པ་འློད་གསལ་ནི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བའི་མཆློག་ཡིན་

པས། དྗེའི་བདྗེ་བ་དང་སྗེམས་མི་རྟློག་པར་འཇློག་པ་ཙམ་བསྐངས་པའི་བདྗེ་བ་

གཉིས་བདྗེ་བའི་མིང་ཙམ་མཚུངས་ཀང༌། དློན་ནམ་མཁའ་དང་ལག་མཐིལ་དང་འདྲ་

བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་བདྗེ་ཆྗེན་དྗེ་སྐྗེས་པ་དང༌། སྔར་གི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དྲན་

པར་བྱས་ནས་སྗེམས་གཡློ་མྗེད་དུ་འཛིན་པ་དྗེ་ལ། བ་མྗེད་ཀི་ཐྗེག་པའི་ལུགས་ཀི་

བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཅྗེས་ཡང་ཡང་བསྔགས་པ་དྗེ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལ་འདྲ་ལ་འདྲ་མིན་

གི་ནློར་ས་མང་པློ་ཞིག་སང་བ་ཞིབ་ཏུ་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །

ལུགས་འདིའི་གདམས་ངག་མང་པློར་སྐབས་འདིར་སློང་པ་གསུམ་གི་རྣམ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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གཞག་མ་བྱུང་ལ། ཁཅིག་ཏུ་སློང་པ་བཞི་ཀའི་རྣམ་གཞག་བྱུང་ཡང་ངློས་འཛིན་

གསལ་པློ་མི་འདུག་གློ །བ་མ་རློག་པའི་གདམས་ངག་ཁཅིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་མ་བྱུང་

ཡང༌། སྤྱློད་བསྡུས་ཀི་གཞུང་ཇི་བཞིན་པ་ཞིག་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་ལས། 

ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཁམས་ཕ་བ་ལ་གཞུག་གློ །ཁམས་ཕ་བ་ནི་སྗེམས་ལ་གཞུག་

གློ། །སྗེམས་ནི་ཡང་སྗེམས་པ་ལ་གཞུག་གློ །སྗེམས་པ་ནི་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་གཞུག་

སྗེ། དྗེ་ལྟར་སྦྱར་ནས་གཉིད་ལློག་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་དུས་འདིར་ནི་སྗེམས་དང་

སྗེམས་པ་དང༌། མ་རིག་པ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དྲན་པ་བརྗེད་པའློ། །ཕྱིས་

ནི་བརྗེད་པ་ཡང་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་འློད་གསལ་བའློ། །ཡང་གྲློལ་བ་ན་

རླུང་གིས་རང་བཞིན་རྗེད་དྗེ། གལ་ཏྗེ་རྨི་ལམ་གཞན་དག་འབྱུང་བ་ནི། ཇི་སིད་དུ་

རྣམ་ཤྗེས་མི་གཡློ་བ་དྗེ་སིད་དུ་གཉིད་ལློག་ནས་འློད་གསལ་བ་ལ་བལྟ་སྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་འདིར་སང་ལ། གྲུབ་ཆྗེན་གི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ནས་གཉིད་ཀི་སློང་པ་

བཞི་བཤད་ནས་འློད་གསལ་འཛིན་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་གཞན་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་

བས། འདི་ནས་བཤད་པ་བཞིན་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ནི་

ཞྗེས་པ་ནི། རགས་པའི་ཕུང་སློགས་ཀི་སང་བ། ཁམས་ཕ་བ་ཞྗེས་པ་རླུང་ལ་ཐིམ་

པའི་དུས་ཡིན་ཏྗེ། ས་ཆུ་མྗེ་གསུམ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་ནས། མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་

དུས་སློ། །དྗེ་ནས་རླུང་སང་བ་དང་པློའི་རྣམ་ཤྗེས་ལ་ཐིམ་པ་ནི། སྗེམས་ལ་གཞུག་

ཅྗེས་པ་སྗེ། སྗེམས་ནི་སློང་པ་དང་པློའ ློ། །སྗེམས་པ་ལ་ཞྗེས་པ་ནི་སང་བ་མཆྗེད་པ་

དང༌། གཞུག་ཅྗེས་པ་རྣམ་ཤྗེས་ནི་དྗེར་ཐིམ་པའློ། །མ་རིག་པ་ནི་ཉྗེར་ཐློབ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ལྟར་སྦྱར་ནས་ཞྗེས་པ་ནི་གཉིད་དུས་ཀི་སྗེམས་སློང་པ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའམ་
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བསྗེས་པའློ། །དྗེ་དག་གི་ངློས་འཛིན་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་

གསུངས་པའི་དློན། སྤྱློད་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་སྔར་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་པ་

དྗེའློ། །དུས་འདིར་ཞྗེས་པ་ནི་གཉིད་ཀི་དུས་སློ། །སྗེམས་གསུམ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་

སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་ཞུགས་པའློ། །དྗེ་གསུམ་གི་གསུམ་པའི་དུས་ནི་དྲན་པ་ཉམས་

པའློ། །ཕྱིས་ནི་ཞྗེས་པ་ནི་ཉྗེར་ཐློབ་ཀི་རྗེས་ཐློགས་སུའློ། །བརྗེད་པ་ཡང་མྗེད་པ་ནི་

དྲན་མྗེད་འཐུག་པློ་སངས་པའི་སྐབས། ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཐློན་པ་

དང་འདྲ་བ་སྗེ། དྗེ་ལ་ནི་དྗེ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏློགས་པ་སང་བ་གཞན་གང་ཡང་མི་འཆར་

རློ། །འདིར་ཆག་འགྱུར་ལས། ཡང་གྲློལ་བ་ན་རླུང་གིས་རང་བཞིན་གཡློས་ཏྗེ། གལ་

ཏྗེ་རྨི་ལམ་གཞན་དག་མ་བྱུང་ན། ཇི་སིད་དུ་ཞྗེས་སློགས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་ལ། དྗེའི་

དློན་ནི་འློད་གསལ་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་གྲློལ་བ་སྗེ། དྗེ་ལྷློད་པར་སློང་ནས་ལྡང་བ་ན། 

རླུང་གིས་རང་བཞིན་གི་རྟློག་པ་གཡློས་ཏྗེ། རྨི་ལམ་འཆར་བ་ཡིན་པ་ལ། གལ་ཏྗེ་རྨི་

ལམ་འཆར་བ་དྗེ་མ་བྱུང་ན། ཇི་སིད་འློད་གསལ་ལས་མ་གཡློས་པ་དྗེ་སིད་དུ་འློད་

གསལ་བསྐྗེད་ཅྗེས་པའི་དློན་ཏློ། །དྗེས་ན་འློད་གསལ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་མིན་

པས། གཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་སྐྗེད་ནུས་པ་ལ་ནི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་སྔློན་དུ་

འཆར་དགློས་པའི་སློང་པ་གསུམ་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་མི་འཆར་བས། དྗེ་གསུམ་སྔློན་དུ་

མི་འཆར་བའི་གཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསལ་དྭངས་བྱུང་ཡང༌། གཉིད་ཀི་འློད་

གསལ་གི་དློན་མྗེད་དློ། །དྗེར་མ་ཟད་སློང་པ་དང་པློའི་སྔློན་དུ་ཡང་སྨིག་རྒྱུ་དང་དུ་བ་

སློགས་ཀང་འདྲ་ལ་འདྲ་མིན་ཙམ་ཞིག་ཨྗེ་འཆར་མ་གཏློགས་པ། ཁིགས་ཆགས་

བརྟན་པློར་མི་འཆར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་ཉམས་དང་རྟློགས་པའི་
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འློད་གསལ་གཉིས་དང༌། སབ་མློ་དང་འཐུག་པློའི་འློད་གསལ་གཉིས་དང༌། རྨི་ལམ་

གི་དུས་སུ་རྟློག་མྗེད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསལ་དྭངས་བྱུང་བ་ཡང༌། གཉིད་ཀི་འློད་

གསལ་དུ་འཇློག་པའི་རྣམ་གཞག་མང་པློ་སང་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མ་ཕྱྗེད་པར་

གཉིད་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་སྐྗེད་ནུས་པ་ཙམ་གི་སྗེང་ནས་བཤད་པ་མང་དུ་བྱས་པར་

སང་བས། ཡིད་བརྟན་ཐུབ་པ་མི་སང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་སད་དུས་དང་གཉིད་དུས་གཉིས་

ཀའི་འློད་གསལ་ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སང་བ། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེ་བ་འདི། ཤིན་ཏུ་གཅྗེས་པའི་གདམས་ངག་ཏུ་གཟུང་བར་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་འློད་གསལ་ལ་འཇློག་ཅི་ནུས་བྱས་ཀང༌། རླུང་གཡློས་པའི་དབང་

གིས་འཇློག་མ་ནུས་ན། རྨི་ལམ་དུ་ལྡང་ལུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ནི། མར་ལུགས་ཀི་

གསང་འདུས་ཀི་གདམས་ངག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལམ་གི་ཡན་ལག་འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་ལ་གཉིས། གློང་དུ་འཕློ་

བ་དང༌། གྲློང་དུ་འཇུག་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྣམ་ཤྗེས་གློང་དུ་འཕློ་བའི་གདམས་ངག་

འདི་ནི། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཆྗེན་པློ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ཡང་

བདྗེ་དགྗེས་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་བཤད་རྒྱུད་སམ་བྷུ་ཊ་དང་། བདྗེ་མཆློག་གི་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང༌། བདྗེ་མཆློག་སློམ་འབྱུང་

གཉིས་དང༌། རློ་རྗེ་གདན་བཞིའི་རྩ་རྒྱུད་དང༌། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་གི་

ལུང་ལ་སློགས་པ་ནས་གསུངས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འཕློ་བའི་གདམས་ངག་ལྗེགས་པར་

ཤྗེས་པར་འདློད་ན། རྒྱུད་དྗེ་རྣམས་དང་དྗེ་རྣམས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་

གུང་ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ནས། གནད་རྣམས་ཤྗེས་དགློས་པར་ཡློད་དློ། །ལམ་
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འདིའི་ཕན་ཡློན་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། ཉིན་རྗེ་བམ་ཟྗེ་གསློད་པ་དང༌། །མཚམས་

མྗེད་ལྔ་ནི་བྱྗེད་པ་དང༌། །རྐུ་འཕློག་འདློད་ལ་སྤྱློད་པ་ཡང༌། །ལམ་འདི་ཡིས་ནི་དག་

འགྱུར་ཏྗེ། །སིག་པས་གློས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །སིད་པའི་སྐློན་ལས་རིང་དུ་འགྲློ། 

ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། འགྱུར་ཁྱད་འགའ་ཡར་མ་གཏློགས་པ་ཁ་སྤྱློར་དང༌། གདན་བཞི་

ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པས། ཤིན་ཏུ་དློན་ཆྗེ་བས་འདི་ལ་འབད་དགློས་

སློ། །ལམ་འདིས་དག་པ་དང་གྲློལ་བར་གསུངས་པ་ནི། ངག་འགྲློ་ལས་གྲློལ་བ་དང་

དྗེར་སྐྗེ་བའི་སིག་པ་དག་པ་ཡིན་པར་མན་སྗེ་སློགས་ལས་བཤད་དློ། །འཕློ་བས་

ལས་ལ་སྦྱར་བའི་དུས་ཀང་། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། དུས་ལ་བབ་ན་འཕློ་བྱ་

སྗེ། །དུས་མིན་ལྷ་རྣམས་གསློད་པར་འགྱུར། །ལྷ་རྣམས་བསད་པ་ཙམ་གིས་

ནི། །དམལ་བར་ངྗེས་པར་སྗེག་པར་འགྱུར། །དྗེ་བས་འཆི་བའི་མཚན་མ་ནི། །མཁས་

པས་འབད་དྗེ་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་དང་། གདན་བཞི་དང་ཁ་སྦྱློར་ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་

དུ་གསུངས་པས། དུས་མ་ཡིན་པར་འཕློས་ན། རང་ཉིད་ལྷར་གསུངས་པའི་ལྷ་བསད་

པས། སྔགས་སློམ་ཡློད་ན་རྩ་ལྟུང་བརྒྱད་པ་འབྱུང་བས། དམལ་བར་འགྲློ་བའི་ཉྗེས་

དམིགས་ཆྗེ་བར་གསུངས་པས་དུས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དུས་ཤྗེས་པ་ལ་འཆི་ལྟས་ལ་

མཁས་པས་འབད་པ་ཆྗེན་པློས་འཆི་ལྟས་ཤྗེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པས། རང་ལ་

འཆི་ལྟས་མཐློང་བ་དང༌། དྗེ་ལ་འཆི་བླུ་བྱས་པས་མ་ཟླློག་པའི་རྟགས་མཐློང་ན། འཕློ་

བ་བྱ་བའི་དུས་སློ། །དྗེ་ཡང་གདན་བཞིའི་འགྲྗེལ་པར་ཟླ་བ་དྲུག་གི་སྔློན་དུ་བྱ་བར་བྷཱ་

བ་བྷ་དྲས་བཤད་དྗེ། འཆི་ལྟས་ཀི་དུས་ཚིགས་ལྗེགས་པར་ངྗེས་པ་གལ་

ཆྗེའློ། །གཞན་ཡང་གདན་བཞི་ལས། རིམས་ལ་སློགས་པས་མ་ཕློག་པར་འཕློ་བ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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སྦྱློང་བ་མཆློག་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པས། ནད་ཀིས་མ་ཕློག་པའི་གློང་དུ་བྱ་

དགློས་ཀི། ནད་ཀིས་བཏབ་ན་ནི་སྔར་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་པ་ཡིན་ཀང༌། ཇི་བཞིན་དུ་

འཕློ་མི་ནུས་པར་གསུངས་སློ། །ཡང་རས་པས་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་མཐློང་བ་

དང༌། ནད་དྲག་པློའི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟློད་ནས་འཕློ་བ་བྱྗེད་ན། སྔར་བཞིན་དུ་བྱ་མི་

རུང་བར་གསུངས་པས། འདིའི་གདམས་ངག་ཁ་ཅིག་ཏུ་སྔ་མ་ལ་འཕློ་བ་བྱ། ཞྗེས་པ་

ནི་ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་སྨྲ་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །འཕློ་བའི་གདམས་ངག་དངློས་ལ་གཉིས་ལས་

སྦྱང་བ་ནི། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། གནས་ཀི་མཐའ་ནི་དག་པར་བྱ། །དག་ནས་སིད་

པ་འཕློ་བྱ་ཡིས། །གཞན་དུ་ན་ནི་དློན་མྗེད་འགྱུར། ཞྗེས་བདྗེ་སྡུག་གི་གནས་ལུས་ཀི་

མཐའ་སྗེ། སྔར་གཏུམ་མློ་བསློམས་པས་དག་པར་མ་བྱས་པར་འཕློས་ན། ངལ་བ་

དློན་མྗེད་དུ་བྷཱ་བ་བྷ་དྲས་བཤད་པས། སྔར་གི་གཏུམ་མློ་སློམ་པ་འཕློ་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཅིག་ཡིན་ནློ། །ཡང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། བུམ་པ་ཅན་གིས་སློ་

བཅིངས་ན། །སློ་ཡི་བུ་གུ་དག་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། གདན་བཞི་དང་

སམ་བྷུ་ཊ་ལས་ཀང་དྗེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པས། རླུང་བུམ་པ་ཅན་བསློམས་

པས་དབང་པློ་ལ་སློགས་པའི་སློར་འཇུག་པའི་རླུང་ནང་དུ་ལྗེགས་པར་སྡུད་ནུས་པ་

ཞིག་དགློས་པར་གསུངས་པས། སྔར་བཤད་པའི་བུམ་པ་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་གི་ཐ་མ་ཡློད་ན་དྗེས་ཆློག་ཅྗེས་ཟྗེར་བ་མང་དུ་སང་བ་ནི། རྒྱུད་ཀི་དློན་མ་

རྟློགས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའློ། །དྗེས་ན་སྤྱི་གཙུག་གསྗེར་གི་སློ་མ་གཏློགས་པའི་སློ་

བརྒྱད་ནས་རྣམ་ཤྗེས་འཕློ་བ་བཀག་ནས། སྤྱི་གཙུག་གསྗེར་གི་སློ་ནས་འཕློས་ཏྗེ། 

སྔགས་སྤྱློད་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྟྗེན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་འཐློབ་པའི་འཕློ་བ་ལ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་དྗེ་རྣམས་དགློས་ཤིང༌། རྣམ་ཤྗེས་ལུས་ལས་འདློན་པའི་

དམིགས་པ་རྣམས་ཀང༌། རྒྱུད་དྗེ་རྣམས་ནས་བཤད་པའི་དམིགས་པ་མཚན་ཉིད་

རློགས་པ་དགློས་སློ། །འདིའི་གདམས་ངག་ཤློག་དྲིལ་བཞི་པའི་འཕློ་བ་དང༌། རློག་

ལུགས་ཀི་གདམས་ངག་རྣམས་ཀི་འཕློ་བའི་དམིགས་པ་དངློས་གཞི་རྣམས་ཅུང་

རྒྱས་པར་སང་ཡང༌། འདིར་ལུགས་འདིའི་མན་ངག་གཙོ་བློར་མཛད་པའི་བ་མ་

རྣམས་ཀི་མན་ངག་ནས་འབྱུང་བ་ཅུང་ཟད་བརློད་པར་བྱའློ། །

འདིར་འཕློ་བ་སྦྱློང་བའི་རྟྗེན་དུ་ལྷ་གང་སློམ་སམ་ན། བ་མ་རྣམས་རང་གི་ཡི་

དམ་གང་ཡིན་སློམ་པར་བཞྗེད། ཁ་སྦྱློར་དང་གདན་བཞི་ལས་འདི་ལ་སློས་ཀི་ལྷ་

སློམ་ཚུལ་ཅིག་གསུངས་པས་གྲུབ་ན་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན་ཡང༌། འདིར་ཚིག་

མངས་སུ་དློགས་ནས་མ་བིས་སློ། །རང་ལྷར་གསལ་བ་དང་རླུང་ཁ་སྦྱློར་གསང་

གནས་སམ། ལྟྗེ་བར་བསློམས་པའི་ངང་ནས། ལྟྗེ་བར་ཨ་དམར་པློ་དང༌། སིང་ཁར་ཧཱུཾ་

མཐིང་ནག་དང༌། ཚངས་བུག་ཏུ་ཀ་དཀར་པློ་རྗེ་བསམ། དྗེ་ནས་འློག་རླུང་དྲག་ཏུ་

ཐྗེན་པས་ལྟ་བའི་ཨ་ཡིག་ཕུལ་བས། ཡར་འློངས་ནས་ཧཱུཾ་ཕུལ། དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་ཡར་

འློངས་ཏྗེ་ཀ་ཡིག་ཕུལ་བར་བསམ། ཡང་ཕྱིར་དབབ་ལ་སིང་ཁར་ཧཱུཾ་དང༌། ལྟྗེ་བར་ཨ་

གནས་པར་བསམ། ཞྗེས་འབྱུང་བས། ཡར་རྗེས་ཨ་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞྗེས་ཟྗེར་

ཡང་སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ན་བདྗེའློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སྦྱང་

ངློ༌། །རྟགས་ནི་སྤྱི་གཙུག་ཟ་བ་དང༌། འཕིག་པ་སློགས་སློ། །དྗེ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་

ནི། ལུས་གནད་ཙོག་པུར་བྱ། ལག་པ་གཉིས་ཀིས་པུས་མློ་གཉིས་ལ་འཁྱུད་ཅིང༌། 

སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་བའི་
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ངང་ནས་སྤྱི་གཙུག་གི་ཐད་ཀའི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་འདློམ་གང་ངམ། ཁྲུ་གང་

སློགས་གང་བདྗེ་བའི་སར། བ་མ་དང་ཡི་དམ་གི་ལྷ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་དམིགས་ལ། 

མློས་གུས་ཀི་གདུང་བས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ། དྗེ་ནས་ལྟྗེ་བའི་ཨ་དང༌། སིང་

ཁའི་ཧཱུཾ་དང༌། སྤྱི་གཙུག་གི་ཀ་གསལ་བཏབ་ནས། འློག་རླུང་དྲག་ཏུ་ཐྗེན་པས་ཨ་དྗེ་

ཉིད། རྩ་དབུ་མའི་ནང་ནས་ཡར་ལ་ཁྱུ་རུ་རུ་བྱུང་ནས། སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་

བསམ་ཞིང༌། ཨ་ཧི་ཀ་ཅི་ཙམ་གྲུབ་པ་ཅིག་བཟླས་སློ། །ཡང་ཧཱུཾ་དྗེ་ཉིད་ཀང་ཡར་བྱུང་

སྗེ། ཨ་ཧི་ཀ་ཉི་ཤུའི་བར་དུ་བརློད་པས། མགྲིན་པར་བྱུང་བར་བསམས་ལ། ཚངས་

བུག་གི་ཀ་ཡིག་བསལ་ནས། ཚངས་བུག་དཀར་ཁུང་ཕྱྗེ་བ་ལྟར་དཀར་སང་ངྗེ་ཡློད་

པར་བསམ་ཞིང༌། ཨ་ཧི་ཀ་དྲག་པློ་ལྔ་བརློད་པས། ཧཱུཾ་དྗེ་ཚངས་བུག་ནས་རྒྱངས་

ཀིས་འཐློན་ནས། བ་མ་དང་ཡི་དམ་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ལ་སྗེམས་

གཏད་དྗེ་མི་རྟློག་པའི་ངང་ལ་བཞག་གློ །ཞྗེས་བ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ༌། །འདི་གདན་

བཞི་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཕློ་བ་བསྡུས་པ་ཅིག་མཛད་པར་འདུག །དྗེ་ལ་རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་

པ་ཁུངས་ཐུབ་ནས། བཤད་པའི་ཡི་གྗེ་གཉིས་ཀི་གདན་དང༌། ཡི་གྗེ་གཉིས་གང་དུ་

འགློད་པའི་གནས་དང༌། མགློ་བློ་གྗེན་དང་ཐུར་དུ་ལྟ་བའི་ཚུལ་དང༌། ཡར་འཕུལ་

མར་འབྗེབས་ཀི་དུས་གཉིས་སུ་རླུང་གི་བཟླས་པ་དང༌། སྦྱློང་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་

སྦྱློང་ལུགས་རྣམས་ད་དུང་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་བསྐངས་ན་ཤིན་ཏུ་

ལྗེགས་པར་རྟློགས་སློ། །སྤྱིར་བདྗེ་འགྲློའི་གནས་ཙམ་དུ་འཕློ་བའི་གདམས་ངག་ལ་

ཡང༌། ཁྱད་པར་ཆྗེ་མློད་ཀང༌། རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་ནི་སྔགས་སྤྱློད་པའི་རིག་འཛིན་

གི་རྟྗེན་མཆློག་ཏུ་འཕློ་བར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཏིང་ངྗེ་
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འཛིན་གི་སློབས་ཀིས་སློ་གཞན་བརྒྱད་ནས་རྣམ་ཤྗེས་འཕློ་བ་འགློག་ནུས་ཤིང༌། 

གསྗེར་གི་སློ་ནས་འཕློ་ནུས་པ་ཞིག་དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་

སློ་གཞན་བརྒྱད་དུ་འགྲློ་བ་འཆིང་ནུས་ན། རླུང་ལ་ཞློན་པའི་རྣམ་ཤྗེས་ཀང་སློ་དྗེ་

རྣམས་སུ་འཕློ་བ་འཆིང་ནུས་ལ། དྗེ་ལ་སློ་དྗེ་རྣམས་སུ་ཡི་གྗེ་བཀློད་ནས་སློམ་པའི་

གནད་ཤྗེས་ནས་འཆིང་བ་ཞིག་དང༌། སློག་རྩློལ་བུམ་པ་ཅན་གིས་དབང་པློའི་སློ་

རྣམས་ནས་རླུང་འཆིང་ནུས་པ་ཞིག་དགློས་པ་ནི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀི་

གནད་གསལ་པློར་ཟིན་པ་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལས་ཀང་དཀའ་བར་བྱུང་སང་ངློ༌། །དྗེས་

ན་ལྟྗེ་བའི་ཨ་ཁ་དློག་དམར་པློར་གློང་མ་རྣམས་མཛད་པ་སམ་བྷུ་ཊ་ལས། ས་བློན་དྗེ་

ཉིད་དམར་པློའ ློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན། མན་སྗེ་ལས་དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་པ་ངྗེས་བཟུང་

གི་དློན་དུ་བཤད་པས་ཨ་ཁློ་ན་དམར་པློར་བྱ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། ཨ་མིན་པར་ཧཱུཾ་

ཡིག་དམར་པློར་བྱྗེད་པ་དང༌། གདན་བཞི་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སློ་དགུར་

ཡི་གྗེ་འགློད་ལུགས་གསལ་བར་བཤད་པ་བློར་ནས། ཧཱུཾ་བསྒིལ་མ་རྗེ་རྗེས་འགློག་པ་

ཟབ་པར་འདློད་པར་སང་སྗེ། རྒྱུད་དློན་མ་གློ་བར་བཤད་པའློ། །གཉིས་པ་རྣམ་ཤྗེས་

གཞན་གི་གྲློང་དུ་འཇུག་པ་ནི། མིག་སློགས་ཀི་དབང་པློ་ལ་གྲློང་དང༌། དབང་པློའི་

རྟྗེན་ལ་གྲློང་ཁྱྗེར་གི་སྒས་བསན་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་ནས་འབྱུང་ལ། གང་ཟག་གཞན་ཤི་

བའི་ལུས་མ་ཉམས་པ་ལའང༌། གྲློང་ཁྱྗེར་གི་སྒ་འཇུག་པས་རྣམ་ཤྗེས་དྗེར་འཇུག་པ་

ལ་གྲློང་འཇུག་ཅྗེས་གསུངས་སློ། །

འདིའི་གདམས་ངག་ཀང་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་ལ། མ་རྒྱུད་

མང་པློ་ནས་གསུངས་ཤིང༌། ཕ་རྒྱུད་ཀང་རྗེ་རྗེ་ཙམ་ནས་གསུངས་སློ། །འློ་ན་གྲློང་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་འཁིད་རིམ་ཡིད་ཆེད་གསུམ་ལྡན།
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འཇུག་འདི་རྟྗེན་ཇི་འདྲ་ཞིག་གིས་བྱྗེད། དགློས་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་ཕྱིར་དུ་བྱྗེད། བྱྗེད་

ལུགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གིས་བྱྗེད་སམ་ན། དྗེ་ལ་རྟྗེན་གི་གང་ཟག་ནི་འཕློ་བ་དང༌། གྲློང་

འཇུག་སློགས་ལའང་དབང་བསྐུར་ལྗེགས་པར་ཐློབ་པ་དང༌། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་

ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་དང༌། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་ལ་སྦྱངས་པ་དགློས་པ་ནི་

འདྲའློ། །རྒྱུད་ནས་འཕློ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དང༌། རང་གི་རྣམ་ཤྗེས་གཞན་གི་གྲློང་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། གཞན་གི་རྣམ་ཤྗེས་ལུས་ལས་བཏློན་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་འཇུག་པ་

གསུམ་ག་ལ། སློ་དགུར་ཡི་གྗེ་བཀློད་ནས་རླུང་འགློག་ནུས་པ་དང༌། བུམ་པ་ཅན་

གིས་ཀང་སློ་དྗེ་རྣམས་སྦྱངས་ནས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་འཛུད་ནུས་པ་དང༌། གཏུམ་མློ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ལྟྗེ་བའི་ཨ་ཐུང་གི་དམར་ཆས། སིང་ཁའི་སློག་རླུང་ཕ་བའི་བཞློན་པ་ཅན་

གི་ཡིད་ཤྗེས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་བསྐུལ་ནུས་པ་ཅིག་དགློས་པ་ནི། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང༌། 

གདན་བཞི་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་བྷཱ་བ་བྷ་དྲས་མཛད་པ་དང༌། ཁ་སྦྱློར་དང་

དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་མན་ངག་སྗེ་མ་རྩ་འགྲྗེལ་གི་དགློངས་པར་སང་ངློ༌། །རྣམ་ཤྗེས་རང་

གཞན་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་ནུས་པ་ལ་ནི་སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལས་ཀང་རླུང་འབྱློངས་པ་

ཅིག་དགློས་པར་སྗེམས་སློ། །ཞིབ་པར་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །གྲློང་འཇུག་བྱྗེད་པའི་དགློས་པ་ནི། རིགས་དམའ་བས་གཞན་དློན་ཆྗེན་པློ་མི་

འགྲུབ་པས་རིགས་མཐློ་བའི་རྟྗེན་འཛིན་པ་དང༌། ནད་བུ་ཅན་གིས་རང་གཞན་གི་

དློན་མི་འགྲུབ་པར་མཐློང་ནས། ནད་མྗེད་པའི་ལུས་རྟྗེན་འཛིན་པ་དང༌། ན་སློ་རས་

པས་གཞློན་པའི་ལུས་རྟྗེན་འཛིན་པ་སློགས་ཀི་དློན་དུ་གྲློང་འཇུག་བྱྗེད་དློ། །ཇི་ལྟར་

བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ལ་འདི་བའི་བ་མ་རྣམས་གསུམ་དུ་བྱྗེད་པའི་དང་པློ་སྦྱང་བ་ནི། རླུང་
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སྗེམས་གཉིས་ལ་དབང་ཐློབ། ཚེ་འདིར་གཞན་དློན་འགྲུབ་པར་མཐློང་ཞིང༌། སྗེམས་

ཅན་ལ་སིང་རྗེ་ཚད་མྗེད་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས་གྲློང་དུ་འཇུག་པའི་མན་ངག་

ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་སྗེ། ཤིན་ཏུ་དབྗེན་པའི་གནས་སུ་གཡློག་དང་བཅས་ཏྗེ། བྱ་

བྱྗེད་ཀི་གཡྗེང་བ་སངས་ནས་ཡི་དམ་དང་རྟྗེན་བཀྲམ། མཆློད་པ་བཤམ། མཚམས་

དམ་པར་བཅད་དྗེ། རང་གི་མདུན་དུ་ཚོན་རྩི་ནག་པློས་བྱུགས་པའི་མཎལ་གི་སྗེགས་

བུ་བྱ། དྗེའི་དབུས་སུ་ཐློད་པའི་མཐིལ་དུ་རློ་རྒྱུས་ཀིས་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་གསལ་བར་བིས་ལ། 

རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་བའི་ངང་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། རང་གི་སིང་གི་

ནང་དུ་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་གསལ་བར་བསློམས་ལ། ས་བུག་གཡས་ནས་རླུང་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ། 

སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་དྗེ་ཉིད་རླུང་ཕྱིར་རྒྱུ་བ་དང་སློངས་ནས། ས་བུག་གཡས་ནས་འཐློན་ཏྗེ། 

ཐློད་པའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། རླུང་ནང་དུ་མི་རྡུབ་པར་ཕྱིར་གཟུང་ངློ༌། །མ་

ཐུབ་པ་དང་ནང་དུ་དལ་བུས་རྔུབ། ཡང་ཕྱིར་འགྲློ་དུས་སྔ་མ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་

ཡང་བསློམས་པས། འབྱློངས་པའི་རྟགས་ཐློད་པ་འགུལ་བ་དང༌། འཚག་པ་དང་

འཕར་བ་སློགས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་”བསད
1

་པ་ནི་མི་རློ་གསར་པ་མ་ཉམས་ཤིང༌། 

རྨ་འབས་སློགས་མྗེད་པ། རིམས་དང་འབྲུམ་བུ་སློགས་ཀིས་ཤི་བ་མིན་པའམ། ཡང་

ན་ཕྱུགས་ལ་སློགས་པའི་རློ་གཙང་ཞིང་མ་ཉམས་པ་ཞིག་བཙལ་ལ། ཆུ་གཙང་མས་

ཁྲུས་བྱས། ཡིད་དུ་འློང་བའི་རྒྱན་བཏགས་ལ། མདུན་གི་མཎལ་གི་སྗེང་དུ་སྐིལ་ཀྲུང་

ངམ་ལུས་ལྗེགས་པར་བཅློས་ལ་བཞག །དྗེ་ནས་རང་དང་རློ་གཉིས་ཀའི་སིང་གར་

སྗེམས་ཀི་རྟྗེན་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་རྗེ་བསམས་ལ། རང་གི་སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་དྗེ་རླུང་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང་

1  སྐུ།   སད
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སློངས་ནས་ས་བུག་གཡས་ནས་འཐློན་ཏྗེ། རློའི་ས་བུག་གཡློན་ནས་ཞུགས་ནས་སིང་

ཁའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །

དྗེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བྱས་པས་རློའི་ལུས་ལ་དབུགས་དང༌། དྲི་ལ་སློགས་པ་བྱུང་

ན་འབྱློངས་པ་ཡིན་པས་ཉམས་འློག་ཏུ་ཚུད་དློ། །དྗེ་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི་མཚམས་

བཀྲློལ་ལ། མི་རློ་གསར་པ་མཚན་ལྡན་སློགས་བཙལ་ལ། སྔར་གི་མཎལ་གི་སྗེང་དུ་

རང་ལ་ཁ་བསན་ལ་བཞག །རྒྱན་གདགས་པ་སློགས་བྱས་ལ། རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་

གསལ་བཏབ་ལ་ཐ་མལ་གི་ལུས་ཀི་ཞྗེན་པ་དློར་ནས། སང་སིད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། ཐ་མལ་གི་འཁྲུལ་རྟློག་གི་བག་ཆགས་སངས་ནས་

བ་མ་དང་ཆློས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ། བར་ཆད་མི་འབྱུང་བའི་གསློལ་བ་གདབ། དྗེ་

ནས་རང་དང་རློ་གཉིས་ཀ་ལྷར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་རྗེ་གསལ་གདབ། 

དྗེ་ནས་རློ་དང་རང་གཉིས་ཁ་སྤད་དྗེ། རང་གི་སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་དྗེ་ས་བུག་གཡས་པ་ནས་

རླུང་ཕྱིར་འགྲློ་བ་དང་བསློངས་ནས། རློའི་ས་བུག་གཡློན་ནས་ཞུགས་པར་བསམ་

ཞིང༌། རླུང་སྗེམས་ཧཱུཾ་ལ་དྲག་ཏུ་གཏད་དྗེ། རླུང་ནང་དུ་མི་རྔུབ་པར་ཕྱིར་དྲག་ཏུ་

བཏང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་རློའི་ལུས་ལ་དབུགས་ལ་སློགས་པ་བྱུང་ན། ཡིད་དུ་

འློང་བའི་གྲློགས་ཀིས་འཕློད་པའི་ཟས་བྱིན་ནས། ཟླ་བ་ཕྱྗེད་ཙམ་བར་དུ་སྦ་བར་བྱ་

ཞིང༌། བརྟན་པ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་ཕུང་པློ་རིང་པ་གཞན་དུ་སྦའློ། །དྗེ་ནས་ཕུང་པློ་རིང་པ་

ལ་དྲིན་ལན་གླན་པའི་ཕྱིར། བསྗེག་པ་དང་ཚ་ཚ་གདབ་པ་སློགས་བྱས་ལ། ལུས་

གསར་པ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་བྱའློ། ཞྗེས་བ་མ་རྣམས་འཆད་

དློ། །རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་པ་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་ལུགས་ཀིས་དྗེ་འདྲ་མི་དགློས་པའི་གྲློང་དུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

110

འཇུག་ལུགས་བཤད་དློ། །རང་གི་ལུས་ལས་རྣམ་ཤྗེས་བཏློན་ནས་གཞན་གི་གྲློང་དུ་

འཇུག་པ་འདི་ལ། འཕློ་བ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་གསློད་པ་དང༌།  མི་གསློད་པར་

འགྲློ་བའི་རྣམ་གཞག་མ་གསུངས་ཤིང༌། འདི་དུས་ལ་བབ་ནས་འཆི་བ་ཡང་མིན་ལ། 

དུས་མིན་དུ་རང་གིས་རང་བསད་པའི་ཉྗེས་དམིགས་གསུངས་པ་ཡང་འདི་ལ་མི་

སང་བས་འཆི་སིད་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནློ། །དྗེ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕ་རློལ་གི་

གྲློང་དུ་འཇུག་པ་དྗེ་ཡང༌། མངལ་སྐྗེས་སློགས་བཞི་པློ་གང་གིའང་སྐྗེ་བ་འཛིན་ཚུལ་

མྗེད་པས། སྐྗེ་སིད་མཚན་ཉིད་པའང་མིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདི་ནས་རྣམ་ཤྗེས་འཐློན་

ནས་ཕ་རློལ་གི་གྲློང་དུ་མ་ཞུགས་པའི་བར་ཡློད་ཀང༌། བར་སིད་མཚན་ཉིད་པའང་

མིན་ནློ། །དྗེས་ན་ལུས་སྔ་མ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཆློས་ཀི་དྲན་པ་ལ་སློགས་པ་སྔ་མ་དློར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཉམས་པ་ཡང་མྗེད་དློ། །འདི་འདྲ་བའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལྗེགས་

པར་ཤྗེས་པ་ལ་ནི། དཔལ་འདུས་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་

དགློས་པར་སང་ངློ༌། །རྣམ་ཤྗེས་རང་གཞན་ལ་འཇུག་པ་གཉིས་གསུངས་ཀང༌། 

གཉིས་པ་བ་མ་རྣམས་ཀིས་མ་བཤད་པར་སང་བས་འདིར་མ་བིས་སློ། །གཉིས་པ་

ལམ་ལ་བློགས་འབྱིན་པའི་ཐབས་སྤྱློད་པ་ནི། ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པ་ལ་སྤྱློད་པ་

དགློས་ལ། འདི་ལ་ཡང་བསྐྗེད་རིམ་པའི་སྤྱློད་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་སྤྱློད་པ་

གཉིས་དང༌། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་སྤློས་བཅས་དང༌། སྤློས་མྗེད་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་

ཀི་སྤྱློད་པ་གསུམ་བྱྗེད་པར་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་སྤྱློད་པ་ཞྗེས་པའི་

དློན་ནི། རང་བཞིན་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའི་སློ་ནས་འདློད་ཡིན་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་རིག་

མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པས། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྟློགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་
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འགྲློ་བ་ཅིག་གློ །དྗེའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མྗེད་ཀི་སྤྱློད་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱའི་

རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྤྱློད་པ་གཞན་གཉིས་ནི་ལས་ཀི་

ཕྱག་རྒྱའི་འདློད་ཡིན་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའློ། །དྗེ་དག་ཀང་གླུ་གར་ལ་སློགས་པའི་བྱ་

བའི་སྤློས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང༌། དྗེ་བསྡུས་ནས་འབིང་དུ་གྱུར་བ་དང༌། ཕྱིའི་བྱ་

བའི་སྤློས་པ་ཀུན་བཞག་པའི་དབང་གིས་གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་བའློ། །བྱྗེད་པའི་དུས་ནི་སྒྱུ་

ལུས་སྒྲུབ་པའི་མགློ་རྩློམ་པའི་དུས་དང༌། སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ནས་འློད་གསལ་སྦྱློང་བའི་

དུས་དང༌། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ནས། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་དུ་

བྱྗེད་པའི་དུས་གསུམ་མློ། །

འདི་རྣམས་འདིར་སྨློས་པ་ནི་མན་ངག་གི་གནད་ཚང་བ་ལ་འདི་རྣམས་ཀང་

དགློས་སློ། ཞྗེས་ཁ་བསྐང་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་བག་ཆགས་གཞག་པའི་ཕྱིར་བྱས་ཀི། 

རྒྱ་ཆྗེར་ནི་ཚིག་མངས་སུ་དློགས་པས་མ་བིས་ཏྗེ། ཤྗེས་པར་འདློད་ན་འདུས་པའི་

མན་ངག་ལ་བཙལ་བར་བྱའློ། །གསུམ་པ་འབས་བུ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ནི། སློབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་བ་ན། འློད་གསལ་བསློམས་པས་གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་བག་

ཆགས་སྦྱངས་ནས། ཆློས་སྐུ་མཐར་ཐུག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་འགྱུར་ཞིང༌། འཁློར་བ་ཇི་སིད་

པར་སྐུ་དྗེ་གཉིས་ལས་མི་གཡློ་བར་བཞུགས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་

ཡུལ་གི་འློད་གསལ་ནི། འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གི་འློད་

གསལ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །དྗེའི་རྟྗེན་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་ནི་ལློངས་སྐུ་ཡིན་ལ། སྐུ་དྗེ་གཉིས་ངློ་
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བློ་གཅིག་ལ་ལྡློག་པ་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་ཞིང༌། གཟུགས་སྐུ་དྗེ་ལ་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ཞྗེས་ལན་དུ་མར་གསུངས་པས། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སས་

མ་བསྡུས་པར་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་དང༌། ཤྗེས་པ་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་

བྗེམས་པློར་འདློད་པ་དང༌། འབས་བུའི་སྐབས་སུ་ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེད་པ་སློགས་སུ་སྨྲས་པ་

ནི། ལྗེགས་པར་སྨྲས་པ་མིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

དྗེས་མཆློག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་སློགས་པའི་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་ཞིག་མཛད་དློ། །འདིའི་ཀ་

དཔྗེ་རྩ་བའི་སློམ་སྔ་མ་ཡིན་ཟྗེར་བ་དང༌། ཀ་དཔྗེ་ཕྱི་མ་ཡིན་ཟྗེར་བ་གཉིས་འདུག་

པའི་སྔ་མ་ལ། མི་མཐུན་པ་ཆྗེར་ཡློད་པ་གཉིས་སང་ཞིང༌། ཕྱི་མ་ལ་མར་པས་མཛད་

པ་ཡིན་ཟྗེར་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཅིག་ཀང་སང་མློད་ཀང༌། འདུས་པའི་མན་ངག་མར་པས་

མཛད་ཟྗེར་པ་སློགས་ཁ་གཡར་མང་པློ་སང་བས། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆྗེས་པ་

དཀའ་བར་སང་ངློ༌། །ཡང་མར་པས་མཛད་ཟྗེར་བའི་ཚིགས་བཅད་དང༌། ཚིག་རང་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཚིག་རང་བརྒྱད་མ་ཞྗེས་པ་གཅིག་དང༌། ཆློས་དྲུག་རློ་

རྗེའི་མགུར་ཞྗེས་པ་གཉིས་ལ་ནི། གདམས་ངག་གི་ས་བློན་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་ནུས་

པ་ལྷག་པློ་བཏློན་པ་མི་འདུག་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གཏྗེར་ནས་བཏློན་པ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་

ཆློས་དྲུག་གི་མན་ངག་མང་པློ་འདུག་པ་ལ་ནི་ཡིད་བརྟན་ཡློད་སམ་པ་མི་སང་ངློ༌། །དྗེ་

ལྟར་ན་རྗེ་མར་པ་ནས་རློག་སློན་དང༌། མཚུར་སློན་དང༌། རྗེ་བཙུན་མིད་ལ་ལ་བརྒྱུད་

པ་གསུམ་དང༌། མིད་ལ་ནས་ཆློས་རྗེ་སམ་པློ་བ་དང༌། རས་ཆུང་པའི་ཕྱློགས་ནས་

བརྒྱུད་པ་གཉིས་དང༌། སམ་པློ་བ་ནས་བརྒྱུད་པ་སློ་སློར་གྗེས་པ་མང་པློའི་གདམས་

པ་ཕལ་མློ་ཆྗེའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མང་པློ་སང་བ་རྣམས་
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ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཤིང༌། གཏུམ་མློའི་སྐློར་རྣམས་ཏྗེ་ལློ་པ་ལ་སློབ་དཔློན་ཙརྱ་པ་

ཞྗེས་པ་ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་བཀའ་བབས་ཡིན་ཟྗེར་པ་སང་བས། གདམས་ངག་སྔར་

ཡློད་ལ་གཞི་བྱས་ནས་བསན་དགློས་པ་དང༌། གསལ་དུ་བཏང་དགློས་པ་རྣམས། 

སམ་བྷུ་ཊའི་དཔྱིད་ཐིག་དང༌། ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་དཔྱིད་ཐིག་ལ་བརྟྗེན་ནས་བཤད། སྒྱུ་

ལུས་དང༌། འློད་གསལ་གི་སྐློར་རྣམས་འདུས་པའི་མན་ངག་ཡྗེ་ཤྗེས་སིང་པློས་

བསན་པ་ལས། རྗེད་པར་འདུག་པས་གསང་འདུས་ལ་བརྟྗེན་ནས་བཤད་དགློས་པ་

རྣམས། མར་ལུགས་ཀི་འདུས་པའི་གདམས་ངག་ལ་གཞི་བྱས་ནས། འཕགས་པ་

ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་བཤད། འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་གདན་བཞི་ལ་

བརྟྗེན་ཟྗེར་བ་ནི། དྗེ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་སམ་བྷུ་ཊ་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་སློགས་རྒྱུད་སྗེ་

མང་པློ་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡང་གློ་དགློས་པས། དྗེ་གཉིས་ཀི་སྤྱི་པའི་གློ་བ་སྐྗེད་པའི་ཚུལ་

ཡང་བཤད་པས། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆྗེས་པར་བྱའློ། །

སྨྲ་བ་ཟླ་མྗེད་ཐུབ་པའི་དབང་པློ་ཡིས། །འགྲློ་བའི་དློན་དུ་གསུངས་པའི་

གསུང་རབ་ནི། །ཀུན་གི་མཆློག་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་རྒྱུད་

དང་ཕ་རྒྱུད་ཡིན། །མ་རྒྱུད་ལ་བརྟྗེན་ཨ་ཐུང་སློག་རྩློལ་གི། །ཙཎ་ལི་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ལས། །གཉུག་མ་ལྷན་སྐྗེས་ཡྗེ་ཤྗེས་མཚོན་པའི་ཐབས། །འདི་ཉིད་གཙོ་

བློར་རྩལ་དུ་བཏློན་པ་ལས། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དང༌། །རློ་

རྗེ་གདན་བཞིའི་འཕློ་བ་གྲློང་འཇུག་ཀང༌། །དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཇི་བཞིན་སྐྗེད་བྱྗེད་

པ། །གྲུབ་ཆྗེན་ཏྗེ་ལློ་ནཱ་རློའི་གདམས་པ་མཆློག །དཔལ་ལྡན་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་ཅྗེས་

གྲགས་པ། །གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་སྐལ་ལྡན་མཐའ་ཡས་ལ། །ཟབ་མློ་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དགའ་སློན་མཆློག །ཀུན་ནས་སྩློལ་བར་མཛད་པའི་གདམས་པ་འདི། །སྔློན་གི་

བསློད་ནམས་ཆྗེན་པློའི་མཐུས། །ཡངས་པའི་སིད་ལ་དབང་སྒྱུར་ཞིང༌། །སྐབས་

གསུམ་གཙུག་གི་རྒྱན་འཛིན་པ། །མི་དབང་གྲགས་པའི་མཚན་ཅན་དང༌། །དྗེའི་

གཅུང་ཡངས་པའི་རྣམ་དཔྱློད་ཀིས། །ལུང་གི་བསན་པའི་དྗེ་ཉིད་གཟིགས། །ཟབ་

མློའི་མངློན་རྟློགས་ཚོགས་ཀིས་འབྱློར། །ཆློས་རྗེ་བསློད་ནམས་མཚན་ཅན་

གིས། །རིན་ཆྗེན་ས་ལྗེ་སྦྲམ་མང་གི ། མཎལ་བཅས་ཏྗེ་བསྐུལ་བ་དང༌། །ད་དུང་ལམ་

བཟང་འདི་ལ་ནི། །མློས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར། །གཞན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་སམ་

ནས། །བདག་གི་འབད་པས་འདི་བརྩམས་སློ། །དམིགས་པ་སྐློང་ཚུལ་གསལ་ལ་

འདྲིལ། །སློ་སློའི་གློ་བ་དམིགས་ཕྱྗེད་ཅིང༌། །དྗེ་ཡང་ཡིད་ཆྗེས་གཞུང་དང་

འབྗེལ། །འདི་གསུམ་འདི་ཡི་ཁྱད་པར་རློ། །ཟབ་མློའི་གནས་ནི་མཐློང་བར་དཀའ། །སློ་

སློ་སྐྗེ་བློའི་བློ་མིག་ཞན། །དྗེ་ཕྱིར་ནློངས་པ་གང་མཆིས་པ། །དཔའ་པློ་མཁའ་འགྲློས་

བཟློད་པ་མཛོད། །ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་དགྗེ་བ་ཡིས། །འགྲློ་ཀུན་བ་མྗེད་ཐྗེག་

འཇུག་ཅིང༌། །ལམ་བཟང་འདི་ཡང་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ཅྗེས་ཟབ་ལམ་ནཱ་རློའི་ཆློས་དྲུག་གི་སློ་ནས་འཁིད་པའི་རིམ་པ། ཡིད་ཆྗེས་

གསུམ་ལྡན་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མིའི་དབང་པློ་ཆྗེན་པློ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའི་

བཀས་བསྐུལ་ཞིང༌། ཆློས་ཀི་རྗེ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་གསུང་གིས་ཡང་

ཡང་དུ་ནན་ཏན་དུ་མཛད་དྗེ། གཏུམ་མློ་ལ་སློགས་པའི་གནད་རྣམས་ལྗེགས་པར་

ཐློན་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་དབྱྗེ་དགློས་པ་ཐུན་མློང་བ་དང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་ཚུལ་རྣམས་སློ་སློར་ཕྱྗེ་བ་ཅིག་གིས་ཞྗེས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་དང༌། སློལ་འདི་
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ཕྱློགས་འདིར་འཕིན་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་བྱུང་འདུག་ནའང༌། ད་ལྟ་དར་རྒྱས་ཆྗེ་རྒྱུ་

མི་འདུག་ཅིང༌། འློན་ཀང་ཕྱློགས་མློས་བྱྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་འདུག་པ་ལ་ཕན་པའི་

བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས། མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་

སློང་བ་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་དཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆྗེན་དཔལ་

ལློ། །   ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་ 

བསྡུས་པ་རྗེའི་གསུང་བཞིན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ 

ཀུན་བཟང་པས་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་དམ་པ་རློ་རྗེ་འཆང་དང་དབྱྗེར་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་

ཀི་པདློ་ལ་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

འདིར་ཟབ་ལམ་ནཱ་རློའི་ཆློས་དྲུག་ཅྗེས་གྲགས་པའི་གདམས་ངག་འཆད་པ་

ལ་གཉིས། ཁྱད་པར་གི་སྔློན་འགྲློ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་ཇི་ལྟར་བསློམ་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སློམ་བཟླས་ནི། ཐློག་མར་

སྐབས་འགྲློ་སྗེམས་བསྐྗེད་རྒྱུད་དང་འདྲྗེས་ངྗེས་ཤིག་བྱ། དྗེ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བློར་པཾ་

ལས་པད་དཀར་པློ། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྗེང་དུ། ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་

དཀར་པློ་ལྟྗེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་དློན་གཉིས་བྱས། ཚུར་

འདུས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ། 

གཡློན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་རློ་རྗེ་བསྗེམས་མ་དཀར་མློ་གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་

པས་འཁྱུད་པ། རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་པས་སྤས་པ། མཚན་དང་དཔྗེ་བྱད་དུ་

ལྡན་པ། རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དྗེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་

དཀར་པློ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་རང་འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྦྱན་དྲངས་པ་ལ་མཆློད་པ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།

117

ལྔས་མཆློད་ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉྗེས་པར་བྱ། 

ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་

ལ་མཆློད་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མངློན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་

གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་

བའི་དགློངས་པ་མཛད། ཡུམ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པློ་ཆྗེའི་བུམ་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་

རྩིས་གང་བ་ཐློགས་ནས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཁྲུས་

གསློལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དྗེ་བཞིན་བདག་གིས་ཁྲུས་བགིའློ། །ༀ་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པས་དབང་བསྐུར། ལུས་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང༌། མི་བསྐློད་པས་དབུ་བརྒྱན། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང༌། དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་

ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕློག །དྗེ་དག་གི་སིག་སྒིབ་ཉྗེས་ལྟུང་

ཐམས་ཅད་དག་པར་བྱས། ཕྱློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆློད་པ་ཕུལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་འློད་

ཟྗེར་གི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརིད་དང་མཐུ་

སློབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ཧཱུཾ་གི་མཐར། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་

པཱ་ལ་ཡ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཏྗེ་ནློ་པ་ཏིཥྛ། དྲ་དློ་མྗེ་བྷ་བ། སུ་ཏློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་བ། སུ་པློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་བ། 

ཨ་ནུ་རཀློ་མྗེ་བྷ་བ། སརྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ། ཅིཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ་

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀཿ མཱ་མྗེ་མུཉྩ། ཧྗེ་རུ་ཀ་བྷ་བ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སཏ་ཨཱཿ ཡིག་འབྲུ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་

སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་མཆློད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕུལ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྗེ་ཡིག་འབྲུ་ལ་ཐིམ། ཡིག་འབྲུ་

ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དཀར་པློ་བྱུང༌། ཡབ་ཡུམ་གི་སྦྱློར་མཚམས་ལས་བབས་

ནས་རང་གི་སྤྱི་བློ་ཚངས་པའི་བུ་གནས་ཞུགས་ཏྗེ། སློ་གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་ཐམས་

ཅད་དབང་པློའི་སློ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ནག་ཕུངས་ཀིས་འཐློན། སིག་སྒིབ་སངས་

ཀིས་དག །ལུས་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་དཀར་མྗེར་གིས་

གང༌། རྟློགས་པ་དང་ཡློན་ཏན་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྗེས་པར་བསམ་ཞིང་ཡི་

གྗེ་བརྒྱ་པ་ཅི་མང་བཟླས་པའི་རྗེས་སུ། 

བདག་ནི་མི་ཤྗེས་རྨློངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བ་

མ་མགློན་པློས་སྐབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྗེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་

བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲློ་བའི་གཙོ་བློ་བདག་ལ་སྐློབས། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང༌། དམ་ཚིག་གི་ཉམས་

ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་གློ་ཞྗེས་གསུངས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་གི་སློ་གསུམ་

དང༌། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གྱུར། བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་

སློམ་པ་ནི། མདུན་གི་ནམ་མཁར་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁི་སྗེང་གྗེས་བཏྗེག་པའི་སྗེང་ན་པད་

ཉིའི་གདན་ལ། ངློ་བློ་རང་གི་བ་མ། རྣམ་པ་རློ་རྗེ་འཆང་སྐུ་མདློག་སྔློན་པློ་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་རློ་རྗེ་གཡློན་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། 



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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ལྷ་རས་ཀི་གློས་ཀི་སློད་གཡློགས་”དང་སྨད་གཡློགས
1

་ཅན། རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་གིས་

བརྒྱན་པ། ཞབས་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པ། འློད་ཟྗེར་རྣམ་པ་ལྔ་རབ་ཏུ་འབར་

བའི་སྤྱི་བློར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་དཀར་པློ། མགྲིན་པར་པད་ལ་ཨཱཿ དམར་པློ། སིང་གར་ཉི་

མ་ལ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ། ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས། རློ་རྗེ་འཆང་ནས་

བཟུང་སྗེ་བ་མ་བརྒྱད་པ་རྣམས་དང༌། ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སྦྱན་དྲངས་ཏྗེ་

ཐིམ། 

དྗེ་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་ལ། མཎལ་གི་མཆློད་པ་ནི། དྲི་བཟང་གིས་བྱུག་

ཅིང་ༀ་བཛྲ་བྷཱུ་མི་ཨཱཿ ཧཱུཾ་དབང་ཆྗེན་སྗེར་གི་ས་གཞི། ༀ་བཛྲ་རྗེ་ཁྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ལྕགས་

རི་མུ་ཁྱུད། དབུས་སུ་རི་རབ། ཤར་ལུས་འཕགས་པློ། ལྷློ་ཛམྦུ་གླིང༌། ནུབ་བ་ལང་

སྤྱློད། བྱང་སྒ་མི་སན། ལུས་དང་ལུས་འཕགས། ར་ཡབ་དང་ར་ཡབ་གཞན། གཡློ་

ལྡན་དང་ལམ་མཆློག་འགྲློ ། སྒ་མི་སན་དང་སྒ་མི་སན་གི་ཟླ། གླང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ། 

ཁྱིམ་བདག་རིན་པློ་ཆྗེ། རྟ་རིན་པློ་ཆྗེ། བཙུན་མློ་རིན་པློ་ཆྗེ། དམག་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། 

འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆྗེ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེ། གཏྗེར་ཆྗེན་པློ། ཉི་མ། ཟླ་བ། རྣམས་སློ་

སློའི་རྣམ་པ་བཞིན་གསལ་བཏབ་ལ། བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུས་

གསུམ་ལློངས་སྤྱློད་དགྗེ་བའི་ཚོགས། རིན་ཆྗེན་མཎལ་བཟང་པློ་ཀུན་བཟང་མཆློད་

པའི་ཚོགས་བཅས་པ། བློ་ཡིས་བངས་ནས་བ་མ་ཡི་དམ་དཀློན་མཆློག་རྣམས་ལ་

འབུལ། ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞྗེས་ལ་བདག་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། 

ཞྗེས་དབུལ། 

1  ༼ཚིག་འདི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ནང་དུ་མི་འདུག ༽



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གཞན་ཡང་མྗེ་ཏློག་སློགས་ཕྱིའི་མཆློད་པ་དང༌། ནང་བདུད་རྩིའི་མཆློད་པ་

དང༌། གསང་བའི་མཆློད་པས་ཀང་མཆློད་ལ། གང་གི་དྲིན་གིས་བདྗེ་ཆྗེན་

གནས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ཐློབ་འགྱུར་བ། །བ་མ་རིན་ཆྗེན་ལྟ་བུ་ཡི། །རློ་རྗེ་ཅན་

ཞབས་པད་ལ་འདུད། ཅྗེས་སློགས་ཀིས་བསློད་དྗེ། དྗེ་ནས་གུས་པ་ཆྗེན་པློས་ཐུན་

མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རྣམས་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་

ཏུ་གསློལ། དྗེ་དག་གི་འགལ་རྐྗེན་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྗེན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། དགྗེས་ཏྗེ་བ་མའི་སྦྱི་བློའི་ༀ་

དཀར་པློ་ལས་འློད་ཟྗེར་དཀར་པློ་འཕློས། རང་གི་སྤྱི་བློར་ཞུགས་པས་ལུས་ཀི་ནང་

ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་དཀར་པློས་ཁྗེངས། ལུས་ཀི་དྲི་མ་སྦྱངས། བུམ་པའི་དབང་

བསྐུར། སྐུ་རློ་རྗེའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ། མགྲིན་པའི་ཨཱཿ དམར་པློ་ལས་འློད་ཟྗེར་དམར་

པློ་འཕློས། རང་གི་མགྲིན་པར་ཞུགས་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་དམར་པློས་

ཁྗེངས། ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། “གསང་བའི་དབང་བསྐུར།
1

 གསུང་རློ་རྗེའི་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་མཐིང་ག་ལས་འློད་ཟྗེར་མཐིང་ག་འཕློས། རང་གི་སིང་གར་

ཞུགས། ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་མཐིང་གས་ཁྗེངས། ཡིད་ཀི་དྲི་མ་སྦྱངས། 

ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་བསྐུར། ཐུགས་རློ་རྗེའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ། སྐུའི་གནས་

ཐམས་ཅད་ལས་འློད་ཟྗེར་ས་ཚོགས་འཕློས། རང་གི་ལུས་ཀི་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་

ཞུགས། སློ་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་ཕ་བ་སྦྱངས། དབང་བཞི་པ་བསྐུར། རློ་རྗེ་གསུམ་

དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་གྱུར། མདུན་གི་བ་མ་རང་གི་སྦྱི་བློར་སྦྱན་

1  ༼ཚིག་འདི་སྐུ་འབུམ་པར་ནང་དུ་མི་འདུག ༽



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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དྲངས་ཏྗེ་སྦྱི་བློ་ནས་ཐིམ་པས་རང་གི་ལུས་གང་ཡིད་གསུམ་དང་བ་མའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དབྱྗེར་མྗེད་པར་གྱུར། 

དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལམ་ཇི་ལྟར་སློམ་པ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་བསྐྗེད་རིམ་བསློམ་

པ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡཿ སརྦ་ད་རྨཱཿ སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡློ྅་ཧཾ། སློང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སློང་

པའི་ངང་ལས་ས་ཚོགས་པད་དང་ཉི་མའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདློག་མཐིང་ག །ཞལ་བཞི་པའི་རྩ་ཞལ་ནག །གཡློན་ཞལ་

ལང༌། རྒྱབ་ཞལ་དམར། གཡས་ཞལ་སྗེར་བ། ཞལ་རྗེ་རྗེའང་སྦྱན་གསུམ་གསུམ་པ། 

ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་དཔྲལ་བར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་ཕྗེང་བ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་

བརྐང་བས་འཇིགས་བྱྗེད་ནག་པློ་ལག་པ་བཞི་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། 

གཡས་ལྷག་མས་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། གཡློན་ལྷག་མས་རལ་གྲི་འཛིན་པའི་མགློ་བློ་མནན་

པ། གཡློན་བསྐུམ་པས་དུས་མཚན་མ་དམར་མློ་ལག་པ་བཞི་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་

མློ་སྦྱར་བ། ལྷག་མ་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའི་ནུ་མ་མནན་པ། གདན་

གཉིས་ཀའང་གདློང་གཅིག་པ། མིག་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པའློ། །ཕྱག་

དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་འཁྱུད་པའི་གཡས་པས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང༌། 

གཡློན་པས་དྲིལ་བུ་བསམས་པ། དྗེའི་འློག་མ་གཉིས་ཀིས་གླང་པློ་ཆྗེའི་པགས་པ་

དཀར་པློ་ཞག་དང་བཅས་པའི་ན་བཟའ། ཕྱག་གཡས་པས་ལག་པ་གཡློན་པ་དང༌། 

གཡློན་པས་རང་པ་གཡློན་པའི་པགས་པ་རང་གི་རྒྱབ་ཏུ། སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་

པའི་ཕྱག་གིས་བརྒྱངས་ཏྗེ་འཛིན་པའི་སིགས་མཛུབ་ཀི་རྩྗེ་གཉིས་སྨིན་མའི་ཐད་

སློར་གནས་པ། གཡས་ཀི་གསུམ་པ་ན་ཌཱ་མ་རུ། བཞི་པ་ན་དགྲ་ས། ལྔ་པ་ན་གྲི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གུག །དྲུག་པ་ན་མདུང་རྩྗེ་གསུམ་པ་བསྒྗེང་བ། གཡློན་པའི་ཕྱག་གསུམ་པ་ན་རློ་རྗེས་

མཚན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །བཞི་པ་ན་ཁག་གིས་གང་བའི་ཐློད་པ། ལྔ་པ་ན་རློ་རྗེའི་ཞགས་

པ། དྲུག་པ་ན་ཚངས་པའི་མགློ་པློ་གདློང་བཞི་པ་བསམས་ཤིང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེས་

མཚན་པའི་རལ་བའི་ཐློར་ཅློག་ཅན། དབུ་རྗེ་རྗེ་ལ་རློ་རྗེ་ནག་པློའི་ཕྗེང་བ་སློད་སྨད་དུ་

གནས་པ་གཉིས་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཐློད་པ་སྐམ་པློ་ལྔ་ལྔའི་ཕྗེང་བས་བརྒྱན་པ། དབུའི་

གཡློན་དུ་ཅུང་ཟད་ཡློ་བའི་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་པ་འཕྱང་བ། ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ། མཆྗེ་བ་

བཞི་བཞི་གཙིགས་ཤིང་འཇིགས་སུ་རུང་བ།  སྗེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ་སྗེ་སྐུའི་

ཉམས་གསུམ་དང༌། རློད་དང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྗེ་གསུང་གི་ཉམས་

གསུམ་དང༌། སིང་རྗེ་དང་རམ་པ་དང་ཞི་བ་སྗེ་ཐུགས་ཀི་ཉམས་གསུམ་སྗེ། ཉམས་

དགུ་དང་ལྡན་པ། སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མིའི་རྒྱུ་མ་ལ་བརྒྱུས་པའི་

མགློ་བློ་རླློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ཕྗེང་བ་འཕྱང་བ། ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ། མི་

རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་མངློན་དུ་

ཕྱློགས་པར་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྐུ་མདློག་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་མ་སྦྱན་གསུམ་པ་གཅྗེར་མློ་སྐྲ་གྲློལ་བ། ཐློད་པའི་དུམ་བུས་བརྒྱན་པའི་འློག་

པག་ཅན། ཕྱག་གཡློན་པས་ཡབ་ཀི་མགུལ་པ་ནས་འཁྱུད་པའི་ཐློད་པ་ན་བདུད་བཞི་

ལ་སློགས་པའི་ཁག་གིས་གང་བ་བསམས་པ། གཡས་པས་ཕྱློགས་བཅུའི་གདུག་པ་

ཅན་ཀུན་ལ་གྲི་གུག་དང་བཅས་པའི་སིགས་མཛུབ་ཀིས་བསིགས་པར་མཛད་པ། 

འཇིག་དུས་ཀི་མྗེ་ལྟར་འབར་བ། བྱིན་པ་གཉིས་ཀིས་ཡབ་ཀི་བརླའི་སྗེང་ནས་

ལྗེགས་པར་འཁིལ་བ། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་བདག་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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ཉིད་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། མི་མགློ་སྐམ་པློ་ལྔའི་ཐློད་དང༌། མི་མགློ་སྐམ་པློ་

ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན་ནློ། །རང་གི་སྤྱློ་བློར་ཟླ་བ་ལ་ༀ་དཀར་པློ། མགྲིན་པར་པད་ལ་

ཨཱཿ དམར་པློ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་

འློད་ཟྗེར་འཕློས། བསློམས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང༌། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྱན་

དྲངས་པ་ལ། ༀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཏ། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ མི་བཞྗེད་པ་མྗེད་པར་དགྗེས་

བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་མངློན་

པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་པ་བཏབ་པས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སློགས་

དང༌། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སློགས་བརློད། སྤྱི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་གང་ཆུ་

ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་གཙོ་བློ་ལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ། ཕག་མློ་ལ་མི་བསྐློད་པས་

དབུ་བརྒྱན། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ། 

བདག་བསྐྗེད་ལ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་ནི། ༀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ༀ་པཱ་དྱཾ་པྲ་

ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ངྷཱུ་བྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་དི་པྗེ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་གནྡྗེཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཤཔྟ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་ནང་མཆློད་དབུལ། ཡབ་ཡུམ་

སློམས་པར་ཞུགས་པས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེས་ཏྗེ་ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་

ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཏ། ཞྗེས་པས་བསློད། འཇློག་

སློམ་ནི་རང་ཉིད་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་དངློས་ཡིན་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང༌། དྗེ་ལ་ཅི་

གནས་བྱའློ། །བཟླས་པ་བྱ་ཚུལ་ནི། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་མཐར། ༀ་ཧྲིཿ 

ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་བསྐློར་བ་ལ་བིས་པ་ལྟར་འདློན་པའི་དམིགས་པ་བྱ་སྗེ་
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བཟླའློ། །རློགས་རིམ་སློམ་པ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་འཁྲུལ་འཁློར་དང་སློང་ར་

སློམ་པ་ནི། རང་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བའི་ངང་ནས། བུམ་པ་ལྟར་དགང་བ་ནི། 

སན་བདྗེ་བ་ལ་སྐིལ་ཀྲུང་གང་བདྗེ་བྱས་ལ་རྗེད་པ་བསང༌། ལག་པ་གཉིས་པུས་མློ་ལ་

དག་བ། རླུང་ས་བུག་གཡས་ནས་འཐྗེན་ཏྗེ་གཡློན་དུ་བལྟས་ནས་དྗེ་ངློས་ཀི་ས་བུག་

ནས་དལ་བུས་རིང་བར་ལྷག་མ་མྗེད་པར་བུད། ཡང་གཡློན་ནས་འཐྗེན་ནས་གཡས་

སུ་བལྟས་ཏྗེ་དྗེ་ངློས་ཀི་ས་བུག་ནས་སྔར་བཞིན་དུ་བུད། དྗེ་ནས་དབུས་ནས་ས་བུག་

གཉིས་ཀ་ནས་འཐྗེན་ཏྗེ་ཐད་ཀར་ལན་ཅིག་སྔར་བཞིན་དུ་བུད། དྗེ་འདྲ་བའི་ཚུལ་

གིས་སར་ཡང་སུམ་ཚན་གཉིས་ཏྗེ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་རླུང་རློ་བསལ་ཏྗེ། དྗེའང་ཕར་ལ་

བུད་པ་དང་ཚུར་འདྲྗེན་པའི་དུས་གཉིས་ཀར་ཁ་ནས་འགྲློ་འློང་མྗེད་པར་བྱའློ། །དྗེ་

ནས་ལུས་དྲང་པློར་བསང་སྗེ་ལག་པ་གཉིས་ཀི་མཐྗེབ་ཆྗེན་ནང་དུ་དགུག །ཐད་ཀ་

ནས་རླུང་ཤིན་ཏུ་དལ་ལ་རིང་བར་ནང་དུ་རྔུབས་ཏྗེ་ལྟྗེ་འློག་ཙམ་དུ་མཆིལ་མ་སྒ་མྗེད་

པར་མིད་ནས་ཆིར་གིས་མནན། དྗེའི་རྗེས་སུ་འློག་རླུང་ལྟྗེ་འློག་ཏུ་མི་དྲག་པ་ཞིག་

དྲངས་ཏྗེ་ཁ་སྦྱར་དུ་བཟུང༌། ཤྗེས་པ་ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཏད་ལ་ནུས་

ཚད་དུ་འཛིན་ཅིང་རླུང་མི་ཐུབ་པ་ན་ཁ་ནས་ཡྗེ་མ་ཤློར་བར་ས་སློ་ནས་དལ་བུས་

གཏློང་ངློ༌། །འློག་མ་ལྔ་ག་འདིའི་ངང་ནས་བྱྗེད་པ་ལ་འཁློར་ལློ་ལྟར་བསྐློར་བ་ནི། རང་

པ་སྐིལ་ཀྲུང་བཅས་པའི་རང་པ་གཡས་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་ལག་པ་གཡས་པས་བཟུང༌། 

རང་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་ལག་པ་གཡློན་པས་བཟུང་ཞིང༌། རྗེད་པ་དྲང་པློར་

བསངས་ལ་ཕློ་བ་དང་རྗེད་པ་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་བསྐློར། དྗེ་བཞིན་དུ་གཡློན་

དུའང་བསྐློར། དྗེ་ནས་གཡློན་ནས་གཡས་སུ་ཀློག་པ་དང༌། གཡས་ནས་གཡློན་དུ་
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ཀློག་པ་དང༌། མདུན་ནས་རྒྱབ་ཏུ་འཕུལ་བ་རྗེ་དང༌། རྒྱབ་ནས་མདུན་དུ་འཕུལ་བ་རྗེ་

བྱའློ། །ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་དགུག་པ་ནི། ལག་པ་གཉིས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་ལ་སིང་ག་

ནས་ཐད་ཀར་མདུན་ངློས་སུ་གཤིབས་ལ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་བརྐང༌། དྗེ་ནས་གཡློན་

ངློས་སུ་ལག་པ་གཉིས་བརྐང་བའི་གཡས་པ་སྔློན་ལ་དལ་བུས་ཤུགས་ཆྗེ་བར་

གཡས་པའི་དཔུང་མགློ་བར་དུ་དགུག་ལ་གྲུ་མློས་མཆན་དུ་བརབ། དྗེ་ནས་གཡློན་

པའང་སྔ་མ་བཞིན་དུ་དཔུང་མགློ་གཡློན་པ་བར་དུ་དགུག་ལ་བརབ། སར་ཡང་ལག་

པ་གཉིས་རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་སིང་ག་ནས་ཐད་ཀར་མདུན་ངློས་སུ་ཤུགས་ཆྗེ་

བར་གཤིབས་ལ་བརྐང༌། དྗེ་ནས་གཡས་སུ་ལག་པ་གཉིས་བརྐང་ནས་སྔ་མ་བཞིན་

བཀུག་པ་བརབ་བློ། །རློ་རྗེ་བསམས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གནམ་དུ་འཕང་ཞིང་འློག་ཏུ་བསྐྱུར་

བ་ནི། པུས་མློ་གཉིས་བཙུགས་ཏྗེ་ལུས་བསངས་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀི་སློར་མློ་

རྣམས་ཕྱི་རུ་བསློལ་བའི་ལག་ལྕགས་བཅུག་པ་ཡར་ལ་རིམ་པ་བཞིན་སྤྱི་བློའི་བར་

དུ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་བརྗེག །དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཁ་སྤུབ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཤུགས་

ཆྗེ་བར་ས་ལ་དབབ་ལ་བསྐྱུར་རློ། །

ཁྱི་མློའི་སྐྱུག་ཚུལ་གིས་ལུས་མདའ་ལྟར་བསང་བ་ནི། པུས་མློ་བཙུགས་ལ་

ལུས་བསང༌། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ས་ལ་བཞག་པའི་བར་དུ་མགློ་བློ་བཞག་པ་རིམ་

གིས་གྗེན་དུ་ཤུགས་ཆྗེ་བར་བཏྗེག་ནས་ལུས་དྲང་པློར་བསངས་ལ། སར་ཡང་ལག་

པ་གཉིས་རིམ་གིས་ཕབ་པའི་བར་དུ་མགློ་བློ་བཞག་ནས། ཧ་ཞྗེས་སྐྱུག་སངས་བྱས་

པའི་མཐར། ལངས་ལ་རང་པ་གཉིས་ལན་གསུམ་གསུམ་སྤྲུག་གློ །མགློ་ལུས་སྤྲུག་

ཅིང་ཚིགས་པ་བགྲང་བ་ནི། ལག་པས་ཕན་ཚུན་གི་སློར་མློའི་ཚིགས་པ་འཐྗེན་པའི་
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རྗེས་ལ། མགློ་དང་ལུས་པློ་སྤྲུག་ཅིང་ལག་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་གཉྗེས་ཏྗེ་བཀྲུ་བའི་

ཚུལ་བྱྗེད་པའློ། །སློང་ར་སློམ་པ་ནི། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་གཙུག་ནས་རང་

མཐིལ་གི་བར་དུ་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟར་སློང་སང་ངྗེ་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་

དྗེ་ལ་སྗེམས་བརྟན་བརྟན་དུ་བསློམ་པའློ། །

གཉིས་པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་ལམ་དངློས་སློམ་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་དངློས་

ཀི་དློན་དང༌། ལམ་གི་ཡན་ལག་འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་གློ །དང་པློ་ལ་གཉིས། སློག་

དབུ་མར་བཙུད་ནས་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་མ་དང་འློད་

གསལ་སློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ནང་གི་རྐྗེན་གཏུམ་མློ་སློམ་པ་དང༌། ཕྱིའི་

རྐྗེན་ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཏུམ་མློ་བསློམས་ནས་

སློག་དབུ་མར་གཞུག་པ་དང༌། བཙུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཏུམ་མློ་སློམ་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསློམས་པས་སློག་དབུ་

མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ཡློད་པའི་དང་པློ་རྩ་

གསལ་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་ནི། མདུན་གི་ནམ་མཁར་རྩ་བའི་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་བ་

མ་དང་བཅས་པ་དཔའ་བློ་མཁའ་འགྲློའི་ཚོགས་ཀིས་བསྐློར་བ་དམིགས་ལ། ལུས་

ལློངས་སྤྱློད་བལྟློས་པ་མྗེད་པར་མཆློད་པར་དབུལ་ཞིང༌། སྦྱིར་གསློལ་བ་མང་དུ་

གདབ་ཁྱད་པར་དུ། རླུང་བདྗེ་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། རྩ་འཇམ་པར་བྱིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། བདྗེ་སློང་གི་ཉམས་རྟློགས་ཁྱད་པར་ཅན་མྱུར་དུ་སྐྗེ་བར་

བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ། དྗེ་ནས་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཙཎ་ལི་ཉམས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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སུ་མློང་བར་བྱའློ་སམ་དུ་བསམ། དྗེ་ནས་རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་བའི་ངང་ནས་

བསམ་གཏན་གི་སྗེགས་བུ་གཞུག །སློམ་ཐག་གློན། རང་པ་རྗེ་མིག་ཏུ་བསློལ། སལ་

ཚིགས་དྲང་པློར་བསང༌། མགྲིན་པ་ཅུང་ཟད་བཀུག །མིག་ས་རྩྗེར་དབབ། ལྕྗེ་རྩ་ཅུང་

ཟད་རན་ལ་སྦྱར། སློ་དང་མཆུ་རང་ལུགས་པར་བཞག །ལུས་སྗེམས་ཅུང་ཟད་

བསྒིམ། རློ་སློད་འཕྗེལ་ཀ་བསྐྗེད། མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟྗེ་འློག་ཏུ་བཅར་བར་

བྱས་ལ། རྩ་གསུམ་གསལ་གདབ་པ་ནི། ལྟྗེ་བའི་བུག་པའི་ཐད་ནས་འློག་ཏུ་སློར་བཞི་

སློང་བར་ལུས་ཀི་ནང་གི་སལ་ཚིགས་ངློས་ལ་ཉྗེ་བར་དབུས་སུ་རྩ་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི། 

གཡས་སུ་རློ་མ། གཡློན་དུ་རྐང་མ་གསུམ་སློག་ཤིང་གི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་གཙུག་བར་དུ་

གཤིབས་ནས་གནས་ཤིང༌། ལྟྗེ་འློག་སློར་བཞིའི་རྩ་དབུ་མའི་མར་སའི་ནང་དུ་རློ་

རྐང་གི་ས་གཉིས་གུག་ནས་ཡློད་པར་བསམ། དྗེ་ནས་འཁློར་ལློ་བཞི་གསལ་

འདྗེབས་པ་ནི། ལྟྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་ཨྗེ་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་རྩ་

འདབ་ཀི་གྲངས་རྗེ་བཞི་པ། ཁ་དློག་དམར་པློ་ཁ་གྗེན་དུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

དང༌། སིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་བཾ་ཡིག་ཟླུམ་པློའི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་

ཀི་གྲངས་བརྒྱད་པ་ཁ་དློག་དཀར་པློ། ཁ་འློག་ཏུ་ཕྱློགས་པ་ཅན་དང༌། མགྲིན་པ་

ལློངས་སྤྱློད་ཀི་འཁློར་ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་བཾ་ཡིག་ཟླུམ་པློའི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་ཀི་

གྲངས་བཅུ་དྲུག་པ་ཁ་དློག་དམར་པློ་ཁ་གྗེན་དུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། སྤྱི་བློ་

བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློ་ཕྱི་དབྱིབས་ཨྗེ་གྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན། རྩ་འདབ་ཀི་གྲངས་

སློ་གཉིས་པ་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པ་ཁ་འློག་ཏུ་ཕྱློགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསློམ། 

དྗེའང་ཐློག་མར་རྩ་གསུམ་གསལ་གདབ་ལ་གསུམ་པློ་ཉིད་ལ་སྗེམས་བཟུང༌། འདི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལ་སིང་ག་ཡན་ཆད་ལ་གསལ་འདྗེབས་ཐྗེབས་རྗེ་དང་སྗེམས་ཅུང་ཟད་དྗེ་འཛིན་པ་

མ་གཏློགས་ཤས་ཆྗེར་ལྟྗེ་བའི་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་ནང་དང༌། ལྟྗེ་འློག་སློར་བཞིའི་

རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་དབུ་མའི་ནང་ཁློ་ནར་སྗེམས་བཟུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ཡི་གྗེ་གསལ་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་ནི། ཡི་གྗེ་འགློད་པ་རྒྱས་

བསྡུས་གཉིས་ཡློད་པའི་རྒྱས་པ་ནི། འཁློར་ལློ་བཞིའི་ལྟྗེ་བ་དང་འདབ་མ་གཉིས་ཀ་

ལ་ཡི་གྗེ་བཀློད་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ཡང་འདིར་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱྗེད་པ་ནི། 

འཁློར་ལློ་བཞིའི་ལྟྗེ་བར་ཡི་གྗེ་བཞི་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ཚུལ་ནི། ལྟྗེ་བ་སྤྲུལ་པའི་

འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མ་སལ་པའི་ནང་ངློས་ལ་ཉྗེ་བའི་ནང་ཁློ་ནར་ཟླ་གདན་

ཆུང་ངུ་ཞིག་གི་སྗེང་དུ་ཡི་གྗེ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་མདློག་དམར་པློ་ཡུངས་

ཀར་གི་ཚད་ཙམ་ཞིག་བསློམ། སིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་

དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མ་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་དྲང་ཐད་ནས་སལ་པ་ལ་ཉྗེ་བར་ཡློད་པའི་

དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཁློ་ནར་ཟླ་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས། ཁ་བ་ལྟ་བུ་འཛག་པ། ཡུངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་ཞིག་བསློམ། མགྲིན་པ་

ལློངས་སྤྱློད་ཀི་འཁློར་ལློ་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་པའི་དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མ་མགྲིན་པའི་

དབུས་ནས་ནང་གི་སལ་པ་ངློས་ལ་ཉྗེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ཁློ་ནར་ཟླ་གདན་ལ་ༀ་ཡིག་

དམར་པློ་མགློ་གྗེན་དུ་བལྟ་བ་ཡུངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་ཞིག་བསློམ། སྤྱི་བློ་བདྗེ་ཆྗེན་

གི་འཁློར་ལློ་རྩ་འདབ་སློ་གཉིས་པའི་དབུས་ཀི་རྩ་དབུ་མའི་ནང་ཁློ་ནར་ཟླ་གདན་ལ་

ཧཾ་ཡིག་དཀར་པློ་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཡུངས་ཀར་གི་ཚད་ཙམ་ཞིག་བསློམ། ཡི་གྗེ་

བཞི་གའི་མགློར་ཟླ་ཕྱྗེད་ཐིག་ལྗེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བ་མློ་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།

129

འཛག་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསློམས་ན་བདྗེ་བ་ཆྗེ་བའི་གནད་ཡློད་ལ། ཤིན་ཏུ་

འཚེར་བའི་འློད་ཅན་བསློམས་ན་བྱིང་བ་གཅློད་ས་ཞིང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གསལ་ཉམས་

ཆྗེའློ། །ཡི་གྗེ་དྗེ་རྣམས་ལ་སྗེམས་འཛིན་ཚུལ་ནི་ཚུར་ངློས་ནས་ཕར་ལ་བལྟ་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་མི་བྱ་བར་སྗེམས་ཡི་གྗེའི་ནང་དུ་འདྲྗེས་པ་བཞིན་བྱ་སྗེ་བསྐང་ལ། 

སྗེམས་ཀི་འཛིན་སངས་ཧ་ཅང་གྲིམས་དྲགས་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ལྷློད་དྲགས་པས་བྱིང་

རློད་བསྐྗེད་པས་དྗེ་གཉིས་སངས་ནས་སྗེམས་ཀི་འཛིན་སངས་ཅུང་ཤུགས་ཆྗེ་བར་

གཟུང་བར་བྱའློ། །དྗེའང་སིང་ག་ཡན་ཆད་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་དང་པློ་ཡུན་ཐུང་པ་རྗེ་

བཟུང་ལ། ཤས་ཆྗེར་ལྟྗེ་བའི་ཨ་ཐུང་ལ་སྗེམས་བཟུང༌། དམིགས་པ་ཕ་མློ་ལ་གང་

བྱས་ཀང་སྗེམས་འཛིན་པ་དཀའ་བར་སང་ན་ཅུང་ཟད་ཆྗེ་རུ་བཏང་ལ་དྗེ་ལ་བརྟན་པ་

ན་དམིགས་པ་ཕ་མློར་བྱས་ལ་སྗེམས་བཟུང་ངློ༌། །

”གཉིས་པ
1

་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བསློམ་པའི་ཚུལ་ནི། བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་

ལས། །རྔུབ་དང་དགང་དང་གཞིལ་བ་དང༌། །མདའ་ལྟར་འཕང་དང་རྣམ་བཞིའློ། ཞྗེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ནང་དུ་རྔུབ་པ་ན་ཁ་ནས་མི་རྔུབ་པར་ས་བུག་ནས་དྲག་པློ་རིང་བར་

རྔུབ་ཅིང༌། ནང་དུ་རྔུབ་པའི་མཚམས་ནས་ཕྱིར་མི་གཏློང་བར་ནང་དུ་མནན་པས་རློ་

རྐང་གི་རྩ་གཉིས་ནས་རླུང་སིར་རི་རི་སློང་བས་རྒྱུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་བཞིན་རྩ་

གཉིས་པློ་ཁིག་གིས་གང་བར་བསམ་མློ། །རྩ་གཉིས་ཁྗེངས་པའི་མཚམས་ནས་རྩ་

གཉིས་ཀི་རླུང་ཐམས་ཅད་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཕྱུར་གིས་ཆུད་པར་བསློམས་ལ་མཆིལ་

མ་ཞིག་སྒ་མྗེད་དུ་མིད་དྗེ་སྗེང་རླུང་ཨ་ཐུང་གི་སར་མནན། དྗེ་ནས་འློག་སློ་གཉིས་

1  སྐུ།   གསུམ་པ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནས་འློག་རླུང་འཇམ་པློ་ཞིག་ཨ་ཐུང་གི་སར་འཐྗེན་ལ། རླུང་གཉིས་ཁ་སྦྱར་བའི་ཨ་

ཐུང་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དྗེ་རླུང་ཇི་ཙམ་ཐུབ་པའི་ཚོད་ཙམ་དུ་བཟུང༌། མི་ཐུབ་

བཞིན་དུ་མི་གནློན་པར་རླུང་ཕྱིར་གཏློང་བ་ན། རྩ་དབུ་མའི་ནང་ན་ཡར་བདྗེ་ཧིལ་ལི་

ལི་འགྲློ་བར་བསམ་གི་སྤྱི་གཙུག་ནས་འཐློན་པར་མི་བསམ་ལ། མགྲིན་པ་དང་སིང་

ག་ཡན་ཆད་ཁྗེངས་པ་ལ་དམིགས་པ་གཏློད་པ་སློགས་མི་བྱའློ། །རླུང་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་

བར་རང་ཤུགས་ཀིས་གནས་པ་བྱུང་བའི་མཚམས་ནས་ཡུན་བསིང་བ་དང་ཇྗེ་དྲག་

ཏུ་གནློན་པའང་བྱ་ལ། དྗེ་གློང་དུ་བར་མ་ཆད་དུ་ཧ་ཅང་རྒྱུན་རིང་མི་བྱ་བར་སྐབས་

སུ་ངལ་བསློ་ཞིང་བསློམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་བུམ་པ་ཅན་སློམ་པ་བྱང་བའི་མཚམས་སུ་

བུམ་པ་ཅན་གི་རླུང་སྦྱློར་བསློམ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ལྟྗེ་བ་དང་སིང་ག་དང་མགྲིན་

པ་དང་སྤྱི་བློའི་རྩ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བར་སྔར་བཞིན་ཨཾ་ཧཱུཾ་ༀ་ཧཾ་བཞི་གསལ་བཏབ་ལ། 

དྗེ་ནས་གསང་གནས་ཀི་འཁློར་ལློར་གནས་པའི་རླུང་གིས་མྗེ་བསྐུལ་བའི་གཏུམ་

མློའི་རང་བཞིན་གི་ཨཾ་ཡིག་འབར་བའི་མྗེའི་འློད་ཟྗེར་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ནས་གྗེན་དུ་སློང་

བས་ཧཾ་ༀ་ཧཱུཾ་གསུམ་ཞུ་བ་ལྟྗེ་བར་ཨཾ་ཡིག་ལ་བབས་ཏྗེ་དྗེ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གྱུར་

ནས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་རང་བཞིན་གི་ཨཾ་ཡིག་ཏུ་བལྟས་ལ་སྗེམས་བཟུང་

ངློ༌། །དྗེ་ལ་སྗེམས་ཟིན་པ་ན་ཨཾ་ཐུང་དྗེ་ལས་གཏུམ་མློའི་མྗེ་ཕ་མློ་མྗེ་ལྕྗེ་གཅིག་ཏུ་

འབར་བ་ལྟར་གནས་པར་བསློམ་མློ། །དྗེའི་འློད་ཀིས་འཁློར་ལློ་གློང་མའི་གནས་ནས་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་བཞུ་བའི་བདུད་རྩི་ཟགས་པས་ལྟྗེ་བའི་ཨཾ་ཡིག་གང་ཞིང་ཨཾ་

ཡིག་དྗེ་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པའི་བརྟན་པ་ཐློབ་པའི་མཚན་མ་མཐློང་བ་དྗེ་སིད་དུ་

བསློམ་མློ། །སྗེམས་བརྟན་པ་ན་གཏུམ་མློའི་འློད་ཟྗེར་གིས་ལུས་ཀི་ཕྱི་ནང་དང་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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གནས་ཁང་སློགས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་གི་སྐྱུ་རུ་ར་བཞིན་དུ་གསལ་བར་

བསློམས་ལ། མྗེ་ཕ་ཞིང་མྗེ་ལྕྗེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་གལ་ཆྗེའློ། །

“དམིགས་པ
1

་དྗེ་ལྟར་བསློམས་པས་སློག་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། ཐུན་འཁྱློངས་པའི་འློག་རང་གི་ས་བུག་གང་རུང་རྗེ་རྗེ་བར་རྒྱུ་

བའི་འཕློས་མ་ཐག་པའི་སྐབས་ངློས་བཟུང་ལ། དྗེ་ནས་ལུས་གནད་དང་སྗེམས་ཀི་

འཛིན་ལུགས་སྔར་བཞིན་བྱས་པའི་མཐུས། རང་པློར་མི་ཐློགས་པར་ས་སློར་

བརྟགས་པ་ན་རླུང་མཉམ་རྒྱུར་ཐྗེངས་པ་དང་དྗེའང་ལན་རྗེ་རྗེ་གཉིས་གཉིས་ཙམ་ལ་

ངྗེས་པ་མྗེད་ཀི་འགལ་རྐྗེན་གཞན་མྗེད་ན་ངྗེས་ཅན་དུ་ཐྗེངས་ཀིན་འདུག་པ་དང༌། 

མཉམ་རྒྱུའང་གང་རུང་ཞིག་དྲག་ལ་ཅིག་ཤློས་ཞན་པ་མིན་པར་དྲག་ཞན་ཤྗེད་

མཚུངས་སུ་རྒྱུ་བ་འློང་བར་སང་ན། རྣལ་འབྱློར་དྗེའི་སློབས་ཀིས་སློག་དབུ་མར་

འཛུད་ནུས་པ་ཞིག་ཏུ་འཇློག་ནུས་མློད་ཀང༌། ལན་ཅིག་ཚུད་ནས་གཡས་གཡློན་རྗེ་

རྗེ་བར་མི་འཕློ་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནི་སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། སློག་དྷཱུ་ཏིར་གནས་

པའི་མཚམས་འདི་ནས་དྲིལ་ཏྗེ་བསློམ་པ་དང༌། ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ཞན་དུ་སློང་བའི་

མཐར་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་པ་ན། རྒྱུ་བ་ཕ་མློའང་ལྡློག་པ་ཞིག་འློང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་རླུང་ཐིམ་

དཀའ་ས་གཉིས་ལས། ཐིམ་དཀའ་ན་ཡུད་ཅིག་ལ་ལྟློ་བ་རླུང་གིས་ཁྗེངས་པ་འབྱུང་

ཞིང༌། དྗེ་ནས་ཞི་བར་འགྱུར་ལ། ཞི་མ་ཐག་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་མྗེ་གནས་པའི་

ཐད་ནས་དྲློད་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་ཞིང༌། དྗེ་ནས་རིམ་གིས་ཞུ་བདྗེ་འདྲྗེན་ནློ། རྟགས་སྔ་

མ་གཉིས་ཀིས་ཐིམ་པའི་རྟགས་འདི་འདྲྗེན་པ་མ་བྱུང་ན་ས་བུག་གི་རྒྱུ་བ་ཕ་མློའང་

1  སྐུ།   གཉིས་པ
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ལློག་པ་འདི་བྱིང་བ་ཕ་མློ་མཆློད་པར་བསགས་པས་བྱིང་བ་ཤས་ཆྗེ་བ་ཞིག་ལའང་

འློང་ལ། རྩ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་མི་མཁས་པར་བུམ་པ་ཅན་མང་

དུ་བསློམ་པར་བྱས་ཤིང༌། སློག་དྷཱུ་ཏིར་འཆིང་བར་ནི་མ་ནུས་པའི་རླུང་གནས་

གཞན་དུ་བྱྗེར་བ་ལའང༌། རླུང་འབྱུང་འཇུག་ཀང་མི་བྱྗེད་ཅིང༌། ནང་དུ་འཛིན་རྒྱུའང་

མྗེད་པ་ཞིག་འློང་ལ། དྗེ་ནི་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་དང་ཐིམ་པ་གང་ཡང་མིན་པས་ཁྱད་པར་དྗེ་

རྣམས་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་བཙུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེ་ཚུལ་ལ་གསུམ་ཡློད་པའི་

དང་པློ་རྟགས་འཆར་ཚུལ་དང་གཏུམ་མློ་སར་ཚུལ་ནི། ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་གི་དབུས་

སུ་དམིགས་ནས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་པ་ལ་རྟགས་ལྔ་འཆར་བ་འློང་སྗེ། དྗེའང་ས་ཆུ་

ལ་ཐིམ་པ་ན་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུར་ཆུ་མྗེར་རྗེ་སང་བ་དང༌། ཆུ་མྗེ་ལ་ཐིམ་པ་ན་དུ་བ་ལྟ་བུའི་

སང་བ་སྔློ་མྗེར་རྗེ་བ་ཞིག་གིས་ཁྗེངས་པ་དང༌། མྗེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་ན་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་

འདྲ་བ་དམར་ཁ་ཁ་བ་མང་པློ་ཞིག་གི་སང་བ་དང༌། ཀུན་རྟློག་གི་བཞློན་པའི་རླུང་

སྗེམས་ལ་ཐིམ་པ་ན། རླུང་མྗེད་པའི་མར་མྗེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འབྱུང་བས། 

སང་བ་དྗེ་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་ཡིད་ངློར་གང་སང་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་

འདྲ་བ་ཞིག་འཆར་ཞིང༌། འདི་ལ་ཞིབ་བརྩིས་བྱས་ན་སང་བ་བཞི་འློང་སྗེ་འློད་གསལ་

གི་སྐབས་སུ་འཆད་དློ། །སྨིག་རྒྱུའི་སང་བ་ལ་སློགས་པ་འདི་རྣམས་རླུང་དབུ་མར་

སྡུད་པའི་ཐབས་མིན་པའི་སྗེམས་འཛིན་རྐང་པ་ཞིག་ལ་འློང་བར་སང་བས་རྟགས་སྔ་

མ་རྣམས་ཁིགས་ཆགས་བརྟན་པློར་འཆར་བ་དང། དྗེ་ནས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་

གི་སང་བ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་དགློས་སློ། །གཏུམ་མློ་འབར་ཚུལ་ལ་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་
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གི་གཏུམ་མློ་ཐློག་མར་ལྟྗེ་བ་དང་གསང་གནས་ནས་འབར་བ་དང༌། དྷཱུ་ཏིའི་ཕྱིའི་

གཏུམ་མློ་ཕལ་པ་འབར་བ་གཉིས་འློང་བའི་ཕྱི་མས་བྱང་སྗེམས་བཞུ་བ་ལ་འཛག་པ་

བསྲུང་བ་འློག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་མྱུར་དགློས་ལ། སྔ་མ་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དངློས་གཞི་

ཡིན་ཏྗེ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། ཤྗེས་བྱ་དབུས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ། །མྗེ་སད་བྱྗེད་

པར་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། ཁ་སྦྱློར་ལས། ལས་ཀི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བ་ཡིས། །ལྟྗེ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ནི་འབར། །དཔྱློད་ཐློབ་པ་ཡི་མཆློག་ཤྗེས་པས། ཞྗེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་བྱང་སྗེམས་བཞུ་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེ་ཚུལ་ལ། ཡས་

བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་ནི། བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་སྤྱི་བློ་ནས་མགྲིན་པར་སྗེབ་པ་ན་

དགའ་བ་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་སིང་གར་སྗེབ་པ་ན་མཆློག་དགའ་དང༌། སིང་ག་ནས་

ལྟྗེ་བར་སྗེབ་པ་ན་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང༌། ལྟྗེ་བ་ནས་ནློར་བུའི་རྩྗེར་སྗེབ་པ་ན་

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ལ། མས་བརྟན་གི་དགའ་བ་བཞི་ནི། བྱང་སྗེམས་

ནློར་བུ་ནས་ལྟྗེ་བར་སྗེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང༌། ལྟྗེ་བ་ནས་སིང་གར་སྗེབ་པ་ན་མཆློག་

དགའ་དང༌། སིང་ག་ནས་མགྲིན་པར་སྗེབ་པ་ན་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང༌། མགྲིན་

པ་ནས་སྤྱི་བློར་སྗེབ་པ་ན་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་སྐྗེ་བ་ཡིན་ཏྗེ། རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་

པའི་དབང་གིས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ཡིན་ནློ། །ནློར་བུའི་རྩྗེར་བཟུང་ཡང་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་

དགའ་བ་མ་རློགས་བར་དུ་ཕྱིར་མི་འཕློ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེའི་བར་དུ་བྱང་སྗེམས་ཕྱི་རློལ་

ཏུ་སྐློད་པར་བྱྗེད་པའི་རླུང་གི་འཇུག་པ་ཞི་བའི་ཕྱིར་རློ། །ནློར་བུར་ཐིག་ལྗེ་བཟུང་

བའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་རློགས་ནས་ཐློག་མའི་བར་རྗེ་ཞིག་ལ་ཐིག་ལྗེ་དབུ་མའི་ནང་
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ནས་ཡར་འདྲྗེན་པའི་དམིགས་པ་བྱའློ། །རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་རིམ་མ་བྱུང་བར་ཞུ་བ་

རིམ་ཅན་དུ་དལ་བུས་འློང་བ་ལ་ནི་རྩློལ་བ་ཤུགས་དྲག་པློ་མིན་པར་དམིགས་པས་

སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ལློག་པ་དང༌། དྗེ་ནས་རྩ་གནས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་པའི་དམིགས་པ་བྱས་ན་

དྗེ་གློམས་པའི་མཐར་ཞུ་བ་ཆྗེན་པློའང་ལློག་པ་དང་དགྲམ་པར་ནུས་སློ། །དྗེ་ལྟ་མིན་

པའི་ཞུ་བ་ཆྗེས་མྱུར་བར་འབབ་པ་ལ་ནི། རང་ལྷར་གསལ་བའི་ངང་ནས་རང་བ་སྐིལ་

ཀྲུང་དང༌། ལག་པ་གཉིས་བང་གི་ཐད་དུ་བསློལ། མིག་གཉིས་གྗེན་ལ་དྲག་ཏུ་

ལྡློག །རང་ལག་གི་སློར་མློ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསྐུམ། སྗེམས་སྤྱི་གཙུག་གི་ཧཾ་ཡིག་

མགློ་གྗེན་དུ་བསན་པ་ལ་དམིགས། ངག་ཏུ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་དྲག་ཏུ་བརློད་པ་ཉྗེར་གཅིག་

ཙམ་གི་བར་དུ་བྱས་ཏྗེ། གང་ནས་ལློག་པའི་གནས་དྗེ་ནས་རྒྱབ་གཞུང་ལ་ཉྗེ་བའི་

ངློས་སུ་དབུ་མའི་ནང་ནས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སློང་བར་བསམ། མཐར་འཇམ་རླུང་བུམ་པ་

ཅན་བཟུང་ལ་ལུས་མི་དྲག་པར་སྤྲུག་ཅིང་སྗེམས་ཀིས་བྱང་སྗེམས་རྣམས་རྩ་གནས་

ཀུན་ཏུ་དགྲམ་པར་བསམ་པ་ལན་མང་དུ་བྱའློ། །གསུམ་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་ཡྗེ་

ཤྗེས་སློམ་ཚུལ་ལ། མཉམ་གཞག་ཏུ་སྐློང་ཚུལ་ནི། ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་

དགའ་བ་དང༌། མས་བརྟན་གི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་གང་སྐྗེས་པའི་སྐབས་སུ། ལྟ་

བའི་གློ་བ་ཡློད་ན་གང་ཟག་དང་ཆློས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་སམ་དུ་མ་ཡྗེངས་པར་

རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སྗེ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་བསློམ། ལྟ་བའི་གློ་བ་མྗེད་ནའང་བདྗེ་བ་

དྗེ་ཉིད་ལ་ཅི་གནས་གནས་ཀི་བར་དུ་བསྐང་ངློ༌། །རྗེས་ཐློབ་ཏུ་སྐློང་ཚུལ་ནི། ལྷན་

སྐྗེས་ཀི་དགའ་བ་ལས་ལངས་པའི་དུས་སུ་མཉམ་གཞག་གི་བདྗེ་སློང་དྲན་པར་བྱས་

ནས་དྗེས་ཡུལ་སང་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ལ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཡིན་སམ་དུ་རྒྱས་
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བཏབ་ནས་བསློམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་མཉམ་རྗེས་ལ་སྐློད་བ་དང༌། སར་ཡང་གཏུམ་མློའི་

དམིགས་པ་དང་རླུང་སྦྱློར་བྱས་ཏྗེ། དགའ་བཞི་འདྲྗེན་པ་སྗེལ་མར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ཕྱིའི་རྐྗེན་ལས་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསློམ་པ་ནི། རྒྱུད་སྗེ་དང་གྲུབ་

ཆྗེན་གི་གཞུང་ཁུངས་མ་ནས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་མ་གཏློགས་

གཞན་གིས་བྱས་ན་ངན་འགྲློའི་སློ་འབྱྗེད་པས་རྗེ་ཞིག་ལ་བཞག་གློ །གཉིས་པ་དྗེ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་སྒྱུ་མ་དང་འློད་གསལ་སློམ་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་གཏུམ་མློ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ལམ་ལྷག་མ་བསློམ་པའི་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་ནི། མར་བའི་ཞལ་ནས། ཕ་

རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ཉན། སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་གི་གདམས་ངག་ཐློབ། ཅྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་གི་སྐློར་རྣམས་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་

བརྟྗེན་ཞིང༌། དྗེའང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་ལྟར། རིམ་ལྔ་

བསྡུས་པ་གསང་བ་ལས། རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་དབང་གིས་སང་མཆྗེད་ཐློབ་

གསུམ་གི་སྗེམས་དབྗེན་རློགས་པར་སྐྗེས་པའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་ལུས་

མཚན་ཉིད་པ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་མན་ངག་འདིར་ཡང་འློང་རྒྱུར་སང་བ་

ནི་འདུས་པ་འཕགས་སྐློར་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་དགློས་ལ། སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པའི་

གློང་དུ་རྟགས་ལྔའམ་བརྒྱད་འཆར་ཚུལ་ནི་སྔར་ཅུང་ཟད་བཤད་ལ་རྒྱས་པར་འློག་ཏུ་

འཆད། སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། རླུང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པ་ཡི། །རྣམ་

ཤྗེས་གསུམ་པློ་སར་ཡང་ནི། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ལུས་སུ་འགྱུར། །སྒྱུ་མའི་ལུས་ཞྗེས་

དྗེ་ལ་བཤད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འབྱུང་བཞི་ཐིམ་པའི་རྟགས་བཞི་སྔློན་དུ་སློང་

བའི་རྗེས་སུ་འློད་གསལ་ཉྗེར་ཐློབ་ཏུ་བསྡུས་པའི་རྣམ་ཤྗེས་གསུམ་པློའི་མཐའི་འློད་
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གསལ་གིས་ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྗེན་དང༌། དྗེའི་བཞློན་པའི་སློག་འཛིན་གི་རླུང་གི་ཉྗེར་

ལྗེན་ལ་བརྟྗེན་ནས་གཉུག་མའི་ལུས་དངློས་པློའི་སྗེང་དུ་ལྷའི་སྐུར་འགྱུར་བ་ལ་

བྱའློ། །དྗེ་ཐློབ་ན་ཚེ་དྗེ་ལ་ངྗེས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་

བརྗེས་པ་དང༌། སྐུའི་ཚད་དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཁྱློན་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་

པའང་ཡིན་ཏྗེ། རིམ་ལྔ་ལས། བདག་ལ་བྱིན་རླབས་རིམ་ཐློབ་པའི། །གཙོ་བློ་སངས་

རྒྱས་ཀུན་བདག་ཉིད། །ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ནི། །ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད་པར་ཐློབ་པར་

འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། གནས་དང་གློས་དང་ཟས་ལ་སློགས། །མཁའ་ལ་སྐད་ཅིག་དག་

གིས་རྗེད། ཅྗེས་དང༌། གསང་འདུས་རྩ་རྒྱུད་ལས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁྱློན་ཙམ་

དུ། །རློ་རྗེ་འབར་བའི་འློད་དག་གིས། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་ཡིས། ཞྗེས་

པའི་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་ལས། དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཁྱློན་ཙམ་དུ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཚད་དང་

གྲངས་མྗེད་པའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་རློ་རྗེ་འབར་བ་སྗེ་རང་གི་སྐུའི་འློད་ཀིས་སང་

བར་བྱྗེད་པ་དང༌། མཚན་སློ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པར་བཤད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཐློབ་ཀང་གཏུམ་མློ་ལ་སློགས་པའི་དམིགས་

པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་བ་དང༌། ཐམས་

ཅད་སློང་པའི་དཔྗེའི་འློད་གསལ་གི་མཐར་འདུན་པ་བཏང་བ་ན་རླུང་གི་སློབས་ཀིས་

ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བ་ནི་དཔྗེའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། དྗེའི་རྒྱུའི་འློད་གསལ་ནི་དཔྗེའི་འློད་གསལ་

དུ་བྱའློ། །

དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཆློས་སྐུ་ལློངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསྗེ་བ་སྐློར་གསུམ་བྱྗེད་ཚུལ་

ནི། རིམ་ལྔ་ལས། ཀུན་རློབ་བདྗེན་པ་སྒྱུ་མ་ཉིད། །ལློངས་སྤྱློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཡང་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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དྗེ། །དྗེ་ཉིད་དྲི་ཟའི་སྗེམས་ཅན་གྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པས་དྗེ་ལས་དཔགས་ནས། 

དློན་དམ་བདྗེན་པ་འློད་གསལ་ཉིད། །ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡང་དྗེ་ལ་བྱ། །དྗེ་ཉིད་འཆི་བའི་ངློ་

བློར་གྱུར། ཞྗེས་པ་དང༌། ཕ་བའི་ལུས་ཀིས་ས་ཚོགས་པའི། །ལུས་ལ་འཇུག་པ་སྤྲུལ་

པའི་སྐུ། །དྗེ་ཉིད་སྐྗེ་བའི་ངློ་བློར་འགྱུར། ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀང་མཚོན་ནུས་ལ། དྗེ་དག་

གི་དློན་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། བར་དློ་རྣམ་གསུམ་བསྗེ་བར་བྱ། ཞྗེས་

གསུངས་པས་ཀང། འཆི་བ་རྣམ་གསུམ་བསྗེ་བར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། སྐྗེ་བ་རྣམ་གསུམ་

བསྗེ་བར་བྱ། ཞྗེས་པའང་མཚོན་ནུས་སློ། །དྗེ་ལ་འཆི་བ་གསུམ་ནི། སད་དུས་སུ་

སློང་པ་བཞིའི་རིམ་པས་འློད་གསལ་སློམ་པ་ནི་ལམ་དུས་ཀི་འཆི་བ་དང༌། གཉིད་

དུས་སུ་སློང་པ་བཞིའི་རིམ་པས་འློད་གསལ་སློམ་པ་ནི་གཉིད་དུས་ཀི་འཆི་བ་དང༌། 

འཆི་ཁར་སློང་པ་བཞིའི ་རིམ་པས་འློད་གསལ་སློམ་པ་ནི ་འཆི་དུས་ཀི་འཆི་

བའློ། །བར་དློ་གསུམ་ནི། སད་དུས་ཀི་སློང་པ་བཞིའི་མཐར་རླུང་སློབས་ཀིས་ལྷའི་

སྐུར་ལྡང་བ་ནི་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུའི་སད་དུས་ཀི་ལམ་གི་བར་དློ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་

སློང་པ་བཞིའི་མཐར་རླུང་སློབས་ཀིས་རྨི་ལམ་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བའི་སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་ནི་

རྨི་ལམ་གི་བར་དློ་དང༌། འཆི་བའི་སློང་པ་བཞིའི་མཐར་རླུང་སློབས་ཀིས་བར་དློའི་

ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བའི་སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་ནི་སིད་པ་བར་དློའ ློ། །སྐྗེ་བ་གསུམ་ནི། སད་དུས་

སུ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྷ་སྐུ་ལས་ལངས་ནས་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལྷར་

བསློམས་པའི་སིང་གར་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་སད་དུས་ཀི་ལམ་གི་སྐྗེ་བ་དང༌། རྨི་

ལམ་གི་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྷ་སྐུ་ལས་ལངས་ནས་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལྷར་

བསློམས་པའི་སིང་གར་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་རྨི་ལམ་སད་དུས་ཀི་སྐྗེ་བ་དང༌། བར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

138

དློ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ལྷ་སྐུ་ལས་ལངས་ནས་སྐྗེ་གནས་བཞི་པློ་གང་རུང་གི་

ལྷར་བསློམས་པའི་རིང་གར་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་སྐྗེ་སིད་ཀི་སྐྗེ་བའློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་

སད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་དང༌། འཆི་ཁའི་འློད་

གསལ་སློམ་པ་གསུམ་གའང་གཞིའི་འཆི་རིམ་གི་སློད་པ་བཞི་འཆར་བ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་སྒྲུབ་དགློས་པར་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་དུ་དྗེ་གསུམ་ལ་འཆི་བའི་མིང་གིས་བཏགས་

ཤིང༌། སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་དང༌། རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་དང༌། བར་དློའི་

སྒྱུ་མ་ལློངས་སྐུ་སློམ་པ་གསུམ་གའང་གཞིའི་བར་དློ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བསྒྲུབ་དགློས་

པར་ཤྗེས་པའི་ཆྗེད་དུ་དྗེ་གསུམ་ལ་བར་དློའི་མིང་གིས་བཏགས་ལ། སད་དུས་ཀི་

སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། རྨི་ལམ་སད་མ་ཐག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། བར་དློ་སྐྗེ་སིད་དུ་འཇུག་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་སློམ་པ་གསུམ་གའང་སྐྗེ་སིད་ལྗེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བྱ་དགློས་པར། ཤྗེས་

པའི་ཆྗེད་དུ་དྗེ་གསུམ་ལ་སྐྗེ་བའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བཤད་དློ། །

བསྗེ་ཞྗེས་པའི་དློན་ལ། འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ་གསུམ་གི་བསྗེ་ཚུལ་ནི། སད་

དུས་སུ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་སྐློད་ནུས་པ་ཞིག་གིས་གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་

སིང་གའི་དབུ་མར་དམིགས་པ་གཏད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་ཟིན་ན། 

དྗེ་ལ་སད་དུས་བཞིན་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ་དང༌། འཆི་ཁར་སིང་གའི་དབུ་མར་

དམིགས་པ་གཏད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་ཟིན་ན་དྗེ་ལ་སད་དུས་

བཞིན་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པའློ། །དྗེས་ལློངས་སྐུ་གསུམ་གི་བསྗེ་ཚུལ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་

གསུམ་གི་བསྗེ་ཚུལ་ཡང་འགྲྗེའློ། །སིང་ག་དང་མགྲིན་པའི་འཁློར་ལློ་གཉིས་ལ་

བརྟྗེན་ནས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དང༌། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སྦྱློང་བའི་གདམས་ངག་ཕྱིན་ཅི་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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མ་ལློག་པ་ཡློད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྔགས་པའི་གནས་ཡིན་ཏྗེ། སད་དུས་སུ་རླུང་དབུ་

མར་སྡུད་ནུས་པ་ཞིག་གིས་གཉིད་དུ་འགྲློ་ཁར་སིང་གའི་དབུ་མར་དམིགས་པ་

གཏད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་སྐློང་བ་ཞིག་ནུས་ན་དྗེའི་

ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་སད་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མར་སྡུད་པ་ཕུལ་ཆྗེ་བ་དང་བརྟན་པར་

འགྲློ། དྗེས་ཀང་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་བརྟན་པར་འགྲློ་བས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་

སྐློང་བ་ཡློད་མྗེད་ཀིས་ལམ་བགྲློད་པ་སློབས་ཆྗེ་ཆུང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་དང༌། 

ཚེ་འདིར་མཆློག་མ་ཐློབ་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ན་འཆི་བའི་འློད་གསལ་

ཟིན་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་འློང་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་

མཐར་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ལྡང་ཤྗེས་ནས་དྗེ་ལྡང་བ་གློམས་པས་

སད་དུས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་སློབས་ཅན་དུ་འགྲློ་ཞིང༌། དྗེས་ཀང་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ཁྱད་

ཞུགས་པར་འགྲློ་བ་དང༌། ཚེ་འདིར་མཆློག་མ་ཐློབ་པར་འཆི་བའི་དུས་བྱྗེད་ན་རླུང་

སློབས་ཀིས་འློད་གསལ་ཟིན་པའི་མཐུས་རྨི་ལམ་གི་སྒྱུ་ལུས་ལ་གློམས་པ་ཡློད་པས་

བར་དློའི་སྒྱུ་ལུས་ཟིན་པ་འདྲ་བ་གཞན་གང་ལའང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་

ལམ་སློ་སློའི་སློམ་ཚུལ་ལ། རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བློའི་དློན་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་གཉིད་

སད་པ་དང་ལློག་པའི་དུས་སུ་སློམ་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤྗེས་དགློས་ལ། དྗེ་

ལས་གཞན་པའི་སློམ་ཚུལ་བ་མ་རྣམས་ཀི་ཁིད་ཡིག་ནས་འབྱུང་བ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་མ་

སློམ་ཚུལ་དང༌། འློད་གསལ་སློམ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་ཡློད་པའི་སང་བ་སྒྱུ་མ་

སློམ་ཚུལ་ནི། ངའློ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་གཞི་གང་ཟག་ལ་ཕུང་པློ་དང་རང་བཞིན་

གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་སམ་དུ་བརྟགས་པའི་སློ་ནས་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་མྗེད་དློ་སམ་པའི་ངྗེས་པ་བརྟན་པློ་བྱ་སྗེ། སློང་ཕྱློགས་ལ་དྗེ་

འདྲ་བ་མང་དུ་སྦྱང༌། དྗེ་ནས་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་བསློན་མི་ནུས་པར་སང་བ་རྣམས་

བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་དུ་གཞུག་ལ། དྗེ་ལས་གསློག་པ་པློ་དང་འབས་བུ་མློང་བ་པློར་

འཇློག་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་ཕྱློགས་རྣམས་ཡིད་ལ་བྱ་ཞིང་། རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་རྟྗེན་

འབྗེལ་འཐད་ལུགས་རྣམས་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་བྱའློ། །དྗེ་གཉིས་འགལ་བར་སང་

བའི་ཚེ་ན་གཟུགས་བརན་སློགས་དཔྗེར་བངས་ནས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་བསམ་སྗེ། 

འདི་ལྟར་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ནི་མིག་ས་སློགས་གང་དུ་སང་བས་སློང་

ཡང་བྱད་དང་མྗེ་ལློང་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བ་དང༌། རྐྗེན་དྗེ་དག་འགའ་ཞིག་ལློག་པའི་

ཚེ་འཇིག་པ་གཉིས་བསློན་མི་ནུས་པར་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་

ལའང་རང་བཞིན་རྡུལ་ཙམ་མྗེད་ཀང༌། ལས་གསློག་པ་པློ་དང་འབས་བུ་མློང་བ་པློ་

དང༌། སྔློན་གི་ལས་ཉློན་སློགས་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེ་བའང་མི་འགལ་ལློ་སམ་དུ་སྦྱང་

ངློ༌། །

དྗེ་ལ་ངྗེས་པ་བརྟན་པ་ན་ཤྗེས་པའི་ཡུལ་དུ་གང་སང་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྐུ་དང༌། 

ལྷ་སྐུ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་སང་བའི་སྒྱུ་མ་དང༌། སྒྱུ་མའང་

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཡིན་སམ་དུ་བལྟ་བའི་ཤྗེས་བྱ་སུམ་སྒིལ་ལ་བསབ་

པློ། །གཉིས་པ་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་སློམ་ཚུལ་ལ་བཞི་ཡློད་པའི་དང་པློ་རྨི་ལམ་བཟུང་བ་ལ། 

རྨི་ལམ་རླུང་སློབས་ཀིས་འཛིན་པ་ནི། སད་དུས་སུ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་ཐིམ་པ་

ལས་སློང་པ་བཞི་འདྲྗེན་ནུས་པ་ཞིག་གིས་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། བྱྗེད་ཚུལ་ནི་གཉིད་ཀི་

འློད་གསལ་ཐློག་མར་བཟུང་བའི་ཚེ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་སློང་པ་བཞི་ངློ་ལྗེགས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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པར་ཤྗེས་ནས་སྐློང་བ་ན་དྗེའི་ཕྱི་ལློགས་སུ་རྨི་ལམ་འཆར་བ་ངྗེས་པར་ཤྗེས་པས་དྗེ་

ལ་ནི་གཉིད་ཀི་སློང་པ་རྣམས་འཛིན་པའི་ཐབས་ལས་གཞན་པའི་རྨི་ལམ་འཛིན་

ཐབས་མི་དགློས་སློ། །རྨི་ལམ་འདུན་པའི་སློབས་ཀིས་འཛིན་པ་ནི། དྗེ་འདྲ་བའི་ནུས་

པ་མྗེད་པ་ཞིག་གིས་འཛིན་པ་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་རང་ལྷར་བསློམ་པ་དང་བ་མའི་རྣལ་

འབྱློར་བསློམས་ཏྗེ་མཆློད་ལ། རྨི་ལམ་མང་པློ་དང༌། གསལ་པློ་དང༌། བཟང་པློ་རྨི་བ་

དང༌། རྨི་ལམ་ཟིན་པ་དང༌། ཟིན་ནས་ཀང་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་

བའི་འགལ་རྐྗེན་ཞི་ཞིང་མཐུན་རྐྗེན་ཚང་བའི་གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་འདྗེབས་པ་

དང། ཡི་དམ་དང་བཀའ་སློད་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ་ནས་ཕིན་ལས་བཅློལ་ཞིང་མཚམས་

དམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཉིན་མློ་དྲན་པ་རྒྱུན་ཆགས་ཀིས་བཟུང་བ་ནི། ད་ལྟར་གི་སང་

བ་འདི་རྣམས་རྨི་ལམ་གི་སང་བར་འདུག་སམ་པ་དང༌། ད་རྨི་ལམ་ལ་རྨི་ལམ་དུ་ངློ་

ཤྗེས་པར་བྱའློ་སམ་པའི་འདུན་པ་དྲག་པློ་ཡང་ཡང་སྦྱང༌། གཞན་ཡང་ད་གཟློད་རྨི་

ལམ་བྱུང་དུས་སུ་ཅི་ནས་ཀང་རྨི་ལམ་དུ་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་རྨི་ལམ་གི་དགྗེ་སྦྱློར་

བསྐང་བར་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་དྲན་པློ་མང་དུ་སྦྱང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཉལ་ཁར་རྒྱུན་

ལྡན་དུ་སྦྱང་ངློ༌། །མཚན་མློ་མན་ངག་བཙན་ཐབས་ཀིས་བཟུང་བ་ནི། གཉིད་དུ་འགྲློ་

ཁར་རང་ཡི་དམ་གི་ལྷར་བསློམ། སྤྱི་བློར་བ་མ་བསློམས་ལ་གསློལ་བ་མང་དུ་གདབ། 

མགྲིན་པར་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་བཞི་པ་ཞིག་གི་ལྟྗེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ༀ་དམར་

པློ་ཞིག་གསུང་རློ་རྗེའི་ངློ་བློར་བསམ་ཞིང༌། དྗེ་ལ་ཤྗེས་པ་གཏད་དྗེ་གཞན་དུ་མི་འཕློ་

བར་བྱས་ལ་སྗེམས་བཟུང་བའི་ངང་ནས་གཉིད་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །དམིགས་པ་

བཟུང་བ་དྗེས་རྨི་ལམ་མ་ཟིན་ནའང་སྔར་བཞིན་བསྐང་སྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཀང་མ་ཟིན་
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ན་ཐློ་རངས་ནས་ཉི་མ་རྩྗེ་ཤར་ཚུན་ལ་གཉིད་སབ་པས་རྨི་ལམ་འཛིན་ས་བའི་དུས་

སུ་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། འདུན་པ་སྦྱློང་བ་

རྣམས་སྔར་བཞིན་བྱས་ལ། རང་ལྷར་གསལ་བའི་སྨིན་མཚམས་སུ་ཐིག་ལྗེ་དཀར་

པློ་འཚེར་བ་སན་མ་ཙམ་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དྗེ་རླུང་བུམ་པ་ཅན་བདུན་བྱས་

ལ་གཉིད་དུ་འགྲློ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་གཉིད་སབ་དྲགས་ནས་མ་ཁུགས་

པའམ། ཁུགས་ཀང་གཉིད་སད་སྐྗེན་པར་བྱུང་ནས་རྨི་ལམ་མ་ཟིན་ན། ཉིན་པར་གི་

འདུན་པ་སྤྱློང་བ་སློགས་སྔར་བཞིན་བྱས་ལ། ཉལ་ཁར་རློ་རྗེ་ནློར་བུའི་དབུས་སུ་

ཐིག་ལྗེ་ནག་པློ་ཞིག་ལ་སྗེམས་གཏད་དྗེ། རླུང་ཁ་སྦྱློར་ཉྗེར་གཅིག་བསློམས་ལ་

སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པར་བཟུང་བའི་ངང་ནས་གཉིད་ལློག་པར་བྱའློ། །”ཉིས་པ
1

་སྦྱང་

ཞིང་སྗེལ་བ་ལ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱང་བ་ནི། སྔར་མྗེད་གསར་དུ་སྤྲུལ་པ་

དང༌། སྔར་ཡློད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྤྲུལ་སྒྱུར་ས་ཚོགས་ལ་སློབ་པ་དང༌། ཉི་

མ་དང་ཟླ་བའི་འློད་ཟྗེར་ལ་ཞློན་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་གནས་བལྟ་

བའི་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས་དྗེར་འགྲློ་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་འགྲློ་བ་ལ་

སློགས་པའི་རྩལ་སྦྱློང་བའློ། །

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་སྦྱློང་བ་ནི། བདྗེ་བ་ཅན་དང༌། མངློན་

དགའ་དང༌། འློག་མིན་སློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པ་དང༌། དྗེར་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་བྱང་སྗེམས་བལྟ་བ་དང༌། མཆློད་པ་དང་ཆློས་ཉན་པ་སློགས་ཀི་འཕྗེན་

པ་བཏང་ནས་དྗེ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའློ། །སྗེལ་བ་ནི། མི་དང་དུད་འགྲློ་ལ་སློགས་པའི་

1  སྐུ།   གཉིས་པ
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སྗེམས་ཅན་དང༌། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

གཅིག་གཉིས་སུ་སྤྲུལ་བ་དང༌། གཉིས་བཞི་ལ་སློགས་པ་ནས་བརྒྱ་དང་སློང་ལ་

སློགས་པའི་བར་སྤྲུལ་བའློ། །གསུམ་པ་ཡ་ང་བ་སློང་ཞིང་སྒྱུ་མར་སློབ་པ་ལ། ཡ་ང་བ་

སང་བ་ནི། རྨི་ལམ་གི་དུས་སུ་མྗེ་དང་ཆུ་ལ་སློགས་པའི་ཡ་ང་བའམ་བག་ཚ་བ་བྱུང་

ན། རྨི་ལམ་དུ་ངློ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་རྨི་ལམ་གི་མྗེ་དང་ཆུ་ལ་སློགས་པས་གནློད་

པར་ག་ལ་འགྱུར་སམ་དུ་བསམས་ལ། མཆློང་བ་དང་བརལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཐློག་

བརིས་བྱའློ། །སྒྱུ་མར་བསབ་ཚུལ་ནི། རྨི་ལམ་དུ་མྗེར་སང་ཡང་མྗེར་མ་གྲུབ་པར་

ཤྗེས་པ་དཔྗེར་བངས་ནས། རྨི་ལམ་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་སང་བ་ལྟར་གི་བདྗེན་

པར་མ་གྲུབ་པློ་སམ་དུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ནས་བསློམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་ནས་རྨི་ལམ་

གི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་པར་འཆར་བ་ལ་

བསབ་ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་ཤར་བ་དྗེ་དག་ཀང་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པས་སློང་བཞིན་དུ་དྗེར་

སང་བའི་སྒྱུ་མར་འཆར་བ་ལ་བསབ། དྗེ་དག་ཀང་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་བལྟ་བའི་ཤྗེས་

བྱ་སུམ་སྒིལ་ལ་བསབ་པ་སང་བ་སྒྱུ་མའི་སྐབས་བཞིན་བྱའློ། །བཞི་པ་རྨི་ལམ་གི་དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་བསློམ་པ་ནི། རྨི་ལམ་ཟིན་པ་བརྟན་པློ་བྱུང་བའི་སྐབས་ནས་རང་ཡི་དམ་དུ་

གསལ་བར་བསློམས་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་རྨི་

ལམ་གི་སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་ལ་བསྡུ། རང་ཡང་ལུས་ཀི་སློད་སྨད་ནས་ཐུགས་

ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་བསྡུ་ཞིང༌། ཧཱུཾ་ཀང་མི་དམིགས་པ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་ལ་སྗེམས་གཡློ་

མྗེད་དུ་བཟུང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་བར་དློ་སྒྱུ་མ་བསློམ་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་བར་དློ་འཛིན་
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པ་པློའི་གང་ཟག་གི་དབྱྗེ་བ་ནི། བར་དློ་འཛིན་པ་འདི་ལ་གང་ཟག་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་ཡློད་དྗེ། གང་ཟག་རབ་ནི་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་འཆི་བའི་མཐར་བར་དློའི་དློད་ལ་

རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། གང་ཟག་གཉིས་པ་

ནི། སྤྱློད་བསྡུས་ལས། དྗེ་ལྟར་སྦྱར་ནས་གཉིད་ལློག་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་དུས་འདིར་

སྗེམས་དང་སྗེམས་པ་དང་མ་རིག་པ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དྲན་པ་བརྗེད་

པའློ། །ཕྱིས་ནི་བརྗེད་པའང་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་འློད་གསལ་བའློ། །ཡང་

གྲློལ་བ་ན་རླུང་གི་རང་བཞིན་གཡློས་ཏྗེ། གལ་ཏྗེ་རྨི་ལམ་གཞན་དག་ཅྗེས་གསུངས་

པས། གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་ཟིན་པ་དང༌། དྗེའི་རྗེས་ལ་རྨི་ལམ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་

པ་འཕངས་ལ། གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་ཟིན་པ་ནི། འཆི་བའི་སློང་པ་བཞི་ཟིན་པའི་ཚད་

འཛིན་ཡིན་ལ། རྨི་ལམ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་ནི་འཆི་བའི་སློང་པ་ཟིན་པའི་རྗེས་

སུ་བར་དློ་རླུང་སློབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཚད་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གང་ཟག་ཐ་མ་

ནི་སྔ་མ་གཉིས་ལྟར་མིན་ཡང་དམ་ཚིག་དག་ཅིང་རིམ་གཉིས་བསློམ་པ་ཞིག་གིས་

འཆི་བའི་དུས་སུ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ནས་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དངློས་གཞི་

འཆར་བའི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ལས་ལངས་མ་ཐག་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་རྣམས་

ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ནས། ད་ལྟ་ནས་དྗེའི་གདམས་ངག་རྣམས་བྗེད་ཆགས་སུ་མང་དུ་

སྦྱངས་ན་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དང་བར་དློ་རླུང་སློབས་ཀིས་མི་ཟིན་ཀང་དྗེའི་

གདམས་ངག་ལ་གློམས་པའི་སློབས་ཀིས་ཟིན་པ་འློང་བའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་དྗེ་

རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལ། གང་ཟག་དང་པློས་ནི། འཆི་ཁར་རིམ་པ་

གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་འཕྗེན་པ་བཏང་བས་ཆློག་ལ། གང་ཟག་འབིང་གིས་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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ནི་འཆི་བ་ལ་ཉྗེ་བའི་སྔློན་རིག་པ་གསལ་བ་ན་ཟང་ཟིང་ཡློངས་སུ་བཟུང་བ་ཐམས་

ཅད་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་གི་ཕྱློགས་སུ་བལྟློས་པ་མྗེད་པར་གཏློང་བ་དང་ཁས་

བངས་པའི་སློམ་པ་དང་འགལ་བའི་ཉྗེས་ལྟུང་རྣམས་ལ་བཤགས་སློམ་དང༌། དམ་

ཚིག་ཉམས་ཆགས་གསློར་གཞུག་གློ། །དྗེ་ནས་རང་ལྷར་གསལ་འདྗེབས་པ་དང་

མདུན་དུ་བ་མ་དང་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཚོགས་བསློམས་ནས་མཆློད་དྗེ། འཆི་བ་འློད་

གསལ་དང་བསྗེ་ནུས་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་དུ་གསློལ། བར་དློ་སྒྱུ་ལུས་དང་བསྗེ་

ནུས་པར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ་ཞྗེས་པའི་གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་གདབ་

བློ། །

དྗེ་ནས་འཆི་རྟགས་སློགས་བརྟག་པ་ནི། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ན་ལུས་བསྒུལ་

སྐློད་མི་ནུས་ཤིང་ཟུངས་མི་ཐུབ་པར་ལྷློད་ལྷློད་པློར་འགྲློ། ལུས་ས་ལ་བྱིང་བ་སམ་

བྱྗེད་ཅིང་ང་འཐྗེན་ཟྗེར་བ་འབྱུང༌། ནང་རྟགས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཆུ་མྗེར་རྗེ་སང་བ་ཞིག་

འབྱུང༌། ཆུ་མྗེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཕྱི་རྟགས་ནི། ཁ་སའི་ཆུ་སྐམས་ཤིང་ལྕྗེ་ཐུང་དུ་འགྲློ། ནང་

དུ་དུ་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་སྔློ་མྗེར་རྗེ་བ་ཞིག་གིས་ཁྗེངས་པ་འདྲ་བ་འབྱུང༌། མྗེ་རླུང་ལ་

ཐིམ་པའི་ཕྱི་རྟགས་ནི། དྲློད་ཆུང་དུ་འགྲློ་ཞིང་ལུས་ཀི་དྲློད་མཐའ་ནས་སྡུད། ནང་

རྟགས་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་འདྲ་བ་དམར་ཁ་ཁ་བ་མང་པློ་ཞིག་གི་སང་བ་འབྱུང༌། ཀུན་

རྟློག་གི་རླུང་སྗེམས་ལ་ཐིམ་པའི་ཕྱི་རྟགས་ནི། དབུགས་ཕྱིར་རིང་དུ་རྒྱུ་ཞིང་ནང་དུ་

སྡུད་མི་ཤྗེས། ཅུང་ཟད་སྡུད་ཀང་ཐུང་ལ་རྩུབ་པར་སྡུད། ནང་རྟགས་མར་མྗེ་རླུང་

གིས་མ་བསྐློད་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་མང་དུ་འབྱུང། དྗེ་ནས་སློང་པ་ཞྗེས་པ་སང་བ་དང་

པློ་འཆར་ཏྗེ། ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་པ་ལ་ཟླ་འློད་ཤར་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། དྗེ་ནས་སང་བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དྗེ་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་ཞྗེས་པ་སང་བ་མཆྗེད་པ་འཆར་ཏྗེ། ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་འློད་ཤར་བ་བཞིན་དུ་དམར་པློའམ་དམར་སྗེར་གི་སང་བ་

འཆར། དྗེ་ནས་སང་བ་དྗེའང་བསྡུས་པའི་རྗེས་སུ་སློང་ཆྗེན་ཞྗེས་པ་ཉྗེར་ཐློབ་འཆར་

ཏྗེ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ནག་ལམ་

པ་འབྱུང་ཞིང༌། དྲན་པའང་ཉམས་ནས་འགྲློ། དྗེ་ནས་ནག་ཐློམ་གིས་སློང་བའི་དྲན་

མྗེད་དྗེ་སངས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཞྗེས་པ་འློད་གསལ་འཆར་ཏྗེ། ནམ་མཁའ་

སློད་བྱྗེད་ཀི་ཟླ་ཉིའི་འློད་དང་ནག་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་བལ་བའི་ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་ཅིག་འཆར་ཏྗེ། འློད་གསལ་དངློས་གཞིའློ། །འཆི་ཁའི་འབྱུང་བ་

ཐིམ་པའི་རྟགས་དྗེ་རྣམས་སྔ་ཚད་ནས་འློང་བར་སང་བས་ལྗེགས་པར་ངློ་ཤྗེས་པར་

བྱས་ལ། སྨིག་རྒྱུ་ལ་སློགས་པའི་རྟགས་བཞི་ཤར་བ་ན་དྗེ་རྗེ་རྗེའི་དུས་ནས་གང་

ཟག་དང་ཆློས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་སམ་དུ་བསློམ། དྗེ་ནས་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་

ལ་ཟླ་འློད་ཤར་བ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་སློང་པ་བཞི་ཤར་བ་ནའང་གང་ཟག་དང་ཆློས་

རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་སམ་དུ་བསློམས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཆི་བའི་སློང་པ་བཞི་པའི་

དུས་སུ་གཉིས་སང་རགས་པ་ཞི་བའི་ནམ་མཁའ་སྤིན་མྗེད་ལྟ་བུ་ཤར་བ་དྗེ་ངློས་ཟིན་

པར་བྱས་ནས་དྗེ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་ཅི་ཐུབ་བྱའློ། །རྗེ་མིད་ལས་ཀང་། འཆི་བའི་

འློད་གསལ་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཏྗེ། །དྗེ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ངློ་ཤྗེས་དགློས། དྗེ་ངློ་ཤྗེས་

པར་བྱྗེད་པ་ལ་ད་ལྟ་བ་མ་དམ་པས་ངློ་སྤད་པས་གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་དློན་གློ་བ་

དང༌། མཚོན་བྱྗེད་ལམ་གི་འློད་གསལ་སྦྱང་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་མཚོན་

བྱྗེད་ལམ་གི་འློད་གསལ་ནི། སད་དུས་ཀི་སློང་པ་བཞི་པ་དང༌། གཉིད་དུས་ཀི་སློང་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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པ་བཞི་པ་ལ་ཟྗེར་རློ། །འཆི་བའི་སློང་པ་བཞི་པ་ལས་ལྡང་བར་རྩློམ་པ་ན་འཆི་བ་འློད་

གསལ་ལས་བར་དློ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བར་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་དྲག་པློ་

བྱས་པས། སྔར་སད་དུས་དང་གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ལྷ་སྐུར་

ལྡང་བ་ལ་གློམས་པའི་གནད་ཀིས་བར་དློ་ཟིན་པ་འབྱུང་བས། དྗེ་བྱུང་བ་ན་རང་ཉིད་

བར་དློར་གནས་པས་སྔར་སང་བ་སྒྱུ་མ་དང༌། རྨི་ལམ་སྒྱུ་མའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་

བཞིན་དུ་བར་དློའི་སང་བ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་ལྷའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་གསལ་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་དང༌། དྗེའང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་བཞིན་

དུ་གྲུབ་པར་སང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བསློམ་པ་དང༌། སྒྱུ་མའང་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་

ངློ་བློར་བསློམ་པའི་ཤྗེས་བྱ་སུམ་སྒིལ་བྱ་ཞིང༌། དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྗེ་བར་བྱའློ་སམ་

པའི་འདུན་པ་དྲག་པློའང་སྦྱང༌། འཕློ་བའི་གདམས་ངག་ཡློད་ན་འཕློ་བ་བྱའློ། །གང་

ཟག་ཐ་མས་ནི་གང་ཟག་འབིང་པློའི་སྐབས་སུ་བཀློད་པ་ལྟར། འཆི་བ་ལ་བསྗེ་བའི་

སྔར་ཞྗེས་པ་ནས། གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་གདབ། ཅྗེས་པའི་བར་རྣམས་དྗེ་དུས་སུ་

བྱ་བ་དང༌། ད་ལྟ་ནས་ཉི་མ་རྗེ་རྗེ་བཞིན་འཆི་བའི་དུས་ཀི་རྟགས་བཞི་དང༌། སློང་པ་

བཞི་དངློས་ཤར་བྱུང་སམ་དུ་བསམས་ལ་རྗེ་རྗེའི་དུས་སུ་གང་ཟག་དང་ཆློས་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་སམ་དུ་བསློམ། དྗེ་ནས་འཆི་བ་འློད་གསལ་འགགས་ནས་བར་

དློ་དངློས་གྲུབ་སམ་དུ་བསམས་ལ། ཤྗེས་བྱ་སུམ་སྒིལ་བསློམ་པ་དང༌། དག་པའི་

ཞིང་དུ་སྐྗེ་བའི་འདུན་པ་སྦྱང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་འློད་གསལ་བསློམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་སད་དུས་སུ་འློད་

གསལ་སློམ་ཚུལ་ནི། སྒྱུ་ལུས་མཚན་ཉིད་པའམ་རྗེས་མཐུན་པ་ཐློབ་པ་ཞིག་གིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བསློམ་པ་ཡིན་ཡང༌། འདིར་སྦྱིར་བཏང་གི་སློམ་ཚུལ་ནི། རང་ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་དུ་

གསལ་བའི་སིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཉི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་

ཞིག་བསློམ། དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་སློད་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏྗེ། འློད་གསལ་

དུ་བཞུ་བའི་སློད་ཞུ་བ་བཅུད་ཀི་སྗེམས་ཅན་ལ་བསྡུ། དྗེ་ནས་བཅུད་ཞུ་བ་དང་ཡུམ་

ནི་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་བསྡུ། རང་གི་སྦྱི་བློ་ནས་ཡས་ཞུ་རང་མཐིལ་ནས་མས་ཞུ་

བ་གཉིས་དང༌། ཉི་གདན་ནི་སིང་གའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བསྡུ། དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཧ་ལ་

བསྡུ། ཧ་རང་གི་མགློ་བློ་ལ་བསྡུ། དྗེ་ཟླ་ཕྱྗེད་ལ་བསྡུ། དྗེ་ཐིག་ལྗེ་ལ་བསྡུ། དྗེ་ནཱ་དྗེ་ལ་

བསྡུ། དྗེའང་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་བསྡུས་པར་མློས་ནས་གནས་དྗེ་ཉིད་དུ་

དམིགས་པ་བརྟན་པར་བཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡུན་རིང་དུ་བསློམས་པས་སློང་པ་བཞིའི་རིམ་

པས་སད་དུས་ཀི་ལམ་གི་འློད་གསལ་ཤར་བྱུང་ན་ལྟ་ཐློག་ཏུ་བཞག་སྗེ་གཡློ་མྗེད་དུ་

གཟུང་བར་བྱའློ། །འློད་གསལ་དུ་འཇུག་ཚུལ་འདི་ནི་གསང་འདུས་ནས་བཤད་པའི་

རྗེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །གཉིས་པ་གཉིད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་

སློམ་ཚུལ་ནི། རྨི་ལམ་རླུང་སློབས་ཀིས་འཛིན་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་དྗེའི་

སྐབས་སུ་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང༌། བ་མ་རྣམས་ཀིས་སྐབས་འདིར་བཤད་པ་དང་མཐུན་

པར་བསློམ་པ་ནི། དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་དབུལ། ཆློས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་བཏང་

ལ། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཟིན་པ་དང་དྗེའི་འགལ་རྐྗེན་ཞི་བའི་ཕིན་ལས་བཅློལ། རང་

ལྷར་བསློམ་པ་དང་བ་མའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་ལ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཟིན་པའི་

གསློལ་བ་དྲག་པློ་མང་དུ་བཏབ། གཉིད་བྱུང་བ་ན་རྨི་ལམ་དུ་མ་ཤློར་བར་གཉིད་ཀི་

སློང་པ་རྣམས་ཟིན་པར་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་མང་དུ་བཏང༌། དྗེ་ནས་ཉལ་བ་ན་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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མགློ་བྱང་དུ་བལྟ་བ་དང༌། གཞློགས་གཡས་པ་འློག་ཏུ་འབྗེབས་པ་སྗེང་གྗེའི་ཉལ་

སབས་བྱ་སྗེ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་སིང་གར་པད་འདབ་མ་བཞི་པ་སྔློན་པློ་

ཞིག་བསམ། དྗེའི་ལྟྗེ་བ་རྩ་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་ཞིག་ལ་རང་གི་ཤྗེས་པ་

འདྲྗེས་པ་བཞིན་དུ་བསློམས་ལ་ཉལ་ལློ། །སད་དུས་སུ་གཏུམ་མློ་བསློམ་པ་སློགས་

ཀི་མཐུས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་སློང་པ་འདྲྗེན་ནུས་པ་ཡིན་ན། ཉལ་ཁར་དམིགས་

པ་འདི་བཞིན་བྱས་ནས་བསློམས་པས་ཞག་གཉིས་གསུམ་ཕན་མི་འགངས་པར་རླུང་

དབུ་མར་ཐིམ་པའི་གཉིད་ཀི་སློང་པ་བཞི་ཟིན་པ་འློང་ལ། སད་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མར་

ཐིམ་པའི་སློང་པ་འདྲྗེན་མི་ནུས་ཀང༌། སྤྱིར་བྱིང་བ་དང་བལ་བའི་གནས་ཆ་བརྟན་པློ་

ཡློད་པ་ཞིག་གིས་གཉིད་ཉལ་ཁར་སྔར་བཤད་པའི་དམིགས་པ་དྗེ་བཟུང་བའམ། 

ཡང་ན་དྗེ་མ་བཟུང་ཡང་སད་དུས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་ཉལ་ཁར་བསྐངས་ན་དྗེའི་

མཐར་སློང་པ་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་མི་འཆར་བའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དུ་འགྲློ་བ་ནི་གཉིད་ཀི་

འློད་གསལ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཡང་དྗེས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཐློག་ཏུ་འཇློག་ནུས་ན་

ལམ་ཐུན་མློང་བའི་འློད་གསལ་ཙམ་ཡིན་གི་སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་འློད་གསལ་གི་དློན་

མྗེད་དློ། །གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པའི་སྤྱློད་བསྡུས་ཀི་ལུང་ནི་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་

རློ། །

གཉིས་པ་ལམ་གི་ཡན་ལག་འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་ལ་གཉིས། གློང་དུ་འཕློ་

བ་དང༌། གྲློང་དུ་འཇུག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་འཕློ་བ་སྦྱང་བ་ནི། 

ཐློག་མར་བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བརློད་ན། རང་ཉིད་རང་གི་

ཡི་དམ་གི་ལྷ་གང་ཡིན་དུ་གསལ་འདྗེབས་པ་དང༌། རླུང་ཁ་སྦྱློར་གསང་གནས་སམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལྟྗེ་བར་བསློམས་པའི་ངང་ནས་ལྟྗེ་བར་ཨ་དམར་པློ་དང༌། སིང་གར་ཧཱུཾ་མཐིང་ནག་

དང༌། ཚངས་བུག་ཏུ་ཀ་དཀར་པློ་རྗེ་བསམ། དྗེ་ནས་འློག་རླུང་དྲག་ཏུ་འཐྗེན་པས་ལྟྗེ་

བའི་ཨ་ཡིག་ཕུལ་བ་ཡར་འློངས་ནས་ཧཱུཾ་ཕུལ། དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་ཡར་འློངས་ནས་ཀ་ཡིག་

ཕུལ་བར་བསམ་ཞིང༌། ཡང་ཕྱིར་དབབ་པ་ནི། སིང་གར་ཧཱུཾ་དང་ལྟྗེ་བར་ཨ་གནས་

པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་རྟགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སྦྱང་ངློ༌། །རྟགས་ནི་སྤྱི་

གཙུག་ཟ་བ་དང་འཕིག་པ་སློགས་སློ། །གཉིས་པ་ལས་ལ་སྦྱར་བ་ནི། ལུས་གནད་

ཙོག་བུར་བྱ། ལག་པ་གཉིས་ཀིས་པུས་མློ་གཉིས་ལ་འཁྱུད་ཅིང༌། སྐབས་འགྲློ་

སྗེམས་བསྐྗེད་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་རང་ཉིད་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་བའི་ངང་ནས། སྦྱི་

གཙུག་གི་ཐད་ཀའི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་འདློམ་གང་ངམ་ཁྲུ་གང་སློགས་གང་བདྗེ་

བའི་སར་བ་མ་དང་ཡི་དམ་གི་ལྷ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་དམིགས་ལ། མློས་གུས་ཀི་གདུང་

བས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ། དྗེ་ནས་ལྟྗེ་བའི་ཨ་དང་སིང་གའི་ཧཱུཾ་དང་སྦྱི་གཙུག་གི་

ཀ་གསལ་བཏབ་ནས་འློག་རླུང་དྲག་ཏུ་འཐྗེན་པས་ཨ་དྗེ་ཉིད་རྩ་དབུམ་མའི་ནང་ནས་

ཡར་ལ་ཁྱུར་རུ་རུ་བྱུང་ནས་སིང་གའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང་ཨ་ཧིཀ་ཇི་ཙམ་

གྲུབ་པ་ཞིག་བཟླས་སློ། །ཡང་ཧཱུཾ་ཡིག་དྗེ་ཉིད་ཀང་ཡར་བྱུང་སྗེ། ཨ་ཧིཀ་ཉི་ཤུའི་བར་

དུ་བརློད་པས་མགྲིན་པར་བྱུང་བར་བསམས་ལ། ཚངས་བུག་གི་ཀ་ཡིག་བསལ་

ནས་ཚངས་བུག་སྐར་ཁུང་ཕྱྗེ་བ་ལྟར་དཀར་སང་ངྗེ་ཡློད་པར་བསམ་ཞིང༌། ཨ་ཧིཀ་

དྲག་པློ་ལྔ་བརློད་པས་ཧཱུཾ་དྗེ་ཚངས་བུག་ནས་རྒྱངས་ཀིས་འཐློན་ནས་བ་མ་དང་ཡི་

དམ་དབྱྗེར་མྗེད་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་ལ་སྗེམས་གཏད་དྗེ་མི་རྟློག་པའི་ངང་ལ་

བཞག་གློ །ཞྗེས་བ་མ་རྣམས་གསུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་གྲློང་འཇུག་ནི་རྗེ་ཞིག་བཞག་



ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐོར་ལག་ཏུ་ལེན་ཚུལ་བསྡུས་པ།
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གློ །ཐུགས་བཞྗེད་ཀི་འཕློ་བ་དང་གྲློང་འཇུག་གི་དམིགས་པ་ནི་གཞན་དུ་འགློད་

དློ། །འདི་དག་ནི་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་གི་དམིགས་སྐློར་ལག་ཏུ་ལྗེན་ཚུལ་བསྡུས་ནས་

བཀློད་པའློ། །   ། །

འདི་བིས་དགྗེ་བ་རབ་དཀར་བདུད་རྩིའི་འློད། །

ཟབ་ལམ་རིམ་གཉིས་སང་བའི་བསིལ་ཟྗེར་གིས། །

ཀུན་རྨློངས་མུན་པ་མ་ལུས་མཐར་བྱྗེད་ཅིང༌། །

རྣམ་གྲློལ་ཀུ་མུད་བཞག་པའི་དཔལ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །   ། །
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༄༅། །དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་

ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅༅། །བ་མ་དང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །

དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངློན་རྟློགས་ངག་འདློན་གི་ཆློ་གའི་

རིམ་པ་ནི། ནང་མཆློད་གཏློར་མ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབ་པའམ། ཡང་ན ཧ་ཧློ་ཧིཿ  ཞྗེས་

བརློད་པས་རིམ་བཞིན་ ཁ་དློག་དྲི་རློ་ནུས་པའི་སྐློན་བཅློམ་ཞིང་བདུད་རྩིར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས། རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམ། 

སྔློན་འགྲློ་གཏློར་མ་མངློན་རྟློགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། ཕྱག་རྒྱ་

དང་བཅས་པས་ཕ໊་ཞྗེས་བརློད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་

འཕློས་པའི་འློད་ཟྗེར་གིས། དུར་ཁློད་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་དང༌། ཞིང་

སྐློང་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱན་དྲངས་ཏྗེ། ཕྱློགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ་འཁློད་པ་

སྐད་ཅིག་གིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས། བདྗེ་མཆློག་གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་

བཞྗེངས་པའི་མགྲློན་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་

པ་དཀར་པློ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁློད་པའི་རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་

གསློལ་བར་གྱུར། རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ཁ་ཕྱྗེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། ༀ་ཁ་ཁ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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སྭཱཧཱ་ ཞྗེས་ལན་གཉིས་བརློད་ལ། ཕྱློགས་གཡློན་དང་མཚམས་གཡས་བསྐློར་དུ་གནས་པ་ལ་དབུལ་ལློ། །ༀཨḒḻཾ་

པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཨḒḻཾ་གི་གནས་སུ། པཱ་དྱཾ་གིས་ཞབས་བསིལ་དང༌། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དྗེ་ཞིན་དུ་པུ་ཥྗེའི་གནས་སུ། དྷཱུ་པྗེ། དྗེ་པྗེ། གནྡྗེ། ནཻ་ཝིདྱ། ཤཔྟ། རྣམས་བཅུག་ལ་

ཆུ་གཉིས་ཉྗེར་སྤྱློད་རློལ་མློ་དང་བཅས་པ་དབུལ། ཕྱློགས་སྐློང་དང་ཞིང་སྐློང་དང་ཀླུ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པས་ནང་མཆློད་དབུལ་ལ། ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་

དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། ཡིད་ལ་འདློད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤློག །ཅྗེས་དང་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་བརློད་ལ་མཐྗེབ་སིན་

གིས་སྗེ་གློལ་གཏློགས་ལ། ༀ་བཛྲ་མུཿ  འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤྗེགས་པར་

གྱུར། པར་བསམ། མཆློད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། སུམྦྷ་ནི། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བགྗེགས་བསང༌། 

སྭ་བྷཱ་ཝ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སློང་པར་སྦྱངས། སློང་པའི་ངང་ལས་ཀཾ་མམ་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་

ཐློད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་ཡློན། 

ཞབས་བསིལ། མྗེ་ཏློག །བདུག་སློས། མར་མྗེ། དྲི། ཞལ་ཟས། རློལ་མློ་རྣམས་རང་

བཞིན་སློང་པ་ཉིད། རྣམ་པ་མཆློད་རས་སློ་སློའི་རྣམ་པ་ཅན། བྱྗེད་ལས་དབང་པློ་

དྲུག་གི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྗེར་བར་གྱུར།པར་བསམ། 

ༀ་ཨḒḻཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དྗེ་བཞིན་དུ། པཱདྱཾ། ༀ་བཛྲ་པུ་ཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། ཤཔྟའི། བར་སྔགས་

ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱིན་གིས་བརླབ་པློ། །དྗེ་ནས་མཎལ་དབུལ་ཞིང༌། གསློལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཕྱག་གསུམ་བྱས་

ཏྗེ་སྤྱིར་མཎལ་བཤམ། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་སློ་སློའི་ཕྱག་ཏུ་མྗེ་ཏློག་དབུལ། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་མྗེ་ཏློག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་མློ་སྦྱར་

ནས། སིང་པློ་རྒྱན་ལས། སྗེམས་ཅན་དློན་དུ་སྗེམས་དགྗེ་བས། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་ཚོགས་

རྣམས་ཀུན། །ཚུལ་བཞིན་ཆློ་ག་ལྡན་པ་ཡིས། །རྣལ་འབྱློར་ལ་ནི་ཉྗེར་གནས་མཛོད། 

ཅྗེས་པ་ལན་གསུམ་གིས་མྗེ་ཏློག་གཏློར་ལ་གསློལ་བ་གདབ། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ། བ་མ་མ་གཏློགས་པའི་མྗེ་ཏློག་བསྡུ། ཕྱག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱས་ཏྗེ་མཎལ་བཤམ། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་གཞན་རྣམས་ཀིས་མྗེ་ཏློག་བ་མ་ལ་དབུལ་བའི་ཕྱིར། མཎལ་བ་མ་ལ་དབུལ། བ་

མས་ཀང་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཕུལ་བའི་མཎལ་དང་རང་གི་མྗེ་ཏློག་བ་མ། གློང་མ་རྣམས་ལ་དབུལ་བའི་ཕྱིར་མྗེ་ཏློག་

མཎལ་གི་དབུས་སུ་སྤུངས་ལ། རྟྗེན་གི་དྲུང་དུ་བཞག །ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་རང་གནས་སུ་འཁློད། ཡང་ན་ཕྱག་གསུམ་བྱས་ཏྗེ་

བ་མའམ་གཙོ་བློ་ལ་མྗེ་ཏློག་དབུལ། ཡང་ན་ཕྱག་གསུམ་བྱས་ཏྗེ་གྲལ་ལ་འཁློད་པ་རྣམས་ལ་མྗེ་ཏློག་དགྲམ། དྗེ་ནས་

ཕྱག་གསུམ་ཚན་གཞན་ལྔ་གསློལ་གདབ་དང་བཅས་པ་སྔ་མ་བཞིན་བྱའློ། །དྗེ་ནས་བ་མའམ་གཙོ་བློས། བཤགས་

པ་དང་བསམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་པར་ཞུ། ཞྗེས་བརློད་

ལ། སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ། ཞྗེས་པ་ནས། གློ་འཕང་མཆློག་ལ་དགློད་པར་

བགི། ཞྗེས་པའི་བར་ལན་གསུམ་གིས་སྐབས་འགྲློ་སློགས་བྱ། དྗེ་ནས་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་བའི་བསློམ་བཟླས་བྱ་བ་ནི། 

རང་གི་སྤྱི་བློར་པཾ་ལས་པད། ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དཀར་པློ་

ལྟྗེ་བ་ལ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འློད་འཕློས་དློན་གཉིས་བྱས་འདུས་ཡློངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པ། རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡུམ་རློ་རྗེ་བསྗེམས་མ་དཀར་མློ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། གཉིས་

ཀའང་དར་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པ། གཉིས་ཀའི་སྤྱི་བློར་ༀ། 

མགྲིན་པར་ཨཱཿ  ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས། རང་

འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ  གཉིས་སུ་མྗེད་པར་གྱུར། ཡང་ཧཱུཾ་ལས་

འློད་འཕློས་པས། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་སྦྱན་དྲངས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རྣམས་ཀིས་

མངློན་པར་དབང་བསྐུར་དུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་ཐློགས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀ་ཏ་

ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་དབང་བསྐུར། སྐུ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང༌། ཆུ་ལྷག་མ་སྤྱི་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མི་བསྐློད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། 

པར་བསམ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་གི་མཐའ་མར་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཀིས་

བསྐློར་བར་གྱུར། པར་བསམ། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདག་གཞན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་

མཛད་དུ་གསློལ། ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྗེང་ཧཱུཾ་དང་

བཅས་པ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་སྦྱངས། 

སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་མཆློད་པ་ཕུལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡློན་

ཏན་རྣམས་འློད་ཀི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས། སྔགས་ཕྗེང་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་ནས། 

དྗེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དཀར་པློ་བབས་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་

བབས་ནས། རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ཏྗེ། ལུས་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་འདུད་

རྩིའི་རྒྱུན་གིས་གང༌། སློ་གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀིས་དག་པར་

གྱུར། པར་བསམ་ལ།

ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལཱ་ཡ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཏྗེ་ནློ་བ་ཏིཥྛ། ཌི་ཌློ་མྗེ་བྷ་

ཝ། སུ་ཏློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་པློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ་ཙིཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ ་བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་མ་

མྗེ་མུཉྩ་ཧྗེ་རུ་ཀ་བྷ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་མང་དུ་བཟླས་ནས། རྒྱུད་མངློན་

བརློད་བ་མ་ལས། བདག་ནི་མི་ཤྗེས་རྨློངས་པ་ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་མི་འགལ་ཞིང་

ཉམས། །བ་མ་མགློན་པློས་སྐབས་མཛོད་ཅིག །གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྗེ། །ཐུགས་

རྗེ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲློ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་གི་སློ་གསུམ་དང་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གྱུར། པར་བསམ་ ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ །ཧྗེ་ནི་ཀུན་གི་འབྱུང་

གནས་སུ་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་ནས་ ཨྗེ་ཝཾ་གི་དློན་ནློ། །སློང་བའི་ངང་ལས། ཞྗེས་

དང༌། རློ་རྗེ་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཤྲ་ཧྗེ་རུ་ཀློ྅་ཧཾ། ༀ་ཨ་ཨཱ། ཞྗེས་པ་ནས་ 

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། རང་གི་ལྟྗེ་བའི་ཕྱློགས་སུ། ཞྗེས་དང་ ལྟྗེ་བའི་སྔགས་ཕྗེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག །གཞན་གཉིས་ཀིའང་ཐློག་མཐར་

དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིད་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རློ་གཅིག་ཏུ་གནས་

པར་གྱུར་ཅིག་དཔྲལ་པའི་དབུས་སུ་བྷྲཱུཾ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་པ་ནས་ 

ལྟྗེ་བར་ཨཾ་སྗེར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་ཉི་མ་སྗེར་པློ་གཡས་རིན་པློ་ཆྗེ་

འཕྱར་ཞིང༌། གཡློན་འགིང་བ་དང་བཅས་པས། དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། ཞྗེས་པ་

ནས་ ས་གནློན་གི་ཕྱག་རྒྱས་རློ་རྗེ་འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་འགིང་བ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་

བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པ། མིག་གཉིས་སུ་ༀ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཏི་མུག་

རློ་རྗེ་དཀར་པློ་གཡས་འཁློལ་ལློ་འཕྱར་ཞིང༌། གཡློན་འགིང་བ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་

བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པ། རྣ་བ་གཉིས་སུ། ཞྗེས་པ་ནས་ ཐུགས་ཀར་རློ་རྗེ་འཛིན་ཅིང་གཡློན་

འགིང་བ་དང་བཅས། ཞྗེས་དང་ སྗེར་ས་རློ་རྗེ་སྗེར་པློ་གཡས་རློལ་པ་དང་བཅས་པས་

རིན་པློ་ཆྗེ་འཕྱར་ཞིང༌། གཡློན་རློལ་པ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་

པ། ལྕྗེའི་རྩ་བར། ཞྗེས་པ་ནས་ དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་པ། 

ཞྗེས་དང་ གཡས་བརྐངས་ཀིས་བཞུགས་པ། ལྟྗེ་བར་ས་ལ་ལཾ་སྗེར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས། ལྟུང་བྱྗེད་མ་སྗེར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་གྲི་གུག་དང་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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འཁློར་ལློ། གཡློན་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཞྗེས་དང་གར་གི་དབང་ཕྱུག་མའི་སྐབས་

སུ། གཡློན་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། གསང་གནས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ། 

ཞྗེས་པ་ནས། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གྲི་གུག །ཅྗེས་སློགས་དང༌། གཡློན་གཉིས་ཐློད་པ་དང་

ཁཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་རྗེ་རྗེ་ལ་སྤྱན་གསུམ་གསུམ་པ། གཅྗེར་བུ་སྐྲ་

གྲློལ་པ། ཞྗེས་དང་ གཡས་བརྐངས་ཀིས་བཞུགས་པ། ༀ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཤུདྡློ྅ཧཾ། ༀ་

སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཤར་དུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ནག་པློ། ཞྗེས་པ་ནས ༀ་ཨཱ་ན་

ཡ་ཧློ། བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལྷློར་སྔགས་དྗེ་ཉིད། ཁ་དློག་སྗེར་པློ་རྣམས་

འཁློད་པར་གྱུར། སྔགས་དྗེ་རྣམས་ལས་རང་རང་གི་ཁ་དློག །ཅྗེས་པ་ནས། འཕློས་པས་

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ནས། ཞྗེས་པ་ནས། གཟུགས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སུ་གྱུར། སྔགས་

འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་ནག །བྱང་ལང༌། ནུབ་དམར། 

ལྷློ་སྗེར་བའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ནས་ ཞྗེས་པ་

ནས་ ཁྱབ་པར་གྱུར། ར་བ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ ཞྗེས་དང༌། མཚན་པའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་

ཟྗེར་ལས། ཞྗེས་པ་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་

ཟྗེར་ལས། ཞྗེས་དང༌། གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རློལ་ཏུ། ཞྗེས་པ་ནས་ བསྐློར་བར་གྱུར། ༀ་ 

ཞྗེས་དང༌། ༀ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་ན་ལཱར་ཧུཾ་ཧཱུཾ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་ལན་གཉིས་

བརློད་ལ། 

ཤར་དང་སྗེང་དུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ནག་པློ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཁྭ་གདློང་མ་ནག་མློ་གཉིས། ༀ་གྲཧྞཱ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཕཊ། བྱང་དུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་

དློག་ལང་ཁུ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འུག་གདློང་མ་ལང་ཁུ། ཞྗེས་དང༌། ༀ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་ 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཞྗེས་པ་ནས་ ཕཊ་ ཀི་བར་ལན་གཉིས་བརློད་ལ། ནུབ་དང་འློག་ཏུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་དམར་

པློ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྱི་གདློང་མ་དམར་མློ་གཉིས། ༀ་ཨཱ་ན་ ཞྗེས་པ་

ནས་ ཕཊ། ལྷློར་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་སྗེར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཕག་གདློང་མ་

སྗེར་མློ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ། བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཤར་ལྷློར་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ནག་པློ་དང༌། སྗེར་པློ་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་གཉིས་

འདྲྗེས་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་གཡས་སྔློ། གཡློན་སྗེར་བ། 

ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ། བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལྷློ་

ནུབ་ཏུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་སྗེར་པློ་དང༌། དམར་པློ་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་གཉིས་

འདྲྗེས་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་ཕློ་ཉ་མློ་གཡས་སྗེར། གཡློན་དམར་བ། 

ༀ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་གྲཧྞཱ་གྲཧྞཱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ནུབ་བྱང་དུ་སྔགས་དྗེ་

ཉིད་ཁ་དློག་དམར་པློ་དང་ལང་ཁུ་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་གཉིས་འདྲྗེས་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་མཆྗེ་བ་མ་གཡས་དམར་གཡློན་ལང་བ། ༀ་གྲཧྞཱ་གྲཧྞཱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བྱང་ཤར་དུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ལག་ཁུ་དང་

ནག་པློ་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་གཉིས་འདྲྗེས་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་

འཇློམས་མ་གཡས་ལང་གཡློན་སྔློ་བ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་པ། ཞྗེས་པ་ནས། 

ཕུར་བུ་བསམས་པ། དྗེ་རྣམས་ཀིས་རང་འདྲ་དུ་མ་ཕྱློགས་བཅུར་སྤློས་ནས། ཞྗེས་དང༌། 

རློ་རྗེ་ར་བའི་ཕྱི་རློལ་དང་ཉྗེ་བར་ཧཱུཾ། ཞྗེས་ངག་ཏུ་བརློད་པའི་རྗེས་སུ། ཧཱུཾ་རིང་པློ་ནག་པློ་བཅུ་

ལས་གྲུབ་པའི་ཁློན་པ་བཅུར་སློ་སློའི་བགྗེགས་རྣམས་བཅུག་པར་གྱུར། ༀ་གྷ་གྷ། 

ཞྗེས་པ་ནས། བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་མུད་ག་ར། བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ། ཨ་ཀློ་ཊ་ཡ་ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་ལན་བཅུ་བརློད་ལ། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དང༌། མྗེ་ནས་མཚམས་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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གཡས་སྐློར་དང༌། སྗེང་འློག་ཏུ་བགྗེགས་རྣམས་ཀི་སྤྱི་བློར་ཕུར་བུ་ཟུག །ཁློ་མློ་

རྣམས་ཀི་ཕྱག་གི་ཐློ་བས་བརྡུངས་པས། ཞྗེས་པ་ནས། རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། ཁྭ་གདློང་མ་

ལ་སློགས་པས། ཞྗེས་པ་ནས། དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་རློ་རྗེའི་མྗེ་གཡློན་

སྐློར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་འབར་བ་སྗེང་དང་ལློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པས། འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་

ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བགྗེགས་དང་བལ་བར་གྱུར། བསྲུང་འཁློར་གི་དབུས་ན་

རང་ ཞྗེས་པ་ནས། པདའི་ལྟྗེ་བར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའི་ ཞྗེས་པ་ནས་ འློད་ཟྗེར་རང་གི་སིང་

ཁའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། 

གང་གི་དྲིན་གིས་བདྗེ་ཆྗེན་གནས་ ཞྗེས་པ་དང༌། ཀུན་ལ་བདག་ནི་གུས་ཕྱག་

འཚལ། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་

པར་གྱུར། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ། པཱ་དྱཾ་ གིས་ཞབས་

བསིལ་དང༌། དྗེ་ནས་ ༀ་བཛྲ་པུ་ཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པ་ནས་ ཤཔྟ འི་བར་གིས་མཆློད་  ༀ་

བཛྲ་བཱི་ནི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་བཾ་ཤྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པ་ནས་ ༀ་ད་རྨ་དྷཱ་ཏུ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅྗེས་པའི་བར་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆློད་པའི་རྗེས་སུ། རང་བརྒྱད་ཀི་

སྔགས་ཀིས་བསློད་པའམ། ཡང་ན། ༀ་བཅློམ་ལྡན་དཔའ་བློའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློའི་མྗེ་དང་མཉམ་པའི་འློད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་རལ་པའི་ཅློད་

པན་མི་བཟད་པ་དང་ལྡན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཆྗེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་འཇིགས་པའི་

ཞལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སློང་ཕག་ཕྱག་ནི་འབར་བའི་འློད་ཟྗེར་ཅན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་དགྲ་ས་

ཞགས་གདྗེངས་མདུང་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་

འཛིན་པ་ཅན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྐུ་ཆྗེན་དུད་ཁ་བགྗེགས་མཐར་མཛད་ལ་འདུད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

160

ཕཊ། ཅྗེས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བས་བསློད་ལ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། ཞྗེས་

པ་ནས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགི། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ ཞྗེས་དང༌། ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམས་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། མཆློད་

ཡུལ་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས་ བཟད་དློ། །རང་གི་སྤྱི་བློར་ཧྗེ་དཀར་པློ ཞྗེས་པ་ནས་ ཀ་མཐིང་ཁ། 

དྗེ་གསུམ་གི་དློན་ ཞྗེས་པ་ནས མི་གནས་ཉིད་དློ། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས། ཞྗེས་དང༌། 

ཐར་བར་བྱའློ། །ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཧཾ། ཁམས་གསུམ་པློ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སློང་པར་གྱུར། ཡི་གྗེ་གསུམ་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་དང༌། ཧཱུཾ་སྔློན་པློར་

གྱུར། དྗེ་གསུམ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཞྗེས་པ་ནས། སློམས་པར་འཇུག་པ་སྔློན་དུ་

འགྲློ་བས་སྐུའི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བ་ༀ་དང༌། གསུང་གི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་

ཞུ་བ་ཨཱཿ དང༌། ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བ་ཧཱུྃ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐིམ་

ཞིང༌། ཞྗེས་པ་ནས། ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ནི་ཧ་ལ་ཐིམ། ཧའི་ལུས་ནི་དྗེའི་མགློ་བློ་ལ། དྗེ་ཡང་

ཟླ་ཚེས་ལ། དྗེ་ཡང་ཐིག་ལྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། ནཱ་ད་ཡང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ། ཞྗེས་

པ་ནས། གནས་པར་གྱུར། སྗེམས་ཅད་རྣམས་ཀིས་ ཞྗེས་དང༌། ཐར་བར་བྱའློ། །

ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ། ཞྗེས་པ་ནས་ ཧཾ་ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པར་གྱུར། དྗེ་ལྟར་སང་བ་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་སློང་པ་ཉིད་ལས། རང་གི་སྗེམས་ནཱ་དའི་གཟུགས་གྗེན་དུ་

འགྲྗེང་བ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ནམ་མཁར་གནས་

པར་གྱུར། སློང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་སྔློན་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་དང༌། གྗེ་སར་

སྗེར་བ། ས་ཚོགས་པད་ཆུང་ངུའི་དབུས་སུ་མཚན་སློ་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་ཨ་ཨཱ། ཞྗེས་པ་

ནས། ཨཾ་ཨཿ སྗེ་དབྱངས་དཀར་པློ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅིག་གཡས་སྐློར་དང༌། སར་
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ཡང་ཨ་ཨཱ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཨཾ་ཨཿ སྗེ་དབྱངས་དཀར་པློ། བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅིག་གཡློན་

སྐློར་ཏྗེ། གཉིས་ཀའང་རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁློད། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དཔྗེ་བྱད་བརྒྱད་

ཅུའི་ངློ་བློ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌ་ཌ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་

མ། ཞྗེས་དང་ ཡ་ཡར་ལ་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀ་སྗེ། གསལ་བྱྗེད་དམར་པློ་བཞི་བཅུ་པ་

ཕག་གཅིག་གཡས་སྐློར་དང༌། སར་ཡང་ཀ་ཁ་ག་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཀ་སྗེ་གསལ་བྱྗེད་

དམར་པློ་བཞི་བཅུ་པ་ཕག་གཅིག་གཡློན་སྐློར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁློད། དྗེ་

གཉིས་ ཞྗེས་དང་ མྗེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀ་ལི་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས་ མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་

ཤྗེས་རང་ནམ་མཁའི་ནཱ་དས་ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་བ་མཐློང་བ་ན། ཞྗེས་པ་ནས་ སྗེམས་

ཅན་གི་དློན་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་དང་ལྡན་པས་ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་པ་

ལས། ནཱ་ད་ལས་ཐིག་ལྗེ། དྗེ་ལས་ཟླ་ཚེས། དྗེ་ལས་ཧའི་མགློ་བློ། ཞྗེས་དང་ སློ་སློར་

རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཧཱུཾ་ལས། ཞྗེས་དང༌། འགྲློ་བ་རྣམས་འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཀི་གློ་

འཕང་ལ་བཀློད་པ་དང༌། སྔློན་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས། ཞྗེས་དང༌། ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། ཧཱུཾ་

ཡིག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནི། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས། 

ༀ་ཨཱཿ ་ཧཱུྃ་ ཞྗེས་དང༌། ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཟླ་བ་དབྱངས་གསལ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་དང༌། དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི། ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། 

དྗེ་ཡང་ཁང་པ་བརྩྗེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ་སློ་བཞི་པ། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་ན་

གནས་པའི་ཤིང་བརྒྱད་ནི། ཤར་དུ་ཤིརྵ། བྱང་དུ་ཨ་ཤྭད་ཐ། ནུབ་ཏུ་ཀཾ་ཀྗེ་ལ། ལྷློར་

ཙུ་ཏ། དབང་ལྡན་དུ་བྷ་ཏ། མྗེར་ཀ་རཉྫ༌། བདྗེན་བལ་དུ་པ་ཊ་པར། རླུང་དུ་པརི་བ་

རྣམས་སློ། ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་དང་མཚམས་རྣམས་ཀི་འདློན་ཚུལ་འདི་འློག་མ་ཀུན་ལའང་སྦྱར་རློ། །ཤིང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

162

གི་རྩ་བར། ཅྗེས་པ་ནས། ཤར་དུ་དབང་པློ་སྗེར་པློ། རབ་བརྟན་དཀར་པློ་ལ་ཞློན་པ་

གཡས་འློག་མ་རློ་རྗེ། བྱང་དུ་ནློར་སྦྱིན་སྗེར་པློ་མི་ལ་ཞློན་པ། གཡས་འློག་མ་ནྗེའུ་

ལྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་སྐྱུག་པ་འཛིན་པ། ཞྗེས་པ་ནས། རླུང་དུ་རླུང་ལྷ་དུད་ཁ་ཤ་བ་ལ་ཞློན་པ། 

གཡས་འློག་མ་བ་དན་སྗེར་པློ་འཛིན་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག །ཕྱག་བཞིའི་

དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། གཡློན་འློག་མ་ཐློད་པ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། 

ཤིང་བརྒྱད་ཀི་སློད་ཀི་ཡལ་གའི་གསྗེབ་ནས་ ཞྗེས་པ་ནས་  གླང་པློའི་གདློང་ཅན་དཀར་

པློ། ཞྗེས་དང༌། ལང་ཁུ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། དྲག་ཅིང་གཏུམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློ་པ། ཞལ་

གཅིག་པ་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་གཡས་གཏློར་མ་དང༌། གཡློན་ཐློད་པ་འཛིན་པ། ཐུགས་

རྗེའི་ཆུ་བརྒྱད། དྗེ་ལ་ ཞྗེས་དང༌། དུང་སྐློང་སྗེར་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་སློད་མི་འདྲ་བ། སྨད་

སྦྲུལ་མཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང༌། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་གཙོ་བློ་ལ་འདུད་པ། 

དྗེ་དག་གི་སྗེང་གི་ ཞྗེས་དང༌། ལྷློ་སྗེར། དབུས་སྔློ་བ། འློག་གཞི་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་

ལ། ཞྗེས་པ་ནས། རིམ་པློ་ཆྗེའི་ཏློག་གིས་སྤས་པ། དབུས་ཀི་པདའི་ལྟྗེ་བར་ཉི་གདན་ལ། 

རང་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ ཞྗེས་པ་ནས། གཡློན་ཞལ་ལང༌། རྒྱབ་ཞལ་

དམར། གཡས་ཞལ་སྗེར་བ། ཞྗེས་པ་ནས། མི་རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་

བྱུགས་པ། ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་པས་ནི་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ། ཅྗེས་པ་ནས། ཞི་

ལྷག་གི་ཉམས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པར་ 

ཅྗེས་དང༌། ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ་ ཞྗེས་དང༌། ལྔ་བཅུའི་དློ་

ཤལ་ཅན་ཏྗེ། ཡབ་ཀི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་ལས། ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་

བའི་རློ་རྗེ་ནག་པློ་རྩྗེ་ལྔ་པ། བྱཱ་དམར་པློ་ལས་ ཞྗེས་དང༌། རྩྗེ་མློར་བྱཱ་སྗེར་པློས་མཚན་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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པ། ཡབ་ཀི་ལྟྗེ་བར་ཟླ་གདན་ལ། ༀ་བཛྲ་བ་ཻརློ་ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཐུགས་ཀར་

ཟླ་གདན་ལ། ༀ་སརྦ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡྗེ་བཛྲ་ཝརྣ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། མགྲིན་པར་ཉི་

གདན་ལ། ༀ་ཤྲི་བཛྲ་ཧྗེ་ཧྗེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛཱ་ལ་ཤཾ་བ་རཾ་སྭཱཧཱ། དཔྲལ་

བར་ཉི་གདན་ལ། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་དམར་པློ་

འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ། གཡློན་བསྐློར་དུ་གནས་པ། ཡུམ་གི་ལྟྗེ་བར་ཉི་གདན་ལ་ༀ་ཤྲི་

བཛྲ་ཧྗེ་ཧྗེ། ཞྗེས་པ་ནས། ཛཱ་ལ་ཤཾ་བ་རཾ་སྭཱཧཱ། ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། མགྲིན་པར་ཟླ་གདན་ལ། ༀ་བཛྲ་བ་ཻརློ་ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། དཔྲལ་བར་

ཟླ་གདན་ལ། ༀ་སརྦ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡྗེ་བཛྲ་ཝརྣ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། སྔགས་

ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་དམར་པློ་འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ། གཡློན་སྐློར་དུ་གནས་པ། སྔགས་

རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ཞལ་སྦྱློར་ཞིང་འློད་ཟྗེར་འཁྱུད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་སློམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ། ཞྗེས་

དང༌། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་

གཉིས་ཀང་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར། པདའི་འདབ་མ་ལ་ཤར་དུ། ཞྗེས་

དང༌། གཡས་ལྷག་མ་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསམས་པ། གཡས་བརྐངས་

ཀིས་བཞུགས་པ། ཞྗེས་དང༌། བཀང་བའི་ཐློད་པ་བཞི་སྗེ་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློ། ཐུགས་

འཁློར་གི་ཤར་རྩིབས། ཞྗེས་དང༌། བྱང་རྩིབས་ཛཱ། ཞྗེས་དང༌། ནུབ་རྩིབས་ཨློ། ལྷློ་རྩིབས་

ཨརྦུ། ཞྗེས་དང༌། མྗེ་རྩིབས་གློ ། ཞྗེས་དང༌། བདྗེན་བལ་གི་རྩིབས་རཱ། ཞྗེས་དང༌། རླུང་གི་

རྩིབས་དྗེ། ཞྗེས་དང༌། དབང་ལྡན་གི་རྩིབས་མཱ། ཞྗེས་དང༌། ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་

རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ། ཞྗེས་དང༌། སྐུ་མདློག་སྔློན་པློ། གསུང་གི་འཁློར་ལློའི། ཞྗེས་པ་ནས། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འློག་པག་སིལ་སིལ་གི་སྒ་སྒློགས་པ། ཤར་སློར་ཁྭ་གདློང་མ་ནག་མློ། ཞྗེས་པ་ནས། བྱང་

ཤར་དུ་གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མ་གཡས་ལང་གཡློན་སྔློ་བ། ཐམས་ཅད་ཀང་དྲག་མློ་

ཆྗེན་མློ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་མཛད་པ་ལ་བརྩློན་པ། ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་

མ་བཞིའི་སྐབས་བཞིན་དུ། ཞལ་གཅིག་མ། ཞྗེས་པ་ནས། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསམས་པ། རློའི་གདན་ལ་

གཡས་བརྐངས་ཀིས་བཞུགས་པ། ཞྗེས་དང༌། ཐློད་སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། འཁློར་

ཀི་ལྷ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཕྗེང་བ་འཛིན་པ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གནས་བཞི་དང་གསང་གནས་བྱིན་

གིས་བརླབས་པའི་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་སྤྱི་བློ་ནས། 

ཞྗེས་དང༌། ནློར་བུའི་རྩྗེར་སྗེབས་པ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་

སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར་བ་དྗེ་ཉིད། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་

གྱུར་པ། 

ལྷ་སློ་བདུན་དུ་ཤར་བ་ནི། ལུས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་དང༌། ཞྗེས་པ་

ནས། སྗེམས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ནི། རིམ་པ་བཞིན་མཁའ་འགྲློ་མ་

དང༌། ལཱ་མ་དང༌། དུམ་སྐྗེས་མ་དང༌། གཟུགས་ཅན་མ། དྗེ་བཞིན་དུ་འློག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་

ལ། གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མའློ། །རང་པ་གཉིས་བགྲད་པ་གཞུའི་དབྱིངས་སུ། ཞྗེས་པ་ནས། 

འཁློར་ལློ་གསུམ་སིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ། ཞྗེས་དང་། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདློག་མཐིང་ཁ། ཞྗེས་པ་དང་། ཞབས་གཡས་བརྐངས་གཡློན་

བསྐུམས་པས་བཞུགས་པ། ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ། ཞྗེས་པ་ནས། མི་

རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པ། ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་གཏུམ་མློའི་མྗེའི་

གཟུགས་ཀིས་ཐིག་ལྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྐུ་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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མདློག་དམར་མློ། ཞྗེས་དང༌། བསིགས་པར་མཛད་པ། བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མྗེ་

ལྟ་བུ་ཉི་མའི་འློད་ཅན་གི། ཞྗེས་པ་ནས། ལྗེགས་པར་འཁིལ་བ། ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་

ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཞྗེས་དང༌། ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན་ཏྗེ། དཔྱིད་དང་ཐིག་

ལྗེའི་ངློ་བློ་གཉིས་ ཞྗེས་པ་ནས། བཞུགས་པ་སིང་ཁའི་ཤར། ཞྗེས་དང༌། འཁློར་ལློ་ཉྗེར་

བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཕྱིའི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར། 

གནས་ཉྗེར་བཞིའི་རྩ་དང་ཁམས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞིར་གྱུར་པ་ནི། སྐྲ་མཚམས་པཱུལི་ར་མཱ་

ལ་ཡ་ན་གནས་པའི་རྩ་ནང་གི་ཁམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁནྜ་ཀ་པཱ་ལ་དང༌། རྩ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རབ་གཏུམ་མ། སྤྱི་གཙུག་ཛཱ་ལན་ད་རར་གནས་པའི་རྩ་ནང་

གི་ཁམས་དང་རྩ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མཧཱ། ཞྗེས་དང་དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ་མཐར། ཉྗེ་

བའི་དུར་ཁློད་དྗེ། སྐུའི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ས་འློག་ན་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་

པ། ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་སྗེ། དཔའ་པློ་ཉྗེར་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཞལ་གཅིག་པ། ཞྗེས་དང༌། འློག་པག་སིལ་སིལ་གི་སྒ་སྒློགས་པ། ལྕྗེའི་རྩ་བར་གནས་

པའི་རྩ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁྭ་གདློང་མ་ནག་མློ། ཞྗེས་དང༌། ས་བུག་གཉིས་ན་

གནས་པའི་རྩ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མ་གཡས་ལང་གཡློན་སྔློ་

བ། ཐམས་ཅད་ཀང་དྲག་མློ་ཆྗེན་མློ། ཞྗེས་དང༌། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ལ་སློགས་

པ་ནི་ཕྱི་དཀིལ་གི་སྐབས་བཞིན་སྦྱར། སློ་མཚམས་མྗེ་བརྒྱད་ཀི་མངློན་རྟློགས་རློགས་པའི་རྗེས་སུ། འཁློར་གི་

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་དཔྲལ་བར་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་འཛིན་པ། རང་གི་སིང་ཁར་ༀ་ཧ་

དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དཀར་པློ་དཀར་དམར་ནག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རློ་རྗེ་ཌཱ་མ་རུ་མགློ་བློ། །གཡློན་དྲིལ་བུ་ཐློད་པ་

ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཕག་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། མགློ་བློར་ན་མ་ཧི་སྗེར་པློ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་སྗེར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་

འཁློར་ལློ་དང་ཌཱ་མ་རུ། གཡློན་གཉིས་དྲིལ་བུ་དང་ཐློད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

འཛིན་པ། གཤིན་རྗེ་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། དྗེ་བཞིན་དུ་རྟ་མཆློག་གི་ཕྱག་མཚན། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

འཛིན་པ། ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ། ཙཎི་ཀ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། རློར་སྗེམས་ཟླ་གདན་ལ་

བཞུགས་ཤིང་ཟླ་བའི་འློད་ཀློར་ཅན། གཞན་ལྔ་ནི་ཉི་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་ཉི་མའི་

འློད་ཀློར་ཅན། དཔའ་བློ་དྲུག་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་ཐློད་

སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་ཐློད་རླློན་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་དང༌། སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་

ཐབས་ཅན། སྤྱན་གསུམ་པ་གཡས་བརྐངས་ཀིས་བཞུགས་པ། གཙོ་མློའི་ལྟྗེ་བར་

ༀ་བཾ། ཞྗེས་དང༌། ཕག་མློའི་སྐབས་སུ། གཡློན་ཐློད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཞགས་པ་འཛིན་པ། རློར་

སྗེམས་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་སྦྱར་ཏྗེ་མཐར། ཙཎི་ཀ་དུད་ཁ་རྟ་

མཆློག་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་

གཉིས་ཌཱ་མ་རུ་དང་གྲི་གུག །གཡློན་གཉིས་ཐློད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་དྲིལ་

བུ་འཛིན་པ། རྨློངས་བྱྗེད་མ་ཟླ་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་ཟླ་བའི་འློད་ཀློར་ཅན། གཞན་

ལྔ་ནི་ཉི་གནད། ཅྗེས་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀང་སྤྱན་གསུམ་པ། ཞྗེས་པ་ནས། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་

དབུ་རྒྱན་དང་ཐློད་སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། གཡས་བརྐངས་ཀིས་བཞུགས་པ། 

ཕྱག་རྒྱ་དང་པློར་གཡློན་དུ་བསྐློར་ཞིང༌། དྗེ་ནས་གཡས་སུ་བསྐློར་ལ། ཕ໊། ཞྗེས་བརློད་ལ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འཕློས་པའི་འློད་ཟྗེར་གིས། 



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན། ཞྗེས་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་འཁློར་ལློར་གྱུར་པ་

དང་དབང་གི་ལྷ་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་དང་བཅས་པ། མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་

དྲངས་འློད་ཟྗེར་སིང་ཁར་ཐིམ། དབང་གི་ལྷ་མློ་རྣམས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང་

བའི་ཐློད་པ་དང་ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པ། ༀ་བཛྲ་བཱི་ནི་ ཞྗེས་སློགས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆློད་ནས། 

ༀ་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ  བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། བཛྲ་སློ་ཊ་བཾ། བཛྲ་གྷཎ་ཧློཿ ཞྗེས་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་

བཅས་པས་དགུག་གཞུག་སློགས་བྱས་ལ། ༀ་ཡློ་བ། ཞྗེས་དང༌། ཤུདྡློ྅ཧཾ། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡྗེ་

ཤྗེས་པ་གཉིས། ཞྗེས་དང༌། ཤར་བའི་ཆ་ཤས་སློ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། བཛྲ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། 

སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་དང་པློ་གཉིས་པས་པད་ཀློར་དང་པློར་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་དང༌། དྗེ་ནས་གཡློན་གི་ནུ་མའི་

སྗེང་དང༌། དྗེ་ནས་ཡང་དབུས་དང༌། དྗེ་ནས་གཡས་ཀི་ནུ་མའི་སྗེང་དང༌། ཡང་དབུས་སུ་བྱས་ལ་མཐར་འཁྱུད་པའི་

ཚུལ་བྱ་ཞིང༌། བཛྲ་ཤུདྡྷཱཿ དང༌། ཡློ་ག་ཤུདྡློ྅ཧཾ་གཉིས་ལས། དང་པློར་གཡློན་གི་ནུ་མའི་སྗེང་དང༌། དྗེ་ནས་གཡས་

དང༌། དྗེ་ནས་དབུས་སུ་པད་ཀློར་བྱས་ལ། མཐར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱའློ། །ༀ་བཛྲ་བཱི་ནི། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཞྗེས་པ་ནས། བདག་ཉིད་དུ་གྱུར། སྤྱི་བློ་ནས། ཞྗེས་

དང༌། དློན་གྲུབ་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པར་གྱུར། དྗེས་བུམ་པའི་དབང་ཐློབ། སིང་པློའི་རྣལ་

འབྱློར་མ་བཞི། ཞྗེས་དང༌། དབང་བཞི་པ་ཐློབ། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀང་རང་ལ་ཐིམ་པར་

གྱུར། ༀ་སུམྦྷ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མཆློད་པ་ཆུ་གཉིས་ཞལ་བསིལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བསངས་སྦྱང་བསྐྗེད་

པ་སློགས་བྱས་ལ། སྔར་བཞིན་  ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མཆློད་པ་དབུལ་བའམ། 

ཡང་ན་ ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲི་ཙཀྲ་སཾ་བ་ར་མཎ་ལ་ཙཀྲ་སརྦ་པཱི་ར་ཡློ་གི་ནི་

བཛྲ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ གིས་མཆློད་ཡློན་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ཨḒḻཾ་གི་གནས་སུ། པཱ་དྱཾ་དང༌། 

ཨཱཉྩ་མ་ཎཾ། པུཥྗེ་ནས་ཤཔྟའི་ བར་རྣམས་བཅུག་ལ་ཆུ་གསུམ་ཉྗེ་སྦྱློད་ལྔ་རློལ་མློ་དང་བཅས་པ་དབུལ། རིག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཀང་སྔར་བཞིན་མཆློད། ནང་མཆློད་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་དབུལ་བ་ནི། མགྲློན་རྣམས་ཀི་

ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་དཀར་པློ་ནས་འབྲུ་ཙམ་

འཁློད། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ། ཞྗེས་པ་ནས། ཁཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལྷ་མློ་རློ་རློ་རྗེ་མས། བདུད་རྩི་

བསབས་པ། རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྤུ་གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་གྱུར། པར་བསམས་ལ། 

གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་གཡློན་བསྐློར་དུ་ལན་གསུམ་དཀྲུགས་ལ། དབུས་སུ་བདུད་རྩིའི་སིང་པློ་བྱུང་བར་

བསམས་ཏྗེ། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་སྦྱར་ཏྗེ། དབུས་ནས་བངས་ཏྗེ་སྨིན་མཚམས་ནས་སྗེང་དུ་གཏློར་ཞིང༌། 

ཕྱློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཡློན་ཏན་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངློ་བློ། ཆློས་ཀི་ཕུང་

པློ་སློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའི་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་

ཀི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློའི་

ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དྗེ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་མཚན་གི་མཐར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། བཏགས་ལ་

འབུལ། དྗེ་ནས། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། ༀ་ཡ་མ་མ་ཐ་ནཱི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལྷ་རང་རང་གི་སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་ལ་སིང་ཁའི་ཐད་ནས་སྔར་ལྟར་ཕུལ་ལ། 

དྗེ་ནས་མཐྗེབ་སིན་གིས་ནང་མཆློད་བངས་ཏྗེ། ལྕྗེ་རྩྗེ་སྨིན་མཚམས་སྦྱི་གཙུག་གསུམ་དུ་ཐིག་ལྗེ་བྱས་ནས། ཆློས་སྐློང་

རྣམས་ཀི་སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་ལ་དབུལ། 

དྗེ་ནས། དུར་ཁློད་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་དང་ཞིང་སྐློང་དང་ཀླུ་ལ་

སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གཞི་བདག་དང་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལྷར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལྟྗེ་བའི་ཐད་དུ་འཐློར་ཞིང་མཆློད་སྦྱིན་གི་ཕྱག་རྒྱས་

དབུལ། དྗེ་ནས་ནང་མཆློད་མཐྗེབ་སིན་གིས་རང་གི་ལྕྗེ་ཐློག་ཏུ་བཞག་ནས། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་སྭ་ད་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་

ཝ་ཨཱད་ཀློ྅ཧཾ། མགྲློན་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་ཚིམ་པར་གྱུར། སིང་ཁའི་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང༌། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀིས་

ཐློད་པ་ན་གནས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔས་མཆློད། ༀ་སརྦ། ཞྗེས་པ་ནས། བཛྲ་ནི་སྭཱཧཱ། ༀ་

ཨཱཿ ཧཱུཾ། གནས་བཞི་དང་གསང་གནས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཡབ་ཡུམ་སློམས་

པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ། སྦྱི་བློ་ནས་མགྲིན་པར་སྗེབས་པ་ན་དགའ་བ། 

ཞྗེས་དང༌། ནློར་བུའི་རྩྗེར་སྗེབས་པ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པས་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར། དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་

རྣམས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་པས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པས་མཉྗེས་པར་གྱུར། དྗེ་ནས། ལྷ་སློ་

སློའི་སྐུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས། ལྷ་སློ་སློའི་སྔགས་བརློད་ཅིང་རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་སམ། ཡང་ན་སྔར་བཞིན་རང་

བརྒྱད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བས་བསད་ནས། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པ་ནས། ༀ་དི་ལི་དི་ལི་

ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པའི་བར་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྔགས་བརློད་ལ། སློ་དང་སྗེན་མློ་རྗེད་པ་སློགས་

ཁམས་ཉྗེར་བཞི་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། 

ཞྗེས་པ་ནས། དི་ལི་དི་ལི་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་གཙོ་བློའི་རྩ་སྔགས་དང༌། ༀ་ཧ་ན་མ་ཧི་ ཞྗེས་པ་ནས་ 

ཕཊ་ཧཾ་ ཞྗེས་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་དྲུག་གི་སྔགས་བརློད་ལ། དྗེ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་དང༌། 

ཉྗེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་སློ། ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ཀིའང་སྔགས་བརློད་ལ་མཐར། ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་

ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཐློད་སྐམ་གི་དབུ་རྒྱན་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་

པར་གྱུར། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་ལྷ་ཡི་སྐུ་ ཞྗེས་དང༌། ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་པ། ཨ་ཨཱ། ཞྗེས་པ་

ནས། ས་ཧ་ཀ་དབྱངས་གསལ་གི་ཕྗེང་བ་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལྡན། ཅྗེས་དང༌། མདངས་ཅན་དུ་

གྱུར། དྗེའི་དབུས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་ ཞྗེས་དང༌། གཙོ་བློའི་ཞལ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཐིམ། དམ་ཚིག་པ་ཡབ་ཡུམ་ནི། ཞྗེས་དང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ཧཱུཾ་གི་

ཞབས་ཀྱུ་ནི་ཧ་ལ། ཞྗེས་པ་ནས། ནཱ་ད་ཡང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱ་སློང་གི་ཆའི་ཚད་ཙམ་དུ་

གནས་པར་གྱུར། ཅྗེས་སྔར་སྭ་བྷཱ་ཝས་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་སྐབས་ལྟར་བརློད་པའི་

མཐར། ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པར་གྱུར། སྔར་གི་སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་གསུམ་བརློད་ལ། སློང་

པའི་ངང་ལས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་

ལ་རློགས་པར་གྱུར། པར་བསམས་ལ། རང་གི་ལྟྗེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་དཀར་

དམར་ལྷ་གཞན་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྗེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀིས་བསྐློར་བའི་དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལས་

འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་འཕློས་ནས་འགྲློ་བའི་དློན་བྱས་སར་འདུས་ཏྗེ་དབུས་ཀི་ཡི་

གྗེ་ལ་ཐིམ་པ་དང་སྤློ་བ་དང་བསྡུ་བའི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར། ཅྗེས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞལ་ནས་

སྔགས་ཀི་སྒ་བྱུང་བར་བསམས་ལ་སྔགས་བཟླ་བར་བྱའློ། །

གཏློར་མའི་སྐབས་སུ། གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་རྒྱལ་མཚན་གིས། མཚན་པ་ 

ཞྗེས་དང༌། ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བའི་ནང་གི་ཤར་དུ་ༀ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་དྲི་

ཆྗེན་ༀ་གིས་མཚན་པ། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་སློ་སློར་སྦྱར་ཏྗེ། མཐར། དབུས་

སུ་བཾ་དམར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་མིའི་ཤ་བཾ་གིས་མཚན་པ། རླུང་གཡློས་པ་ལས་མྗེ། 

ཞྗེས་དང༌། དམར་སྗེར་དུ་གྱུར། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་ ཞྗེས་དང༌། བསིལ་བར་

གྱུར། ༀ་ཨ་ཨཱ་ ཞྗེས་པ་ནས། དཀིལ་འཁློར་མདུན་དུ་སྦྱན་དྲངས། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་སྔར་ལྟར་ཆུ་གཉིས་ནས་རློལ་མློའི་བར་གིས་མཆློད་ནས། ལག་པ་གཉིས་ལ་ཨ་ཨཱ་ ཞྗེས་པ་

ནས། ཀ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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ཡིག་”ༀ་
1

 ཞྗེས་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཟླ་ཉི་ཧཱུཾ་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། རློ་རྗེའི་ཐལ་མློར་གྱུར། ལྷ་མློ་

ཚད་མ། ཞྗེས་དང༌། རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་ ཞྗེས་པ་ནས། ངློ་བློ་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་གྱུར། ལྷ་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ། ཞྗེས་དང༌། ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁློད་པའི་རློ་རྗེའི་འློད་

ཟྗེར། ཞྗེས་པ་ནས། གསློལ་བར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ  བཛྲ། ཞྗེས་དང༌། དཀིལ་འཁློར་པ་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ་

ལ། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆློད་རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད་པའི་རྗེས་སུ། སིད་པ་དང་མཉམ་ཞི་བའི་

ཆགས་བཅློམ་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་འཇློམས། །ཁྱློད་ནི་དངློས་པློ་མཐའ་དག་མཁའ་ལྟར་

གཟིགས་པ་དང་ལྡན་པ། །མགློན་པློ་ཤིན་ཏུ་བརྩྗེ་བ་ལྕི་བའི་ཆུ་ས་བརླན་ཐུགས་ཀི་

ཆུས། །མཛོད་ཅིག་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་ཤིན་ཏུ་རྗེས་བརྩྗེར་མཛོད། ། ཅྗེས་

གསློལ་བ་གདབ། 

དུར་ཁློད་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། འློད་གསལ་དུ་

བཅུག་པ་ལས། བདྗེ་མཆློག་གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་བཞྗེངས་པའི་མགྲློན་རྣམས་ཀི་

ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་ནས་འབྲུ་ཙམ་བཀློད་པའི་རློ་

རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྤུ་གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་གྱུར། ༀ་ཁ་ཁ་ ཞྗེས་དང༌། ཕཊ་ཕཊ་

སྭཱཧཱ། ༀ་བཛྲ་ཏམྦུ་ལ་ཡྗེ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སློ་རྩི་དང་རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད་པའི་རྗེས་སུ། ༀ་ཡློ་ག་

ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དརྨཱཿ ཡློ་ག་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ ཞྗེས་དང༌། ༀ་བཛྲ་མུཿ འཇིག་

རྟྗེན་པ་རྣམས་གཤྗེགས་ཤིང་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་

གྱུར། དྗེ་ནས་ལུས་དཀིལ་དང་བཅས་པ་བསྡུ་ཚུལ་ནི། ལྟྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་

སློམས་པར་ཞུགས་པའི་གསང་གནས་གཉིས་བསྐློད་པའི་དགའ་བའི་སྒས་འགྲློ་བ་

1  སྐུ།   ༀ་ཨནྱློ
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རྣམས་བཀུག་སྗེ་དུར་ཁློད་ལ་ཐིམ། ཞྗེས་པ་ནས། ལྷ་མློ་བཞི་ཡང་རང་ངློས་ཀི་གཙོ་བློའི་

ཞལ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཐིམ། ཞྗེས་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིའི་བར་སྔར་བཞིན་བསྡུས་པའི་རྗེས་

སུ། ལུས་དཀིལ་གི་སློམ་མཚམས་མ་བརྒྱད་སྐུ་འཁློར་གི་ལྷ་ལ་དྗེ་གསུང་འཁློར་ལ། 

དྗེ་ཐུགས་འཁློར་ལ། དྗེ་རྣམས་ཀང་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཐློད་པ་དང་བཅས་པ་ལ། དྗེ་

བརྒྱད་ཀང་ནང་གི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀང་སིང་ཁར་ཐིམ་ནས་རྩ་དང་

ཁམས་ཐམས་ཅད་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། ཅྗེས་ལུས་དཀིལ་བསྡུས་ནས། དམ་ཚིག་

པ་ཡབ་ཡུམ་ནི་ལྟྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ། དྗེ་གཉིས་ཀང་ ཞྗེས་

པ་ནས། ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པར་གྱུར། ཅྗེས་སྔར་བཞིན་བསྡུས་ནས། སློང་པའི་ངང་ལས་

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྔློན་པློ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་

དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་གཡས་བརྐངས་ཀིས་བཞུགས་པ་ལ། ཡུམ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་དམར་མློ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པར་གྱུར་ པར་

བསམས་ནས་གློ་ཆའི་བསྲུང་བ་ནི། རང་གི་སིང་ཁར་ཟླ་བ་ལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ངློ་བློ་ༀ་ཧ་

དཀར་པློ། མགློ་བློར་ཉི་མ་ལ་རྣམ་སང་གི་ངློ་བློ་ན་མ་ཧི་སྗེར་པློ། ཞྗེས་པ་ནས། དཔྲལ་

བར་ཉི་མ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དབང་གི་རང་བཞིན་རྟ་མཆློག་གི་ངློ་བློ་

ཕཊ་ཧཾ་ལང་ཁུ་ ཞྗེས་པའི་བར་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་དྲུག་དགློད། གཙོ་མློའི་ལྟྗེ་བར་ཉི་མ་ལ་རློ་རྗེ་ཕག་

མློའི་ངློ་བློ་ༀ་བཾ་དམར་པློ་ ཞྗེས་པ་ནས། དཔྲལ་བར་ཉི་མ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་

ལུས་དབང་གི་རང་བཞིན་ཙཎི་ཀའི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཕཊ་དུད་ཁས་མཚན་པར་གྱུར། ཅྗེས་

དང༌། གློ་ཆ་ཆྗེན་པློའི་བསྲུང་བ་ནི། 

སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་ཉྗེར་བཞིར་ཉི་གདན་ལ། པཱུ། ཛཱ། ཨློ། ཨ། 
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གློ །རཱ། དྗེ། མཱ། ཀ། ཨློ། ཏི། ཀློ། ཀ །ལ། ཀ། ཧི། པྲྗེ། གྲི། སཽ། པུ། ན། སི། མ། ཀུ་

རྣམས་ཐིག་ལྗེས་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཚམ་དམ་སྔགས་ཀི་བསྲུང་བ་ནི། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཇུབ་ཀིས་

སྔགས་བརློད་པའི་ཕྱློགས་དྗེར་སྗེ་གློལ་གཏློགས་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཤར་དུ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

བྱང་དུ། ༀ་གྲཧྞ་གྲཧྞ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ནུབ་ཏུ། ༀ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་གྲཧྞ་པ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལྷློར། ༀ་

ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ། བྷ་ག་ཝན་བཛྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་བརློད་ནས་བསྲུང་བ་གསུམ་བྱའློ། །ཁ་ཟས་ཀི་དུས་སུ་

རང་གི་ལུས་དཀིལ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་དམིགས་ནས། ཁ་ཟས་ཀི་ཆ་གཅིག །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལན་

གསུམ་བརློད་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་ཁ་ཁཱ ཞྗེས་པ་ནས། སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པའི་བར་ལན་གསུམ་བརློད་དློ་

ཕྱློགས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ་ནས་བཟའ་བཏུང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། ལག་པ་གཡས་ལ་རྣམ་སང་གི་

ངློ་བློ་ཧ་དཀར་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་ཧ་ཡིག་གིས་

མཚན་པ། བསམ་པའི་སྗེང་དུ་བཟའ་བཏུང་ངམ། བཟའ་བཏུང་དང་བཅས་པའི་སློད་དངློས་སུ་བཞག་པའམ་བཞག་

པར་བསམ་མློ། །ལག་པ་གཡློན་ལ་སང་མཐའི་ངློ་བློ་ཧློ་དམར་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་པད་མ་

དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཧློས་མཚན་པ། བསམས་ལ་ཁ་ཟས་ཀི་སྗེང་དུ་ཁ་དགའ་བའམ་བཀག་

པར་བསམ་མློ། །ཁ་ཟས་ཀི་སྗེང་དུ་ཉི་གདན་ལ་མི་བསྐློད་པའི་ངློ་བློ་ཧིཿ སྔློན་པློ་ བསམས་ལ། 

ཧ་ཧློ་ཧིཿ ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས་ ཁ་དློག་དྲི་ནུས་ཀི་སྐློན་བཅློམ་ཞིང་བདུད་རྩིར་གྱུར། 

ཧྲིཿ ཡི་གཡས་སུ་ༀ་དཀར་པློ། གཡློན་དུ་ཨཱཿ དམར་པློ། མདུན་དུ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་གནས་

པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས། རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་

པར་གྱུར། པར་བསམས་ལ། ཕུད་ཀིས་བ་མ་དང་དཔའ་པློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློད་ ནས། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དློ། སམ་དུ་མློས་ལ། 

ༀ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་དརྨཱཿ ས་མ་ཡ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ལྕྗེ་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་དཀར་པློ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁློད། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཋ་ཋ་ཏཾ་ཨཾ་

ཁཾ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྤུ་གུས་དྲངས། པར་བསམས་ནས་ལློངས་སྦྱད་ལ། ལྟྗེ་

བར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཧཱུཾ་དཀར་དམར་ལ་ཕུལ་བས། ལྷ་ཐམས་ཅད་མཉྗེས་ཤིང་

ཚིམ་པར་གྱུར། པར་བསམ་པར་བྱའློ། །

ཐློག་མཐའི་ཚིག་གཞན་རྣམས་མངློན་རྟློགས་བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་སྦྱར་བར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་ཕག་མློ་

སློགས་རྣལ་འབྱློར་མ་སློ་བདུན་གི་སྔགས་ཀི་ཧཱུཾ་དང་པློ་ཐུང་ངུ། གཉིས་པ་རིང་པློ། གཙོ་བློ་ལ་སློགས་པ་དཔའ་བློ་

རྣམས་ཀི་སྔགས་ཀི་ཧུཾ་གཉིས་ཀ་ཐུང་ངུར་པཎི་ཏ་ཨུ་མ་པ་ཏི་ཏ་ཏས་བཤད་དློ། །ཆློས་ཀི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བློ་

བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་མཛད་པའི་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངློན་རྟློགས་ཀི་

ངག་ཏུ་འདློན་ཚུལ་ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་འདིས་ཀང༌། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱློགས་དུས་གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །དགྗེའློ། །

ས་ལུགས་ནི། རྒྱལ་བ་རློ་རྗེ་འཆང༌། རྒྱལ་སས་ཕྱག་ན་རློ་རྗེ། དཔལ་ལྡན་ས་

ར་ཧ། དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། དཔལ་ལྡན་ཤ་པ་རི་པ། གྲུབ་ཆྗེན་ལཱུ་ཨི་པ། 

གྲུབ་ཆྗེན་ད་རི་ཀ་པ། གྲུབ་ཆྗེན་དྲིལ་བུ་པ། གྲུབ་ཆྗེན་རུས་སྦལ་ཞབས། གྲུབ་ཆྗེན་ཛཱ་

ལན་ད་ར་པ། གྲུབ་ཆྗེན་ནག་པློ་པ། གྲུབ་ཆྗེན་གུ་ཧྱ་པ། གྲུབ་ཆྗེན་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། 

གྲུབ་ཆྗེན་ཏཻ་ལློ་པ། པཎ་ཆྗེན་ནཱ་རློ་པ། ཕམ་ཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད། གླློག་སྐ་བ་ཤྗེས་རབ་

རྩྗེགས་པ། མལ་ལློ་ཙྪ་བ་བློ་གྲློས་གྲགས་པ། ས་ཆྗེན་ཀུན་དགའ་སིང་པློ། རྗེ་བཙུན་

བསློད་ནམས་རྩྗེ་མློ། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན། ཆློས་རྗེ་ས་སྐ་པཎི་ཏ། ཁློ་ཕུ་

རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་སྗེངྒྗེ་། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་སྗེྗེར་འབུམ། མཆློག་ལྡན་

ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས། གུ་རུ་དཔལ་ལྡན་སྗེངྒྗེ་། ཀུན་མཁྱྗེན་བུ་སློན་ཁ་ཆྗེ། བ་མ་



དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཨི་པའི་མངོན་རྟོགས་ངག་འདོན་གྱི་ཆོ་གའི་རིམ་པ།
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འཇམ་རིན་པ། ཀུན་མཁྱྗེན་ཤྗེས་རབ་དཔལ་བཟང་། སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་མཁས་

གྲུབ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔའ་བཟང་པློ། །དགྗེའློ། །   ། །
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༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་ 

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་ 

པ་འཇོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

༄༅། །རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པས་མཛད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི ། མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་འདློད་པ་འཇློ་བ་

ཞྗེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་མགློན་པློ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་

ཞབས་ཀི་པད་མློ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

རྒྱ་ཆྗེན་མཁྱྗེན་པ་ནམ་མཁའི་ཁྱློན་བཞིན་ཏྗེ། །དམིགས་མྗེད་བརྩྗེ་བས་འགྲློ་

ལ་འཁྱུད་པ་བཞིན། །གང་གི་དྲིན་གིས་བློ་མིག་བསད་པ་ཀུན། །འཇློམས་མཛད་

འཇམ་དབྱངས་བ་མས་རྗེས་སུ་སྐློངས། །བདྗེ་བའི་མཆློག་གྱུར་ལྷན་སྐྗེས་གཅིག་པུ་

ཉིད། །དམ་ཚིག་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི། །རབ་འབྱམས་འཁློར་ལློ་ལྔ་ཡི་

ལྷ་ཚོགས་སུ། །སྤྲུལ་མཛད་ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཞབས་ལ་འདུད། །གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་

ལྷན་སྐྗེས་བདྗེ་བ་ཆྗེ། །རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནི། །བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཉིད་

སྐུ་ཡིད་འཕློག་མཛེས་མའི་སྐུར། །སྤྲུལ་པའི་རྗེ་བཙུན་མ་ཡིས་རྟག་ཏུ་སྐློངས། །མཁའ་

འགྲློ་བྱྗེ་བའི་ཐུགས་ཀི་གསང་ཆྗེན་བཅུད། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་བར་ཡིས་ལྗེགས་

བཅིངས་པས། །ཆྗེ་བའི་བློས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རལ་དཀའ་ཞིང༌། །དངློས་གྲུབ་རླབས་ཀི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཕྗེང་བ་འཁིགས་གྱུར་པའི། །བདྗེ་མཆློག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རློལ་སུ་ཡིས་བགྲློད། །འློན་

ཀང་ཚུལ་འདི་ཉམས་པ་གསློ་ཕྱིར་དང༌། །རང་ཉིད་གློམས་དང་སྐལ་མཉམ་གཞན་གི་

ཕྱིར། །ལམ་འདི་འགྲྗེལ་ལ་མི་རིགས་ཅི་ཞིག་ཡློད། །སྐློམ་པས་གདུངས་པ་ཆུ་ཀླུང་

འགྲམ་སློན་པས། །ཆུ་དྗེ་མ་ལུས་འཐུག་པར་མི་ནུས་ན། །ཕྱློགས་གཅིག་ཙམ་གིས་

སྐློམ་པ་མི་སྗེལ་ཞྗེས། །སྨྲ་བ་ཤྗེས་ལྡན་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ནམ། །འཕགས་པའི་

ཡུལ་གི་མཁས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཡིས། །བདྗེ་མཆློག་དགློངས་འགྲྗེལ་རྣམས་ཀི་རྩ་བ་

ནི། །དཔལ་ལྡན་ལཱུ་ཨི་པ་ཡི་ལུགས་སུ་གྲགས། །དྗེ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་

བགྲློད་པའི། །སྒ་བསྒྱུར་དམ་པ་རིན་ཆྗེན་བཟང་པློ་སློགས། །སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་

བཤད་སློལ་བཅུ་བཞི་ཡིས། །ལུགས་དྗེ་གངས་རིའི ་ཁློད་དུ་གསལ་བྱས་

ཞྗེས། །ཕྱློགས་འདིའི་བདྗེ་མཆློག་མང་དུ་ཐློས་རྣམས་སྨྲ། །དྗེ་དག་ཀུན་ཀང་བསྔགས་

པའི་གནས་ཡིན་མློད། །༈ གི་ཇློ་ཟླ་འློད་འགློས་དང་ཟངས་དཀར་དང༌། །མལ་གློ་མར་དློ་ལློ་ཆང་རྭ་ལློ་དང་། 

།སྨློན་གྲློའི་མར་ལློ་བ་བློ་ལློ་ཙཱ་དང༌། །བ་རི་མང་ནད་རྩ་མི་འཛིམ་ལློའི་ལུགས། །འློན་ཀང་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་

ཅན་དང་ནི། །ནཱ་རློ་ཏ་པའི་ལུགས་འཛིན་མཁས་པ་ནི། །པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་ཕམ་མཐིང་

མཆྗེད། །སུ་མ་ཏི་དང་ཀ་ཤྲི་རྣམས་གཉིས་ལས། །བརྒྱུད་པའི་མལ་གློ་མར་དློ་ལློ་

ཆུང་སློགས། །ལློ་དྲིལ་ནག་པློའི་ལུགས་ཀི་མན་ངག་ལས། །འཁློར་ལློ་སློམ་པ་འཆད་

པའི་བཤད་སློལ་མཆློག །དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་དག་བཤད་སློལ་ལ་བརྟྗེན་ནས། །རྣལ་འབྱློར་

དབང་ཕྱུག་གཞུང་མཆློག་འདིར་བཤད་བྱ། །རྩ་བཤད་ལྗེགས་པར་འབྱློར་དང་

བསྐྗེད་རིམ་གི། །གནད་དློན་ཀུན་གསལ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནི། །གསལ་བར་

འཆད་ཕྱིར་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་མིན་པས། །དཔལ་ལྡན་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ལམ་གིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནི། །བགྲློད་པར་འདློད་པའི་རྣམ་དཔྱློད་ལྡན་པ་རྣམས། །དགའ་བ་བསྐྗེད་དྗེ་རྩྗེ་གཅིག་

ཡིད་ཀིས་ཉློན། །

འདིར་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་པ་ནི། གང་

བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ་དྗེ་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། བདྗེ་མཆློག་སྤྱིའི་རྣམ་

གཞག་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་གཞུང་དངློས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ་སྗེ། གཞུང་

འདི་གང་ལས་བཏུས་པའི་གཞི་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང༌། དྗེ་

ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་འདིས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཇི་ལྟར་འཆད་པ་འཕློས་དང་བཅས་པ་

དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་གསུམ་གི་གཞུང་འགྲྗེལ་བའི་གཞུང་གཞན་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ངློས་བཟུང་བ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་ཀིས་རྩ་རྒྱུད་ཇི་

ལྟར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྤྱིར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་

བསྡུ་ན། ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་གཉིས་སུ་འདུ་བ་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ནི་རྒྱུ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་ཕར་

ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་དང༌། འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པ་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་སུ་འདུ་བ་

དང༌། དྗེ་དག་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་བྱ་བ་དང་སྤྱློད་པ་དང་

རྣལ་འབྱློར་དང༌། རྣལ་འབྱློར་བ་ན་མྗེད་པའི་རྒྱུད་བཞིར་གུར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་

ངྗེས་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། རློ་རྗེ་འཆང་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཤཱནི་པ་དང་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས། འདུས་པ་སློགས་རྣལ་

འབྱློར་བ་མ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་དུ་བྱས་ཏྗེ། རྒྱུད་སྗེ་ལྔར་

བཤད་པ་ནི་རྣལ་འབྱློར་བ་མའི་རྒྱུད། བ་མྗེད་ཀིས་རྒྱུད་དུ་མི་བཞྗེད་པའི་དློན་དུ་

བཟུང་ན། གུར་ལས། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་དྗེ་ལྟག་ལའློ། ཞྗེས་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཀི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལྟག་མ་སྗེ་གློང་མ། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་དུ་བཤད་པ་དང༌། དྲི་མྗེད་འློད་ལས། གསང་

འདུས་དང་ཀཻ་རློར་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཀང༌། ངྗེས་དློན་ལ་གཉིས་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་དུ་

གསུངས་པ་སློགས་ཀི་གནློད་པ་མང་དུ་ཡློད་པས། དྗེ་ལྟར་མི་བྱའི་དྗེ་གཉིས་དློན་

གཅིག་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་བྱའློ། །ཕམ་མཐིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ། བ་མ་མལ་

གློ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཕ་བ་མྗེད་དང༌། མ་བ་མྗེད་དང༌། མའི་ཡང་མ་བ་མྗེད་

གསུམ་དུ་བྱས་པའི་གཉིས་པ་ནི། ཀཻ་རློར་སློགས་དང༌། གསུམ་པ་ནི་འཁློར་ལློ་སློམ་

པར་འཆད་ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་རྒྱུད་སྗེ་དྲུག་བྱྗེད་པ་ཡང་ལྭ་བ་པའི་དགློངས་པར་འཆད་

མློད་ཀང༌། དྗེའི་དགློངས་པར་ཡང་མི་སང་ལ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གིས་གནློད་པས་

མི་ལྗེགས་སློ། །

རྩ་རྒྱུད་ལས། མདློ་སྗེ་བྱ་བ་སྤྱློད་པ་དང༌། །རྣལ་འབྱློར་གསང་མཐའི་དབྱྗེ་བ་

ཉིད། ཅྗེས་པས་བྱ་སྤྱློད་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་གསུམ་དང༌། གསང་བས་རྣལ་འབྱློར་བ་

མྗེད་དང༌། གསང་མཐས་མ་བ་མྗེད་དང༌། དབྱྗེ་བས་མའི་ཡང་མ་བ་མྗེད་བསན་པར་

འདློད་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྗེ། ཐ་མ་ནི་གློང་དུ་སྨློས་པ་དྗེ་རྣམས་སུ་དབྱྗེ་ཞྗེས་པའི་དློན་

དུ་གསལ་བས། ཐ་མའི་བཤད་པ་གཞུང་ལ་མ་ཞུགས་ལ། གསང་མཐའི་དློན་ནི་

གསང་སྔགས་ཀི་མཐར་ཐུག་བ་མྗེད་སློན་པས། རྒྱུད་བཞིར་འབྱྗེད་པའི་དློན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སུས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་མར་

དློ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱུད་སྗེ་བཞིར་བྱྗེད་ཅིང༌། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ལ་ཕ་

མའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་འབྱྗེད་པ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ཡང་གུར་ལས། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་

དང༌། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་དང༌། འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་རྣམས་རྣལ་འབྱློར་མའི་
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རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་བཤད་ཅིང༌། རྣམ་བཞག་རིམ་པར་ཡང་སློམ་འབྱུང་ལ། ཤྗེས་

རབ་ཀི་མདློ་ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། གསང་བའི་དྗེ་ཉིད་གསལ་བ་ལས་ཀང༌། དྗེ་ནས་

རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་ཀི། །རིམ་པ་གཞན་ཡང་བཤད་པར་བྱ། ཞྗེས་མཚམས་སྦྱར་

ནས། བདྗེ་མཆློག་གི་དློན་རྣམས་བཤད་པས། བདྗེ་མཆློག་གི་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་

དློ། །ཡང་དྗེ་ལས། རློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་བཞིར་བཤད་པའི་གཉིས་སྤློད་དམ་

གཉིས་འདུས་ཀི་རྒྱུད་ལ། རྣལ་འབྱློར་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་

ཕྱྗེའློ། །སློབ་དཔློན་རློ་རྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལྗེའུ་འབུམ་པ། རྒྱུད་ཕྱི་མ་

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཤཽ་ཀ་འབུམ་པ། ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ་ལྗེའུ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག །ཤཽ་

ཀ་བདུན་བརྒྱ་བའློ། །ཞྗེས་བཤད་ལ། བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཞྗེད་

དློ། །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། དྗེ་ལྟར་ངྗེས་བརློད་འབུམ་གསུམ་ལས། །ཕྱུང་བ་བདྗེ་

མཆློག་ཉུང་ངུ་སྗེ། །ཨ་ཡིག་ལ་སློགས་ཀ་ཡིག་མཐར། །ལྗེའུ་རྣམས་ཇི་ལྟའི་རིམ་པ་

ཡིས། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལྡན་པར་སྦྱར། ཞྗེས་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ལྔ་བཅུ་དག་པའི་ལྗེའུ་ལྔ་བཅུ་

པ་ཉུང་ངུའི་རྒྱུད། མངློན་བརློད་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་ལས་ཕྱུང་བར་བཤད་

དློ། །ལྗེའུ་ང་གཅིག་པ་ནི་ཡི་གྗེ་ལྔ་བཅུ་སྤྱིའི་དྗེ་ཉིད་དང་ལྡནཔར་སྦྱར་བའི་དློན་དུ་

བྱའློ། །ཀུན་སྤྱློད་ལས། འབུམ་དུ་བརློད་པའི་རྒྱུད་ལས་ནི། །བདྗེ་མཆློག་བཏུས་པར་

གྱུར་པ་དང༌། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཉམ་པའི་རྒྱུད། །འབུམ་གཅིག་ནའང་འདི་དག་

བཤད། ཅྗེས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ཕག་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་སྔ་

མ་དང་མཐུན་ལ། འབུམ་ཕག་གཅིག་པའི་མངློན་བརློད་ལས། བདྗེ་མཆློག་ཉུང་ངུའི་

རྒྱུད་བཏུས་པར་བཤད་དློ། །
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དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ་མངློན་འབྱུང་ལས། འབུམ་ཕག་འབུམ་ཕག་

གསུམ་ལས་བཤད། །རྒྱུད་ཀི་སིང་པློ་བསྡུས་པ་ཡིན། ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། 

མངློན་བརློད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་དང༌། བསྡུས་པ་འབུམ་ཕག་གཅིག་པར་

བཤད་པས། མི་འགལ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། དྗེ་གཉིས་ཀ་ལས་བཏུས་

པའློ། །རྩ་རྒྱུད་ལས། རིག་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཇི་བཞིན། །དཔའ་བློས་མདློར་བསྡུས་

གསུངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པའི་རིག་པ་རྒྱ་མཚོ་ནི། རྒྱལ་བ་བཟང་པློ་དང་

དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་རྒྱུད་ཆྗེན་པློར་བཤད་ལ། བློད་ཁ་ཅིག་རྩ་རྒྱུད་འབུམ་ཕག་གཅིག་

པར་འཆད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ལས་ད་ལྟ་ནི། ཕྱློགས་འདིར་ཉུང་ངུའི་རྩ་རྒྱུད་ང་གཅིག་པ་

ཁློ་ནའློ། །བཤད་རྒྱུད་མང་པློ་ཡང་རང་རང་གི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་པའི་བསྡུས་

རྒྱུད་ཡིན་པས། བསྡུས་རྒྱུད་གང་ཡིན་རྩ་རྒྱུད་མིན་ཡང༌། ང་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྩ་

རྒྱུད་དློ། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ནི། མི་ཐུབ་ཟླ་བས། མཁའ་འགྲློ་འབྱུང་བ་ཀུན་སྤྱློད་

དང༌། །དྗེ་བཞིན་མཚན་མཆློག་བ་མའི་རྒྱུད། །ཁ་སྦྱློར་རྒྱུད་དང་བཞི་པློ་ནི། །བཤད་

པའི་རྒྱུད་དུ་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་བཤད་པའི་མཁའ་འགྲློ་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང༌། བ་

མ་ནི་མངློན་བརློད་བ་མ་དང༌། ཁ་སྦྱློར་ནི་སམ་བྷུ་ཊ་དང༌། འབྱུང་བ་ལ་སྤྱིར་ཧྗེ་རུ་ཀ་

མངློན་འབྱུང་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དང་། སློམ་པ་འབྱུང་བ་གསུམ་ཡློད་དློ། །དྗེ་

ལྟར་བྱས་ན་བཤད་རྒྱུད་ལྔ་ཡློད་པས་རྒྱུད་དང་ཞྗེས་པའི་དང་ནི་སློ་སློར་འབྱྗེད་པའི་

དང་དུ་བྱའློ། །

ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་རྒྱུད་བཞིར་བཤད་པའི་གསུམ་ནི། འབྱུང་བ་དང་

མངློན་བརློད་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར་བཤད་ལ། བཞི་པ་ནི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་བྱྗེད་པ་
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དགློངས་པའློ། །མལ་གློའི་རྗེས་འབང་དག །ཕམ་མཐིང་པ་སློགས་རྒྱལ་དཀའ་ཟླ་

བའི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་བཤད་རྒྱུད་ལྔར་བྱྗེད། པཎི་ཏ་ཐད་ཆུ་བའི་བ་མ། ནཱ་རློ་

བའི་སློབ་མ་རྒྱ་གར་ད་རི་ཀ་པ་ནི། རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཞལ་སྤྱློར་བ་དང་ མཁའ་འགྲློ་

རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ལྔའི་སྗེང་དུ་བསན་ནས། བཤད་རྒྱུད་བདུན་དུ་བྱྗེད་ཟྗེར། བློད་ཀི་

མཁས་པ་དག །སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པར་བསྡུས་རྒྱུད་ཡིན། རྒྱུད་ཕྱི་མའང་ཡིན། 

བཤད་རྒྱུད་ཀང་ཡིན་པར་བཤད་པས་སློམ་འབྱུང་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ནི། རྒྱུ་

ཉིད་ལས། བཤད་རྒྱུད་དུ་བཤད་པས་བཤད་རྒྱུད་དགུར་བྱའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་

བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་ལ་ནི་རྩ་བ་དང་བཤད་པའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་མ་ངྗེས་ཏྗེ། ཨ་ལང་

ཀ་ཀ་ལ་ཤས་བཤད་རྒྱུད་དང་ཡན་ལག་གི་རྒྱུད་གཉིས་སློ་སློར་བགྲངས་ཤིང༌། 

སངས་རྒྱས་གསང་བས་ཀང༌། བཤད་རྒྱུད་དང་ཆ་མཐུན་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་སློ་སློར་

མཛད་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་མི་འགལ་བས། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཀུན་སྤྱློད་

ཁ་སྦྱློར་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་གསུམ་ནི་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། མངློན་བརློད་ལ་ནི་

འགྲྗེལ་པར་རྗེས་བཤད་རྒྱུད་དང༌། རྗེས་རྩ་རྒྱུད་དུ་བྱས་ཀང་བཤད་རྒྱུད་དུ་

བྱའློ། །ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ནི་དྗེ་ཉིད་ལས། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས་ཕག་མློ་

མངློན་པར་འབྱུང་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ནི་མངློན་

བརློད་ལ་བྱ་སྗེ། འདི་མངློན་བརློད་ཀི་སློད་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་པ་དྗེའི་ལྗེའུ་བཅུ་

གཉིས་པ་དང་འདྲ་བར་སང་བས་དྗེ་ལས་ཕྱུང་བའི་དློན་ནློ། དྗེའི་ཕྱིར་མངློན་བརློད་

ལས་ལློགས་པའི་བཤད་རྒྱུད་མིན་ནློ། །མི་ཐུབ་ཟླ་བ་དང་ཇློ་བློས་འབྱུང་བ་ཞྗེས་པ་

མ་གཏློགས་པ་གསལ་ཁ་མྗེད་ལ། བློད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ཧྗེ་རུ་ཀ་མངློན་འབྱུང་དུ་འདློད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཅིང༌། དྗེ་ཡང་དབང་བསྐུར་བའི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་མི་

འབྱུང་བའི་དབང་གི་རྣམ་གཞག་ཆྗེར་མྗེད་པ་དང༌། གཞན་ཡང་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྲློ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་མི་སང་བས་ཕྱློགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་དུ་བྱའློ། །སློམ་པ་

འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་ལས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་རྟློག་པ་བཤད་པ་

འཆད་པའི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེ་བ་ཅིག་ཡློད་པས་འགྲྗེལ་པས་བཤད་རྒྱུད་དུ་མཛད་པ་

ལྟར་བྱའློ། །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཚོགས་ཀི་བཤད་རྒྱུད་ཡིན་ཟྗེར་བ་ནི། དྗེ་ཉིད་

ལས། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་སློམ་པ་དང༌། །གཞན་ཡང་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་རྣམས་ནི། །འདུས་

པ་ལ་སློགས་དློན་ཆྗེན་པློ། །དྗེ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྒྱུད་འདི་ཡི། །ས་ཚོགས་དློན་ནི་

མངློན་བརློད་པ། །དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལས་ཀི་ཚོགས། །ལྡན་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་

བྱྗེད། ཅྗེས་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ལས་ཚོགས་གསལ་བར་བྱྗེད་ཅྗེས་བཤད་མློད་ཀང༌། 

དྗེ་ཙམ་གིས་བཤད་རྒྱུད་དུ་འཇློག་ན། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་གསང་འདུས་སློགས་

ཀིའང་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་འདི་ཡང་ཕྱློགས་མཐུན་གི་རྒྱུད་དུ་བྱས་ན་

ལྗེགས་པར་སྗེམས་སློ། །རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཞལ་སྦྱློར་བ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲ་བར་

སྗེམས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་དྲུག་གློ །

བདྗེ་མཆློག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་བཤད་རྒྱུད་ར་ལི་ཉྗེར་བཞི་

འཕློས་པའི་རྒྱུད་བརྒྱད་དྗེ་སློ་གཉིས་ལ། བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་འཕློས་པའི་རྒྱུད་ལ། 

ཁ་ཅིག་རློག་པ་མྗེད་པའི་རྒྱུད་བསན་ནས་བརྒྱད་དུ་འདློད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་སློབས་

ཆྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་པློའི་རྒྱུད་གྲངས་སུ་མི་བགྲང་བས་རློག་མྗེད་དང༌། རི་གི་ཨ་ར་ལི་

གཉིས་བསན་ནས་བརྒྱད་དུ་བྱྗེད་པ་ལ། རི་གི་ཨ་ར་ལི་ནི་བདྗེ་མཆློག་གི་བཤད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྒྱུད་ཡིན་རྒྱུ་ཡང་མྗེད་ཅིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀི་ཟླ་ལ་སྗེ་བར་ཕངས། རློག་མྗེད་ནི་རྒྱུད་

ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་པ་འདྲ། འདི་རྣམས་སྔ་ནས་ཀང་རྒྱུད་རྩློད་པ་ཅན་དུ་གྲགས་ཤིང༌། 

རྒྱུད་ཡང་དག་མིན་པར་ངྗེས་པ་འགའ་ཞིག་སང་ལ། གཞན་རྣམས་ཐྗེ་ཚོམ་གི་གཞིར་

སང་བས་དཔྱད་པར་བྱའློ། ཞྗེས་དང༌། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད་ཀང་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་

བ་དང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མྗེད་པ། བསམ་

གིས་མི་ཁྱད་པའི་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་མངློན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀི་རྩ་རྒྱུད་ལ་ལྗེའུ་བཅུ། 

རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལ་ལྗེའུ་གཉིས་བྱས་པ་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་གི་རྒྱུད་ལྗེའུ་ཉྗེར་

གཉིས་བྱས་པ་ལློ་ཙཱ་བ་ཡྗེ་ཤྗེས་བཟང་པློས་བསྒྱུར་ཟྗེར་བ་གཉིས། རྒྱུད་རྫུན་མར་

སང་གསུང་ཞིང༌། འབུམ་ཕག་གསུམ་པ་ལས་ཕྱུང་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཆྗེན་མློ་རལ་

པ་གྗེན་དུ་བརྗེས་པའི་རྒྱུད། སྒྱུ་མ་ཆྗེན་མློ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མཻ་ཏི་མཁའ་སྤྱློད་ཀི་

རྒྱུད་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལློགས་སུ་བཀློལ་བར་སང་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་

གསུངས་པའི་གནས་ལ་མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ནས། རི་རབ་ཀི་རྩྗེར་གསུངས་

པར་བཤད། གདུལ་བྱ་བཏུལ་བའི་གནས་ནི། འཛམ་བུ་གླིང་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར། རྩ་རྒྱུད་

ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་ཟྗེར་བར། དང་པློར་རི་རབ་ཀི་རྩྗེར་གསུངས་ནས། 

ཕྱིས་འབས་སྤུངས་སུ་གསུངས་པར་བཤད་དློ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་གསུངས་པ་ནི། 

སློབ་དཔློན་རློ་རྗེས་མཛད་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པར་གཉིས་ལྡན་གི་དུས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

བཏུལ་བའི་ཚེ་གསུངས་པར་འདློད་ཀང༌། བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་རྩློད་ལྡན་གི་དུས་སུ་

གསུངས་པར་བཞྗེད་པ་ནི། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྩློད་པའི་དུས་ཀི་སའི་ནང་

དུ། །བཅློམ་ལྡན་མཐའ་ཡས་པས་འདི་གསུངས། །ཤཱཀ་སྗེང་གྗེས་གསུངས་པའི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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རྒྱུད། ཅྗེས་གསུངས་ཤིང་འགྲྗེལ་པར་ཡང་མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་རྩློད་

ལྡན་གི་དུས་སུ་ཤཱཀ་སྗེང་གྗེས་གསུངས་པར་བཤད་ལ། དྗེས་གཞན་ཡང་མཚོན་

ནློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཁ་ཅིག་ནས་བསྐར་ནས་མ་གསུངས་པར་ཡང་བཤད་མློད་

ཀང༌། སྔ་མ་ལྟར་རིགས་ཏྗེ། གུར་ལས། སིགས་མའི་དུས་སུ་ཚེ་ཐུང་ཞིང༌། ཉློན་

མློངས་ཤས་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ། རྩ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བསྡུས་ནས་གསུངས་

པར་བཤད་པས་ཤྗེས་སློ། །སློན་པ་པློ་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀས་གསུངས་པར་བདྗེ་མཆློག་སློད་

འགྲྗེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། དཔའ་བློས་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་

ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཞུ་བ་པློ་ནི་ཕག་མློ་ཡིན་པར་དྗེ་ཉིད་ལས་བཤད་ལ། ཕྱག་

ན་རློ་རྗེས་ཞུས་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡློད་དློ། །སྡུད་པ་པློ་ནི་མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། བསྡུ་

བ་མཛད་པ་སློགས་རྣམས་ཀིས། །བདག་ལས་བགྲློད་པ་དྗེ་ཐློབ་བློ། །མ་མློ་ཐམས་

ཅད་འདུས་རྣམས་ཀིས། །རློ་རྗེའི་གནས་རྣམས་སུ་བསྡུས་སློ། །གཅིག་ལ་གཅིག་

གིས་བཞྗེད་པ་ནི། །གསློལ་བ་འདྗེབས་ཤིང་གསློལ་འདྗེབས་མཛད། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡི། །ཚིག་འདི་ལ་ནི་མངློན་པར་དགའ། ཞྗེས་རྣལ་འབྱློར་མ་

རྣམས་ཀིས་རློ་རྗེའི་གནས་སུ་བསྡུས་པར་གསུངས་པའི་གནས་ནི། ཨློན་དུ་འཆད་

དྗེ། སྡུད་པ་པློ་ལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ང་གཅིག་པའི་དློན་གང་བཤད་རྒྱུད་གང་གིས་ཇི་ལྟར་

འཆད་སམ་ན། བཤད་བྱ་རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ནི་བསྡུ་ན་གསུམ་སྗེ། རྒྱུད་སློད་

རུང་དུ་བྱྗེད་པ་དབང་གི་སྐློར་དང༌། ལམ་རིམ་གཉིས་བསློམ་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀི་

འབས་བུའློ། །དྗེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྔགས་པས་དཀིལ་འཁློར་མ་མཐློང་བར། །གང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཞིག་རྣལ་འབྱློར་པ་ཉིད་འདློད། །མཁའ་ལ་ཁུ་ཚུར་གིས་རྗེག་དང༌། །སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་ནི་

འཐུང་དང་མཚུངས། ཞྗེས་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ནས་ལྷ་ངློ་བསན་པ་དང༌། ཞུགས་

པ་ལ་དབང་མ་བསྐུར་བར་ལམ་སློམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པར་འདློད་པ་ནི། སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་

ལ་འཐུང་བ་དང་འདྲ་བར་འདློད་དློན་གཏན་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས། དབང་

བསྐུར་བ་གལ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་གཉིས་པ་དང༌། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་

རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ལ། མ་ཚང་བ་སྐློང་བ་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་ཞྗེ་དྲུག་པ་དང༌། 

སློམ་འབྱུང་གི་བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅློ་བརྒྱད་པས་སློན་པས། བདྗེ་མཆློག་གི་དབང་

བསྐུར་བའི་ཆློ་གའི་གཞི་ནི་འདི་དག་ལ་བྱ་སྗེ། རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་ན་ཡང་གནད་ཆྗེ་བ་

མང་དུ་ཡློད་དྗེ་གློ་ས་བས་ཞིབ་ཏུ་མ་བིས་སློ། །ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གི་མན་ངག་ལ་

བརྟྗེན་ནས་རྩ་བའི་རྒྱུད་འཆད་པ་འདི་ལ། རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གང་གིས་རློགས་པའི་

རིམ་པ་བསན་པ་དང༌། དྗེ་བཤད་རྒྱུད་གང་གིས་འཆད་པ་དང་། དྗེ་ཡང་གྲུབ་ཆྗེན་

གསུམ་གི་གཞུང་གང་གིས་ཟིན་པ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པ་གལ་ཆྗེ་བར་སང་ནའང༌། 

ཚུལ་དྗེ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བར་མ་མཛད་འདུག་པ་འདིར་བཤད་ན། རྩ་རྒྱུད་

ཀི་གཞུང་གང་གིས་རློགས་རིམ་སློན་པ་ནི། ལློ་དྲིལ་གཉིས་ཀི་གཞུང་ན་མི་གསལ་

ཞིང༌། ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་གཞུང་གསལ་ཏྗེ། དཔྱིད་ཐིག་ལས། དྗེ་ནས་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། སྦྱིན་སྗེག་དང་མཆློད་སྦྱིན་

དང༌། བཟླས་པ་དང་སློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་གའི་བྱ་བ་ཕྱི་རློལ་དང་མཐུན་པར། 

ནང་གི་ངློ་བློས་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བྱའློ། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གང་ཡང་རུང་བ་ནི། སྒྲུབ་པ་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་ལུགས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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སློ། །དྗེའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་དཀིལ་འཁློར་

ནས་སློམ་པའི་བར་ལ། ཕྱི་བསྐྗེད་རིམ་དང་ནང་རློགས་རིམ་གཉིས་གཉིས་ཡློད་ལ། 

སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྔགས་བཏུ་བ་ལ་ཡང་གཉིས་སློ། །དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་

ལས། རྣལ་མའི་སྦྱློར་བ་རྟློགས་བྱའི་ཕྱིར། །བཅློས་མ་ཡི་ནི་བསློམས་པ་དང༌། །བཅློས་

མ་ཡི་ནི་བཟླས་པ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསློམ་བཟླས་སློགས་ལ་རྣལ་མ་དང་

བཅློས་མ་གཉིས་གཉིས་སུ་བྱ་སྗེ། སྔ་མ་དང་དློན་གཅིག་གློ །

དྗེ་དག་གིས་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་འདིས་ནང་མ་བཅློས་པའི་རློགས་རིམ་འདི་

བསན་ཟྗེར་བ་མ་བྱུང་ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་སློགས་བསན་པའི་དློན་ལ་

རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་བཤད་པ་རྗེ་དགློས་པར་ཤྗེས་ལ། རྩ་རྒྱུད་ལས། མན་ངག་ཤིན་

ཏུ་རྗེད་དཀའ་སྗེ། །དཔའ་བློའི་བར་ཡི་སྐད་དུ་ནི། །ང་ཡིས་རྒྱུད་དུ་སས་པ་ཡིན། ཞྗེས་

དང༌། གང་དུ་སས་པའི་རྒྱུད་ཀང་རིམ་ལྔ་ལས། འཁློར་ལློ་སློམ་པར་སས་པ་ཡི། །བྱིན་

བརླབས་རིམ་པ་བཤད་པར་བྱ། ཞྗེས་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རྒྱུད་ལ་གསུངས་ཏྗེ་རྩ་

རྒྱུད་དློ། །དཀིལ་འཁློར་ལློ་གཉིས་ལས། རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་རིམ་གི་དབང་

དུ་བྱས་ཏྗེ་འཆད་པ་ནི། སམ་བྷུ་ཊ་ནས་རྒྱས་པར་བསན་ལ། དྗེ་ཡང་དཔྱིད་ཐིག་ལས། 

བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་ཕྱློགས་ཆློས་ནི། ཞྗེས་པ་ནས། འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འདློད་དློ། 

ཞྗེས་པའི་བར་གིས་སློན་ནློ། འློན་ཀང་དྗེར་དཀིལ་འཁློར་བསྐྗེད་པའི་དུས་ཀི་

དབྱངས་གསལ་འགློད་པའི་གཞིའི་པད་མ་སྤྱི་བློའི་རྩ་འདབ་སློ་གཉིས་དང༌། དབྱངས་

གསལ་ནི་རྩ་འདབ་དྗེ་ནས་རྒྱུ་བའི་བྱང་སྗེམས་དཀར་དམར་དང༌། དབྱངས་གསལ་

འགྱུར་བའི་ཟླ་བ་ཀད་པ་ལ་བཤད་པ་ནི། བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཕྱློགས་ཡིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལ། མན་སྗེར། ཧཾ་ཡིག་ལུས་ཀི་བརྟན་གཡློའི་རྩ་བར་བཤད་པ་ཡང༌། ཟླ་བའི་སྗེང་གི་

ཧཱུཾ་ཡིག་ནང་ལ་སྦྱར་བ་ལ་འཆད་དློ། །དྗེ་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་

ནང་ལ་སྦྱར་བས་ནི། རློགས་རིམ་པའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་བསྣུན་ས་བསན་

ནློ། །ཚུལ་འདི་མངློན་བརློད་ལས་ཀང༌། དྗེ་ཙམ་དུ་མི་རྒྱས་པ་ཞིག་བསན་ཏྗེ། ལཱུ་ཨི་

པ་སློགས་ཀི་རློགས་རིམ་ལ་གནད་ཆྗེ་བ་ཞིག་ཡློད་དློ། །སྦྱིན་སྗེག་ནང་ལ་སྦྱར་བ་

ཡང༌། སཾ་བྷུ་ཊ་ནས་འཆད་པ་དཔྱིད་ཐིག་ལས། ཤྗེས་རབ་མྗེ་ནི་ཆྗེར་འབར་བ། ཞྗེས་པ་

ནས། སྒ་ནི་སྔགས་ཞྗེས་བརློད་པ་སྗེ། ཞྗེས་པའི་བར་གིས་སློན་ཏྗེ། མཆློད་སྤྱིན་ནང་ལ་

སྦྱར་བ་ཡང་དྗེར་བསན་ནློ། །འདི་ནི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ས་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་ཏུ་

གཏུམ་མློའི་གནད་སློན་པ་ལ་མཁློའ ློ། །དྗེ་ནས་བཟླས་པ་དང་བསློམ་པ་ནང་ལ་སྦྱར་

བ་ཡང་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས་གསུངས་སློ། །དཀིལ་འཁློར་སློགས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གང་

ནས་བསན་པ་ནི་རྟློགས་པར་ས་བས་མ་བིས་སློ། །སཾ་བྷུ་ཊར། གྲུ་གསུམ་དཀིལ་

འཁློར་ཉམས་དགའ་བར། །རློ་རྗེ་ར་ལི་རྣམ་པར་འབྱུང༌། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ལྟྗེ་བའི་རྩ་

འཁློར་གི་དབུས་ན་ཨ་ཡིག་དང༌། འདབ་མ་ལ་དབྱངས་གསལ་སྗེ་ཚན་བརྒྱད་

གནས་པར་གསུངས་པ་སློགས་ནི། དཔྱིད་ཐིག་ལས་སྔགས་བཏུ་བར་གསུངས་ཏྗེ། 

དྗེ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་སྔགས་བཏུའློ། །འདིར་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཆློས་འབྱུང་བིས་པའི་

དབུས་སུ་དབྱངས་གསལ་བཀློད་ནས། བསྐྗེད་རིམ་པའི་སྔགས་བཏུ་བ་གསུངས་པ་

དྗེ། བཤད་རྒྱུད་ཀིས་རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་འཆད་པའློ། །

དྗེ་ལྟར་ན་སྔགས་བཏུ་བའི་གཞི་དང༌། བཏུས་པའི་སྔགས་ཟླློ་བ་གཉིས་སུ་བྱ་

ལ། དང་པློ་ལ་བཏུ་གཞི་དབྱངས་གསལ་འགློད་པའི་གནས་སུ་ཆློས་འབྱུང་བིས་པའི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ནང་བཤད་ནི། ལྟྗེ་བའི་རྩ་འཁློར་གི་ཕྱི་དབྱིབས་ཨྗེའི་དབྱིབས་ཅན་གྲུ་གསུམ་དུ་

རྒྱུད་དྗེར་བཤད་པའློ། །མན་སྗེར། འདིས་ནི་ལྟྗེ་བའི་པད་ལ་སློགས་པ་ཡང་གསུངས་

སློ། ཞྗེས་བཤད་པས་དྗེས་ལྟྗེ་བའི་པད་མ་བསན་པ་མཚོན་ནས། རྩ་འཁློར་གཞན་

གསུམ་ཡང་བསན་པར་གཟུང་ངློ༌། །དྗེས་ན་དབྱངས་གསལ་འགློད་པས་ནི་ལྟྗེ་བའི་

རྩ་འཁློར་དུ་མ་ཟད་འཁློར་ལ་གཞན་གི་ལྟྗེ་བ་དང་འདབ་མ་ལ་ཡི་གྗེ་འགློད་པ་ཡང་

བསན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་གཏུམ་མློ་སློམ་པ་རྒྱས་པར་ནི། སཾ་བྷུ་

ཊའི་བརྟག་པ་དྲུག་པའི་རབ་བྱྗེད་གསུམ་པ་དང༌། བཞི་པ་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་

བཅློ་ལྔ་པ་ནས་འཆད་དྗེ། རློ་རྐང་གི་ནང་དུ་དབྱངས་གསལ་འགློད་པ་ཡང་གསུངས་

སློ། །མངློན་བརློད་ཀི་བཅུ་བཞི་པ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རིམ་པ་བཞི་པར་

ཡང་བཀློད་དློ། །སློམ་འབྱུང་གི་སློ་གཅིག་པ་ལས་ཀང༌། འཁློར་ལློ་བཞི་ལ་བརྟྗེན་

པའི་གཏུམ་མློ་སློམ་པ། གནད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྣམས་བསན་ཡློད་ལ། ཚུལ་དྗེ་ལློ་དྲིལ་

གཉིས་ཀིས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང༌། ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་གཞུང་དུ་རྩལ་དུ་བཏློན་

ནས་འཆད་དྗེ། མ་རྒྱུད་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་ཏུ་བདྗེ་དགྗེས་ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །བཏུས་

པའི་སིང་པློ་སློགས་ཀི་སྔགས་ཟླློ་བ་ལ། ལྟྗེ་བར་སྔགས་ཕྗེང་བཀློད་ནས་ཟླློ་བ། ལྭ་བ་

པས་བཤད་པ་བཞིན་འགྲྗེལ་པ་གཞན་གཉིས་ཀིས་ཀང་བཤད་ནས། དྗེ་ནད་ལ་སྦྱར་

བའི་ངྗེས་དློན་གི་བཟླས་པ། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་ལྟྗེ་བ་ནས་བྱྗེད་པ་ཡང་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་

གིས་བཤད་དློ། །བདྗེ་མཆློག་རིམ་ལྔའི་ལུགས་ནི། སིང་ཁ་ནས་རླུང་གི་བཟླས་པ་

བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་སིང་ཁར་སྔགས་ཕྗེང་བཀློད་ནས་ཟླློ་བ་ནང་ལ་སྦྱར་

བའློ། །རློར་བཟླས་ཀང་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། སློམ་འབྱུང་གསལ་
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ཏྗེ་དྗེར་རློགས་རིམ་མང་དུ་ཡློད་དློ། །བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གཉིས་ལས། ཕྱི་

དཀིལ་སྐྗེད་པའི་མངློན་བྱང་དང༌། ཆློས་སློ་བདུན་སློམ་པ་སློགས་ཀིས་མཚོན་པའི་

རློགས་རིམ་ནི། འློག་ནས་ཀང་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་འཆད་

པར་འདློད་དློ། །ལུས་དཀིལ་སློམ་པས་མཚོན་པའི་རློགས་རིམ་ཡང་འཆད་པར་

འགྱུར་རློ། །རྩ་རྒྱུད་ལས། དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྗེ་གཉིས་ཀི་མིང་ཙམ་ལས་སྐུ་

མདློག་ཕྱག་མཚན་སློགས་གསལ་པར་མ་བཤད་པ་འཆད་པ་ནི། མངློན་བརློད་ལས་

ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། སློམ་འབྱུང་ལ་སློགས་པའི་བཤད་རྒྱུད་གཞན་ལས་

ཀང་གསུངས་ཤིང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་ལློ་དྲིལ་སློགས་ཀི་བསྐྗེད་རིམ་ད་ལྟ་ལག་ལྗེན་དུ་

ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་བསན་ཚུལ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །བསྐྗེད་རིམ་གི་འབས་བུ་

འཇིག་རྟྗེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཞི་རྒྱས་སློགས་རྩ་རྒྱུད་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་དློན་ཡང་

རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་སློགས་ལས་འཆད་དློ། །རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་འབས་བུ་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ནི་ཕལ་ཆྗེར་རློགས་རིམ་གི་ལམ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པ་ན། དྗེ་ཉིད་གློང་ནས་

གློང་དུ་སློང་བའི་རིམ་པས་འཐློབ་པ་རྟློགས་པར་ནུས་ལ། མཆློག་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་

ལྟར་འློང་བ་སློགས་ནི། ཁ་སྦྱློར་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སློ། །ལློ་དྲིལ་གི་རློགས་

རིམ་གི་རྣམ་གཞག་གཞན་ནི་གཞན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཞན་ཡང་མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང༌། རིམ་པ་

ལྔའི་རློགས་རིམ་གསུངས་ཤིང༌། སློམ་འབྱུང་ལས་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དང༌། སྒྱུ་ལུས་

དང༌། མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང༌། ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་རྣམས་གསུངས་པ་ནི་

གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱའློ། །མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རློགས་པའི་རིམ་པ་ནི་
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རྒྱུད་འདི་ནས་རྩ་སློམ་པ་དང༌། རླུང་སློམ་པ་དང༌། ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་དང༌། དྲློད་སློམ་པ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པ་དང༌། མཚན་བཅས་སློམ་པ་ལྔ་ཡིན་ལ། ཡྗེ་ཤྗེས་

ཀི་ཚོགས་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་སློམ་པ་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་འློད་གསལ་སློང་པ་

ཉིད་སློམ་པ་དང༌། ཟུང་འཇུག་སློམ་པ་དང་གསུམ་སྗེ་སློག་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་

ཐབས། བསམ་གཏན་སློམ་པ་ནི་ལྔ་ཡིན། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་

སློམ་པ་ནི་གསུམ་ཡིན། ཞྗེས་རློགས་རིམ་ལ་དྷཱུ་ཏིར་སློག་ཚུད་པའི་ཐབས་ཅིག་དང༌། 

ཚུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སློམ་པའི་སྐབས་གཉིས་སློ་སློར་བྱས་ཏྗེ། བདྗེ་མཆློག་ཏུ་མ་

ཟད་བ་མྗེད་ཀི་རློགས་རིམ་གཞན་སློམ་པ་ལ་ཡང་དྗེ་གཉིས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །རྣལ་

འབྱློར་མ་ཀུན་སྤྱློད་ཀིས་བསྐྗེད་རིམ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ནི། སྐབས་སྐབས་སུ་འཆད་

པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་དུ་བཀློད་པའི་རློགས་རིམ་ནི་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་ལྗེའུ་

བཅུ་གཉིས་པ་ནས་འབྱུང་ལ། འདིའི་རློགས་རིམ་གི་གཞུང་གིས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་

རིམ་གང་སློན་པ་སློགས་ནི། གཞུང་འདིའི་རློགས་རིམ་གི་བཤད་པར་ཞིབ་ཏུ་འཆད་

པར་འགྱུར་ལ། མངློན་བརློད་དང་སློམ་འབྱུང་སློགས་ཀི་རློགས་རིམ་གིས་རྩ་རྒྱུད་

ཀི་དློན་གང་སློན་པ་རྒྱས་པར་ནི། དྲིལ་བུ་པའི་རློགས་རིམ་གི་བཤད་པར་འཆད་

པར་འདློད་པས་འདིར་ཞིབ་ཏུ་མ་བྱས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་ལུགས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ། ལློ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གི་མན་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་གི་གནད་ཆྗེ་

བ་རྣམས། བཤད་རྒྱུད་ཀིས་ཇི་ལྟར་འགྲྗེལ་པ་ལ། ཤིན་ཏུ་མཁློ་བ་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་ལ་

འདི་ལྟར་ཡློད་དློ་ཞྗེས་འཕིག་བསྐུར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས། རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དློན་རྗེད་

པའི་ཐབས་དམ་པར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །
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གཉིས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་སློན་པས་བརའི་སྐད་ཀིས་

རྒྱུད་དུ་སས་པས། མན་ངག་ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བར་གསུངས་པའི་མཇུག་ཏུ། གློས་

དང་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ལ་སློགས། །ཤྗེས་རབ་ཡན་ལག་ཕུར་བུ་གུར། །ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ཞྗེས་

བརློད་ནས། །རྒྱུ་སློགས་སློང་པ་སྔློན་འགྲློ་བས། །འཇུག་པ་སྒ་ལ་སློགས་པ་ནས། །ཇི་

སིད་བསྡུས་པའི་སྤྱློར་ལྡན་པ། །བདུད་རྩི་ཚིམ་བྱྗེད་མ་ངན་འདས། །ལག་པའི་མཆློད་

པ་དབང་བསྐུར་བ། །གློ་ཆ་ཆྗེན་པློས་ཡང་དག་བསྲུངས། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གིས་

མཆློད་པར་བྱ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཉིད་བཅུ་བཞི་ནི། །མདློར་བསྡུས་ནས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་དྗེ་ཉིད་བཅུ་བཞིར་བསྡུས་པ་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས། 

རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་རྗེད་ས་བར་སློན་པས། ལཱུ་ཨི་པ་ལ་སློགས་པས་ཀང་གཞུང་དྗེ་ལྟར་

དྲངས་ཏྗེ་བཤད་མ་བཤད་གང་ཡིན་ཀང༌། དློན་གི་རིམ་པ་དྗེའི་སྗེང་ནས་བཀྲལ་བ་

ཞིག་དགློས་སློ། །རྩ་རྒྱུད་ལྗེའུ་ང་གཅིག་པའི་དང་པློས་རྒྱུད་དློན་ཐམས་ཅད་མདློར་

བསན། གཉིས་པ་ནས་ལྔ་བཅུ་པའི་བར་གིས་རྒྱས་པར་བཤད། ཐ་མའི་ལྗེའུ་ང་

གཅིག་པས་མདློ་རྒྱས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དྗེ་ཉིད་བཅུ་བཞིར་བཤད་པ་

འདི་བ་མ་ནཱ་རློ་པའི་མན་ངག་ཡིན་ཏྗེ། སློམ་པའི་རྒྱུད་ཆུང་ངུའི་ལྗེའུའི་མཚམས་

སྦྱློར་ལས། དང་པློར་རྗེ་ཞིག་བསྐྗེད་པ་དང་རློགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་དློན་ཐམས་ཅད་ལྗེའུ་དང་པློས་མདློར་བསན་ནས། གཉིས་པ་ནས་ལྗེའུ་ལྔ་བཅུ་

པའི་བར་གིས་རྒྱས་པར་བསན་ཏྗེ། ཀུན་གི་ཐ་མའི་ལྗེའུ་ནི་དྗེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་

མཛད་དྗེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའློ། ཞྗེས་རྒྱུད་ཆུང་དུ་འདི་གསུམ་དུ་

སྦྱར་བའི་བཤད་པ་འདི་ནི་ནཱ་རློ་བའི་དགློངས་པའློ་ཞྗེས་སུ་མ་ཏི་ཀི་རྟིས་བཤད་པས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ནཱ་རློ་བའི་རྗེས་སུ་འབངས་ཏྗེ་རྩ་རྒྱུད་འཆད་པ་ལ་སྔློན་དུ་ཤྗེས་དགློས་པའི་གནད་

ཅན་ཞིག་གློ །དྗེ་ཉིད་བཅུ་བཞིའི་གྲངས་འདི་ལྟར་བྱྗེད་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཁུངས་མ་

རྣམས་ནས་མ་བཤད་ཀང་དངློས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་དྗེ་ཉིད་རྣམས་ཀི་གྲངས་

ཡིན་ནློ། །གློས་ཀི་སྐད་དློད་ནི་བ་ས་ན་ཞྗེས་པ་གནས་དང༌། གློས་གཉིས་ཀ་ལ་

འཇུག་པར་མར་དློ་སློགས་བཞྗེད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་གློས་ལ་སག་ལྤགས་

དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་བཤད་པ་གཉིས་བྱུང་བ་ནི་སྐད་དློད་ཀི་སྗེང་ནས་ཡིན་ལ། 

གནས་ལ་ནི་སྒྲུབ་པ་པློའི་གནས་དང༌། དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷའི་གནས་གཉིས་

སློ། །དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་གློས་ནི་གཅྗེར་བུའི་གཟུགས་སློ་ཞྗེས་པ་ནི་དློན་མིན་ནློ། །ཕྱག་

རྒྱ་ལ་སློགས་པའི་དྗེ་ཉིད་ནི་འཁློར་ལློ་སློགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་སློགས་ཀིས་ཐལ་

བ་སྡུད་པར་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ལས་བཤད། ནག་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ལས་མགློ་ཕྗེང་

དང༌། རལ་བའི་ཅློད་པན་དར་དང་བཅློས་མའི་སྐྲ་ལ་སློགས་པས་བརྒྱན་པར་བཤད་

པ་ཡང་བསྡུའློ། །

དྗེ་ནི་གློས་དང་ཕྱག་རྒྱ་སློགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་དྗེ། སྒྲུབ་པའི་གནས་སུ་སྒྲུབ་པ་པློ་

ཆས་སུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལློ། །ཤྗེས་རབ་ཡན་ལག་གི་དྗེ་ཉིད་ནི། འགྲྗེལ་པ་རྣམས་

ལས་ཁ་ཊྭཱཾ་གའམ། ཤྗེས་རབ་མའི་ཡན་ལག་གིས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཕྱི་མ་ཉིད་ལ་

བཤད་པ་གཉིས་སློ། །ནག་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། ཤྗེས་རབ་ཡན་ལག་སན་གི་སྗེང༌། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་མར་དློས་ཤྗེས་རབ་ཡན་ལག་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུའློ་

ཞྗེས་བཤད། ཁ་ཅིག་གིས་དྗེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ནས་རློ་གདན་ལ་འཆད་

དློ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་བཞིར་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་རློ་གདན་ལ་འདུག་པར་བཤད་ཀང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འདི་ནི་བུམ་བཟླས་བྱྗེད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་འགྲིག་པས་བཤད་པ་སྔ་མ་

ལྟར་ཡིན་ནློ། །ཕུར་བུ་དང་གུར་གི་དྗེ་ཉིད་ནི་བསྲུང་འཁློར་སློམ་པའློ། །ཨཱ་ལིའི་དྗེ་

ཉིད་དང་ཀ་ལིའི་དྗེ་ཉིད་ཅྗེས་གཉིས་སུ་བྱའློ། །རྒྱུ་སློགས་སློང་པ་སྔློན་འགྲློའི་དྗེ་ཉིད་

དང༌། འཇུག་པ་སྒ་ལ་སློགས་པའི་དྗེ་ཉིད་དང༌། བསྡུས་པའི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པའི་དྗེ་

ཉིད་ཅྗེས་གཉིས་སུ་བྱའློ། །བདུད་རྩི་ཚིམ་བྱྗེད་ཀི་དྗེ་ཉིད་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་དྗེ་ཉིད་དང༌། ལག་མཆློད་ཀི་དྗེ་ཉིད་དང༌། དབང་བསྐུར་བའི་དྗེ་ཉིད་དང༌། གློ་ཆ་

ཆྗེན་པློའི་དྗེ་ཉིད་དང༌། སྔགས་ཀུན་གིས་མཆློད་པའི་དྗེ་ཉིད་དྗེ་དྗེ་ཉིད་བཅུ་

བཞིའློ། །འདི་མདློར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་

པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་རྒྱུད་ཀི་དབུ་ཞབས་ཀི་དློན་ཀུན་སྡུད་པ་ལ་སྦྱར་བ་ཞིག་དང༌། 

བསྐྗེད་རིམ་ལ་སྦྱར་བ་ཞིག་དང༌། རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་བ་ཞིག་སྗེ། གསུམ་གིས་

བཤད་དགློས་ཞྗེས་བ་མ་འགའ་ཞིག་གསུང་ངློ༌། །འདི་ལ་མར་དློས་ནི་འཆད་ཚུལ་

གཉིས་ལས། ནག་པློ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བཤད་པ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་ཙམ་དང༌། ལཱུ་

ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་བཤད་པ་ལ་ནི་མང་འདས་ཞྗེས་པས་རློགས་རིམ་སློན་ལ། 

དྗེ་མ་གཏློགས་པ་ལྷག་མས་བསྐྗེད་རིམ་ཉིད་སློན་པ་དང༌། རློགས་རིམ་ལ་ཡང་སློང་

པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་བདྗེ་བ་བསློམ་པ་དང༌། དྗེ་ལས་བཟླློག་ནས་སློམ་པ་གཉིས་

བསན་པར་བཞྗེད་དྗེ། སྔ་མ་ནི་ཨཱུ་ཨི་པ་ལྟར་སློད་བཅུད་རིམ་གིས་སྡུད་པ་དང༌། 

གཉིས་པ་ནི་དཔྱིད་ཐིག་གི་རློགས་རིམ་ཡིན་ཞྗེས་ལ་ཡག་པ་ཟྗེར་རློ། །མལ་གི་རྗེས་

འབང་དག་མང་འདས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང༌། རློར་སྗེམས་བསྡུ་བ་ལ་

སློགས་པའི་རློགས་རིམ་བསན་ཞྗེས་པ་མ་གཏློགས་པ་འཆད་ཚུལ་གཉིས་ལ་སློགས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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པ་སྔར་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ལ་རྩ་རྒྱུད་ལས། དྗེ་ཉིད་བཅུ་བཞིའི་ཆིངས་བྱས་པའི་སྗེང་

ནས་མན་ངག་རྗེད་ས་བར་སློན་པ། དྗེ་ཡང་རྩ་བཤད་ལྗེགས་པར་མ་སྦྱར་པ་ལས་

རྗེད་པར་མི་ས་སྗེ། བཤད་རྒྱུད་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་མན་ངག་ལྗེགས་པར་རྗེད་པའི་ཆྗེད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་སྦྱློར་བ་ཡང་ལློ་དྲིལ་ནག་གསུམ་ལྟ་བུའི་གྲུབ་ཆྗེན་གི་མན་

ངག་ཤྗེས་པའི་བ་མས་བཤད་པ་ལས་ཡིན་གི་དྗེ་མྗེད་པར་མིན་ཏྗེ། སློམ་འབྱུང་ལས། 

ཆློས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ལ་འཇུག་ཕྱིར། །དྗེ་རྣམས་ལས་ཕྱི་རབ་བསན་པ། །བ་མ་དམ་པའི་

གདམས་ངག་ལས། །གསལ་བར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་རློ། །

རྩ་བཤད་སྦྱར་ཏྗེ་རྩ་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་པ་འཆད་པ་ལ་ནི། བཤད་ཐབས་

རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་དགློས་ལ། ཕམ་མཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད་རྣམས་ཀིས་འཆད་པ་འདི་

ལ་ཡང་བདྗེ་མཆློག་ལ་ཚོགས་བཤད་དང༌། སློབ་བཤད་ཅྗེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་

འཆད་དློ། །ཞྗེས་གྲགས་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་

རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བཤད་ཐབས་མཐར་ཐུག་པ་གསུངས་པའི་དློན། སྒློན་གསལ་

དུ་བསྡུས་པ་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་པ་ལྟར་ཤྗེས་དགློས་ཤིང༌། ཚུལ་དྗེས་བཤད་ན་རྒྱུད་དློན་རློགས་པར་རྗེད་

པས། དྗེ་ཉིད་བཅུ་བཞི་བཤད་བྱར་བཀློད་ནས་དྗེ་ལྟར་བཤད་ན་ལྗེགས་པས་སྤྱིར་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལྟར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །བཤད་པ་སྔ་མ་གཉིས་ཙམ་ལས་མ་ཐློན་ན་ནི་གྲུབ་ཆྗེན་

གསུམ་གི་མན་ངག་གིས་འཆད་པའི་ནུས་པ་མི་རློགས་པས་ལྗེགས་པར་བཤད་

དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དྗེ་ཉིད་ཀི་བྱྗེ་བག་རྒྱུད་སློད་རུང་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་

ཐློག་མར་འབྱུང་ངློ༌། །ལག་མཆློད་ཀི་དྗེ་ཉིད་ནི་དབང་གི་དུས་སུ་ཐློབ་པའི་དམ་ཚིག་

དང་སློམ་པ་སྲུང་བ་ལ་ཐུན་མློང་ཡིན་མིན་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་དང༌། དྗེའི་ཡང་གཙོ་བློ་

གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་སྤྱི་ལ་སློབ་པ་དང༌། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

དམ་ཚིག་ཡིན་ཏྗེ། འདི་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དུ་མ་

ཞིག་ལས་གསུངས་ལ། ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ཆློ་གའི་རིམ་པ་ནི་ས་ཡང་འདི་ལྟར་བྱྗེད་

པའི་གནད་རྟློགས་དཀའ་བའི་འདི་བའི་ཁྱད་ཆློས་ཆྗེན་པློ་ཞིག་གློ། །གློས་དང་ཕྱག་

རྒྱ་སློགས་ཀི་དྗེ་ཉིད་དང་སྔ་མ་གཉིས་ཏྗེ་གསུམ་ནི། རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་

བའློ། །ཤྗེས་རབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་དྗེ་ཉིད་ནི། དབང་དུས་དང༌། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་དུས་

ཏྗེ་སྐབས་གསུམ་དུ་དགློས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་འདྲྗེན་པ་ལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཕློ་ཉ་

མློ་རྣམས་དང༌། འདུ་བའི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་རྩ་རྒྱུད་ལས་མང་དུ་བཤད། དྗེའི་

གསལ་བྱྗེད་ཕློ་ཉ་མློ་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས། བདྗེ་བ་འཕྗེལ་བའི་ཡན་ལག་སྒྱུ་རྩལ་གི་

སྦྱློར་བ་དང༌། རྩའི་ཀུན་སྦྱློར་སློགས་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་འཆད་ལ། ཕློ་ཉ་མློ་

རིགས་བཞི་ལ་ཇི་ལྟར་ལློངས་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་གཞན་ནས་མི་

འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་གསལ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནས་བསྐྗེད་རིམ་

ལ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་པ་ལ་མངློན་བརློད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསྐྗེད་རིམ་མཐའ་ཡས་པ་

ཞིག་བཤད་པ་སློགས་བསྐྗེད་རིམ་ཀུན་ལ་འཇུག་མློད་ཀང༌། འདིར་གཙོ་བློར་ཉྗེ་བར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མཁློ་བའི་ལློ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གི་གཞུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་བཤད་ན། ཕུར་བུ་དང་གུར་

གི་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ནི་བསྲུང་འཁློར་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་བསྡུས་ལ། དྗེས་མཚོན་

ནས་སྦྱློར་བ་ཚོགས་བསག་པ་སློགས་སྒྲུབ་ཐབས་དངློས་གཞིའི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་

རྣམས་ཀང་ཤྗེས་དགློས་པ་ནི་མངློན་བརློད་སློགས་བཤད་རྒྱུད་ལས་ཤྗེས་སློ། །རྒྱུ་

སློགས་སློང་པ་སྔློན་འགྲློའི་དྗེ་ཉིད་ལ་མར་དློའི་ལུགས་ཀིས་སློགས་ཀི་སྐད་དློད་དང་

པློ་ལའང་འཇུག་པས། རྒྱུ་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་པློར་བྱས་ནས་སློང་པ་སློམ་

པ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་གསློག་པ་ལ་འཆད་ཀང༌། འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ལས་

སློགས་ཀི་སྗེང་ནས་བཤད་ཅིང༌། དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་དང་གཉིས་ཀའི་བཤད་སྦྱར་ལས། 

ཧྗེ་ནི་རྒྱུ་སློགས་སློང་པ་ཉིད། ཅྗེས་སློགས་གསུངས་པའི་དློན་དུ་འཆད་པས་རྟྗེན་

སྐྗེད་པའི་སྔློན་གི་སློང་ཉིད་སློམ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པ་སྐྗེད་པའི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའློ། །དྗེས་ནི་དྗེ་ལས་ལངས་ནས་ནམ་མཁར་ནཱ་ད་སློགས་

འཇློག་པ་ནས། གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་སྐྗེད་པ་ཡང་རྒྱུད་དང་ལློ་ནག་གི་མན་

ངག་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཨཱ་ལི་དང་ཀ་ལིའི་དྗེ་ཉིད་གཉིས་ནི། དྗེ་གཉིས་

བརློད་ནས་ཉི་ཟླའི་གཟུགས་སུ་སློམ་པ་ལ་ལྭ་བ་པ་དང་ལྷ་སྦས་སློགས་ཀིས་བཤད་

དྗེ། དབྱངས་གསལ་འགློད་པ་འདི་ལཱུ་ཨི་པ་ལྟ་བུ་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་

སྐྗེད་པ་ལྟར་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་མ་བསྐྗེད་པའི་སྔློན་དུ་དང༌། རིམ་གིས་སྐྗེད་ན་ནི་

ཁང་བརྩྗེགས་སློགས་གདན་བཅས་བསྐྗེད་ཟིན་པའི་སྐབས་སུ་བྱའློ། །ཟླ་ཉི་སློགས་

གང་སྐྗེད་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ལྭ་བ་པ་དང་ལྷ་སྦས་ཀིས་རྒྱུ་སྗེ་བསྐྗེད་པའི་

བྱྗེད་པ་དང་སློགས་ཀིས་བསྡུས་པ་བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་སློགས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ནི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་འཆད་དྗེ། སློང་པ་ནི་ཟླ་ཉི་དང་ས་བློན་རྣམས་སློ་སློར་

གནས་པས་སློང་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲྗེས་པ་ལ་བསམས་སློ། །དྗེའི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ནི་སློར་

རྟློག་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་བཤད་དློ། །འཇུག་པ་སྒ་ལ་སློགས་པའི་དྗེ་ཉིད་ལ། ལྷ་སྦས་ཀིས་སྒ་

སྗེ་ཧཱུཾ་ཡིག་དང༌། ལ་སློགས་པས་བསྡུས་པ་ཟླ་ཉི་དང་ཕྱག་མཚན་རྣམས་རྒྱུ་རློ་རྗེ་

འཛིན་པ་ཇི་སིད་པ། དྗེ་སིད་ཀི་བར་དུ་འཇུག་པར་བཤད་དྗེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་གླྗེང་

གཞི་ཡང་འགྱུར་ཁྱད་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་འདྲའློ། །འགྲྗེལ་པ་གཞན་ལས་ཀང་མི་འདྲ་

བ་མང་དུ་བཤད་ཀང་སྒ་ནི་ནཱ་ད་དང༌། སློགས་ཀིས་ནི་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་

གཞན་ཡང་སྡུད་ལ། འཇུག་པ་ནི་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་བསྐྗེད་པ་ལ་ནི། ཟླ་

བའི་སྗེང་དུ་བབས་པ་དང༌། རྒྱུ་རློར་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ལ་ནི། ཡབ་

ཀི་ཞལ་ལམ། སིང་ཁ་སློགས་ནས་ཞུགས་ཏྗེ་ཡུམ་གི་པད་མར་འགྲློ་པའློ། །ནས་ཞྗེས་

པ་ནི་དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་ཞྗེས་པའློ། །

བསྡུས་པའི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པའི་དྗེ་ཉིད་ནི། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་ཇི་སིད་དམ་

ཚིག་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་ལྷ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པ་དྗེ་

སིད་དུ་ཞྗེས་པ་སྗེ། དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་ཀང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །ནག་པློ་བ་ལྟར་ན་སྔར་

བཤད་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ལྷ་སློ་བདུན་དང་བྱང་ཕྱློགས་སློ་བདུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པའི་སྦྱློར་བའི་བར་ལ་བྱའློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་མངློན་བྱང་གི་སྐབས་

ཀི་ཟླ་ཉི་མཚན་མ་གསུམ་བསྡུས་པ་དང༌། ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས་སྤློས་པའི་འཁློར་ལློ་

གསུམ་གི་ལྷ་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་སྡུད་པ་དང༌། མཐར་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་སྡུད་པ་ལ་

འཆད་པ་སློགས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞིག་གློ །དབང་བསྐུར་གི་ཕྱློགས་གཅིག་ལྷ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དབང་བསྐུར་ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡང་འདིར་སྦྱར་རློ། །བདུད་

རྩིས་ཚིམ་བྱྗེད་ཀི་དྗེ་ཉིད་ནི། ནང་མཆློད་དང་གཏློར་མས་མཆློད་པ་དང༌། སྔགས་

ཀིས་མཆློད་པ་གཞུང་ན་གསལ་ལ། དྗེ་དག་གིས་མཆློད་པ་གཞན་ཡང་མཚོན་

ནློ། །མང་འདས་ཀི་དྗེ་ཉིད་ནི། མཐར་ཉྗེ་བར་སྡུད་པ་ལ་བཤད་པ་མང་ངློ༌། །གློ་ཆའི་དྗེ་

ཉིད་ནི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློའི་གློ་ཆ་གཉིས་དང༌། ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་པཱུ་ཛ་

སློགས་འགློད་པ་སྗེ་གསུམ་ཡློད་ལ། དྗེས་ནི་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ཡང་མཚོན་ནློ། །དྗེ་

རྣམས་ཀང་གཞུང་གསུམ་གའི་ཐུན་མློང་བའློ། །རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་པ་

གལ་ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་རྟྗེན་རློགས་རིམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏྗེ་བཤད་པས་ནི། སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་ལུས་སྤྱི་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་ཀི་རྩ་འཁློར་བཞི་ལ་སློགས་པ་སློན་ནློ། །སཾ་

བྷུ་ཊ་ལས། དབྱངས་གསལ་གང་དུ་བཀློད་པའི་པད་མ་རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་བ་ན། 

སྤྱི་བློ་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློ་ལ་བཤད་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། འཁློར་ལློ་གཞན་ཡང་

གཟུང་ངློ༌། །དྗེར་བཀློད་པའི་དབྱངས་གསལ་སྤྱི་བློའི་རྩ་འདབ་ནས་རྒྱུ་བའི་བྱང་

སྗེམས་ལ་བཤད་པ་ཡང་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། འཁློར་ལློ་བཞི་ཀར་དབྱངས་གསལ་

བཀློད་ནས་གཏུམ་མློ་སློམ་པར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །པད་མར་བཀློད་པའི་དབྱངས་

གསལ་ལམ། དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་ཉིའམ། ཟླ་བ་དཀར་དམར་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་བཅས་པ་

རློགས་རིམ་ལ་བཤད་ན། ལྟྗེ་བའི་པད་མ་རྗེ་བཞི་སློགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ་

ཐིག་ལྗེ་དང་ཡི་གྗེ་སློམ་པ་སློགས་སློག་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་ཐབས་གྲུབ་ཆྗེན་གསུམ་གི་

གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་སློགས་མཐའ་ཡས་ཤིག་ལ་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས། བཤད་རྒྱུད་སློ་

སློ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་དུ་མ་ཞིག་རྗེད་དྗེ་བློ་ཡློངས་སུ་རྒྱས་པར་
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འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། གསང་བདག་ཕྱག་ན་རློ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བམ་ཟྗེ་ཆྗེན་

པློ་དཔལ་ས་ར་ཧ་དང༌། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བློ་གྲློས་རིན་ཆྗེན་གིས་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། དྗེ་དང་དྗེའི་བ་མ་བྱང་སྗེམས་བློ་གྲློས་རིན་ཆྗེན་གིས་ལྷློ་

ཕྱློགས་ལྡློ་བར་གི་རློན་པ་དཔལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་རྗེས་སུ་བཟུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་

ཨློན་གི་ཡུལ་ན་ཡབ་ཡིག་མཁན་གི་རྒྱལ་པློ་ཟླ་བ་རློལ་པ་དང༌། ཡུམ་ཟླ་བའི་དཔལ་

ཞྗེས་པའི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ། མཚན་ཀུན་ཏུ་དགྗེ་བ་ཞྗེས་པ་གཅིག་རིག་གནས་

དུ་མ་ལ་བསབས་སློ། །དྗེའི་ཚེ་དཔལ་རི་ཁློད་དབང་ཕྱུག་དང་ཞལ་མཇལ་ནས་

བསྗེན་བཀུར་དང་མཆློད་པ་དང་གུས་པའི་སྤྱློད་ལམ་གིས་མཉྗེས་པར་བྱས་ནས་

རྗེས་སུ་བཟུང་བར་ཞུ་ཞྗེས་ཞུས་པས་དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

དབང་བསྐུར། རྒྱུད་བཤད་གདམས་པ་གནང་སྗེ། སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩློན་པར་བཞུགས་

པའི་ཚེ་ཨློན་པའི་ཡུལ་ཆློས་ཀིས་ཚེས་བཅུ་རྣམ་གཉིས་ལ་དུར་ཁློད་དུ་མཆློད་པ་ལ་

འགྲློ་བས་དྗེའི་ཚེ་ཁློང་ཚོའི་རྗེས་ལ་སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་བྱློན་པས། གཞན་ཚོ་གིས་

ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ཐ་མལ་པའི་ཆ་

ལུགས་བཟུང་ནས་འཚོགས་པའི་དབུས་ན་སྐྗེ་བདུན་གི་རློ་གཅིག་བཞག་སྗེག་ཅིང་

རློལ་བའི་ཆ་བྱད་དུ་འདུག་པ་ལ། ཕྱག་དང་མཆློད་པ་བྱས་པས་མཉྗེས་ཏྗེ་དྗེ་རྣམས་

ཀི་ཞལ་ནས་དམ་ཚིག་གི་རས་དྗེ་ལ་ཆློད་ལ་ངྗེད་རྣམས་ལ་དྲློངས་ཟྗེར་ནས་དྲངས། 

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་ཅིང་ཉློན་མློངས་པ་དང་མ་འདྲྗེས་པའི་ཟས་ཡིན་པས། ཁྱྗེད་རང་

ཡང་ཁམ་གཅིག་ཟློ་གསུང་བས་ཚམ་ཚོམ་མྗེད་པར་ཟློས་པས་དྗེ་རྣམས་མཉྗེས་ཏྗེ་མི་

སང་བར་གྱུར་པའི་རྗེས་སུ་ནམ་མཁར་དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་
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རློགས་པར་གྱུར་ནས། དྗེར་སློབ་དཔློན་བཅུག་དབང་རློགས་པར་བསྐུར། རང་བྱིན་

གིས་རླློབ་པའི་ཉམས་མློང་གི་བདྗེ་བའི་མཚོན་བྱྗེད་དཔྗེའི་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་

ནས་དྗེ་ཉིད་བརྟན་ཞིང་བློགས་དབྱུང་བའི་ཕྱིར་གདམས་པ་ཕློག་སྗེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བའི་ཚིག །

རང་པ་བརྐང་བ་སངས་ནས་ནི། །འཁློར་བའི་མངག་གཞུག་དློར་ནས་སུ། །རློ་

རྗེ་སྗེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆྗེ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ནས་

མི་སང་བར་གྱུར་ཏློ། །དྗེའི་དློན་བསམས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་འབད་དགློས་

པར་གཟིགས་ནས། འཚོ་བ་གང་ལ་བརྟྗེན་ནས་བསྒྲུབ་སམ་པ་ན་བསློད་སློམས་ལ་

སློགས་པ་ཆགས་སང་སྐྗེ་ཞིང༌། ཤིང་ཐློག་སློགས་དགུན་དཀློན། ལག་གི་བ་སློགས་

ནི་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ནས་རིམ་གིས་ལློངས་དང་དབྗེན་

གནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་བྱློན་ཏྗེ། མཐར་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱློགས་བྷཾ་ག་ལ་རུ་བྱློན་པས། དྗེ་

དང་ཉྗེ་བ་ཆུ་བློ་གངྒཱའི་འགྲམ་ན་ཉ་བ་མང་པློས་ཉ་བསད་ནས་ནས་ལྡི་ལྡློའི་ཕུང་པློ་

ཆྗེན་པློ་སྤུངས་ནས་དྗེ་ལ་བྱ་དང༌། ཁྱིས་ཟ་ཞིང་འདུག་པ་མཐློང་སྗེ་བདག་པློ་མྗེད་ཅིང་

རྩློལ་བ་ཆུང་བར་གཟིགས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ནས་འཚོ་བ་ཉ་རྒྱུ་ལ་

མཛད་ཅིང༌། སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བརྗེས་ཏྗེ། 

གསློལ་ཟས་ལ་མཚན་དུ་བཏགས་པ་ལཱུ་ཨི་པ་ཞྗེས་གྲགས་སློ། །རློ་རྗེ་གདན་པས་

ཀང༌། ཡིག་མཁན་རིགས་ལས་སྐལ་བར་ལྡན། །ཉ་ལྟློ་ཟ་ཞིང་དངློས་གྲུབ་བརྗེས། །ལཱུ་

ཨི་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡི། །བ་མ་དྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །ཞྗེས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་གྲུབ་ཆྗེན་

དྗེ་ལ། རང་གི་སློབ་མ་རྒྱལ་པློ་ད་རི་ཀ་པ་དང༌། བློན་པློ་ཌ໊་གི་པ་ཞྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་
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མངློན་པར་རྟློགས་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་པ་ཞུས་པའི་དློན་དུ་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་

གི་མངློན་པར་རྟློགས་པ་འདི་མཛད་དློ། །འདི་ལ་འགྱུར་གཞན་ལས་མི་འབྱུང་བར། 

འགློས་དང་ཟངས་དཀར་གི་འགྱུར་ལ། དུར་ཁློད་བརྒྱད་དང་ཤིང་བརྒྱད་ལ་སློགས་

པའི་མིང་མང་པློ་བྱས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ལ་སྔློན་གི་བློད་ཁ་ཅིག་ལཱུ་ཨི་པའི་རྒྱ་དཔྗེ་

གཞན་ལ་མྗེད། ཁ་ཆྗེའི་དཔྗེ་ལས་བསྒྱུར་བ་ལ་བྱུང་བ་ཡིན། དྗེ་ལ་འློང་བ་ཡང་ཁ་

ཅིག་ནཱ་རློ་པས་བཅུག་ཟྗེར། ཁ་ཅིག་ཁ་ཆྗེ་བྱངཆུབ་བཟང་པློས་བཅུག་ཟྗེར་རློ། ཞྗེས་

སྨྲ་སྗེ། སྔ་མ་ནི་མི་བདྗེན་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་བཅུག་པར་མངློན་ནློ། །ལློ་ཆྗེན་གི་

འགྱུར་ལ་འགློས་ཀིས་འགྱུར་བཅློས་མཛད་པ་ལ། མར་དློས་འགྱུར་བཅློས་བྱས་པ་

ལ་སྔ་མ་ལྟར་བྱུང་ཡང་ཡུལ་དབུས་ཀི་དཔྗེ་ལ་གཏུགས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལ་ནི་མ་བྱུང་

ངློ༌། །སློབ་དཔློན་འདིས་མཛད་ཟྗེར་བའི་བདྗེ་མཆློག་དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཆུང་བ་ཞིག་ཀང་ཡློད་དྗེ་བདྗེ་མཆློག་གི་ཕྱློགས་ལ་གཉིས་སློ། །གཞུང་སྔ་མ་

ལ་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གིས་མཛད་པའི་འགྲྗེལ་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡློད་དློ། །

དྗེ་ནས་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་དཀའ་འགྲྗེལ་ཞིག་མཛད་

ལ། འདི་རློག་ལློ་ཙཱ་བ་ཆྗེན་པློས་བསྒྱུར་བ་ལས། གྲུབ་ཐློབ་ཆྗེན་པློ་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་

ཅན་གི་རྗེས་སུ་འབངས་ནས་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་མཛད་པ། ཞྗེས་

འབྱུང་ལ། དྗེ་ནི་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཉིད་གཞིར་བཞག་འདུག་པས། སློབ་དཔློན་དྗེས་

ཀང་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་བཞྗེད་དློ། །པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་རྟག་པའི་རློ་རྗེས་མཛད་པའི་

ཕྱི་རློལ་མཆློད་པ་དང༌། ལག་མཆློད་སློགས་ཀི་གཞུང་ཆུང་མང་དུ་སང་བ་ཡང་ལྭ་བ་

པའི་འགྲྗེལ་པ་ནས་འབྱུང་བ་ཉིད་བཀློད་པར་སང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་འདིས་ནཱ་རློ་པའི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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སྤྱན་སྔར་ལློ་གཉིས་བཞུགས་ཏྗེ་ཚོགས་བཤད་ལས། སློབ་བཤད་མ་ཐློབ་ཅྗེས་མལ་

གློའི་རྗེས་འབང་འགའ་ཞིག་ཟྗེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་སློབ་

བཤད་ཡློད་པར་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཡློད་ཅིང༌། ཁློང་ལ་མྗེད་པའི་བཤད་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཅི་ཡང་མི་འདུག་ལ། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ཡང་ལྭ་བ་པའི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་པར་

སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སུ་མ་ཏི་ཀིརྟིའི་སློབ་མ་མཁས་པ་མར་དློ་ཡང་ཤས་ཆྗེར་སློབ་

དཔློན་དྗེའི་ལུགས་ལ་བརྟྗེན་པར་སང་བས་ལུགས་དྗེའི་སློབ་བཤད་དྗེ་ལ་མྗེད་པ་

མིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་སློམ་

པ་འབྱུང་བ་ཞྗེས་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་བསྒིགས་པ་ཞིག་མཛད། དྗེའི་རང་འགྲྗེལ་ཁྱད་

པར་གསལ་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་གཞིར་

བཞག་པ་ཞིག་སང་ངློ༌། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་ནི་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙཎའི་གསང་

མཚན་ནློ། །ཨ་བྷྱ་ཀ་རའི་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སློང་ཡང་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་

དང་མཐུན་ཤྗེས་ཆྗེ་ལ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་རྗེས་མཛད་པའི་ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པ་ནི། སྔ་མ་

རྣམས་བཞིན་དུ་མཐུན་ཤས་མི་ཆྗེ་ཡང་བཤད་པ་མང་པློ་སང་ངློ༌། །སློབ་དཔློན་ཀུ་མཱ་

ར་བློ་དིས་མཛད་པའི་ལཱུ་ཨི་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པ་ཡྗེ་ཤྗེས་སྒློན་མ་ཞྗེས་པ་ཞིག་

ཀང་ཡློད་དྗེ། ནུས་པ་མི་ཆྗེ་ཞིང་འགྲྗེལ་པ་སྔ་མ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་

ངློ༌། །བཱི་ར་བཛྲས་མཛད་ཟྗེར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་དཀའ་འགྲྗེལ་ཞིག་ཀང་ཡློད་དྗེ། 

དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་མཛད་ཟྗེར་བ་འདི་རྣམས་དྗེ་ཤྲད་དའི་གསང་མཚན་ཡིན་པས་དྗེས་

མཛད་ཟྗེར་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཟངས་དཀར་གི་གསང་མཚན་ལ་དྗེ་སྐད་ཟྗེར་བས་དྗེས་

བྱས་ཞྗེས་པ་དང༌། ལ་ལ་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྩློམ་མཁན་གི་དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་ལ་ཁ་གཡར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱས་ཟྗེར་བར་སང་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ནི་ཁ་གཡར་བྱས་པ་ཞིག་ཏུ་འདུག་

གློ །དྗེ་ལ་སྔློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་མར་དློ་དང་པུ་རངས་པ་སློགས་ཀི་ལུགས་ཀི་ལཱུ་ཨི་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ནི་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་མཐུན་ཤས་ཆྗེ་བས་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང་མཐུན་

ཤས་ཆྗེའློ། །ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཡང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེའི་ལུགས་གཞིར་འཇློག་པར་སང་བ་ནི་སློལ་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པར་གློའ ློ། །ལཱུ་ཨི་པའི་དངློས་སློབ་གྲུབ་ཆྗེན་ད་རི་ཀ་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་

བའི་རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ཞྗེས་གྲགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་གྲུབ་པ་དྗེས་ནི་རྒྱུད་སློད་རུང་

དུ་བྱྗེད་པ་ལུས་དཀིལ་གི་དབང་ཆློག་དང༌། རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་ལ་ཕྱི་དཀིལ་ལ་ལྷ་ལྔའི་

སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། ནང་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ལ་གཙོ་བློར་བསྐྗེད་རིམ་དང༌། མཇུག་ཏུ་

རློགས་རིམ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཀང་སློན་པའི་གཞུང་གཅིག་དང༌། ལུས་དཀིལ་གི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཆུང་བ་ཞིག་ཀང་ཡློད་དྗེ། དྲིལ་བུ་པའི་གཞུང་ཆུང་ཞྗེས་གྲགས་སློ། །རློ་རྗེ་

ཕག་མློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིག་ཀང་མཛད་དྗེ། མར་དློའི་འགྱུར་ལས་སྐུ་མདློག་ལ་གསལ་

ཁ་མྗེད། འགྱུར་གཞན་ལས་ཕག་མློ་དཀར་མློར་བཤད་དྗེ། བསྐྗེད་རིམ་གི་སྒྲུབ་

ཐབས་བཞིའློ། །བདྗེ་མཆློག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཤིག་མཛད་དློ། །འདི་ནི་གཞུང་དྗེར་ལྷ་སྐྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་གསུམ་གསུངས་

པའི་གཟུགས་རློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་

སྐྗེད་པ་ཡིན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་ཤྗེས་ཤིང༌། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀང་

བསྐྗེད་རིམ་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་བརྟགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་

གིས་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། གཞུང་ཉིད་ལས་ཀང༌། དབུགས་ཀི་རླུང་ནི་མྗེ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལློང་ལ། ཞྗེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག །གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་ཇི་བཞིན་དུ་བཀློད་

ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་གཟུགས་རློགས་

པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པས་བདྗེ་མཆློག་རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་ལྔ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་

རིམ་པར་འློང་རྒྱུ་ཡིན་པས་རློགས་རིམ་ཡིན་གི་བསྐྗེད་རིམ་མིན་ནློ། །ལྷན་སྐྗེས་

འདི་ལ་འགྱུར་ཆྗེར་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཡློད་ཅིང༌། འགྱུར་ལ་ཡློད་པ་གཉིས་ལའང་

བཟང་ངན་ཅི་རིགས་པ་ཡློད་ཀང་གཞུང་ཆུང་བ་དྗེ་དག་པར་མངློན་ནློ། །བདྗེ་མཆློག་

རིམ་ལྔའི་རློགས་རིམ་ཡང་མཛད་དྗེ། འདི་ལ་རློག་འགྱུར་དང༌། འགློས་ཀི་འགྱུར་

གཉིས་ལ་མང་ཉུང་ཆྗེན་པློ་སང་ངློ༌། །

འདིའི་རང་འགྲྗེལ་ཡིན་ཟྗེར་བ་ཞིག་སང་བ་ལ་ཕྱིས་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་དྗེ་ཡི་

རང་འགྲྗེལ་དུ་བྱྗེད་པ་ནི་མ་བརྟགས་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེ། དྗེར་རིམ་ལྔ་རྗེ་རྗེ་ལ་སྔློན་དུ་

བསྐྗེད་རིམ་རྗེ་སློམ་པར་བཤད་པ་ནི། ལྷར་སློམ་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྗེད་རིམ་དུ་བཟུང་

ནས་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ལྷ་སྐུ་སྔགས་དང༌། རློགས་རིམ་དངློས་ཀི་ལྷ་སྐུ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

སྐུར་བྱྗེད་པའི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱྗེད་འདུག་ཅིང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་གཞིར་གནས་པའི་རློ་

རྗེ་དང༌། ཞྗེས་པའི་ཤཽ་ཀའི་དློན་རང་བདྗེ་མཆློག་ཏུ་སློམ་པའི་བསྐྗེད་རིམ་ལ་བཤད་

པའི་ཕྱིར་དང༌། བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རིམ་པར་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལྷ་སྐུ་སྔར་བཤད་པ་

བཞིན་སློམ་པར་བཤད་ཅིང༌། སྔར་ནི་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་ཐིག་ལྗེ་ལས་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་

ནི། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀི་རིམ་པའི་ལྷའི་གཟུགས་རློགས་

པར་བྱྗེད་པ་ལ་ས་བློན་མྗེད་པར་སློམ་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །ཡང་དྗེར་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་གིས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ན་སློམ་པ་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱང་སྗེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་གནས་གྱུར་ཏྗེ་གནས་པ་དང༌། སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་

ཉམས་ན་སློམ་པ་གསུམ་ག་འཇིག་ཅྗེས་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། སློམ་པ་ཕྱི་མ་

བངས་པའི་ཚེ་སྔ་མ་གནས་གྱུར་དགློས་ན་སློམ་པ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ་མི་

སིད་པ་དང༌། སྔགས་སློམ་བངས་པ་དྗེའི་རྟྗེན་ལ་སློམ་པ་གཞན་གཉིས་གནས་གྱུར་

པས་ན། སྔགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་གཞན་གཉིས་ཀི་འཇིག་རྒྱུར་འདློད་པ་རང་གི་ཁས་བངས་

དང་འགལ་ཞིང༌། སློམ་པ་རྣམས་ཀི་ཐློབ་གཏློང་གི་རྒྱུ་སློ་སློ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས། འདི་དློན་ཡློད་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པ་ཞིག་གིས་བྱས་ཞྗེས་

འབྱུང་བ་དག་གློ །དྲིལ་བུ་ཞབས་ལ་ཁ་གཡར་བྱས་པ་གཞན་ཡང་སང་ངློ༌། །བདྗེ་

མཆློག་རིམ་ལྔའི་འགྲྗེལ་པ་སློབ་མ་ལ་ཕན་པ་ཞྗེས་པ་ཀུན་མཱ་ར་བློ་དིས་བྱས་པ་ནི། 

སྔར་བཤད་པའི་ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པ་རྩློམ་མཁན་དྗེ་དང་གཅིག་ལ་ནུས་པ་ཆྗེ་རྒྱུ་

མྗེད་དློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་རུས་སྦལ་ཞབས་དང༌། ལྭ་བ་པ་

གཉིས་ཀའི་སློབ་མ་ཛཱ་ལནྡ་རི་པའི་དངློས་སློབ་ནག་པློ་སྤྱློད་པ་ལ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀས་

དངློས་སུ་ཚེ་འདིར་མཆློག་མིན་གཞན་དློན་གཞུང་དྲུག་རྩློམས་ཤིག་བར་དློར་

སངས་རྒྱས་འགྲུབ། ཅྗེས་ལུང་བསན་པར་གློང་མ་རྣམས་ལ་གྲགས་པའི་གཞུང་ལྔ་ནི་

དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་དང༌། གཙོ་བློར་བསྐྗེད་རིམ་དང་ཞར་ལ་གཏུམ་མློ་འཁློར་ལློ་

བཞི་ལ་བརྟྗེན་པ་སློམ་པའི་རློགས་རིམ་ཡང་སློན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། རློགས་རིམ་

ལ་གསང་བའི་དྗེ་ཉིད་གསལ་བ་དང༌། དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་དང་རིམ་པ་བཞི་པ་སྗེ་

གསུམ་མློ། །མལ་གློ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་སྦྱིན་སྗེག་བསན་ནས་གཞུང་དྲུག་ཏུ་བྱྗེད་

ལ། མར་དློས་མཛད་པའི་སྦྱིན་སྗེག་ལས། སློམ་པའི་སྦྱིན་སྗེག་ཆློ་ག་ནི། སྤྱློད་པ་པ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཡིས་མཛད་ཅྗེས་གྲག །དྗེ་ཡིས་ངྗེས་པར་མ་མཛད་པར། །ཆློ་ག་དྗེ་ཉིད་ཀིས་རབ་

བསན། །འཇིག་རྟྗེན་སློང་བའི་རྗེས་འཇུག་ཅིང༌། །བློ་ཡིས་ངྗེས་པར་མ་དཔྱད་

པར། །བ་ལང་ཁྱུ་བཞིན་འཇུག་པར་སང༌། །དྗེ་ལྟར་མཁས་པ་འཇུག་པ་མིན། ཞྗེས་

འབྱུང་ལ། སྦྱིན་སྗེག་གི་གཞུང་དྗེ་ལ་གཟྗེ་བ་དློན་གྲུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མཚན་ཡང་ཡློད་

པས་གཞུང་དྗེ་མར་དློས་མཛད་པ་ཡིན་ལ། མར་དློ་ནི་ཕྱློགས་འདི་ལ་རྒྱུས་ཆྗེ་ཞིང་

མཁས་པར་སང་བ་དང༌། ནག་པློ་པས་མཛད་ལ་སྤྱློད་པ་པས་མ་མཛད་པ་ཡང་མང་

བས་དཔྱད་པར་བྱའློ། །ཡི་གྗེ་བདུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནག་པློ་པས་མཛད་པ་ནི་ལློ་ཙཱ་

བ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག །སྤྱློད་པ་པས་མཛད་པར་བཞྗེད་པ་ནི་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྗེམས་སློ། །

ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་དག །ཁ་ཅིག །དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་རྩ་ཡི་སློམ། །གསང་བའི་

དྗེ་ཉིད་ཚིག་གི་སློམ། །ཨློ་ལ་པ་ཏི་མངློན་རྟློགས་སློམ། །སིང་པློ་རློགས་པ་དློན་གི་

སློམ། །སློམ་པ་བཤད་པ་རྣལ་འབྱློར་སློམ། །ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེ་ཕྱག་ཆྗེན་སློམ། །སྗེ་

སློམ་དྲུག་ཏུ་བྱས་ནས་གཞུང་དགུ་རུ་བཞྗེད་དྗེ། སློམ་པ་བཤད་པ་སློགས་ནག་པློ་

སྤྱློད་པས་མཛད་པ་མ་ཡིན་གི། པཎི་ཏ་ཀྲཥྞ་པས་བྱས་པ་ཡིན་པས་ནག་པློ་པའི་མིང་

དློན་མི་འདྲ་གསུང་ངློ༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་སློམ་གི་མིང་ཡང་ལྗེགས་བར་མི་སང་ལ། 

ཁྱད་པར་དུ་སློམ་པ་བཤད་པར། བརྟུལ་ཞུགས་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་གཞུང༌། །ཕྱག་

གཉིས་དང་ནི་ཞལ་གཅིག་མ། ཞྗེས་གསུངས་པས་གཞུང་དྗེའི་མཛད་བྱང་ལ་སྤྱློད་པ་

པས་མཛད་པར་བྱས་ཀང་དྗེས་མཛད་པ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལ་དཔྱིད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ལ་ནི་རྒྱ་

འགྲྗེལ་ཞིག་སྔློན་བྱུང་འདུག་ནའང་ད་ལྟ་མ་རྗེད་པས་བཙལ་བར་བྱ། རིམ་པ་བཞི་པ་

ལ་ཤྲི་ད་རས་བྱས་པའི་འགྲྗེལ་པ་ཡློད་ལ། དྗེ་ནི་སྔློན་གི་དུས་སུ་བློད་དུ་བྱློན་པ་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཡིན་གི། གྲུབ་ཐློབ་དཔལ་འཛིན་ནི་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རི་ཁློད་དབང་ཕྱུག་གིས་བདྗེ་

མཆློག་ལ་གཞུང་ཁ་ཡར་མཛད་ཀང་རིམ་གཉིས་མི་རྒྱས་ཤིང༌། གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེ་

ནི་འདི་གསུམ་ལ་ཚད་མར་འཛིན་པར་སང་ཡང་འདི་དག་གི་ལུགས་ལ་སྔར་སྨློས་པ་

རྣམས་མ་གཏློགས་པ་གསལ་ཁ་བཏློད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་མི་སང་ངློ༌། །རྩ་

རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་ཀང་ལུགས་འདིའི་གདམས་ངག་གིས་གསལ་ཁ་

བཏློན་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་མ་བྱས་པར་སང་སྗེ། ཕལ་ཆྗེར་གདམས་ངག་ལློགས་

སུ་བྱྗེད་པར་མངློན་ནློ། །ནཱ་རློ་པ་ནས་ཕམ་མཐིང་པ་ལ་བརྒྱུད་དྗེ་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་

འཆད་པའི་བློད་ཀི་བཤད་སློལ་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་འདི་

ཡི་སྗེང་ནས། འཆད་ཟྗེར་རྒྱུ་མི་སང་ནའང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལྭ་པ་པས་མཛད་

པའི་བཤད་སློལ་ལ་བརྟྗེན་ཞིང༌། ལློ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གི་མན་ངག་ལ་བརྟྗེན་ནས་

འཆད་པར་སང་བ་ནི། བདྗེ་མཆློག་གི་བཤད་པའི་སློལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་སང་

ངློ༌། །འདི་ལ་ཡང་བསྐྗེད་རིམ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ལློ་ནག་གི་ལུགས་གཉིས་མང་དུ་

འློང་ལ། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རིམ་པ་བཞི་པའི་མན་ངག་ཅུང་མང་ཞིང༌། ལཱུ་ཨི་

པའི་རློགས་རིམ་ཡང་ལན་རྗེ་ཟུང་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་ལ། དྲིལ་བུ་པའི་མན་ངག་

གིས་རྩ་རྒྱུད་འཆད་ཚུལ་མ་བྱུང་ཞིང༌། རྩ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་འཆད་ཚུལ་ཆ་ཤིན་

ཏུ་ཆུང་བ་ཞིག་ལས་མི་སང་ཡང༌། སྔར་བཤད་པ་དང་འཆད་འགྱུར་གི་གྲུབ་ཆྗེན་

གསུམ་གི་མན་ངག་གིས་རྒྱུད་དློན་གི་གནད་ཆྗེ་བ་ཀུན་རློགས་པར་བཤད་པ་

ཞིག །བ་མ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་བཤད་སློལ་ལ་གཞི་བྱས་གྲུབ་ཆྗེན་གསུམ་གི་གཞུང་

དང༌། དྗེ་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ཏྗེ། རྩ་བཤད་ལྗེགས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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པར་འབྱློར་པ་ངྗེས་པར་དགློས་པར་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་དློན་གཉྗེར་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀིས་

ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །བདྗེ་མཆློག་སློད་འགྲྗེལ་གིས་ལྗེགས་པར་བཀྲལ་བའི་ལམ་

སློལ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་ཀང་ཡློད་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་གནད་རྣམས་རྒྱུད་དྗེ་ནས་ཇི་ལྟར་

བསན་པའི་འཆད་ཚུལ་མ་གཏློགས་པ་རློགས་རིམ་གི་ངློ་བློ་ནི་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ནས་བཤད་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཉིད་དུ་ཟད་པས་དྗེ་རྟློགས་པ་ཉིད་ཀིས་དྗེ་དག་ཀང་

རྟློགས་པར་འགྱུར་བ་སྗེ། ལུགས་གཉིས་ཀའང་མ་འདྲྗེས་པར་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་པར་

བྱ་ལ། འདིར་དྗེའི་བཤད་པ་ཆྗེར་མ་བིས་པ་ནི་དྗེ་ནི་ཕྱློགས་གཞན་དུ་རྟློགས་པར་བྱ་

བ་ལ་བསམས་སློ། །

གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་གཞུང་དངློས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཚན་གི་དློན། 

གཞུང་གི་དློན། མཇུག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་ལས་མཚན་བསྒྱུར་བ་ནི། རྒྱ་

གར་གི་ཡུལ་ན་སྐད་རིགས་མང་དུ་ཡློད་པ་ལས་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་དུ་ནི། 

སྒྲུབ་ཐབས་འདིའི་མཚན་ནི་ཤྲི་ཙ་ཀྲ་སློགས་སློ། །དྗེ་བློད་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། བྷ་ག་

བ་ཏྗེ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་སློ། །ཤྲི་ཙ་ཀྲ་སཾ་བ་ར་ནི་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་

གློ། །ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ནི་མངློན་པར་རྟློགས་པའློ། །མཚན་བཤད་པ་ནི། བྷ་ག་ནི་སྐལ་བ་

དང༌། བ་ཏྗེ་ནི་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དབང་ཕྱུག་སློགས་ཀི་སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པའློ། །དྗེ་

ལ་དབང་ཕྱུག་ཕུན་ཚོགས་ནི་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་ཤིང་

གཞན་དབང་དུ་མ་གྱུར་བའློ། །གཟུགས་བཟང་ནི་གློང་ན་མྗེད་པའི་མཚན་

དཔྗེའློ། །གྲགས་པ་ནི་ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ཏུ་སན་པས་ཁྱབ་པའློ། །དཔལ་ནི་འཇིག་རྟྗེན་

དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་ཚོགས་འདློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྗེན་པར་
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བྱ་བའློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་ཤྗེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐློགས་མྗེད་པར་འཇུག་

པའློ། །བརྩློན་འགྲུས་ནི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་གསུང་གིས་

འདློམས་པའློ། །ཕུན་ཚོགས་ནི་གཟུགས་བཟང་སློགས་ལྔ་ལའང་སྦྱར་རློ། །ཡང་བྷ་

གྣ་ཞྗེས་པ་བཅློམ་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་བདུད་བཞི་དང་སྒིབ་གཉིས་ཀི་མི་མཐུན་

ཕྱློགས་བཅློམ་པ་དང་ལྡན་པས་བཅློམ་ལྡན་ནློ། །སྐལ་ལྡན་དང་བཅློམ་ལྡན་ནི་འཇིག་

རྟྗེན་པའི་ལྷ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ལའང་འཇུག་པས་དྗེ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

པར་བསན་པའི་ཕྱིར་འདས་ཞྗེས་བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསན་

བའློ། །དཔལ་ནི་ཚོགས་གཉིས་སམ་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་སློགས་

པའློ། །སཾ་བ་ར་ནི་བདྗེ་མཆློག་དང་སློམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་འགྱུར་ཡང་

གཉིས་ཀ་ཡློད་དློ། །སྔ་མ་ལྟར་ན་སཾ་མམ་ཤཾ་ནི་བདྗེ་བ་དང༌། བ་ར་མཆློག་ཏུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་སློམ་འབྱུང་ལས། བདྗེ་མཆློག་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི། །ཨྗེ་བཾ་ཡི་གྗེ་ལ་རབ་གནས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཨྗེས་མཚོན་པའི་དློན་

རྣམ་ཐར་གསུམ་གི་སློང་ཉིད་དང༌། བཾ་གིས་མཚོན་པའི་དློན་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློ་གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་སྦྱར་བ་སྗེ། དྗེ་ཉིད་ཀིས་ན་

ཐྗེག་པ་དང་རྒྱུད་སྗེ་གཞན་གི་ཚུལ་ལས་མཆློག་གློ །ཡང་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་

བཅུ་གཉིས་པ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་ཡང་བདྗེ་མཆློག་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀ་

ལ་ལམ་དང་འབས་བུའི་དུས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་གཉིས་གཉིས་སུ་ཡློད་ཅིང༌། འཁློར་ལློ་

ནི་དྗེ་དག་གི་ཚོགས་སློ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་སློམ་འབྱུང་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡང་

དག་ལས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་སློམ་པ། །སློམ་པ་བདྗེ་མཆློག་བྱང་ཆུབ་
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སྗེ། །བརློད་པར་བྱ་མིན་བསན་དུ་མྗེད། །གསང་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །འདུས་པ་སློམ་པ་དག་གི་མཆློག །ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། སློམ་པ་ནི་འདུས་པ་

མཆློག་གློ །སློམ་རྒྱུ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་

གསུམ་གི་ལས་སློ། །དྗེ་ཉིད་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཡང་ཡིན་ནློ། །སློམ་

ཚུལ་ནི་སློམ་རྒྱུ་དྗེ་ཐམས་ཅད་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་གཅིག་ཏུ་སློམ་པ་སྗེ། བདྗེ་སློང་

གཅིག་ཏུ་སློམ་པ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཧྗེ་རུ་ཀ་གཅིག་གི་ངློ་

བློར་སློམ་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སཾ་བ་རའི་དློན་ནི་གཉིས་ཀའི་སྗེང་ནས་ཤྗེས་དགློས་

སློ། །མངློན་པར་ནི་འབས་བུའི་བདྗེ་མཆློག་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་ཏྗེ་འགྲློ་བའི་ལམ་

མློ། །རྟློགས་པ་ནི་ཡུལ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་དློན་མིན་གི། སྔར་བཤད་པའི་བདྗེ་མཆློག་

གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་དློན་རྒྱུད་ལ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པ། ལུང་དང་རྟློགས་པ་

ཞྗེས་གཉིས་སུ་གྲགས་པའི་རྟློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ནློ། །མངློན་རྟློགས་ཀི་གཞུང་ལ་ནི་

དྗེ་གཉིས་བརློད་བྱའི་སློ་ནས་བཏགས་སློ། །ལློ་ཙཱ་བའི་ཕྱག་འཚལ་བའི་དློན་ནི་

རྟློགས་པར་སའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞུང་ནས་དངློས་སུ་འབྱུང་བ་དང༌། མ་ཚང་བ་ཁ་སྐློང་

བའི་ཡན་ལག་གློ །དང་པློ་ལ་གསུམ། བསྐྗེད་པའི་རིམ་པ་དང༌། རློགས་པའི་རིམ་པ་

དང༌། མཐློང་ཆློས་ཀི་ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། གང་གིས་སློམ་པའི་རྟྗེན་དང༌། 

གང་དུ་བསློམ་པའི་གནས་དང༌། ཇི་ལྟར་དུ་བསློམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྔགས་

དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་སྔློན་དུ་བློ་སྦྱངས་པ་ཞིག་

དགློས་ཏྗེ། སློམ་འབྱུང་ལས། བརྟན་ཞིང་དུལ་ལ་བློ་གྲློས་ལྡན། །བཟློད་ལྡན་དྲང་ཞིང་
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གཡློ་སྒྱུ་མྗེད། །མི་དགྗེ་བཅུ་ནི་ཡློངས་སུ་སངས། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་

པར་ལྟ། །འབར་བའི་མྗེ་དང་དུག་བཞིན་དུ། །གཞན་གི་ནློར་ལ་མི་རྗེག་ཅིང༌། །རྟག་

པར་རྒྱུན་དུ་བ་མ་མཆློད། །དམ་ཆློས་ལྟ་བར་སྤློ་བ་དང༌། །རྟག་ཏུ་སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་

དགའ། །འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་མངློན་པར་འདློད། །དྗེ་དག་སློབ་མར་རབ་བསྔགས་

ཏྗེ། །དཀིལ་འཁློར་དགྗེ་བ་བསན་པར་བྱ། ཞྗེས་ཐློག་མར་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པ་

ལ། མི་དགྗེ་བཅུ་སངས་པ་དང༌། རྟག་ཏུ་བ་མ་ལ་མཆློད་པ་དང༌། སྤྱློད་པ་སྦྱིན་སློགས་

ཕྱིན་དྲུག་སྤྱློད་པ་ལ་དགའ་ཞིང༌། བསམ་པ་འཇིག་རྟྗེན་ཕྱི་མའི་དློན། མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་ཞིག་དགློས་པར་བཤད་ལ། དྗེ་ནི་སྔ་རློལ་ཏུ་བློ་མ་

སྦྱངས་པ་ལ་རང་ལ་འཁྲུངས་སུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་འདྲ་བ་ལ་བློ་སྦྱློང་བ་

ཉིད་ཐྗེག་ཆྗེན་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་རིམ་ལ་སྦྱློང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་

དྗེ་འདྲ་བ་དྗེས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་རློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ལ་འདིའི་དབང་རློགས་པར་

ཐློབ་ནས་སྔགས་ཀི་ལམ་སློམ་པ་ལ་སློད་རུང་དུ་བྱས་ཤིང༌། དྗེའི་དུས་སུ་བ་མས་ཇི་

ལྟར་བསན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་དབང་ཐློབ་པའི་འློག་ཏུ་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་སྲུང་བ་ལ་

བརྩློན་པ་ཞིག་གིས་རྩ་བཤད་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་མན་ངག་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརྟྗེན་

ནས་བསློམས་ན་འགྲུབ་ཀི། དྗེ་ལས་བཟླློག་པས་ནི་མི་འགྲུབ་སྗེ། སློམ་འབྱུང་ལས། 

ཇི་ལྟར་ཉྗེ་བར་བསན་པ་བཞིན། །ཕྱི་ནས་དམ་ཚིག་སྤྱློད་པར་བརྩློན། །སློད་དུ་བྱས་

པའི་རྒྱུན་ལས་ནི། །འཁློར་ལློ་ལ་སློགས་སློམ་རིམ་གིས། །ཡང་དག་མན་ངག་ཕུན་

ཚོགས་རྣམས། །འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་གཞན་དུ་མིན། ཞྗེས་གསུངས་པས་མཚན་

ཉིད་དྗེ་དག་དང་ལྡན་པ་ལ་འབད་པར་བྱའློ། །
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གཉིས་པ་ནི། མངློན་བརློད་ལས། རི་སུལ་དང་ནི་རི་རྩྗེ་དང༌། །ཆུ་བློ་ཆྗེན་པློའི་

ངློགས་དག་དང༌། །རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློའི་འགྲམ་དག་དང༌། །ཤིང་གཅིག་དང་ནི་དགྗེ་བའི་

གནས། །མ་མློའི་ཁྱིམ་མམ་དུར་ཁློད་དང༌། །ས་ཚོགས་དབྗེན་པའི་ས་ཕྱློགས་

སམ། །ལྷ་ཁང་དམ་ནི་མཆློད་རྟྗེན་ནམ། །ཁྱིམ་མམ་བཞི་མདློ་དག་ཏུ་ནི། །སྒྲུབ་པ་པློ་

ཡིས་སྦྱློར་བསྒྲུབས་ན། །འདློད་པ་ཀུན་གི་འབས་བུ་སྗེར། ཞྗེས་གསུངས་པའི་གནས་

གང་རུང་ཡིད་དང་མཐུན་པར་བསློམ་མློ། །ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་བདུད་

རྩིས་ནི། །ས་ནི་བྱུག་པ་བྱས་ནས་ཀང༌། །བཟློད་པར་བྱས་པའི་མྗེ་ཏློག་གིས། །འབད་

པ་ཡིས་ནི་གཏློར་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ཁང་དུ་བདུད་རྩི་ལྔས་བྱུགས་

པ་དང༌། མྗེ་ཏློག་གཅལ་དུ་དགྲམ་མློ། །གཞན་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་

དང་རློར་དྲིལ་སློགས་འཚོགས་པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངློ་བློ་ལ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཐུན་སྔ་ཕྱིའི་བར་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཐུན་གི་

མགློར་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཐུན་གི་དངློས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཐུན་གི་མཇུག་

ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། སྔློན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་གི་

ཡན་ལག་རྣམས་རྒྱུད་ནས་གསུངས་ཚུལ་དང༌། གསུངས་པ་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ནི། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་

པའི་རློ་རྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། སྐྲ་གྲློལ་ཞིང་ཁ་ལྷློར་བལྟས་ཏྗེ། རློའི་སྗེང་དུ་འདུག་ནས་

བདུད་རྩི་ལྔའི་རིལ་བུ་ཁར་བཅུག་སྗེ་ཁ་དག་པར་བྱྗེད་པ་བཤད་ལ། འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། སྔློན་དུ་གཏློར་མའང་བྱ་བར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་

རློ་གདན་ནི་དངློས་སམ་བསློམས་པ་གང་རུང་དང༌། བདུད་རྩི་རིལ་བུ་དངློས་སུ་མྗེད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ན་ནང་མཆློད་བསྒྲུབས་པ་ལྕྗེ་ཐློག་ཏུ་འཇློག་པ་དང༌། སྐྲ་ནི་དངློས་སམ་བཅློམ་མ་གང་

རུང་ངློ༌། །སྔློན་འགྲློའི་གཏློར་མ་བཏང་ནས་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་

བཅློལ་བ་ནི། ཐུན་བཞི་ཀའམ་ཐུན་དང་པློའི་མགློར་བྱའློ། །སྐབས་འདིའི་གཏློར་མ་ནི་

ཞིང་སྐློང་ལ་སྗེར་བར་མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་པས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་

གཏློར་མའློ། །ལུས་གནད་ནི་བདྗེ་བའི་སན་ལ་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་འདུག་ཅིང༌། 

ལག་པ་གཉིས་མཉམ་གཞག་བྱ་བར་གུར་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་ལ། མིག་ས་རྩྗེར་

དབབ་ཅིང་སློ་ཅུང་ཟད་མ་འབྱར་བར་ལུས་མི་གཡློ་བར་གནས་པར་བྱ་བར་བམ་ཟྗེ་

བིཾ་ཀ་རས་བཤད་དློ། །དྗེ་ནས་མཆློད་པ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ལ། མཆློད་པའི་རས་ནི་

སློམ་འབྱུང་ལས། བསང་གཏློར་ཞབས་བསིལ་མཆློད་ཡློན་དག །ཅྗེས་དང༌། མྗེ་ཏློག་

བདུག་པ་མར་མྗེ་དྲི། །དྗེ་བཞིན་ཞལ་ཟས་དབུལ་བར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། དྗེར་ཞལ་བསིལ་

ཡང་གསུངས་པས་ཆུ་བཞི་དང༌། ཉྗེར་སྤྱློད་སློགས་སློ། །བཤམ་པའི་ཚུལ་ནི་མངློན་

བརློད་ལས། གཡློན་སྐློར་དུ་ནི་བསྐློར་བ་ཡིས། །མཆློད་པ་དགློད་དང༌། ཞྗེས་གཡློན་

སྐློར་དུ་དགློད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །མཆློད་པ་བསང་བ་ལ། བིར་ཝ་པས། དྗེ་

རྗེས་ཡིག་གསུམ་སྔགས་ཀིས་ནི། །མངློན་པར་བསྔགས་པའི ་དམ་ཚིག་

ཆུས། །མཆློད་རས་དག་ལ་བསང་གཏློར་བྱ། ཞྗེས་དང༌། བྷུ་བ་བློ་ལྡན་གིས། བི་མུ་མ་ར་

འདི་ལྗེགས་བཀང༌། །བགྗེགས་ཀུན་རྣམ་པར་སྗེལ་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་བཤད་པ་ལྟར། 

བདུད་རྩི་ལྔའི་རིལ་བུ་དང་སྦྱར་བའམ་དྗེ་མྗེད་ན་ནང་མཆློད་བསྒྲུབས་པའི་རས་དང༌། 

སུམྦྷ་ནི་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་སམ་དུམ་སྐྗེས་མའི་སྔགས་ཀིས་བསང་གཏློར་བྱས་

ལ། མ་དག་པ་དང་བགྗེགས་བསལ་ལློ། །སྦྱང་བ་ནི་སྭ་བྷཱ་ཝའི་སྔགས་བརློད་ལ། ཐ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མལ་གི་སང་བ་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་ཚུལ་གིས་བྱའློ། །བསྐྗེད་པ་ནི་ཨའམ་ཀཾ་

ལས་སློད་གང་ཡིན་ཐློད་པའི་སློད་དང༌། རས་རྣམས་ཧཱུཾ་ལས་རང་བཞིན་སློང་ཉིད་

རྣམ་པ་མཆློད་རས་སློ་སློའི་རྣམ་པ་ཅན་བྱྗེད་ལས་དབང་པློ་དྲུག་གི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་

ཟག་པ་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེད་པར་བསམ་སྗེ། བརྟག་གཉིས་ལས། ས་

ཚོགས་ཧཱུཾ་ལས་རློགས་པ་དང༌། །མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་དབུལ་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་

ཤིང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་པད་མ་ཅན་ལས་ཀང༌། ས་ཚོགས་ཧཱུཾ་ལས་སྐྗེས་པ་ཡི། ཞྗེས་པ་

ནི་སློ་སློར་མྗེ་ཏློག་ལ་སློགས་པ་ཧཱུཾ་ལས་སྐྗེས་པའློ་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །བྱིན་གིས་

བརླབ་པ་ནི་སློ་སློའི་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་བྱྗེད་པར་བ་མ་རྣམས་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་

ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པའི་བཟླས་པ་ནི་ཐུན་གི་མཐར་གསུངས་པ་མང་ཡང་བ་མ་རྣམས་

སྐབས་འདིར་མཛད་པ་ཡང་མི་འགལ་ལློ། །དྗེ་ཡང་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་

ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པུ། །པད་དཀར་ཟླ་བའི་དབུས་གནས་ཤིང༌། །རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རྒྱན་

སྤས་པའི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལྗེགས་དམིགས་ཤིང༌། །ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ཆློ་ག་

བཞིན། །ཉི་ཤུ་རྩ་ནི་རྗེ་རྗེ་བཟླས། །ལྟུང་སློགས་བྱིན་གིས་བརླབས་གྱུར་

པས། །འཕྗེལ་བ་རུ་ནི་མི་འགྱུར་ཞྗེས། །གྲུབ་པ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་བཤད་

པས། །ཐུན་མཚམས་སུ་ནི་སྤྱད་པར་བྱ། །འབུམ་ཕག་ཏུ་ནི་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་

པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་འགྱུར། ཞྗེས་ཐུན་མཚམས་སུ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་

བསློམས་ནས་ཡིག་བརྒྱ་ཉྗེར་གཅིག་རྗེ་མ་ཆག་པར་བཟླས་ན་ལྟུང་བ་མི་འཕྗེལ་བ་

དང༌། འབུམ་ཕག་གཅིག་བཟླས་ན་ཉྗེས་པ་རྣམས་འདག་པར་གྲུབ་པ་མཆློག་བརྗེས་

པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པས་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དགློས་པ་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གཉིས་ཀི་ཕྱིར་དུ་རློར་སྗེམས་ཀི་བསློམ་བཟླས་བྱའློ། །འདི་ལ་རང་ཉིད་རློར་སྗེམས་

སུ་བསློམས་ནས་བྱས་པས་ཆློག་མློད་ཀང༌། བ་མ་རྣམས་ཀི་ཕྱག་བཞྗེས་ལ་སྤྱི་བློར་

བསློམས་ནས་མཛད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕུང་སློགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ནས་ཚོགས་ཞིང་གི་མཐར་སློང་

ཉིད་སློམ་པའི་བར་འདི་རྣམས་དང༌། གློ་རིམ་ཀང་རྒྱུད་གང་ནས་གསུངས་སམ་ན། 

འདི་ལ་ཉུང་ངུའི་རྩ་རྒྱུད་ལས་ནི་གསལ་བར་མྗེད་ལ། བཤད་རྒྱུད་མངློན་བརློད་

ལས། དང་པློར་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། ཚོགས་གསློག་པ་དང༌། དྗེ་ནས་ས་བློན་

བཅུ་བདུན་ལས་ལྷ་བཅུ་བདུན་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་བསྲུང་འཁློར་རྒྱས་པ་བསློམས་

པའི་མཐར་རྣམ་ཐར་གསུམ་གི་སྔགས་དློན་སློམ་པ་བཤད་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས། 

དང་པློར་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་ཕུང་སློགས་ཀི་ང་རྒྱལ་དང༌། 

དྗེ་ནས་བསྲུང་འཁློར་དང༌། དྗེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། ཚོགས་བསགས་

པའི་མཐར་སློང་ཉིད་སློམ་པར་བཤད་དྗེ། ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནས་འབྱུང་བའི་

རིམ་པ་ནི་རྒྱུད་དྗེའི་ལུགས་སུ་ཤྗེས་དགློས་པར་སང་ངློ༌། །ཕུང་སློགས་བྱིན་གིས་

རླློབ་པ་གཞུང་འདིར་བཀློད་པ་ནི། ཀུན་སྦྱློད་ཀི་རྒྱུད་བཞིན་ཡིན་མློད་ཀང༌། རྒྱུད་

རང་ན་དྗེ་རྣམས་སྐབས་འདིར་བྱྗེད་པ་མི་གསལ་བ། གྲུབ་ཆྗེན་གིས་འདིར་བྱྗེད་པར་

བཤད་པས། རྒྱུད་དྗེའི་དགློངས་པ་ཡང་དྗེ་ལྟར་རློ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། སློ་གསུམ་

དག་པར་བྱས་ནས་ཚད་མྗེད་པ་སློམ་པ་དང༌། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་བྱིན་གིས་

བརླབ་པ་དང༌། འགལ་རྐྗེན་འགློག་པའི་བསྲུང་འཁློར་སློམ་པ་དང༌། མཐུན་རྐྗེན་

བསྗེན་པའི་ཚོགས་བསགས་པའློ། །དང་པློ་ནི། བསློམ་པར་བྱའློ་ཞྗེས་བཤད་གཞིར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དྲང་ངློ༌། །དུས་ནས་གི་ཚེ་ན་ཚད་མྗེད་སློགས་སློམ་པའི་དང་པློར་རློ། །གང་སློམ་པ་

དང༌། གང་གིས་སློམ་ན་སློ་གསུམ་དག་པར་བྱྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་

འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་བསློམ་པར་སློན་པས། སྔློན་དུ་རྣལ་འབྱློར་གསུམ་

བསློམས་ནས། དྗེ་ནས་ལྷག་མ་རྣམས་སྒློམ་པ་རྗེ་ཤིག་ཅྗེས་རིམ་པ་སློན་པའི་དློན་དུ་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སྔློན་དུ་རྣལ་འབྱློར་གསུམ་སློམ་དགློས་པ་ལ་ཡིད་དག་པར་བྱྗེད་

ཚུལ་ནི། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞྗེས་པའི་ཡི་གྗེ་བཞིའི་དློན་མངློན་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིནལ། དྗེ་ཡང་

ཀུན་སྤྱློད་ལས། ཤྲི་ནི་གཉིས་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། །ཧྗེ་ནི་རྒྱུ་སློགས་སློང་པ་ཡིན། །རུ་

ནི་བཀློད་དང་བལ་བ་སྗེ། །ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་པ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིད་

ལ་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དློན་ལ་འཆད་ཚུལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་མགློར་ཡི་གྗེ་བཞིའི་དློན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་འདི་མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོར་

གསུངས་པས་དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་ལྗེགས་སློ། །དྗེར། ཨྗེ་བཾ་ལ་སློགས་གཉིས་མྗེད་

པའང་། །ཤྲི་ཞྗེས་བྱ་བའི་ཡིག་དྗེས་བརློད། །ཧྗེ་ཡིག་སིང་ཁ་ནས་ཀུན་ཏུ། །ཧྗེ་རུ་ཀ་

སློགས་རང་འཁློར་འགྲློ། །སློམ་པ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་ལས། །འཛིན་པ་ལ་སློགས་

རྣམ་སྐྗེད་འགྱུར། །དྗེ་ནི་རྒྱུ་སློང་བདག་ཉིད་དྗེ། །རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་རྟློག་

པའློ། །རང་བཞིན་ཆློས་བདག་མྗེད་པ་ཉིད། །དྗེ་ནི ་སློང་པའི་རྣལ་འབྱློར་

གནས། །བཀློད་པ་གང་ཟག་བདག་མྗེད་པ། །རྟློག་པའི་དྲ་བ་ཆྗེན་པློ་ནི། །རུ་ཡིག་

རྐྗེན་གི་བདག་ཉིད་ཅན། །དྗེ་ནི་བདག་གི་བཀློད་བལ་བའློ། །སར་བརློད་ཀ་ནི་མ་

ལུས་པའི། །བདག་གིས་གཉིས་བྱར་མྗེད་ཤྗེས་གང༌། གང་ཕྱིར་ཅི་ལའང་མི་གནས་

པ། །དྗེ་ཕྱིར་ཀ་ཞྗེས་བྱ་བར་བརློད། ཅྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེའི་དློན་ནི་ཧྗེས་ཆློས་ཀི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བདག་མྗེད་དང༌། རུས་གང་ཟག་གི་བདག་མྗེད་དྗེ། ཡུལ་བདག་མྗེད་གཉིས་དང༌། 

ཀས་ཡུལ་ཅན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། ཤྲིས་དྗེ་གཉིས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པ་སློན་ནློ། །དྗེ་ལ་ཧྗེ་

རུ་ཀ་ལ་སློགས་པའི་རང་གི་འཁློར་ལློར་འགྲློ་བ་ནི་སྐྗེད་པའློ། །

ཧྗེ་རུ་ཀ་སློགས་སློམ་པ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འཛིན་པ་པློ་

ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྐྗེད་པ་ནི། རང་གི་སིང་ཁ་ན་རྒྱུན་ཏུ་གནས་པའི་

སྗེམས་ཏྗེ་ཧྗེའློ། །རྒྱུ་དྗེ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སློང་པས་རྒྱུའི་ངློ་བློ་དྗེར་

བརྟག་ཏུ་མྗེད་པ་ནི། རྒྱུ་སངས་པའམ་རྒྱུས་སློང་བའི་དློན་ནློ། །སློགས་ཀི་སྒ་འདིར་མ་

བྱུང་ཡང་གཞན་ལས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། རང་གི་ངློ་བློ་དང་འབས་བུ་གཉིས་

རང་བཞིན་མྗེད་པ་ལ་བྱ་བའམ། ཡང་ན་སློགས་ཀི་སྐད་དློད་དང་པློ་ལའང་འཇུག་

པས། དང་པློར་སྐྗེ་བའི་རྒྱུས་སློང་བའློ། །དང་པློ་ལྟར་ན་ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་

ཆློས་ཀུན་ལ་འགྲློ་ལ། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རྩ་ཤྗེ་ལས། འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་

པས། །འདུས་མ་བྱས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། ཅྗེས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་འདུས་བྱས་

མ་བྱས་ཀི་ཆློས་ཀུན་རང་བཞིན་མྗེད་པར་འགྲུབ་བློ། །དམིགས་པ་གང་ཟག་ལ་

དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་འཁློར་བར་འཆིང་བྱྗེད་ཀི་དྲ་བ་ཆྗེན་

པློས་བདྗེན་པར་བཀློད་པ་སྗེ་བཏགས་པའི་བདག་གི་བཀློད་པ་དང་བལ་བ་ནི་རུ་

ཡིག་གི་དློན་ནློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་འཛིན་

སངས་གཉིས་མི་མཐུན་པར་བྱར་མྗེད་པའི་ཤྗེས་པ་ནི་ཀའི་དློན་ཏྗེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པའི་བློ་ནི་བདྗེན་པའི་དམིགས་གཏད་ཅི་ལ་ཡང་མི་གནས་པ་

དྗེའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་བདྗེ་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པ་དྗེ་བཞིན་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དུ་བློས་ཀང་བདྗེན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་སངས་པ་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་

བཞིན་དུ་གཉིས་མྗེད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་སློང་བ་ནི། ཤྲི་ཡིག་གི་དློན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་ཨྗེ་བཾ་གི་

དློན་ཐབས་ཤྗེས་དབྱྗེར་མྗེད་དློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡི་གྗེ་བཞིའི་དློན་སློམ་པ། 

རང་ལྷར་སློམ་པའི་ལུས་དག་པའི་སྔློན་དུ་གསུངས་པ་ནི། གཞུང་གཞན་ནས་ཤཱུ་ནྱ་

ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲའི་སྔགས་དློན་སློམ་པར་གསུངས་པ་དང་དློན་གཅིག་སྗེ། ཧྗེ་དང་རུའི་

དློན་ནི་ཤཱུ་ནྱ་ཏའི་དློན་དང༌། ཀའི་དློན་ནི་ཛྙཱ་ནའི་དློན་དང༌། ཤྲིའི་དློན་ནི་བཛྲ་སྗེ་རློ་རྗེ་

ལྟར་མི་ཕྱྗེད་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་སློང་ལས། ཡི་གྗེ་བཞིའི་

དློན་མངློན་དུ་བྱས་ལ། ཅིག་ཅར་དུ་སློང་པའི་དང་ལས་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་སངས་ལ། 

ཤྗེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའི་སློམ་པ་ཕྱག་གཉིས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཞྗེས་བཤད་པ་

ལྟར་ལྗེགས་ཀི། ཁ་ཅིག་གིས་ལུས་དག་པ་སྔློན་དུ་བངས་ནས། ངག་ཡིད་དག་པ་

རྗེས་སུ་བྱྗེད་པ་ནི་དློན་ལྗེགས་པར་མ་རྟློགས་པ་ཡིན་པས། གློ་རིམ་ནི་འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་དང་འཁྲུལ་སློང་ལྟར་བྱའློ། །ཡི་གྗེ་བཞིའི་དློན་ཡིད་ལ་བྱས་པའི་དགློས་པ་ནི། 

ཡིད་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཀུན་རྟློག་གི་དྲི་མས་དག་པར་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །དྗེ་

ནས་ལུས་དག་བྱྗེད་ཀི་རྣལ་འབྱློ་ནི། སློང་པའི་ངང་ནས་རང་ཉིད་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདློག་

སྔློན་པློ་ཞལ་གཅིག་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་འཛིན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པར་བསྐྗེད་ལ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདྗེའི་སྗེམས་ཀིས་ཤྲི་ཧྗེ་

རུ་ཀློ྅ཧཾ་ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་དློ། །ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཡུམ་བཤད། པྲཛྙཱ་རཀི་

ཏའི་འགྲྗེལ་པར་ཡུམ་དང་བཅས་མ་བཅས་གདམ་ང་ཅན་དུ་བཤད་ལ། འཁྲུལ་སློང་

དང་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་དུ་ཡུམ་བཅས་སུ་བཤད་དློ། །བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་ཡབ་

རྐང་དུ་བྱྗེད་མློད་ཀང་ལྭ་བ་པའི་བཞྗེད་པ་ལ། ཡུམ་ཡློད་པས་ཁ་བསྐངས་པ་ཉིད་
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ལྗེགས་པར་རྟློགས་སློ། །ཡི་གྗེ་བཞིའི་མཐར་ཨ་ཧཾ་སྦྱར་བ་ནི། སློང་པར་ཞུགས་པའི་

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་སྗེམས་ཡི་གྗེ་བཞིའི་དློན་དུ་གནས་པ་དྗེ་ཉིད་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་

ཤར་བ་ཡིན་པས། སྔར་གི་དྗེ་ནི་སློང་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཙམ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་

སྐུར་ཤར་བ་དང་གཉིས་ཚོགས་སློ། །འགྲྗེལ་པ་གཞན་གཉིས་ལས་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདྗེ་བའི་ཕྱིར། ཡི་གྗེ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་

པར་བཤད་པ་ནི། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་དུ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བའི་

སྗེམས་ཀིས་ང་རྒྱལ་ལན་གསུམ་བྱ་བར་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན་བདྗེའློ། །སྔློན་དུ་ཡི་

གྗེ་བཞིའི་དློན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ལ། འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་ཐློག་མར་ༀ་དང་མཐར་ཨ་

ཧཾ་སྦྱར་བ་མྗེད་དློ། །ལུས་དག་པར་བྱས་པའི་དགློས་པ་ནི། ལུས་ཀི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་

དག་པར་བྱྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི། ཐ་མལ་པའི་ལུས་ཀི་བྱ་བ་དག་པར་བྱྗེད་

པའློ། །འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་གྲུབ་ཅིང༌། རང་བཞིན་གིས་

ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་སུ་ཡང་མཚོན་པའློ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་

ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་དུ་ཐློག་མྗེད་ནས་གྲུབ་པའི་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། 

གཟུགས་ནི་འགྲྗེལ་པ་གཞན་གཉིས་སུ་རང་བཞིན་དང༌། ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་རློ། །དློན་ནི་

ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་སྗེམས་ཅན་རྣམས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་འདྲ་བར་སློན་པའློ། །

དྗེ་ནས་ངག་དག་པར་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། མགློར་ༀ་དང་མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་དང་ལྡན་

པའི་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་ཕིང་བ་འློད་ཟྗེར་ལྔ་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་གནས་པ་

ལས། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་སྤློས་ཏྗེ། བགྗེགས་བརླག་པར་བྱ་བར་ལྭ་བ་

པའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས། འློད་ཟྗེར་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལན་གསུམ་དུ་
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བརློད་པས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་གནས་པ་ལས་སྔ་མ་བཞིན་སྤློས་ཏྗེ། བགྗེགས་

རྣམས་བསྐྲད་པར་བསམ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། སྔ་མའི་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་འབྱུང་

ངློ༌། །ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་གཡློན་སྐློར་གིས་ལྟྗེ་བའི་ཕྱློགས་སུ་ལན་གསུམ་

བསྐློར་ནས་གནས་པ་ལས་སྤློ་བར་བཤད་པ་ལྟར། བསྐློར་ས་ནི་ལྟྗེ་བའི་ཕྱློགས་ཡིན་

ལ། དྗེའི་སློམ་ཚུལ་ནི་ཚར་གསུམ་བརློད་པའི་རྗེ་རྗེའི་དུས་སུ་འཁློར་བར་སྗེམས་པ་

ལ་བྱས་ན་སྔ་མ་དང་མཐུན། ལྷ་རྣམས་ཕྱིར་སྤློ་བ་ན་ས་བུག་གཡས་པ་ནས་དང༌། 

མཐར་གཡློན་པ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །ངག་དག་པར་བྱས་པའི་དགློས་པ་

ནི། ཐ་མལ་གི་ངག་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་པའློ། །འདིར་ལྭ་བ་པས་སློ་

གསུམ་དག་པའི་རྣལ་འབྱློར་སྔློན་དུ་བྱས་ནས། དྗེའི་རྗེས་སུ་ཚད་མྗེད་སློམ་པར་གང་

ལས་ཤྗེས་ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་བ་མའི་མན་ངག་དང༌། རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ཅྗེས་

པའི་ཚིག་ལས་ཀང་ངློ༌། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དང་པློ་དློན་ནི། ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་ན་

དངློས་སུ་མི་གསལ་ཡང་བ་མའི་མན་ངག་གིས་སྦྱློར་ཅྗེས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་

དློན་ནི་དང་པློར་རྗེ་ཤིག་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་གིས་ཞྗེས་པའི་ཚིག་གིས་ཀང་

ཅུང་ཟད་ཙམ་ཟིན་ཏྗེ། དྗེའི་དློན་ནི་རྗེ་ཞིག་དང་པློར་སློ་གསུམ་དག་བྱྗེད་ཀི་རྣལ་

འབྱློར་གིས་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བྱ་ལ། དྗེ་ནས་དྗེས་ཚད་མྗེད་བསློམ་པར་

བྱའློ་ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་ཡང་བཤད་ནུས་པའི་ཕྱིར་རློ་སམ་དུ་དགློངས་སློ། །དྗེ་རྣམས་

ཀང་ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་གི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་གི་གཞུང་གཞན་ནས་ཤྗེས་བྱྗེད་

གསལ་བ་མྗེད་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། ཡིད་དག་པ་སྔློན་དུ་སློམ་པ་ནི། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་

ལས་བཤད་ལ། ལུས་དག་པ་ནི། །སློམ་འབྱུང་ལས། ཕྱག་གཉིས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྦྱློར་ལྡན། 
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ཞྗེས་མངློན་རྟློགས་སློམ་པའི་ཐློག་མར་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་

པར་བྱ་བར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་ལ། འགྲྗེལ་པས་ཀང་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡུམ་

དང་བཅས་པ་སློམ་པར་བཤད་དློ། །ངག་དག་པ་ནི་ཀུན་སྤྱློད་ལས། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་

བཤད་པའི་སྐབས་སུ། རྣལ་འབྱློར་པ་ཡིས་དང་པློར་བརློད། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་གཉིས་

མྗེད་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལས་ཤྗེས་སློ། །ཁ་ཅིག་ངག་དང་ཡིད་དག་པ་གཉིས་

ཀི་ཁུངས་སུ་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ཞྗེས་བརློད་ནས། །རྒྱུ་སློགས་སློང་པ་སྔློན་

འགྲློ་བས། ཞྗེས་གསུངས་པ་འདྲྗེན་མློད་ཀང་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་བས། འདི་གསུམ་གི་

ཁུངས་ནི་སྔར་དྲངས་པ་ཉིད་གསལ་ཞིང་སྐབས་དང་འབྱློར་རློ། །དག་པ་གསུམ་པློ་

འདི་ཕམ་འཐིང་པ་སྐུ་མཆྗེད་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལའང་བྱྗེད་པ་

དང་མི་བྱྗེད་པ་གཉིས་སུ་སང་ཡང༌། སྔློན་གི་མཁས་པ་མར་དློ་ལ་སློགས་པ་དང༌། 

ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་མཛད་པར་སང་བ་ལྗེགས་སློ། །དག་པ་གསུམ་པློ་འདི་ནི་

ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁློ་ན་ལ་མིན་གི་དྲིལ་བུ་པ་དང་ནག་པློ་པ་སློགས་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་སུ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ། མ་ན་ཀ་ཤྲིས། བདྗེ་མཆློག་རྗེ་གཉིས་པའི་ལུས་

དཀིལ་དང༌། ཀནི་ཤྲིས་སློམ་འབྱུང་གི་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་ཡང་སྦྱར་བ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་

ལྟར་དག་པ་གསུམ་བསློམས་ནས་གང་སློམ་སམ་ན། ཚངས་པ་སྗེ་ཤིན་ཏུ་དག་པའི་

མང་འདས་ཀི་གནས་ཏྗེ་རྒྱུ་བྱམས་སློགས་བཞི་བསློམ་མློ། །ལྷ་ཚངས་པར་སྐྗེ་བའི་

རྒྱུ་ལའང་བཤད་པ་ཡློད་དྗེ། ཚངས་པ་ཕལ་པའློ། །དབང་པློ་རྣློན་པློས་བྱམས་སློགས་

བསྡུས་ཏྗེ་བསློམ་པ་ནི། བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་བཏློན་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་དགློད་པར་བྱའློ་
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ཞྗེས་པ་ཡིན་ལ་སློ་སློར་ཕྱྗེ་སྗེ་སློམ་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་

འདློན་པ་དང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་འགློད་པ་དང༌། ཐློབ་ཟིན་གི་བདྗེ་བ་བརྟན་པར་

འདློད་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སིང་རྗེ་དང༌། བྱམས་པ་དང་དགའ་བའློ། །བཏང་སློམས་

ནི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རློ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་འདློད་པའློ། །འདི་བཞི་སློམ་པར་མངློན་

བརློད་ལས་ཀང་བཤད་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས་ཀང༌། གཞན་ཕན་བསམ་པ་བྱམས་པ་

སྗེ། །སིང་རྗེ་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་འཇློམས། །གཞན་བདྗེས་ཚིམ་པ་དགའ་བ་

སྗེ། །སྗེམས་ཅན་གཞན་སློམས་བཏང་སློམས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་གཞན་ལ་བདྗེ་བ་

བྱུང་བས་རང་ཚིམ་པ་དགའ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་སྗེམས་སློམས་པར་

འདློད་པ་བཏང་སློམས་སུ་བཤད་དློ། །འདི་བཞི་བསློམས་པའི་དགློས་པ་ནི་ལྭ་བ་

པས། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པས་ནི་དགྗེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་བའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་ཚད་མྗེད་བཞིའི་སློ་ནས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདྗེ་

བསྒྲུབ་པར་འདློད་པ་བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ནས་དློན་དྗེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་རློགས་པའི་བྱང་

ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སྗེམས་བསྐྗེད་དགློས་སློ། །བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་མང་པློས་

ཚད་མྗེད་བསློམ་པ་རྣལ་འབྱློར་སྲུང་བ་དང༌། ཕུང་སློགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་བདག་

སྲུང་དང༌། བསྲུང་འཁློར་སློམ་པ་གནས་སྲུང་དུ་བཞྗེད་པའི་དང་པློ་ནི། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་

འགྲྗེལ་པ་དང་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་དག་པར་བྱས་པས་ཀུན་ནས་བསང་

བའི་མཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པས་དྗེ་ནས་ཞྗེས་

སློ། །འདི་ལ་གཉིས། བྱིན་གིས་བརླབ་ཚུལ་སློ་སློར་བཤད་པ་དང༌། ཐུན་མློང་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

224

དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཕུང་པློ་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་དང༌། སྐྗེ་མཆྗེད་བྱིན་

གིས་བརླབ་པ་དང༌། ཁམས་བྱིན་གིས་བརླབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཚད་མྗེད་བསློམས་

པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་ཕུང་པློ་ལྔ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བསྐྗེད་པར་བྱ་

སྗེའློ། །གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ནས་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློའི་བར་ལྔ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་

ནི། རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་ནས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་བར་ལྔ་དང༌། དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཏྗེ་ཕུང་པློ་ལྔ་ཀའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་བྱིན་གིས་

རླློབས་པ་ལ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་རློ་རྗེའློ། །འདི་དྲུག་གི་ཁ་དློག་ནི། 

མངློན་བརློད་ལས། རིམ་པ་བཞིན་དཀར་སྗེར་དམར་ལང་དཀར་ནག་པློར་བཤད་དྗེ། 

ས་བློན་དྲུག་གི་ཁ་དློག་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །མངློན་བརློད་ལས། བསྲུང་འཁློར་

གི་སྔློན་དུ་ཕུང་པློ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་

བསྐྗེད་པའི་རྗེས་སུ་ཕུང་པློ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་དང༌། གློ་ཆའི་ལྷ་རློར་སྗེམས་སློགས་

དྲུག་བཤད་པའི་སྐབས་དང༌། ལྗེའུ་ཉྗེར་བཞི་པར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རིགས་དྲུག་

གི་འཁློར་ལློར་བསྒྱུར་བ་དྲུག་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་བཤད་པའི་སྐབས་བཞི་

ལས། དང་པློ་གཉིས་ཀི་སྐབས་དང༌། ཀུན་སྤྱློད་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དང་སཾ་བུ་

ཊར། རིགས་དྲུག་གཟུགས་ཕུང་སློགས་དྲུག་དང་སྦྱློར་ཚུལ་དང༌། གློ་རིམ་གཞུང་

འདི་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། ས་བློན་ནི། བཤད་རྒྱུད་གཞན་དང་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་སུ་

མི་གསལ་ཡང༌། མངློན་བརློད་དང་ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་

ལས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་ཁྱུང་པའི་འགྱུར་ལློ་ཆུང་གིས་བཅློས་པའི་མངློན་བརློད་ཀི་

སྐབས་དང་པློར། ༀ་བྲུཾ་ཨཾ་ཧི་ཧློ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་འབྱུང༌། མངློན་བརློད་རིག་པ་གཞློན་ནུས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བསྒྱུར་བ་འབློག་མིས་བཅློས་པའི་སྐབས་དང་པློར། བྲུཾ་ཨཾ་ཧིཿ ཧློ་ཧཱུཾ་ཧི་ཞྗེས་འབྱུང་

ཞིང༌། མངློན་བརློད་ཁ་ཅིག་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དུ་ཡང་དྲུག་པ་མྗེད་པར་དང་

པློ་ལྔ་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་ངློ༌། །སྐབས་གཉིས་པར་ནི་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ལས། རྣམ་སང་གི་

ས་བློན་ༀ་དུ་བཤད་པ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་ལྔ་འདྲའློ། །སྐབས་གསུམ་པར་ནི། ༀ་

ཧ་ལ་སློགས་པ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཅིང༌། རྣམ་སང་སྗེར་པློ་དང༌། རློ་རྗེ་ཉི་མ་དམར་སྗེར་

དུ་བཤད་པས། ས་བློན་དང་སྐུ་མདློག་ཀང་མི་འདྲའློ། །སྐབས་བཞི་པར་ནི་ས་བློན་

དྲུག་ཀང་ཇི་བཞིན་མི་འདྲ་ལ། གློ་རིམ་ཀང་མི་བསྐློད་པ་རྣམ་སང་རིན་འབྱུང་འློད་

དཔག་མྗེད་རློར་སྗེམས་ཀི་རིམ་པས་བཤད་ལ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཟུར་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

མང་དུ་ཡློད་ཀང་སྐབས་འདིའི་རིགས་དྲུག་གི་ས་བློན་ནི། བསྲུང་འཁློར་གི་སྔློན་དུ་

ཕུང་པློ་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་ས་བློན་བཤད་པ་ལྟར་བྱྗེད་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་འབློག་

མིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྗེགས་ཀི། དྲུག་ཀ་མ་

ཚང་བ་དང༌། ༀ་དང་བྲུཾ་གཉིས་འབྱུང་བ་མ་དག་པར་གསལ་ལློ། །དྲུག་པློ་དྗེ་ལུས་ཀི་

གནས་གང་དུ་སློམ་པ་ནི། རྒྱུད་དང་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་གཞན་རྣམས་ནས་མི་གསལ་

ཡང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། རིམ་པས་དཔྲལ་བ་ལྟྗེ་བ་མགྲིན། །རང་པ་སིང་

དང་སྦྱི་བློ་རུའློ། ཞྗེས་བཤད་ལ། རྣམ་སང་སློགས་གནས་དྗེ་དག་ཏུ་སློམ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་གཟུགས་ཕུང་གི་ས་བློན་གི་རྟྗེན་ཡིན་པས། 

གཟུགས་ཕུང་གི་གནས་ཀི་གཙོ་བློ་ནི་མགློ་པློའི་དབུས་སུ་བཤད་དྗེ། དཔྲལ་བ་ཐིག་

ལྗེའི་གནས་སུ་བཤད་པ་ལ་བསམས་སློ། །ཚོར་ཕུང་དྲློད་ལ་བརྟྗེན་པས་དྗེའི་གནས་

ཀི་གཙོ་བློ་ནི་ལྟྗེ་བ་དང༌། འདུ་ཤྗེས་ནི་མིག་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་ཤྗེས་དྲུག་དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་ལ། དབང་པློ་རྣམས་ཕལ་ཆྗེ་བའི་གནས་མགྲིན་པ་ཡིན་པས། 

འདུ་ཤྗེས་ཀི་གནས་མགྲིན་པ་དང༌། འདུ་བྱྗེད་ཀི་ཕུང་པློའི་རྩ་ཉློན་དང་ཉྗེ་ཉློམ་སློགས་

ཀི་སྗེམས་བྱུང་གི་རྟྗེན་རླུང་ཡིན་ལ། དྗེའི་གནས་ནི་རང་པ་གཉིས་ཀི་ལློང་བུའི་འློག་

དང༌། རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་སྗེམས་ཀི་རྟྗེན་སློག་འཛིན་གི་རླུང་སིང་ཁར་གནས་པས། 

རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློའི་གནས་སིང་ཁར་བཤད་ཅིང༌། ཧི་ཡིག་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་འགློད་

པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་མ་བཤད་དློ། །གནས་དྗེ་དྲུག་ཏུ་ཡི་གྗེ་དྲུག་

བཀློད་ནས་དྗེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྣམ་སང་སློགས་དྲུག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའློ། །ཕྱག་མཚན་ནི་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་

ལས། དང་པློ་གཡས་ན་འཁློར་ལློ་འཕྱར། །གཡློན་པ་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་

པ། །གསུམ་པློ་རིན་ཆྗེན་པད་མ་དམར། །གཡས་པ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་འཕྱར། །གཡློན་

རྣམས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསམས། །ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་ཕྱག་གཡས་ན། །རློ་རྗེ་

གཡློན་པ་དྲིལ་བུ་དཀུར། །བརྟྗེན་པའློ་དྗེ་བཞིན་གཡློན་པ་གཞན། །མི་བསྐློད་པ་ནི་

ཕྱག་གཡས་ཀིས། །ས་གནློན་ཕྱག་རྒྱས་རློ་རྗེ་འཛིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྗེ་ཐ་

མའི་གཡློན་པས་ཀང་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པའློ། །ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་དྲིལ་བུ་

དཀུར་བརྟྗེན་པ་གསུམ་ནི་བསྗེམས་པ་དང་བཅས་པར་བཤད་ལ། སྗེག་པ་དང་ཞྗེས་

འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་སྔ་མ་དང་དློན་འདྲ་བའི་འགྱུར་ཁྱད་ཙམ་སྗེ། དློན་ནི་འགིང་བ་དང་

བཅས་པའློ། །རིན་འབྱུང་དང་སང་མཐའ་དང་དློན་གྲུབ་གསུམ་ནི། ལྭ་བ་པས་གཡས་

གསུམ་རློལ་བ་དང་བཅས་པས་འཛིན་ཞིང༌། གཡློན་གསུམ་ལ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ་

ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་མ་བཤད་ལ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་གཡས་གསུམ་གདྗེངས་པ། གཡློན་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གསུམ་རློལ་པ་དང་བཅས་པས་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པར་བཤད་པའི་དང་པློ་ནི། ཕྱག་

མཚན་འཕྱར་བ་དང་དློན་གཅིག་ལ། རློལ་པ་ཡང་འགིང་བའི་དློན་ནློ། །དྗེ་གསུམ་གི་

གཡས་པ་གསུམ་གིས་དཀུར་འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་གསུམ་ཐུགས་ཀར་ཕྱློགས་པ་

དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀའི་གཡློན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་དུ་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པའི་

འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་བ་མི་ལྗེགས་ལ། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་རློག་འགྱུར་ལས། སྔར་

བཤད་པ་བཞིན་འབྱུང་བ། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང་མཐུན་པས་ལྗེགས་སློ། །མངློན་

བརློད་ཀི་སྐབས་བཞི་པར། མི་འཁྲུགས་པ་དང་རྟག་པའི་རིགས། །རློ་རྗེ་ཉི་མ་དྗེ་

བཞིན་ཏྗེ། །འློད་དཔག་མྗེད་དང་དློན་ཡློད་གྲུབ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདྗེ་བ་ཆྗེ། ཞྗེས་

དང༌། དྲུག་པ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡིན། །ལྔ་བློ་ཧྗེ་རུ་ཀར་ཤྗེས་བྱ། །རློ་རྗེ་དཔའ་བློ་

ཡང་དྗེ་ཉིད། ཅྗེས་དང་། གདན་གི་རིམ་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། གླང་པློ་སྗེང་གྗེ་རྟ་དང་

ནི། །རྨ་བྱ་དང་ནི་མཁའ་ལྡིང་དང༌། །དྗེ་ཡི་སྗེང་དུ་ཡི་དྭགས་གདན། ཞྗེས་འབྱུང་སྗེ། 

གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། རློ་སྗེང་དྗེ་དག་རིམ་བཞིན་དུ། །རིགས་དྲུག་གཙོ་བློ་བསློམ་

པར་བྱ། ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བ་དང༌། ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། རློ་རྗེ་ལག་གིས་ས་ལ་རྗེག །རློ་

རྗེ་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་ཅིང༌། །ཞལ་གི་མཆུ་ནི་རྣམ་པར་བསྒྱུར། །འཁློར་ལློ་དྲིལ་བུ་

འགིང་དང་བཅས། །རིན་ཆྗེན་དྲིལ་བུ་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །པད་མ་དྲིལ་བུའི་རིམ་པ་

དང༌། །དྲིལ་བུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་ཉིད། །ཐམས་ཅད་བསྗེམས་པར་རྣམ་བསློམས་ཏྗེ། 

ཞྗེས་མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པ་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་དང༌། པད་མ་དང་ཟླ་ཉིའི་དབུས་སུ་

རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པར་བཤད་དྗེ། 

དཀིལ་འཁློར་དྲུག་གི་དབུས་སུ་རྗེ་རྗེས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དློ། །འདིར་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་གར་སྦྱན་གསུམ་པ། རལ་པའི་ཅློད་པན་ཅན། ཕྱག་

རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཡས་བརྐང་དུ་བཞུགས་པ་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་མི་བསྐློད་པར་

བཤད་ཅིང༌། དྗེའི་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་ནི་མངློན་བརློད་དང་མཐུན་ནློ། །

འདིར་བློད་ཁ་ཅིག་གིས། ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་དང༌། བི་བྷུ་ཏི་ཙནྟྲས་རློར་སྗེམས་དྲུག་

པ་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་མི་བསྐློད་པར་བཞྗེད་པ། མངློན་བརློད་ལས་རློར་སྗེམས་དྲུག་པར་

གསུངས་པ་དང༌། གདན་དྲུག་གི་རིམ་པ་དང༌། ཕྱག་མཚན་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་

བཤད་པ་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར། རྣམ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཉིད། ཅྗེས་པའི་

འགྲྗེལ་པར། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཉིད་ནི་མི་བསྐློད་པའློ་ཞྗེས་དང༌། ལྭ་བ་པས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་

འགྲྗེལ་པར་རློར་སྗེམས་མི་བསྐློད་པ་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་དྲུག་པར་བཤད་པས་སློ། ཞྗེས་

འགློག་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལ་རློར་སྗེམས་དྲུག་པར་བཤད་པ་ནི། མི་བསྐློད་པ་ནས་

དློན་གྲུབ་ཀི་བར་གི་རིགས་ལྔ་ལ་ལྟློས་པའི་དྲུག་པ་རློ་རྗེ་འཆང་ཡིན་ལ། དྗེས་ན་ལུང་

དྗེ་རློར་སྗེམས་དྲུག་པ་ཡིན་པའི་ཤྗེས་བྱྗེད་ཡིན་གི། གནློད་བྱྗེད་ག་ལ་ཡིན། གལ་ཏྗེ་

ཤྗེས་བྱྗེད་ཡིན་ཀང་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་སྦྱར་བའི་རློར་སྗེམས་དྲུག་པར་འདློད་

པ་ལ་གནློད་བྱྗེད་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ནི་རྣམ་སང་ནས་བགྲངས་པའི་ལྔ་པ་ཡིན་པས་སློ་སམ་

ན། རྣམ་སང་ནས་བགྲངས་པའི་ལྔ་པ་དང༌། ཐློག་མ་མི་བསྐློད་པ་ལ་བྱས་པའི་དྲུག་པ་

གཉིས་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་ལ། མི་བསྐློད་པ་དང་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་

གཉིས་སྦྱར་བ་གཞན་དུ་མང་དུ་བྱུང་ཡང་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དུ་མ་ཞིག་ཏུ། རྣམ་

ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་རློར་སྗེམས་སྦྱར་བས་རློ་རྗེ་འཆང་ཕུང་པློ་དྗེ་དང་སྦྱློར་བ་ལ་

ཡང་འགལ་བ་མྗེད་དྗེ། དཔྗེར་ན་གཞུང་མང་པློར་རྣམ་སང་དཀར་པློར་བཤད་ཀང་གློ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཆའི་སྐབས་སུ་སྗེར་པློར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་

རིགས་ལྔ་ནི་ཉི་ཚེ་བ་དང༌། རློ་རྗེ་འཆང་ནི་ཁྱབ་བདག་གི་རིགས་སུ་བཤད་ལ། འདིར་

ཡང་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཕུང་པློ་ལྔ་ཀ་ཚོགས་པའི་དྗེ་ཉིད་ལ་བཤད་པས་སྤྱིའི་རྣམ་དག་ཡིན་ལ། 

ཕུང་པློ་ལྔ་སློ་སློའི་དག་བྱྗེད་ནི་ཉི་ཚེ་བ་ཡིན་པས། རློ་རྗེ་འཆང་ཕུང་པློ་སློ་སློ་བའི་

དག་བྱྗེད་ཀི་ནང་དུ་བགྲང་བ་མི་འཐད་པས། རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་སྦྱར་བའི་རློར་

སྗེམས་ནི། མིང་ལ་དྗེ་ལྟར་བྱུང་ཡང་དློན་ནི་མི་བསྐློད་པ་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་ནི་རློ་རྗེ་

འཆང་དུ་རིགས་སློ་སམ་ན། འདི་ནི་དྗེ་ལྟར་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་སྒྲུབ་བྱྗེད་དངློས་

གཞིར་སང་མློད་ཀང་རྣམ་སང་དང་སང་མཐའ་དང་མི་བསྐློད་པ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་

ཐུགས་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ན། དྲུག་པ་རློ་རྗེ་འཆང་མི་བསྐློད་པའི་ནང་དུ་

བསྡུས་པར་སྤྱློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ཡང་ཡློད་པས། མི་བསྐློད་པ་རིགས་ཉི་ཚེ་

བར་མ་ངྗེས་ལ། བདྗེ་སློང་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་འདྗེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རློ་རྗེ་

འཆང་དང་མི་བསྐློད་པ་གཉིས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱས་འདྗེབས་པའི་ཕྱིར་ཡང་རིགས་

ཉི་ཚེ་བར་མ་ངྗེས་སློ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལྭ་བ་པས་མཛད་པ་ལས་ཀང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་འདིར་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་རང་བཞིན་ཏྗེ། མི་བསྐློད་པ་ནི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་རང་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་

གསུངས་པས་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་རློར་སྗེམས་སུ་བཤད་ནས། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཟུར་དུ་

བཤད་པ་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་དང་འདི་འདྲ་བ་རྣམས་སུ་ནི། ཡུལ་ཅན་གི་ཆློས་དབྱིངས་

ཡྗེ་ཤྗེས་རློ་རྗེ་འཆང་དང༌། ཡུལ་ཆློས་དབྱིངས་མི་བསྐློད་པར་འཆད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་

ཤྗེས་ལ་མི་བསྐློད་པར་བཤད་ནས་རློར་སྗེམས་ཟུར་དུ་འཆད་པ་ལྟར་ན་དྗེ་གཉིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བཟླློག་སྗེ་བྱ་དགློས་པས་ཁྱད་པར་གཉིས་པློ་ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །ཕྱག་

མཚན་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་ལྟར་ན་མི་བསྐློད་པའི་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་

ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཚུལ་དུ་འློང་བས་དྗེ་ཡང་གནློད་བྱྗེད་དུ་མི་འགྲློའ ློ། །གདན་གི་རིམ་

པ་ནི་མི་བསྐློད་པ་ནས་རློར་སྗེམས་ཀི་བར་དྲུག་གི་རིམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ཀི་རློར་

སྗེམས་ལྔ་པར་བཤད་པའི་རིམ་པ་དང་མི་འགྲིག་ཅིང༌། རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་

སྦྱར་བའི་ལྷ་གང་ཡིན་ལ་གླང་པློ་ཆྗེའི་གདན་དགློས་པར་སློན་པ་ཡང་མིན་ལ། ཧྗེ་རུ་

ཀ་ལ་རློ་གདན་སློན་པ་ཡང་མིན་ནློ། །

རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་འགྲྗེལ་པ་ཨ་བྷྱཱ་སློགས་ལ་གནློད་བྱྗེད་དུ་འདྲྗེན་པ་ནི་ལུང་

འདྲྗེན་པའི་ཡུལ་དྗེས་ལུང་དྗེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་དགློས་མི་དགློས་མ་དཔྱད་

པའློ། །འཁྲུལ་སློང་དང་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། མི་བསྐློད་པ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་

དང་སྦྱར་ནས། ཕུང་པློ་ལྔའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རློར་སྗེམས་སུ་བྱས་པ་དང༌། ཡང་ན་

ཕུང་པློ་ལྔའི་དྗེ་ཉིད་མི་བསྐློད་པ་དང༌། རློར་སྗེམས་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་སྦྱློར་

བའི་གདམ་ང་ཅན་དུ་བྱས་ནས། ཕན་ཚུན་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་རྟློགས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་སང་

སློགས་ལ་ཡང་མི་བསྐློད་པས་རྒྱས་བཏབ་པའློ། ཞྗེས་འདློད་ཀི་ཕྱློགས་གཅིག་ངྗེས་

གཟུང་དུ་མི་འདློད་དློ། །ལྭ་བ་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཕུང་པློ་བྱིན་བརླབ་ཀི་

སྐབས་སུ་རློར་སྗེམས་མི་བསྐློད་པར་མ་བཤད་ཀི་མི་བསྐློད་པ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་

དང་སྦྱར་ནས་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཟུར་དུ་འཆད་པ་ལྟར་ན། ཧྗེ་རུ་ཀ་མི་བསྐློད་པར་མི་བྱྗེད་ཀང་

ལཱུ་ཨི་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་རློར་སྗེམས་སུ་བཤད་ནས། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཟུར་དུ་

འཆད་པ་ལྟར་ན་ཧྗེ་རུ་ཀ་མི་བསྐློད་པ་ལ་འཆད་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡང་མྗེད་དྗེ། དྗེ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གཉིས་རྣམ་གཞག་སློ་སློ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཕུང་པློ་ལྔ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ། དབུ་བ་དང༌། ཆུ་བུར་དང༌། སྨིག་རྒྱུ་དང་། ཆུ་ཤིང་དང༌། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བཞིན་

དུ་སློམ་པའམ། ཡང་ན་དྗེ་རྣམས་ལས་གཞན་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་ལྷར་མློས་པ་

ཉིད་ཀིས་དྗེ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའློ། ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་ལྭ་བ་པས། གལ་ཏྗེ་ཡང་

རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་སློགས་པའི་ལྷར་མློས་པ་ཁློ་ན་དྗེ་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་སྔར་དབུ་བ་སློགས་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རྣམ་

སང་ལ་སློགས་པའློ། ཞྗེས་བཤད་པ་དྗེ་ལ་ཡང་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་སྐུར་མློས་པ་

དགློས་པར་སློན་པའི་དློན་ཡིན་གི་ཕུང་པློ་རྣམས་རང་བཞིན་མྗེད་པར་མློས་པ་དང༌། 

ལྷར་སློམ་པ་གང་རུང་གི་ཆློག་པར་སློན་པ་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། མིག་གཉིས་སུ་ༀ་དཀར་པློ་ལས་གཏི་མུག་ཟད་པར་བྱྗེད་པའི་

རློ་རྗེ་དཀར་པློ་དང༌། རྣ་བ་གཉིས་སུ་ཧཱུཾ་ནག་པློ་ལས། ཞྗེ་སང་འཇློམས་པའི་རློ་རྗེ་ནག་

པློ་དང༌། སའི་བུག་པ་གཉིས་སུ་ཏཾ་སྗེར་པློ་ལས། སྗེར་ས་ཉམས་པར་བྱྗེད་པའི་རློ་རྗེ་

སྗེར་པློ་སྗེ། མངློན་བརློད་ལས། ས་གཉིས་ནི་སྗེར་ས་རློ་རྗེའློ་ཞྗེས་དང༌། ལྭ་བ་པས། 

སྗེར་ས་རློ་རྗེ་ས་བུག་གཉིས་སུ་འགློད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །ཀུན་སྤྱློད་ལས། 

ལྕྗེ་ལ་ནི་འདློད་ཆགས་རློ་རྗེའློ། ཞྗེས་དང༌། ལྭ་བ་པས་ཀང༌། ལྕྗེའི་རྩ་བར་འགློད་པར་

བཤད་པས། ཁ་སྗེ་ལྕྗེའི་རྩ་བར་ཨཾ་དམར་པློ་ལས་འདློད་ཆགས་ཟད་པར་བྱྗེད་པའི་རློ་

རྗེ་དམར་པློ་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། ཕག་དློག་རློ་རྗེ་ལུས་དཔྲལ་ལ། ཞྗེས་

པ་ལྟར་རྗེག་ལ་སྗེ་རྗེག་བྱྗེད་ལུས་ཀི་དཔྲལ་བར་ཁཾ་ལང་ཁུ་ལས་ཕག་དློག་ཟད་པར་

བྱྗེད་པའི་རློ་རྗེ་ལང་གུའློ། །འདིར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་གཞུང་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར་དང་དྗེ་
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མར་དློས་བཅློས་པ་ལ་ས་ལ་སྗེར་ས་དང༌། རྗེག་ལ་ཕག་དློག་ཅྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། ཇློ་

བློའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེའི་གཞུང་དུ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང༌། 

ཀུན་སྤྱློད་དང་སཾ་བྷུ་ཊ་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར་ཡང་ས་ལ་སྗེར་ས་དང༌། ལུས་ལ་

ཕག་དློག་རློ་རྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། མངློན་བརློད་ཀི་སྐབས་འགའ་ཡར་དུ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་

འབྱུང་ལ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པར་ས་ལ་ཕ་མ་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བཤད་དློ། །མར་དློ་རྐང་

པ་དང་ཆག་གི་འགྱུར་དང་། ལྭ་བ་བའི་འགྲྗེལ་པ་དང་། མངློན་བརློད་ཀི་སྐབས་འགའ་

དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དུ་ཡང་ས་ལ་ཕག་དློག་རློ་རྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་རྒྱུད་དང་

བསན་བཅློས་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པས། ས་ལ་སྗེར་སའམ་ཕ་མ་དང་། 

ལུས་ལ་ཕག་དློག་རློ་རྗེར་བཤད་པ་བཞིན་བྱས་ན་ལྗེགས་པར་མངློན་ནློ། །རྗེག་བྱ་ལ་

ཞྗེས་པ་ནི་འགྱུར་མ་ལྗེགས་པས། མན་སྗེར་རྗེག་བྱྗེད་ལ་ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱ་ལ། 

རྗེག་ལ་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་དློན་ཡང་དྗེའློ། །ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་དཔའ་དབང་ཕྱུག་སྦྱིན། །སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་ཀི་རང་སིང་ལའློ། ཞྗེས་པ་ལྟར་སྐྗེ་

མཆྗེད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་ཕྱིར་སྐྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་དྗེ་ཡིད་ཀི་སྐྗེ་

མཆྗེད་ལ་སྗེ་དྗེའི་གནས་སིང་ཁར་ཧཾ་དཀར་པློ་ལས་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་

པར་བྱྗེད་པའི་རློ་རྗེ་དཀར་པའློ། །དྗེ་དག་ནི་རྒྱུད་གཞན་ནས་ས་སིང་དང༌། ཕྱག་རློར་

དང་ནམ་སིང་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་དབང་ཕྱུག་དང༌། སྒིབ་སྗེལ་དང༌། ཀུན་བཟང་ཞྗེས་

གསུངས་པ་རྣམས་སློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་གཉིས་པ། རལ་པའི་

ཅློད་པན་ཅན་སྦྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་

པའི་དང་པློའི་གཡས་ཀིས་འཁློར་ལློ་འཕྱར་ཞིང༌། གཉིས་པའི་གཡས་ཀིས་ཐུགས་
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ཀར་རློ་རྗེ་དང༌། གཡློན་གཉིས་སྗེག་པ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པ་དང༌། 

དྗེ་ནས་གསུམ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་གཡས་ཀིས་རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། པད་མ་དམར་པློ་

དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་རློལ་པ་དང་བཅས་པས་འཕྱར་ཞིང༌། གཡློན་གསུམ་རློལ་པ་

དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ་དང༌། དྲུག་པས་གཡས་རློ་རྗེ་ཐུགས་

ཀར་འཛིན་ཞིང༌། གཡློན་སྗེག་པ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པའློ། །མིག་

ལ་སློགས་པ་ལ་གནས་ཀི་སློ་ནས་གཉིས་གཉིས་ཡློད་ཀང་ལྷ་རང་གི་ངློ་བློའི་སློ་ནས་

གཅིག་ཏུ་བགྲང་པས་སྐློན་མྗེད་དློ། །

འདི་དྲུག་གི་ས་བློན་དྲུག་ནི། འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་མི་འབྱུང་ཡང་མངློན་

བརློད་ཀི་བསྲུང་འཁློར་གི་སྔློན་དུ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་བཞིན་ཡིན་

ནློ། །མངློན་བརློད་ལས་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་སྐྗེ་མཆྗེད་

བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་སྐབས་སུ་བྲུཾ་དཀར་པློ། ཧཱུཾ་ནག་པློ། ཁཾ་སྗེར་པློ། ཨ་དམར་པློ། ཧཾ་

ལང་གུ་དང༌། ཧཾ་དཀར་པློ་དྲུག་བཤད་མློད་ཀང་སྐབས་འདིར་ནི་སྔ་མ་དྲུག་སྐབས་

སུ་བབ་བློ། །གསུམ་པ་ནི། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། འདི་རྣམས་རིམ་པས་ལྟྗེ་བ་

སིང༌། །མགྲིན་པ་དཔྲལ་བ་གསང་གནས་སུ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ལུས་ཀི་སའི་

ཁམས་ལ་སྗེ་ལྟྗེ་བར་ནི་ལཾ་སྗེར་པློ་ལས་ལྟུང་བྱྗེད་མ་སྗེར་མློའ ློ། །ཆུའི་ཁམས་ལ་སྗེ་

སིང་ཁ་ལ་ནི་མཱཾ་ནག་པློ་ལས་གསློད་བྱྗེད་མ་ནག་མློའ ློ། །མྗེའི་ཁམས་ལ་སྗེ་མགྲིན་པ་

ལ་ནི་པཾ་དམར་པློ་ལས་འགུགས་བྱྗེད་མ་དམར་མློའ ློ། །རླུང་གི་ཁམས་ལ་སྗེ་དཔྲལ་

བར་ནི་ཏཾ་ལང་ཁུ་ལས་གར་གི་དབང་ཕྱུག་མ་ལང་ཁུའློ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་སྗེ་

གསང་གནས་ལ་ནི་ཁཾ་དུད་ཁ་ལས་པད་མའི་དྲ་བ་ཅན་མ་དུད་ཁ་སྗེ། དང་པློ་བཞི་
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ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ། སྤྱན་གསུམ་པ། སྐྲ་གྲློལ་བ་གཅྗེར་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་

པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པའི་གཡས་པ་ན་ནི། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། 

འཁློར་ལློ་རློ་རྗེ་པད་རལ་གྲི། །གཡས་པའི་གཞན་ན་གྲི་གུག་གློ །ཞྗེས་པ་ལྟར་དང༌། 

གཡློན་པ་རྣམས་ན་ནི་གཡློན་ན་ཐློད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཞྗེས་པ་ལྟར་དང༌། ལྔ་པ་ནི་རྩ་ཞལ་

དུད་ཁ་གཡས་དཀར་གཡློན་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་

གིས་གྲི་གུག །ཚངས་མགློ་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། གཡློན་གསུམ་གིས་ཐློད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

ཞགས་པ་འཛིན་པ། ལྷག་མ་ནི་གཞན་བཞི་དང་འདྲའློ། །འདི་རྣམས་རང་རང་གི་

འབྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བཞུགས་པར་མངློན་བརློད་ལས་སློ། །འདི་ལྔ་ནི་སྤྱན་

སློགས་བཞི་དང་། ཆློས་དབྱིངས་རློ་རྗེ་མར་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ནས་བཤད་ལ། མན་

སྗེར་ལྔ་པ་རློ་རྗེ་སྗེམས་མར་བཤད་དློ། །ས་བློན་ལྔ་པློ་འདི་ཡང་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ན་

མི་གསལ་ཡང་མངློན་བརློད་དང་ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ལས་བསྲུང་འཁློར་གི་སྔློན་དུ་

བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། མངློན་བརློད་ལས། དཀིལ་འཁློར་པའི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་

བསྐྗེད་ནས་ཁམས་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་སྐབས་སུ། ལཾ་མཱཾ་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་ལྔ་བཤད་ཀང་

འདིར་སྔ་མ་སྐབས་སུ་བབ་བློ། །དྗེ་ནས་ༀ་པྲ་ཀྲི་ཏ་པ་རི་ཤུདྡ་སརྦ་ད་རྨ་པྲ་ཀྲི་ཏ་པ་

རི་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཀི་རང་བཞིན་ཡློངས་སུ་དག་པ་ནི་ངའློ་སམ་དུ་སྔགས་དློན་ལྟར་ང་རྒྱལ་བརྟན་པློ་

གཟུང་ངློ༌། །སྔགས་འདི་མངློན་བརློད་ཁ་ཅིག་ལས་མི་འབྱུང་ཡང་གཞན་ཁ་ཅིག་དང་

ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ལས་གསུངས་སློ། །

འདིར་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་མན་ངག་བཞིན་ལློ་ཆྗེན་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་དློན་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བཤད་པ་ལས། དབང་པློ་ཐ་མས་ཕུང་སློགས་ལྷའི་སྐུར་སློམ། འབིང་གིས་ཡི་གྗེ་

རྣམས་བསློམ། དབང་པློ་རབ་ཀིས་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པར་མློས་པ་བྱ་གསུང་སྗེ། 

ལྷའི་སྐུ་སློམ་པ་ལ་མ་བྱང་བའི་དུས་སུ་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་སློགས་རྗེ་རྗེ་ནས་སློམ་

པ་དང༌། དྗེ་ལ་བྱང་བའི་སྐབས་སུ་ཡི་གྗེ་ལྷའི་རང་བཞིན་དུ་ཤྗེས་ནས་སློམ་པ་དང༌། 

ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བའི་དུས་གསུམ་ལ་དགློངས་པ་འདྲའློ། །རབ་འབྱློར་ཞི་བས་དབང་

པློ་རབ་ཀིས་ཕུང་པློ་དང༌། འབིང་གིས་དྗེ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་གཉིས་དང༌། ཐ་མས་དྗེ་

གཉིས་དང་ཁམས་དང་གསུམ་ག་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་བྱ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །མར་དློས་ས་

བློན་ལ་མི་ལྟློས་པར་བསྐྗེད་གསུང་མློད་ཀང་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་ས་བློན་ལས་སྐྗེད་

པ་ཡིན་ནློ། །འདི་རྣམས་སློམ་པ་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། ཕྱག་གཉིས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྦྱློར་

ལྡན། །ཕུང་པློ་ལ་སློགས་ང་རྒྱལ་བྱ། ཞྗེས་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་ཡང་གསུངས་ཤིང༌། 

མངློན་བརློད་ལས་སྔློན་དུ་ཕུང་སློགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་བཤད་པ་འདི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་དམ་ཚིག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ལྔ་མའི་བར་དང༌། དཔའ་བློ་

གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལུས་དཀིལ་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་བར་མངློན་བརློད་ཀི་

འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་པས་དྗེ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཤྗེས་པར་

བྱློས་ཤིག །གཉིས་པ་ནི། ཕུང་པློ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་དྲུག་དང༌། ནང་གི་སྐྗེ་མཆྗེད་

བྱིན་རླློབ་ལ་དྲུག་དང༌། ཁམས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་ལྷ་ལྔ་སློམ་པ་དྗེ་ལྟར་ན་ཕུང་པློ་

དང༌། ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་དྗེ་རྣམས་བསློམས་ནས་དག་པར་

བྱྗེད་པའི་ལྷ་སློ་སློའི་རྣམ་པར་དག་པ་བཤད་པའློ་ཞྗེས་དློན་བསྡུས་སློ། །ཀུན་སྤྱློད་

ལས། དྗེ་ལྟར་ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་དང་ཁམས་རྣམས་ལ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བསྐྗེད་པར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་པས་ལྷ་བཅུ་བདུན་པློ་རང་གི་ལུས་ལ་བཀློད་པ་ཙམ་མིན་གི་ལྷ་

རྣམས་སྐྗེད་པ་ན་རང་ཉིད་ལྷ་དྗེ་དང་དྗེའློ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་བསྐྗེད་དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་ནས་བསྲུང་འཁློར་གསུངས་ཚུལ་

དང༌། སྐབས་སུ་བབ་པའི་གཞུང་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། ར་བ་རྣམས་

ནི་ཕྱློགས་སུ་དགློད། །འློག་ཏུ་མཚོན་ཆ་དགློད་པར་བྱ། །འཁློར་ལློ་གནས་པའི་

བདག་ཉིད་མཉམ། །སྗེང་དུ་མདའ་ཡི་དྲ་བ་བྱ། །མཁའ་སྤྱློད་དུ་ནི་གུར་བྱ་སྗེ། །དྗེ་དག་

གིས་ནི་གློ་ཆར་འགྱུར། །དྗེ་ལྟར་གློ་བགློས་སུམ་ཅུ་ནི། །རྩ་གསུམ་པས་ཀང་གཞིག་

མི་ནུས། ཞྗེས་རློ་རྗེའི་ས་གཞི་དང༌། ར་བ་རྣམས་དང་། གུར་དང་མདའ་ཡི་དྲ་བ་བྱ་

བར་གསུངས་ཏྗེ། མཚོན་ཆ་ནི་རློ་རྗེའི་ས་གཞིར་བཤད་ལ། མཁའ་སྤྱློད་ནི་སྗེང་གི་

ནམ་མཁའློ། །རང་པ་གསུམ་པ་ལ། འཁློར་ལློ་བདག་ཉིད་མཚོན་ཆ་མཉམ། ཞྗེས་ཀང་

འབྱུང་ལ་དྗེའི་དློན་འཁློར་ལློར་གནས་པ་དང༌། མི་གནས་པའི་རང་ཉིད་གཉིས་མཚོན་

ཆའི་དྲ་བས་གློ་བགློ་བ་མཉམ་པར་བྱ་བའི་དློན་དུ་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་བཤད་ལ། 

གཉིས་ཀའི་བཤད་སྦྱར་དུ། བདག་ཉིད་འཁློར་ལློ་ལ་གནས་པ། ཞྗེས་འབྱུང་ཞིང༌། 

དྗེའི་དློན་བསྲུང་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བ་ལ་གནས་པ་ལ་བཤད་དློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་དྗེ་བཤད་

རྒྱུད་ཀིས་འགྲྗེལ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཡློད་པའི་དང་པློ་མངློན་བརློད་ལས་བཤད་ཚུལ་

ནི། འློད་ཟྗེར་ཕྱློགས་བཅུར་སྤློས་པ་ལས། རློ་རྗེའི་ས་གཞི་དང་ར་བ་དང་དྲ་བ་དང་། 

བ་རྗེ་དང་མདའི་དྲ་བ་དང༌། རློ་རྗེའི་མྗེ་འབར་བར་བསམས་ནས་མྗེ་དི་ནི་ལ་སློགས་

པའི་སྔགས་དྲུག་བརློད། དྗེ་ནས་ཧྗེ་རུ་ཀའི་བཀའི་འཁློར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་འབར་

བ་བལྟས་ནས་དྗེའི་དབུས་སུ་ཉི་མ་ལ་རློར་སྗེམས་དཀར་པློ། རྩ་ཞལ་དཀར་པློ་ཞི་བ་
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གཡས་སྗེར་གཡློན་ལང་བ་གཉིས་ཁློ་བ། ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ། 

བར་པ་གཉིས་ཀིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་

འཛིན་པ། རང་འདྲའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་

པ། ཐློད་ཕྗེང་དང་མི་བསྐློད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། རྒྱན་ཐམས་ཅད་རློགས་པ། མཚན་

དཔྗེ་དང་ལྡན་པ་བསམས་ལ། ཤར་ནས་ཕྱློགས་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་རློ་རྗེ་རྟག་པ་དང༌། 

རློ་རྗེ་ཉི་མ་དང༌། རློ་རྗེ་གཙུག་ཏློར་དང༌། རློ་རྗེ་ཐབ་སྦྱློར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྔློ་སྗེར་

དམར་ལང་བཞི་དང༌། ཤར་ལྷློ་ནས་མཚམས་ལུགས་འབྱུང་དུ་རློ་རྗེ་གནློད་སྦྱིན་དང༌། 

རློ་རྗེ་དུས་དང༌། རློ་རྗེ་སློབས་པློ་ཆྗེ་དང༌། རློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་རིམ་པ་བཞིན། དུད་ཁ། 

དཀར་པློ། ནག་པློ། སྔློ་དམར་བཞི་སྗེ་ཁློ་བློ་བརྒྱད་སྤློའ ློ། །དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་

གསུམ་པ། ཕྱག་དྲུག་གི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ཐློད་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག །བར་པ་གཉིས་

ཀིས་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུ། ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་དྲིལ་བུ་དང་ཅང་ཏྗེའུ་འཛིན་པ། 

རང་འདྲའི་ཤྗེས་རབ་མས་འཁྱུད་པ། ས་ཚོགས་པད་མའི་སྗེང་ན་གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕྱློགས་སྐློང་བརྒྱད་མནན་པ། རབ་ཏུ་འཇིགས་པའི་

ཐློད་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། དབུ་སྐྲ་དམར་སྗེར་གྗེན་དུ་བརྗེས་ཤིང༌། མི་བཟད་པའི་

མཆྗེ་བ་གཙིགས་པ། མིའི་རུས་པའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་ཅིང༌། སག་ལྤགས་གློས་སུ་

མནབས་པ། སྦྲུལ་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པའློ། །དྗེ་ནས་སྔར་གི་རློར་སྗེམས་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། རང་ཉིད་ཧཱུཾ་མཛད་སྔློན་པློ་སྔློ་སྗེར་ལང་བའི་ཞལ་གསུམ་པ། ཕྱག་དྲུག་

གི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ། བར་པ་གཉིས་ཀིས་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ། ཐ་མ་

གཉིས་ཀིས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པ། འློད་ཟྗེར་འབར་བའི་ཕྗེང་བ་འཁྲུགས་པ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མཆྗེ་བ་གཙིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པ། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་པ། མི་

མགློ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། ཐློད་ཕྗེང་གི་སྐ་རགས་ཅན། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔས་དབུ་

བརྒྱན་པ། རང་འདྲའི་ཤྗེས་རབ་མ་དང་སློམས་པར་འཇུག་པ། གདུག་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བདག་པློ་འཇིགས་བྱྗེད་དང༌། དུས་མཚན་གཡས་བརྐང་གི་སབས་ཀིས་མནན་

པའློ། །དྗེ་ནས་སྗེང་དུ་གཙུག་ཏློར་དཀར་པློ་དང༌། འློག་ཏུ་རློ་རྗེ་ས་འློག་ནག་པློ་ཞལ་

གསུམ་པ། ཕྱག་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ། གཉིས་པ་གཉིས་ཀིས་

ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཞགས་པ། གསུམ་པ་གཉིས་ཀིས་མདུང་རྩྗེ་གསུམ་དང་འཁློར་ལློ། 

བཞི་པ་གཉིས་ཀིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པ་

བསློམ་མློ། །དྗེ་ནས་སློད་ཁློ་བློ་བཅུ་ལ་སྨད་ཕུར་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཕུར་པ་བཅུ་

ཕྱློགས་བཅུར་སྤློས་ལ། བགྗེགས་མྗེད་པར་གིས་ཤིག་ཅྗེས་ཁློ་བློ་བཅུ་ལ་བཀའ་བསློ་

སྗེ། ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་བརློད་ཅིང༌། མཐྗེབ་མཛུབ་ཀི་སྦྱློར་བས་ཕྱློགས་བཞི་

གཡློན་སྐློར་དང༌། མཚམས་བཞི་གཡས་སྐློར་དང༌། སྗེང་འློག་སྗེ་ཕྱློགས་བཅུར་སྗེ་

ཁློལ་བརབ་བློ། །

དྗེ་ནས་གཡློན་སྐློར་དང་གཡས་སྐློར་གིས་ཕུར་བུ་འདྗེབས་པའི་སྔགས་ཀིས་

ཕུར་བུ་གདབ། གཡློན་དང་གཡས་སུ་བསྐློར་བས་ཐློ་བས་བརྡུང་བའི་སྔགས་བརློད་

ལ་བརྡུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ༀ་ཁ་བཛྲ་དྷིཀ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཀ་ར་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཙནྜ་བཛྲ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཨ་ན་ལཱར་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲོཥྞི་ཥ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཀུནྜ་

ལི་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཡཀ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཀ་ལ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་

མཧཱ་པཱ་ལ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་བྷཱི་ཥ་ཎ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཨུཥྞི་ཥ་ཙཀྲ་བར་ཏི་
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བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་པཱ་ཏ་ལ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པ་གཙོ་བློ་དང་འཁློར་བཅུའི་བཟླས་

པ་བྱ། འཁློར་གི་ཁློ་བློ་ཞལ་གསུམ་པའི་མདློག་ནི་སྗེར་པློའི་གཡས་ནག་གཡློན་ལང་

བ་དང༌། དམར་པློ་དང་དུད་ཁ་དང་དཀར་པློ་གཉིས་ཀི་གཡས་སྗེར་གཡློན་ལང་བ་

དང༌། ལྷག་མ་ལྔ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་འདྲ་བར་གསུངས་སློ། །མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པར། 

དང་པློར་འཁློར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་རློར་སྗེམས་ཡབ་ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་

ཐུགས་ཀ་ནས་ཁློ་བློ་བརྒྱད། རྩིབས་བརྒྱད་ཀི་སྗེང་དུ་སྤློ། དྗེ་ནས་རློར་སྗེམས་ཧཱུཾ་

མཛད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྗེང་འློག་གི་ཁློ་བློ་གཉིས་སྤློ། དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་མཛད་

ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕུར་བུའི་ཁློ་བློ་བཅུ་ཕྱློགས་བཅུར་སྤློས་ནས་བགྗེགས་ལ་ཕུར་

བུས་འདྗེབས། དློ་ནས་ཁློ་བློ་བཅུ་ལ་ཕྱློགས་སྐློང་སློ་སློའི་བགྗེགས་མྗེད་པར་ཀིས་

ཤིག་ཅྗེས་ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་ཀིས་བཀའ་བསློ། དྗེ་ནས་བགྗེགས་མི་འཇུག་པར་

བྱ་ཕྱིར་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་རློ་རྗེ་ཕ་མློའི་འློད་ཟྗེར་སྤློས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། འློག་ཏུ་རློ་རྗེའི་ས་གཞི་དང༌། འློག་གི་ས་གཞི་གཉིས་དང༌། ལློགས་སུ་རློ་རྗེའི་

ར་བ་དང་རྭ་བ་ཉིས་རིམ། སྗེང་དུ་རློ་རྗེའི་བ་རྗེ་དང་མདའི་བ་རྗེ་ཉིས་རིམ། ཐམས་

ཅད་ཀི་ཕྱི་རློལ་ནས་རློ་རྗེའི་མྗེ་འློད་འབར་བ་རྒྱ་ཇི་ཙམ་འདློད་པར་བསྐློར་བར་

བསམས་ནས་སྔགས་གཅིག་དང་གཉིས་དང༌། གཉིས་དང་གཅིག་གིས་བྱིན་གིས་

རླློབ་པ་དང་ལྷློའི་ཁློ་བློ་ཡང་དབུས་སྔློ་ལ་གཡས་སྗེར་གཡློན་ལང་དང༌། ལྷག་མ་བཞི་

ཧཱུཾ་མཛད་དང་འདྲ་བར་འཆད་དྗེ། ལྷློའི་ཞལ་མདློག་འདི་ད་ལྟའི་རྒྱུད་ན་མི་སང་

ངློ༌། །བསྲུང་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་མངློན་བརློད་ལ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་སང་ཡང་

འགྱུར་བཟང་བའི་ལུགས་སུ་བྱས་སློ། །འཁློར་ལློ་རྩིབས་བརྒྱད་པར་བཤད་པ་ནི་
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མཐའི་རྩིབས་ལ་དགློངས། སྗེང་འློག་གི་རྩིབས་གཉིས་ནི་དབུས་སུ་ཡློད་དྗེ་བྷྲུཾ་ལས་

བསྐྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་མན་སྗེ་ལས། འཁློར་ལློ་སྗེར་པློ་རྩྗེབས་བཅུ་པའི་ལྟྗེ་བའི་དབུས་

ཀི་ནང་དུ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། ནང་དུ་ཞྗེས་པ་ཙམ་གིས་ནི་ལྟྗེ་བ་སྦུགས་ཅན་དུ་མི་

འགྲུབ་སྗེ། སྤྱློད་རྒྱུད་ལས། རྩིབས་ཀི་ནང་ནི་ཐམས་ཅད་ན། །བཞུགས་པའི་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་སློགས། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །འློན་ཀང་འདིར་ནི་དྗེ་དང་མི་འདྲ་སྗེ། 

མན་སྗེ་ལས། འཁློར་ལློ་སྗེར་པློ་གཡས་སྐློར་དུ་འཁློར་བ་རྩིབས་བཅུ་པའི་ལྟྗེ་བའི་

དབུས་ཀི་བར་སྐབས་སུ་གནས་པའི་བདག་ཉིད། ཅྗེས་ལྟྗེ་བ་ཁློང་སློང་གི་ཕན་ཚུན་

གི་བར་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ལྷར་སྐྗེད་པར་གསུངས་པས་ལྟྗེ་བའི་ཁློང་གསྗེར་གི་ཡར་

རྩྗེ་དང་མར་རྩྗེ་གཉིས་སྗེང་འློག་གི་རྩིབས་སུ་ཤྗེས་སློ། །

རྩིབས་བརྒྱད་ཀི་ནི། རྩིབས་ཀི་རྩྗེ་མློའི་སྗེང་དུ་ཁློ་བློ་དགློད་པར་ཡང་བཤད་

དློ། །འཁློར་ལློ་སྗེར་པློ་རྩིབས་བཅུ་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་པ་ནི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལ་འདི་ཉིད་

གསལ་ལློ། །ས་ཚོགས་པད་ཉི་ནི་ཀུན་ལ་བྱ་ལ། རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པ་ལ་དྗེ་

ལྟར་བྱུང་ཡང་ཐློག་མར་རློར་སྗེམས་དང་ཧཱུཾ་མཛད་བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ནས་ཁློ་བཅུ་སློམ་

པར་གཞན་ནས་བཤད་པ་བཞིན་བྱས་ཀང་མི་འགལ་ལ། ར་གུར་སློགས་སྔློན་དུ་

བཏང་ནས་ཕྱིས་ཁློ་བློ་སློམ་པ་ཡང་ཁུངས་ཐུབ་མང་པློས་བཤད་དློ། །བསྲུང་འཁློར་

གི་གཙོ་བློ་སྐྗེད་ཚུལ་འདི་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་མཁློའ ློ། །འདི་ལ་མངློན་བརློད་ནས་

བཤད་པའི་སྔགས་རིངས་བཏློན་ནས་ཀང་ཕྱིར་ཟླློག་བྱས་པས་ཆློག་པ་དང༌། བདྗེ་

མཆློག་ལ་རྣལ་འབྱློར་བྱྗེད་པ་རྣམས་ཀི་བར་ཆད་ཕྱིར་ཟླློག་པ་ལ་མཁློ་བར་སང་བས་

འདིར་བིས་སློ། །དྗེ་ལྟར་རློ་རྗེའི་ར་གུར་སློགས་ཀི་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མློང་བ་དང༌། 
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ཕུར་གདབ་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཁློ་བཅུའི་བསྲུང་འཁློར་དང་བཅས་པ་འདི་ནི་

བསྲུང་འཁློར་རྒྱས་པའློ། །ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ལས། ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་ལྟ་བུ་སྤློས་པ་

ལས། རློ་རྗེའི་ར་བ་དང་དྲ་བ་དང༌། ས་གཞི་དང༌། བ་རྗེ་དང་མདའི་དྲ་བ་དང༌། རློ་རྗེའི་

མྗེའི་དྲ་བ་སྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་སྔགས་དྲུག་གིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་

ཕྱློགས་བཅུར་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་སྗེ་གློལ་གཏློག་ཅིང༌། ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་ཤར་

ནས་གཡློན་སྐློར་དུ་ཕྱློགས་བཞིར་དགློད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་ཕུར་བུ་འདྗེབས་པ་དང༌། 

དྗེ་བརྡུང་བའི་སྔགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་བྱྗེད་

པར་བཤད་ཅིང༌། ཁློ་བཅུ་སློམ་པ་མ་བཤད་དྗེ། མངློན་བརློད་ལས་བཤད་པའི་སྗེང་

ནས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསྲུང་འཁློར་བཞག་པ་འདི་ནི་བསྲུང་འཁློར་འབིང་པློ་སྗེ། 

འབིང་པློ་རྣམས་ཀང་འདི་ཁློ་ནར་མ་ངྗེས་སློ། །ལློ་ནག་གཉིས་ཀི་གཞུང་ནས་འབྱུང་

བའི་བསྲུང་འཁློར་ཡང་བསྲུང་འཁློར་འབིང་པློའ ློ། །སློམ་འབྱུང་ལས། ཞལ་བཞི་པའི་

སྔགས་བརློད་པས་ཕྱློགས་ནི་བཅིང་ཞིང་ར་བ་སྗེ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཤར་

དུའློ། །ༀ་གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བྱང་དུའློ། །ༀ་གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾཾ་ཕཊ། ནུབ་

ཏུའློ། །ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ་བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལྷློ་རུའློ། །ཕྱློགས་སུ་སྗེ་གློལ་བརབས་པ་

ཡིས། གདུག་པའི་བདུད་རྣམས་བསྐྲད་པར་བྱ། ཞྗེས་སྔར་གི་དྗེ་དག་གི་སྗེང་ནས་ཁློ་

བཅུ་དང༌། ཕུར་གདབ་ཀི་སྐློར་དང༌། སྔགས་དྲུག་བཞག་པ་ཞིག་གསུངས་ཏྗེ་བསྲུང་

འཁློར་བསྡུས་པ་ཡང་འདི་ཁློ་ན་ལྟར་མ་ངྗེས་སློ། །འདི་ལ་གཡློན་གི་མཐྗེབ་མཛུབ་

ཀིས་ཕྱློགས་རྣམས་སུ་སྗེ་གློལ་བརབས་ནས་སྔགས་བརློད་དྗེ་བགྗེགས་སྐྲློད་པ་ནི་

ཕྱློགས་བཅིང་བ་ཡིན་ལ། སྔགས་བཞི་བརློད་ནས་ར་བ་བྱ་བར་ཡང་གསུངས་པས། 
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ར་བ་སྐྗེད་པ་ནི་དྗེ་རྐང་པ་མིན་པས་རློ་རྗེའི་ས་གཞི་དང་གུར་དང་བ་རྗེ་དང་མདའི་དྲ་

བ་དང་མྗེ་དཔུང་ཡང་བསློམ་སྗེ། དྗེའི་ཚུལ་ནི་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་གཡློན་གི་མཐྗེབ་

མཛུབ་ཀིས་སྗེ་གློལ་བྱས་པ་དང་དུས་མཉམ་པར་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་

གཡློན་སྐློར་དུ་སྔགས་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་སྔློ་ལང་དམར་སྗེར་གི་རང་བཞིན་བཞི་

དང༌། དྗེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འློག་ཏུ་ཧཱུཾ་ལས་སྐྗེས་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རང་

བཞིན་གི་ས་གཞི་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེའི་འློད་ཟྗེར་ལས་སྗེང་དུ་རློ་རྗེའི་མདའི་དྲ་བ་དང༌། 

རློ་རྗེའི་གུར་དང༌། བ་རྗེ་བསམ་པར་བཤད་དྗེ། རློ་རྗེའི་མྗེས་བསྐློར་བ་ཡང་དགློས་

སློ། །འདི་ནི་ལཱུ་ཨི་པའི་མན་ངག་ལས་འློངས་པ་ལྭ་བ་པས་བཤད་པའི་གདམས་

པའློ། །འདི་ལ་བལ་པློ་ཀནི་ཤྲིས་གཞན་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ་ར་གུར་སློགས་བསློམས་

པའི་འློག་ཏུ་སྔགས་བཞི་པློ་བརློད་ཅིང༌། ཕྱློགས་རྣམས་སུ་སྗེ་གློལ་བརབས་པས་

གདུག་པ་རྣམས་བསྐྲད་དྗེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲློ་བ་བགྗེགས་དང་བལ་བར་

མློས་པར་བྱ་བར་བཤད་ཅིང༌། བསྲུང་འཁློར་བསྡུས་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་པ་དང༌། 

འགྲྗེལ་པའི་ལུགས་གཉིས་རྒྱུད་འདིའི་དློན་ཡིན་པས་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བསྲུང་

འཁློར་གསུམ་བཤད་པའི་དང་པློ་ནི་མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་”རྒྱུད་དྗེ་ནས་

བཤད་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ང་དྲུག་གི་ཐུན་མློང་དུ་བཤད་ལ།
1

 ལྷ་ལྔ་དང་

ལུས་དཀིལ་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་ལ་ཡང་བྱྗེད་པ་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པར་སང་བས་ལྷ་

མང་ཉུང་གིས་བསྲུང་འཁློར་རྒྱས་བསྡུས་སུ་འགྲློ་བ་ཡང་མིན་ལ། ལུས་དཀིལ་ལ་

བསྲུང་འཁློར་བསློམ་མི་དགློས་པ་ཡང་མིན་པས། མ་ན་ཀ་ཤྲིས་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པའི་

1  སྐུ།   རྒྱུད་དྗེ་ནས་བདྗེ་མཆློག་གི་བཤད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྗེ་དྲུག་གི་ཐུན་མློང་དུ་བཤད་ལ།
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ལུས་དཀིལ་ལ་ཡང་བསྲུང་འཁློར་འབིང་པློ་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་བསྲུང་འཁློར་གི་

ཚུལ་གསུམ་པློ་དྗེ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན་སྐབས་དང་དགློས་པ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་སྐྗེད་

ནའང་སྐྗེད་ཤྗེས་ལ། བསྡུས་ནའང་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་ཀི་ཆློ་ག་མི་འཆད་པ་ཞིག་

འློང་བས་འདིར་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་སློགས་ཀི་བསྲུང་བ་བཤད་པ་དང༌། བགྗེགས་ལ་

ཕུར་བུས་གདབ་པ་སློགས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། བསློམ་པའི་རིམ་པ་

བཤད་པ་དང༌། སྔགས་རྣམས་ཀི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ལྷ་བཅུ་བདུན་པློ་

བསློམས་པས་ཕུང་སློགས་སྦྱངས་པའི་མཇུག་དྗེ་ནས་རློ་རྗེའི་གུར་བསམ་པར་བྱའློ་

ཞྗེས་མདློར་བསན་པ་ནི། བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མློང་བའི་སྤྱི་མིང་ལ་དྗེའི་ཕྱློགས་གཅིག་

གིས་བཏགས་པ་སྗེ། བར་འདི་ནི་རྣལ་འབྱློར་རློགས་ཕྗེང་སློགས་ལས་མང་དུ་འབྱུང་

ངློ༌། །ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར་དང༌། ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། རློ་རྗེའི་ར་བ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་

དྲ་བ་ར་བར་སློང་བ་བློད་དཔྗེ་མ་དག་པའློ། །གུར་དང་དྲ་བ་གཉིས་སྐད་དློད་གཅིག་

པས་འགྱུར་གཉིས་བྱུང་ཡང་གུར་དུ་བསྒྱུར་ན་འཁྲུལ་གཞི་ཆུང་ངློ༌། །ལྭ་བ་པ་དང་

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་སུ་བཞག་པ་སྗེ་དགློས་

པར་བྱའློ། ཞྗེས་པ་ནས་རློ་རྗེའི་བ་རྗེའློ་ཞྗེས་པའི་བར་གི་ཚིག་བདུན་པློ་འདི་རྣམས་མན་

ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དགྲློལ་བར་བྱའློ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཚིག་བདུན་ནི། སྔགས་ཚན་

རྗེ་རྗེ་ཕྱློགས་བཞིར་འགློད་པ་བཞི་དང༌། ལྷག་མའི་ཚིག་ཚན་པ་གསུམ་མློ། །ལག་པ་

གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་སྗེ་གློལ་ཕྱློགས་རྗེ་རྗེ་གཏློག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། 

ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་ཤར་དང༌། ༀ་གྲིཧྞ་གྲིཧྞ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་
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བྱང་དང༌། ༀ་གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་ནུབ་དང༌། ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ་

བྷ་ག་ཝཱན་བཛྲ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་ལྷློའི་ཕྱློགས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ནག་པློ་

དང༌། ལང་གུ་དང༌། དམར་པློ་དང༌། སྗེར་པློའི་མདློག་ཅན་སྗེང་ཚངས་པའི་འཇིག་

རྟྗེན་ནས་འློག་གསྗེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པར་ཁྱབ་པའི་འབར་བའི་ལུས་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་རིམ་གིས་དགློད་པར་བྱའློ། །སློགས་ཀི་སྒས་ནི་ཕྱློགས་གཞན་གསུམ་གཟུང་

ངློ༌། །འགྲྗེལ་པ་གསུམ་གར་ཕྱློགས་སུ་འགློད་ལུགས་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། ལུས་ཤིན་

ཏུ་ཆྗེ་བ་བཞི་ནི་ལྷ་དང་སྔགས་ཀི་ལུས་གང་ཡིན་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་ལྭ་བ་

པས་སྔར་ལྟར་ཕྱློགས་སུ་བཀློད་པའི་མཇུག་ཏུ། སུམྦྷ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་ཀི་འློད་

ཟྗེར་ལས། དྗེའི་ཁ་དློག་ཅན་གི་ར་བ་བཞི་དང༌། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། འགྲྗེལ་པ་

གཞན་གཉིས་ཀང་དྗེ་དང་དློན་འདྲ་བར་སང་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་སུམྦྷ་ལ་སློགས་པའི་

སྔགས་ཀི་འློད་ཟྗེར་ལས་དྗེའི་ཁ་དློག་ཅན་གི་ར་བ་བཞི་སློམ་པ་ནི། སྔགས་བཀློད་པ་

བཞི་པློ་ལས་སྐྗེད་པ་ཡིན་པས་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་སྔློ་སློགས་བཞི་ནི་སྔགས་འློད་

ཟྗེར་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་ཐློག་མར་སྔགས་བརློད་པས་ཕྱློགས་

བཞིར་སྔགས་ཁ་དློག་བཞི་འགློད། དྗེ་ནས་དྗེ་ལས་འློད་ཟྗེར་སྤློས་འློད་ཟྗེར་གི་ལུས་

ཆྗེ་བ་བཞི་དགློད། དྗེ་ནས་སྔགས་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁ་

དློག་བཞི་པློའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ་བསློམ་པར་བྱ་སྗེ། འཁྲུལ་སློང་ལས། སྔགས་བཞི་པློ་

བརློད་པས་ནག་པློ་དང༌། ལང་གུ་དང༌། དམར་པློ་དང༌། སྗེར་པློ་ལས་འཕློས་པའི་

གཟུགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ཞིང་འློད་འབར་བ། ཚངས་པའི་གནས་ནས་ས་འློག་ཏུ་ཁྱབ་པ། 

ཤར་དང་བྱང་དང་ནུབ་དང་ལྷློ་ཕྱློགས་སུ་རིམ་པ་ལྟར་བཀློད་པས། དྗེའི་འློད་ཟྗེར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གིས་དྗེའི་ཁ་དློག་དང་མཚུངས་པའི་རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ་ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་

རློ། །བ་མ་མར་དློས། ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་དང༌། མྗེ་ལ་སློགས་པའི་མཚམས་

སུ་ལུགས་དང་མཐུན་མི་མཐུན་དུ་སྗེ་གློལ་གཏློག་ཅིང༌། སྔགས་རང་རྗེ་རྗེ་བརློད་

པའི་ཚེ་སྔགས་ཁ་དློག་དམར་པློ་འབར་བ་ཡིག་འབྲུ་ཆྗེ་བ་ཕྱློགས་དྗེ་དང་དྗེར་ཁ་ནས་

འཕློས་པས་སྔགས་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་འཕློས་པའི་བྱ་རློག་གདློང་ལ་སློགས་པ་དམར་

མློ། །ཞབས་འློག་གི་ས་ལ་བཞག་ཅིང་དབུ་ཚངས་པའི་གནས་སུ་ཐུག་པ། ཕྱག་

གཉིས་ཀིས་ཐློ་བ་དང་ཕུར་བུ་བསམས་པ་སྤློས་ལ། དྗེ་དག་གིས་བགྗེགས་རྣམས་

ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་པློར་བསྐྲད་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་སྔགས་དྗེ་དག་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རློ་རྗེའི་ར་བ་ཁ་དློག་དམར་པློ་གྲུ་བཞི་པ་བསློམ་ཞྗེས་བཞྗེད་པ་ནི་ལྷ་མློའི་སྐུའི་

ཚད་དང༌། ར་བ་དམར་པློར་བཤད་པ་མ་གཏློགས་པ་གཞན་རྣམས་ལྭ་བ་པས་བཅུ་

གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་ནའང་འདིར་སྐབས་སུ་མ་བབ་ལ། 

དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་ལྷ་ལྔའི་ལུགས་ནི་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ་རྒྱུར་སང་ངློ༌། །

ཕྱིས་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་སྔགས་བཞི་བརློད་པས་ཕྱློགས་བཞིར་ཁྭ་གདློང་མ་ལ་

སློགས་པ་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བ་བཞི་བཀློད་ལ། སྔགས་བཞིའི་འློད་ཟྗེར་དང་དྗེའི་ཁ་

དློག་ལས་གྲུབ་པའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་བསློམ་གསུང་པ་ཡང་སྔ་མ་ཡང་སྔ་

མ་ལས་ཅུང་ལྗེགས་ཀང་དློན་དུ་མ་མཐློང་སྗེ། སློམ་འབྱུང་ལས། ཞལ་བཞི་པའི་

སྔགས་ཀིས་ར་བ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་སྔགས་ལས་ར་བ་སྐྗེད་པ་ཡིན་གི། སློམ་

བཞི་ལས་ར་བ་སྐྗེད་པ་གང་ནའང་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །མངློན་བརློད་ལས་སྔགས་

བཞི་ཕྱློགས་བཞིར་བརློད་པར་གསུངས་པ་ནི། ར་བ་བྱྗེད་པའི་དློན་མིན་ཏྗེ། དྗེར་ནི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ར་བ་སྔློན་དུ་བསྐྗེད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་ནི་དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་ནས་འཁློར་གི་ཁློ་

བློ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསློ་བའི་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེས་

བགྗེགས་འགུགས་པའི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ལས་

ཀང་ར་བ་སློགས་སྐྗེད་པ་སྔློན་དུ་སློང་ཟིན་ཞིང༌། ཁློ་བློ་བཅུ་སློམ་པ་མྗེད་པས་སྔགས་

བཞི་ཕྱློགས་བཞིར་བརློད་པ་ནི་བགྗེགས་དགུག་པའམ་བསྐྲད་པའི་དློན་དུའློ། །སློམ་

འབྱུང་ལས་ནི་ཕྱློགས་བཅིང་བ་དང༌། ར་བ་བྱྗེད་པའི་དློན་དུ་གསུངས་པས་འདིར་

ཕྱློགས་བཞིར་སྔགས་བཞི་འགློད་པ་ནི་རྒྱུད་དྗེ་དང་མཐུན་ནློ། །ར་བ་གྲུབ་པ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། དྗེ་ཡིས་མཚན་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ས་

བློན་གི་འློད་ཟྗེར་ལས་འློག་གི་ས་གཞི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གིས་

བརླབ་བློ། །ར་བ་འློག་ཏུ་གནས་པའི་གཞི་རློ་རྗེའི་ས་གཞི་ཡིན་ཞིང༌། རློ་རྗེའི་ས་སྔློན་

དུ་སྐྗེད་པ་ཡང་འདིར་མྗེད་པས་དུས་མཉམ་དུ་བསྐྗེད་པའློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ས་

བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གི་སང་བ་ལས་སྗེང་དུ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མདའི་དྲ་བ་

དང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ་རློ་རྗེའི་གུར་དང༌། གུར་གི་འློག་ར་བའི་སྗེང་དུ་རློ་རྗེའི་བ་རྗེ་རྣམས་

བསློམ་མློ། །ལློ་ཆྗེན་དང་མར་དློ་དང་ཆག་འགྱུར་ལས་རློ་རྗེའི་ར་བ་དང་བ་རྗེའློ་ཞྗེས་

འབྱུང་ལ། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་རློ་རྗེའི་གུར་དང༌། རློ་རྗེའི་བ་རྗེ་ཡང་ངློ༌། ཞྗེས་འབྱུང་

ཞིང༌། སྔར་གི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ་མ་གཏློགས་པ་དྗེའི་རྗེས་སུ་ར་བ་བཤད་པ་མྗེད་ལ། 

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པར་ཡང་ཕྱིས་ར་བ་མ་བཤད་དློ། །འཁྲུལ་སློང་

དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་དང༌། ཀྵཱནི་ཤྲིས་ཕྱིས་ཀང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་ར་བ་བཤད་

དློ། །དྗེ་དག་གི་ལྟར་ན་སྔགས་བཞི་ལས་བསྐྗེད་པའི་ར་བ་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

247

འློད་ཟྗེར་གི་སང་བ་ལས་བསྐྗེད་པའི་ར་བ་གཉིས་སང་བས་ར་བ་ཉིས་རིམ་བྱྗེད་པ་

འདྲའློ། །ར་བ་ནི་གཞུང་དྗེ་གསུམ་ལས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་ར་བར་བཤད་དློ། །དཀིལ་

ཆློག་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་ལས། རྩྗེ་ལྔ་པའམ་རྩྗེ་གསུམ་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ར་བ་གདམ་

ང་ཅན་དུ་བཤད་དློ། །སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནློར་ལས། ར་བ་བསྐྗེད་པ་དང་དྗེའི་སྔགས་

ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ། དྗེ་ནས་ར་བ་ལས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འློད་ཟྗེར་སྤློས་པ་ལས། 

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་གྲུབ་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། དྗེ་ལས་འློག་གཞི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེར་

བྱས་ལ། མྗེ་དི་ནིའི་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །

དྗེ་ནས་ས་དང་ར་བ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པ་ལས་གུར་དང༌། དྗེ་ལས་བ་རྗེ་

དང༌། དྗེ་ལས་མདའི་དྲ་བ་བསྐྗེད་ཅིང༌། རང་རང་གི་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པར་

བཤད་པ་བཞིན། འདི་ལའང་བྱ་བར་མར་དློ་བཞྗེད་མློད་ཀང་འདིར་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་

འགྲྗེལ་པར། ལྭ་བ་པས་བཤད་པ་བཞིན་བྱ། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི། 

ལྭ་བ་པའི་དློན་དུ་མཛད་པར་སྔ་མ་རྣམས་གསུང་ཞིང༌། དྗེ་དང་ལྭ་བ་པའི་བཅུ་གསུམ་

མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མ་གཏློགས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་ར་བ་སློགས་སྐྗེད་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་ལྗེགས་སློ། །ར་བའི་

དཔངས་ནི་ཁུངས་སྔ་མ་རྣམས་ལས། སྗེང་ཚངས་པའི་གནས་ནས་འློག་གསྗེར་གི་

ས་ལ་ཐུག་གི་བར་དང༌། དཀིལ་ཆློག་རློར་ཕྗེང་ལས། སྗེང་འློག་མིན་ནས་རླུང་གི་

བར་ལ་བཤད་དློ། །རྒྱར་ནི་ཇི་ཙམ་འདློད་པར་ལྭ་བ་པས་གཞན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། 

ནག་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། ལྕགས་རིའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡི་བར། །རློ་རྗེའི་འཕྗེང་བས་

མངློན་བསྐློར་ཞིང༌། ཞྗེས་ཀང་གསུངས་སློ། །ར་བ་དང་གུར་གི་མཚམས་སུ་བ་རྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱས་ལ་བར་མཚམས་མྗེད་པར་བྱ། མདའི་དྲ་བ་ནི་སྗེང་དུ་བྱྗེད་པར་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་ལས་བཤད་ལ། ལྭ་བ་པའི་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཕྱི་རློལ་དུ་སྗེང་

དང་ལློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བཤད་དློ། །མདའི་དྲ་བ་ཞྗེས་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་

བཤད་པ་མ་གཏློགས་པ་ར་བ་དང་དྲ་བ་ཞྗེས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་གུར་བྱུང་ན་དྲ་བ་

དང༌། དྲ་བ་བྱུང་ན་གུར་ཟུར་དུ་མི་དགློས་སློ། །རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་མདའི་དྲ་བ་ལ་མཁས་

པ་ཁ་ཅིག་དྗེའི་མདྗེའུ་ཅན་དུ་བཞྗེད་དློ། །ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་བཞི་པ་ལ་ལློ་ཆྗེན་

གི་འགྱུར་དང༌། ཀུ་མཱ་ར་བློ་དིའི་འགྲྗེལ་པར། བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱཱི་རཱ་ཛ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། 

མར་དློ་དང་ཆག་འགྱུར་ལས་བཛྲ་རཱ་ཛ་ཞྗེས་འབྱུང༌། འདིའི་སྐབས་ཀི་མངློན་བརློད་

དང་ཕག་མློ་སྔློན་འབྱུང་ལས། བཛྲ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་འབྱུང་ཞིང་ལྷག་མ་རྣམས་འདིར་

བཤད་པ་བཞིན་ཡློད་དྗེ་སྔགས་བཏུ་བ་དང་མཐུན་ནློ། །སློམ་འབྱུང་འགྱུར་གསར་

རིང་གཉིས་དང༌། ཀནི་ཤྲིའི་སློམ་འབྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། སྔགས་དང་པློ་གསུམ་

འདྲ་ལ། བཞི་པ་ལ་ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློཿ ་བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །ཞལ་བཞི་

པའི་སྔགས་ལ་སྤྱིར་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་འདིར་ནི་སྐབས་འདིར་བདྗེ་མཆློག་

གི་རྒྱུད་དང༌། ལཱུ་ཨི་པའི་སྐློར་ནས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ལུགས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལ་བཟླས་པའི་སྔགས་རྣམས་རིགས་བཞིར་བསྡུས་ནས། རློ་

རྗེ་གཙུག་ཏློར་དང་རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་ལས་གསུངས་པ་ནི། ཐློག་མར་ༀ་ཡློད་ལ་མཐར་

སྭཱ་ཧཱ་མྗེད་པ་ནི་མཐའ་མྗེད་པ་ནི་མཐའ་མྗེད་དང༌། དྗེ་ལས་བཟླློག་པ་ནི་མགློ་མྗེད་

དང༌། གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་ནི་སྦྲུལ་དང༌། གཉིས་ཀ་མྗེད་པ་ནི་བཏུས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། 

འདིར་ནི་སྔགས་རང་བཞི་ཆར་མཐའ་མྗེད་དྗེ། སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་ཤྗེས་པར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

249

བྱའློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ལ། ༀ་ནི་རྩྗེ་མློ་ལས། ༀ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད། །མཆློག་

དང་ནློར་སྗེར་དཔལ་དང་གཡང༌། །སྐལ་བཟང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། །དམ་བཅའ་བ་

དང་བཀྲ་ཤིས་དློན། །ནློར་བུ་འཛིན་པའི་སིང་པློ་ཡིན། ཞྗེས་མཆློག་ལ་སློགས་པ་

བཞི་སྗེར་བ་དང༌། སྐལ་བ་བཟང་པློ་ཅན་དུ་བྱྗེད་པ་དང༌། དམ་བཅའ་བ་སྗེ་སྔགས་ཀི་

མགློ་འདྲྗེན་པ་དང༌། དྗེ་སྨློས་པས་ཤིས་པར་འགྱུར་བ་སྗེ་བདུན་བཤད་དྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་

བཟུང་ནས་གཞན་གི་འདློད་དློན་སྐློང་བའི་སིང་པློའ ློ། །དྗེ་ཡང་ཡི་གྗེ་དྗེ་ལ་ཡློན་ཏན་

དྗེ་དག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གནས་པར་ཕྱི་རློལ་པ་འདློད་པ་ལྟར་ནི་མིན་གི། སངས་རྒྱས་

ལྟ་བུ་ཤྗེས་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་སྦྱར་བའི་སློ་ནས་དང༌། ༀ་ཡིག་

ལ་ཨ་དང་ཨུ་དང་མ་གསུམ་ཡློད་པ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡིན་ལ། དྗེ་

གསུམ་གི་སློང་ཉིད་དང་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་གི་སིང་རྗེ་གཉིས་རློ་གཅིག་པའི་ངློ་བློར་

བདག་ཉིད་འཇློག་པར་བཤད་པ་ལྟར་གི་དློན་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པ་ལ། ༀ་གིས་སྔར་ལྟར་

གི་བྱ་བ་བྱྗེད་པ་སྗེ། འདི་ནི་དམིགས་བསལ་མྗེད་པའི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །སུམྦྷ་ནི་ངྗེས་པར་འདུལ་བ་སྗེ་འདི་ནི་བློད་པའློ། །ནི་སུམྦྷ་ནི་མ་ལུས་པར་ངྗེས་

པར་འདུལ་བའློ། །ཧཱུཾ་ནི་དློན་དྗེ་གསལ་བར་བྱྗེད་པའློ། །གྲིཧྞ་གཉིས་ནི་གནློད་བྱྗེད་

འབློས་པ་ལ་ཟུང་ཅིག་པའློ། །གྲིཧྞཱ་པ་ཡ་གཉིས་ནི་འཁློར་རྣམས་ཀང་འཛིན་དུ་ཆུ་

གཅིག་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་བསྐུལ་བའློ། །ཧློ་བྷ་ག་ཝཱན་ནི་ཀྗེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞྗེས་བློས་

ནས། ཨཱ་ན་ཡ་ནི་ཁུག་ཅིག་པའློ། །བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ནི་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞྗེས་པའློ། །ཧཱུཾ་

ཕཊ་ནི་གསློད་པའི་ཕྱིར་བསྐུལ་བ་ཡིན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། བཛྲ་རཱ་

ཛ་ཞྗེས་པ་ལྟར་ནའང་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དང་སྦྱར་རློ། །འདིའི་འགྲྗེལ་པ་
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གཞན་རྣམས་ནས་མ་བྱུང་ཡང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། རློ་རྗེའི་ས་གཞིའི་

སྔགས་ལ་སློགས་པ་སྔགས་དྲུག་མངློན་བརློད་ནས་འབྱུང་བ་འདིར་སྦྱར་བས་དྗེ་

དག་ཀང་བརློད་ལ་རློ་རྗེའི་ས་གཞི་དང་ར་བ་སློགས་བསྐྗེད་པ་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །

ༀ་མྗེ་དི་ནཱི་བཛྲ་བྷ་བ་བཛྲ་བནྡ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པ་ནི་ས་གཞི་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་

འཆིང་བ་དང༌། ༀ་བཛྲ་པྲཱ་ཀ་ར་ཧཱུཾ་པཾ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པཉྩ་ར་ཧཱུཾ་པཾ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་བི་ཏ་ན་

ཧཱུཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ས་ར་ཛཱ་ལ་ཏཾ་སཾ་ཏཾ། ༀ་བཛྲ་ཛྭ་ལཱ་ན་ལཱར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པའི་

བར་གི་བཛྲ་པྲཱ་ཀ་ར་སློགས་དང་པློ་བཞི་ནི། རློ་རྗེའི་ར་བ་དང༌། གུར་དང༌། བ་རྗེ་

དང༌། མདའི་དྲ་བ་ཡིན་ལ། ཧཱུཾ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཅུག་པའི་པཾ་གཉིས་དང༌། སཾ་ནི་

གུར་དང་མདའི་མིང་ཡིག་དང་པློ་དང༌། ར་བའི་མིང་ཡིག་དང་པློ་ར་ཡིག་བཞག་པ་

ལ་ཐིག་ལྗེས་བརྒྱན་པ་དང༌། དྗེའི་རིགས་པས་ཁཾ་ཡང་བ་རྗེའི་ས་བློན་དུ་མངློན་ཏྗེ་

དཔྱད་པར་བྱའློ། །མངློན་བརློད་མང་པློ་ལས་བཛྲ་བྷ་བ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། གཞུང་ཁ་

ཅིག་ལས་བཛྲི་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །མངློན་བརློད་ལློ་ཆུང་གི་འགྱུར་ལ་ཏཾ་སཾ་ཏཾ་ལཾ་

ཧཱུཾ་ཥ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །ཛྭ་ལ་ནི་འབར་བ་དང༌། ཨ་ན་ལ་ནི་མྗེ་དང༌། ཨར་ནི་ཉི་

མའློ། །མྗེ་རི་བྱྗེད་པ་གཞུང་ནས་དངློས་སུ་མ་བྱུང་ཡང་དགློས་ལ། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་

ཀང་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀིས་བྱིན་རླློབ་པ་མཛད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁློ་མློ་བསྐྗེད་ནས་བགྗེགས་དགུག་པ་དང༌། བཀུག་པའི་

བགྗེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་སློགས་སློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས་ཕུར་གདབ་བྱ་བའི་

ཕྱིར་སློ་མཚམས་མ་རྣམས་སྐྗེད་ཚུལ་ནི། འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ག་དང་འཁྲུལ་སློང་ལས། 

སུམྦྷ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་བཞི་ལས། སློ་མ་བཞི་དང༌། སྔགས་དྗེ་ཉིད་གཉིས་
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གཉིས་ཀི་འློད་ཟྗེར་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། མཚམས་མ་བཞི་བསྐྗེད་པར་བཤད་

པའི་དློན་ནི། སྔར་ལྟར་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་སྗེ་གློལ་གཏློག་ཅིང༌། སྔགས་

བཞི་པློ་རྗེ་རྗེ་ཤར་ནས་ཕྱློགས་བཞིར་གཡློན་སྐློར་དུ་བརློད་ཅིང་བཀློད་ལ། རྗེ་རྗེ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྱློགས་བཞིར་ནག་ལང་དམར་སྗེར་བའི་ཁྭ་གདློང་མ་ལ་

སློགས་པ་བཞི་བསྐྗེད། ཡང་སྔར་བཞིན་བྱས་ཏྗེ་ཤར་ལྷློར་སྔགས་དང་པློ་ནག་པློ་

དང༌། བཞི་པ་སྗེར་པློ་གཉིས་བཀློད་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དྗེར་གཤིན་རྗེ་བརྟན་

མ་གཡས་སྔློ་གཡློན་སྗེར་བ་བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་དུ་སྔགས་བཞི་པ་དང་གསུམ་པ་དམར་

པློ་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་བཀློད་པ་ལས། ཕློ་ཉ་མློ་གཡས་སྗེར་གཡློན་དམར་བ་དང༌། དྗེ་ནས་

སྔགས་གསུམ་པ་དང་གཉིས་པ་ལང་ཁུ་གཉིས་ནུབ་བྱང་དུ་བཀློད་པ་ལས། དྗེར་

མཆྗེ་བ་མ་གཡས་དམར་གཡློན་ལང་བ་དང༌། དྗེ་ནས་སྔགས་གཉིས་པ་དང་དང་པློ་

གཉིས་བྱང་ཤར་དུ་བཀློད་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་འཇློགས་མ་གཡས་ལང་གཡློན་སྔློ་བ་

བསྐྗེད། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ལྟྗེ་བ་མན་ཆད་ཕུར་བུའི་རྣམ་

པ་ཅན། གཡས་ཀིས་རློ་རྗེ་ཐློ་བ་དང༌། གཡློན་གིས་རང་འདྲའི་ཕུར་བུ་བསམས་

པའློ། །འདིར་འཕློས་པའི་སྦྱློར་བས་སློང་ནས་ཕྱློགས་བཅུའི་བགྗེགས་འགུགས་པར་

ལྭ་བ་པས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། འཁྲུལ་སློང་ལས་དྗེ་དག་གིས་རང་འདྲ་དུ་མ་སྤློས་

ནས་འགུགས་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། བཀུག་པ་རྣམས་རློ་རྗེ་ར་བའི་ཕྱི་རློལ་དང་

ཉྗེ་བར་ཧཱུཾ་རིང་པློ་བརློད་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁློན་པ་རྣམས་སུ་གཞུག་གློ །སྒ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད་ཧཱུཾ་ནག་པློ་ལས་ཀང་སྐྗེད་པར་ལྭ་བ་པའི་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བྱའློ། །འཁྲུལ་སློང་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་དང༌། ལྭ་བ་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཁློན་པ་བརྒྱད་དུ་བཤད་ཀང༌། དཀིལ་ཆློག་རློར་ཕྗེང་ལས། ཁློན་པ་

བཅུར་ཡང་བཤད་ཅིང༌། ལྭ་བ་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་ཕྱློགས་བཅུའི་བགྗེགས་འགུགས་

པར་གསུངས་པས་སྗེང་འློག་གི་བགྗེགས་འཇུག་པའི་ཁློན་པ་ཡང་དགློས་སློ། །དྗེས་

ན་སྗེང་འློག་གི་བགྗེགས་འགུགས་པ་སློགས་བྱྗེད་པའི་ལྷ་མློ་རྗེ་ཡང་དགློས་ལ། དྗེ་ནི་

ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་འགྲྗེལ་པར། རློ་རྗེའི་ར་བ་དང་མྗེ་རིའི་བར་དུ་ཕྱློགས་དང་མཚམས་

སུ་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དང༌། སྗེང་དུ་ཁྭ་གདློང་མ་དང༌། འློག་ཏུ་ཁྱི་གདློང་མ་སློམ་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་ལྗེགས་པས་ཚུལ་འདི་སྐིད་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། སྗེང་འློག་གི་བགྗེགས་བསྲུང་བ་ཡང་དྗེ་རྣམས་ཁློ་

ནས་བྱྗེད་ཅྗེས་སྤྱིར་བཤད་ཀང༌། ཁྭ་གདློང་མ་དང་ཁྱི་གདློང་མ་གཉིས་པས་བྱྗེད་ལ། 

དྗེ་ལྟ་ནའང་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་མློ་མི་དགློས་པ་ལ་བསམས་

ནས་དྗེ་སྐད་བཤད་དློ། །

བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་རྩ་རྒྱུད་ལས། སྐད་ཅིག་གིས་ནི་སྐུ་བརྒྱད་འགྱུར། །དྗེ་

ཡིས་དཀིལ་འཁློར་བསྲུང་དློན་དུ། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་གིས། །འདི་ནི་

རྗེད་པ་ཙམ་གིས་ཀང༌། །བརྟག་མི་དགློས་པར་འཆི་བར་འགྱུར། ཞྗེས་སྔགས་ལན་

ཅིག་བརློད་པས་ལྷ་མློ་བརྒྱད་སྤློས་ནས། ཁྭ་གདློང་མ་གཅིག་གིས་ཤར་དང་སྗེང༌། ཁྱི་

གདློང་མ་གཅིག་གིས་ནུབ་དང་འློག་གི་བགྗེགས་འཇློགས་པའི་ཕྱིར། ཁྭ་གདློང་མ་

དང་ཁྱི་གདློང་མ་གཉིས་གཉིས་བྱས་ནས་ལྷ་མློ་བཅུ་བྱྗེད་པ་འགློག་པ་མི་འཐད་དྗེ། 

ལྷ་མློ་དྗེ་གཉིས་རྗེ་རྗེས་ཕྱློགས་གཉིས་གཉིས་ཀི་བགྗེགས་འཇློམས་པ་གཞུང་དྗེའི་

དློན་མིན་པས་སྒྲུབ་བྱྗེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཁྭ་གདློང་མ་དང་ཁྱི་གདློང་མ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གཉིས་གཉིས་བྱུང་བ་དང་། ལྷ་མློ་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་གཉིས་དབྱྗེ་བསྡུ་ཡིན་པས་མི་

འགལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་ལན་ཅིག་བརློད་པ་ལས་ལྷ་མློ་བརྒྱད་

སྐྗེད་ན་རང་གིས་སྔགས་བཞི་རྗེ་རྗེ་ལས་སློ་མ་བཞི་སྐྗེད་ཅིང༌། སྔགས་ཀི་འློད་ཟྗེར་

གཉིས་གཉིས་འདྲྗེས་པ་ལས་མཚམས་མ་བཞི་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །མངློན་བརློད་ལས། ཁློ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཕུར་བུས་འདྗེབས་པར་བཤད་པ་

དང༌། འདིར་ཁྭ་གདློང་མ་ལ་སློགས་པས་ཕུར་བུས་འདྗེབས་པར་བཤད་པ་ནི་མི་

འགལ་ཏྗེ། ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་དྗེ་ཡང་ལྗེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། ཁློ་བློ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་

སློགས་པ། །སློ་དང་མཐའ་ཡི་མཚམས་རྣམས་སུ། །ས་ཚོགས་འདུལ་བའི་ཐབས་

ཅན་གིས། །སྗེམས་ཅན་དློན་ལ་བརྩློན་པར་མཛད། ཅྗེས་པས་ས་ཚོགས་འདུལ་བའི་

ཐབས་ནི་བུད་མྗེད་ཀིས་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསློ་རྣམས་སུ་སྤྲུལ་བའི་ཕྱིར་རློ། 

ཞྗེས་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་ལུང་དློན་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་རྩ་རྒྱུད་ལས། 

ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་བཏུས་པའི་མཇུག་ཐློགས་ཉིད་དུ། ཁློ་བློ་བཞི་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་སྐུ་བརྒྱད་འགྱུར། ཞྗེས་སློགས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་གསུངས་

པས་ཀང་དློན་འདི་བསན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཤར་ནས་

ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དང༌། མྗེ་ནས་མཚམས་གཡས་སྐློར་དང༌། སྗེང་འློག་ཏུ་དམིགས་

ཏྗེ་ཁློ་མློ་རྣམས་ལ་བཀའ་བསློ་བའི་ཚུལ་གིས། ༀ་གྷ་གྷ་ཞྗེས་སློགས་ཕུར་བུས་

གདབ་པའི་སྔགས་རྗེ་རྗེ་ནས་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་བགྗེགས་རྣམས་ཀི་སྤྱི་བློར་

ཕུར་བུ་གཟུག་སྗེ། མངློན་བརློད་ལས། བགྗེགས་ཀུན་གི་ནི་ཀད་པ་ལ། །རློ་རྗེ་ཕུར་

བུས་དགློད་ཅིང་མནན། །ལུགས་སུ་འབྱུང་དང་བཟླློག་པ་ཡིན། ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་
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ནས་བརྡུང་བའི་རིམ་པ་ཡང་སྔར་ལྟར་བཤད་པས་རིམ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ། ༀ་བཛྲ་

མུངྒ་ར་སློགས་བརྡུང་བའི་སྔགས་རྗེ་རྗེ་ནས་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་གཡས་པའི་

ཕྱག་གི་རློ་རྗེ་ཐློ་བས་བརྡུངས་པས་སྤྱི་གཙུག་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་དུ་སློན་པར་

གདབ་བློ། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་སློ། །འདི་རྣམས་ཀི་དུས་སུ་རང་ཉིད་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་

ང་རྒྱལ་གིས་བྱྗེད་པ་མངློན་བརློད་ཀི་ལུགས་ཡིན་ལ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པའི་ང་

རྒྱལ་གིས་བྱྗེད་པ་སློམ་འབྱུང་དང་དྲིལ་བུ་པའི་དགློངས་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདིའི་འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་དང་འཁྲུལ་སློང་གི་ལུགས་ཀང་དྗེ་དང་མཐུན་ནློ། །ཕུར་གདབ་ཀི་སྔགས་ཀི་

དློན་ལ། ༀ་ནི་སྔར་དང་འདྲ། གྷ་གྷ་ནི་གྷ་ཏ་གྷ་སྗེ་གསློད་བྱྗེད་ཅྗེས་བློད་པའློ། །གྷཱ་ཏ་

ཡ་གཉིས་ནི་ཆློམས་ཤིག་ཅྗེས་རྦློད་པའློ། །གང་ཞྗེ་ན། སརྦ་ནི་ཐམས་ཅད་དང༌། དུཥྚཱ་

ནི་མ་རུངས་པའློ། །ཕཊ་ནི་དློན་དྗེ་གསལ་བར་བྱྗེད་པའི་ས་བློན་ནློ། །ཀི་ལ་ཡ་གཉིས་

ནི་ཕུར་བུས་ཐློབ་ལ་མི་འགུལ་བར་གིས་ཤིག་པའློ། །སརྦ་པཱ་པཾ་ནི་སིག་པའི་བསམ་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དློ། །ཕཊ་ནི་དགས་པའློ། །ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསྐུལ་

བའློ། །བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ནི་རློ་རྗེ་ཕུར་བུ་ལ་བློད་པའློ། །བཛྲ་ད་ར་ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ནི་རློ་རྗེ་

འཆང་གི་བཀའ་ཉློན་ཅྗེས་པ་སྗེ། བདག་ཉིད་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་

བཀའ་བསློ་བའློ། །ཀ་ཡ་བཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ནི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྗེ། བགྗེགས་ལ་

བྱའློ། །བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ནི་སྔར་དང་འདྲ། ཧཱུཾ་ཕཊ་ནི་སར་ཡང་བསྐུལ་བའློ། །འདི་ནི་སྒློན་

གསལ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། དཔྗེ་རྣམས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཐན་ཐུན་ཡློད་དློ། །མར་དློ་དང་

ཆག་གི་འགྱུར་ལ་སྔགས་དང་པློ་ལ་དུཥྚཱའི་འཇུག་ཏུ་བིགྷ་ནཱན་མྗེད། སྔགས་གཉིས་

པ་ལ་མགློར་ༀ་མྗེད་ཅིང༌། གཉིས་ཀ་ལ་མཐར་ཧཱུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་ཡློད། སྔགས་
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གསུམ་པ་ལ་མགློར་ཧཱུཾ་གསུམ་དང༌། པ་ཡ་ཏིའི་རྗེས་སུ་སརྦ་དུཥྚཱ་བིགྷ་ནཱན་ཡློད་ལ། 

ལྷག་མ་སྔགས་དློན་བཤད་པའི་སྐབས་དང་འདྲའློ། །འཁྲུལ་སློང་དུ། སྔགས་དང་པློ་ལ་

བིགྷ་ནཱན་མྗེད་པར་དུཥྚཱའི་རྗེས་སུ། པྲ་དུཥྚཱ་དང་། སྔགས་གཉིས་པའི་མགློར་ༀ་ཡློད། 

ལྷག་མ་སྔར་དང་འདྲའློ། །འདི་རྣམས་རྒྱུད་གང་ནས་བཏུས་པ་ནི། གཙོ་བློར་མངློན་

བརློད་ཡིན་ལ། དྗེའི་འགྱུར་རྣམས་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་

འགྱུར་རྣམས་ལ་འདྲ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཞིག་འདུག་གློ །བཛྲ་མུད་ག་ར་ནི་རློ་རྗེ་ཐློ་

བའློ། །བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ནི་སྔར་དང་འདྲའློ། །ཨ་ཀློ་ཊ་ཡ་ནི་བརྡུངས་ཤིག་པའློ། །སྔགས་

འདིའི་མཐར་མར་དློ་དང་ལློ་ཆྗེན་དང་ཆག་འགྱུར་ལས་ཧཱུཾ་གཅིག་དང་ཕཊ་གཅིག་

འབྱུང་ལ། མངློན་བརློད་ཁ་ཅིག་ལས་དྗེ་གཉིས་གཉིས་གཉིས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་

ཕུར་བུ་འདྗེབས་པ་དང་བརྡུང་བ་བྱས་པས་བགྗེགས་ཐམས་ཅད་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་

མྗེད་ཀི་ངློ་བློར་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་མློ། །

དྗེ་ནས་ཁྭ་གདློང་མ་ལ་སློགས་པས་བགྗེགས་རྣམས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་ནས། 

རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ་ལ་ཐིམ་པའི་དུས་སུ། ཆུ་ལ་ཆུ་བརབས་པས་གཟྗེགས་མ་ཕྱིར་

འཐློར་བ་བཞིན་དུ། རློ་རྗེ་དང་པད་དང་འཁློར་ལློའི་ར་བ་ཟླུམ་པློ་གསུམ་མཚམས་

བཅིང་བའི་དློན་དུ་བསློམ། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་དུ་མྗེ་རི་འབར་བ་བསམ་ཞིང་སྔར་བཤད་

པའི་རློ་རྗེའི་ར་བ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བར་མཚམས་མྗེད་པར་དུམ་བུ་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསློམས་ལ། འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བགྗེགས་དང་བལ་བར་མློས་པ་བརྟན་པློ་བྱའློ། །སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནློར་ལས། སློ་

མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀིས་སྤློས་པའི་འློད་ཟྗེར་འབར་བ་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས། 
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བགྗེགས་བློས་པ་རྣམས་དྲངས་ནས། དློང་དུ་བཅུག་པ་དང་། རློ་རྗེའི་ལྟ་བས་བལྟས་

ཏྗེ། གྷ་གྷ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྔགས་བརློད་དྗེ། ཕུར་བུ་ཚུགས་ཤིག་པར་བཀའ་བསློས་

པས། བགྗེགས་རྣམས་ཀི་སྦྱི་བློར་ཕུར་བུ་བཙུགས་པ་དང༌། བརྡུང་བའི་སྔགས་

བརློད་ནས་ཐློ་བས་བརྡུངས་ཏྗེ། ཕུར་བུ་བཏབ་པས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཐློབ་པར་བྱས་ལ། 

སློ་མཚམས་མ་རྣམས་འློད་ཟྗེར་འབར་བར་གྱུར་ཏྗེ། མདའི་དྲ་བ་ལ་ཐིམ་མ་ཐིག་ཏུ་ཆུ་

ལ་ཆུ་བརབས་པའི་ཚུལ་དུ་ཕྱིར་འཕློས་པ་ལས་རློ་རྗེའི་ར་བ་ཟླུམ་པློ་དང༌། དྗེ་ལས་

འློད་འཕློས་པས་པད་ར་དང༌། དྗེ་ལས་འཁློར་ལློའི་ར་བ་དང༌། དྗེ་ལས་རློ་རྗེའི་མྗེ་

འབར་བ་སྗེང་དང་ལློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ། གཡློན་སྐློར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་འབར་བ་

བསམས་ཏྗེ། སྔགས་བཞིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པར་བཤད་པ་ནི། མར་དློས་ལུགས་འདི་

ལའང་མཛད་མློད་ཀང༌། འདི་ནི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ལས། སྔར་བཞིན་བཤད་པ་ལྟར་

བྱའློ། །དྲིལ་བུ་པས། ཐློ་བས་བརྡུངས་ཏྗེ་ཕུར་པ་གདབ། །བགྗེགས་རྣམས་རློགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་གྱུར། །ལྷ་མློ་འློད་གྱུར་འདུས་འཕློས་ལས། །རློ་རྗེ་པད་འཁློར་ལློ་

མྗེ། །ༀ་བཛྲ་པྲཱ་ཀ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་པད་པྲཱ་ཀ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་ཙཀྲ་པྲཱ་ཀ་ར་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་ཨ་

ན་ལཱར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ཡང༌། བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་བསྲུང་འཁློར་ནི། བསྲུང་

འཁློར་འབིང་པློའི་ལུགས་སུ་བྱྗེད་ན། ལྷ་ལྔ་བཞིན་བྱ་ལ། བསྡུས་པའི་ལུགས་ཀང་

རུང་ངློ༌། །རང་དློན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ལ། སྗེམས་ཡློད་དང་སྗེམས་མྗེད་

གཞན་ལ་བགྗེགས་ཀི་གནློད་པ་སྲུང་ན་ནི། དཀིལ་ཆློག་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བར། དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་སློགས་ལ་ཆུ་རློལ་དང་རླུང་དང༌། སྤིན་ལ་སློགས་པའི་བགྗེགས་ཀི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གནློད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ། རློ་རྗེའི་ར་གུར་དང་མདའི་དྲ་བ་དང༌། བ་རྗེའི་ནང་གི་ཁློང་

གསྗེང་ལ་གནས་པའི་རྩིབས་ཀི་རྩྗེ་མློ་ལ་བརྟན་པར་གནས་པའི་ཁློ་བློ་བཅུ་ཤིན་ཏུ་

འཇིགས་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་རྩིབས་བཅུ་པའི་འཁློར་ལློ་སྗེར་པློ། གཡས་

སྐློར་དུ་འཁློར་བའི་ལྟྗེ་བའི་དབུས་སུ་བསྲུང་བྱ་བསློམས་ནས། རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་གི་

ས་གཞི་ལ་སློགས་པས་བགྗེགས་ཐམས་ཅད་བཟླློག་པར་སློམ་པར་བཤད་པ་ལྟར་

བྱས་ན། ལྗེགས་པར་མཐློང་ངློ༌། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

ཚོགས་བསག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཚོགས་ཞིང་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཞིང་དྗེ་ལ་

ཚོགས་བསག་པའློ། །དང་པློ་ནི། བསྲུང་འཁློར་བསློམས་པའི་མཇུག་ཐློགས་དྗེ་ནས། 

བསྲུང་འཁློར་གི་དབུས་སུ་རང་ཧྗེ་རུ་ཀར་གནས་པའི་སིང་ཁར་ཡི་གྗེ་ཨཾ་ལས་བྱུང་

བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །ཨ་ལ་ཀད་ཀློར་སྗེར་བར་ལྭ་བ་པ་སློགས་ཀིས་བཤད་

དློ། །ཟླ་བ་དྗེའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པ་དབུས་སྔློ་ལ། ཕྱི་རློལ་ཏྗེ་མཐའ་སྐ་བ་དངུལ་ཆུའི་

ཁ་དློག་ལྟ་བུ་འློད་ཟྗེར་ས་ཚོགས་པ་སྗེ་ཁ་དློག་རྣམ་པ་ལྔ་འཕློ་བ་བསམ་མློ། །ཧཱུཾ་ནི་རློ་

རྗེ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་དང༌། རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ནི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཅན་དུ་འཐད་

པ་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་ལྭ་བ་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་བཤད་དྗེ། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་ཀང༌། 

ཧཱུཾ་ཡིག་གི་རྟྗེན་ཟླ་བར་བཤད་དློ། །དྗེ་ཁློ་ན་ལྟར་ནི་མ་ངྗེས་ཏྗེ། མངློན་བརློད་དང་

མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཉི་མ་ལ་གནས་པར་ཡང་བཤད་པས་སློ། །སློམ་འབྱུང་

ལས། ཧཱུཾ་ཡིག་སིང་ཁའི་ཆུ་སྐྗེས་ལ། །འློད་ཟྗེར་འཕྗེང་བ་སྤློ་བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་

པའི་འགྲྗེལ་པར་པཾ་སྗེར་པློ་ལས་ས་ཚོགས་པདའི་གདན་བཤད་ལ། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མཚོ་ལས་ཀང་པད་བཤད་པ་ལྟར་བྱའློ། །ཧཱུཾ་ཡིག་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་

མངློན་བརློད་དང་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་གསུངས་ལ། དྗེ་ལ་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་འཇློག་ཚུལ་ནི་

ཨ་བྷྱ་ཀ་རས། ཨཱུ་ཡིག་དློན་གྲུབ་དང༌། ཧའི་ལུས་སང་མཐའ་དང་། དྗེའི་མགློ་བློ་རིན་

འབྱུང་དང༌། ཟླ་ཚེས་རྣམ་སང་དང༌། ཐིག་ལྗེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་ནི་མི་བསྐློད་པར་

བཤད་པའི་སྗེང་ནས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཧཱུཾ་ཡིག་དྗེའི་སང་བ་སྗེ་འློད་ཟྗེར་གིས་རང་གི་

བ་མ་དང་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏྗེ་འཆད་འགྱུར་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་

མདུན་དུ་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲང་ངློ༌། །བལྟས་པ་ནི་བསམས་པའློ། །དཔའ་གཅིག་ལས། 

ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་རང་གི་སྦྱི་བློ་ནས་རང་པའི་བར་གང་སྗེ། ཐློག་མྗེད་ཀི་སློ་

གསུམ་གི་དྲི་མ་སྦྱངས་པས། ལུས་ཤྗེལ་སློང་བཞིན་དུ་དག་པར་གྱུར་ཏྗེ། བ་སྤུའི་བུ་

གནས་ཕྱིར་འཕློས་པའི་འློད་ཟྗེར་གིས། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲྗེན་པར་བཤད་པ་ནི། 

དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་གཉིས་དང༌། གཙུག་ནློར་གི་ལུགས་སུའང་སང་བས་དྗེ་བཞིན་

དུ་བྱའློ། །ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་བ་མ་ནི་བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བཞི་

བསྐུར་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་སློ་བདུན་དང༌། 

སློགས་ཀིས་ནི་བ་མ་གཞན་དང༌། མགྲློན་གི་ལྷ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་གཞན་

སྤྱན་འདྲྗེན་པ་སྡུད་ཅིང༌། བལྟས་པ་ནི་བ་མའི་དྲིན་དྲན་པའི་ཚུལ་གིས། བཞུས་ནས་

དཀིལ་འཁློར་ལ་བསིམས་པས་ལྷ་དང་བ་མ་ཐ་མི་དད་པར་ལྟ་བ་ལ་བཤད་དློ། །བ་མ་

སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ནི་མངློན་བརློད་དང་སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་སློ། །

འདིར་གཙུག་ནློར་ལས། ཤར་ཕྱློགས་ཀི་དུར་ཁློད་དབང་པློའི་མདུན་ན། བ་

མ་སྗེང་གྗེའི་ཁི་ལ་བཞུགས་པར་བསློམ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། བ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་དྗེ་
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ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། མངློན་བརློད་ལས། བ་མ་བྱང་སྗེམས་རློ་རྗེ་རིགས་དྲུག་པར་

བཤད་པ་དང༌། དཔལ་འཛིན་གིས་ཀང༌། རློ་རྗེ་འཆང་བདག་རྣམ་པ་ཅན། །བ་མ། 

ཞྗེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བས། སྔགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལས་ཆྗེས་ཆྗེར་འཁྱམས་

པའློ། །དྗེས་ན་སྒྲུབ་ཐབས་དྗེ་བྱྗེད་པ་པློའང་ལྭ་བ་པ་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་སློ། ཞྗེས་ཟྗེར་

བ་ནི། མ་ངྗེས་བཞིན་དུ་བཀག་པས་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། སྒྲུབ་ཐབས་དྗེ་ལས་ཀང༌། 

བ་མ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ལྟར་འགིང་བག་ཅན་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ནས་

བཞུགས་པ་གསལ་བར་བལྟས་ལ། ཞྗེས་བ་མ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་སློམ་པར་བཤད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་བ་མ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་བལྟ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ལུགས་དྗེ་ལ་

གནློད་བྱྗེད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གལ་ཏྗེ་རློ་རྗེ་འཆང་དུ་གསུངས་པས་དུར་ཁློད་དུ་

བཞུགས་པ་མི་རིགས་སློ་སམ་ན། རློ་རྗེ་འཆང་དུ་གསུངས་པ་ནི་སློམ་པའི་དབང་དུ་

མཛད་ལ། རློ་རྗེ་འཆང་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་འགལ་བ་མྗེད་དྗེ། མངློན་བརློད་ལས། དུར་

ཁློད་ན་གནས་པ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། དཔའ་བློ་འདུས་པློའི་མཆློག་དག་དང༌། །རྣལ་

འབྱློར་མ་ནི་མཆློག་ས་ཚོགས། ཞྗེས་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་མཆློག་རྣམས་ཀང་

དྗེ་ན་གནས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སློམ་འབྱུང་ལས། གྲུབ་ཆྗེན་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་

དག་ཐློབ་སློབ་དཔློན། །ཚོགས་ནི་དུར་ཁློད་དབུས་སུ་བལྟ་བར་བྱ། ཞྗེས་གྲུབ་ཆྗེན་དུ་

མ་ཞིག་དྗེར་གནས་པར་གསུངས་པས། བ་མ་དྗེར་བཞུགས་པར་སློམ་པ་ལ་འགལ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཐློང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་བ་མ་མར་དློས་ཀང་སྒྲུབ་ཐབས་དྗེའི་རྗེས་

སུ་འབངས་ནས། དྗེ་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ཡང་མི་འཐད་པ་མིན་ནློ། །བ་མ་དཀིལ་འཁློར་

གི་གཙོ་བློ་དང༌། རློ་རྗེ་འཆང་དང་ཐ་མི་དད་པར་བལྟ་བ་ཡང་མང་དུ་གསུངས་པས། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཚོགས་ཞིང་གི་གཙོ་བློ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་དང་། དྗེའི་རིགས་བདག་གི་

ཚུལ་དང་ལློགས་ཤིག་ཏུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་གང་བྱས་ཀང་མི་

འགལ་ལློ། །གནས་གང་ནས་ལྷ་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ནི། མངློན་བརློད་ལས། མངློན་གྲུབ་པ་

ནི་བསྐུལ་ནས་ནི། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་ཀང་བཤད་པས། སྔར་

ཧྗེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སངས་རྒྱས་པ་གར་བཞུགས་ནས་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ནི་སྤྱི་

ཡིན་ཞིང༌། མན་སྗེ་དང་གཉིས་མྗེད་རློ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་འློག་མིན་ནས་སྤྱན་

འདྲྗེན་པ་ནི། གནས་བྱྗེ་བག་པ་ཡིན་ལ། སྤྱན་དྲངས་པ་དང་འློད་ཟྗེར་སིང་ཁར་སྡུད་

པར་དྗེ་གཉིས་དང་ལྭ་བ་པས་བཤད་པ་ལྟར་བྱའློ། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་དང་

བ་མ་དང༌། ལྷ་དང་ལྷ་མློ་དང༌། ཁློ་བློས་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏིལ་གི་གང་བུ་ལྟར་གང་

བར་བལྟ་བར་མངློན་བརློད་ལས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཞིང་དྗེ་རྣམས་ལ། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དང་གཙུག་ནློར་

ལས་བཤད་པ་ལྟར། རང་གི་ལུས་དུ་མ་ས་ཚོགས་པར་སྤྲུལ་ཏྗེ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་

ས་བློན་ལས་སྤྲུལ་པའི་པི་ཝཾ་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཡང་དག་པར་

མཆློད་དྗེ། ལྷག་མ་རྣམས་བྱའློ། །འདིར་ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་

གིས་མཆློད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་ཀིས་བསློད་པ་དང༌། དྗེ་ནས་

སྗེམས་ཅན་རྣམས་འདློན་པར་འདློད་པའི་བསམས་པས་བདག་ཉིད་ཕུལ་ནས། སིག་

པ་བཤགས་པ་སློགས་ཀི་དློན་དུ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། ཞྗེས་

སློགས་ལན་གསུམ་བརློད་པར་བྱའློ། །ཞྗེས་པ་ཙམ་བཤད་ནས། ཕྱག་གང་ལ་བྱྗེད་

པ་དང་བཟློད་གསློལ་གི་དློན་མ་བཤད་དློ། །ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། དང་པློར་
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ཕྱག་དྗེ་ནས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་དང༌། སྔགས་ཀི་བསློད་པ་གཉིས་ཀ་མཆློག་པར་

བསྡུས་པ་དང༌། དྗེ་ནས་སིག་བཤགས་ཡི་རང་སྐབས་འགྲློ། ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ། ལུས་དབུལ་བ་རྣམས་བྱྗེད་པར་བཤད་དློ། །གཞུང་འདིའི་

ཚོགས་བསག་ནི་སློམ་འབྱུང་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ཏྗེ། སློམ་འབྱུང་ལས། འློད་ཟྗེར་ཕྗེང་

བ་སྤློ་བར་བྱ། །དྗེ་ཡི་སང་བ་ལས་མདུན་དུ། །བ་མ་སངས་རྒྱས་སློགས་དང་

པློར། །ཕྱག་འཚལ་མྗེ་ཏློག་བདུག་སློགས་ཀིས། །མཆློད་དྗེ་བཟློད་གསློལ་བ་ན་

མྗེད། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲློ་ཞིང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང༌། འདིར་

བྱུང་བ་རྣམས་ཚིག་ཚུན་ཆློད་ཀང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱུད་དྗེར་དྗེའི་རྗེས་སུ་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་སློམ་པ་དང༌། ཚད་མྗེད་བཞི་སློམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱི་མ་ནི། སྔར་

བསློམས་ཟིན་ལ། དང་པློ་ནི། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི་ཞྗེས་པ་ལ་

སློགས་པ་བརློད་པར་བྱའློ། ཞྗེས་པའི་གསྗེབ་ནས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་ཕྱག་བྱས་ལ་

ཞྗེས་པ་ལ། བ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། གང་གི་དྲིན་གིས་བདྗེ་ཆྗེན་གནས། །སྐད་

ཅིག་གིས་ནི་ཐློབ་འགྱུར་བ། །བ་མ་རིན་ཆྗེན་ལྟ་བུ་ཡི། །རློ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་

འདུད། ཅྗེས་དང༌། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། འཁློར་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། སློམ་འབྱུང་

ལས། ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བློ་ཆྗེ། །རྣམ་དག་རློ་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་དང༌། །རྗེས་ཆགས་

ཆགས་པ་ཆྗེ་རྣམས་ཀི། །རློ་རྗེ་ཕག་མློ་དྗེ་ལ་འདུད། ཅྗེས་དང༌། གནས་དང་ཉྗེ་བའི་

གནས་དང་ཞིང༌། །འདུས་དང་དུར་ཁློད་གནས་པ་ཡི། །དཔའ་བློ་དཔའ་མློའི་དབང་

ཕྱུག་མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནི་གུས་ཕྱག་འཚལ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་

མཆློད་པ་ལ་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་ཆུ་དང་ཉྗེར་སྤྱློད་ཀི་མཆློད་པ་ཟུར་པ་མ་
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བཤད་ཀང༌། བྱྗེད་ནའང་མི་རུང་བ་མྗེད་དློ། །སློམ་འབྱུང་ལས། མྗེ་ཏློག་བདུག་སློས་

སློགས་ཀིས་མཆློད། ཅྗེས་པ་ཉྗེར་སྤྱློད་ཟུར་པས་མཆློད་པ་ལ་སྦྱར་ན་ལྗེགས་པར་

སང་ཡང༌། འགྲྗེལ་པ་ལས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་གི་མྗེ་ཏློག་མ་ལ་སློགས་པས་

མཆློད་པ་ལ་བཤད་དློ། །

འཁྲུལ་སློང་ལས་ཨḒཾḻ་ལ་སློགས་པ་སྔློན་དུ་ཕུལ་ནས། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་

གིས་མཆློད་པར་བཤད། སྔགས་ནི་ལྭ་བ་པས། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཨḒཾḻ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། 

ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཆུ་གསུམ་དབུལ་བ་མཛད་དྗེ། ཆུ་གཉིས་དབུལ་བ་ཡང་བཤད་

དློ། །ལང་ཀས་ༀ་པུཥཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ཉྗེར་སྤྱློད་དབུལ་བར་

བཤད་པ་ལྟར་རམ། རྣམ་པ་གཞན་ཡང་རུང་ངློ༌། །རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་པི་ཝཾ་མ་དང་

གླིང་བུ་མ་དང་ར་ཟླུམ་མ་དང་ར་ར་མ་ནི། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ་རིམ་པ་བཞིན་སྔློ་

སྗེར་དམར་ལང༌། རྩ་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རང་རང་གི་རློལ་མློ་སྒློག་ཅིང༌། ཕྱག་གཞན་

གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་འཛིན་པའློ། །བཞད་མ་དང་སྗེག་མློ་དང་གླུ་མ་དང་གར་མ་

རྣམས་ནི། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དམར་སྔློ་སྗེར་ལང་བ་དང་

པློས་ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་བཞད་པའི་སངས་དང༌། གཉིས་པས་བསྗེམས་པའི་

ཚུལ་གིས་རློར་དྲིལ་བཟུང་ནས་བཀུར་བརྟྗེན་པ་དང༌། བཞི་པས་པད་ཀློར་མཛད་

པའློ། །གསུམ་པས་ནི། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ཏིང་ཏིང་ཤགས་བརྡུང་བ་ཞྗེས་དང༌། པྲཛྙཱ་

རཀི་ཏ་དང་འཁྲུལ་སློང་ལས་འཁར་བའི་སིལ་ཁློལ་འཛིན་པ་དང་བརྡུང་བ། ཞྗེས་དང༌། 

ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་ཕྗེག་རློབ་པ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་དང་པློ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་དློན་

ནློ། །ཕྱག་འློག་མ་གཉིས་ཀི་གཡས་ཐློད་པ་དང༌། གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའློ། །མྗེ་
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ཏློག་མ་དང་བདུག་སློས་མ་དང་མར་མྗེ་མ་དང་དྲི་ཆབ་མ་ནི། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་

མ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དཀར་པློ། དུད་ཁ། མར་མྗེའི་རྩྗེ་མློ་ལྟ་བུ་དང༌། དམར་མློ། 

གཡས་ཀི་དང་པློ་རྣམས་ནི། མྗེ་ཏློག་གི་སློད་དང༌། བདུག་སློས་ཀིས་སློད་དང༌། མར་

མྗེའི་མཆློད་སློང་དང༌། དྲིའི་དུང་ཆློས་འཛིན་ཞིང༌། ལྷག་མ་གཞན་གསུམ་ན། ཌཱ་མ་རུ་

དང༌། ཐློད་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའློ། །མྗེ་ལློང་མའམ་གཟུགས་མ་དང༌། རློ་མ་

དང༌། རྗེག་བྱ་མ་དང་། ཆློས་མ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དཀར་དམར་ལང་དཀར་

པློ། གཡས་ཀི་དང་པློ་རྣམས་ནི། མྗེ་ལློང༌། སྦྲང་ཆང་གི་སློད། གློས་ས་ཚོགས་པ། 

ཆློས་འབྱུང་འཛིན་ཞིང༌། གཡས་ཀི་ལྷག་མ་ན་ཌཱ་མ་རུ། གཡློན་གཉིས་ན་ཐློད་པ། ཁ་

ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་དང་འཁྲུལ་སློང་ལས་བཤད་

པའློ། །མངློན་བརློད་ལས་མྗེ་ཏློག་མ་སྗེར་མློ་དང༌། དྲི་ཆབ་མ་དཀར་མློར་བཤད། 

གཞན་གི་ཁ་དློག་མཐུན། དང་པློ་བཞི་ལ་པི་ཝཾ་སློགས་བརྡུང་བའི་སངས་སབས་ཅན་

དུ་བཤད་ནས། ཕྱག་བཞི་པར་མི་གསལ། དྗེ་ནས་བཞིའི་དང་པློ་ལ་འབློག་མི་དང་ལློ་

ཆུང་གི་འགྱུར་ལ། ཚམ་དམ་གི་ལག་སངས་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི། འགྱུར་གཞན་ལས་

ལག་པ་གཡློ་བའི་ཚུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ། སྔར་བཤད་པ་དང་དློན་འདྲ། 

གསུམ་པ་ལ་མཁིག་མ་མཉམ་པར་བྱས་ནས་ནི། ཞྗེས་པ་གླུ་མས། རློ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་

གཉིས་སྦྱར་ནས། སྒ་འབྱིན་པའི་ཚུལ་བྱྗེད་པ་ལ་བྱ། བཞི་པ་ལ་པད་སྐློར་བའི་

”སངས་སློབས་ཅན་
1

ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །ཕྱག་བཞི་པར་གསལ་བར་བཤད། ལྷག་མ་

འདྲ། དྗེ་ནས་བཞི་ལ་རང་མིང་གིས་གློ་བའི་ཕྱག་མཚན་མ་གཏློགས་པ་གཞན་

1  སྐུ།   སངས་སབས་ཅན
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གསལ་བར་མ་བཤད། དྗེ་ནས་བཞི་ལ་ཕྱག་མཚན་ལྷག་མ་སྔར་དང་འདྲ། ཕྱག་

མཚན་དང་པློ་མ་བཤད་དྗེ། མྗེ་ལློང་མ་ལ་སློགས་པའི་རང་མིང་གིས་གློ་ནུས་པ་ལ་

དགློངས། འདི་རྣམས་ཀི་ཕྱག་མཚན་ལྷག་མ་གསུམ་ནི་མྗེ་ཏློག་མ་སློགས་ལ་ཡང་

སྦྱློར་བར་གསལ་ལློ། །དང་པློ་བཞིའི་ཕྱག་མཚན་ལ་རློར་དྲིལ་མ་བྱུང་བ་ནི་རྒྱ་དཔྗེ་

ལ་དག་མ་དག་ཡློད་པར་མངློན་ནློ། །

ལྷ་མློ་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐྗེད་ཚུལ་ལ་སྤྱིར་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། སྐབས་འདིར་ནི་

འགྲྗེལ་པ་གཞན་གཉིས་དང༌། གཙུག་ནློར་དང༌། “འཁྲུལ་སློང་དང༌།
1

 དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་ལས་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱྗེད་རྒྱུ་

ཡིན་ཏྗེ། རིགས་པ་དྗེ་སྐབས་འདིའི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་གཞན་ལའང་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་མཆློད་སྔགས་ནི། ༀ་བཛྲ་བི་ཎྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་བཾ་

ཤྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་མྲ་ཏཾ་གྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་མུ་ར་ཛེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ཧཱ་

སྱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ལཱ་སྱ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་གི་ཏི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་ནྲཏྱ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་དྷཱ་པྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཛྲ་དི་པྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་བཛྲ་གནྡྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་རཱུ་པ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ར་ས་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

སརྗེ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་དརྨྨཱ་ངྷཱ་ཏུ་བཛྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པའློ། །དྗེ་ནས་ཡབ་ཀི་རང་

བརྒྱད་ཀི་བསློད་པ་ཡང་བསློད་པའི་མཆློད་པ་ཡིན་པས། མཆློད་པར་བསྡུའློ། །བཟློད་

པར་གསློལ་ལ་ཞྗེས་པ་ནི། འདིའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་མ་བཤད་ཀང༌། སློམ་འབྱུང་

འགྲྗེལ་པ་ལས། བཟློད་པར་གསློལ་བ་སྗེ། སིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སློགས་པ་བྱའློ། 

1  སྐུ།   འཕྲུལ་སློང་དང་།



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ནློངས་པ་བཟློད་པར་གསློལ་བ་ནི ་བཤགས་

པའློ། །སིག་བཤགས་སློགས་ནི་འདིར་སྐབས་སུ་འགྲློ་བས་མཚོན་ནས་བཟུང་

ངློ༌། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆི། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སིག་བཤགས་

བྱྗེད་པར་བཤད་པ་ནི། 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༌། །སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་ཚོགས་མཆློག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་

སྐབས་སུ་མཆི། །རང་བཞན་དློན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་

པར་བགི། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་གི་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་བགིས་ནས། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བདག་གིས་མགྲློན་དུ་གཉྗེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་མཆློག་ཡིད་འློང་སྤྱད་པར་

བགི། །འགྲློ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤློག །ཅྗེས་པའློ། །བདག་དབུལ་བ་

ནི་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། བགྲློད་དཀའ་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །བདག་གིས་

འགྲློ་རྣམས་བསྒལ་བའི་ཕྱིར། །རང་གི་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་མ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་

ལ་དབུལ་བར་བགི། ཞྗེས་པས་བྱའློ། །དྲིལ་བུ་བའི་ལུས་དཀིལ་ལ་ནི། ཡིད་བཞིན་

ནློར་བུ་ལས། ཕྱག་འཚལ་བ། ལུས་དབུལ་བ། ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་ལས་

བྱུང་བའི་ཡུལ་དྲུག་གི་ལྷ་མློས་ཕྱིའི་མཆློད་པ་དང༌། ལྷ་མློ་བཞིས་གསང་བ་བདུད་

རྩིའི་མཆློད་པ་དང་། ཚོགས་ཞིང་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་པས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་

དགའ་བས་ལྷ་རྣམས་དགྗེས་པ་དང༌། སིག་བཤགས། ཡི་རང༌། བསྔློ་བ། སྐབས་འགྲློ། 

བསྐུལ་བ་དང༌། གསློལ་བ་གདབ་པ། སྨློན་འཇུག་གི་སྗེམས་གཉིས་བསྐྗེད་པ་དང༌། 

ཚད་མྗེད་བཞི་བསློམ་པར་བཤད་པ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་མར་དློས་རང་ཚོགས་ཞིང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་དློན་དུ་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ་བར་བཤད་པ་ནི། གཙུག་ནློར་གི་

ལུགས་ཡིན་ལ། མངློན་བརློད་ལས། སྔློན་གྲུབ་པ་ནི་བསྐུལ་ནས་ནི། །བྱིན་གིས་

བརླབ་པའང་བྱྗེད་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཡང་དློན་ནློ། །མཇུག་ཏུ་ཚོགས་ཞིང་

ཇི་ལྟར་བྱྗེད་པ་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་མ་བཤད་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཁ་ཅིག་ལས་

གཤྗེགས་སུ་གསློལ་བ་དང༌། གཙུག་ནློར་ལས་དྗེ་ཉིད་དུ་མི་སང་བར་གྱུར་པ་དང༌། 

འཁྲུལ་སློང་གི་དགློངས་པས་སློང་པར་སྦྱློང་བའི་སྔགས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་སློང་

པར་སྦྱློང་བའི་ཞར་ལ་སློང་པར་སྦྱློང་བ་བཤད་ཀང༌། དཔའ་བློ་གཅིག་པ་དང་ལུས་

དཀིལ་གི་གཞུང་གཉིས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རང་ལ་བསིམས་ཏྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་

བློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི་སློང་ཉིད་བསློམས་པའི་དགློས་པ་བཤད་པ་དང༌། སློང་ཉིད་

སློམ་པའི་ཚིག་དློན་བཤད་པ། རྩློད་པ་སང་ཞིང་ལློག་རྟློག་བསལ་བ། སློང་ཉིད་དུ་

སྡུད་རིམ་གི་གནད་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་དྗེ་

ནས། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བསག་པར་བྱའློ། །འདིའི་དགློས་པ་ནི་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་

འགྲྗེལ་པར་དྲུག་གསུངས་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། དྗེ་ལྟར་སྔགས་རྣམ་པ་གཉིས་ལན་གསུམ་

དུ་བརློད་པ་ནི་སློང་པ་ཉིད་རྟློགས་ནུས་པ་དང༌། སློང་པ་ཉིད་ཀི་དྲན་པ་གསློ་བ་དང༌། 

གནས་པ་བརྟན་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་རློགས་པ་དང༌། ཐ་མལ་པའི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་རྟློག་པ་སློང་བ་དང༌། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ཐམས་ཅད་སློང་པའི་རྣམ་

འཕྲུལ་དུ་རྟློགས་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་ལློ་ཆྗེན་རིན་བཟང་གི་འགྲྗེལ་ཆུང་

ནས། དང་པློ་ནི་སྔགས་ཀི་མཐུས་དབང་པློ་རྟུལ་པློས་སློང་པ་ཉིད་རྟློགས་ནུས་པ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དང༌། གཉིས་པ་ནི་འབིང་པློས་སློང་ཉིད་བརྗེད་པའི་དྲན་པ་གསློ་ནུས་པ་དང༌། ལྷག་

མ་བཞི་ནི་དབང་པློ་རབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པར་འཆད་དློ། །དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་སྔགས་དྗེ་

གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་སློང་ཉིད་སྔར་མ་རྟློགས་པ་གསར་དུ་རྟློགས་པར་

འགྱུར་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་གིས་སྔར་རྟློགས་ཟིན་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྲན་པར་

བྱྗེད་པ་གཉིས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་སློང་ཉིད་རྟློགས་ནས་དྗེ་ལ་འཇློག་པ་ལ་ཡང་སྔགས་

དྗེ་དག་བརློད་པས་རྟློགས་པ་དྗེ་བརྟན་པར་འགྱུར་པའློ། །བཞི་པ་ནི་སྦྱིར་འཚང་རྒྱ་བ་

དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་ལྷའི་སྐུར་སྐྗེ་བ་ལ། རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་

བསག་དགློས་པའི་ཚོགས་དང་པློ་ནི། སྔློན་དུ་སློང་ལ། འདིར་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་

བསག་པས་ལྷའི་སྐུར་འགྱུར་བའློ། །ལྔ་པ་ནི་གཞི་གང་ལྷ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་

སློམ་པའི་གཞི་དྗེ། མཆློག་གི་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། གཞི་དྗེ་ལ་ཐ་མལ་

གི་སང་བ་ལྡློག་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་བློ་ངློར་མི་འདུ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་ཐ་མལ་གི་སང་བ་དག་པར་སློམ་པ་ལ། ཡང་དྗེ་བསློམ་དགློས་སློ། །དྲུག་

པ་ནི་དཔྗེར་ན་ཟབ་དློན་སློམ་པ་སྔློན་དུ་བྱས་ན། དྗེའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་སྤྱློད་ཕྱློགས་

རྣམས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་འཆར་བས་ཡློངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། འདིར་

ཡང་སྔློན་དུ་སློང་ཉིད་ལྗེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་བསློམ་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ན། དྗེ་

ཕྱིན་ཆད་ཀི་སང་ཕྱློགས་ཀི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རློལ་དུ་འཆར་

བའི་ཆྗེད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ལ། དགློས་པ་གཞན་ཡང་བསྲུང་བའི་

མཆློག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ན་ཆློས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་གིས་གནས་

ལ། དྗེ་ལས་ལངས་པ་ན་གཟུགས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་གིས་བྱྗེད་པས། ལམ་འདི་འབས་བུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལམ་བྱྗེད་དུ་བཤད་པའི་གནད་དང༌། ཡང་སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་

སུ་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་འཁྱྗེར་དགློས་པ་ལ། འདི་ནི་

འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱྗེར་བ་ཡིན་པ་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་དྗེ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

ཚོགས་བསགས་པ་ལ། ༀ་ནི་མཆློད་ཡུལ་དང༌། མཆློད་མཁན་དང༌། མཆློད་རས་

རྣམས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་ཉྗེ་བར་མཚོན་པའློ། ཞྗེས་བཤད་དྗེ། ༀ་གི་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གི་དློན་གསུམ་པློ་དྗེ་སྗེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇློག་པའློ། །སརྦ་དརྨ་

ནི་སྐབས་འདིར་གཟུང་བས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དློ། །སྭ་བྷཱ་བ་ཤུད་ད་ནི་

རང་བཞིན་གིས་དག་པ་སྗེ་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མྗེད་པའློ། །ཨ་ཧཾ་ནི་ང་སྗེ་འཛིན་པ་

པློ་ཡང་གཟུང་བ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མྗེད་པའི་རྣམ་དག་ཏུ་སློན་པ་ནི། སྭ་བྷཱ་བ་ཤུད་

ད་གཉིས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སློང་པའི་སྗེམས་ནཱ་ད་ཙམ་གི་

ཚུལ་དུ་ངྗེས་པར་གནས་པར་བྱས་པའི་སྗེམས་ཙམ་ཉིད་ཀང༌། སར་ཡང་སློད་པར་

རྣམ་པར་བསམ་པ་སྗེ། སྗེམས་ཙམ་གི་རྟློག་པ་དྗེ་ཡང་དློར་བར་བྱའློ། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་སུ་བཤད་དྗེ། འདི་ནི་ཤཱུ་ནྱ་ཏའི་སྔགས་དློན་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ལ། 

མིག་ཡློར་ཏྗེ་གྲིབ་མའི་གཟུགས་སང་བརན་ཙམ་གི་ཤྗེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སློང་པ་

ཉིད་སློམ་པ་ནི། སྭ་བྷཱ་བའི་མཇུག་ཐློགས་སུའློ། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་བཤད་དྗེ། 

གཟུང་འཛིན་བདྗེན་པས་སློང་བཞིན་དུ་དྗེར་སང་བར་སློམ་པའི་སྐབས་སློ། །སློམ་

ཆུང་འགྲྗེལ་པར་ཡང་སྐབས་འདིར་སང་བ་དང་བཅས་པའི་སློང་ཉིད་སློམ་པར་བཤད་

དློ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་ཚོགས་ནི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་སྗེ། འདིས་ནི་དྗེ་དང་བཅས་པའི་སློང་ཉིད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བསློམ་པ་ཡིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པར་བསན་ནློ། །དྗེ་དག་བསྡུ་ན་ཚོགས་

ཞིང་ལ་མཆློད་པ་སློགས་བྱས་པའི་རྗེས་ལ། མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་རྟྗེན་འབྗེལ་

ཙམ་དུ་མློས་པར་བྱ་ཏྗེ། རང་གི་མགློ་བློ་དང་མགྲིན་པ་དང་སིང་ཁར་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞྗེས་

པའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་དགློད་དློ། །འདིའི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་དང་འཁྲུལ་སློང་ལས་གནས་

གསུམ་དང་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རིམ་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་པས། ཧྗེ་སྤྱི་བློ་དང༌། རུ་མགྲིན་

པ་དང༌། ཀ་སིང་ཁར་དགློད་ཅིང༌། ཁ་དློག་ནི་དཀར་དམར་མཐིང་ཁར་ཁ་ཅིག་བཞྗེད་

དློ། །དྗེ་གསུམ་གི་དློན་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་བརློད་

པ་དང་བལ་བ་དང་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་པ་ཉིད་དློ། ཞྗེས་སློ་སློར་རྟློག་པས་དཔྱད་

དྗེ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་མ་ཤྗེས་པར་བདག་

གཉིས་སུ་གཟུང་ནས་འཁློར་བར་འཁློར་རློ། །དྗེས་ན་བདག་གིས་ཧྗེ་རུ་ཀའི་གློ་

འཕང་མངློན་དུ་བྱས་ལ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཡིན་ཚུལ་འདི་རྟློགས་པར་བྱའློ་

ཞྗེས་ཆློས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗེ་བསྐྗེད་ལ། སྭ་བྷཱ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་བརློད་

ཅིང་ཁམས་གསུམ་པློ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་སློང་པ་ཉིད་དུ་བལྟའློ། །དྗེ་

ནས་སྨློན་ལམ་གི་དབང་གིས་རང་གི་སྗེམས་དྗེ་སྗེང་ནས་སྗེང་དུ་བརྩྗེགས་པའི་ༀ་

དཀར་པློ་ཨཱཿ དམར་པློ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློར་བསམ་མློ། །ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་དང༌། དཔའ་བློ་

རློ་རྗེས་ཡི་གྗེ་དྗེ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྗེང་དང་བར་དང་འློག་ཏུ་གནས་པར་

བཤད་དློ། །བ་མ་མར་དློས་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་

གསུམ་གི་ཡི་གྗེར་སྐྗེད་པ་ནི། ལང་ཀས་ཧྗེ་ལ་སློགས་པ་གསུམ་རློ་རྗེ་གསུམ་དུ་

སྐྗེད་པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་ཞིང་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ནས་ༀ་ལས་སྐུ་འཁློར་གི་ལྷ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྣམས་སྤློས་ཏྗེ། འགྲློ་བའི་དློན་བྱས་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཞུ་

བ་ༀ་ལ་ཐིམ། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ་ཨཱཿ ལས་གསུང་འཁློར་དང༌། ཧཱུཾ་ལས་ཐུགས་འཁློར་

གི་ལྷ་སྤློ་བ་སློགས་བྱས་པའི་མཐར། ཞུ་བ་དྗེ་གཉིས་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །མར་དློས་

ཡི་གྗེ་གསུམ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་མཐློ་རིས་དང་མི་ཡུལ་དང༌། ས་འློག་རྣམས་

མཁའ་སྤྱློད་དང༌། ས་སྤྱློད་དང༌། ས་འློག་ན་གནས་པའི་ངློ་བློར་བྱས་ཏྗེ། དྗེ་ཐམས་

ཅད་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་སྡུད་པར་བཤད་པ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་

མཛད་པ་དང་མཐུན་ཞིང་ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ནས་ༀ་ཡང་ཨཱཿ ལ་དང༌། དྗེ་ཡང་ཧཱུཾ་ལ་

དང༌། ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ནི་ཧ་ལ་དང༌། ཧའི་ལུས་ནི་དྗེའི་མགློ་བློ་ལ་དང༌། དྗེ་ཡང་ཟླ་

ཚེས་ལ་དང༌། དྗེ་ཡང་ཐིག་ལྗེ་ལ་དང༌། དྗེ་ཡང་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་ཞིང༌། ནཱ་ད་ཡང་

སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱ་སློང་གི་ཆའི་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པར་བསམས་ནས་སྗེམས་ཅན་

རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཉིད་མ་རྟློགས་པས་འཁློར་བར་འཁྱམས་ཏྗེ། དྗེས་ན་བདག་གིས་

ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པར་བྱས་ལ། སྗེམས་ཅན་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཁློང་

དུ་ཆུད་པར་བྱའློ་སམ་དུ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་སིང་རྗེའི་རྒྱུར་གྱུར་པར་བསློམས་ལ། 

ཤཱུ་ནྱ་ཏའི་སྔགས་བརློད་ཅིང༌། ནཱ་ད་ཙམ་གི་རྣམ་རྟློག་ཀང་དློར་བར་བྱའློ། །འདིར་ལྭ་

བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས། དམིགས་མྗེད་ཀི་སིང་རྗེའི་རྒྱུ་དང་ས་བློན་དུ་གྱུར་པ་ཞྗེས་

བཤད་ལ། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། དམིགས་མྗེད་ཀི་སིང་རྗེ་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་

དང་པློ་ནི། དམིགས་མྗེད་ཀི་སིང་རྗེའི་གཙོ་བློ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་ནས་འཐློབ་

པ་ལ་དགློངས་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དམིགས་མྗེད་ཀི་སིང་རྗེ་ཙམ་གི་དབང་དུ་བྱས་

པའློ། །སྤྱིར་སིང་རྗེ་ལ་སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་ཐུན་མློང་བ་ཞིག་དང༌། བ་མྗེད་ཀི་ཐུན་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

271

མློང་མ་ཡིན་པ་བདྗེ་ཆྗེན་ལས་བཤད་པ་གཉིས་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ནི་དངློས་སུ་ན་སྤྱློ་

དློན་གི་སིང་རྗེ་ཡིན་ལ། མློས་པ་ཙམ་གིས་སྦྱློང་བ་ལ་ནི་སྦས་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་

སིང་རྗེ་ཡང་ཡློད་དློ། །དྗེ་ལ་དང་པློའི་དབང་དུ་བྱས་ན་སིང་རྗེ་གཉིས་ཀ་ཡང༌། རྣམ་

པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བལ་བར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་པས། 

དམིགས་པས་འབྱྗེད་དགློས་སློ། །

དྗེ་ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། འགྲློ་བ་གཡློ་བའི་ཆུ་ཡི་ནང་གི་ཟླ་བ་

ལྟར། །གཡློ་དང་རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་སློང་པར་མཐློང་བ་ཡི། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་

འགྲློ་ལ་སིང་རྗེར་གྱུར་གང༌། ཞྗེས་པ་དང་འབྗེལ་བས། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་

བདག་གིས་དབྗེན་པའི་མི་རྟག་པའི་ཆློས་ཙམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཅན་དང༌། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སློ་ནས་བཞག་ལ། 

འདིར་ནི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་བདྗེན་པས་སློང་པའི་སྗེམས་ཅན་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་བའི་སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སློ་ནས་དབྱྗེ་སྗེ། དྗེ་

ཡང་དློན་ལ་དྗེ་ལྟར་གནས་པ་ཙམ་མིན་གི། བློའི་ངློར་ཆློས་དྗེ་གཉིས་ཀིས་ཁྱད་པར་

དུ་བྱས་པའི་སྗེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་རློ། །ལྟ་བ་རློགས་པར་རྟློགས་

པས་ཀང༌། དམིགས་པ་དྗེ་གཉིས་གང་རུང་གི་སློ་ནས་སིང་རྗེ་སྐྗེད་ཀི། ཕྱི་མ་ཁློ་ནའི་

སློ་ནས་སློམ་པ་མིན་པས་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་མི་འགལ་ལློ། །དྗེ་ལ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ནི་

སློང་པ་ཉིད་དློ། །ཛྙཱ་ན་ནི་དྗེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྗེས་པའློ། །བཛྲ་ནི་རློ་རྗེ་ལྟར་མི་ཕྱྗེད་

པའི་དློན་ཏྗེ། འདི་ལ་དངློས་སུ་དྗེ་ལྟར་སློང་བ་དང༌། མློས་ནུས་བྱྗེད་པ་གཉིས་

སློ། །སྭ་བྷཱ་བ་ནི་རང་བཞིན་ནློ། །ཨཱད་ཀ་ནི་བདག་ཉིད་དློ། །ཨ་ཧཾ་ནི་ང་སྗེ། ཀློ་ཧཾ་ནི་
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ཨ་མི་མངློན་པར་བྱས་ཏྗེ་མཚམས་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ། འདི་འདྲའི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །སྐབས་འདིར་སྔགས་གཉིས་སློམ་པ་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་ལ། 

སྗེམས་ཙམ་ཉིད་ལ་རྣམ་གནས་ཤིང༌། །བྱང་ཆུབ་ཚོགས་ནི་བསློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་

ཀང་གསུངས་ཏྗེ། རྩ་རྒྱུད་ལས། རྒྱུ་སློགས་སློང་པ་སྔློན་འགྲློ་བས། ཞྗེས་གསུངས་

པའི་དློན་བཤད་རྒྱུད་རྣམས་ཀིས་བཤད་ཚུལ་གི་སྔགས་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡློད་

དློ། །དྗེ་ལྟར་ཤཱུ་ནྱ་ཏའི་སྔགས་དློན་སློམ་པ་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལྗེགས་པར་དྲན་པ་

དང༌། སློད་བཅུད་ཀི་སང་བ་ཐམས་ཅད་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་གཉིས་དགློས་ཀི། སྔ་

མ་མྗེད་པའི་ཕྱི་མ་རྐང་པ་བྱྗེད་པ་ནི་དློན་མིན་ནློ། །གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་དྗེ་ལྟ་ན་སྔར་

གི་བསྲུང་འཁློར་གི་སང་བ་ཡང་དག་པར་བྱ་དགློས་ལ། དྗེ་ལྟར་ན་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། 

དྗེ་ནི་བགྗེགས་བཟླློག་པའི་ཕྱིར་ཡིན་པས་ད་དུང་ཡང་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ་སམ་ན། 

སྐློན་མྗེད་དྗེ། རྒྱུད་འདི་ཤྗེས་རབ་ཀི་དབང་པློ་རྣློན་པློའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དྗེ་ལ་ནི་

སློང་པ་ཉིད་སྔར་ལྟར་སློམ་པ་ཁློ་ན་བགྗེགས་ཟླློག་ཅིང་སྲུང་བའི་མཆློག་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་འཆད་དྗེ། དློན་དམ་དང་ཀུན་རློབ་ཀི་བསྲུང་བ་

གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགློས་པའི་དློན་ནློ། །འློ་ན་ཕྱི་རློལ་གི་བིས་པའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཕྱིར་རློ་རྗེའི་ར་བ་འློང་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞྗེ་ན། ཞྗེས་པའི་ལན་དུ་གང་གི་ཚེ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དྗེའི་ཚེ་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་ཡློངས་སུ་

གཅློད་པའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་ཡང༌། རློགས་པས་སློ། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་

ནས་དློན་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ནི། བསྲུང་འཁློར་སློམ་པ་སློགས་ཀི་འློག་ཏུ་དཀིལ་

འཁློར་སྒྲུབ་ཚུལ་སྒྲུབ་ཐབས་བཞིན་བྱ་དགློས་པ་ལ་བརྩད་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་ལན་དུ་
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ཕྱིའི་རློར་ར་ཡང་གསར་དུ་བསྐྗེད་པར་བསན་པ་ནི། བིས་པ་ཁློ་ནར་མ་ཟད་ཐུན་

བཞིའི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཤྗེས་དགློས་ལ། རློ་རྗེའི་ར་བ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེར་བསན་

ནློ། །རྣལ་འབྱློར་རློགས་ཕྗེང་ལས་རློ་རྗེའི་ར་བ་ལན་གཉིས་སྐྗེད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་

བཤད་ཅྗེས་གསུང་བ་ནི། རང་ལུགས་ཀིས་ཀང༌། ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རློ་རྗེའི་

ར་བ་གཉིས་སྐྗེད་པ་མཛད་ཅིང༌། བསྲུང་འཁློར་གི་འློག་ཏུ་ནཱ་ད་ཙམ་ཡང་དློར་བའི་

སློང་ཉིད་སློམ་པར་བཤད་ལ། ཕྱིའི་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གྲུབ་པ་ན་ཡང་ཕྱིའི་རློར་ར་

དགློས་པས་དྗེ་ལྟར་མ་ངྗེས་ལ། ལྭ་བ་པས་ཀང༌། ལན་གཉིས་སྐྗེད་པར་བཤད་པས་

རྒྱུད་ཀི་ཁུངས་ཀང་ཡློད་པར་གསལ་ལློ། །ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གིས་སྐབས་འདིའི་

སློང་ཉིད་སློམ་པ་དབང་རྣློན་གི་བསྲུང་པ་མཆློག་ཏུ་གསུངས་ཤིང༌། རྒྱུད་གཞན་མང་

པློ་དང་བསན་བཅློས་ཚད་ལྡན་མང་པློས་ཀང་སྐབས་འདིའི་སློང་ཉིད་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་

བ་ཇི་བཞིན་དུ་བཤད་པས། བློ་གྲློས་དམན་པ་མང་པློས་སྐབས་འདིར་སློམ་པའི་

བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐབས་ཀི་སློང་ཉིད་ནི། མློས་མནློ་ཙམ་གི་ཆད་སློང་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་སྨྲ་

བ་ནི་རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའི་གཏམ་ཆྗེན་པློའ ློ། །སློད་བཅུད་ཀི་སང་བ་དློན་ལ་མ་

དག་བཞིན་དུ་སྡུད་པ་ཡང་ཆད་སློང་སློམ་པ་མིན་ཏྗེ། རིགས་པའི་དགག་བྱའི་ཚད་མ་

ཟིན་པར་རྟྗེན་འབྗེལ་གི་ངྗེས་པ་དློར་བ་ནི་སང་བ་དག་པར་མ་བསློམས་ཀང་ཆད་སློང་

གི་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་ལ་བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་འཐད་

པར་རྟློགས་ན་ནི། སང་བ་སྡུད་པ་སློམ་པ་ལ་ཆད་ལྟའི་དློན་མྗེད་དློ། །དགློས་པའི་

དབང་གིས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ཡིན་གི་སང་བ་མྗེད་པར་ཁས་མི་ལྗེན་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

རིམ་པ་དང་པློ་དང༌། ལུས་དབྗེན་དང༌། རློར་བཟླས་དང༌། སྗེམས་དབྗེན་གི་རིམ་པ་
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དང༌། སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱུང་བས་ཀང་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སློ་ནས། སློད་

བཅུད་ཀི་སང་བ་བསྡུས་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་སློམ་པ་འཕགས་པ་ཡབ་

སས་སློགས་དུ་མ་ཞིག་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལྭ་བ་པས་སྔར་བཤད་པའི་དློན་

དམ་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དྗེ་མ་རྟློགས་པས་སྗེམས་ཅན་འཁློར་བར་འཁྱམས་པར་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ། བ་མྗེད་ཀི་གཞུང་གཞན་མང་པློ་ནས་ཀང་བཤད་པས། འཁློར་

བའི་འཆིང་བ་ལས་གྲློལ་བའི་ཐབས་སུ་ཐྗེག་དམན་གིས་ཀང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་

རྟློགས་དགློས་པར་ཁས་བང་དགློས་པ་དང༌། ཉན་རང་ཁ་ཅིག་གིས་མ་རྟློགས་པ་ལ་

དགློངས་ནས། ཉན་རང་གིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་རྟློགས་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཡློད་པས་

ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཤྗེས་དགློས་སློ། །མདློར་ན་སྐབས་འདིར་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་ངྗེས་པ་

ཤུགས་ཅན་བསྐྗེད་ལ། ཡུན་ཧ་ཅང་ཐུང་བ་མིན་པ་ཞིག་བསློམ་མློ། །

བཞི་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཧྗེ་རུ་ཀ་བཀློད་པ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་སློད་བཅུད་གཞན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་

འཆི་བའི་ཚེ། སློད་བཅུད་གཞན་དུ་སང་བའི་རང་གི་ཤྗེས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྡུས་

ནས། དཀར་དམར་ནག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་དུ་སློང་བའི་

སྐབས་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ནས་དཀར་པློ་དམར་པློ་ལ་བསྡུས་པ་ནི། སང་བ་སང་བ་

མཆྗེད་པ་ལ་ཐིམ་པ་དང་འདྲའློ། །དམར་པློ་ནག་པློ་ལ་བསྡུས་པ་ནི། མཆྗེད་པ་ཉྗེར་

ཐློབ་ལ་ཐིམ་པ་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་ནག་པློ་ཞབས་ཀྱུ་ནས་ནཱ་དའི་བར་དང༌། ནཱ་ད་

ཡང་མི་དམིགས་པར་སློང་བ་ནི། ཐློབ་པ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་འདྲ་སྗེ། འཆི་

རིམ་ལ་སློང་པ་བཞི་ཡློད་པའི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དངློས་གཞི་དང་འདྲའློ། །ཉྗེར་
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ཐློབ་མཚོན་པའི་ཧཱུཾ་ཉིད་ལ་ཐིམ་རིམ་ལྔར་བྱས་པ་ནི། སྦྱང་གཞི་ལ་ཡང་ཉྗེར་ཐློབ་

ནས་ཇྗེ་ཕ་ཇྗེ་ཕར་སློང་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། དྗེས་ནི་རིམ་

པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཉྗེར་ཐློབ་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཡང༌། ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་རིམ་པས་རིམ་གིས་འཇུག་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ནི་སིང་ཁར་གནས་

པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་སྡུད་རིམ་ཡིན་པས་སྤློས་པ་བསྡུས་ནས་འློད་གསལ་འཆར་བའི་

གནས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་སིང་ཁ་ཡིན་པ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་འློད་

གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དློན། ནཱ་ད་ཙམ་གི་གཉིས་སང་ཕ་མློ་ཡང་དག་པར་སློན་

པའློ། །མངློན་བརློད་ལས་བསྲུང་འཁློར་གི་འློག་ཏུ་སློང་ཉིད་བསློམས་པའི་མཇུག་

ཐློགས་སུ། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་དང་པློ་བཤད་པའི་གནད་ཀང༌། འདི་

རྣམས་ཀིས་ཤྗེས་དགློས་ལ། རིམ་པ་དང་པློར་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་བསྐངས་པའི་

མཐུས། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རྟློགས་པ་བྱྗེ་བག་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་

སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་བ་ཡང་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་དགློས་པ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་རྟློགས་

པའི་ལྟ་བའི་སྗེང་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་ལུགས་འདི་དང༌། རྒྱུད་སྗེ་འློག་མ་

གསུམ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་རྣམས་འདྲ་ཡང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་

རིམ་ལམ་འདི་ལ་ཡློད་པ་ཡང༌། སློང་པ་སློམ་པ་དང་འཆི་རིམ་གི་སྡུད་རིམ་མཐུན་

པར་བྱས་པ་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་དགློས་པས་གནད་ཆྗེའློ། །གཉིས་པ་ཐུན་གི་

དངློས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། སློང་པ་ལས་ལངས་ནས་ནམ་མཁར་ནཱ་ད་

བཞག་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གང་ལ་གནས་པའི་རྟྗེན་བསྐྗེད་པ། དྗེ་ནས་རྣལ་འབྱློར་

བཞི་སློམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་སང་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་སློང་པ་ཉིད་དྗེ་
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ལས་ལངས་ཏྗེ་རང་གི་སྗེམས་ནཱ་དའི་གཟུགས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་གཞག་པར་

བྱའློ། །དྗེའི་གཟུགས་ནི་གྗེན་དུ་འགྲྗེང་བ། ཤིན་ཏུ་ཕ་བ། དཀར་ལ་དམར་པའི་

མདངས་ཆགས་པའློ། །འདིར་སློང་ཉིད་སློམ་པ་ལས་ལངས་པའི་ཐློག་མར། རང་གི་

སྗེམས་ནཱ་དའི་གཟུགས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇློག་པར་ལྭ་བ་པས་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་

འབངས་ནས། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་འཁྲུལ་སློང་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་དང༌། 

སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་སློགས་ནས་ཀང་བཤད་ཀང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་གཞུང་དྗེ་དག་ནས་

མ་བཤད་དློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འདིའི་རིམ་པ་དང་པློ་དྗེ་སྦྱང་གཞི་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་

གསུམ་གི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་སློམ་པ་ཤྗེས་པ་ལ་རག་ལས་ལ། དྗེ་ཡང་བདྗེ་

མཆློག་སློམ་འབྱུང་ཉིད་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། མན་སྗེར་བདྗེ་མཆློག་

རློར་སྗེམས་ཀི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏློགས་པ་འདིའི་སྐློར་གི་རྒྱུད་དང༌། ཁུངས་

ཐུབ་ཀི་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ནས་མི་གསལ་བ་དང༌། སློང་ཉིད་སློམ་པ་ལས་ལངས་མ་

ཐག་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་སློགས་འཇློག་པ་ནི་མང་བས། ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་

བ་ཡིན་ནློ། །སློམ་འབྱུང་ལས་ནི་ལྗེའུ་གཉིས་པ་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལྗེའུ་ལས། “བསྐྗེད་

རིམ་དངློས་མ་བཤད་པར་
1

སྦྱང་གཞི་སྐྗེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ་གསལ་བར་བཤད་པའི་

མཐར། སིད་པ་སྐྗེ་བའི་རིམ་ཤྗེས་པས། །རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་བྱའི་

ཕྱིར། །འདི་ནི་ཕུང་པློ་ཡློངས་མཁྱྗེན་པའི། །དྗེ་ཉིད་གསུང་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད། 

ཅྗེས་གློང་དུ་སྦྱང་གཞི་གསུམ་བཤད་པ་དྗེ། སིད་པ་སྐྗེ་བའི་རིམ་པར་ཤྗེས་ནས། དྗེ་

དང་མཐུན་པར་སློམ་པ་རྣམས་ཀིས། སངས་རྒྱས་ཐློབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་

1  སྐུ།   བསྐྗེད་རིམ་མ་བཤད་པར



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

277

ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བསྐྗེད་རིམ་དངློས་ནི་ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པར་འཆད་དློ། །གཞི་ལ་

མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། འཆི་བའི་འློད་གསལ་ལས་

ལངས་མ་ཐག །འློད་གསལ་གི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་བར་སིད། དབང་པློ་ཀུན་ཚང་

ཞིང༌། ཤ་རུས་ལ་སློགས་པས་སློང་པའི་ཕ་བའི་ལུས་ཅན་ཐློགས་མྗེད་འགྲུབ་པ་

བཞིན་དུ། ལམ་རིམ་པ་དང་པློ་ལ་ཡང་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དང་འདྲ་བའི་སྔར་

བཤད་པའི་སྡུད་རིམ་གིས། འློད་གསལ་སློང་ཉིད་དུ་ཞུགས་པ་ལས་ལངས་མ་ཐག་

བར་དློ་དང་འདྲ་བའི་ནཱ་དའི་ལུས་འགྲུབ་པས། ནཱ་ད་ནམ་མཁར་འཇློག་གློ །

འདི་ལ་བར་དློ་མཚོན་བྱྗེད་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་མངློན་བྱང་ལྔ་ལས་རློ་རྗེ་

འཆང་སྐྗེད་པ། མདློར་བྱས་སློགས་གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ནས་གསལ་བར་

གསུངས་ཀང༌། རྒྱུད་གཞན་བདྗེ་མཆློག་དང་ཀཻ་རློར་སློགས་ཀི་སྐློར་ནས་བར་དློ་

མཚོན་པ་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བ་ཡི་གྗེས་མཚོན་པར་བཤད་ལ། དྗེ་ཡང་མན་ངག་སྗེ་

མ་ལས། སིད་པ་བར་དློའི་གནས་སྐབས་དང་འདྲ་བར། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཧློཿ ཡིག་དམར་པློ་

གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེའི་གནས་སྐབས་མས། ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་

གནས་སྐབས་སམ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནཱ་ད་ཙམ་སྗེ། རྣམ་པ་གསུམ་ག་ཡང་ལུས་དང་ངག་

དང་སྗེམས་རྣམས་སྐྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་འཆི་བའི་རྗེས་

ཐློགས་སུ་ཡི་གྗེའི་གཟུགས་དང༌། དྗེ་བསྡུས་པ་ནཱ་དའི་གཟུགས་དྲི་ཟ་ནི་རྒྱུད་གཞན་

རྣམས་སུ་བསན་པ་ལས་སློ། །ས་བློན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་རྣམས་དང་ནཱ་ད་ནི། རྣམ་

པ་ས་ཚོགས་སུ་སྐྗེད་པར་འགྱུར་བའི་ལྷའི་འབྱུང་གནས་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རློ། །གང་གི་

ཕྱིར་དྲི་ཟ་རྣམས་ཀང་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་ཏྗེ་འློང་བར་འགྱུར་བའི་སིད་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྣམ་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་ལ་གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཧློཿ 

ཡིག་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུད་པའི་ས་བློན་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཧློཿ ཡིག་གཉིས་མྗེད་པར་

ཡི་གྗེ་གསུམ་ཙམ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནཱ་ད་ཙམ་དུ་བཤད་དྗེ། དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་

ལུགས་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་གི་གཟུགས་ཅན་གི་ལུས་དབྱིབས་ས་ཚོགས་པས་དྗེ་

མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་ཡང་ས་ཚོགས་སུ་བཤད་གསུང་བ་ལྟར་རློ། །དྗེ་ལ་ཧློཿ གཉིས་ཀི་

བར་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཡི་གྗེ་འབྲུ་གསུམ་བཞག་པ་མང་ལ། མངློན་བརློད་ལས། སིང་ཁར་

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །ས་བློན་གི་ནི་ཡི་གྗེ་མཾ། །ཧློཿ གཉིས་དང་ནི་བཅས་པ་

རུ། །སྔློན་གྲུབ་པར་ནི་རྗེས་སུ་བསམ། ཞྗེས་བདྗེ་མཆློག་འཇམ་རློར་གི་སྐབས་སུ། 

ཧློཿ གཉིས་ཀི་བར་དུ་མཾ་ཡིག་རྐང་བ་བཞག་པའང་གསུངས་ལ། ཧཱུཾ་རྐང་བ་བཞག་

པའང་མང་སྗེ། སློང་ཉིད་ལས་ལངས་མ་ཐག་ཡི་གྗེ་འདི་རྣམས་ནམ་མཁར་བཞག་ན་

བར་སིད་མཚོན་བྱྗེད་ཀི་ཡི་གྗེ་ཅུང་ངྗེས་ས་ཡང༌། དྗེ་མ་བྱས་པར་ད་གཟློད་ནཱ་ད་ནས་

ཧཱུཾ་དུ་རིམ་གིས་རློགས་པ་དང༌། ཧཱུཾ་ཅིག་ཅར་དུ་རློགས་པ་སློམ་པ་མང་བ་རྣམས་ལ་

ནི། དློན་དྗེ་ཡློད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ངྗེས་དཀའློ། །དྗེ་ལྟར་ལམ་བསྐྗེད་རིམ་པ་ལ་འདི་ལྟར་

སྦྱངས་པའི་མཐུས། རློགས་རིམ་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྐྗེ་བའི་

རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་སམ་ན། འདི་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པར་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས། སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུར་སྐྗེད་པའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ། དྗེས་

ན་འདི་ལ་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་ཁྱྗེར་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །འདི་ཡང་བསྐྗེད་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་ཅུང་ཟད་སྦྱློར་ཤྗེས་པ་འགའ་ཞིག་སང་ནའང༌། འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་

རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཀི་གློ་བ་མ་ཆགས་པས། རྒྱུད་ཀི་དློན་མ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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རྗེད་པར་སང་བས་ལྗེགས་པར་རྩད་གཅད་པར་བྱའློ། །

འདིའི་རིམ་པ་དང་པློར་བར་དློ་དང་མཐུན་པར་སློམ་པ་ཞིག་དགློས་པར་ནི། 

སློམ་འབྱུང་གིས་འགྲུབ་ཅིང༌། བདྗེ་མཆློག་འཇམ་རློར་ལ་སྔར་ལྟར་བཤད་པ་ནི། དྗེའི་

དགློས་ཆློས་མིན་གི་གཞན་ལའང་མཚོན་པས། མངློན་བརློད་ལས་ཀང་འགྲུབ་

བློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་རླུང་ནས་པད་དང་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་བར་དུ། སློམ་པ་རྣམས་ལ་ནི་

བར་དློ་དང་མཐུན་པར་སློམ་པ་མྗེད་ལ། དྗེ་ཕྱིན་ཆད་ལ་བཞག་ཀང་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་

རྣློ་ན་མ་གཏློགས་རྟློགས་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་དང༌། འཆི་སིད་རློགས་མ་ཐག་བར་

སིད་འགྲུབ་པའི་སྦྱང་གཞི་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ལ། རྟློགས་པར་ཡང་ཅུང་ས་བས། ལྭ་

བའི་ན་བཟའ་ཅན་གིས་མཛད་པ་ལྟར། སློང་ཉིད་ལས་ལངས་མ་ཐག་ནཱ་ད་སློགས་

ནམ་མཁར་འཇློག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་སློ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབྱུང་བ་རིམ་

རྩྗེག་དང་རི་རབ་བསྐྗེད་པ་དང༌། ས་ཚོགས་པད་དང་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་བསྐྗེད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ནས་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་དང་རི་རབ་སློམ་པ་ལ། དྲིལ་བུ་པའི་ལྷ་

ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལས། བ་ལང་གནས་དང་སྗེང་ལྡིང་དང༌། །ལྷག་

མ་སྐམ་པློ་རྩ་དྗེ་ནས། །དུང་ཆྗེན་པློ་ཡི་རང་བཞིན་བྱ། །ཡང་ན་རུས་སྦལ་དག་

གིའློ། །ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་སུཾ་རྣམས་ལས། །རླུང་མྗེ་ཆུ་ས་རི་རབ་ནི། །གྲུ་བཞི་རིམ་བཞི་རྩྗེ་

མློ་བརྒྱད། །ཀུན་ཀང་འློད་ཟྗེར་འབར་བར་བསློམ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་སློགས་

སློམ་པའི་སྐབས་སུ་བཀློད་པ་འདི། རྩ་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་ལས། དྗེ་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་ཚུལ་ལློ། །དྗེ་ལ་བ་ལང་གནས་ནི། ཞིབ་མློ་རྣམ་འཐག་ལས། ངག་ཕྱློགས་

ས་དང་འློད་ཟྗེར་དང༌། །ཕྱུགས་དང་མིང་དང་རློ་རྗེ་དང༌། །མཐློ་རིས་ཆུ་དང་དློན་དགུ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལ། །མཁས་པས་གཽ་སྒ་ངྗེས་གཟུང་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱུགས་ཏྗེ་བ་ལང་

ལའང་འཇུག་པའི་ག་ཽསྒ་ནི་ས་ལའང་འཇུག་པས་འདིར་སའློ། །གང་དུ་མྗེ་ཏློག་སློགས་

བཞག་ན། སྗེང་དུ་ལྡིང་བ་ནི་ཆུའློ། །གང་གིས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་སྐམ་པར་བྱྗེད་པ་ནི་

མྗེའློ། །རྩ་ནང་ནས་རྒྱུ་བ་ནི་རླུང་ངློ༌། །སྤྱློད་པ་པས། མི་ཕྱྗེད་པ་དང་རུས་སྦལ་ལློ། 

ཞྗེས་ཡང་ནའི་སྒ་མྗེད་པར་ཡང་འདློན་ནློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀི་གཅིག་

ལས། ལྕི་བའི་ཐལ་བ་ཉིད་དག་དང༌། །དྗེ་བཞིན་ལྷག་མ་མགློ་བློ་སྐམ། ཞྗེས་དང༌། ཡང་

གཅིག་ལས། ལྷག་མ་མགློ་སྐམ་མཚོན་ཆའློ། ཞྗེས་བཏློན་ནས་ལྕི་བ་ནི་ས་དང༌། ཐལ་

བ་ནི་ཆུ་དང༌། དྗེ་བཞིན་ནི་རླུང་དང༌། མགློ་སྐམ་ནི་མྗེ་དང༌། དུང་ཆྗེན་པློ་ལས་བྱུང་

བས་བྱ། ཞྗེས་པ་ལ། རི་ཆྗེན་པློ་ལས་བྱུང་བས་བྱ། ཞྗེས་ཀང་འདློན་པས། དྗེས་ནི་རི་

རབ་དང་། ཡང་ན་ཞྗེས་པས་ནི། ལྷ་མངལ་སྐྗེས་ཀི་རིམ་པ་ལས་གཞན་སློང་སྐྗེས་ཀི་

རིམ་པ་སློན་པར་འཆད་དློ། །ཡང་གཅིག་ལས། མཚོན་ཆ་རླུང་ལ་འཆད་དྗེ་གཞན་

འདྲའློ། །ཀློང་ཀ་ན་དང༌། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་དང་། ལང་ཀ་དང༌། དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་

རྣམས་ཀིས་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་དང༌། རི་རབ་སྐྗེད་པ་ལ་མི་སྦྱློར་ཞིང༌། དང་པློས་མི་

མགློའི་དུམ་བུ་སྐམ་པློ་བངས་ལ། དུང་ཆྗེན་པློ་བྱའློ་ཞྗེས་དང༌། གཉིས་པས་བ་ལང་དང་

མ་ཧྗེ་སློགས་ཀི་རུས་པ་བངས་ལ། ལས་སློ་སློའི་ཕྗེང་བ་བྱའློ། ཞྗེས་དང༌། གསུམ་པས་

ནི་མགློ་བློ་སྐམ་པློ་ཆག་གྲུགས་མྗེད་པ་བངས་ལ། དུང་ཆྗེན་པློ་བྱ་བའམ། ཡང་ན་

རུས་སྦལ་གི་ཐློད་པ་ལ་བྱའློ་ཞྗེས་དང༌། བཞི་པས་མི་མགློ་སྐམ་པློ་བངས་ནས། བདྗེ་བ་

ཆྗེན་པློ་བྱྗེད་དློ། །རུས་སྦལ་ནི་ཐློད་པའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། དྲིལ་བུ་པ་དང༌། སྤྱློད་

པ་པའི་དགློངས་པ་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་སློགས་ལ་སྦྱློར་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དུང་ཆྗེན་པློ་ནི་
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བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློར་ཡང་བསྒྱུར་དུ་རུང་བས། འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་རྣམས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློའི་ངློ་བློར་མློས་པར་བྱ་བ་དང༌། ཡང་ནའི་དློན་ཡང་ནིའི་དློན་དུ་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་

པས། སྔ་མར་མ་ཟད། རུས་སྦལ་གི་བརས་བསན་པའི་རི་རབ་ཀང་བསློམས་ལ། 

བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ངློ་བློར་མློས་པར་བྱ་བའི་དློན་དུ་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། ནག་དྲིལ་གཉིས་

ཀའི་ལུགས་ཀིས་རྟྗེན་སྐྗེད་པའི་སྐབས་ཁློ་ནར་སྦྱློར་བར་འདུག་པས། ལུགས་དྗེ་ལ་

རུས་སྦལ་དག་གིའློ། ཞྗེས་པ་ལྷའི་སྐྗེད་ཆློག་ལ་མི་འགྲིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །རི་རབ་དང་

པད་ནི་གསལ་བར་རྩ་རྒྱུད་ལས། རི་སྗེང་ས་ཚོགས་པད་ཡི། །ལྟྗེ་བར་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་

བསྐྗེད། ཅྗེས་གསུངས་སློ། །དློན་དྗེ་བཤད་པའི་རྒྱུད་སློམ་འབྱུང་ལས། རྟྗེན་དང་

བརྟྗེན་པའི་གཟུགས་སུ་ནི། །བྷྗེ་རཾ་བྷ་ལ་སློགས་པ་བསམ། ཞྗེས་བཤད་པ་ནི། འབྱུང་

བའི་འཁློར་ལློ་སྔ་མ་རྟྗེན་དང༌། ཕྱི་མ་བརྟྗེན་པའི་ཚུལ་བྷྗེ་རཾ་བྷ་དང༌། ལ་སློགས་ཀིས་

མྗེ་དང་ཆུ་དང་སའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་སློན་པར། ཡང་དག་པར་

གནས་པར་རྣམ་པར་བསམ་མློ། ཞྗེས་མདློར་བསན་ནློ། །བྷྗེ་རཾ་བྷ་ནི་བསྐལ་པ་ཆྗེན་པློ་

འཆགས་བའི་དུས་ཀི་རི་རླུང་དུ། འཇུག་ཊིཀ་ཆྗེན་མློར་བཤད་པ་དློ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་ནི་ཡཾ་སྔློན་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་དཀིལ་འཁློར་ནི། རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། ཁ་དློག་གི་མདློག་ནི་སྔློན་པློ་དང༌། 

དབྱིབས་ནི་གཞུ་ལྟ་བུ། མཚན་མ་ནི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་བ་དན་གིས་མཚན་པའློ། །རླུང་

དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་རཾ་དམར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཀིལ་འཁློར་ནི་

མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་དང་ཁ་དློག་གི་མདློག་ནི་དམར་པློ་དང༌། དབྱིབས་ནི་ཟུར་གསུམ་

པ་དང༌། མཚན་མ་ནི་མྗེ་འབར་བས་མཚན་པའློ། །མྗེ་དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་ནི་
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བཾ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཀིལ་འཁློར་ནི་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། ཁ་

དློག་ནི་དཀར་པློ་དང༌། དབྱིབས་ནི་ཟླུམ་པློ་དང༌། མཚན་མ་ནི་བུམ་པས་མཚན་

པའློ། །ཆུ་དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་ལཾ་སྗེར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཀིལ་

འཁློར་ནི་སའི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། དབྱིབས་ནི་གྲུབ་བཞི་པ་དང༌། མདློག་ནི་སྗེར་པློ་

དང༌། མཚན་མ་ནི་གྲུ་བཞིར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པས་མཚན་པའློ། །སྒྲུབ་ཐབས་ཆག་

འགྱུར་ལས། མྗེ་ལ་རཾ་གིས་མཚན་པ་བྱས། ལློ་ཆྗེན་དང༌། མར་དློའི་འགྱུར་ལས་

འབར་བས་མཚན་པར་བཤད་དློ། །སློམ་འབྱུང་ལས། རླུང་དང་ཆུ་ལ་མཚན་མ་མ་

བྱུང༌། མྗེ་ལ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་དང༌། ས་ལ་གྲྭ་བཞིར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པས་མཚན་པར་

བཤད་ཀི། འློད་ཟྗེར་ཕྗེང་བ་ཟུར་པ་མ་བཤད་ལ། མངློན་བརློད་ལས། རླུང་ལ་རྒྱལ་

མཚན་དང༌། མྗེ་ལ་རློ་རྗེ་དང༌། ཆུ་ལ་བུམ་པ་དང༌། ས་ལ་གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ས་ཚོགས་

རློ་རྗེ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་རློ་རྗེས་མཚན་པ་དང༌། རིམ་པ་བཞིན་དུ་དྲ་བའི་ཕྗེང་བ་དང༌། 

འབར་བའི་ཕྗེང་བ་དང༌། འློད་ཟྗེར་དཀར་བློའི་ཕྗེང་བ་དང་། འློད་ཟྗེར་སྗེར་པློ་འཁིགས་

པར་བཤད་དློ། །མངློན་བརློད་འགྲྗེལ་པར་མྗེའི་གྲྭ་གསུམ་དུ་རློ་རྗེས་མཚན་པ་དང༌། 

སའི་གྲྭ་བཞིར་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་མཚན་པར་བཤད་ལ། གཞན་འདྲའློ། །དྗེ་ལ་རྒྱལ་

མཚན་ནི་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་དང༌། རཾ་དང་མྗེ་འབར་བས་མཚན་པ་ནི་གྲྭ་

གསུམ་དུ་དང༌། བུམ་བས་ནི་དབུས་སུ་མཚན་པར་བྱའློ། །འདི་རྣམས་སྐྗེད་པའི་དུས་

སུ་བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་གཅིག་གིས། ནམ་མཁའི་ནཱ་ད་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པ་ལས་ཡཾ། 

དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རླུང་སྐྗེད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་ཡཾ་ནས་དབྱངས་གསལ་

གི་བར་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་པ་ནི། སྤྱློད་པ་པས། སྒ་ཡི་གཟུགས་ལ་སློགས་ལས་
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འབྱུང༌། །རི་ལ་སློགས་པ་ཇི་བཞིན་བསམ། ཞྗེས་གསུངས་པས་བསན་སམ་དུ་མི་

གཟུང་སྗེ། དྗེ་ནི་སུཾ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་སྗེ་ཡི་གྗེའི་གཟུགས་ལས་བྱུང་བའི་དློན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ནམ་མཁར་ནཱ་ད་འཇློག་པ་དྗེའི་གཞུང་དུ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་

སྐབས་གཞན་གཉིས་སུ་ཡང༌། སྒ་དང་སྒ་གཟུགས་སྔློན་དུ་འགྲློ་བར་བཤད་པའི་

སྐབས་སུ་ཡང་ནམ་མཁའི་ནཱ་ད་ལས་སྐྗེད་པར་མི་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཁུངས་ཐུབ་

གཞན་གི་ཤྗེས་བྱྗེད་ཀང་མྗེད་པས་མི་དགློས་སློ། །ས་དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་

སུཾ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རི་རབ་ལྷུན་པློ་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་པ། རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བཞིའི་

རང་བཞིན་ཅན། རྩྗེ་མློའམ་ལྕློག་བརྒྱད་ཀིས་ཉྗེ་བར་མཛེས་པ་སྗེ། དྗེ་ནི་སློམ་འབྱུང་

དང་མངློན་བརློད་ལས་ཀང་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བཞི་ནི་ཤར་ཤྗེལ། ལྷློ་

བཻ་ཌཱུརྱ། ནུབ་པད་རཱ་ག། བྱང་གསྗེར་དང༌། རྩྗེ་མློ་བརྒྱད་ནི་ཕྱློགས་མཚམས་ཀི་རྩྗེ་

མློ་མཐློ་བར། མངློན་བརློད་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ཅིང༌། ཉིན་མློ་མཛད་ཀིས་ལྕློག་བརྒྱད་

དུ་བཤད་དློ། །བློད་ཁ་ཅིག་རི་རབ་ཀི་ཟུར་བཞི་ལ་ལྕློག་བཞི་ལས་མྗེད་ཀང༌། ཕྱློགས་

བཞི་ནས་བལྟས་པ་ན་ཕྱློགས་རྗེ་རྗེ་ན་ལྕློག་གཉིས་གཉིས་སུ་མངློན་པས་རྩྗེ་མློ་

བརྒྱད་ཡིན་པར་བ་མ་ཕམ་མཐིང་བ་སློགས་བཞྗེད་ཟྗེར་མློད་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་བྱ་

དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་པཾ་སྗེར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ས་ཚོགས་

པད་དང༌། ས་ཚོགས་པད་དྗེའི་ལྟྗེ་བའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་རློ་

རྗེའློ། །ངྗེས་པར་ཞྗེས་པ་ནི་སྐབས་འདིའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་ལས་སྐྗེད་པའི་ས་བློན་

ནི་དྗེར་ངྗེས་པའློ། །འདིར་མངློན་བརློད་ལས། ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་དང༌། པད་གང་ཡང་མ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

284

བཤད་པར་རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་བྷྲཱུཾ་ལས་རྣམ་སང་བསྐྗེད་ནས། དྗེ་ལས་གཞལ་ཡས་

ཁང་སྐྗེད་པར་བཤད། ཀུན་སྤྱློད་ལས། རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་པད་མ་གཏློགས་པ་ས་

ཚོགས་རློ་རྗེ་མ་བཤད། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། རི་སྗེང་ས་ཚོགས་པད། ཞྗེས་པ་ཙམ་

ལས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་གསལ་བར་མ་བཤད་དློ། །གཞུང་ནས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་སྗེང་དུ་

ས་ཚོགས་པད་སློམ་པར་བཤད་པ་འདི་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། རི་རབ་ཀི་དྗེ་མ་ཐག་

ཏུ། །དྗེ་ཡི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་བྱུང་བའི། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་རྣམ་པར་བསློམ། །དྗེ་ཡི་སྗེང་དུ་པད་

ནི། །ལྟྗེ་བ་གྗེ་སར་ལྡན་པར་བསློམ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་མཛད་པའློ། །འདིར་

ས་ཚོགས་པད་གཉིས་བྱྗེད་མི་བྱྗེད་ལ། ཀུ་མཱ་ར་བློ་དི་དང༌། ལློ་ཆྗེན་གི་འགྲྗེལ་པ་

དང༌། མལ་གློ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀིས་ས་ཚོགས་པད་གཅིག་ལས་མི་བྱྗེད་ལ། 

དྗེ་ཡང་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་སྗེང་དུ་བྱྗེད་དློ། །འཁྲུལ་སློང་དང༌། སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་

དང༌། ཀནི་ཤྲིའི་སློམ་འབྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང༌། འདབ་གྲངས་མ་སྨློས་པར་

པད་གཅིག་ཏུ་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་འློག་ཏུ་བྱྗེད་དློ། །སློམ་འབྱུང་

འགྲྗེལ་པར་དྗེའི་སྗེང་དུ་ཞྗེས་པ་དྗེའི་གློང་དུ་ཞྗེས་པའི་དློན་དུ་བཤད་དློ། །མར་དློས་

ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་སྗེང་གི་པད་ས་ཚོགས་པད་ཆུང་ངུར་བཤད་ཅིང༌། དྗེའི་རྗེས་འབང་

རྣམས་ཀིས་རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་སློ་གཉིས་པ་གཅིག །དྗེའི་

སྗེང་དུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གཅིག་

བཤད་དྗེ། སྔ་མ་པད་ཆྗེ་བའློ། །མར་དློའི་འགྱུར་ལ་པད་གཅིག་དང་གཉིས་བྱས་པ་

སང་ཡང་ཕྱི་མ་མཆན་དཀྱུས་ཤློར་གི་མ་དག་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་

རློ་རྗེས་ཀང་རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་པད་འདབ་གྲངས་མ་སྨློས་པ་ཞིག་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་
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ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཞིག་བཤད་དྗེ། 

ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེས་བྱས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ལུགས་གཉིས་ལས་འདིར་གང་གཟུང་སམ་ན། ལྭ་

བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་ལས་ངྗེས་པར་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་རློ་

རྗེའློ། ཞྗེས་པའི་འདིའི་དློན་ནི། རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་པཾ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་པདའི་

སྗེང་དུ་ཞྗེས་པའློ། །ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལྟྗེ་བ་དང་གྗེ་སར་དང་ལྡན་པ་

ཞྗེས་པ་འདིའི་པདའི་ཕྱློགས་ལ་སློགས་པའི་ཁ་དློག་རིམ་པས་གསུངས་པ། ཤར་

སློགས་ཕྱློགས་གནས་འདབ་མ་ཉི་འློད་འདྲ། །རླུང་དང་མྗེར་ཕྱློགས་འདབ་མ་སྗེར་པློ་

ཉིད། །ཡི་དྭགས་བདག་ཕྱློགས་དབང་ལྡན་དུར་བ་ལྟར། །ལང་དང་སྤིན་ནག་ས་

ཚོགས་པད་ཉིད། ཅྗེས་སློ། ཞྗེས་དྲངས་ནས་ཕྱློགས་བཞི་དམར་ཞིང་བདྗེན་བལ་

ལང་གུ་དང་དབང་ལྡན་ནག་པློར་བཤད་དློ། །

དྗེ་དང་མཐུན་པར་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་འབྱུང་བས། འདི་གཉིས་

ཀིས་སློམ་འབྱུང་གི་འགྲྗེལ་པ་ལྟར། རློ་རྗེ་དང༌། པད་གཉིས་ཀི་སྗེང་འློག་བཟླློག་ནས་

པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་རློ་རྗེའི་འློག་ཏུ་བྱྗེད་པར་བསན་པ་འདྲ་མློ་ཞིག་འདུག་ནའང༌། 

གཞུང་ནས་རློ་རྗེའི་སྗེང་དུ་པད་འདབ་བརྒྱད་པ་བཤད་པ་སྒ་སློར་བཞག་ཏུ་བྱས་

ནས། རི་རབ་ཀི་སྗེང་ཉིད་དུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་སྐྗེད་པ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དྗེའི་དློན་ནི། 

བར་དུ་ས་ཚོགས་པད་ཡློད་པའི་ཕྱློགས་སུ་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་

དང༌། བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན། ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་གནས་པའི་པད་འདབ་

རྣམས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་རྩྗེ་ཟད་མཚམས་ནས། པད་ར་སྐློར་བ་དྗེར་བྱ་དགློས་ལ། 
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པད་འདབ་བརྒྱད་དུ་བྱས་ན་དྗེ་དང་མི་འགྲིག་པས་པད་གཉིས་བྱྗེད་པ་ལྗེགས་

སློ། །པད་ཕྱི་མ་ནི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བར་ཚུད་པ་བྱས་ན་ལྗེགས་ཤིང༌། པད་དྗེའི་

ལྟྗེ་བར་དབྱངས་གསལ་འགློད་པ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱས་ན་སློམ་འབྱུང་དང་

ཤིན་ཏུ་མཐུན་ལ། རྩ་རྒྱུད་དང་ཀུན་སྤྱློད་ལས། པདའི་ལྟྗེ་བར་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་སྐྗེད་པ་

དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་ནི་རྩྗེ་མློ་བཅུ་གཉིས་པར་བཤད་པ་མང་ཡང༌། 

རློ་རྗེ་འཕྗེང་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཉི་ཤུ་བའང་ཡློད་ལ། ཁ་དློག་ནི་ཤར་དཀར་ལྷློ་སྗེར་

ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་སྔློ་བ་དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་དུ་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་

དློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་དྗེའི་ལྟྗེ་བའི་སྗེང་དུ་པཾ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་ས་

ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟྗེའུ་འབྲུ་དང་གྗེ་སར་དང་ལྡན་པ་སློམ་མློ། །ས་

ཚོགས་པདའི་མདློག་སྔར་གི་དྗེ་བཞིན་དུ་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་

རྗེས་བཤད་པ་ལ་བློད་ཁ་ཅིག །དྗེ་ནི་ནློར་པ་ཡིན་ཏྗེ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང༌། སློམ་

འབྱུང་ལས། ཤར་དཀར་ལྷློ་སྗེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལང་དབུས་ནག་པློར་བཤད་པས་

སློ། ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། ཡང་པཎི་ཏ་བགྲྗེས་པློ་རྣམས་ནི་ཤར་སྔློ་ལྷློ་སྗེར་ནུབ་དམར་

བྱང་ལང་མཚམས་བཞི་གང་མཛེས་སུ་སློམ་པར་འདློད་ཅྗེས་པ་ནི། ཁུངས་མ་དག་

ཅིང༌། བལ་པློའི་པཎ་ཏི་བགྲྗེས་པློ་རྣམས་ཀི་ངག་བགྲློས་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང༌། དྗེས་ལྭ་

བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་མི་ཁྗེགས་ལ། ལུང་དྗེ་དག་ནི་པཎི་ཏ་བགྲྗེས་པློའི་འདློད་པ་ལ་

ཡང་གནློད་བྱྗེད་དུ་སང་ངློ༌། །སྤྱིར་ནི་ས་ཚོགས་པད་ལ་སྔ་མ་ཁློ་ན་ལྟར་ཡང་མ་ངྗེས་

སློ། །སློང་པ་ལས་ལངས་ཏྗེ་ནཱ་ད་འཇློག་པ་ནས་པད་ཆུང་ངུའི་བར་སློམ་པར་ལཱུ་ཨི་

པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ཡང་ཕྱི་དཀིལ་དང༌། ལུས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དཀིལ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་ཚུལ་དྗེ་ལུས་དཀིལ་ལ་ཡང་མི་རུང་བ་མིན་ནློ། །

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

གསུམ། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་སྐྗེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གསུངས་ཚུལ་དང༌། དྗེ་ལ་རྒྱུད་དང་

འགལ་བ་སང་བ་དང༌། མངློན་བྱང་ལྔ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྤྱིར་བདྗེ་

མཆློག་གི་སྐློར་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྗེད་པའི་ཚུལ་གཅིག་དང༌། 

སྔ་ཕྱིར་སྐྗེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་གསུངས་སློ། །དྗེའི་དང་པློ་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་

གསུངས་ཏྗེ། དྗེར་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ནས་རི་རབ་ཀི་བར་དང༌། དྗེ་ནས་ས་ཚོགས་

རློ་རྗེ་དང༌། དྗེ་ནས་པད་དང༌། དྗེའི་དབུས་སུ་དབྱངས་གསལ་སློགས་ལས་ཧྗེ་རུ་ཀ་

འཁློར་བཅས་སྐྗེད་པར་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། ཤར་སློ་སློགས་སུ་ཁྭ་གདློང་མ་ལ་

སློགས་པ་འགློད་པར་བཤད་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་སྔློན་དུ་སློམ་པ་མ་བཤད་པའི་

ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། དྗེའི་ཐིག་གསུངས་པའི་

སྐབས་ལས་ཀང་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་

རི་རབ་ཀི་སྗེང་དུ་པད་དང་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་སློམ་པ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་གཉིས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྐྗེད་པ་ལ་ཡང་ཡློད་མློད་ཀང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་སྗེང་དུ་པད་བསྐྗེད་པའི་

ལྟྗེ་བར་དབྱངས་གསལ་འགློད་པ་ནི། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྗེད་པ་

ཉིད་ཀི་ལུགས་སློ། །ཀུན་སྤྱློད་ཀི་དགློངས་པ་ཡང་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྗེད་པའི་ཕྱློགས་སུ་

ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏས་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ནི་མངློན་བརློད་ལས་མང་དུ་གསུངས་

ཤིང༌། སམྦྷུ་ཊའི་བདྗེ་མཆློག་རློར་སྗེམས་ཀི་སྐབས་ལས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་

ཀའང་རྩ་རྒྱུད་ཀི་དློན་དུ་གཟུང་དགློས་པས། རྒྱུད་ཀི་རློ་རྗེའི་ཚིག་རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་དློན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡློད་པར་ཤྗེས་དགློས་སློ། །དྗེ་ལ་ལཱུ་ཨི་པས་ནི་སློམ་འབྱུང་ལ་

བརྟྗེན་ནས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་པ་མཛད་ལ། ནག་པློ་སྤྱློད་པ་སློགས་ཀིས་ནི་མངློན་

བརློད་ལ་བརྟྗེན་ནས་རིམ་ཅན་དུ་སྐྗེད་པ་མཛད་དློ། །སློམ་འབྱུང་ལས་དུས་གཅིག་ཏུ་

སྐྗེད་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མ་ལ་གསུངས་ཀང༌། ལཱུ་ཨི་པས་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་ཕྱི་

དཀིལ་དང་ལུས་དཀིལ་ཐུན་མློང་དུ་གསུངས་པས། དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་པ་ཡང་བདྗེ་

མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་མང་པློ་ཞིག་ལ་འཇུག་གློ །རྟྗེན་སྔ་ལ་བརྟྗེན་པ་རྗེས་སུ་སྐྗེད་

པ་ནི་མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་ལྟར། ཕྱི་དཀིལ་དང་ལུས་དཀིལ་གཉིས་

ཀ་དང༌། ལྷ་ལྔ་སློགས་ལའང་གསུངས་ལ། ནག་པློ་པའི་དགློངས་པ་ཡང་ཕྱི་དཀིལ་

དང༌། ལུས་དཀིལ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་ངློ༌། །དྗེས་ན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་ལུས་དཀིལ་

གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་དུས་གཅིག་པ་དང་རིམ་ཅན་པ་གཉིས་མི་གསལ་

ཡང༌། དྗེ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་ནི་དགློས་ལ། དྗེ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཅིག་ངྗེས་

གཟུང་དུ་མི་དགློས་ཀང༌། ལཱུ་ཨི་པ་ལ་ཉྗེ་བར་སང་ངློ༌། །རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་

སྐྗེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་གཉིས་སློ་སློར་སྐྗེད་པ་མི་

བྱྗེད་པར་ངྗེས་སློ། །རིམ་ཅན་དུ་སྐྗེད་པ་ལ་ནི་མངློན་བརློད་ལས་ཡབ་ཡུམ་ཚན་པ་

གཉིས་སློ་སློར་སྐྗེད་པ་མང་དུ་གསུངས་ཀང༌། ངྗེས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། མངློན་བརློད་ལས་

གསུངས་པའི་ལས་དཀིལ་དང༌། ཕག་མློས་གཙོ་བློ་བྱས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བཞིན་

ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་པ་རྣམས་ལ་ནི། ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་ཏྗེ་ལྡང་བ་

ཡང་མྗེད་ལ། རྒྱུད་འབས་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་ཚན་སློ་སློ་བ་ལ་ནི། ཞུ་བ་ལ་

གླུས་བསྐུལ་བ་ཡང་ངྗེས་པར་གསུངས་སློ། །དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལྷ་ཡབ་ཡུམ་”གཉིས་གཉིས་པ་མྗེད་ཀང༌། 
1

རྒྱུ་འབས་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་མྗེད་

པ་ནི་མིན་ཏྗེ། ལྭ་བ་པས་གཞུང་འདི་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་བཤད་ལ། 

མན་སྗེར་ཡང་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་བ་མྗེད་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་སྐྗེད་ཆློག་ལ་ཡང་རྒྱུ་

འབས་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་བཤད་ཅིང༌། བདག་མྗེད་མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཡང་

རྒྱུ་འབས་ཀི་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་གཉིས་བཤད་དློ། །དྗེ་ནི་འདིར་ཡང་ཡུམ་གིས་དཀིལ་

འཁློར་གི་གཙོ་བློ་མཛད་པ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

འདིར་མངློན་བརློད་ལས། མངལ་སྐྗེས་གླུ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བསློམ་པ་

རྣམས་ནི་ཡློངས་སུ་བརྟག །སློང་སྐྗེས་གླུ་ནི་མྗེད་པ་སྗེ། །སྒ་དང་སྒ་ཉམས་སངས་

པའློ། ཞྗེས་ཞུ་བ་ལ་གླུས་བསྐུལ་བའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་སྐྗེད་ཆློག་མངལ་སྐྗེས་དང༌། གླུས་

བསྐུལ་མྗེད་པའི་མངློན་བྱང་ལྔ་སྐྗེད་ཀི་སྐྗེད་ཆློག་སློང་སྐྗེས་སུ་གསུངས་སློ། །སྒ་ནི་

ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྒ་དང༌། སྒ་ཉམས་ནི་སྒ་ངན་པ་སྗེ། དྗེ་གཉིས་ཀའི་གླུ་སྐད་

སངས་པའློ། །དྗེ་ལ་སྔ་མ་རྣམས་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྐྗེད་ཆློག་ནི། སློང་སྐྗེས་

ཡིན་པས་མངལ་སྐྗེས་དང་མི་སྦྱློར་བར་འདློད་དློ། །དྗེ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་

ནི། སློམ་འབྱུང་ལྗེའུ་གཉིས་པ་བསྐྗེད་རིམ་གི་ལྗེའུ་ལས། མངལ་སྐྗེས་ཀི་དབང་དུ་

བྱས་ནས་བཤད་པ་དང༌། ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པར་གླུས་བསྐུལ་མྗེད་པར་མངློན་བྱང་

ལྔ་ལས་སྐྗེད་པ་ལཱུ་ཨི་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ལྗེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བཤད་པའི་བསྐྗེད་རིམ་ནི། སྔར་སྦྱངས་གཞི་མངལ་སྐྗེས་

ལ་བཤད་པ་དང་སྦྱར་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མངལ་སྐྗེས་བཤད་ཚུལ་ནི། ལྗེའུ་དྗེ་

1  སྐུ།   གཉིས་གཉིས་སྐྗེས་པ་མྗེད་ཀང་།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

290

ཉིད་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །མི་རྣམས་ཀིས་རབ་མི་ཤྗེས་ཏྗེ། །ཐློག་མྗེད་

དུས་ཀི་ཉློན་མློངས་ཀི། །བག་ཆགས་རབ་ཏུ་བསགས་བྱས་པ། །དྗེ་ཕྱིར་སྔློན་བྱས་

ལས་ཀིས་ནི། །སྐྗེ་དང་འཆི་བ་ཡང་དག་འབྱུང༌། །ཚོགས་པ་མ་རྗེད་དྗེ་སིད་དུ། །ཞག་

བདུན་བར་དློའི་སིད་པར་གནས། །སིད་པ་བར་དློའི་སྗེམས་ཅན་ནི། །འགྲློན་པློའི་

བགྲློད་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །འདི་ལྟར་ལས་ཀི་ཞགས་པ་ཡིས། །འགྲློ་བ་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་

སྐྗེ། །ཕ་མའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱློར་སློགས་ནི། །སིད་པའི་སྐྗེ་བློས་མཐློང་གྱུར་ནས། །རྟ་ལ་ཞློན་

བཞིན་རྣམ་ཤྗེས་ནི། །རླུང་གི་བཞློན་པ་ཞློན་ནས་སུ། །སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཉིད་ལ་

ནི། །ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་འློངས་གྱུར་ནས། །ཤིན་ཏུ་དགའ་དང་བཅས་སློབས་ཀིས། །ཁ་

ཡི་ལམ་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར། །རྩ་ནི་སློང་ཕག་བདུན་ཅུ་གཉིས། །རབ་བསྐུལ་དྗེ་

ཡི་སྐད་ཅིག་ལ། །ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ཞུ་བྱས་པས། །མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ཡང་དག་

འཐློབ། །ཁུ་བ་ཁག་དྗེའི་དབུས་སུ་ནི། །ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་ཀིས་ཡང་དག་གནས། 

ཞྗེས་སྦྱང་གཞི་ལ་སྐྗེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་བཤད་ནས། བར་དློས་སྐྗེ་བ་ལྗེན་ཚུལ་སློན་

པ་ན། དང་པློར་ཕ་མའི་ཀུན་སྦྱློར་མཐློང་བ་དང༌། དྗེ་ནས་ཕའི་ཁ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ་ཕ་

མའི་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་གནས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སློང་སྐྗེས་

ལ་དྗེ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། བར་དློ་མཚོན་པའི་ནཱ་ད་བབས་ནས། ཟླ་བ་དཀར་དམར་

གི་དབུས་སུ་འཇུག་པར་འཆད་པ་ཡང་འདི་དང་སྦྱར་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གཞན་

ཡང་སློམ་འབྱུང་གི་ལྗེའུ་གཉིས་པ་ལས། དང་པློར་སྐྗེ་གནས་བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་གླིང་

གསུམ་གི་མི་རྣམས་བླུན་རྨློངས་བྱྗེ་བག་མི་ཕྱྗེད་པ་དང༌། འཛམ་བུ་གླིང་གི་དབུས་སུ་

སྐྗེས་པའི་མི་མཆློག་ཏུ་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་མིར་འཁྲུངས་པ་དང༌། ཁྱིམ་ནས་རབ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཏུ་བྱུང་བ་དང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དགྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྩྗེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

ཐློབ་པ་སྗེ། སངས་རྒྱས་འདློད་ཁམས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཞི་གསུངས་ནས། སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཞྗེས་སློགས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་བཤད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ཀི་

དློན་ཀླུ་བྱུང་གི་དགློངས་པ་ལྟར་བཤད་ན། ལམ་འདིས་ཚེ་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་

རྟྗེན་ངློས་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དྗེས་ན་སྐྗེ་གནས་བཞི་བཤད་པ་ནི། ལྷའི་སྐྗེད་ཆློག་བཞི་

སློན་པ་སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པས་བཤད་པ་ལྟར་མིན་གི། སྐྗེ་གནས་བཞིའི་ནང་ནས་མི་

མངལ་སྐྗེས་ཀི་རྟྗེན་ངློས་འཛིན་པའློ། །དྗེ་ནས་མི་ལ་གླིང་བཞི་པ་ཡློད་ཀང་འཛམ་བུ་

གླིང་པའི་རྟྗེན་བསྔགས་ཏྗེ། འདློད་ཁམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུར་”འཚང་རྒྱ་བའི་རྟྗེན་ལ།
1

 

འཛམ་བུ་གླིང་བའི་མིར་འཁྲུངས་པ་སློགས་དགློས་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དུས་འཁློར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་སློགས་ལས་ཀང༌། སྐྗེ་བ་གཅིག་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་

རྟྗེན་ལ་འཛམ་བུ་གླིང་བའི་མི་ཁམས་དྲུག་ལྡན་དགློས་པར་གསུངས་པ་དང་འདྲའློ། །

རྟྗེན་དྗེས་ལམ་འདི་སློམ་པ་ན། འདི་ནས་ཤི་ནས་བར་དློ་གྲུབ་སྗེ་མངལ་དུ་སྐྗེ་

བ་འཛིན་པ་ཞིག་དང་མཚུངས་པར་སློམ་པས་ན། ཆློས་མཐུན་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་དྗེ་ལ་

ཡློད་ཀི་གཞན་ལ་མྗེད་པས། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས། སྗེམས་ཅན་བརྫུས་ཏྗེ་འབྱུང་བ་

བཞིན། །ས་བློན་མྗེད་པར་རྣམ་པར་བསློམ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སྐུ་ཡིན་གི། བསྐྗེད་རིམ་གི་མིན་ལ། བསྐྗེད་རིམ་དཀྲློངས་བསྐྗེད་ལ་དྗེའི་

མིང་འདློགས་ཀང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱློར་བའི་མངློན་བྱང་ལྔ་སྐྗེད་ནི། 

མངལ་སྐྗེས་དང་ངྗེས་པར་སྦྱར་དགློས་སློ། །མན་སྗེ་ལས་ཀང༌། གླུས་བསྐུལ་མྗེད་

1  སྐུ།   འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ལ།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་མངློན་བྱང་ལྔས་སྐྗེད་མངལ་སྐྗེས་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་

དློ། །གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་མངློན་བརློད་ལས་གླུས་བསྐུལ་མྗེད་པ་ལཱུ་ཨི་བ་ལྟ་བུའི་སྐྗེད་

ཆློག་རྣམས་སློང་སྐྗེས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་ཇི་ལྟར་སང་སམ་ན། བཤད་པར་

བྱ་སྗེ། མངློན་བརློད་ལས་གླུས་བསྐུལ་མྗེད་པ་རྣམས་མངལ་སྐྗེས་སུ་མ་གསུངས་པ་

རྣམས་ནི། མངལ་དུ་ས་བློན་འདྗེབས་པའི་ཕ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཡབ་དང༌། མངལ་དུ་ས་བློན་

འཛིན་པའི་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་ཡུམ་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་ལ། དྗེ་མྗེད་ཀང་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གི་

དློད་ཟླ་ཉིའམ་ཟླ་བ་དཀར་དམར་ཡློད་ལ། ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལ་འཇུག་པའི་བར་དློའི་

དློད་ནཱ་ད་སློགས་ཡློད་པས། མངལ་སྐྗེས་དང་སྦྱློར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དགློས་སློ། །གཞན་

ཡང་དྗེ་ལྟར་བསྐྗེད་རིམ་ལ་སློམ་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རང་གི་ལུས་ཀི་

དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་དམར་ཆ་དང་

དཀར་ཆ་གཉིས་འདུ་འཕློད་ལས། རློགས་རིམ་པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་སྐྗེ་བའི་

རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་བའི་ཆྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་ནི་མངལ་སློང་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་མངལ་

སྐྗེས་ལ་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་མངལ་སྐྗེས་དང་སྦྱར་དགློས་སློ། །དྗེ་

ལྟ་ནའང་སློང་སྐྗེས་སུ་གསུངས་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་འདྲ་བའི་མངལ་སྐྗེས་མྗེད་པ་

དང༌། སློང་སྐྗེས་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱར་དུ་ཡློད་པ་ཙམ་ལ་དགློངས་ནས། སློང་སྐྗེས་

སུ་གསུངས་པས་མི་འགལ་ལློ། །སློང་སྐྗེས་དང་འདྲ་ཚུལ་ནི་ཟླ་ཉིའམ་ཟླ་བ་ནི་སློ་ང་

དང་འདྲ། དྗེའི་དབུས་ཀི་ས་བློན་ནི་བྱིའུ་ཕྲུག་དང་འདྲ། དྗེ་ལས་ལྷ་སྐུར་གྱུར་པ་ནི་སློ་

ང་བཅག་ནས་བྱིའུ་ཕྲུག་ཚར་བ་ལྟ་བུར་མངློན་བརློད་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་བཞིན་

ནློ། །བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག །མན་སྗེར་བཤད་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་སྐྗེད་ཆློག་མངལ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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སྐྗེས་དང་སྦྱར་བ་དང༌། དྗེ་ལ་གླུས་བསྐུལ་མྗེད་པས་རང་གིས་སློང་སྐྗེས་སུ་ཁས་

བངས་པ་གཉིས་ཀི་འགལ་སློང་ལ། སློ་ང་ལས་སྐྗེས་པ་ལ་དང་པློ་མངལ་ནས་སྐྗེ་

དགློས་ཤིང༌། སློ་ངའི་ནང་ནའང་ནུར་ནུར་པློ་སློགས་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏྗེ། མན་སྗེར་མངལ་སྐྗེས་དང་སྦྱར་བ་ན། དང་པློར་སྐྗེ་བ་

ལྗེན་པ་ནའང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་སྐྗེ་བ་

ལྗེན་པ་དང༌། དྗེ་ནས་མངལ་དུ་ཟླ་བ་བཅུར་གནས་པར་བཤད་པས། མའི་ལྟློ་ནས་སློ་

ང་བྱུང་བ་ལ་དྗེའི་མངལ་དང་སྦྱློར་ཚུལ་མི་འགྲིག་པའི་ཕྱིར་དང༌། སློ་ངའི་ནང་དུ་ནུར་

ནུར་པློ་དང་མྗེར་མྗེར་པློ་འདློད་པ་ནི། མངལ་སྐྗེས་དང་སྦྱར་བའི་མྗེར་མྗེར་པློ་

སློགས་དང་དློན་གཏན་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། གཞན་དུ་ན་ཁུ་བའི་རས་ས་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། ལན་སྔ་མ་ལ་བརྟྗེན་ན་མཛེས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། དངློས་ཀི་དློན། དྗེ་ལ་རྩློད་པ་སང་བ། དྗེ་དག་གི་དློན་

བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པ། མངློན་བྱང་གི་དབྱངས་གསལ་བྱྗེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

ནི། འདིར་མངློན་བྱང་ལྔས་སྐྗེད་པ་ལ་བ་མ་མལ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང༌། ཀུ་མཱ་ར་བློ་

དློའི་འགྲྗེལ་པ་ནས། ཨཱ་ལི་ལས་ཟླ་བ་དང༌། ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ་བཤད་དྗེ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་

པློའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་སློགས་མང་པློས་ཀང་དྗེ་གཉིས་

དང༌། ས་བློན་ལས་ཕྱག་མཚན་སྐྗེད་པ་བཤད་དློ། །བ་མ་མར་དློ་རྗེས་འབང་དང་

བཅས་པས་ཟླ་བ་དམར་པློ་ཞིག་དང༌། ཕྱག་མཚན་མྗེད་པའི་ས་བློན་ལས་སྐྗེད་དྗེ། 

འཁྲུལ་སློང་དང་རྒྱལ་བ་བཟང་པློ་དང༌། དཔའ་བློ་རློ་རྗེ་དང་སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་

སློགས་ལས་ཉི་མ་ཡང་མ་བཤད་ལ། ཟླ་བ་གཉིས་པ་ཡང་མ་བཤད་པར། ཟླ་བའི་
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དཀིལ་འཁློར་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་འདུག་ལ། ཀནི་ཤྲིས་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་

ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བཤད་དློ། །འདི་ལ་ཕྱིས་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། ཟླ་བ་གཅིག་

བྱྗེད་པ་ནི་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་གི་དགློངས་པ་མིན་ཏྗེ། སམྦྷུ་ཊ་ལས། ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི། །བྱང་ཆུབ་ཟླ་བ་གཉིས་པ་ཅན། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་ཟླ་བ་གཉིས་དགློས་སློ། །ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ལས་ཟླ་ཉི་སྐྗེད་པ་ནི་རྒྱུད་གཞན་གི་

དགློངས་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལ་འདི་གང་ལ་བརྟྗེན་པའི་སློམ་འབྱུང་ལས་ནི། 

པད་ཆུང་ངུ་བཤད་པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ། དྗེ་དབུས་རྣལ་འབྱློར་བསློམ་པར་བྱ། །ཨཱ་ལི་

ཀ་ལིའི་རྣམ་དག་ལས། །དྗེ་ཡི་དབུས་སུ་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་རང་བཞིན་

ཅན། ཞྗེས་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་འབྱུང་བ་མ་གཏློགས་པ་ཟླ་ཉི་གང་ཡང་མི་གསལ་

ལློ། །མངློན་བརློད་ལས་ཀང་ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སློམ་པ་བཤད་ཀང༌། དབྱངས་

གསལ་ལས་ཟླ་ཉི་གཉིས་སམ། ཟླ་བ་གཉིས་སམ། ཟླ་བ་གཅིག་སློམ་པ་གསལ་བར་

མི་སང་ངློ༌། །སམྦྷུ་ཊ་ལས། དབྱངས་ལས་ཟླ་བ་དང་པློ་དང༌། གསལ་བྱྗེད་ལས་ཟླ་བ་

གཉིས་པ་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་དྗེ། བདྗེ་མཆློག་རློར་སྗེམས་ཀི་སྐབས་ཡིན་ཀང༌། 

ཚུལ་དྗེ། འདིར་ངྗེས་པར་སྦྱར་དགློས་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྗེད་མི་སང་ངློ༌། །འདིའི་འགྲྗེལ་པར་

ལྭ་བ་པས་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་སྦྱློར་བ་ཞྗེས་པ་ནི། ཨཱ་ལི་དང་ཀ་ལིའི་ཕྗེང་བ་གཡློན་སྐློར་

དང༌། གཡས་སྐློར་དུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དྗེའི་གཟུགས་བརན་ཅན་གི་

རྣམ་པ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་པར་བསམས་པར་བྱའློ། ཞྗེས་པ་དང༌། དྗེའི་

དབུས་སུ་ཞྗེས་པ་ནི། ཟླ་བའི་དབུས་སུའློ། ཞྗེས་པ་དང༌། དྗེ་དག་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཞྗེས་པ་ནི། ཟླ་བ་དང་ས་བློན་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་
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སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཉི་མ་མ་བཤད་ཅིང༌། ཟླ་བ་གཉིས་ཀང་ཚིག་གི་ཟུར་ཙམ་ལ་

ཡང་མི་འབྱུང་བས་དྗེའི་དགློངས་པ་ནི་ཟླ་བ་གཅིག་ཡིན་ལ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་

པར་ཡང་དྗེ་ཇི་བཞིན་བཤད་དློ། །ཟླ་ཉི་གཉིས་སྐྗེད་པའི་པཎི་ཏ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་

བཞྗེད་པ་ཡང༌། མངློན་བརློད་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ཀི་དགློངས་པ་འཆད་པ་

ཡིན་གི། རྒྱུད་གཞན་ནས་འགྗེབས་པ་མིན་ནློ། །ཟླ་བ་གཉིས་བྱྗེད་པ་ན་ཀ་ལི་ལས་

སྐྗེད་པའི་ཟླ་བ་དམར་པློར་མན་སྗེ་ལས་བཤད་ལ། དྗེ་ལྟར་བཤད་ཀང་ལཱུ་ཨི་པའི་

ལུགས་ལྟར་དུ་འཆད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཁྲུལ་སློང་ལས་ནི། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རས་ཀང༌། ཟླ་བ་

གཉིས་མ་བཤད་པས་སམྦྷུ་ཊའི་ལུགས་དྗེ་འདིར་ཁས་མ་བངས་སང་ངློ༌། །འློ་ན་

ལུགས་སློ་སློ་བ་དྗེ་རྣམས་ལ་དློན་ལ་འགལ་བ་ཡློད་དམ་མྗེད་སམ་ན། ཟླ་ཉི་གཉིས་

དང་ཟླ་བ་དཀར་དམར་གཉིས་དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་བྱྗེད་ནའང་དཀར་ལ་དམར་བའི་

མདངས་ཆགས་པར་དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་བཤད་པ་ལྟར་བྱྗེད་ལ། དྗེ་དག་གི་མཚོན་དློན་

ནི་གཞི་ལ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་གི་དབུས་སུ་བར་དློ་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་པ་

ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱས་ཏྗེ་སློམ་པའི་དགློས་པ་གལ་ཆྗེ་ཤློས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རློགས་རིམ་གི་སྐབས་ཀི་བྱང་སྗེམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕློད་ལས། ངྗེས་དློན་

གི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན་པ་ཡིན་པས། རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་དྗེ་

སྒིག་པ་ནི་དྗེ་དག་ཀུན་གི་ནུས་པས་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པར་སྗེམས་ཏྗེ། 

འློན་ཀང་འདིར་ནི་གཙོ་ཆྗེར་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་ལྭ་བ་པས་མཛད་པ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །ཟླ་

བ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་མངློན་བྱང་ལྔས་སྐྗེད་པ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་རྣལ་འབྱློར་རྒྱུད་

ལའང་ཡློད་མློད་ཀང་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་མྗེད་ཅིང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
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གི་ཟླ་ཉི་དང་ཟླ་བ་དཀར་དམར་ལས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མཚོན་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར། བདྗེ་

ཆྗེན་མཚོན་པའི་མངློན་བྱང་ནི། རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་གཉིས་ཁློ་ནའི་ཁྱད་ཆློས་

ཡིན་ཏྗེ། མན་སྗེ་ལས། ཤྗེས་རབ་དང་ཐབས་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་བ་ཉིད་ན་ནི། དྗེ་

ཡློངས་སུ་གསལ་ལློ་ཞྗེས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་འདི་ཉྗེ་བར་སློན་ཏློ། །དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ཡང་

རྒྱུད་གཞན་རྣམས་སུ་ཟླ་བ་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པས་རྣམ་པ་ལྔ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་

པ་གསུངས་ན་ཡང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཚུལ་ཉིད་དུ་ཉྗེ་བར་སློན་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནློ། །རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱློར་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་རྣམས་ཁློ་ནར་ནི་བདྗེ་

བ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཡློངས་སུ་གསལ་ཞིང༌། དྗེའི་རྗེས་སུ་

འབང་བ་ལས་གཞན་དུ་ཡང་རྟློགས་པར་བྱའི། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དབང་མྗེད་པར་ཉྗེ་

བར་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་ཁློ་ནས་སློ། །ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

པའི་དབང་ནི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་རྣམས་ཁློ་ནར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏྗེ། 

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་སློད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་མ་ཐློབ་པར། བདྗེ་ཆྗེན་དྗེ་བསན་དུ་

མི་རུང་ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་དབང་ཡང་རྒྱུད་གཞན་ལ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའློ། །ཚུལ་དྗེ་

ནི་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་དམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཀཻ་རློ་རྗེ་ལས། ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་ས་བློན་

ཉིད། །ཕྱི་ནས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བས་མནན། །གཉིས་འདུས་པ་ལས་བདྗེ་ཆྗེན་པློ། 

ཞྗེས་མངློན་བྱང་གི་སྐབས་ཀི་ཟླ་ཉི་འདུས་པ་ལས། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེ་བར་གསུངས་

པའི་དློན་ནི་སྔར་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་གཉིས་འདུས་པ་ལས་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་ཡང༌། དྗེ་

དག་གི་དབུས་ཀི་ས་བློན་གིས་མཚོན་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཉིད་ལས། ཨཱ་ལི་ཟླ་བ་ཀ་ལི་

ཉི། །ས་བློན་ནང་དུ་སློན་གྱུར་པ། །དྗེ་ཉིད་སྗེམས་དཔའ་ཞྗེས་བྱར་བརློད། །མཆློག་ཏུ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། ཞྗེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། ལྭ་བ་པས་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡང་

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བར་གསུངས་སློ། །འདི་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། ཟླ་བ་དཀར་དམར་

གཉིས་དང༌། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཡང་དློན་དྗེ་

རྣམས་ཡློད་དློ། །ཤཱནི་པས་མངློན་བྱང་གི་སྐབས་ཀི་ཐློག་མར་ས་བློན་དང༌། དྗེ་ནས་

དྗེ་འགྱུར་བའི་ཕྱག་མཚན་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་མཚན་པའི་ས་བློན་གསུམ་སྦྱློར་བ་

དང༌། དངློས་གཞི་དང་རྗེས་ཀི་བདྗེ་བར་ཡང་བཤད་དློ། །དྗེས་ན་མན་སྗེ་ལས། འདིར་

རྒྱུའི་ཡྗེ་ཤྗེས་བཞིའི་རང་བཞིན་ཉིད་ལ་ཡང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མློས་པ་བ་ཡློད་པ་ཁློ་ན་

སྗེ། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་འདི་རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པར་བརློད་པར་བྱའློ། །རྣམ་པ་ལྔ་མངློན་པར་

བྱང་ཆུབ་པ་ལ་ཡང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློར་ལྷག་པར་མློས་པ་བ་སྗེ། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ལྷ་མློ་

དང་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་བ་ཉིད་ཀིས། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་ཁློ་ན་ལས་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྐྗེད་པའློ། ཞྗེས་པས་དྗེ་ཁློ་ན་དངློས་པློར་ན་

རྣམ་པ་ལྔ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའློ། ཞྗེས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱར་བའམ། དྗེའི་

དློད་ཁམས་དཀར་དམར་མཚོན་པའི་འདུ་འཕློད་ལ་བརྟྗེན་ནས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་

རློགས་པ་ཁློ་ན་ལས། རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྐྗེད་པར་བསན་པའི་ཚུལ་འདི། ཤྗེས་རབ་ཅན་

གིས་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན། རིམ་པ་དང་པློ་བསློམས་པས་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་

སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་ཚུལ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པས། མཆློག་སྒྲུབ་པ་ལ་

བསྐྗེད་རིམ་མི་དགློས་སམ་པ་དང༌། ཆློས་འདི་པ་དང་གཞན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐུན་

མློང་བ་ཙམ་ལ་བ་མྗེད་ཀི་རློགས་རིམ་དམ་པར་འཛིན་པ་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེ་

འདྲས་དྲངས་པའི་བདྗེ་བ་ལ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་དུ་འཛིན་པའི་ལློག་རྟློག་རྣམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལྷག་མ་མྗེད་པར་ལྡློག་གློ །དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་མཚོན་ནས་སྤྱིར་སློང་པ་འློད་གསལ་

དུ་ཞུགས་པའི་ངང་ནས། ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བར་དློ་མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་

སློགས་སུ་ལྡང་བ་ཡང༌། ལྷ་དང་སྔགས་དབྱྗེར་མྗེད་ཡིན་པས་དྗེ་རྣམས་སློམ་པ་ཡང༌། 

རློགས་རིམ་པའི་སང་ཕྱློགས་ཀི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བའི་སྨིན་

བྱྗེད་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏྗེ་རིམ་པ་དང་པློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་

མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་སློམ་པ་དྗེ། རློགས་རིམ་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བའི་སྨིན་

བྱྗེད་ཡིན་ན། རྗེ་བཙུན་མ་ཕག་མློ་དང་བདག་མྗེད་མ་སློགས་ཀིས་གཙོ་བློ་བྱས་ནས་

སློམ་པ་ལ་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་བསྐྗེད་རིམ་གི་གནད་མ་ཚང་བར་འགྱུར་རློ་སན་ན། 

དྗེའི་དློགས་པ་ནི་རྣམ་དཔྱློད་ཅན་ལ་སྐྗེ་བ་བདྗེན་ཡང་སྐློན་དྗེ་ནི་མྗེད་དྗེ། འདིའི་

དློགས་གཅློད་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། 

ཀཻ་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་ལམ་འདིས་ཕྱག་རྒྱ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་ལ། དྗེ་

ལྟ་ན་བདག་མྗེད་མ་གཙོ་བློར་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས་ཕྱག་རྒྱའི་དངློས་གྲུབ་མི་

འཐློབ་སྗེ། རིག་མ་སློམ་པ་མྗེད་པར་ཕྱག་རྒྱའི་དངློས་གྲུབ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

རང་གི་ཕྱག་རྒྱ་མ་གཞན་ཞིག་སློམ་ན། ཕྱག་རྒྱ་མ་གཉིས་སྦྱར་བར་བདྗེ་ཆྗེན་མི་སྐྗེ་

བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་འདྲ་བ་དྗེས་ཕྱག་རྒྱའི་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པར་འགྱུར། 

ཞྗེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། བུད་མྗེད་གཟུགས་ནི་སངས་ནས་གཞན། །བཅློམ་ལྡན་
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འདས་ཀི་གཟུགས་སུ་བྱ། །ནུ་མ་སངས་པ་པློ་ལར་འགྱུར། །ཀཀྐློ་ལ་དབུས་ཡང་དག་

གནས། །འགྲམ་གཉིས་དྲིལ་བུ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཟྗེའུ་འབྲུ་བློ་ལ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ལྷག་

མ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་ཉིད། །དགའ་ཆྗེན་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡི་གཟུགས། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་འདྲ་བ་

དྗེ་ལ་ནི། བུད་མྗེད་དྗེ་ལྷ་མློའི་གཟུགས་སུ་སློམ་པ་སངས་ནས། དྗེ་ལས་གཞན་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཏྗེ་ལྷ་ཡབ་ཀི་གཟུགས་སུ་བསློམ་པར་བྱ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེས་

ན་ནུ་མ་སངས་ནས་བློ་ལ་དང༌། ཀཀྐློ་ལའི་འགྲམ་གཉིས་དྲིལ་བུ་སྗེ་འབས་བུར་

འགྱུར་ཞྗེས་པ་ནི་རྟྗེན་དྗེའི་སྗེང་ནས་དློན་ལ་དྗེ་ལྟར་གྱུར་པ་མིན་གི། དམིགས་པས་

དྗེ་དག་མི་མངློན་པར་བྱས་ནས་རློ་རྗེ་སློགས་སུ་སྐྗེད་པའློ། །འདི་ཡང་མཆློད་པ་

སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་བསློམས་ནས་ལྷན་སྐྗེས་འདྲྗེན་

དགློས་པའི་སྐབས་སུ་བྱྗེད་ཀི། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ལྷ་མློ་ཉིད་དུ་སློམ་པ་

ཡིན་ནློ། །ཤཱནི་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། བུད་མྗེད་ནི་བདག་མྗེད་མའློ། ཞྗེས་བུད་མྗེད་ཀི་

གཟུགས་སངས་པ་བདག་མྗེད་མར་བསློམས་པའི་གཟུགས་ལ་བཤད་པས། རྟྗེན་

བུད་མྗེད་ཀིས་སློམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། བུད་མྗེད་ཀི་གཟུགས་དློན་ལ་སངས་

པར་ཁ་ཅིག་འཆད་པ་ལྟར་ནི་མིན་ཏྗེ། ཡིན་ན་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་གཟུགས་སུ་ཡང་དློན་ལ་

སློང་པར་འདློད་དགློས་པས། དྗེ་ནས་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པར་འདློད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་

དང༌། སྐྗེས་པས་བདག་མྗེད་མའི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་ལ་ཡང་དློགས་པ་དྗེ་གཅད་

དགློས་པས་མི་འགྲིག་པའི་ཕྱིར་རློ། །བྷཱ་བ་བྷ་དྲས་ཀང༌། བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་ཙམ་

གིས་འདི་ལྟ་བུའི་སྐྗེས་བུར་བསློམས་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པ་ལས། ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་པ་མཚོན་པའམ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞྗེས་པའློ། ཞྗེས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དམིགས་པས་སྒྱུར་བ་གསལ་བར་བཤད་ཅིང༌། ཡང་ན་བདག་མྗེད་མའི་རྣལ་འབྱློར་

པས་སྤྱློད་པ་མ་བྱས་ཀང་བདག་མྗེད་མར་སློམ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་འགྲུབ། ཅྗེས་

བཤད་ཡམས་གཉིས་བྱས་པའི་ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རྒྱུད་ལས། བུད་མྗེད་ཀི་རྟགས་སྒྱུར་

བར་གསུངས་པ་དང་མི་འགྲིག་པས་སྒྱུར་དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་སྤྱློད་པའི་དུས་ཁློ་ན་

མིན་གི། བསྐྗེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་སློམ་པའི་དུས་ནས་དགློས་སློ། །ཀཻ་རློར་གི་འགྲྗེལ་

པ་ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དློན་ལ་སྒྱུར་བར་བཤད་པ་མི་སང་ངློ༌། །ནག་པློ་དམ་

ཚིག་རློ་རྗེས་བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་སྦྱློར་ཕྗེང་དུ་ཤཱནི་པ་བཞིན་བཤད་ལ། དྗེས་

བྱས་ཟྗེར་བའི་དྲན་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་ནི་གཟུགས་དློན་ལ་བརྗེ་བར་ཡང་བཤད་

མློད་ཀང་ཡིད་བརྟན་མི་སང་ངློ༌། །མངློན་བརློད་ལས། དྗེ་ཉིད་པདའི་དབུས་དག་

ཏུ། །ཧྗེ་རུ་ཀ་ནི་མཆློག་ཉིད་བསློམ། །ཐློད་པ་ལྷན་ཅིག་མཉམ་པར་ནི། །ལྔ་ཡི་དབྱྗེ་བ་

དག་སྦྱློར་ཏྗེ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་རིམ་པ་བསློམ། ཞྗེས་དང༌། རང་རང་གི་ནི་རྣལ་

འབྱློར་མ། །སིང་དུ་སྦས་པ་རྣམ་པར་བསློམ། ཞྗེས་ཧྗེ་རུ་ཀ་རིགས་ལྔས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་

པ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱློར་མ་རིགས་ལྔས་ཀང་གཙོ་བློ་བྱྗེད་པ་དང༌། སྔ་མ་ལྔས་གཙོ་

བློ་བྱྗེད་པ་ན། རང་རང་གི་རིགས་ཀི་ཡུམ་རང་གི་སིང་ཁར་སྦྗེད་པར་གསུངས་ལ། 

འདིའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང༌། ཡབ་ལྔས་ཡུམ་ལྔ་སིང་ཁར་སྦྗེད་པ་བཞིན་དུ། རྣལ་

འབྱློར་མ་ལྔས་ཀང་རང་གི་སིང་ཁར་དཔའ་བློ་ལྔ་སྦྗེད་པར་བཤད་པ་ལྟར་ན། སློམས་

འཇུག་དགློས་པའི་དུས་སུ། སིང་ཁ་ནས་ཡབ་དང་ཡུམ་བཏློན་ནས། དྗེ་དང་མཉམ་

པར་སྦྱར་བ་ལས་བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན་པ་འདྲ་བ་ཞིག་སང་ནའང༌། མངློན་བརློད་ཁ་ཅིག་

ལས། རང་རང་གི་ནི་རྣལ་འབྱློར་མ། །སིར་ཁར་འཁྱུད་པ་རྣམ་པར་བསློམ། ཞྗེས་ཀང་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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འབྱུང་བས་སྔ་མ་ལ་ངྗེས་པ་ཐློབ་དཀའ་པར་སང་ངློ༌། །དྗེས་ན་ཀཻ་རློར་ནས་བཤད་

པའི་རིགས་པ་ཕག་མློས་གཙོ་བློ་བྱས་པ་ལའང་སྦྱར་ན་འཐད་དམ་སམ་སྗེ་དཔྱད་

དློ། །དྗེས་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློའི་ལྷ་ཕློ་ཡུམ་མ་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་དློགས་

གཅློད་ཀང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ན་དློགས་གཅློད་སྔར་ལྟར་མཛད་པ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་

ཐུན་བཞིར་སློམ་པ་འདི་ལ། རློགས་རིམ་པའི་བྗེད་ཆྗེན་སྐྗེ་བའི་སྨིན་བྱྗེད་ཅིག་གལ་

ཆྗེ་བར་གཟིགས་ནས་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ན། དྗེ་

ཐམས་ཅད་ཀང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་རློལ་དུ་ཤར་བར་སློམ་པ་གལ་ཆྗེ་བས། དཔལ་

ཡན་ལག་མྗེད་པའི་རློ་རྗེས། དཀིལ་འཁློར་མ་ལུས་པ་རྣམ་པར་མི་རྟློག་པ་བདྗེ་བའི་

རང་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའློ། ཞྗེས་དང༌། མན་སྗེར་ཡང༌། སྗེམས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ལློ་

ཞྗེས་པ་འདིས། འདི་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རང་གི་ངློ་བློར་མློས་པ་ཁློ་ན་

བྱའློ། ཞྗེས་གསལ་བར་བྱྗེད་དྗེ། གང་གི་ཕྱིར་འདི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སང་མཛད་ལ་

སློགས་པ། རིགས་ལྔ་རྣམས་སུ་འདུས་ཤིང༌། དྗེ་རྣམས་ཀང་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ཀི་བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་དང་བཟླས་པ་སློགས་

ཀི་ཆློ་གའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད། བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ངློ་

བློར་མློས་ནས་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་རིམ་པ་དང་

པློ་སློམ་པའི་སྐབས་མང་པློར་ཡང༌། དང་པློར་ལྟ་བ་དྲན་པར་བྱ། དྗེ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

ཕྱག་རྒྱ་ལ་དམིགས་ནས་སྐྗེས་པའི་ཞུ་བདྗེ་ཆུང་ངུ་ཡན་ཆད་དྲན་པར་བྱས་ལ་བདྗེ་

སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར། དྗེ་ནས་ལྷ་དང་སྔགས་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དྗེའི་རྣམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འགྱུར་ཡིན་པའི་མློས་པ་བརྟན་པློ་ཡང་ཡང་བསྐྗེད་ལ་བྱ་བ་ནི། རིམ་པ་དང་པློས་

རྒྱུད་སྨིན་པའི་ཐབས་དམ་པར་ཟུངས་ཤིག །བཞི་པ་ནི། མངློན་བྱང་གི་སྐབས་ཀི་

དབྱངས་གསལ་ལ་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་ལས་ཉིས་འགྱུར་དུ་མ་བྱས་པ་མང་ཞིང༌། ཇློ་བློ་

ཆྗེན་པློའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང༌། ཨཱ་

ལི་བཅུ་དྲུག་དང་ཀ་ལི་སློ་བཞིར་བཤད་ལ། འགྲྗེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས། ཨཱ་ལི་

དང་ཀ་ལིའི་ཕྗེང་བ་གཡློན་སྐློར་དང་གཡས་སྐློར་དུ་གནས་པ་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས། 

ཉིས་འགྱུར་བྱྗེད་མི་བྱྗེད་མི་གསལ་ཡང༌། མངློན་བརློད་ལས་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ལུགས་

འབྱུང་དང༌། ལུགས་བཟླློག་གི་ཚུལ་དུ་ཉིས་ལྡབ་ཏུ་བྱས་ལ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནློར་ལས་ཀང་གསུངས་པས། དབྱངས་གསལ་གཉིས་སློ་སློར་

ཉིས་འགྱུར་དུ་བྱའློ། །གསལ་བྱྗེད་སློ་བཞི་ལ་ཡི་གྗེ་ལྷག་པློ་དྲུག་སློན་ལུགས་མང་དུ་

ཡློད་ཀང༌། སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནློར་ལས། ཌ་ཌ་ད་ད་ཡ་ལ་དྲུག་བསན་པ་ལྟར་རམ། 

མན་སྗེ་ལས་ཌ་ཌ་ཡ་ར་ལ་ཝ་དྲུག་བསན་པ་ལྟར་བྱའློ། །ཀུ་མཱ་ར་བློ་དིའི་འགྲྗེལ་པ་

ལས། དབྱངས་ཕག་གཉིས་ཀ་གཡློན་དང༌། གསལ་བྱྗེད་ཕག་གཉིས་ཀ་གཡས་སྐློར་

དུ་བཤད་ཀང༌། མངློན་བརློད་ཀི་དགློངས་པ་ནི་དབྱངས་ཕག་གཉིས་ཀི་གཅིག་

གཡློན་དང༌། གཅིག་གཡས་སྐློར་དུ་བྱྗེད་པར་མངློན་ཏྗེ། གསལ་བྱྗེད་ལ་ཡང་

ངློ༌། །འློན་ཀང་དྗེ་གཉིས་ཀའང་སྐློར་ཐྗེབས་རྗེ་རྗེ་བྱའློ། །ཁ་དློག་ནི་མར་དློས་དབྱངས་

དཀར་པློ་དང༌། གསལ་བྱྗེད་དམར་པློ་དང༌། སྐློར་ལུགས་ནི་དང་པློ་ནང་དང་གཉིས་

པ་ཕྱི་ནས་བསྐློར་བར་བཞྗེད་དྗེ། དཔལ་འབས་རློ་རྗེ་དང་མཐུན། སྨན་ཞབས་ཀིས་

དབྱངས་འློག་དང་གསལ་བྱྗེད་སྗེང་དུ་དགློད་པར་བཞྗེད་དློ། །



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དབྱངས་གསལ་གི་ཚར་རྗེ་རྗེ་ལ་ཉིས་འགྱུར་དུ་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

གིས་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། མན་སྗེར་ནི་ཨཱ་ལིའི་མཚོན་དློན་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ལུས་ཀི་གནས་སློ་སློའི་དབྱྗེ་བས་བཅུ་དྲུག་ཡློད་ལ། དྗེ་རྗེ་རྗེ་

ལ་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་གཉིས་གཉིས་ཡློད་དྗེ། ཀཻ་རློ་རྗེ་ལས། ཁུ་བའི་རྣམ་པ་བཅློམ་

ལྡན་འགྱུར། །དྗེ་ཡི་བདྗེ་བ་འདློད་མར་བཤད། ཅྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་

འཆད་དློ། །ལུས་ཀི་གནས་ཀི་དབྱྗེ་བས་འབྱྗེད་ཚུལ་ནི་མན་སྗེར་རྒྱུད་གཞན་ཅིག་

དྲངས་ལ། བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། དྗེ་ལས་

གཞན་ཡང་ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས། །འཕློ་བ་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ། །དཀར་པློའི་ཚེས་

གཅིག་ནས་བརྩམས་ཏྗེ། །ཇི་སིད་ཟླ་བ་རློགས་པའི་བར། །དཀར་པློའི་ཚེས་གཅིག་

ལ་ཨ་ཡིག །རང་པའི་སློར་མློར་ཡི་གྗེ་ལ། །གཉིས་པ་བྱིན་པར་ཨཱ་ཡིག་སྗེ། །གསུམ་

པར་བརླ་ལ་ཨི་ཡིག་གློ །སྐྗེ་གནས་བཞི་པ་ཨཱི་ཡིག་ཡིན། །ལྟྗེ་བར་ལྔ་པ་ཨུ་ཡིག་

སྗེ། །སིང་ཁར་དྲུག་པ་ཨཱུ་ཡིག་གློ །ནུ་མར་བདུན་པ་ར་ཡིག་དང༌། །མགྲིན་པར་

བརྒྱད་པ་རཱ་ཡིག་སྗེ། །ལག་མཐིལ་དགུ་པར་ལ་ཡིག་གློ །མཁུར་ཚོས་བཅུ་པར་ལཱ་

ཡིག་ཡིན། །མིག་དང་བཅུ་གཅིག་པ་ཨྗེ་ཡིག །རྣ་བར་བཅུ་གཉིས་པ་ཨ་ཻཡིག །དཔྲལ་

བར་བཅུ་གསུམ་པ་ཨློ་ཡིག །སྤྱི་བློར་བཅུ་བཞི་པ་ཨཽ་ཡིག །ཆང་གི་གཡློན་དང་

གཡས་སུ་ཉ། །ཨཾ་ཨཿ ཡི་གྗེའི་རང་བཞིན་ནློ། །ནག་པློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བརྩམས་

ཏྗེ། །ཇི་སིད་གནམ་སློང་དྗེ་སིད་ལ། །འཕློ་བ་དྗེ་ཉིད་བཞིན་དུ་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་

ལ། སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་ལས། གཡློན་པ་ཞྗེས་པ་དཀར་པློའི་ཕྱློགས་ལ་མཐྗེ་བློང་

ནས་སྤྱི་བློར་ལུས་ཀི་གཡློན་ལ་བརྟྗེན་ནས་འཛེག་པར་བྱྗེད་ཅིང༌། ནག་པློའི་ཕྱློགས་
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ལ་ནི་སྤྱི་བློ་ནས་མཐྗེ་བློང་དུ་ལུས་ཀི་གཡས་ལ་བརྟྗེན་ནས་འབབ་པར་བྱྗེད་དྗེ། ཞྗེས་

བཤད་དྗེ་ཡར་ངློ་ལ་རང་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེ་བློང་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་སྤྱི་གཙུག་གི་བར་

དུ་སྗེང་དུ་འཇློག་པ་དང༌། མར་ངློ་ལ་སྤྱི་གཙུག་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་རང་པ་གཡས་པའི་

མཐྗེ་བློང་གི་བར་དུ་འློག་ཏུ་བྱང་སྗེམས་འབབ་པའློ། །འགྱུར་རིང་ལས། ཇི་སིད་ཉ་ཡི་

བར་དུ་སྗེ། །ཡར་ངློ་ཡི་ནི་ཚེས་གཅིག་ལ། །རང་པའི་སློར་མློར་ཡི་གྗེ་ཨ། ཞྗེས་དང༌། 

ཉ་ལ་སྤྱི་གཙུག་གཡས་གཡློན་དུ། ཞྗེས་འབྱུང་ངློ། །མར་ངློའི་གནམ་གང་གི་གནས་

གཉིས་ནི་མཐྗེ་བློང་གི་ངློས་གཉིས་སུ་བྱྗེད་དགློས་སམ་བརྟག་གློ །གསལ་བྱྗེད་

བརྒྱད་ཅུར་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསུངས་ཏྗེ། ཀ་ལི་རྣམས་ས་ཆུ་མྗེ་རླུང་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ལྔར་བསྡུས་ནས། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་བཞི་བཞིར་དབྱྗེ་སྗེ་སློམ་འབྱུང་ལས། 

གང་དུ་གཅིག་ནི་གནས་པ་དྗེར། །བཞི་པློ་དྗེ་ཀུན་ཉྗེ་བར་གནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིར་དང༌། ཀཻ་རློར་ལས་དགའ་བ་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་བཤད་ལ། དྗེ་ལ་དགའ་བ་

བཞི་ཡློད་པས་བཞི་ལྔ་ཉི་ཤུའློ། །ཁམས་ཉི་ཤུ་པློ་རྗེ་རྗེ་ཡང་རཀའི་རྡུལ་རྗེ་དང་ལྡན་

པས་དྗེ་དང་བཅས་པ་བཞི་བཅུའློ། །དྗེ་ལ་ཤྗེས་རབ་སློང་པ་དང༌། ཐབས་བདྗེ་བ་

གཉིས་གཉིས་སུ་ཕྱྗེ་བས་བརྒྱད་ཅུ་སྗེ། ཀ་ལིས་མཚོན་པའི་དློན་རྡུལ་ཡིན་ལ། དྗེའི་

ཁམས་ལྔ་དང་རྡུལ་གི་ཆ་སློ་སློར་བརྩིས་ཤིང༌། འབྱུང་བ་དང་རྡུལ་ཡིན་པའི་ཚུལ་

གིས་དགའ་བ་བཞི་ལ་སློགས་པར་མི་འབྱྗེད་ཀང༌། དྗེ་དག་དང་བཅས་པའི་དབང་དུ་

བྱས་པའློ། །གསལ་བྱྗེད་རྣམས་ཁམས་ལྔར་སྡུད་ལུགས་ནི། ཀ་ང་ཉ་ཎ་ན་མ་ཧ་ཀ་

རྣམས་ནམ་མཁའི་གསལ་བྱྗེད་དློ། །གྷ་ཛྷ་ཌ་ཌ་ད་བྷ་ཡ་ཡ་ཤ་རྣམས་རླུང་གིའློ། །ག་ཛ་

ཌ་ཌ་ད་པ་ར་ར་ཥ་རྣམས་མྗེའི་འློ། །ཁ་ཚ་ཋ་ཋ་ཕ་ཝ་ཝ་རྣམས་ཆུའི་འློ། །ཙ་ཊ་ཏ་པ་ལ་
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ལ་ས་རྣམས་སའི་གསལ་བྱྗེད་ཀི་ཡི་གྗེ་སྗེ། མན་སྗེའི་ལུགས་སློ། །ཚུལ་འདི་ཟླ་ཉི་

གཉིས་དང་ཟླ་བ་དཀར་དམར་གཉིས་བྱྗེད་པ་ལ་འཆད་པར་མ་ཟད། ཟླ་བ་དཀར་ལ་

དམར་པའི་མདངས་ཅན་གཅིག་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང་དྗེས་མཚོན་པའི་ཁུ་རྡུལ་ཡློད་ཅིང༌། 

ཡི་གྗེ་ཡང་སློ་གཉིས་དང་བརྒྱད་ཅུར་བྱྗེད་པས་འདི་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རྣལ་འབྱློར་དང༌། རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱློར་དང༌། ཤིན་ཏུ་རྣལ་

འབྱློར་དང༌། རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའ ློ། །དང་པློ་ནི། ས་ཚོགས་པད་ཆུང་ངུ་དྗེའི་དབུས་

སུ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ། ར་རཱ། ལ་ལཱ། ཨྗེ་ཨ།ཻ ཨློ་ཨ།ཽ ཨཾ་ཨཿ འི་བར་བཅུ་དྲུག་གཡས་

སྐློར་དང༌། སར་ཡང་བཅུ་དྲུག་གཡློན་སྐློར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་དགློད་དྗེ་ཁ་དློག་

དཀར་པློའ ློ། །དྗེའི་ཕྱི་རློལ་དུ་ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌ་ཌ་ཌ་ཎ། ཏ་ཐ་

ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ཡ་ར་ར་ལ་ལ་ཝ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀའི་བར་བཞི་བཅུ་

གཡས་སྐློར་དང༌། སར་ཡང་བཞི་བཅུ་གཡློན་སྐློར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་དགློད་དྗེ། 

ཁ་དློག་དམར་པློའ ློ། །དྗེ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ལ། དབྱངས་གསལ་སློ་གཉིས་དང་

བརྒྱད་ཅུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་དུ་སང་བ་བསམ་པ་ནི་སྦྱློར་བ་སྗེ་རྣལ་

འབྱློར་རློ། །ཡློ་ག་ཞྗེས་པ་སྦྱློར་བ་ལ་ཡང་འཇུག་མློད་ཀང༌། སྐབས་འདིར་ནི་རྣལ་

འབྱློར་ལ་བསྒྱུར་ན་ལྗེགས་ཏྗེ། རྣལ་འབྱློར་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་དང་པློའི་སྐབས་ཡིན་

པས་སློ། །ལྭ་བ་པས་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཀ་ལི་ལས་ཉི་མ་སྐྗེད་པ་

བཤད་ཀང༌། འདིའི་འགྲྗེལ་པར་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཀས་ཟླ་བ་སྐྗེད་པར་བཤད་

པའི་ལུགས་སློ། །དབྱངས་གསལ་ལས་སྐྗེད་པའི་ཟླ་བ་ལ་སར་ཡང་དབྱངས་གསལ་
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གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན། འགློད་པ་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་གའི་ལུགས་ཡིན་ལ། ཁ་

དློག་ནི་དྗེ་གསུམ་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཅིང་ཁ་ཅིག་གིས་དཀར་པློ་རྐང་པ་

དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་དམར་པློ་རྐང་པར་བཤད་ཀང༌། དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་རྩ་རྒྱུད་ཀི་

འགྲྗེལ་པར་དྗེ་ལ་བཀློད་པའི་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཀར་ཞིང་དམར་

བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསམས་ལ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དཀར་དམར་གཉིས་ཀ་

ཚོགས་པ་དགློས་ཏྗེ། སྦྱང་གཞི་དང་ལམ་གི་གནད་ཀིས་སློ། །མངློན་བྱང་ལྔ་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་དང་སློ་སློར་སྦྱློར་བ་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་མི་གསལ་ཡང༌། ཟླ་བའི་

ཁ་དློག་དཀར་པློའི་ཆ་དང་ཨཱ་ལི་ནི་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་དང༌། ཟླ་བའི་ཁ་དློག་དམར་པློའི་ཆ་

དང་ཀ་ལི་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། རིམ་པ་བཞིན་མཚན་སློ་གཉིས་དང་དཔྗེ་

བྱད་བརྒྱད་ཅུའི་ངློ་བློར་མློས་པ་ཡང་གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་དློ། །རྣལ་འབྱློར་དུ་

གསུངས་པའི་དློན་ལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། འདིར་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་གཉིས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ངློ་

བློར་སྦྱློར་བ་དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་ཀི་ངློ་བློར་སྦྱློར་བའི་དློན་དུ་

བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཟླ་བ་དྗེའི་དབུས་སུ་སྔར་ནམ་མཁར་བཞག་པའི་ནཱ་ད་

བབས་པ་ནི་བར་དློ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་

ཡང་སློམ་འབྱུང་ལས། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ཞུ་བྱས་པའི། །ཁུ་ཁག་དྗེ་དག་གི་དབུས་

སུ། །ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་ཀིས་གནས་པར་འགྱུར། ཞྗེས་བར་དློ་མངལ་དུ་འཇུག་

ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བཤད་ལ། དྗེ་ནི་འདིར་སར་ཡང་ཟླ་བ་ལ་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་ཕྗེང་བས་བསྐློར་

བའི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་འཇུག་པ་དང་མཐུན་ཚབས་ཆྗེ་ཞིང་རྣམ་པ་གསལ་ལློ། །ནཱ་ད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

307

ནམ་མཁར་བཞག་པ་ནས་ཟླ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཐློག་མའི་བར་ནི་བར་སིད་ཀི་སྐབས་

དང་སྦྱར་རློ། །རྒྱུའི་རློར་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་རྣམ་པར་མི་སྐྗེད་པའི་ཕྱློགས་ལ། 

བར་དློ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་འཇུག་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བྱ། ཡང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་

འགའ་ཞིག་ནས། ནམ་མཁའ་ནས་བབས་པ་མྗེད་པར་ཟླ་ཉི་གཉིས་དང༌། ཟླ་བ་གཉིས་

ཀི་བར་རམ། དྗེ་གཉིས་ཀི་སྗེང་དང༌། ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྐྗེད་པ་ལྟར་ན། 

རིམ་གིས་རློགས་པར་བྱྗེད་ན་ནཱ་ད་དྗེའི་དུས་སུ་བར་དློ་ཞུགས་པའི་དློད་དང༌། ཅིག་

ཅར་དུ་རློགས་པར་བྱྗེད་ན་ཧཱུཾ་ཡིག་དྗེར་གྲུབ་པའི་དུས་ཉིད་ན་བར་དློ་ཞུགས་པའི་

སྐབས་དང་སྦྱར་རློ། །བར་དློ་མཚོན་པའི་ཡྗེ་གྗེ་ཧློཿ ཡིག་དམར་པློ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

འཛུད་པ་ནི་བར་དློའི་ཆགས་པ་ཤས་ཆྗེ་བས་བསྒིབས་པ་མཚོན་པའི་དློན་དུ་བཞྗེད་

པ་དང༌། ཕ་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་ཤྗེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་བདྗེ་བའི་ཆགས་པ་

མཚོན་པའི་དློན་དུ་བཞྗེད་པའི་ལུགས་གཉིས་མན་སྗེར་བཀློད་དློ། །རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་

པའི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཡློད་པའི་ཕྱློགས་ལ། ནམ་མཁའ་ནས་བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་

གྗེའི་འཇུག་ཚུལ་ནི། མན་སྗེ་ལས། དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་འདི་ལ་དགློངས་ནས་ལྷ་འགའ་

ཞིག་ལ་གསྗེར་གི་སློ་ནས་དྲི་ཟའི་སྗེམས་ཅན་འཇུག་པ་དང༌། འགའ་ཞིག་ལ་ཁ་ནས་

དང༌། འགའ་ཞིག་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུའློ། ཞྗེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱུད་སྗེ་རྣམས་

སུ་རྟློགས་པར་མཛད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། གསྗེར་གི་སློ་ནི་སྤྱི་གཙུག་སྗེ་རྣམ་

གཞག་རིམ་པ་ལས་རྣམ་སང་གི་སློ་ནས་བར་སིད་འཇུག་པར་བཤད་པ་དང་དློན་

གཅིག་གློ །རྣམ་པ་གཞན་དུའློ་ཞྗེས་པ་ནི་མངློན་པ་ནས་མངལ་སློ་ནས་འཇུག་པའི་

བཤད་པ་ཡིན་ཏྗེ། འཇུག་པའི་སློ་གསུམ་མློ། །དྗེ་དག་ནས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མཆུའི་སྦྲང་རྩི་འཇིབ་པར་འདློད་ནས་ཁ་དང༌། སྐྲ་ནས་འཛིན་པ་སློགས་བྱྗེད་འདློད་

ནས་རྣམ་སང་གི་སློ་ནས་དང་དྗེ་ཡང་སྐྗེས་པ་ལ་ཆགས་ནས་བྱྗེད་ན་ཕའི་དང༌། བུད་

མྗེད་ལ་ཆགས་ནས་བྱྗེད་ན་མའི་སློ་དྗེ་དག་ཏུ་འཇུག་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་མའི་ཁློ་ནར་

འདློད་པའི་ལུགས་གཉིས་དང༌། མཐར་སྐྗེ་གནས་ནས་འཇུག་པ་འདྲ་བར། མན་སྗེ་

ལས་གསུངས་སློ། །རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་དང་ཕྱག་ཆྗེན་ཐིག་ལྗེ་ལས་ཕའི་ཁ་ནས་འཇུག་

པར་བཤད་ཅིང༌། སློམ་འབྱུང་གི་དགློངས་པ་ཡང་དྗེ་ལྟར་བཀྲལ་ལློ། །བར་སིད་

འཇུག་ལུགས་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་པས་གཞུང་རྣམས་སུ་སྐྗེད་ཆློག་དུ་མ་ཞིག་

གསུངས་སློ། །

བར་སིད་མཚོན་པའི་ཡི་གྗེ་འཇུག་པ་ན། ཡི་གྗེ་དྗེ་ལ་ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་

བསྐྗེད་ལ། དྗེས་རྒྱུ་རློར་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་

ཉམས་སུ་བསར་བ་མཐློང་བའི་ཚུལ་དུ་བྱ། དྗེ་ནས་ངས་ཀང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཐློབ་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཡུམ་གི་པདར་འཇུག་པར་བྱའློ་སམ་པའི་སྗེམས་བརྟན་པློར་བྱས་

ནས་འཇུག་པར། དཔལ་འབས་རློ་རྗེས་བཤད་པ་ནི། བར་དློའི་དློད་ཀིས་སངས་

རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་སྦྱློར་བའི་ཡུམ་གི་མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་འཛིན་པའི་འཕྗེན་པ་གཏློང་ལུགས་

ཡིན། དྗེ་འདྲའི་བསམ་པ་གཅིག་སྐྗེད་པ་ནི་སྐྗེད་ཆློག་སྔ་མ་ལ་ཡང་དགློས་པས། ཟླ་

བ་དཀར་དམར་སློགས་མཐློང་བ་ན། ངས་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གི་བྱང་སྗེམས་

དཀར་དམར་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་སྐྗེ་བ་བངས་ལ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱའློ་

སམ་དུ་འཕྗེན་པ་བཏང་ངློ༌། །དྗེ་ལ་སྐྗེད་ཆློག་སྔ་མ་ལྟར་ན་དང་པློར་སློང་ཉིད་

བསློམས་པའི་ངང་ནས། ནཱ་དར་ལངས་པ་ནས་གཟུང་སྗེ་ཟླ་བ་སློགས་ཀི་དབུས་སུ་
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ནཱ་ད་ཞུགས་པའི་ཐློགས་མའི་མཚམས་ཡན་ཆད་བར་སིད་ཀི་སྐབས་དང་སྦྱར་

དགློས་ཤིང༌། སྐྗེད་ཆློག་ཕྱི་མ་ལྟར་ན། གང་ནས་བརྩམས་པ་སྔར་དང་འདྲ། ཡབ་ལ་

སློགས་པའི་ཞལ་ལ་སློགས་པར་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཡུམ་གི་མངལ་དུ་ཡི་གྗེ་

རྣམས་མ་ཞུ་ཚུན་ཆློད་བར་དློའི་སྐབས་དང་སྦྱར་ལ། ཡི་གྗེ་ཞུ་བའི་རྗེས་སུ་ཡབ་

ཡུམ་ཞུ་བ་བྱ་སྗེ། ཤཱནི་པས། ཧློཿ གཉིས་ཀི་ནི་བར་གནས་པའི། །འབར་བའི་ས་བློན་

གཉིས་པློ་ནི། །དགའ་ལྡན་དྗེ་ཡི་ཞལ་ནས་ཞུགས། །པད་དྗེ་ཡི་མཐའ་རུ་ཞུ། །དྗེ་ནས་

རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་ནི། །རིག་མ་དང་ནི་ལྷན་ཅིག་ཞུ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །ཟླ་བའི་

དབུས་སུ་ནཱ་ད་བབས་པ་ལས་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་རིམ་གིས་རློགས་པར་བྱ་བར་འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པ་ནི། ནཱ་ད་ལས་ཐིག་ལྗེ། དྗེ་ལས་ཟླ་ཕྱྗེད། དྗེ་ལས་

མགློ་བློ། དྗེ་ལས་ཧའི་ལུས། དྗེ་ལས་ཨཱུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རློགས་པར་བྱྗེད་པར་

རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་སྡུད་རིམ་གིས་ཀང་

ཤྗེས་སློ། །ཧཱུཾ་གི་ཁ་དློག་ནི་ཚོགས་གསློག་དང༌། གཏློར་མའི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཆུའི་

ཁ་དློག་ལྟ་བུར་བཤད། དཀིལ་འཁློར་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་སིན་དྷུ་རས་བྱུགས་པའི་

མུ་ཏིག་ལྟ་བུར་བཤད། བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ལྟྗེ་བའི་ཧཱུཾ་ཡིག་དཀར་དམར་དུ་བཤད་

པའི་ཕྱི་མ་གཉིས་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པས་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་དུ་

བྱའློ། །ནཱ་ད་ཟླ་བ་ལ་བབས་པའི་དུས་གཉིས་པ་ནས་མངློན་བྱང་བཞི་པའི་བར་ནི་

བར་དློ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་སྐྗེ་སིད་དུ་ཉིད་མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ། 

མངལ་ན་གནས་པའི་བར་དང་སྦྱར་དགློས་སློ། །སྐྗེད་ཆློག་ཕྱི་མ་ལ་ནི་ཡུམ་གི་

མངལ་དུ་ཡི་གྗེ་ཞི་བ་ནས་བཟུང་སྗེ། འབས་བུའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་མ་རློགས་ཚུན་ཆློད་མངལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གི་སྐབས་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་རློགས་པ་ནས་ཕྱི་རློལ་དུ་བཙས་པའི་སྐབས་དང་སྦྱློར་བར་

བཤད་དློ། །མན་སྗེར་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་བྱས་ནས། དྗེའི་ཕྱློགས་གཅིག་གི་

རྩྗེ་མློ་ལྔ་ནི། རང་ལག་བཞི་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་མགློའི་བར་ལྔ་དང༌། ཕྱློགས་གཅིག་

གི་རྩྗེ་ལྔ་ནི་རང་ལག་ལ་སློར་མློ་ལྔ་ལྔ་དང༌། མགློ་བློ་ལ་དབང་པློ་ཡློད་པ་ལ་བཤད་

དྗེ། ལྔ་ཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའློ། །འདིར་ནི་ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཕྱག་མཚན་

ལ་མི་ལྟློས་པར་སྐྗེད་པར་བཤད་པས་ཕྱག་མཚན་མྗེད་དློ། །

མངློན་བརློད་ལས་ཀང་། སློང་སྐྗེས་ལ་ཕྱག་མཚན་མྗེད་པར་བཤད་ལ། ས་

བློན་ཡང་མྗེད་པར་བཤད་པ་ནི། ཕྱག་མཚན་སྐྗེད་པ་དང་དྗེ་ལ་མཚན་པའི་ས་བློན་

ལ་དགློངས་ཏྗེ། སློང་སྐྗེས་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་ནློ། །ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཨཱུ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་

སྔར་རིགས་ལྔར་བཤད་ཟིན་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས། མི་བསྐློད་གཟུགས་ཀིས་ནུར་

ནུར་པློ། །མྗེར་མྗེར་པློ་ནི་རིན་ཆྗེན་འབྱུང༌། །དཔག་མྗེད་མགློན་ཡང་ལྟར་ལྟར་

པློ། །དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་གློར་གློར་པློ། །འཁང་འགྱུར་རྣམ་པར་སང་མཛད་དྗེ། །རྣམ་པ་

ལྔར་ནི་བསན་པ་ཡིན། །དྲི་ཆུ་ཁག་ནི་མི་བསྐློད་པ། །ཁུ་བའི་གཟུགས་ཅན་འློད་

དཔག་མྗེད། །གློང་བུ་ཙམ་ནི་རིན་ཆྗེན་འབྱུང༌། །འདྲྗེས་པ་རྣམ་པར་སང་མཛད་

གནས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་ཕྱི་མ་ལ་མི་བསྐློད་པ་ལ་གཉིས་སྦྱར་ནས་དློན་གྲུབ་དང་མ་

སྦྱར་རློ། །ནཱ་ད་མ་གཏློགས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཆ་ཤས་ལྔ་གནས་སྐབས་ལྔ་དང་སྦྱར་ཏྗེ་

མངལ་ན་གནས་པའི་ལུས་སློ། །དློན་འདི་རྣམས་ཀླུ་བྱང་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། མྗེར་

མྗེར་པློ་དང༌། ལྟར་ལྟར་པློ་དང༌། གློར་གློར་པློ་དང༌། འཁང་འགྱུར་དང༌། རང་ལག་

འགྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ལྔར་བྱས་ནས། དྗེ་ལ་ཁུ་བ་ལས་གྱུར་པ་དང༌། ཁག་ལས་
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གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་ལྔར་བྱས་ནས། སྔ་མ་ལྔར་མི་བསྐློད་པ། རིན་འབྱུང༌། 

འློད་དཔག་མྗེད། དློན་གྲུབ། རྣམ་སང་ལྔ་དང་། ཕྱི་མ་ལྔ་ལ་ཞུ་བ་མི་བསྐློད་པ། དམར་

པློ་འློད་དཔག་མྗེད། གློང་བུ་རིན་འབྱུང༌། འཁང་འགྱུར་དློན་གྲུབ། འདྲྗེས་པ་རྣམ་སང་

དུ་བཤད་བའི་དང་པློ་གསུམ་མྗེར་མྗེར་པློ་སློགས་གསུམ་དང༌། ལྔ་པ་རང་ལག་

འགྱུས་པའི་སྐབས་སུ་མདློན་ནློ། །རྟིང་ནས་ཀང་ནཱ་ད་གནས་པ་ནི་བར་དློའི་མཚོན་

བྱྗེད་མིན་གིས་མངལ་ན་གནས་པའི་སྗེམས་མཚོན་པར་བྱའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ཧཱུཾ་ཡིག་

རློགས་པ་ནི་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་མློས་པར་བྱའློ། །ཧཱུཾ་ཡིག་དྗེ་ལ་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའི་ངློ་བློ་ཞྗེས་པ་ནི། རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ནློ། །ཁ་དློག་ས་

ལྔ་པའི་འློད་ཟྗེར་ས་ཚོགས་འཕློ་བའི་རྩྗེ་མློ་ལས། འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་

འཐློན་ཏྗེ། འགྲློ་བ་རྣམས་དྗེའི་གློ་འཕང་ལ་བཀློད་ནས་སྡུད་པའི་ཚེ་སྔློན་ཐློག་མ་མྗེད་

པ་ནས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བློ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་ལ་སློགས་པ་ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་

ཁམས་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་སྔློན་

དུ་འགྲློ་བས། ཞུ་བར་གྱུར་ཏྗེ། ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། དྗེའི་ཚེ་

མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། ས་བློན་ཧཱུཾ་ཡིག་དྗེ་ཡིད་

ལ་མངློན་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་པར་བསམ་པར་བྱ་བ་ནི། བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

སློ། །བྱང་སྗེམས་ཞུ་བའི་ངློ་བློར་གནས་པ་དྗེས་ན་ཧཱུཾ་ཡིག །རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཆང་གི་རང་

བཞིན་ཉིད་དློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ནི་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་ཅིག་

སྐྗེས་དགའ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འབས་བུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་རང་

བཞིན་ཡིན་ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་གཉིས་ནི་རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱློར་རློ། །རྗེས་སུའི་དློན་ནི་དུས་
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ཀི་རིམ་པ་ཙམ་མིན་གི། དྗེ་དྗེའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་ཅྗེས་པ་ལྟར་འདྲ་བའི་དློན་དུ་དགྲ་ནག་

གི་འགྲྗེལ་པ་རིན་ཆྗེན་སྒློན་མ་ལས་བཤད་ལ། དྗེར་འདྲ་ལུགས་གཞན་ཡློད་ཀང༌། 

འདིར་ནི་རྣལ་འབྱློར་དུ་བཤད་པའི་ཟླ་བ་དཀར་དམར་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རྒྱུར་གནས་

པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དཀར་དམར་ཅན་གི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞུ་

བའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པས། བདྗེ་ཆྗེན་གི་རྒྱུར་གནས་པ་རྗེས་སུ་མཐུན་

པའློ། །འདིར་སྔགས་གསུམ་བརློད་པ་ནི་བཤད་པའི་རིམ་པ་ལ་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་

སྐུ་རློགས་པའི་སྐབས་སུ་བརློད་པར་བཤད་ཀང༌། སྐབས་འདིར་ནི་དཀིལ་འཁློར་

སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེད་པའི་སྔགས་སུ་བྱ་དགློས་པས། མཚམས་འདིར་བརློད་པར་བྱ་

སྗེ། དྗེའི་དློན་ཡང་འློག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག །རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་རློགས་ཚུལ་མདློར་བསན་དང༌། གསལ་

གདབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཕྱློགས་མཐུན་གི་དག་པ་དང་ལུས་དཀིལ་སློམ་

པ་དང༌། གློ་བགློ་ཞིང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ལ་

མཆློད་ཅིང་བསློད་པ་དང༌། ལྷའི་འཁློར་ལློ་སློམ་ཞིང་དག་པ་དྲན་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཟླ་

བ་དབྱངས་གསལ་དང་བཅས་པ་དང་ས་བློན་དྗེ་དག་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། དཔལ་

ཧྗེ་རུ་ཀ་རློ་རྗེ། ཉི་མའི་གདན་ལ་ཡང་དག་པར་བཞུགས་པའི་གཙོ་བློ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་དང་བཅས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ནི། 

ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། དུར་ཁློད་ཆྗེན་པློ་བརྒྱད་ཀིས་བརྒྱན་པའློ། །སྐབས་

འདིར་སློམ་འབྱུང་ལས། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་བཞུགས་པ། །དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་

རྣམ་བསློམ་བྱ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་བཤད་པའི་ཉི་མའི་གདན་ཅན་ནི། 
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ཁློ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཁློ་བློ་རྣམས་ནི་ཉི་མའི་གདན་ཅན་དང་ཉི་མའི་འློད་ཟྗེར་ཅན་

གི་ཕྱིར་རློ། །དཀིལ་འཁློར་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་རློགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པ་ན་དྗེའི་

ཡློན་ཏན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་རློགས་པ་ལྟར་ཏྗེ། གཞི་ལ་འཇིག་རྟྗེན་

འཆགས་པའི་ཚེ་དྗེ་ལྟར་མི་འློང་ཡང་འབས་བུ་ལ་འློང་བས། འབས་བུ་ལམ་བྱྗེད་ཀི་

ཚུལ་གིས་སློ། །དུར་ཁློད་བརྒྱད་ནི། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་

རྣམ་ཤྗེས་བརྒྱད་བདག་མྗེད་པར་མཚོན་པར་ལྭ་བ་པས་བཤད་ལ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས་

མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བས་ཡིད་འབྱུང་བ་སྐྗེད་པའི་དློན་དུ་བཞྗེད་དློ། །རྣམ་

ཤྗེས་བརྒྱད་ཅྗེས་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཅིང་གཉིས་པློ་ཡང་

ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་འདློད་པ་དང༌། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྗེས་ཉིད་ལ་ལྡློག་པའི་དབང་གིས་ཀུན་

གཞི་དང་ཉློན་ཡིད་དུ་བཤད་པ་གཉིས་སང་བས་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟྗེན་གསལ་གདབ་པ་དང༌། བརྟྗེན་པ་ལྷ་གསལ་གདབ་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། དུར་ཁློད་བཤད་པ་དང༌། དྗེའི་ལྷག་མ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་

ལ་གཉིས། དུར་ཁློད་དངློས་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་ན་གནས་པའི་ཤིང་ལ་སློགས་པ་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དུར་ཁློད་ལ་ནི་ཤྭ་ས་ཏི་ཞྗེས་འབྱུང་བའི་ཤྭ་ནི་རློ་དང༌། བ་

ས་ཏི་ནི་གནས་ཏྗེ་རློའི་གནས་དང༌། ཡང་ཤྨ་ཤཱན་ཞྗེས་པ་དུར་ཁློད་དྗེ། ཤ་བ་ནཾ་བ་ས་

ན་ཞྗེས་པ་ལ། ཤ་བའི་འློག་གི་བ་མར་བྱས་ཏྗེ་ཤ་ལ་བཏགས་ན་ཤྨ་དང༌། བ་ཕྱི་མ་

ཨར་བསྒྱུར་ཏྗེ་ས་ལ་བཏགས་པས་སཱ་རིང་པློར་བྱས་པས། ཤ་བ་སློགས་ཤྨ་སཱ་ནར་

འགྱུར་བར་མུ་ཏིག་ཕྗེང་བ་ལས་བཤད་དྗེ། རློ་གནས་པར་བྱྗེད་པའློ། །རློས་གནས་

པའི་བྱ་བ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། རློ་མགློ་མྗེད་ཀིས་འཆག་པ་དང༌། འགགས་ཏྗེ་དཔྱངས་པས་
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ལངས་པ་དང༌། འགྗེལ་བས་ནི་ཉལ་བ་དང༌། གསལ་ཤིང་ལ་བསྐློན་པས་ནི་བདུག་

པའི་བྱ་བ་བྱྗེད་དློ། །དྗེས་ན་དུར་གི་གནས་ལ་དུར་ཁློད་ཅྗེས་བྱའློ། །དུར་ཁློད་དྗེར་ཧྗེ་

རུ་ཀ་རློལ་བར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི། མན་སྗེ་ལས། ཇི་ལྟར་དུར་ཁློད་ན་རློ་

རྣམས་བདག་མྗེད་པ་དྗེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ལའློ་ཞྗེས་པས་བདག་མྗེད་པར་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅན་གནས་པ་ནི་དུར་ཁློད་དྗེ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་སྗེམས་ཅན་གི་རང་བཞིན་

གིས་སློང་པ་དང༌། སྗེམས་ཅན་གི་གནས་རྣམས་ཀང་སྗེམས་ཅན་གི་གནས་ཀི་རང་

བཞིན་གིས་སློང་པའློ་ཞྗེས་དུར་ཁློད་ཀི་དློན་ཏློ། །དྗེས་ན་གནས་དྗེ་ཁློ་ནར་དམིགས་

པ་མྗེད་པའི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཆྗེན་པློ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློལ་པར་རིགས་སློ། 

ཞྗེས་བཤད་དྗེ། སློད་བཅུད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་བདག་མྗེད་ལ་སིང་

རྗེ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་རློལ་པ་མཚོན་པའི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལྗེགས་ཤིང༌། 

རློ་གདན་བཤད་པའི་ངྗེས་དློན་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པས། ལམ་འདིར་བདག་མྗེད་པའི་

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕྗེབས་ནས་སློམ་པ་ཅིག་ངྗེས་པར་དགློས་སློ། །

དཀིལ་འཁློར་གི་ཕྱིར་དུར་ཁློད་ཅི་ཙམ་ན་གནས་པ་ནི། སློམ་འབྱུང་འགྱུར་

རིང་ལས། རློ་རྗེ་ར་བའི་ནང་དུ་ནི། །དུར་ཁློད་བརྒྱད་ཀིས་བརྒྱན་པའློ། ཞྗེས་པ་ནི། 

རྒྱུད་དྗེར། ཐིག་གི་མཚན་མ་དྲུག་ཅུ་བཞི། །ཀུན་ཏུ་འཁློར་ལློའི་མཐར་ཐུག་པར། 

ཞྗེས་ཆ་བན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པས་རློ་རྗེའི་ར་བ་ལ་ཐུག་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། འགྱུར་

ཉྗེས་པ་ཡིན་པས། འགྲྗེལ་པ་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་གསར་ལས། རློ་རྗེ་ར་བ་ནང་དུ་

སྗེ། །དུར་ཁློད་བརྒྱུད་ཀིས་བརྒྱན་པའློ། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་གསུང་བ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་
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ལྟར་ཡིན་ལ། འགྲྗེལ་པས་མྗེ་རིའི་ཡང་ཕྱི་རློལ་དུ་བྱས་སློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར། 

ཚོན་གི་ས་ཡི་ཉིས་འགྱུར་དུ། །ཕྱི་རློལ་འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བྱ། །འཁློར་ལློ་དྗེ་ཡི་ཕྱི་

རློལ་དུ། །ཤིང་ལ་སློགས་པའི་དུར་ཁློད་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར་

དྲངས་པ་ལས། འཁློར་ས་དྗེ་ཡི་ཕྱི་རློལ་དུ། །ཤིང་སློགས་དུར་ཁློད་བརྒྱད་པའློ། ཞྗེས་

ཆག་འགྱུར་ལས་འབྱུང་ལ། དཔང་འགྱུར་ལས། ཁློར་ཡུག་དྗེ་ཡི་ཕྱི་རློལ་དུ། །ཁློར་

ཡུག་དྗེ་ཡི་དབུས་སུ་ནི། །ཤིང་སློགས་དུར་ཁློད་བརྒྱད་པའློ། ཞྗེས་འབྱུང་བས་དུར་

ཁློད་ནི་མྗེ་རིའི་ཕྱི་རློལ་དུ་བཤད་དློ། །མན་སྗེ་ལས་ནི། རློ་རྗེ་གུར་གི་ནང་དུ་དུར་ཁློད་

ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་ཆློས་འབྱུང་དང༌། ཆུ་སྐྗེས་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་ལ་

གནས་པའི་ཁང་པ་བརྩྗེགས་པ། ཞྗེས་རློ་རྗེ་ར་བའི་ནང་དུ་དུར་ཁློད་འློང་བ་ཡང་

བཤད་དྗེ། ཤཱནི་པས་ཀང༌། རློ་རྗེ་ར་བའི་ནང་དུ་དུར་ཁློད་འློང་བ་བཤད་དློ། །རློ་རྗེ་

གུར་ཞྗེས་པ་ནི་བསྲུང་འཁློར་ཐུན་མློང་བའི་སྤྱི་མིང་དུ་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་བཞྗེད་དློ། །དུར་

ཁློད་བརྒྱད་དངློས་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས། གཏུམ་དྲག་དྗེ་བཞིན་ཚང་ཚིང་དང༌། །རློ་རྗེ་

འབར་བ་ཀྗེང་རུས་ཅན། །དབང་ལྡན་དུ་ནི་མི་བཟད་བཞད། །བྱིན་ཟ་རུ་ནི་བཀྲ་ཤིས་

མཆློག །མུན་པ་དྲག་པློ་བདྗེན་བལ་དུ། །རླུང་ཕྱློགས་ཀི་ལི་ཀི་ལའི་སྒ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་བརྒྱད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ་དང༌། ལྔ་པ་ལ་དྲག་ཏུ་

རློད་པ་དང༌། ཧ་ཧ་རློད་པ་དང༌། དྲུག་པ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཚལ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ལ། འདི་

རྣམས་ལ་མིང་མི་འདྲ་བ་མང་ངློ་། །དྗེ་རློ་དང་ཀྗེང་རུས་སློགས་ཀི་གནས་སུ་ཡློད་

ཚུལ་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། ཀྗེང་རུས་དང་ནི་མདུང་གིས་ཕུག །འཕྱང་དང་ཕྱྗེད་ཚིག་

པ་དང་མགློ །ཐློད་པ་བྱིན་པ་མགློ་རྟུམ་དང༌། །གཙིགས་པའི་མགློ་དང་རུས་པ་དང༌། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

316

ཞྗེས་མགློ་བློའི་ཐློད་རུས་དང༌། བྱིན་པའི་རུས་པ་དང༌། དྗེ་ལས་གཞན་པའི་རུས་པ་

འཐློར་བ་དང༌། མ་འཐློར་བའི་ཀྗེང་རུས་དང༌། མདུང་གིས་ཕུག་པའི་རློ་ལ་སློགས་པ་

གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་གནས་བརྒྱད་ནི་དུར་ཁློད་དངློས་ཡིན་ལ། ལྷག་

མ་ཤིང་དང་ཕྱློགས་སྐློང་སློགས་ནི་དྗེ་ན་གནས་པ་ཡིན་གི་དུར་ཁློད་དངློས་མིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་འདྲ་བའི་དུར་ཁློད་བརྒྱད་པློ་རྗེ་རྗེ་ན། ཤིང་དང་ཕྱློགས་སྐློང་

དང༌། ཀླུ་དང༌། སྤིན་གི་བདག་པློ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀི་རྗེ་རྗེ་སྗེ་བཞི་བཞི་གནས་པར། 

སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་སློ། །ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པ་ནས་འདི་

རྣམས་ཀི་བཤད་པ་མ་བྱུང་ལ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེའི་འགྲྗེལ་པར་སྔར་

བཤད་པའི་སྗེང་དུ། རང་རང་ཕྱློགས་བདག་བཞློན་པའི་གདློང༌། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་

ཞིང་སྐློང་བརྒྱད་དང༌། མཆློད་རྟྗེན་དཀར་པློ་རི་ལ་གནས། །གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད་ཀིས་

བརྒྱན་པའློ། ཞྗེས་མཆློད་རྟྗེན་དང༌། རི་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད་བཤད་དྗེ། སློམ་འབྱུང་

ལས་ཀང་གྲངས་མ་སྨློས་པར་གྲུབ་ཆྗེན་རྣམས་གནས་པར་གསུངས་སློ། །སམྦྷུ་ཊར། 

ཤིང་བརྒྱད་དང༌། དྗེ་ལ་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་བརྒྱད་བཤད་པའི་མན་སྗེར། ཞིང་

སྐློང་དང་ཀླུ་དང་སྤིན་བརྒྱད་དང་མཆློད་རྟྗེན་བརྒྱད་ཁ་བཀང་ནས་བཤད་ལ། བམ་ཟྗེ་

རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེས། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མྗེ་བརྒྱད་དང༌། ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་བརྒྱད་བཤད་ཅིང༌། 

བསློད་པ་གཙུག་ནློར་ལས་ཀང༌། དྗེ་གཉིས་དང་མཆློད་རྟྗེན་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད་

དང༌། ཕ་མྗེན་མ་བརྒྱད་བཤད་དློ། །ཤིང་བརྒྱད་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས། ཤར་དུ་ཤིར་ཥ་

ཨ་ཤྭ་ཤིང༌། །ཀང་ཀྗེལ་ཁྱད་པར་ཙུ་ཏའི་ཤིང༌། །བ་ཊ་དྗེ་བཞིན་ཀ་རཉྫ། །ལ་ཊ་པར་

པར་ཐི་བ། ཞྗེས་སློ། །ཀང་ཀྗེལ་ཆུ་ཤིང་དང༌། ཙུ་ཏ་ཨ་མྲར་ཁ་ཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ལ། བ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཊ་ལ་ནི་ནྱཱ་གྲློ་ད་དང༌། པར་ཐི་བ་ལ་ནི་ཨརྫུ་ན་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་སྗེ། འདི་རྣམས་ལ་

གཞུང་སློ་སློ་ནས་མིང་ས་ཚོགས་ཤིག་སང་ངློ༌། །ཤིང་གི་རྩ་བའི་ཕྱློགས་སྐློང་བརྒྱད་

ནི། དབང་པློ་སྗེར་པློ་རབ་བརྟན་དཀར་པློ་དང༌། ནློར་སྦྱིན་སྗེར་པློ་མི་དང༌། ཆུ་ལྷ་

དཀར་པློ་གདྗེངས་ཀ་བདུན་ལྡན་ཆུ་སིན་དང༌། གཤིན་རྗེ་སྔློན་པློ་མ་ཧྗེ་དང༌། དབང་

ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་དཀར་པློ་གླང་དང༌། མྗེ་ལྷ་དམར་པློ་ར་སྐྗེས་དང༌། སིན་པློ་སྔློན་པློ་

གཅྗེར་བུ་མི་མགློའི་ཕྗེང་བའི་ཅློད་པན་ཅན་རློ་ལངས་དང༌། རླུང་ལྷ་དུད་ཁ་ཤ་བ་ལ་

ཞློན་པ། ཞལ་གཅིག་པ། ཕྱག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། ལྷག་མ་

གཡས་རྣམས་ན་རློ་རྗེ་དང༌། ནྗེའུ་ལྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་སྐྱུག་པ་དང༌། སྦྲུལ་ཞགས་

དང་། དབྱུག་པ་དང༌། རྩྗེ་གསུམ་དང༌། ཕྗེང་བ་སྤྱི་བླུགས་དང་བཅས་པ་དང༌། རལ་གྲི་

དང༌། བ་དན་སྗེར་པློ་དང༌། གཡློན་རྣམས་ན་ཐློད་པ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པར་

འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་བཤད་དློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ཅན་དང༌། 

གཡློན་གིས་ཡུམ་ཞལ་ཟས་སློབ་པ་ལ་འཁྱུད་ཅྗེས་ཁ་ཅིག་གིས་སློ། །ཤིང་གི་ཡལ་

གའི་གསྗེབ་ནས་ལུས་ཕྱྗེད་འཐློན་པའི་ཞིང་སྐློང་བརྒྱད་ནི། རང་ཕྱློགས་ཀི་ཕྱློགས་

སྐློང་གི་བཞློན་པའི་གདློང་ཅན་དུ་མན་སྗེ་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་བཤད་པ་

ལྟ་བུ་རིམ་པ་བཞིན། དཀར་སྗེར་དཀར་ནག །དཀར་དམར་ནག་ལང་བ་ཐམས་ཅད་

ཀང་དྲག་ཅིང་གཏུམ་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློ་པའློ། །ཕྱག་གཉིས་ནི་མན་སྗེ་ལས། ལུས་

སློད་ཕྱྗེད་མཐློང་ཕྱག་རྣམས་ཀིས། །ཐློད་པ་འཛིན་པར་བྱྗེད་པ་སྗེ། །གཞན་གིས་བྱིན་

པའི་གཏློར་མ་ལ། །གཡས་པས་འཛིན་པའི་ཚུལ་གིས་བྗེལ། ཞྗེས་བཤད་ཅིང༌། ཁ་

ཅིག་གྲི་ཐློད་ཅན་དུ་བཞྗེད་དློ། །རྒྱ་གཞུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁ་ཅིག་ཏུ། འདིར་བཤད་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལས་གཞན་པའི་གདློང་ཅན་དུའང་བཤད་དློ། །

ཆུ་བརྒྱད་ལ་གནས་པའི་ནློར་རྒྱས། འཇློག་པློ། ཀརློ་ཊ། པད་དང༌། པད་ཆྗེན་

པློ། མཐའ་ཡས། རིགས་ལྡན། དུང་སྐློང་སྗེ་ཀླུ་བརྒྱད་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དཀར། 

དམར། སྔློན་པློ། དཀར་པློ། དཀར་པློ། རྨ་བྱའི་མགྲིན་པ་བཞིན་དུ་ས་ཚོགས་པ། 

དཀར་པློ། སྗེར་པློའི་མདློག་ཅན། རིམ་པ་བཞིན་གདྗེངས་ཀ་ལ་ཨུཏྤ་ལ་སྔློན་པློ་དང༌། 

དཔལ་བྗེའུས་མཚན་པ་དང༌། མགྲིན་པར་རི་མློ་གསུམ་པ་དང༌། དབུ་ལ་ཐིག་ལྗེ་མང་

པློ་དང༌། གདྗེངས་ཀ་ལ་རྩྗེ་གསུམ་གིས་མཚན་པ་དང༌། མགློ་ལ་པད་དང༌། གདྗེངས་

ཀ་ལ་ཟླ་ཕྱྗེད་ཀིས་མཚན་པ་དང༌། ཐིག་ལྗེས་མཚན་པའློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་སློད་མི་

འདྲ་བ། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་གཙོ་བློ་ལ་འདུད་པར་འགྲྗེལ་པ་སློམ་

འབྱུང་ལས་བཤད་དྗེ། སྨད་ཐམས་ཅད་སྦྲུལ་འཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་བའློ། །དྗེ་དག་གི་སྗེང་

གི་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་སྤིན་བརྒྱད་དྗེ། སྒློགས་པ། ཆྗེར་སྒློགས་པ། དྲག་པློ། གཡློ་བ་

དང༌། བརྟན་པ། གང་བ། འབྗེབས་པ། གཏུམ་པློ་སྗེ། གླློག་ཕྗེང་འཁྱུག་ཅིང་འབྲུག་སྒ་

སྒློགས་པ། འགའ་ཞིག་ཆར་གི་རྒྱུན་ཅན་དང་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པར་མན་སྗེར་

བཤད་དློ། །ཁ་ཅིག་གིས་སློད་སྦྲུལ་མགློ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ། སྨད་སྤིན་དུ་འཁིགས་པ། 

ཁ་དློག་ཀླུ་དང་འདྲ་བར་འཆད་དློ། །རི་བརྒྱད་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའི་རང་བཞིན་གི་ལྷུན་པློ། 

མནྡ་ར་ལང་གུ །ཀྗེ་ལ་ཤ་དཀར་པློ། མ་ལ་ཡ་སྗེར་པློ་དང༌། དབང་ཆྗེན་ནག་པློ་སློས་

ངད་ལྡང་སྗེར་པློ། གངས་ཅན་དཀར་པློ་དཔལ་གི་རི་སྔློན་པློ་ཞྗེས་ཁ་ཅིག་འཆད་ལ། 

རི་ལ་གནས་པའི་མཆློད་རྟྗེན་བརྒྱད་ཀ་དཀར་པློར་འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་བཤད་

ཅིང༌། ཁ་ཅིག་རློ་རྗེ་དཀར་པློ་དཀར་པློ། རློ་རྗེ་འདུས་བྱས་སྗེར་པློ། རློ་རྗེ་ཆགས་པ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དཀར་པློ། རློ་རྗེ་ནག་པློ་ནག་པློ། ཐུགས་རློ་རྗེ་དཀར་པློ། སྐུ་རློ་རྗེ་དམར་པློ། རིན་ཆྗེན་

རློ་རྗེ་ནག་པློ། ཆློས་རློ་རྗེ་ལང་གུའློ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་སྔ་མ་བཞི་

བཞི་ནི་ཕྱློགས་སུ་སྗེ། ཤར་ནས་གཡློན་སྐློར་དང༌། ལྷག་མ་བཞི་བཞི་ནི་མཚམས་སུ་

སྗེ། དབང་ལྡན་ནས་གཡས་སྐློར་དུ་བྱའློ། །རི་བརྒྱད་ལ་གནས་པའི་གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད་

ནི། རྟློག་བདུན་ལས། སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀང་བི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་

བ། གཅྗེར་བུ་སྐྲ་བཤིག་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཅང་ཏྗེའུ་དང༌། ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་

ག་འཛིན་པ། ཐློད་པས་སྤྱི་བློར་བརྒྱན་པ། རློད་ཅིང་དུར་ཁློད་དྗེར་འཇུག་པ་བིའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱས་ན་ལྗེགས་སམ་སམ་སྗེ་དཔྱད་དློ། །གཞན་ཡང་མྗེ་བརྒྱད་

དང༌། སློམ་འབྱུང་ལས། ཁྭ་དང་འུག་པ་བྱ་རློད་དང༌། །ཅྗེ་སྤྱང་ཅྗེ་སྤྱང་མློ་དང་

ནི། །འློལ་བ་དང་ནི་འློལ་བ་མློ། །སྗེང་གྗེ་གདློང་དང་སག་གི་གདློང༌། །དྲག་ཅིང་

འཇིགས་པའི་གདློང་ཅན་མ། །སྦྲུལ་ནི་བ་ལང་མགློ་ཅན་དང༌། །གདློང་གཉིས་ལ་

སློགས་ཕྱློགས་སུ་རྒྱུ། ཞྗེས་དང༌། རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་དུ་མ་དང༌། །དམ་ཚིག་སྤྱློད་

པའི་རྣལ་འབྱློར་པ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །གནློད་སྦྱིན་རློ་ལངས་

སིན་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །ཀི་ལི་ཀི་ལ་ཆྗེན་པློ་སྒློགས་རྣམས་དང༌། ཞྗེས་དྗེ་

རྣམས་དུར་ཁློད་ཀི་དབུས་སུ་བསློམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། འློད་ཕྗེང་ནས་རྟ་བབས་ཀི་བར་བཤད་པ་དང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་དངློས་

གདན་དང་བཅས་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། འློད་ཕྗེང་ནས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་

བར་བཤད་པ་དང༌། རྟ་བབས་ཀི་དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འློད་ཟྗེར་གི་ཕྗེང་བ་ནི་

མྗེ་ཁ་དློག་ས་ལྔ་པ་ཕྱི་རློལ་གི་ཕྱློགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འབར་བ། གདུག་པ་ཅན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྣམས་ཀིས་ལྟ་བར་མི་བཟློད་པ་དང༌། དྗེའི་ནང་གི་རློ་རྗེའི་ར་བ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། 

འཁློར་ལློ་དང་པདའི་ར་བ་གཉིས་ནི་དང་པློ་ཡློད་ཀང༌། དྗེ་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་

བསྡུས་ཏྗེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུབ་པའི་དུས་སུ། སར་ཡང་རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུབ་པར་

བཤད་ཀི་གཞན་གཉིས་མ་བྱུང་བས་མྗེད་ཀང་ཆློག་གློ །ནག་པློ་སྤྱློད་པས། འློད་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་ནང་དུ་ནི། །རིམ་གཉིས་ཐིག་ནི་གདབ་པར་བྱ། ཞྗེས་བི་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་ར་བ་གཞན་གཉིས་བཤད་ལ། རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་ལཱུ་ཨི་པ་ལྟར་སྐྗེད་པ་ལ་

ཡང༌། བསྲུང་བའི་དློན་དུ་ཕྱི་རློལ་དུ། །ར་བ་གསུམ་གིས་བསྐློར་བ་སྗེ། །རློ་རྗེ་པད་

འཁློར་ལློ་ནི། །ར་བ་ཞྗེས་ནི་གྲགས་པའློ། ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྟར་ར་བ་གཞན་གཉིས་

བྱྗེད་ནའང་འགལ་བ་མྗེད་དློ། །

དྗེའི་པད་ར་ནི་འློག་ནས་སྗེང་གི་བར་དུ་གནས་པ་ཡིན་ལ། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་

རྭའི་རྩྗེ་མློར་ཐིག་ལ་འཆར་བའི་པད་ར་ཞྗེས་པ་ནི། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྟྗེན་གི་པད་མ་

འཕྗེད་ལ་གནས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་མི་གཅིག་གློ །པད་དྗེའི་ལྟྗེ་བའི་ཁ་དློག་ནི་ལང་གུ་

དང༌། དྗེའི་མཐའ་དང་འདབ་མའི་བར་གི་གྗེ་སར་ནི་སྗེར་པློ་དང༌། འདབ་མ་རྣམས་ནི་

ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པར་ཕྗེང་བར་བཤད་ལ། པད་དྗེ་གནས་པའི་གཞི་ནི། འདིར་ནི་རི་

རབ་ཀི་སྗེང་གི་གཞི་ཡིན་ལ། ཆློས་འབྱུང་ཡློད་པ་ལ་ནི་དྗེ་དྗེའི་གཞི་དང༌། ཁ་དློག་

ཀང་དམར་སྐར་དྗེ་ཉིད་ལས་བཤད་དློ། །པད་དྗེའི་ལྟྗེ་བའི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་དུ། 

ཕྱློགས་གཅིག་གི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་རྩྗེ་ནས། ཕྱློགས་གཞན་གི་རྭ་རྩྗེས་ནློན་པའི་

ཁ་ད་ཆད་དློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭའི་གྲངས་ནི་ཕྱློགས་རྗེར་གསུམ་གསུམ་སྗེ་བཅུ་

གཉིས་པ་དང༌། ཕྱློགས་རྗེར་ལྔ་ལྔ་སྗེ་ཉི་ཤུ་པའི་ཚུལ་གཉིས་སློ། །ཁ་དློག་ནི་རློར་ཕྗེང་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དུ། དྗེའི་ལྟྗེ་བ་ནི་ནག་པློའམ། ཡང་ན་དཀིལ་འཁློར་དྗེའི་གཙོ་བློའི་ཁ་དློག་ཏུ་བྱ་བར་

བཤད་པའི་ཕྱི་མ་ནི། རང་གི་རིགས་བདག་གི་ཁ་དློག་དང་གཙོ་བློའི་མདློག་གཉིས་

མཐུན་ན། དྗེས་ཆློག་ལ། གསང་འདུས་འཇམ་རློར་ལྟ་བུ་མི་བསྐློད་པ་རིགས་བདག་

ཡིན་ཀང༌། གུར་ཀུམ་མདློག་ཏུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་རིགས་བདག་གི་ཁ་དློག་དབང་

བཙན་པར་བྱའློ། །ཕྱློགས་ཀི་རྭ་ལ་དབུས་རྭ་ནི་རང་རང་གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་

ཁ་དློག་ཏུ་བྱ་བར་བཤད་དྗེ། འདི་ལ་ཡང་ཕྱློགས་སུ་རྣམ་སང་སློགས་ཁ་དློག་གསལ་

བར་ཡློད་ན་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ། དྗེ་མྗེད་ན་ལཱུ་ཨི་བའི་བདྗེ་མཆློག་ལྟ་བུ་མི་བསྐློད་པའི་

རིགས་བདག་ཅན་ཡིན་ན། ཕྱློགས་མདློག་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་གཞན་གི་ཁ་དློག་

ཏུ་བྱྗེད་པའི་ཚུལ་ལྟར་བྱའློ། །གཡས་གཡློན་གི་རྭ་གཉིས་ནི་དྗེའི་ཀློའི་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་མདློག་ཏུ་བྱ་བར་རློར་ཕྗེང་ལས་གསུངས་ཏྗེ། དཀིལ་འཁློར་འདི་ལྟ་བུ་

ལ་ཤར་གི་རྭའི་ཁ་ནང་ལྟའི་གཡས་ལང་གུ་དང༌། གཡློན་སྗེར་པློ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེས་

གཞན་གསུམ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རྭ་ལྔ་པ་ལ་ནི་དབུས་རྭ་དང་གཡས་གཡློན་གི་

རྭ་གཉིས་སྔར་དང་འདྲ་ལ། མདུན་རྒྱབ་ཀི་རྭ་གཉིས་ནི་ནུབ་ཀི་སའི་ཁ་དློག་དམར་

པློ་དང༌། དབུས་ཀི་མདློག་ཏུ་བྱ་བ་དང༌། ཕྱློགས་གཅིག་གི་རྭ་གསུམ་མམ་ལྔ་པློ་

ཐམས་ཅད་རང་ཕྱློགས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་མདློག་ཏུ་བྱ་བར་ཁ་ཅིག་ཏུ་

བཤད་ཅྗེས་ཕྗེང་བར་བཤད་དྗེ། གཙུག་ནློར་ལས་རྭ་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་དྗེ་བཞིན་དུ་

བཤད་དློ། །རྭའི་ཕྱློགས་མདློག་གཙོ་བློའི་ཞལ་མདློག་གིས་བྱྗེད་པའི་ཕྱློགས་ཀང་

ཡློད་པར་བཤད་དློ། །རྭའི་སིད་ཀི་ཚད་ལ་ཐིག་སྐུད་ཀི་རིང་ཚད་དཀིལ་འཁློར་གི་

ཉིས་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྩ་ཐིག་ནས་རྩ་ཐིག་གི་བར་ལ་དཀིལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འཁློར་དུ་བྱས་པའི་ཉིས་འགྱུར་དུ་བྱྗེད་པ་ལྟར་ན། ཐིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་རྗེ་བཞི་པའི་

ཕྱློགས་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་ནི་ཆ་ཆྗེན་

གཉིས་ཡློད་དློ། །མདའ་ཡབ་ནས་མདའ་ཡབ་ཀི་བར་དཀིལ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལ་

དཀིལ་འཁློར་དུ་བྱས་ནས། དྗེའི་ཉིས་འགྱུར་ལ་བྱྗེད་ན་ནི། ཐིག་སྐུད་ཆ་ཆུང་གློ་དྲུག་

པའི་ཕྱློགས་རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གསུམ་མའི་ལུགས་ཡིན་པས། དྗེ་ལ་ནི་ཆ་

ཆྗེན་བཞི་ཡློད་དློ། །རྭ་ཆ་ཆུང་བཅུ་བཞི་པར་འདློད་པ་ནི་ལུགས་དྗེ་གཉིས་ཀ་དང་མི་

མཐུན་པའློ་ཞྗེས་ཕྗེང་བར་བཀག་གློ །བདྗེ་མཆློག་ལ་རྒྱུད་གཞན་དུ་མི་གསལ་ལ། 

སློམ་འབྱུང་ལས་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་ཟླུམ་པློ་ནང་མའི་མཐའ་ནས་མཐའ་ལ་རྗེ་བཞིར་

བཤད་པའི་ཆ་རྗེ་ནི། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆ་ཆུང་ཡིན་པས། དབུས་ནས་

རྭ་རྩྗེའི་བར་ལ་ཆ་ཆྗེན་བརྒྱད་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར། རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་

གཅིག་མའི་ལུགས་ཏྗེ། ཐིག་སྐུད་ཐུང་བའི་ཕྱློགས་སློ། །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོར། མུན་

པའི་སམ་བུ་དྗེ་བཞིན་ནློ། ཞྗེས་མུན་སམ་ཆ་ཆུང་གཅིག་གཅིག་བཤད་པས་དྗེར། སློ་

ལས་སུམ་འགྱུར་རྟ་བབས་ཏྗེ། ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་དཔངས་ལ་བྱ་སྗེ། སུམ་འགྱུར་

འཕྗེད་ལ་བརྩིས་ན་མུན་སམ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་མཁས་པ་དག་གསུང་པ་ནི། 

རང་གིས་གཞན་དུ། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། མུན་པའི་སམ་བུ་དྗེ་བཞིན་ནློ། །ཀ་

བའི་རྩྗེ་ནས་འཐློན་རྩྗེ་མློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེ་འློད་ཆྗེན་པློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་རང་པ་

ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས། རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མར་བསྒྲུབས་པ་

དང་འགལ་ལློ། །

འློ་ན་རློ་རྗེ་ཕྗེང་བར། རྟ་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ། བི་བྱ་ལ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མུན་སམ་མྗེད་པར་བཤད་པ་སྔ་མ་དང་འགལ་ལློ་ཞྗེ་ན། མི་འགལ་ཏྗེ། རྟ་བབས་

དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ། མུན་སམ་བྱྗེད་པ་ནི་ལྭ་བ་པས་མཛད་པ་ལྟར། 

སམ་བུ་འློག་མའི་མཐའ་ནས་མཐའ་ལ་སློ་ཚད་བཞི་ཡློད་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྗེའི་

ཚེ་སློ་ལས་སུམ་འགྱུར་རྟ་བབས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུགས་པ་ནི་ཀ་བའི་ནང་མཐའ་ནས། 

ནང་མཐའི་བར་ལ། རྟ་བབས་ཀི་རྒྱ་ཚད་དུ་བྱས་པ་ལ་དགློངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡང་

ལང་ཀས། ཆུ་སིན་ཁ་ནས་ཆུ་སིན་པར། །རྟ་བབས་སློ་ལས་སུམ་འགྱུར་ཏྗེ། ཞྗེས་པ་

དང༌། ཕྗེང་བ་ནས་བཤད་པ་ནི། ཀ་བའི་ཕྱི་མཐའ་ནས་ཕྱི་མཐའི་བར་ལ། སློའི་སུམ་

འགྱུར་བྱྗེད་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་ཡང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་ཁ་ཡར་

ལས་བྱུང་བས། རྒྱུད་ཀི་ཁུངས་ཡློད་པར་གསལ་ལློ། །ལུགས་དྗེ་ལ་རཏྣ་རཀི་ཏས། 

སློ་ལློགས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ་མུན་སམ་མྗེད་ཀང༌། སློ་སྗེང་དུ་རྩིག་པ་ཆད་པའི་

མུན་སམ་ཆ་ཕན་གཅིག་འཆད་མློད་ཀང་། མི་ལྗེགས་ཏྗེ། སློབ་དཔློན་དྗེ་ནི་ཕྗེང་བའི་

རྗེས་འབང་དུ་འདུག་ལ། ཕྗེང་བ་ལས། དྗེ་ལ་བར་སྐབས་ཀི་སམ་བུ་མྗེད་པ་ཉིད་དློ། 

ཞྗེས་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ། སློ་དང་རྟ་བབས་ཀི་བར་གི་སམ་བུ་བི་བྱ་ལ་མྗེད་པར་

བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སློ་སྗེང་དུ་བི་བྱ་ལ་མུན་སམ་བྱས་པ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀི་བར་གི་

སམ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་སློ་ལློགས་ནང་མའི་ཐིག་གཉིས་

ལ། ཆ་ཆུང་གསུམ་གསུམ་བྱས་ནས་སློ་སྗེང་དུ་རྩིག་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱྗེད་པ་དགློངས་

པར་མཐློང་ངློ་། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བའི་དབྱིབས་ནི་གྲུ་བཞི་པ་ཡིན་ལ། ཤར་ནུབ་

དང་ལྷློ་བྱང་དང་ཕྱློགས་རྗེའི་ཚད་ནི། ཕྗེང་བར། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བ་ནི་སློའི་ཚད་

བཅུ་གཉིས་སློ། ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེ་ལས་ཕྱློགས་ཀི་རྭ་འཐློན་མཚམས་
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ནི། དྗེའི་སིད་སློ་ཚད་བཞི་མ་ལྟར་ན། གཡས་གཡློན་དུ་སློ་ཚད་བཞི་བཞི་དློར་བའི་

མཚམས་ནས་ཡིན་ཏྗེ། ཕྗེང་བ་ལས། རྟ་བབས་ཀི་གླློ་རྣམས་སུ་དར་དཔྱངས་ཀི་སམ་

བུའི་སྗེང་དུ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་རྣམས་ནི། ཅུང་ཟད་

ཕྱློགས་སུ་སློང་ནས་ཕྱིར་བྱུང་བ་དབུས་ཀི་རྒྱར་ཆ་ཆུང་གསུམ་དང་ལྡན་པ། སིད་དུ་

ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་པའློ། ཞྗེས་དར་དཔྱངས་ཀི་སམ་བུའི་སྗེང་ནས་རྭའི་རྩ་བའི་ཆུ་སིན་

གི་ཁ་ནས་རྭ་འཐློན་པར་བཤད་ལ། རྭ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དར་དཔྱངས་ནས་དར་

དཔྱངས་ཀི་བར་ལ་སློ་ཚད་བཞི་ཡློད་ཅིང༌། ལྟྗེ་བའི་རྒྱ་ཚད་སྔར་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དབུས་རྭ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་བཞིན་དུ། ཕྱློགས་རྭ་ལའང་དྗེ་ལྟར་ཡིན་

ཀང༌། ཆ་ཆུང་གཉིས་གུག་པའི་ཆ་ལ་སློང་བས། དྗེ་ཙམ་གིས་དབུས་རྭ་ཕྱིར་ལྷག་

པའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་གཡས་གཡློན་གི་རྭ་ཇི་ལྟར་སློང་བ་བཞིན་དུ། ཐག་པ་བཞག་ནས་

དྗེ་ནས་དྲང་པློར་ཐྗེན་ན་དབུས་རྭ་དང་ཚད་མཉམ་དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་རྭའི་ཕྱི་ཐིག་

དར་དཔྱངས་ཀི་ཕྱི་ཐིག་ལས་མ་འདས་པའི་ནང་ཐིག་ལ་ཚད་ན་འློང་གི །དྗེ་ལས་རིང་

བ་ནས་རྭ་སྐློར་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལྟར་ན་མི་འགྲིག་པ་ཤྗེས་དགློས་ཏྗེ། འདིའི་

རིགས་པ་རྭ་སློ་ཚད་གཉིས་མའི་ལུགས་གཉིས་ལ་ཡང་འཁྱྗེར་དགློས་སློ། །སྔ་མ་ལ་

ཕྱློགས་ཀི་རྭ་གསུམ་མ་བྱྗེད་ན། མདུན་རྒྱབ་ཏུ་མི་དགློས་ཀང༌། རྩྗེ་ལྔ་པ་བྱྗེད་ན་ནི་

མདུན་རྒྱབ་ཏུའང་རྭ་དགློས་ལ། དྗེ་ནི་དབུས་རྭའི་ནང་གི་དབུས་ནས་གཞལ་བའི་

རྩིས་བཏང་ན། གཡས་གཡློན་གཉིས་བཞིན་དུ། སློ་ཚད་གཉིས་གཉིས་སློང་བའི་

མཚམས་ནས་རྭའི་ཕྱི་ངློས་ཡློད་པ་དགློས་ཏྗེ། རིགས་པ་འདི་དག་རྭ་སློ་ཚད་གཉིས་

མ་ལའང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །རློར་དྲིལ་གི་ཆག་ཆད་ཀི་རློ་རྗེའི་སྐབས་སུ་ཕྱློགས་ཀི་
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རྭའི་སིད་དང༌། དྗེའི་ཕྱློགས་གཅིག་གི་ཟུག་མཚམས་ནས། ཕྱློགས་གཞན་གི་ཟུག་

མཚམས་ཀི་བར་མཉམ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང༌། འདིའི་ལྟྗེ་བ་དང་རྭའི་ཚད་མ་

མཐུན་ཀང༌། རྣམ་གཞག་མི་གཅིག་པས་སྐློན་མྗེད་དྗེ། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་འློག་གི་

པད་དང་འདྲའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟ་བབས་ཅི་ཙམ་ན་གནས་པ་ནི། ཕྗེང་བར་སློ་དང་རྟ་བབས་ཀི་

བར་གི་སམ་བུ་ལ་མུན་སམ་དུ་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་ལ་ཆ་ཆུང་གཅིག་བཤད་ལ། རྟ་

བབས་ཀི་ཀ་བ་རྣམས་ནི། གཞལ་ཡས་ཁང་ལས་ཅུང་ཟད་རིང་བར་གནས་པར་

བཤད་དློ། །གསང་ལྡན་ལས་ཀང༌། སློ་ཡི་མཚམས་དང་ཏ་ར་ན། །ཤིན་ཏུ་གཅིག་ཉིད་

མི་བྱའློ། ཞྗེས་སློ་དང་རྟ་བབས་ལ་བར་སློང་མྗེད་པ་བཀག་ཅིང༌། ཤདྡྷཱས་ཀང༌། རྟ་

བབས་ཡ་ཕུགས་དག་ལས་ནི། །ཆ་གཅིག་དློར་བའི། ཞྗེས་སློའི་ཡ་ཕིབས་ལས་ཆ་

ཆུང་གཅིག་དློར་བར་རྟ་བབས་བྱ་བར་བཤད་དློ། །བ་མ་ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་གསང་

བས། སློ་ཁང་ཕྱི་ཟུར་བཞི་པློ་ལ། །ཀ་བ་བཞི་བཞིས་གདུང་ས་ནི། །བརྒྱད་བརྒྱད་

བཏྗེག་པ་རྟ་བབས་རྨང༌། །ཀ་གདན་ཀ་གཞུ་ཅི་རིགས་པའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་ནས། སློ་

ལློགས་ཀི་ཟུར་བཞིར་ཀ་བ་བཞི་བཙུགས་ནས། རྟ་བབས་སློ་ཁང་གི་སྗེང་དུ་ཡློད་

པར་བཞྗེད་པ་འདྲ་ཞིང་དྗེ་བཞིན་དུ་བློད་ཁ་ཅིག་ཀང༌། སློ་ཁང་གི་སྗེང་ན་ཡློད་པར་

བཞྗེད་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། ཞྗེས་ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྐངས་ཀིས། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སློ་ཡི་ཕྱི་རློལ་དུ་བྱ་བར་བཤད་པའི་ལུང་གིས་འགློག་ཅིང༌། རྟ་

བབས་ཀི་ཀ་བ་ལ་དཔངས་སུ་ཆ་བན་ལྔ་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར། དྗེས་བཏྗེག་པའི་རྟ་

བབས་སློ་ཁང་གི་སྗེང་དུ་མི་སྗེབ་ཅིང་། སྗེབ་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དཔངས་ལ་ཆ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

326

ཆུང་ལྔ་ལས་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མདའ་ཡབ་ནི་སློ་ལློགས་ཀི་རྩྗེ་

མློའི་བར་དུ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་གསུང་བའི་དང་པློ་ནི་ཕྱློགས་སྔ་སྨྲ་བ་སངས་

རྒྱས་གསང་བ་ཡིན་ན། དྗེས་དྗེ་གཉིས་ཀི་ལུང་ཚད་མར་འདློད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་

པས། ལུང་གིས་འགྗེགས་པ་མི་འཐད་ཀང༌། གནློད་པ་ཕྱི་མ་ནི་ལྗེགས་སློ། །རང་

ལུགས་ནི་སློ་སྗེང་དུ་རྟ་བབས་འློང་བར་བཤད་པ་དྗེ་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལུགས་

ཡིན་ཟྗེར་ཡང༌། ཐྗེ་ཚོམ་གི་གཞིར་སང་ཞིང༌། ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་གཞན་ཡང་མྗེད་

ལ། ལུང་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡང་དགློས་ཏྗེ། ལུང་ཡང་ཕྱློགས་གཞན་མང་ངློ་། །རྟ་བབས་སློ་

སྗེངས་སུ་འློང་ན། དྗེ་དག་གི་ལུགས་ཀིས་ཀང་མུན་སམ་འདློད་དགློས་པས། དྗེ་འདི་

འདྲ་བ་ཞིག་གི་བར་སློང་གི་སམ་བུ་ཡིན་ཞྗེས་སྨྲ་མི་ནུས་སློ། །ཆ་བན་ལྔ་པའི་ཀ་བ་

འློག་གཞི་ནས་འཛུགས་ན་ནི། སྔར་གི་རིགས་པས་གནློད་ལ། བི་བྱ་ལ་དྗེ་ལྟར་འློང་

ཡང་གནས་ཚོད་ལ་སློ་སྗེངས་ནས་རྟ་བབས་འདྗེགས་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་ཀང་སྨྲ་མི་ནུས་

ཏྗེ། འློག་གཞི་ནས་འཛུགས་པ་བི་བྱ་ལ་ཡློད་ལ། དྗེ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་གནློད་

པའང་ཅི་ཡང་སློན་རྒྱུ་མྗེད་པས་སྐློན་དྗེ་ནི་འློང་བ་ཡིན་ནློ། །རློ་རྗེ་ཕྗེང་བ་ལས། རྟ་

བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ་བར་སྐབས་ཀི་སམ་བུ་མྗེད་པར་གསུངས་པ་

ནི། བི་བྱ་ལ་དགློངས་ཀི་དློན་ལ་མྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གསུམ་མ་ལ་

བར་སྐབས་ཀི་སམ་བུ་ཡློད་པ་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གསང་ལྡན་གི་

ཐིག་རྩ་སྨྲི་ཏིས་མཛད་པ་ལས་ཀང༌། རྟ་བབས་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ། སློ་དང་བར་དུ་

ཆ་ཆུང་གཅིག །བྱས་པ་དྗེ་གསང་ལྡན་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ལ། ཤདྡྷཱས་ཀང་དྗེ་ལྟར་

བཤད་པ་ལྟར་བར་སློང་དློན་ལ་ཡློད་དློ། །ཤད་དྷཱས། རྟ་བབས་ཡ་ཕུབས་དག་ལས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ནི། །ཆ་གཅིག་དློར་བའི་ཆ་ཆྗེན་ཚད། །མཆུར་ནི་ཆ་ཆྗེན་བཞི་པ་སྗེ། ཞྗེས་བཤད་པ་

ལྟར་ན། དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལའང་མུན་པ་དང་དར་དཔྱངས་ཀི་སམ་བུ་

ཡང་བྱས་ས་ཡློད་ལ། ཕྗེང་བའི་ལུགས་འཆད་པ་ན་བི་བྱ་ལ་མུན་སམ་མྗེད་པར་

བཤད་པ་ལྟར་བྱྗེད་དགློས་སློ། །ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་ནས་རྟ་བབས་དང་གཞལ་ཡང་

ཁང་གི་སྐློར་མ་བཤད་ལ། དྗེའི་དགློངས་པ་བཞིན་འཆད་པའི་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས། 

ཆུ་སིན་ཁ་ནས་ཆུ་སིན་བར། །རྟ་བབས་སློ་ལས་སུམ་འགྱུར་ཏྗེ། །སྗེགས་བུ་བུམ་

པའི་སྗེང་གནས་པའི། །རྟ་བབས་ཀ་བ་དྲང་པློར་བྱ། ཞྗེས་བཤད་ཅིང་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རའི་

དགློངས་པ་ནི་ལཱུ་ཨི་པ་ལ་ཡང༌། ཐིག་སྐུད་རིང་ཐུང་གང་བྱས་ཀང་འདྲའློ། །ད་རི་ཀ་

པའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། དགུ་ཡིས་རྟ་བབས་ཀ་བར་བཅས། ཞྗེས་པའི་དློན་ཡང༌། 

མཁས་པ་དག་ཀ་བ་ལ་ལྔ་དང༌། རྟ་བབས་དངློས་ཀི་དཔངས་ལ་བཞི་སྗེ་ཆ་བན་

དགུར་འཆད་དློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། གྲྭ་ནས་ཐིག་གིས་བསྐློར་བ་

དག །རྟ་བབས་ཀི་ནི་གནས་སུ་བྱ། ཞྗེས་མདའ་ཡབ་ཀི་ཟུར་ནས་ཟླུམ་པློར་བསྐློར་

བའི་ནང་རྟ་བབས་ཀི་གནས་སུ་བཤད་ལ། དྗེ་ལ་ཆ་བན་བཅུ་ཡློད་པ་རགས་རྩིས་སུ་

བྱས་ནས། དཔངས་སུ་སློའི་སུམ་འགྱུར་དུ་བྱས་ན་དགློངས་པར་འགྲློ་གསུང་བ་ལྟར་

ཡིན་པས། དྗེའི་བཞྗེད་པ་ཐིག་སྐུད་རིང་བའི་ཕྱློགས་སུ་བྱའློ། །འདི་ནི་རྡུལ་ཚོན་

གིས་འདྲི་བ་ལ་བདྗེ་ཡང༌། ཐིག་ཚོན་བྱིན་རླབས་བྱས་ནས་ཐིག་བཤད་ཚོད་བཞིན་

བཏབ་སྗེ། ལྷ་རྗེ་གཉིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་འདྲི་ན། རས་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆྗེན་མ་

གཏློགས་པ། རྟ་བབས་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ་བྱས་ན་བི་བ་བདྗེ་བས། རྣམ་གཞག་

གཉིས་ཀ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །སམ་བུ་ལྔ་པ་དང་བདུན་པ་གཉིས་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གཉིས་པ་དང༌། གཞན་དགུ་རྗེ་རྗེ་བར་འདྲ་བའི་གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་དང༌། སམ་

བུ་གསུམ་པ་བདུན་པ་དགུ་པ་གསུམ་ཆ་ཆུང་རྗེ་རྗེ་དང༌། བཞི་པ་དྲུག་པ་བཅུ་པ་

གསུམ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དུ་དང༌། ལྷག་མ་ལྔ་ཕྱྗེད་དང་གཉིས་པར་མཉམ་པའི་ལྔ་མཉམ་

གསུམ་གསུམ་མཉམ་སྗེ་གཉིས་དང་དུས་འཁློར་ནས་གསུངས་པའི་རྟ་བབས་དང༌། 

སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ་ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་གཅིག་སྗེ། རྟ་བབས་མི་འདྲ་བ་

བཞི་བཤད་ལ། སམ་བུ་ནི་བཅུ་གཅིག་པར་བཤད་དློ། །རྟ་བབས་ཀི་དཔངས་སུ་སློ་

ཚད་གཉིས་མ་ཡང༌། རྒྱ་གར་བ་འགའ་ཞིག་གིས་བཤད་ལ། ཤཱནི་པས་ཀང་དཔངས་

སུ་ཇི་ལྟར་མཛེས་པར་བྱ་བར་བཤད་དློ། །རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བའི་གྲངས་ལ། བློད་སྔ་མ་

རྣམས་ཕྱློགས་རྗེར་བཞི་བཞིར་འདློད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས་དྗེ་མི་འཐད་དྗེ། རློ་རྗེ་འབྱུང་

བར། རྟ་བབས་བཞི་དང་ཀ་བ་བརྒྱད། ཅྗེས་དང༌། མན་སྗེ་ལས། འཕགས་པའི་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ནི་རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བ་བརྒྱད་དློ། ཞྗེས་བཤད་པས་སློ། །

ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས། ཡང་དག་སློང་བ་བཞི་པློ་ནི། །རྟ་བབས་

རྣམས་དང་ཀ་བར་འབྱུང༌། ཞྗེས་ཀ་བ་བཞིར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། དྗེའི་འགྲྗེལ་

པར་ཤཱནི་པས། ཡང་དག་སློང་བ་བཞི་པློ་ནི་རྟ་བབས་དང་ཀ་བ་ཟུང་གིའློ། ཞྗེས་རྟ་

བབས་རྗེ་རྗེ་ལ་ཀ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་

གསུང་མློད་ཀང༌། མན་སྗེ་ལས། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་རྣམ་པར་དག་པས། སློ་

ཁྱུད་རྣམས་སློ་ཞྗེས་ཀླུའི་བློའི་ཞབས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་

ཆློག་ལས། ཕྱློགས་རྗེའི་སློ་ཁྱུད་གཉིས་ཕྱློགས་དྗེའི་སློ་ཁྱུད་ཅྗེས་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་

པ་ལ་དགློངས་ནས། སློ་ཁྱུད་བཞིར་གསུངས་པ་བཞིན། རྟ་བབས་ཀི་ཕྱློགས་རྗེར་ཀ་
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བ་བཞི་བཞི་ཡློད་ཀང༌། གཡས་གཡློན་གི་ཀ་བ་གཉིས་སུ་སྡུད་པ་ལ་དགློངས་ནས། 

རྣམ་ཐར་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་དག་གསུངས་ལ། དྗེ་དང་ཡང་དག་སློང་བའི་

རྣམ་དག་གསུངས་པ་ཡང་མི་འགལ་ཏྗེ། དབྱྗེ་བསྡུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕྱློགས་རྗེར་

ཀ་བ་བཞི་བཞི་མྗེད་ན་ཀ་བ་གཉིས་ཙམ་ལ་རྟ་བབས་སློད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བདྗེ་བའི་

ཕྱིར་རློ། །ཕྗེང་བར་རྟ་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ། ཧ་ཅང་ཐག་མི་རིང་བར་བུམ་པ་

བཟང་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་རྣམས་ཏྗེ། རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་དང་

ལྡན་པའློ་ཞྗེས་བཤད་པའི་འཁློར་ལློ་ནི་རྩིབས་བརྒྱད་སྗེར་པློ་དང༌། གླང་པློ་ཆྗེ་ནི་

མཆྗེ་བ་དྲུག་པ་དཀར་པློ་དང༌། རྟ་ལང་གུ་དང༌། བུད་མྗེད་ལློ་བཅུ་དྲུག་པའི་རྣམ་པ་སྔློ་

བསངས་དང༌། ནློར་བུ་རྩྗེ་དྲུག་པ་སྗེར་པློ་དང༌། ཁྱིམ་བདག་དམར་པློ་མཛོད་མི་ཟད་

པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། དམག་དཔློན་ནག་པློ་གློ་ཆ་དང་བཅས་པ་མདུང་དང་རལ་གྲི་

འཛིན་པར་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས་བཤད་ལ། མདློ་ལས་ནློར་བུ་སྔློན་པློ་ཟུར་

བརྒྱད་པར་བཤད་དློ་ཞྗེས་འཆད་པ་ལྟར་བྱའློ། །བར་བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་རྣམས་

དང༌། སྤིན་གི་སྦུབས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་ལུས་ཅན་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་བཟུང་བ་

རྣམས་བྱ་སྗེ། འདི་རྣམས་ནི་བིས་སྐུ་དང་ཁང་པ་བསང་བ་སློགས་ལ་དགློས་པས་

བིས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདའ་ཡབ་ནས་རྩིག་པའི་བར་བཤད་པ་དང༌། ནང་གི་

འཁློར་ལློ་རྣམས་དང་ཐློག་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་མཚན་ཉིད་

ནི། མངློན་བརློད་ལས། ཁང་པ་བརྩྗེགས་པ་རྣམ་པར་བསམ། །ཟུར་བཞི་པ་ལ་སློ་

བཞི་པ། །རྟ་བབས་གཞིས་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན། །དྲ་བ་དྲ་ཕྱྗེད་ཀིས་མཛེས་ཤིང༌། །བ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དན་ཕྗེང་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཟུར་གི་ཆ་ནི་ཐམས་ཅད་དང༌། །སློ་དང་སློ་ཁྱུད་

མཚམས་རྣམས་སུ། །རློ་རྗེ་རིན་ཆྗེན་གིས་བརྒྱན་པ། །ཕྱི་ཡི་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་

གདབ་བློ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་དག་གི་ཚད་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། སློ་ནི་དཀིལ་

འཁློར་བརྒྱད་ཆ་རུ། །མུ་ཁྱུད་མྗེད་པར་འདློད་པ་ཡིན། །སློ་ཡི་ཚད་ཀིས་སློ་ཁྱུད་

དྗེ། །དྗེ་ཡི་ཕྱྗེད་ཀིས་འགྲམ་པ་བྱ། ཞྗེས་དང༌། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོར་ཡང༌། སློ་འཁློར་

ལློའི་བརྒྱད་ཆར་གསུངས་ཏྗེ། འདིས་ནི་རྩ་ཐིག་ནས་རྩ་ཐིག་གི་བར་ཆ་ཆྗེན་བརྒྱད་

དུ་ཡང་སློན་ནློ། །མུ་ཁྱུད་མྗེད་པ་ནི་སློའི་ཐད་ཀར་འདློད་སམ་མྗེད་པའློ། །མཁའ་འགྲློ་

རྒྱ་མཚོ་ལས། སློ་ལློགས་དང་འདློད་སམ་སློ་ཚད་ཕྱྗེད་དང༌། ཀྲ་མ་ཤིར་ཥ་དྗེའི་ཡང་

ཕྱྗེད་དུ་བཤད་དྗེ། དྲ་བ་དྲ་ཕྱྗེད་ཀི་སམ་བུ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲ་ལ། རྩིག་པ་དང་ཕ་གུ་དང་

ཤར་བུའི་སམ་བུ་ནི་ཆ་ཆུང་རྗེ་རྗེ་བར་སློམ་འབྱུང་གི་ཐིག་གི་སྐབས་ལས་ཤྗེས་

སློ། །འགྲམ་ལློགས་སློ་ཚད་ཕྱྗེད་ཕྱྗེད་དུ་མཉམ་པ་ནི། རྟ་བབས་ཀི་དཔངས་སློ་ཚད་

གསུམ་མ་ལ་བྱ་སྗེ། ཀླུ་བྱང་གིས་གསུམ་ག་ཚད་མཉམ་དུ་ཡང་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་

རྩིག་པ་ནི་ཕྱི་ནང་དུ་ལྔ་སྦྲག་ཏུ་ཡློད་པ་དང༌། སྗེང་ནས་སྗེང་དུ་བརྩྗེགས་པའི་རྣམ་

པར་བྱྗེད་པའི་འདློད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལྟར་བྱ་སྗེ། བི་བྱ་ལ་ཡློད་པ་ལྟར་སློམ་

དློན་ལ་ཁས་བངས་པ་ལ་གནློད་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་རྩིག་ཞྗེང་ཧ་

ཅང་འཕློས་པའི་སྐློན་ཡློད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ཞྗེང་ལ་རྩིག་པའི་ལྔ་ཆ་གཅིག་ལས་མྗེད་

དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྩིག་པ་དྗེའི་ཞྗེང་ཚད་ནི། བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། སློའི་ཉི་

ཤུ་ཆར་ཡང་གསུངས་ལ། རི་མློ་ཕན་ཚུན་ནས་གང་གིས། །མ་རྗེག་པར་ནི་བི་བར་

བྱ། ཞྗེས་བཤད་པ་ལ་བློད་ཁ་ཅིག །རྗེ་ཁའི་སྦློམས་སུ་སློའི་ཉི་ཤུ་ཆ་ཡིན་ལ། རྩིག་པ་
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ལྔ་ག་བསློམས་པས་སློའི་བཞི་ཆ་ལས་མྗེད་པས། བར་སློང་གཞག་ས་མི་འློང་བའི་

ཕྱིར། ནང་འགལ་ལློ་ཞྗེས་སྨྲ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་ན་སློམ་འབྱུང་ལས། 

རི་མློ་ཕན་ཚུན་དག་གི་བར། །ནས་ཙམ་དུ་ནི་གདབ་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ་

ཡང་ནང་འགལ་ཡློད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྩིག་པ་ལ་སློའི་བཞི་ཆ་ལས་མྗེད་པ་དྗེའི་ཡང་

ལུགས་ཡིན་པས། རྩིག་ཞྗེང་ལ་ཆ་ལྔར་བགློས་པ་ན་སློའི་ཉི་ཤུ་ཆར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་གཉིས་ནི་རྩ་ཐིག་ཁྲུ་གང་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྗེ། དྗེ་ལ་སློའི་བཞི་

ཆ་གཅིག་ལ་ནས་ལྔ་དང༌། ནས་གཅིག་གི་བཞི་ཆ་ལས་མྗེད་པས་རི་མློ་རྗེ་རྗེའི་ཞྗེང་

གི་ཕ་མཐའ་ནས་ཚུར་མཐའི་བར་ལ། ནས་རྗེ་རྗེར་བྱྗེད་པའི་དློན་ཡིན་གི། རི་མློ་

གཉིས་གཉིས་ཀི་བར་ན་ནས་རྗེ་རྗེ་ཡློད་པར་འདློད་པ་མིན་ནློ། །ནས་གཅིག་གི་བཞི་

ཆ་ཡློད་མློད་ཀང་དྗེ་བཏང་སློམས་སུ་བཞག་ནས་རགས་རྩིས་མཛད་པའློ། །མ་རྗེག་

པ་ནི་ད་རི་ཀ་པས། ནས་གང་གིས་ནི་མ་འདྲྗེས་པས། །རི་མློ་ཀུན་ཏུ་བི་བར་བྱ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཚོན་ཕན་ཚུན་མ་འདྲྗེས་པའི་དློན་ཡིན་གི། མ་རྗེག་པའི་བར་སློང་

སློན་པ་མིན་ནློ། །ཤཱནི་པས་ནས་གང་གིས་མ་རྗེག་པ་ཞྗེས་པ་ནི། འློག་གི་ཆའི་ཚད་

དྗེ་སྗེང་དུ་ཇི་ལྟར་མཛེས་པར་བྱའློ། ཞྗེས་པ་ནི་བི་བྱ་ལ་རྩིག་པའི་རྩ་བ་སྦློམ་པས། 

ནས་གང་གི་ཚད་ཡློད་པ་ལྟར་རྩྗེ་མློ་ལ་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་ཀི་སློམ་དློན་ལ་མིན་

ནློ། །ཕྱི་ནང་གི་ཁ་དློག་ནི། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་སློམ་འབྱུང་གཉིས་ཀ་ལས། ཕྱི་ནས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་དཀར་སྗེར་དམར་ལང་སྔློ་བར་བཤད་དློ། །རིམ་པ་འདི་ཡང་ཕྱློགས་

ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ཁ་དློག་གསལ་བར་ཡློད་ན་དྗེའི་ཁ་དློག་དང༌། དྗེ་མྗེད་ན་

ཕྱློགས་དྗེའི་ལྷའི་རིགས་བདག་གི་ཁ་དློག་གིས་ཤར་ནས་དབུས་བར་དུ་གཡས་སྐློར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གིས་བསྐློར་བ་དང་མཐུན་པར། རྩིག་པའི་ཕྱི་མ་ནས་ནང་མའི་ཁ་དློག་ཏུ་བྱ་བར་ཕྗེང་

བར་བཤད་ལ། འདི་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡློད་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་

རློ། །རྩིག་པ་ལྔ་ནི་ཕྱློགས་མདློག་གིས་མི་འབྱྗེད་ལ། ལློགས་ཀི་རྩིག་པ་ཐད་ཀར་ཇི་

ཙམ་དུ་འགྲློ་བ་ནི། འགྲམ་ལློགས་སློ་དང་མཉམ་པ་ལྟར་ན་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བ་

དང་ཁ་ད་ཆད་དུ་འགྲློ་ཞིང༌། རྩིག་གདློང་ལྔ་ཡང་མཉམ་མློད་ཀང༌། འགྲམ་ལློགས་སློ་

དང་མི་མཉམ་པ་ལ་ནི། འློག་གི་རྩིག་གདློང་ནས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ལྟྗེ་བའི་ཟད་

མཚམས་བར་ལ། ཆ་ཆུང་གཅིག་ཡློད་ཅིང༌། འློག་གི་སློ་ལློགས་ཀི་གདློང་ངློས་ཀི་

རྩིག་པ་ལྔ་རིང་ཐུང་དུ་ཡློད་ལ། དྗེ་རྣམས་ཅུང་ཟད་རྗེ་ངློས་སུ་འློང་བ་བྱས་ན་མཛེས་

སློ། །རྩིག་པའི་དཔངས་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །ཁ་ཅིག་ན་རྗེ། སློ་ལློགས་ཀི་རྩིག་

པ་ནང་མའི་རྩྗེ་ནས། དྗེའི་རྩྗེ་གཞན་གི་བར་དང༌། རྩིག་པ་ཕྱི་མའི་རྩྗེ་ནས་རྩྗེ་གཞན་

གི་བར་གི་རྩིག་ཞྗེང་ལ་ཆ་བན་གཅིག་བྱུང་བ་དྗེ་བི་བྱ་ལ་ཡིན་གི། བསློམ་བྱ་ལ་སློ་

ལློགས་ཀི་གདུང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པའི་སྗེང་དུ་ཡློད་པས། སློ་དང་རྟ་བབས་ཀི་བར་ན་

བར་སློང་ཆ་ཆུང་གཉིས་ཡློད་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡ་ཕུབས་འདྗེགས་

པའི་གདུང་སློ་ལློགས་ཀི་གདློང་དུ་བྱས་ནས་བི་བྱ་ལ་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་བཞྗེངས་པ་

ལ་ཡང༌། དྗེའི་སར་རྩིག་པ་ཡློད་པ་བྱས་ན་གདུང་གིས་ཀ་བའི་རྩྗེར་མི་སྗེབ་པར་

འགྱུར་ཏྗེ། ཕྗེང་བ་དང་སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་དང༌། བི་བྷུ་ཏིའི་དཀིལ་ཆློག་ལས་སློ་

ལློགས་ནང་མའི་རྩྗེ་ནས་རྩྗེ་གཞན་གི་བར་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པའི་ཐིག་ནི་གདུང་མཚོན་

པར་བྱྗེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །འློ་ན་གདུང་སློ་ལློགས་ཀི་རྩིག་གདློང་དུ་མ་བྱས་

པར་སློ་ལློགས་ཀི་ནང་གི་ཐད་ཀ་གཉིས་སུ་བཙུགས་པས་ཆློག་གམ་སམ་ན། དྗེ་ལྟར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ན་ཡ་ཕུབས་ཀི་རྩིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྩིག་པ་བར་སང་ལ་ལིང་

དྗེ་སློད་དུ་མི་འདློད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་སྨྲའློ། །

འདི་ལྗེགས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ་གདུང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པར་ངྗེས་པ་དང༌། ངློས་སུ་

འློང་བའི་རྩིག་པ་ཆ་ཆུང་བཅུ་པར་རང་ཉིད་ཀང་འདློད་བཞིན་དུ། གདུང་མྗེད་པའི་

སར་རྩིག་པ་བར་སང་ལ་སློད་མི་ཉན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སློ་ལློགས་ཀི་གདློང་

ནས་གདློང་གཞན་གི་བར་དུ་གདུང་བྱྗེད་ན་གདུང་ལ་ཆ་བན་བརྒྱད་ལས་མྗེད་པས་

དྗེའི་བར་དུ་དྗེས་མི་སྗེབ་པ་དང༌། སློ་ལློགས་ཀི་རྩིག་པ་ནང་མའི་རྩྗེ་ནས་རྩྗེ་གཞན་

གི་བར་དུ་གདུང་ཡློད་པ་བྱྗེད་ན། རྩིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཡློད་པས་གདུང་མྗེད་པའི་

མཐའ་གཉིས་སུ་རྩིག་པ་ཆ་བན་རྗེ་རྗེ་བར་སང་ལ་སློད་དགློས་པའི་སྐློན་རང་ལའང་

འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། རང་ལུགས་ལའང་རྩིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཡློད་ཅིང༌། གདུང་ལ་

ཆ་ཆུང་བརྒྱད་ལས་མྗེད་ལ་གདུང་གིས་མ་བཏྗེག་པའི་རྩིག་པ་ཡང་མྗེད་པར་འདློད་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དྗེ་ནི་གདུང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པར་བཤད་པས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་

འདུག་པས། དྗེའི་དློན་ནི་སྗེང་གི་སློ་ལློགས་གཉིས་ཀི་རྩིག་པ་ལྔ་པློ་རིང་ཐུང་དུ་ཡློད་

པ་བཞིན་དུ་ཞྗེང་དུ་ཆ་ཆུང་གཅིག་པའི་གདུང་ཡང་བསྗེགས་ཁར་བྱ་དགློས་ལ། དྗེའི་

ཚེ་གདུང་གི་ནང་གི་མཐའ་ནས་མཐའི་བར་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དང༌། དྗེའི་ཕྱི་མཐའ་ནས་

ཕྱི་མཐའི་བར་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཅུང་མྗེད་ཅིག་ཡློད་དྗེ། དཔྗེར་ན་ཕྗེང་བར་སློ་ལློགས་

ཕྱི་མའི་རྩྗེ་ནས་གཞན་གི་རྩྗེའི་བར་གི་ཐིག་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཡློད་པར་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་

ཉིད་ཚོན་ས་ལྔའི་སར་ཡང་གསུངས་པ་ལ། ཚོན་ས་ཕྱི་མ་མ་གཏློགས་པ་ནང་མ་

བཞིའི་ས་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཡློད་མི་དགློས་པ་བཞིན་དུ་གདུང་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པ་ཡང་
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ནང་གི་འགྲློ་མཚམས་ཡིན་གི་ཕྱི་ལ་ཚད་དྗེར་ངྗེས་མི་དགློས་སློ། །སློམ་འབྱུང་

འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང༌། ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པའི་སྗེང་དུ་གདུང༌། །ཆ་ཆུང་བཅུ་པར་ཤྗེས་

པར་བྱ། ཞྗེས་གདུང་ཆ་ཆུང་བཅུ་པར་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །སློ་ལློགས་ཀི་གདུང་

གི་འློག་གི་ཀ་བ་གཉིས་གཉིས་ནི་ཐིག་ལ་མ་ཤར་ཡང་དློན་ལ་ཡློད་པར་བཤད་དྗེ། 

ཕྗེང་བ་ལས། གདུང་གི་འློག་ཏུ་ཀ་བ་གཉིས་མ་བིས་ཀང་བསློམ་བྱའི་དཀིལ་འཁློར་

ལ་རིག་པར་བྱ་སྗེ། གྲུབ་བཞི་པ་ལ་སློ་བཞི་པ། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་ཉྗེ་བར་མཛེས། 

ཞྗེས་པའི་ལུང་གིས་སློ། །འདིར་དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་གི་ཀ་བ་བརྒྱད་ནི་མ་གསུངས་

ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་བདྗེ་མཆློག་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མྗེད་ལ། ཀ་བ་བརྒྱད་

ཀིས་ཉྗེ་བར་མཛེས་ཞྗེས་པའི་མཚན་ཉིད་འདི་ཡང་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྱབ་

བྱྗེད་ཡིན་པས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

འདི་ལ་བློད་ཁ་ཅིག་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྱབ་བྱྗེད་ཡིན་གསུངས་པ་

ནི། པཎི་ཏས་ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་སྗེ། དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་སློ་གཅིག་པ་

དང་ཟླུམ་པློ་སློ་བཞི་པ་སློགས་བཤད་ཅིང༌། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། འཁློར་ལློ་

གསུམ་ལ་ཀ་བ་སྦྱིན་པ་དང༌། མངློན་བརློད་ལས། རྗེའུ་མིག་དགུ་པའི་བདྗེ་མཆློག་

གི་དཀིལ་འཁློར་ཡང་བཤད་པས། བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་

ནང་དུ་ཀ་བ་འློང་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་གསུང་བ་ནི་ཕྱློགས་སྔ་མ་ལློན་

པར་སང་བས་རིགས་པ་མ་མཐློང་ངློ༌། །ཕྗེང་བའི་ལུང་དྗེས་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་གི་

ཁྱབ་བྱྗེད་དུ་བཤད་པ་ནི། ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་པ་གཅིག་པུ་བཤད་ཀི། སློ་བཞི་

དང་གྲུ་བཞི་པ་ཁྱབ་བྱྗེད་དུ་བསན་པའི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་ལ། ཁྱབ་བྱར་བསན་
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པའི་དཀིལ་འཁློར་ཀུན། ཞྗེས་པ་ཡང༌། དཀིལ་འཁློར་ཙམ་མིན་གི་གྲུ་བཞི་པ་ལ་སློ་

བཞི་པ། ཞྗེས་བཤད་པའི་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ལ་བྱྗེད་པར་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བས། དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་སློ་གཅིག་པ་སློགས་རྒྱུད་ལས་བཤད་པས་ཅི་

ཡང་མི་གནློད་དློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཕྗེང་བ་ཉིད་ནས་ཆློས་དབྱིངས་གསུང་དབང་གི་

དཀིལ་འཁློར་བཞི་པ་ཟླུམ་པློར་བཤད་པ་ཡང་དྗེས་མ་དྲན་པར་འགྱུར་རློ། །དཀིལ་

འཁློར་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་པ་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་པས་ཁྱབ་ཀང༌། དྗེའི་དློན་ནི་

སློ་ལློགས་ཀི་གདུང་གི་འློག་གི་ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་བཤད་མི་དགློས་ཀི། དཀིལ་འཁློར་

གི་ནང་གི་ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་བྱའློ་སམ་པ་ལ། དྗེ་དག་ནི་བདྗེ་མཆློག་ལ་མྗེད་པར་

གསུངས་པ་ནི། བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་ཀ་བ་བརྒྱད་

གཏན་མྗེད་པར་སྨྲ་བ་མིན་གི། ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྗེ་གཉིས་པ་ལྟ་བུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

དགློངས་སློ། །དཀིལ་འཁློར་དྗེའི་འཁློར་ལློ་གསུམ་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་ཚན་གསུམ་ཡློད་

དུ་ཆུག་ཀང༌། དྗེ་ནི་གཞིའི་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་པ་སློ་བཞི་པ་དྗེའི་སློས་

ཀི་ཀ་བ་མིན་ལ། གྲུ་བཞི་པ་ལ་སློ་བཞི་པ། ཞྗེས་པ་ཁྱབ་བྱར་བྱས་པའི་ཁྱབ་བྱྗེད་ཀ་

བ་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་ནི། གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་པ་དྗེའི་སློས་ཀི་ཀ་བ་

ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་རྩློད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་

བཞི་སློ་བཞི་པ་གཞན་ལ་དྗེའི་སློས་ཀི་ཀ་བ་བརྒྱད་བྱུང་བ་དང༌། འཁློར་ལློ་གསུམ་

གི་ཐློག་བདྗེགས་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་བྱུང་ཡང་ཅི་ཡང་མི་གནློད་དློ། །དྗེས་ན་གྲུ་བཞི་སློ་

བཞི་པའི་དཀིལ་འཁློར་དྗེའི་སློས་ཀི་ཐློག་བདྗེགས་པའི་ནང་གི་ཀ་བ་བརྒྱད་མྗེད་པ་

ཅིག་བྱུང་ན། དྗེས་ཆློག་པ་ཡིན་གི། བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ལ་དྗེ་
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མྗེད་པ་དགློས་པར་མི་འདློད་དློ། །ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་ཞྗེས་པའི་མཛེས་པ་ནི། 

དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་བ་ཡིན་ལ། རྟ་བབས་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་མི་གཏློགས་པས། 

སློའི་གཡས་གཡློན་དུ་ཐིག་ལ་ཤར་བའི་ཀ་བ་བརྒྱད་ལ་ཡང་བཤད་དུ་མི་རུང་སྗེ། དྗེ་

རྣམས་རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མཐའ་གཞན་ཁྗེགས་པས། ཀ་

བ་བརྒྱད་ཀིས་ཉྗེ་བར་མཛེས། ཞྗེས་པའི་ཀ་བ་ནི། སློ་ལློགས་ཀི་གདུང་གི་འློག་གི་ཀ་

བ་ལ་ངྗེས་པས་བྱ་དགློས་སློ། །སློ་ལློགས་ཀི་གདུང་ཀ་བ་གཉིས་གཉིས་ཀིས་

འདྗེགས་དགློས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སློ་ཁྱུད་དང་འགྲམ་པ་དང༌། ལློགས་

གསུམ་སྗེང་ནས་སྗེང་དུ་ལངས་པར་འདློད་པ་ཕྗེང་བར་བཀག་པ་ནི། འགྲམ་པ་བར་

སང་ལ་སློད་མི་ཉན་པས། དྗེའི་སྗེང་དུ་སློ་ལློགས་གྗེན་དུ་ལྡང་རྒྱུ་མྗེད་པས་སློ་ལློགས་

ཀི་གདུང་མྗེད་དློ། །དྗེ་མྗེད་པས་གདུང་དྗེ་འདྗེགས་པའི་ཀ་བ་མྗེད་པས་སློ་སམ་དུ་

དགློངས་སློ། །རྩིག་པའི་ཕྱི་རློལ་གི་འདློད་སམ་ནི་རྩིག་པའི་འློག་མཐའ་ནས་བསྐློར་

བའི་ཚུལ་གིས་ཡློད་ལ། འློན་ཀང་སློའི་ཐད་ཀར་ཆད་ནས་མྗེད་པར་རློ་རྗེ་མཁའ་

འགྲློར་བཤད་པ་ལྟར་གཞན་ཡང་མང་བས། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་

བཞི་པློ་ནི། །ཁ་ཁྱྗེར་བཞིར་ནི་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

ཁ་ཁྱྗེར་དང་སྗེགས་བུ་དང་གཟུངས་དང༌། འདློད་པའི་སམ་བུ་ཞྗེས་པ་རྣམས་

རྣམ་གྲངས་སློ། །ཁ་ཅིག་ཁ་ཁྱྗེར་ཞྗེས་པའི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་ནས། རྩིག་པའི་སྗེང་དུ་ཁ་

ཁྱྗེར་གི་ཚུལ་དུ་འློང་བ་ཡིན་ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། ཐམས་ཅད་གསང་བར་མཐའ་མར་

ཁྱམས་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་པའི་འགྲྗེལ་པར། དྗེ་བས་ན་དློན་གི་ཤུགས་ཀིས་ཕྱི་རློལ་གི་

རིམ་པ་ཡང་མཐར་ཁྱམས་དང་ལྡན་པར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། ཞྗེས་ནང་གི་ལྷ་སམ་གི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཤུགས་ཀིས་དྗེ་དང་མཉམ་པར་འདློད་ཡློན་གི་སམ་བུ་ཕྱི་རློལ་དུ་བྱ་བར་བསན་པ་

དང༌། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློར། ཀུན་ནས་ཕྱི་རློལ་གནས་དག་ཏུ། །རློ་རྗེ་ཁ་ཁྱྗེར་ཡང་དག་བརྟྗེན། 

ཞྗེས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕྱིར་འློང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། ནང་གི་བསྐལ་

བཟངས་ཀི་གནས་ལྷ་སམ་ལའང་ནང་གི་ཁ་ཁྱྗེར་ཞྗེས་བཤད་པས། དྗེའང་རྩིག་པའི་

སྗེང་དུ་འློང་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་པ་ནི་ལྗེགས་པར་སྨྲས་པའློ། །དྗེའི་ཁ་དློག་ནི་

ཕྗེང་བ་ལས། འདློད་ཡློན་སམ་བུ་ཤྗེལ་དང་གསྗེར་དང་པད་རཱ་གའམ་རིན་པློ་ཆྗེ་

གཞན་ལས་བྱས་པ་ཞྗེས་ཁ་དློག་མང་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ནི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་སྐུ་

མདློག་ས་ཚོགས་པ། རྒྱན་དང་གློས་ས་ཚོགས་པ་དང༌། བཞུགས་སབས་ས་ཚོགས་

པ་དང༌། ཕྱག་ན་མཆློད་རས་ས་ཚོགས་པ་ཐློགས་པ་རྣམས་འཁློད་དྗེ། གྲངས་ནི་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་སྡུད་པ་ལྟར་རློ། །སམ་བུ་དྗེ་ནི་ཕྗེང་བར། རྟ་བབས་ཀི་ཀ་བ་གནས་པའི་གཞི་

དང་མཐློ་དམན་མཉམ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྗེས་ནི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རྭ་

རྣམས་ཀང་གསལ་བར་འདློད་པ་ཙམ་དུ་བྱ་བར་ཤྗེས་སློ། །ཕ་གུ་ནི་གཞི་གློང་མ་

རྣམས་སྗེར་པློར་བཞྗེད། ཕྗེང་བར་རྩིག་པ་ལྔ་སྦྲག་ཏུ་བྱྗེད་པ་ལྟར་ན་གཞི་དམར་པློ་

དང༌། དྗེ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སམ་བུ་ལ་ནི་ཟུར་གསུམ་དང་ཐིག་ལྗེ་དང༌། གྲུ་བཞི་དང་

ཟླུམ་པློ་རྣམས་གློ་རིམས་བཞིན་དུ་རིན་པློ་ཆྗེས་སྤས་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རློ། །དྗེའི་སྗེང་དུ་དྲ་བ་དྲ་ཕྱྗེད་ནི། གསྗེར་གི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངློས་སུ་ཆུ་སིན་མ་

ཀ་རའི་ཁ་ནས་འཕྱང་བ་སྗེ། དྗེ་ཡང་གཞི་ནག་པློར་བཤད་པས་བར་སློང་ལ་བར་

སྐབས་སུ་སྐ་རགས་འདྗེགས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་བྗེ་ཕུལ་བྱ་ཞིང་སྗེང་གི་དཔངས་བི་བྱ་

བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལ་དློ་ཤལ་ནི་སྐུད་པ་དམར་པློ་ལ་བརྒྱུས་པའི་མུ་ཏིག་གི་ཕྗེང་བ་གླློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གཉིས་དང་སྗེང་དང་འློག་ཏུ་གསྗེར་གིས་བཅིངས་པའི་ནློར་བུ་དབུས་ན་ཡློད་

པའློ། །དློ་ཤལ་ཕྱྗེད་པ་ནི་དློ་ཤལ་གི་གླློ་གཉིས་སུ་དློ་ཤལ་ལས་ཅུང་ཟད་ཐུང་བར་

འཕྱང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྗེང་བ་དྲང་པློར་བྱ་བར་གསུངས་པས། དློ་ཤལ་ནི་ཁུག་པར་

ཡློད་པརབསན་ནློ། །

དློ་ཤལ་ཕྱྗེད་པའི་རྩྗེ་མློ་ལ་གསྗེར་གིས་བསམས་པའི་ནློར་བུ་སྦློམ་པློ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་ཏུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཡུ་བ་ཅན་གི་ར་ཡབ་དང་དྲིལ་བུའི་མཐར་ར་ཡབ་འཕྱང་བའི་

ཚུལ་གསུམ་གསུངས་པས་རྗེ་རྗེའི་རྩྗེ་མློ་ལ་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་རྗེ་བྱས་ཏྗེ་སྗེལ་

ལློ། །དློ་ཤལ་གི་ནང་དུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་པད་ལ་ཟླ་ཚེས་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཉི་མ་ལ་རློ་རྗེ་

ཕྱྗེད་པས་མཚན་པའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་རིན་པློ་ཆྗེའློ། །ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི་པད་ལ་གནས་པའི་

རློ་རྗེ་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ། ཕྱི་མ་འདི་རློ་རྗེ་རློགས་པའློ། །ཤར་བུའི་སམ་བུ་ལ་རིན་པློ་

ཆྗེ་དང་ཤར་བུ་འདྲི་བ་གདམ་ང་ཅན་དུ་བཤད་པའི་སྔ་མ་ནི་ཕ་གུ་དང་འདྲ་བར་མངློན་

ལ། ཕྱི་མ་ནི་དཔྱལ་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཀླུ་བྱང་གི་དཀིལ་ཆློག་ལས། ཟ་ར་ཚགས་དང་

བྗེ་ཕྗེང་སློགས། ཞྗེས་ཤར་བུ་ཟ་ར་ཚགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དང་མཐུན་ནློ། །འདི་བི་བྱ་ལ་

དྲ་བའི་སམ་བུའི་སྗེང་ན་ཡློད་ཀང་དློན་ལ་ནི་སམ་བུ་དྗེའི་ཐད་ཀི་ཕྱི་ངློས་སུ་བྱ་འདབ་

ཀི་ལྕམ་སྗེ་ལས་འཕྱང་བའློ། །བྱ་འདབ་ནི་བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་

དངློས་གཞིའི་ཐློག་བཀབ་པའི་ཕྱི་མཚམས་ནས་གུད་དུ་འདློགས་པ་དང༌། ཞྗེས་

འདློད་རྣམ་གི་མཐའ་དང་མཉམ་པ་ཙམ་དུ་བཞྗེད་པ་ལ། སློ་ཁྱུད་དང་སློ་འགྲམ་གི་

ཐད་དུ་ཚད་དྗེ་བྱ་ས་མི་བདྗེ་བས་བཞྗེངས་པ་ལ་གཅིག་ཕག་ཏུ་གཅིག་སློང་བ་ལ་

སློགས་པའི་ཐབས་ཀིས་ཅི་མཛེས་བྱ་གསུང་ངློ༌། །མདའ་ཡབ་ནི་རྩ་ཐིག་ནས་ཆ་ཆུང་
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བརྒྱད་སློང་བའི་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་པ་ལ་ཡློད་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་མཛེས་ཀི། བདུན་པ་

ཚུན་ཆད་དུ་བྱས་ན་ཤར་བུ་རྣམས་མགློ་བཅད་པ་ལྟར་འགྱུར་བས་མི་མཛེས་པར་

གསུངས་པས། འློག་གི་ཤར་བུ་གང་ན་ཡློད་པའི་སྗེང་ཉིད་ན་ཡློད་པར་བྱའློ། །འདིའི་

སྐད་དློད་ཀྲ་མ་ཤཱིརྵ་ཞྗེས་པ་དྲང་པློར་བསྒྱུར་ན་མགློ་བློའི་རིམ་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་

བི་བྱ་ལ་དར་དཔྱངས་ཀི་ཐིག་གི་བར་ལས་མྗེད་ཀང༌། བསློམ་བྱ་ལ་སློ་ལློགས་ཀི་

སྗེང་གི་བར་དུ་ཡློད་པས་གསུངས་པས། དྗེའི་འློག་གི་ཤར་བུ་དང་དྲ་བ་དྲ་ཕྱྗེད་དང་

ཕ་གུ་རྣམས་ཀང་དྗེ་ཙམ་དུ་ཡློད་དློ། །མདའ་ཡབ་ཀི་དབྱིབས་ནི་པད་འདབ་མ་ཕྱྗེད་

པའི་དབྱིབས་ཅན་དུ་ཕྗེང་བར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ལ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་ནི་ཕྗེང་

བ་ལས། ཕྱློགས་རྣམས་སུ་པད་འདབ་མ་ཕྱྗེད་པའི་དབྱིབས་ཅན་གི་མདའ་ཡབ་

རྣམས་ལ་གསྗེར་གི་བུམ་པའམ་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུམ་པ་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་མཚན་

ནམ་བ་དན་བརྒྱད་དྗེ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཟུག །འཛུགས་ས་ནི། ཁ་ཅིག་མདའ་

ཡབ་ཀི་སམ་བུ་ལ་བྱའི། མདའ་ཡབ་མིན་པའམ་ཡང་ན་མདའ་ཡབ་ཀི་དཔུང་པ་ལ་

བཞྗེད་མློད་ཀང༌། པད་ཕྱྗེད་པའི་དབྱིབས་ཅན་གི་མདའ་ཡབ་ཅྗེས་གསལ་བར་

གསུངས་པས་མདའ་ཡབ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེའི་ཡང་དཔུང་པ་གཉིས་ཀི་དབུས་མ་ལ་བུམ་

པ་ཡློད་པའི་ཁར་གཟུག་གློ །རྒྱལ་མཚན་ནི་ཟླ་ཚེས་དང་རིན་པློ་ཆྗེ་དང་རློ་རྗེ་དང་

ལྡན་པའི་རྩྗེ་མློ་ཅན་གི་རིན་པློ་ཆྗེའི་དབྱུག་པ་ལ་བཅིངས་ཤིང༌། དྲིལ་བུ་འཁློལ་བ་

བཅིངས་པའི་དར་ལྕྗེ་གསུམ་པ་རྩྗེ་མློ་ལ་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་དང༌། ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་

དང༌། ཀླུ་ཟ་བ་དང་ཉ་སྤུ་རྒྱས་པ་དང༌། ཆུ་སིན་གིས་མཚན་པ། རླུང་གིས་བསྐློད་པས་

སུམ་ཁུགས་སུ་འཁྱློག་ཅིང་འགིང་བའི་ཆ་བྱད་ཅན་དྲིལ་ཆུང་གི་སྒ་སྒློགས་པ་ལས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སིལ་སིལ་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་རཡབ་དང་བཅས་པའློ། །སློག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་བྱྗེད་པའི་

རྩྗེ་མློ་ནི་དར་ལྕྗེའི་རྩྗེ་མློའ ློ། །བ་དན་ཡང་སློག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་མ་གཏློགས་པ་དྗེ་

དང་འདྲའློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་ཕྱློགས་རྗེ་རྗེར་བཞི་བཞིའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ནང་གི་འཁློར་ལློ་བཤད་པ་དང༌། ཀ་བ་དང་ཐློག་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ནང་གི་འཁློར་ལློའི་ཁ་དློག་བཤད་པ་དང༌། འཁློར་ལློའི་རྒྱ་

ཚད་བཤད་པ་དང༌། འཁློར་ལློའི་དཔངས་ཚད་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། དཀིལ་

འཁློར་གི་ནང་གི་ཁ་དློག་ནི་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར། ཕྱློ་རློལ་ཤར་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀར། །ལྷློ་

ནི་སྗེར་ཞིང་ནུབ་ནི་དམར། །བྱང་ནི་ལང་གུར་གསུངས་པ་སྗེ། །དྗེ་ལྟར་འདི་ཡི་ཆློ་ག་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་བཞི་ཡི་གདན་དུ་གནས། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་རང་པ་བཞི་པས་

ནི་ཕྱློགས་བཞིའི་ཁ་དློག་བཞི་བཤད་ལ། དྗེ་ཡང་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པ་བཞི་

བཞུགས་པའི་གནས་ཀི་སློ་ནས་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ་ཕྗེང་བ་དང་མཐུན་ནློ། །སློམ་

འབྱུང་ལས་ཀང་ཕྱློགས་བཞིའི་མདློག་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ཅིང༌། དབུས་ཀི་ས་གཞི་

སྔློན་པློར་བཤད་དྗེ། དྗེ་ནི་སྔ་མ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདི་ལ་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་

ནང་གི་ཕྱློགས་བཞིའི་མདློག་གཙོ་བློའི་ཞལ་བཞིའི་ཁ་དློག་གིས་འབྱྗེད་ལ། དབུས་

ཀི་ཁ་དློག་ནི། དཀར་སྔློན་དུ་བྱྗེད་པ་ཡབ་ཀི་རིགས་བདག་མི་བསྐློད་པ་དང༌། ཡུལ་

གི་རིགས་བདག་རྣམ་སང་ཡིན་པ་ལ་བསམས་པ་སྗེ། རྡུལ་ཚོན་ཤར་དང་བྱང་དང་

ནི། །ནུབ་དང་ལྷློ་ཕྱློགས་ཉིད་དུ་ནི། །དྗེ་ལ་སློགས་པ་ཕྱློགས་ཀི་ཆ། །ཞལ་གི་མདློག་

ཏུ་བི་བའློ། །དཀར་པློ་སྔློན་པློ་བསྗེས་པའི་མདློག །དབུས་ཀི་ཆར་ནི་བི་བར་བྱ། ཞྗེས་

བཤད་ཅིང༌། རྩིག་པའི་རིམ་པ་ཡང་ཕྱི་ནས་སྔློ་སྗེར་དམར་ལང་དཀར་བར་བཤད་
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དློ། །དབུས་སྔློ་བ་དང་ལྷག་མ་ཕྱློགས་མདློག་ཏུ་བྱྗེད་པའི་ས་མཚམས་ནི་ནག་པློ་

སྤྱློད་པས། ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ས་གཞི་ལ། །འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་བསམ། ཞྗེས་

དང༌། རྩ་ཐིག་ནས་ནང་དུ་ལྷ་སམ་སློ་ཚད་ཕྱྗེད་བྱ་བར་བཤད་པས། ལྷ་སམ་རློགས་

མཚམས་ནས་དབུས་སུ་བྱ་ལ། ལྷ་སམ་ཕྱློགས་མདློག་ཏུ་བྱའློ། །ལཱུ་ཨི་པ་ལ་ཡང་

ལང་ཀས། ཕྱློགས་སུ་སྐུ་འཁློར་གི་མུ་ཁྱུད་དང༌། རྩ་ཐིག་གི་བར་ན་ལྷ་སམ་མྗེད་པར་

བཤད་ལ། འློན་ཀང་སྔློན་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་མདློག་ཀང་བྱ་བར་བཤད་

དློ། །ཕྱློགས་མདློག་དང་དབུས་ཀི་མཚམས་ནི་ཕྗེང་བ་ལས། སྐུ་འཁློར་གི་ཟླུམ་ཐིག་

ཕྱི་མ་རྩ་ཐིག་ལ་ཐུག་པར་བསྐློར་བ་ཡང་ཡིན་ལ། སྐུ་འཁློར་གི་རྩིབས་ཀི་བར་རྣམས་

ཀི་ཁ་དློག་ནི་ཤར་དཀར་ལྷློ་སྗེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལང་གུར་བྱྗེད་པ་ལྟར་ན། བདྗེ་

ཆྗེན་འཁློར་ལློའི་མཚམས་ནས་དབུས་སུ་བྱྗེད་པར་མངློན་ནློ། །ཕྗེང་པར་རྩིག་པ་ཕྱི་

ནས་ལང་དཀར་དམར་སྗེར་སྔློ་བར་བཤད་པ་ནི། ཕྱི་ནས་ནང་དུ་དམ་ཚིག་སྐུ་གསུང་

བདྗེ་ཆྗེན་གི་འདབ་མའི་ལྷ་དང༌། དབུས་ཀི་གཙོ་བློའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། གསུང་གི་

རྗེས་ཐློགས་སུ་ཐུགས་ཀི་ལྷ་ཡློད་ཀང༌། ཐུགས་ཀི་རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་དབུས་ན་ཡློད་

པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པའློ། །འློག་གི་ཕྱློགས་མདློག་གཞིན་དུ་སྗེང་གི་ཐློག་གི་

མདློག་ཀང་བྱ་བར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་འཁློར་ལློ་ལྔ་ལས། དབུས་སུ་ཐུགས་འཁློར་གི་

ལྟྗེ་བའི་ནང་དུ་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློ་ནི། ལཱུ་ཨི་པས་དབུས་སུ་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་

པར་གསུངས་པའློ། །དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པད་

ནི། །གྗེ་སར་དང་ནི་ལྡན་པ་ལ། ཞྗེས་ས་ཚོགས་པདར་གསུངས་ཏྗེ། དྗེའི་ཁ་དློག་ནི་

སྔར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེའི་ལྟྗེ་བར་ཉི་གདན་དམར་པློ་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་འཇིགས་བྱྗེད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དང་དུས་མཚན་གི་གདན་ཏྗེ། ཁ་དློག་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

འདི་ལ་མངློན་བརློད་དང་ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་འགྲྗེལ་རྣམས་དང༌། ནག་པློ་སྤྱློད་

པ་དང༌། འཁྲུལ་སློང་ལས་ཕྗེང་བ་མ་བཤད། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྒྱལ་དཀའ་ཟླ་བ་དང་བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྗེང་བ་

བཤད་དྗེ། སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་སུ་འཇློག་པ་ལ་

བསམས་པ་འདྲ། ད་རི་ཀ་པ་དང་དྲིལ་བུ་པས་གྲི་གུག་གི་ཕྗེང་བས་བསྐློར་བར་

བཤད་ཅིང༌། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཞྗེད་དློ། །དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གསུང་

འཁློར་གི་ལྟྗེ་བའི་སྗེང་དུ། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་དང་པློ་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ནི་རྩིབས་

བརྒྱད་པ། ཁ་དློག་སྔློན་པློ་རློ་རྗེ་སྔློན་པློའི་ཕྗེང་བའི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་

པའློ། །དྗེའི་རྩིབས་ཀི་བར་སློང་རྣམས་ནི་དམར་པློ་སྗེ། གསུང་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སྐུ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བའི་སྗེང་དུ། གཉིས་པ་གསུང་གི་

འཁློར་ལློ་ནི་རྩིབས་བརྒྱད་པ་དམར་པློ། པད་དམར་པློའི་ཕྗེང་བའི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་

ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའློ། །དྗེའི་བར་སློང་རྣམས་ནི་དཀར་པློ་སྗེ་སྐུ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་གསུམ་པ་སྐུའི་འཁློར་ལློ་ནི་རྩིབས་བརྒྱད་པ་དཀར་པློ། 

འཁློར་ལློ་དཀར་པློའི་ཕྗེང་བའི་མུ་ཁྱུད་ཀིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའློ། །དྗེའི་བར་སློང་གི་

ཕྱློགས་ཀི་ཁ་དློག་ནི། རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་མདློག་ཏུ་ཕྗེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་

ན། ཕྱློགས་མདློག་མཚམས་འདི་བར་དུ་བྱྗེད་པ་འདྲ་སྗེ་བརྟག་གློ །འཁློར་ལློ་གསུམ་

དཀར་དམར་སྔློ་བ་དང༌། ཕྗེང་བ་གསུམ་གིས་བསྐློར་བ་ནི་མངློན་བརློད་ལས་

གསུངས་ལ། བར་སློང་གི་ཁ་དློག་དང༌། རང་གི་འཁློར་ལློ་སྔ་མའི་ལྟྗེ་བར་ཕྱི་མ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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རྣམས་གནས་པར་ཕྗེང་བར་བཤད། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་རྩ་འགྲྗེལ་ལས། མུ་ཁྱུད་

གསུམ་གིས་བསྐློར་བའི་འཁློར་ལློ་དཀར་དམར་སྔློ་བ་གསུམ། པད་འདབ་བརྒྱད་

པར་གསུངས་སློ། །འཁློར་ལློ་ལྔ་པ་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་

གི་འློག་གཞི་སྗེ། དྗེ་ལ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བས་བསྐློར་བར་མངློན་བརློད་ལས་

གསུངས་པ་བཞིན། རྒྱལ་དཀའ་ཟླ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་སློགས་ཀིས་བཤད་ཀང༌། 

ལློ་ནག་གཉིས་ལ་ནི་དྗེ་མྗེད་དློ། །སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལ་རློ་གདན་བཤད་པའི་ཁ་

དློག་ནི་མངློན་བརློད་ལས། ཕྱི་རློལ་གི་དུར་ཁློད་དུ་ཡི་དྭགས་ལྔས་བསྐློར་བར་

བཤད་པ་ལ། རྒྱལ་དཀའ་ཟླ་བས་ཡི་དྭགས་ཁ་དློག་ལྔ་ཞྗེས་དང༌། བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེས་

རིགས་ལྔའི་རློས་བསྐློར་བར་བཤད་པ་ལྟར་ན། རློ་གདན་ལ་དབུས་དང་ཕྱློགས་

མདློག་ཅན་བྱ་དགློས་པ་འདྲའློ། །མངློན་བརློད་འགྲྗེལ་པར་ནི་རྩིག་པ་ལྔ་རློའི་

གཟུགས་ཅན་གིས་བསྐློར་བ་ལ་བཤད་དློ། །ཕྗེང་བར་ཀ་བ་རྣམས་ཕྱློགས་མདློག་

དང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་སྗེང་གི་ཐློག་གི་ཕྱློགས་བཞི་དང་དབུས་ཀི་ཁ་དློག་ནི། འློག་

གི་ཁ་དློག་བཞིན་བྱ་བར་བཤད་དློ། །གཉིས་པ་ནི། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་གི་འློག་

གི་འཁློར་ལློ་རྣམས་ལ་རྒྱ་དཔངས་ཀི་ཚད་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་སྐུ་འཁློར་གི་

ཟླུམ་ཐིག་ཕྱི་མ་རྩ་ཐིག་ལ་ཐུག་པར་བསྐློར་བ་དང༌། མི་བསྐློར་བའི་ལུགས་གཉིས་

ལས། མངློན་བརློད་དུ་མི་གསལ་ལ། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོར་དཀིལ་འཁློར་བཞི་སྦྲག་

བཤད་པའི་ནང་མ་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པ་ལ། སྐུ་འཁློར་དང་རྩ་ཐིག་གི་བར་དུ་ལྷ་སམ་ངྗེས་

པར་འཇློག་སྗེ། བསྐལ་བཟང་རྣམས་འགློད་པའི་གནད་ཀིས་སློ། །

འཁློར་ལློ་ལྔ་ལ་ལྷ་རྗེ་གཉིས་མིན་པ་མི་འགློད་ཅིང༌། རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་སྐུ་
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འཁློར་གི་ཟླུམ་ཐིག་ཕྱི་མ་རྩ་ཐིག་ལ་ཐུག་པར་བསྐློར་ལ། དྗེ་དང་མཐུན་པར་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་

ར་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ཀང་མཛད་དློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་དཀིལ་

ཆློག་ལས། རྩ་ཐིག་ནས་ནང་དུ་ལྷ་སམ་དློར་ནས་སྐུ་འཁློར་མཛད་ལ། ད་རི་ཀ་པས་

དཀིལ་ཆློག་ལས་ནང་དུ་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་གི་ལྔ་ཆ་དློར་བ་ནས་སྐུ་འཁློར་བྱྗེད་

དློ། །བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་ལྷའི་སྐུ་ཚད་ལ་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་ལས་ལྷག་པར་བྱས་ན། 

པདའི་ལྟྗེ་བ་དང་འཁློར་ལློའི་རྩིབས་ལ་སློགས་པ་ལ། ལྷའི་གཡས་བརྐང་གི་སབས་

མི་ཤློང་བའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སྐུ་ཚད་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་ཏུ་

བཞྗེད་ལ། ནག་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། འཁློར་ལློའི་རྩིབས་དང་པད་འདབ་མཉམ་

པར་བཤད་ཅིང༌། ཐིག་གཞན་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་ལ། ཆ་བགློ་ལུགས་ནི་བདྗེ་

ཆྗེན་འཁློར་ལློ་ལ་མུ་ཁྱུད་མྗེད་པར་བྱྗེད་ན། ལྷ་སམ་ཡན་ཆད་ཀི་ཆ་ཆྗེན་གསུམ་པློ་

ཆ་བདུན་བདུན་དུ་བགློས་ལ། གཉིས་ལ་པད་མའི་ལྟྗེ་བ། བཞི་ལ་པད་འདབ། འཁློར་

ལློ་གསུམ་པློ་ལ་བཞི་བཞི། མུ་ཁྱུད་གསུམ་པློ་ལ་རྗེ་རྗེའློ། །བདྗེ་ཆྗེན་འཁློར་ལློ་ལ་

ཕྗེང་བ་ཡློང་བ་བྱྗེད་ན། ཆ་ཆྗེན་གསུམ་པློ་ཆ་མཉམ་ཉྗེར་གཉིས་སུ་བགློའ ློ། །གཉིས་

ལ་པད་མའི་ལྟྗེ་བ། བཞི་ལ་པད་འདབ། གཅིག་ལ་གྲི་གུག་གི་ཕྗེང་བ། འཁློར་ལློ་

རྣམས་ལ་བཞི་བཞི། མུ་ཁྱུད་རྣམས་ལ་རྗེ་རྗེ་སྔར་དང་འདྲའློ། ཞྗེས་གསུང་ངློ་། །འདི་

ལ་ལྷའི་གནས་ཀི་ཚད་བཤད་པ་ལ་ལྷ་དྗེའི་གཡས་བརྐང་གི་སབས་ཤློང་མི་ཤློང་

དཔྱློད་པ་ནི་དཔྱློད་ཚུལ་ལྗེགས་ཀང༌། ལྷའི་གནས་སུ་གཡས་བརྐང་མི་ཤློང་བའི་

སྐློན་ནི། རང་གི་ལུགས་དྗེ་ལའང་འློང་སྗེ། ལྷའི་སྐུ་ཚད་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་ན། 

རང་གི་ཁྲུ་རྗེ་ཆ་ཆུང་རྗེའི་ཚད་དུ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

345

འགྲྗེལ་པ་དང༌། ཕྗེང་བ་སློགས་ལས་ཀང༌། གཡས་བརྐང་མཐློ་ལྔར་གསུངས་པས། 

གཙོ་བློའི་གནས་ལ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་པ་ལྔ་དགློས་ན། གཙོ་བློའི་གནས་ལ་ནི། ཆ་ཆྗེན་

གཅིག་གི་བདུན་ཆ་བཞི་ལས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཆ་ཆྗེན་གསུམ་ཆ་མཉམ་ཉྗེར་

གཅིག་ཏུ་བགློས་པའི་ཆ་བཞི་ལ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་པ་ལྔ་མྗེད་ན། དྗེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་ཉྗེར་

གཉིས་སུ་བགློས་པའི་བཞི་ཆ་ལའང་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་པ་ལྔ་མི་འློང་བས་མི་འགྲིག་གློ །འློ་

ན་ཇི་ལྟར་བྱ་སམ་ན། ནག་པློའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། སློ་ནི་འཁློར་ལློའི་བརྒྱད་ཆ་

སྗེ། །ཁྱམས་ནི་དྗེ་ཡི་ཕྱྗེད་དུ་བྱ། །སློ་ཁྱུད་དག་ནི་སློ་ཡི་ཚད། །ལྷ་ཡི་སམ་བུ་དྗེ་བཞིན་

ཏྗེ། ཞྗེས་ལྷ་སམ་དང་ཁྱམས་སློ་སློར་གསུངས་པས་ཁྱམས་ནི་འདློད་སམ་མློ། །དྗེ་

བཞིན་ཞྗེས་པ་ནི་ཁྱམས་ལ་སློག་པ་ཡིན་གི། སློ་ཚད་ལ་སློག་པ་མིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་བྱས་

ན་སྐློན་སྔར་ལྟར་འློང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཕྱློགས་གཅིག་གི་ལྟྗེ་བ་ལ་ཆ་བན་

གཉིས། འདབ་མ་ལ་ཆ་བན་ཕྱྗེད་དང་གསུམ། འཁློར་ལློ་གསུམ་ལའང་དྗེ་དང་མཉམ་

པར་བྱ། མུ་ཁྱུད་བཞི་ལ་ཆ་བན་ཕྱྗེད་ཕྱྗེད་བྱས་ན་ལྗེགས་སློ། །ལྭ་བ་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་

འགྲྗེལ་པར། རྗེའུ་མིག་བདུན་བདུན་ལྡན་པར་ནི། །ཐིག་སྐུད་བསྐློར་བ་མཆློག་ཡིན་

ནློ། །འཁློར་ལློ་སིང་པློ་དྗེ་ལས་དྲུག །རྩིབས་ཀིས་མཛེས་པ་དྗེ་ལྟར་བྱ། །ལྟྗེ་བ་དང་ནི་

པད་རྣམས། །རྗེའུ་མིག་བཞི་དང་གསུམ་དུ་བྱ། །ཚངས་པ་ཡི་ནི་ངློས་གཉིས་

སུ། །རྩིབས་ཀི་ནང་དུ་མཛེས་པར་བྱ། །གསུམ་པློ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྟག་ཏུ་

རློགས་པ་ཉིད་དུ་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་པད་འཁློར་ལློའི་ཕྗེང་བས་

བསྐློར་བ་དང༌། ལྷག་མ་ཅི་མཛེས་སུ་བྱ་བར་བཤད་པའི་དློན་ནི། ལྷ་སྦས་ཀི་འགྲྗེལ་

པ་བཞིན་ཤྗེས་པར་བྱ་སྗེ། འདི་གཉིས་ཐན་ཐུན་མ་གཏློགས་པ་ཐམས་ཅད་འདྲ་བའི་
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ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ལྷ་སྦས་ཀི་འགྲྗེལ་པར། ཚངས་ཐིག་གི་ལློགས་རྗེ་རྗེར་ཆ་བརྒྱད་

བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་ནི། ཆ་ཆྗེན་དུ་སང་ལ། དྗེ་ནས་དྗེ་ལ་ཆ་རྗེ་བཞིར་བཤད་པ་ནི་ཆ་

ཆུང་ངློ༌། །

དྗེ་ནས་བདྗེ་ཆྗེན་འཁློར་ལློ་དང༌། །ཐུགས་དང་གསུང་སྐུའི་ཚད་བྱ་བ། །ཆ་

བན་བདུན་བདུན་དང་མཉམ་ལྡན། །སྐུད་པ་མཆློག་གིས་བསྐློར་བར་བྱ། །འཁློར་ལློའི་

རྩིབས་ནང་ཆ་བན་དྲུག །དྗེ་ཡིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པར་མཐློང༌། །ལྟྗེ་བའི་ཚད་དང་

འདབ་མ་རྣམས། །ཆ་བན་བཞི་དང་གསུམ་ཉིད་དུ། །བྱ་བ་འདབ་མ་ཡིས་མཛེས་པའློ། 

ཞྗེས་བཤད་པས་རྗེའུ་མིག་བདུན་ནི་ཆ་ཆུང་བདུན་ཡིན་གི། ཆ་ཆྗེན་རྗེ་ལ་ཆ་བརྒྱད་

དུ་བྱས་པའི་ཆ་བདུན་དུ་འཆད་པ་དློན་མིན་ནློ། །ལྟྗེ་བའི་ཚད་ཆ་ཆུང་བཞིར་བཤད་པ་

ནི། ཕྱློགས་གཉིས་ཀ་ལ་བྱའི་ཕྱློགས་གཅིག་མིན་ནློ། །ཆ་ཆུང་གསུམ་གི་འདབ་མ་ནི་

ཕྱློགས་རྗེའི་འློ། །རྩིབས་ལ་ཆ་ཆུང་དྲུག་བཤད་པ་ནི་ཕྱློགས་གཉིས་བསློམས་པའི་

འློ། །ཆ་བན་རྗེ་རྗེ་ཕྗེང་བའི་གནས། ཞྗེས་པ་ནི། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ཕྗེང་བའི་ཚད་ལ་

ཆ་བན་རློགས་པ་རྗེ་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པས། དྗེས་ན་ལྷག་མ་ཇི་ལྟར་མཛེས་པའི་དློན་

ནི། ཆ་བན་བཅུ་བཞིའི་ལྷག་མ་ཇི་མཛེས་སུ་བྱ་བར་བསན་པས། པད་འདབ་བརྒྱད་

ལ་མུ་ཁྱུད་མ་གསུངས་ཀང་དགློས་པས། མུ་ཁྱུད་རྗེ་རྗེ་ལ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་པ་རྗེ་

བྱའློ། །འློ་ན་ད་རི་ཀ་པའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། ཚངས་པའི་ཐིག་གི་ངློས་རྗེ་རུ། །རྗེ་རྗེ་

ལྔར་བྱ་ཉི་ཤུར་གདབ། །ཕློ་བང་ལ་གཉིས་གྗེ་སར་གཅིག །གསུམ་གསུམ་གིས་ནི་

འཁློར་ལློ་རྣམས། །ཀ་བ་རློ་རྗེ་གྲི་གུག་ཕྗེང༌། །པད་འཁློར་ལློ་རྗེ་རྗེ་བྱ། །གཅིག་གིས་

ཕྱི་ཡི་ཁྱམས་ཡིན་ཏྗེ། ཞྗེས་བཤད་པ་ལ་དབུས་ཀི་གཙོ་བློའི་གནས་ལ་མི་འགྲིག་པ་
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མྗེད་ཀང་པད་འདབ་སློགས་ལ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་པ་ལྔ་མྗེད་པས། སྐློན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་མི་

འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་བྱ་སམ་ན། འདི་ནི་བི་བྱ་ལ་སྐུ་མ་བཀློད་ཀང༌། ཕྱག་མཚན་དང་ཡི་

གྗེ་བཀློད་པས་ཀང་ཆློག་པ་ལ་དགློངས་པ་འདྲ་སྗེ་བརྟག་གློ །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོར་

ངློས་རྗེར་ཐིག་སློ་གཉིས་སུ་གདབ་པར་གསུང་པ། རྩ་ཐིག་ཚུན་ཆད་ཀི་ཕྱློགས་རྗེའི་

ཆ་ཆྗེན་རྗེ་རྗེ་བརྒྱད་བརྒྱད་དུ་བགློས་པར་འཆད་པ་དློན་མིན་པ་ནི། དྗེའི་ལྗེའུ་བཅུ་

པ་དང་ཉྗེར་བཞི་པ་གཉིས་བསྒིགས་ཏྗེ། ཛ་ཡ་སྗེ་ནའི་དཀིལ་ཆློག་ལ་བལྟས་པས་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་ཤྗེས་སློ། །ལང་ཀ་དང་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་དང༌། བི་བྷུ་ཏིའི་ལུགས་ལྟར་

ན་གཙོ་བློའི་གནས་ལའང་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་ཡློད་དློ། །བིས་སྐུ་བཞྗེངས་ནའང་

ཐིག་ཚོན་བྱིན་བརླབས་དང༌། ཐིག་བཤད་ཚོད་བཞིན་བཏབ་ན་ཁྱད་ཆྗེ་ལ། འློན་ཀང་

ཐིག་འདྗེབས་པ་རྣམས་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་གཙོ་བློར་མཛད་ནས་གསུངས་སང་

བས། ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་གསུམ་པ་ལའང་ཆུང་སྐློན་ཆྗེ་བར་སང་ངློ་། །ལྷ་སམ་མྗེད་པའི་

ལུགས་དང༌། མུ་ཁྱུད་ཆུང་ཤློས་ཀི་ལུགས་དང༌། གཙོ་བློའི་གནས་ཆྗེ་བའི་ལུགས་

དང༌། དྗེ་ལ་ཡང་སློན་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འདྗེབས་པ། ཕན་ཚུན་གུང་བསྒིགས་ཏྗེ་

བྱས་ན་ལྗེགས་སམ་སམ་མློ། །

གསུམ་པ་ནི། འཁློར་ལློ་ལྔ་གཅིག་སྗེང་དུ་གཅིག་བརྩྗེགས་པར་འདློད་དགློས་

ནའང༌། མཐློ་དམན་ཇི་ཙམ་རྗེ་ཡློད་པ་ནི། བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་གི་གཞུང་གཞན་ནས་

མི་གསལ་ལ། ལང་ཀ་རྒྱལ་བཟང་གི་དཀིལ་ཆློག་ལས། རྩིབས་ནི་བརྒྱད་བརྒྱད་

འཁློར་ལློ་ནི། །དྗེ་ནི་འཕར་མ་སུམ་རྩྗེག་གློ །དཔའ་བློ་མགློན་པློའི་ཞབས་ནས་

ནི། །རྗེད་པའི་བར་དུ་གནས་པ་སྗེ། །སྐུ་ཡི་འཁློར་ལློ་འདི་བརློད་པ། །སློབས་པློ་ཆྗེ་ལ་
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སློགས་བརྒྱད་དློ། །རྗེད་པའི་ཕྱློགས་ནས་བརྩམས་ནས་ནི། །ནུ་མ་གཉིས་བར་ཡང་

དག་གནས། །གསུང་གི་འཁློར་ལློ་ཇི་ལྟ་བར། །མྱུ་གུ་ཅན་ལ་སློགས་བརྒྱད་དློ། །ནུ་

མ་ནས་ནི་བརྩམས་ནས་སུ། །མགྲིན་པའི་བར་དུ་གནས་པ་ནི། །ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ཇི་ལྟ་བར། །ཐློད་པའི་དུམ་བུ་སློགས་བརྒྱད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེའི་རང་པ་དང་

པློ་གཉིས་ཀིས་འཁློར་ལློ་གསུམ་བརྩྗེགས་པར་བསན་ཏྗེ། དྗེའི་ཤུགས་ཀིས་དམ་

ཚིག་གི་འཁློར་ལློའི་སྗེང་དུ་སྐུ་འཁློར་བརྩྗེགས་པ་དང༌། ཐུགས་འཁློར་གི་སྗེང་དུ་

བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློ་བརྩྗེགས་པར་ཡང་འདློད་དགློས་སློ། །འདི་ལ་བློད་ཀི་མཁས་

པ་དག །དཔའ་བློ་ཞྗེས་པའི་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གིས་སྐུ་འཁློར་གི་དཔངས་ཆ་ཆུང་

གཉིས་སུ་དང༌། དྗེ་ནས་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གིས་གསུང་འཁློར་གི་དཔངས་ཆ་བན་

གཅིག་ཏུ་དང༌། དྗེ་ནས་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་གིས་ནི་ཐུགས་འཁློར་གི་དཔངས་ཆ་བན་

ཕྱྗེད་དུ་བསན། དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུའི་དཔངས་ཚད་ཆ་ཆྗེན་རྗེ་ཡིན་ལ། 

སྐུའི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མགློ་བློ་དང༌། གཙོ་བློའི་རྗེད་པ་མཉམ། གསུང་འཁློར་

གི་ལྷ་དང་ནུ་མ་མཉམ། ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་དང་མགྲིན་པའི་བར་མཉམ་པར་དངློས་

སུ་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་དང་གཙོ་བློའི་ཞབས་འློག་མན་

ཆད་མཉམ་པར་བསན་ལ། བདྗེ་ཆྗེན་འཁློར་ལློའི་ལྷ་མློ་བཞི་པས་གཙོ་བློའི་ཟྗེའུ་འབྲུ་

ཅུང་ཟད་འཕགས་པ་དང༌། འཇིགས་བྱྗེད་དུས་མཚན་དང་གཙུག་ཏློར་གི་ཆས་གཙོ་

བློ་ཅུང་ཟད་མཐློ་བ་ཙམ་དུ་ཤུགས་ལ་བསན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ལུང་དྗེ་དག་

གིས་འཁློར་ལློའི་དཔངས་དྗེ་ལྟར་བསན་ཚུལ་ནི། ལང་ཀ་ལྟར་ན་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་དང་

གསུམ་ལ་མཐློ་ལྔར་བྱ་དགློས་པས། ལྷའི་སྐུ་ཚད་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་དང༌། དྗེ་ཡང་གཙོ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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འཁློར་ལ་སྐུ་ཚད་རིང་ཐུང་མྗེད་པའི་ལུགས་དང༌། ལྷའི་ཞབས་ནས་རྗེད་པའི་བར་ནི་

སྐུ་ཚད་ཀི་ཕྱྗེད་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཆ་བན་གཉིས་ཡིན་པ་དང༌། རྗེད་པ་ཡན་ཆད་

ཀང་ཆ་བན་གཉིས་ཡིན་ལ། རྗེད་པ་ནས་ནུ་མའི་དབུས་ཀི་བར་ནི་གློང་མའི་ཕྱྗེད་

ཡིན་པས་ཆ་ཆུང་གཅིག་དང༌། ནུ་མའི་དབུས་ནས་མགྲིན་པའི་བར་ནི་ཕྱྗེད་གློང་མའི་

བཞི་ཆ་ཡིན་པས་ཆ་བན་ཕྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་སྐུ་འཁློར་གི་ལྷའི་ཞབས་བཙུགས་

ས་ནས། སྗེང་དུ་ཆ་བན་གཅིག་གིས་མཐློ་བའི་ས་ནས་གསུང་འཁློར་གི་ལྷའི་ཞབས་

བཙུགས་པར་གསལ་ཏྗེ། དྗེ་གཉིས་སྐུའི་རིང་ཐུང་མཚུངས་ཤིང་གཉིས་ཀ་བཞྗེངས་

པ་ལ། སྗེང་དུ་སྐུ་འཁློར་གི་ལྷ་ལས་གསུང་འཁློར་གི་ལྷའི་སྐུ་བློང་ཆ་ཆུང་གཅིག་གིས་

རིང་བའི་ཕྱིར་རློ། །སྗེང་དུ་གསུང་འཁློར་གི་ལྷ་ལས་ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་ཆ་ཆུང་ཕྱྗེད་

ཀིས་རིང་བས་ན། འློག་ཏུ་གསུང་འཁློར་གི་ལྷའི་ཞབས་བཞག་ས་ནས་སྗེང་དུ། ཆ་

ཆུང་ཕྱྗེད་ཀིས་མཐློ་བ་ནས་ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷའི་ཞབས་བཙུགས་སློ། །གསུང་

འཁློར་གི་མཐློ་བའི་ཚད་ཀི་ཕྱྗེད་ཐུགས་འཁློར་གི་མཐློ་ཚད་ལ་ཡློད་པ་བཞིན་དུ། 

གསུང་འཁློར་གི་སྗེང་དུ་འཕགས་པའི་ཚད་ཀང་སྐུ་འཁློར་འཕགས་པའི་ཕྱྗེད་དུ་

འགྱུར་བས། སྐུ་འཁློར་འློག་གཞི་ལས་ཆ་ཆུང་གཉིས་ཀིས་འཕགས་པ་ཤྗེས་སློ། །རྒྱུ་

མཚན་འདི་རྣམས་ཀིས་ནི་ལྷའི་སྐུ་བློང་གི་ཚད་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་ཏུའང་འགྲུབ་པར་སང་

ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་འློག་མ་འློག་མ་ལས་གློང་མ་གློང་མ་ཡར་འཕགས་པའང༌། འཁློར་ལློ་

བཞི་གང་ལ་གནས་པའི་གཞི་ལ་བྱ་ལ། འཁློར་ལློའི་རྩིབས་རྣམས་དང་མུ་ཁྱུད་རྣམས་

ནི་ཚད་དྗེ་ལས་མཐློ་བ་མིན་པས་ངློ་མཐློང་ཙམ་དུ་བྱའློ། །སློབ་དཔློན་རྒྱལ་བ་བཟང་

པློའི་གཞུང་གིས་མཐློ་དམན་དྗེ་ལྟར་བསན་པའི་དགློངས་པ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་སང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། འཁློར་ལློ་ལྔ་པའི་ལུགས་འདི་ལ་མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོར། ཀ་བ་

རྣམས་ནི་ཀུན་ཏུ་སྦྱིན། །བརྒྱད་གསུམ་འཁློར་ལློ་རྣམས་སུའློ། ཞྗེས་འཁློར་ལློ་

གསུམ་པློ་སློ་སློ་ལ་ཀ་བ་ཡློད་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ད་རི་ཀ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

ལས། ཀ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་སམ་བརྒྱད་ཀིས་སྤས་པ། ཞྗེས་བཤད་པའི་ཕྱི་མ་ནི་

ལྷ་ལྔ་དང་བཅུ་གསུམ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་འཁློར་ལློ་གསུམ་རྩྗེག་ཏུ་ཡློད་པ་ལ་

ཡིན་པས། སྐུ་འཁློར་ནས་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློའི་བར་ལ་ཀ་བ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཡློད་

པ་བསན་ནློ། །འདི་ལ་ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་དཀིལ་ཆློག་གི་འགྱུར་གསར་རིང་གཉིས་

ལས། རློ་རྗེ་དང་པད་དང་འཁློར་ལློའི་ཀ་བ་ཞྗེས་པ་ནི་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ཡིན་ལ། 

དྗེའི་རིགས་པས་བཞི་པ་ལ་ནི་གྲི་གུག་གམ། རིན་པློ་ཆྗེས་མཚན་པའི་ཀ་བ་བྱ་སྗེ། 

ཀ་བའི་ཞྗེང་ནི་ད་རི་ཀ་པས་ཆ་ཆྗེན་རྗེའི་ལྔ་ཆར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་ཀ་བ་བཤད་པ་

མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐློག་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་ཡློད་པར་ཤྗེས་སློ། །འདི་

ལ་ཁ་ཅིག་ཀ་བའི་དཔངས་ནི་དབུའི་སྗེང་ནས་ཁྲུ་གང་ཙམ་གིས་འཕགས་པའི་ཚད་

ཡིན་ཞྗེས་འདློད་པ་ལ། བ་མ་གཞན་ཁ་ཅིག་གིས་ལྷའི་སྐུའི་ཚད་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་ལས་

ལྷག་པ་བྱས་ན་ནི། གཡས་བརྐང་མི་ཤློང་བའི་སྐློན་ཡློད་ལ། ཆ་ཆྗེན་གཅིག་བྱྗེད་ན་

ནི་ཐློག་དཔངས་དམས་པའི་སྐློན་ཡློད་ཅིང༌། དཀིལ་འཁློར་གཞན་ནས་ནང་གི་ཀ་

བའི་རིང་ཐུང་གི་ཚད་རྒྱའི་ཕྱྗེད་ཚད་དུ་བྱས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་

འགློག་ཅིང༌། ཐློག་དབུབས་ལུགས་ལ་ཤྗེས་བྱྗེད་གསལ་པློ་མི་སང་བས་ཡི་གྗེར་མ་

བཀློད་ཅྗེས་གསུང་ངློ་། །ལྷ་རྗེ་གཉིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསང་བ་འདི་ནི་དཀའ་བར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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སང་ནའང་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། འདི་ལ་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་པ་ལ་ནི། 

ནང་དུ་སློས་ཀི་ཀ་བ་བརྒྱད་མྗེད་པར་ངྗེས་ཏྗེ། དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་པ་གཞན་ལ་

འློང་བ་ལྟར་གི་ཤར་ནུབ་དང༌། ལྷློ་བྱང་དུ་བསློལ་མར་བཏང་བའི་གདུང་འདྗེགས་རྒྱུ་

ནི་འདི་ལ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། འཁློར་ལློ་གསུམ་གིས་བཅད་པས་གདུང་དྗེ་ལྟར་གཏློང་

རྒྱུ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྐུ་འཁློར་གི་ཐློག་གིས་མ་ཁྗེབས་པའི་ཐློག་ཅུང་ཟད་ཡློད་

ཀང་དྗེ་ལ་ཀ་བ་མི་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འཁློར་ལློ་བཞིའི་ཀ་བས་ཆློག་ལ། 

དྗེ་འཛུགས་མཚམས་ནི། འཁློར་ལློའི་རྩིབས་དང་པད་འདབ་གི་ཐད་ཀར་བཙུགས་ན་

ལྷ་སྒིབ་པས། དྗེ་རྣམས་སུ་མི་བྱ་བར་མཚམས་སུ་བྱའློ། །ཐློག་འབུབས་ལུགས་ནི་

ཕལ་ཆྗེ་བ་ལ། དབུས་སུ་ས་འབུམ་ལྟ་བུ་ཅིག་བྱས་པ་ལ། ལྕམ་སྔས་གཏད་ནས། 

སྐློར་ཁང་འབུབས་པའི་ལུགས་ལྟར་འཁློར་ལློའི་ཐློག་རྣམས་ཡློད་པ་ཅིག་འཆར་མློད་

ཀང༌། དྗེ་ནི་མིན་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་འཁློར་ལློ་སློ་སློར་གློང་མའི་གནས་ནས་འློག་མའི་

ལྷ་དང༌། འློག་མ་ནས་ཀང་གློང་མ་མི་མཐློང་བའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། 

དཀིལ་འཁློར་སློ་རྐང་ཅིག་ལ་དྗེ་ལྟར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཐློག་གི་རིམ་པ་ནི་

འཁློར་ལློ་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་གཅིག་ལ་རིམ་པ་བཞི་བྱྗེད་པ་ལ་གནློད་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་ཀ་བའི་སིད་ཀི་ཚད་ལ་སྐུ་འཁློར་གི་ཀ་བའི་

དཔངས་ལ། གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཞན་གི་ཐློག་འདྗེགས་པའི་ཚད་དང་མཉམ་པར་

བྱ་སྗེ། འློག་གཞི་ལས་འཕགས་པའི་ཆ་བན་གཉིས་དང་བཅས་པའློ། །འཁློར་ལློ་

གཞན་གསུམ་གི་ཀ་བ་ནི་འློག་ཏུ་རང་རང་གི་འཁློར་ལློའི་ས་གཞི་ནས། སྗེང་དུ་སྐུ་

འཁློར་གི་ཐློག་གི་དཔངས་ལས་ཆ་བན་གཅིག་གིས་མཐློ་བ་དང༌། གསུང་འཁློར་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཐློག་ལས་ཆ་བན་ཕྱྗེད་ཀིས་མཐློ་བ་དང༌། ཐུགས་འཁློར་གི་ཐློག་ལས་ཆ་བན་གཅིག་

གི་བཞི་ཆས་མཐློ་བའི་དཔངས་ཚད་བྱའློ། །གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཞན་གི་ཀ་བའི་

སིད་ཀི་ཚད་ནི་བློད་ཀི་མཁས་པ་དག །ཀ་བ་ནི་རྩ་བ་རྩིག་པ་ནས་རྩྗེ་མློ་དཀིལ་

འཁློར་གི་དབུས་སུ་སྗེབ་པ་ཆ་ཆྗེན་བཞི་ཡིན་ཏྗེ། ཀློ་ས་ལར། ཀ་བ་བརྒྱད་ཀིས་

ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པ་ལ། སློ་རྗེ་རྗེའི་ཐད་ཀར་ཡང་ཀ་བ་གཉིས་གཉིས་ཏྗེ། མཐའ་

གཅིག་ནི་རློ་རྗེའི་ཐིག་ལ་བརྟྗེན་པ། མཐའ་གཅིག་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྟྗེ་བ་ལ་བརྟྗེན་

ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་སློ་བཞིའི་ཐད་ཀར་ཀ་བ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དྲངས་

ནས་རྩིག་པའི་དཔངས་ཆ་བན་བཅུ་གསུམ། ཕ་གུ་ལ་གཅིག །དྲ་ཕྱྗེད་ལ་གཉིས་ཡློད་

པའི་ཚད་དང་མཐུན་པར་ཆ་བན་བཅུ་དྲུག་པར་བསྒྲུབས་པ་ལྟར་བྱའློ། །འློན་ཀང་འདི་

ལ་རློ་རྗེའི་ཐིག་ཟླུམ་པློ་ནང་མ་ལ་རྗེག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དྗེའི་ཞྗེང་ཚད་ཅུང་ཟད་ཅིག་

མ་གཏློགས་ལ། རྩ་བ་རྩིག་པ་ནས་ཞྗེས་པ་ནི་ཤཱཀ་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་དཀིལ་འཁློར་

ནང་མ་ལ་སློ་མྗེད་པར་འདློད་པ་ལ། རྩྗེ་མློའི་ལུང་གིས་བཀག་པ་དང་འགལ་བར་སང་

ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་ན་སྗེང་ནས་གདུང་ཟླུམ་འཁློར་མར་བཏང་བ་ཀ་བས་བཏྗེགས་པའི་སྐུ་

འཁློར་གི་ཐློག་གིས་ཅུང་མ་ཁྗེབས་པའི་གྲྭ་ལ་སློགས་པར་གདུང་ལ་སློགས་པ་འཐུད་

ནས་བཏང་སྗེ། དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློའི་ཐློག་ཅུང་ཟད་འློང་བ་དབུབ། དྗེ་ནས་འཁློར་

ལློ་ལྷག་མ་ལའང་ཆ་བན་གཅིག་ལ་སློགས་པས་ཐློག་འློག་མ་ལས་མཐློ་བར་བྱས་པ་

ལ། གདུང་ཟླུམ་པློ་བཏང་ལ་དབུབ་སྗེ། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དཀར་ཆ་ཆྗེ་བ་ཅིག་འློང༌། 

ཞིབ་པར་ནི་མཐློང་བ་དང་བཤད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

ཕྱིའི་དབྱིབས་ནི་སངས་རྒྱས་གསང་བས་མཛད་ཟྗེར་བར། ཕྱི་དབྱིབས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མཆློད་རྟྗེན་མཁར་ཐབས་དང༌། རྒྱལ་ཁབ་རི་བློའི་གུར་དུ་འདློད། ཅྗེས་མཆློད་རྟྗེན་

དང༌། མཁར་ཐབས་རློང་དང༌། རྒྱལ་པློའི་ཁང་བཟང་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་དང༌། གུར་གི་

རྣམ་པ་ཅན་བཞིར་བཤད་དློ། །དྗེ་རྣམས་གང་བྱྗེད་ཀང་རྩྗེ་མློར་རློ་རྗེ་དང༌། ནློར་བུ་

དང༌། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཏློག་གིས་མཚན་པར་བྱ། ཀློ་ས་ལ་ལས། རློ་རྗེ་ནི་ནློར་བུ་རློ་

རྗེའློ། །ནློར་བུ་ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུའློ། །རིན་པློ་ཆྗེ་ནི་པད་རཱ་ག་ལ་སློགས་པ་སྗེ། 

དྗེ་རྣམས་ཀིས་རྩྗེ་མློ་བརྒྱན་པའི་ཁང་བུ་བརྩྗེགས་པ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུ་

ནློར་བུ་རློ་རྗེ་ལས་བྱས་པའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ། དྗེའི་འློག་ཏུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ། དྗེའི་

འློག་ཏུ་པད་རཱ་ག་སློགས་ཀི་རིན་པློ་ཆྗེས་སྤས་པ། དཔངས་ལ་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་ཡློད་

པའི་ཏློག་བྱ་བ་དང༌། རྒྱ་ཕུབས་བྱྗེད་ན་དྗེའི་ཐློག་དཔངས་ལའང་ཆ་ཆྗེན་གཅིག་བྱ་

ཞྗེས་ཁ་ཅིག་ཟྗེར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་བཤད་པ་དང༌། འཁློར་གི་ལྷ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་བཤད་པ་དང༌། དྗེ་

རྒྱུད་གང་ནས་གསུངས་པ་དང་དག་པའི་དློན་བཤད་པ་དང༌། ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་

ཞུགས་ནས་དགའ་བ་རྣམས་སྐྗེད་པ་འཕློས་དང་བཅས་ཏྗེ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

གཙོ་བློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ནི་སྐུ་མདློག་ནག་པློ། སློང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མྗེད་པ་

དང༌། སྨློན་པ་མྗེད་པ་དང༌། མངློན་པར་འདུ་བྱྗེད་པ་མྗེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སློ་

བཞི་དག་པའི་ཞལ་བཞི་པ། རྩ་ཞལ་ནག་པློ་དང༌། གཡློན་ལང་གུ་དང༌། རྒྱབ་དམར་

པློ་དང༌། གཡས་ཞལ་སྗེར་པློའ ློ། །དུས་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པས་

སྤྱན་གསུམ་པ། མ་རིག་པ་ལ་སློགས་པའི་རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་འགློག་པས་ཕྱག་
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བཅུ་གཉིས་པ། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་དཔྲལ་བར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་ཕྗེང་

བ་འཛིན་པའློ། །ལློ་ཆྗེན་དང་མར་དློ་དང་ཟངས་དཀར་སློགས་ཀི་འགྱུར་ལས། རློ་

རྗེའི་ཕྗེང་བ་མ་བྱུང་ཡང༌། ཆག་འགྱུར་ལས་འབྱུང་བ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་དང་མཐུན་

ནློ། །འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་སྡུད་པས། གཡློན་པའི་ཞབས་བསྐུམས་

ནས། མཐློ་ལྔར་ཞབས་གཡས་བརྐང་བས་བཞུགས་པར་ལྭ་བ་པས་བཤད་པས་སྡུད་

པ་ནི། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་ཉིད་ཀིས་གནློན་པའི་ཕྱིར། ཞྗེས་

གནློན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ཞབས་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་པ་ཡིན་ཞིང༌། 

དྗེས་དྗེ་ལྟར་མཚོན་ཚུལ་ནི། འདིའི་ཞབས་ཀིས་གང་མནན་པ་ནི། དྗེ་ཟིལ་གིས་

གནློན་ཞིང་དྗེ་ལས་མི་འདའ་བ་བཞིན་དུ། སློང་ཉིད་རྟློགས་པས་འགྲློ་བ་རྣམས་ཟིལ་

གིས་གནློན་པ་དང༌། དྗེ་རྣམས་སློང་ཉིད་ལས་མི་འདའ་བའློ། །མི་གནས་པའི་མང་

འདས་ཀི་ངློ་བློ་ཡིན་པས་རྟློག་པའི་རྟློག་པ་སྗེ། རྟག་མཐའ་འཁློར་བ་མཚོན་པའི་

འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་པློ་སྗེ་དབང་ཕྱུག་དང༌། ཆད་པའི་རྟློག་པ་སྗེ་ཆད་མཐའ་ཞི་བ་

ཕྱློགས་གཅིག་པའི་མང་འདས་མཚོན་པའི་དུས་མཚན་མ་སྗེ་ལྷ་མློ་ཨུ་མ་མནན་

པའློ། །དབང་ཕྱུག་ནི་ནག་པློ་ལག་པ་བཞི་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། ལྷག་

མ་གཉིས་ཌཱ་མ་རུ་དང་རལ་གྲི་འཛིན་པ་དང༌། ཨུ་མ་ནི་དམར་མློ་ལག་པ་བཞི་པའི་

དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། ལྷག་མ་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་

པའློ། །གཉིས་ཀའང་གདློང་གཅིག་པ། མིག་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པར་

ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་བཤད་དློ། །བདྗེ་མཆློག་ལ་མངློན་བརློད་ལས་གཡས་

བརྐང་དང༌། ཞབས་གཉིས་ཀ་བརྐང་བ་དང༌། སྐིལ་ཀྲུང་ཕྱྗེད་པ་སློགས་མང་དུ་
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གསུངས་པ་ལས། ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གིས་ནི་གཡས་བརྐང་གི་ལུགས་སུ་མཛད་

དློ། །འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་མཚན་གཉིས་ཞབས་གཡས་གཡློན་གང་གི་འློག་ཏུ་འློང་

བ་ནི། འདི་དང་ལྭ་བ་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། ཀུ་མཱ་རའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། དཔའ་བློ་

རློ་རྗེས་བྱས་ཟྗེར་བའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་མི་གསལ་ལ། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་

དུས་མཚན་གཡས་དང༌། འཇིགས་བྱྗེད་གཡློན་དུ་བྱས་སློ། །ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་ལྷན་

སྐྗེས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་དྗེ་ལས་བཟླློག་སྗེ་མཛད་དློ། །རྒྱ་གཞུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་

གཞན་དུ་མ་ལས། གཡས་བརྐང་གིས་འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་མཚན་མནན་ཟྗེར་བ་

ཙམ་ལས་གཞན་གསལ་བར་མི་སང་ངློ༌། །བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ལའང་མི་གསལ་བ་

དང༌། གསལ་བའི་ལུགས་ལའང་ཕྱློགས་གཅིག་པའི་ངྗེས་པ་མི་སང་ངློ༌། །མངློན་

བརློད་ལས་ཀང༌། མི་གསལ་བར་སྔར་བཞིན་བཤད་པ་མང་ངློ༌། །ལྗེའུ་སློ་གཉིས་

པར་གཡས་བརྐང་གི་གཡས་ཀིས་འཇིགས་བྱྗེད་དང༌། གཡློན་གིས་དུས་མཚན་

དང༌། ལྗེའུ་ང་གཉིས་པར་ཡང་གདན་གཉིས་ཀི་ཕྱློགས་དྗེ་བཞིན་དུ་དང་ཞབས་གཉིས་

ཀ་བརྐང་བས་གནློན་པར་བཤད་དློ། །མི་གསལ་བ་རྣམས་ཀིའང་དགློངས་པ་དཔྱད་

ན་འཇིགས་བྱྗེད་གཡས་པས་གནློན་པ་ལ་ཉྗེ་བར་སང་ངློ་། །ཞབས་རྗེ་རྗེས་གནློན་

ལུགས་ནི་མངློན་བརློད་ཀི་སློ་གསུམ་པ་ལས། ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་གཙོ་བློ་ཞལ་བཞི་

ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་སྐིལ་ཀྲུང་ཕྱྗེད་ཀིས་བཞུགས་པས་དུས་མཚན་ཁ་སྦུབ་ཏུ་མནན་

པ་དང༌། ཉྗེར་དགུ་པར་ལྷ་དགུ་མའི་གཙོ་བློ་ཞལ་དྲུག་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པས་གཡས་

བརྐང་གིས། འཇིགས་བྱྗེད་དང་ནི་འཇིགས་བྱྗེད་མློ། །ཁ་སྤུབ་ཞབས་ཀིས་མནན་

པས་བཞུགས། ཞྗེས་འགྱུར་མང་པློ་ལས་འབྱུང་བ་དང༌། ཉི་ཤུ་བར་ཞལ་བརྒྱད་ཕྱག་
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བཅུ་དྲུག་པ་དང༌། ཞལ་བཅུ་གཉིས་ཕྱག་ཉྗེར་བཞི་པ་དང༌། དྗེ་ལས་ཀང་མང་བ་དང༌། 

འཁློར་དང་ཕྱག་གྲངས་མ་ངྗེས་པའི་ཁ་དློག་དང༌། ཕྱག་མཚན་ས་ཚོགས་པ་འཛིན་

པའི་གཙོ་བློས་འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་མཚན་དང༌། ཚངས་པ་དང་དབང་པློ་སློགས་

དུ་མ་ཞིག་ཁ་སྦུབ་ཏུ་གནློན་པར་བཤད་པ་ཡློད་ཀང༌། ལྗེའུ་དགུ་པར་ཞལ་བཞི་ཕྱག་

བཅུ་གཉིས་པ་གཡས་བརྐང་ཅན། ཡུམ་དང་ལྡན་པའི་ཡབ་ཀི་སྐུ་ལ། ལྷ་དྲུག་ཅུ་

བཀློད་པའི་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དང༌། ཡང་བཅློ་བརྒྱད་པར་གཙོ་བློ་ཞལ་

གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པས་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དབང་ཕྱུག་གི་མགློ་བློ་དང༌། དུས་

མཚན་གི་ནུ་མ་གནློན་པར་གསུངས་ཤིང༌། ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་མི་

གསལ་ཡང༌། མི་ཐུབ་ཟླ་བ་དང༌། བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་སློགས་ཀིས་ཀང་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པའི་

གཙོ་བློ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་གཡས་བརྐང་ཅན་གི་སྐབས་སུ། མགློ་བློ་དང་

ནུ་མ་གནློན་པར་བཤད་པ་ལྟར། ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གི་རྗེ་གཉིས་པ་ལའང་བྱ་

དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཨུ་མ་ནི་གན་རྐལ་དང༌། མགློ་བློ་གནློན་པ་ཡང་མངློན་བརློད་

དུ་མང་དུ་བཤད་དློ། །འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་མགློ་གནློན་པར་མང་དུ་བཤད་ཅིང༌། གན་

རྐལ་དུ་གནློན་པ་རྒྱུད་ནས་མྗེད་པ། ལཱུ་ཨི་པ་སློགས་ཀི་ལུགས་འདི་ལ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་

གནློན་པ་ཡང་མ་བཤད་པས། གཡས་སུ་འགྗེལ་བའི་རྣ་བ་གཡློན་པ་ནས་གནློན་པར་

སྒྲུབ་ཐབས་འགའ་ཞིག་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །

རྒྱ་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས་གནློན་ལུགས་འགའ་རྗེ་བཤད་ཀང་མ་བིས་

སློ། །བློད་ཁ་ཅིག་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ་དང༌། རློ་རྗེ་རྩྗེ་མློར་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཞབས་གཡློན་པས་དབང་ཕྱུག་གི་རྣ་བ་གཡློན་པ་དང༌། གཡས་པས་ཨུ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མའི་ནུ་མའི་བར་དུ་གནློན་པར་བཤད་པ་ལྟར་འདིར་བྱ་དགློས་ལ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས་

དབང་ཕྱུག་མ་ཤི་བར་བཞྗེད་པ་རྩྗེ་མློར་ཤི་བར་བཤད་པས་འགློག་པ་ནི་ལྗེགས་པ་

མིན་ཏྗེ། རྒྱུད་སྗེ་གློང་འློག་མི་གཅིག་པ་རྣལ་འབྱློར་དང་རྣལ་འབྱློར་བ་མྗེད་ཀི་རྒྱུད་

ནས། གནློན་པ་པློ་མི་འདྲ་བ་ཕྱག་རློར་དང༌། བདྗེ་མཆློག་གིས། མནན་བྱ་དབང་ཕྱུག་

དང་ཨུ་མ་གནློན་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ཀི་གནློན་ལུགས་མཐུན་དགློས་ན། 

བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ནས་གནློན་པ་པློ་བདྗེ་མཆློག་ཏུ་མཚུངས་ཤིང༌། མནན་

བྱ་འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་མཚན་དུ་མཚུངས་པ་གཉིས་གནློན་ལུགས་ཤིན་ཏུ་མཐུན་

དགློས་པ་ལ། མངློན་བརློད་ཀི་རྒྱུད་གཅིག་པུ་ནས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་རྒྱུད་དྗེའི་ལྗེའུ་སློ་གསུམ་པར་ཞབས་གཉིས་ལས་མང་བ་ནི་

མ་བཤད་ཅིང༌། སྐིལ་ཀྲུང་ཕྱྗེད་པས་བཞུགས་ནས་དུས་མཚན་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱས་ཏྗེ། 

འཇིགས་བྱྗེད་དང་གཉིས་ཀ་གནློན་པ་བཤད་པའི་དློན། སྒྲུབ་ཐབས་གཙུག་ནློར་

ལས། སྐིལ་ཀྲུང་ཕྱྗེད་པས་གཉིས་ཀ་བརྩྗེགས་ནས་གནློན་པར་བཤད་དྗེ། ཞབས་

གཅིག་གིས་གཉིས་ཀ་དང༌། རྗེ་རྗེས་རྗེ་རྗེ་དང༌། གཡས་བརྐང་དང་གཉིས་ཀ་བརྐང་

བས་གནློན་པ་སློགས་དུ་མ་ཞིག་བཤད་དློ། །ཡང་ལྗེའུ་ང་བཞི་པ་ལས། འཇིགས་

བྱྗེད་དང་ནི་དུས་མཚན་དག །བརྒྱལ་ཞིང་རྣམ་པར་མློས་པ་ཡི། །ཀད་པ་ལ་ནི་

ཞབས་ཀིས་ནི། །གཅྗེར་བུ་འློ་དློད་འབློད་པ་མནན། ཞྗེས་ཀང་གསུངས་པས། བདྗེ་

མཆློག་གི་རྒྱུད་ཀི་ལུགས་ཀིས་འཇིགས་བྱྗེད་གསློན་པློར་འདློད་པ་ཡློ་གའི་རྒྱུད་

ནས་དབང་ཕྱུག་ཤི་བར་བཤད་པས་འགློག་མི་ནུས་སློ། །མངློན་བརློད་ལས་

འཇིགས་བྱྗེད་དང་དུས་མཚན་མནན་པས་ནི་སྗེད་པ་དང་སང་བ་དང༌། རྟག་ཆད་ཀི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྣམ་རྟློག་གནློན་པར་གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི་གློ་སློའ ློ། །གཉིས་པ་རྟག་པ་འཁློར་བའི་

ཡློད་མཐའ་ནི། འཁློར་བའི་བག་ཆགས་ཀི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་པའི་ཕྱློགས་དང༌། 

ཆད་པ་མང་འདས་ཀི་མྗེད་མཐའ་ནི། ལས་ཉློན་ཙམ་ཞིག་ཆད་པའི་ཞི་བ་ཕྱློགས་

གཅིག་པའློ། །ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་སིང་རྗེ་རློ་མཉམ་པས་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ། 

ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་འཁྱུད་པ་དང༌། འཁྱུད་པའི་ཕྱག་གཉིས་ཀི་གཡས་པས་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་རློ་མཉམ་པའི་རང་བཞིན་ཅན། རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང་གཡློན་པས་ཤྗེར་ཕྱིན་གི་

རང་བཞིན་དྲིལ་བུ་བསམས་པའློ། །མངློན་བརློད་ལྗེའུ་དགུ་པར་དཔའ་བློ་གཅིག་པ་

ལ། རློ་རྗེ་རྩྗེ་དགུ་པར་བཤད་ཀང༌། འདིར་རྩྗེ་ལྔ་པར་བྱ། འགྲློ་བའི་གཏི་མུག་འཇློམས་

པས་ཕྱག་སྔ་མ་ལས་གཞན་པ་སྗེ་དྗེའི་འློག་མ་གཉིས་ཀིས། གླང་པློ་ཆྗེའི་པགས་པ་

དཀར་པློ་ཁག་དང་བཅས་པའི་ན་བཟའ་རང་གི་རྒྱབ་ཏུ་མནབས་པ་སྗེ། གླང་པློས་

གཏི་མུག་མཚོན་ལ། དྗེའི་པགས་པ་བཤུས་པས་ནི་གཏི་མུག་དྲལ་བ་མཚོན་

པའློ། །དྗེ་ཡང་ཕྱག་གཡས་པས་ལག་པ་གཡློན་པ་དང༌། གཡློན་པས་རང་པ་གཡློན་

པའི་པགས་པ་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་གིས་བརྒྱངས་ཏྗེ་འཛིན་པའི་

སིགས་མཛུབ་ཀི་རྩྗེ་གཉིས་སྨིན་མ་དང་མཉམ་བར་རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་ཕྱག་ན་རློ་

རྗེས་བཤད་དློ། །ཚོགས་བདག་གླང་པློའི་གཟུགས་སུ་གནས་པའི་པགས་པ་ཡིན་

པས། མངློན་བརློད་ལས། ཚོགས་བདག་གི་པགས་པ་ཞྗེས་ཀང་གསུངས་

སློ། །གཡས་པའི་ཕྱག་གསུམ་པ་ན་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་སྒས་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་བསྐུལ་བའི་ཌཱ་མ་རུ། བཞི་པ་ན་སློ་གསུམ་གི་སྐློན་གཅློད་པའི་དགྲ་ས། ལྔ་པ་ན་

དངློས་པློ་ཡློད་མྗེད་ཀི་མཐར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་གཅློད་པའི་གྲི་གུག་བསམས་
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ཤིང༌། དྲུག་པ་ན་ཁམས་གསུམ་དུ་སློན་པའི་ཉློན་མློངས་པ་འབིགས་པའི་མདུང་རྩྗེ་

གསུམ་པ་སྒྗེང་བའློ། །གཡློན་པའི་ཕྱག་གསུམ་པ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རང་

བཞིན་གི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པློ་རློ་རྗེས་མཚན་པའློ། །

ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་མངློན་བརློད་ལྗེའུ་དགུ་པར། མཆློད་ཕྱིར་ཐློགས་དང་འབྗེལ་པའི་

རློ་རྗེ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །སྗེང་དུ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་རློ་རྗེ་རབ་ཏུ་འཇིགས་པ། རློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་རབ་ཏུ་

འཕྱང་ཞིང་ས་ཚོགས་པའི་བ་དན་རབ་ཏུ་དཔྱངས་པ། དབུས་སུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེས་

མཚན་པ་འློག་ཏུ་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གཅིག་པ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕག་མློ་ཤྗེས་རབ་སང་བའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཡུ་བ་དཀར་པློ། མགློ་རྩྗེ་གཅིག་པ། སྗེང་ནག་པློ་རྩྗེ་ལྔ་པ་

དང་རྗེས་སུ་འབྗེལ་བའི་མགློ་བློ་སྐམ་པློ་དང༌། རིང་པ་དང་རླློན་པ་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་

རྗེ་དང༌། གསྗེར་གི་བུམ་པའི་རྩ་བ་ལ་བཏགས་པའི་དྲིལ་བུ་སྒ་སྒློགས་པ་དང་ལྡན་

པའི་ས་ཚོགས་པའི་བ་དན་གིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། ཞྗེས་བཤད་པའི་ཡུ་བ་ནི་

དབྱུག་པ་དང༌། མགློ་རྩྗེ་གཅིག་པ་ནི་མར་རྩྗེ་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་འློག་ཏུ་བུམ་པ་

སྗེར་པློ་བྱའློ། །མགློ་བློ་གསུམ་གི་ཁ་དློག་ནི་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རྣམ་པར་དག་པས། དཀར་པློ་དམར་པློ་ནག་པློའི་མགློ་བློ་གསུམ་དང་ལྡན་

པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་གའློ། ཞྗེས་བཤད་པས་ཡས་རིམ་ནས་སྦྱར་ཏྗེ་བྱའློ། །བཞི་པ་ན་བདྗེ་བ་

དང་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་རློའི་རང་བཞིན་ཁག་གིས་བཀང་བའི་ཐློད་པ་སྗེ། ཁག་དང་ཐློད་

པ་ལ་རྗེ་རྗེ་སྦྱར་རློ། །ལྔ་པ་ན་ཡང་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་བཅིངས་པས་རློ་རྗེའི་

ཞགས་པ། དྲུག་པ་ན་དངློས་པློ་ཡློད་མྗེད་ཀི་རྣམ་རྟློག་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་རང་

བཞིན་གི་ཐར་པ་ཚངས་པའི་མགློ་བློ་བསམས་པ་སྗེ། ཀཻ་རློར་ལས། ཚངས་པ་སྒིབ་
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བལ་སངས་རྒྱས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །རལ་པའི་ཅློད་པན་གིས་བརྒྱན་

པ་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་དབུ་རྒྱན་ཅན་ཞྗེས་སློ་སློར་འབྱུང་པའི་དློན་

ནི། འཁྲུལ་སློང་ལས། ས་ཚོགས་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་རལ་པའི་ཐློར་ཅློག་ཅན་ཞྗེས་

བཤད་པ་ལྟར་བྱ་ལ། མཚོན་དློན་ནི་དགྗེ་རྩ་མཐར་གིས་འཕྗེལ་བ་དང༌། འགྲློ་བ་ཀུན་

གི་དློན་བྱྗེད་པའློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེས་མཚོགས་མ་གནློན་པར་འདློད་པ་ནི་རྒྱུད་ཀི་

དློན་མིན་ནློ། །ཐློད་པ་སྐམ་པློ་ལྔའི་ཕྗེང་བའི་ཐློད་ཅན་ནློ། །དྗེ་ནི་ཤྗེས་རབ་སང་བའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། རློ་རྗེ་ནག་པློའི་ཕྗེང་བ་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་ཐློད་པའི་ཕྗེང་བ་བྱྗེད་

པར་བཤད་པས། སློད་སྨད་ནས་ཕྗེང་བ་དྗེ་ལ་བརྒྱུས་པའློ། །དྗེས་ནི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་

ལས་བཞྗེངས་པ་མཚོན་པར་ལྭ་བ་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པར་འབྱུང་བའི་

དློན་ནི། ཐློད་སྐམ་གིས་བདག་མྗེད་པ་དང༌། གྗེན་དུ་འགྲྗེང་བས་དྗེ་ལས་བཞྗེངས་པ་

མཚོན་པར་མངློན་ནློ། །དབུ་ལ་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་པ་འཆང་བ་ནི། ཅུང་ཟད་གཡློན་དུ་ཡློ་བར་

འཁྲུལ་སློང་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་བཤད་ལ། དྗེས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

འབབ་པ་མཚོན་ནློ། །མངློན་བརློད་ལས་ཀང་ལན་དུ་མར་ཟླ་ཕྱྗེད་དུ་གསུངས་པས། 

ཚེས་གཅིག་གི་ཟླ་བར་འཆད་པ་དློན་མིན་ནློ། །ལློག་པར་ལྟ་བ་ལས་ལློག་ནས་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའློ། །བདུད་བཞི་འཇློམས་

པས་མཆྗེ་བ་བཞི་གཙིགས་ཤིང་འཇིགས་སུ་རུང་བའློ། །རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་

རིགས་ལྔ་དང༌། སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པའི་ཡུམ་བཞིའི་རང་བཞིན་གི་ཞི་གནས་དང༌། 

ལྷག་མཐློང་གི་ཤིན་ཏུ་དགའ་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པས། སྗེག་པ་དང་ལ་སློགས་པའི་

སྒས་བསྡུས་པ་དཔའ་བ་དང༌། མི་སྡུག་པ་གསུམ་སྐུའི་དང༌། རློད་པ་དང་དྲག་ཤུལ་
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དང་འཇིགས་སུ་རུང་བ་གསུམ་གསུང་གི་དང༌། སིང་རྗེ་དང་རམ་པ་དང་ཞི་བ་གསུམ་

ཐུགས་ཀི་ཉམས་ཏྗེ་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པའློ། །ཆགས་སློགས་ཀི་ཉློན་མློངས་སྦྱློང་

བས་སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན་ནློ། །དྗེ་ཡང་མན་སྗེ་ལས། སག་གི་པགས་

པའི་གློས་ཏྗེ་དྗེ་ཡང་ཤྗེས་རབ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ན་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ཁློ་ནར་རློ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བ་མ་ཁ་ཅིག་སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་རླློན་པ་ཁག་འཛག་

བཞིན་པ་མགློ་བློ་གཡས་དང་། འཇུག་པ་གཡློན་དུ་བསན་ནས་བགློས་པ་ལས། ཡུམ་

དང་སྦྱློར་བའི་དུས་སུ་རྒྱབ་ཀི་ཆར་འཕྱུགས་ནས་མགློ་བློ་གཡློན་དང༌། མཇུག་མ་

གཡས་སུ་བྱས་ནས་མདུན་གི་ཆར་མྗེད་པའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཨཱ་ལི་དང་ཀ་ལི་ལྔ་

བཅུའི་རང་བཞིན་གི་མི་མགློ་རླློན་པ་ལྔ་བཅུའི་ཕྗེང་བ་འཕྱང་བའློ། །ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་

གིས་བརྒྱན་པ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་ནི། མགུལ་རྒྱན་དང༌། གདུ་བུ་དང་

རྣ་ཆ་དང༌། དབུ་སྗེ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་ནློར་བུ་དང༌། མཆློད་ཕྱིར་

ཐློགས་དང༌། ཐལ་བ་ཆྗེན་པློ་ཞྗེས་པ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །དྗེ་ལ་

སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། སྐུ་ལ་ཕྱག་

རྒྱ་དྲུག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པའློ། །འདི་ནི་ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་ཀི་སྐབས་འགའ་

ཞིག་དང་མཐུན་ལ། མངློན་བརློད་ཀི་ལྔ་པ་ལས། སྤྱི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་མ་བགྲངས་

པར། མགློ་ཕྗེང་བགྲངས་ཤིང་བཞན་སྔར་དང་འདྲའློ། །བ་མ་ཁ་ཅིག་མགློ་ཕྗེང་གཅིག་

ཏུ་བགྲངས་པ་འགྱུར་མ་དག་པའམ། དཔྗེ་མ་དག་པར་འཆད་མློད་ཀང༌། མངློན་

བརློད་ཀི་འགྱུར་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལས་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བས་དཔྱད་དློ། །ཕྱིན་དྲུག་དང་

སྦྱློར་ཚུལ་ནི་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་བྱའློ། །
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འཁྲུལ་སློང་ལས། སྤྱི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་དང་མཆློད་ཕྱིར་ཐློགས་མ་བགྲངས་

པར་འཁློར་ལློ་དང་རྗེད་རྒྱན་བགྲངས་ཏྗེ་ཀཻ་རློར་དང་མཐུན། བརྩློན་འགྲུས་དཔལ་

བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་འཁློར་ལློ་དང་རྗེད་རྒྱན་སློགས་ཉྗེ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཤད་དློ། །བ་

མ་ཁ་ཅིག་རལ་པའི་ཐློར་ཅློག་ལ་སྗེང་དུ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ་ས་

ཚོགས་རློ་རྗེ་བྱ་གསུང་ཡང༌། སྤྱི་གཙུག་གི་ནློར་བུས་མཚན་པའི་འཁློར་ལློ་བྱས་ན་

རུང་ངམ་སམ། དྗེ་དང་ཐ་མ་གཉིས་མ་གཏློགས་པའི་ལྷག་མའི་རྒྱན་གསུམ་མི་རུས་

ལས་བྱས་པ་གཞན་དང་མཐུན་པར་བྱ། འཁྲུལ་སློང་ལྟར་རྗེད་རྒྱན་ཀང་བྱའློ། །མཆློད་

ཕྱིར་ཐློགས་ནི་མི་རུས་ལས་བྱས་པར་འཁྲུལ་སློང་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་

བཤད་ལ། མིང་གཉིས་པ་ཚངས་སྐུད་ཅྗེས་ཀང་འབྱུང་སྗེ། སྗེ་རལ་ཁར་ཐློགས་

པའློ། །མི་རུས་ཀི་ཐལ་བ་ནི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པ་སྗེ། དྗེས་ནི་ལུས་ཐམས་

ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་ཁྱབ་པ་མཚོན་ནློ། །གཙོ་བློ་དྗེའི་མདུན་དུ་སྗེ་དྗེ་ལ་

མངློན་དུ་ཕྱློགས་པར་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྐུ་མདློག་དམར་མློ་ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་དབུ་སྐྲ་རྒྱབ་ཏུ་སིལ་བུར་བཤིག་པ། ཐློད་པའི་དུམ་བུས་

བརྒྱན་པའི་འློག་པག་གི་སྐ་རགས་ཅན། ཕྱག་གཡློན་པས་ཡབ་ཀི་མགུལ་པ་ནས་

འཁྱུད་པའི་ཐློད་པ་ན། གདུག་པའི་བདུད་བཞི་ལ་སློགས་པའི་ཁག་དང་རྒྱུ་མས་

བཀང་བ་བསམས་མ། གཡས་པས་ཕྱློགས་བཅུའི་སང་བ་སྗེ་གདུག་པ་ཅན་ཀུན་ལ་རློ་

རྗེ་དང་བཅས་པའི་སིགས་མཛུབ་ཀིས་སིགས་པར་བྱྗེད་པའློ། །སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་

གིས་འགྲློ་བ་མི་དམིགས་པར་མཉམ་པར་རྟློགས་པས་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་

མྗེ་ལྟ་བུར་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སང་བ་དང་ལྡན་པས་གཟི་བརིད་ཆྗེ་
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བའློ། །དྗེས་ན་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འློད་ཅན་ནློ། །ཁག་ལ་དགྗེས་ཤིང་ཟླ་མཚན་

དང་ལྡན་པས་ཁག་འཛག་པའློ། །བྱིན་པ་གཉིས་ཀིས་ཡབ་ཀི་བརླའི་སྗེང་དུ་ལྗེགས་

པར་འཁིལ་བ། ལྷག་མཐློང་གི་རང་བཞིན་གི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློར་གནས་ཀང་འགྲློ་བའི་

དློན་བྱྗེད་པས་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནློ། །ཡུམ་ཡང་ཐལ་བ་མ་གཏློགས་པ་

ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ་སྗེ། གདུ་བུ་ལ་རང་གདུབ་དང་ལག་གདུབ་གཉིས་དང་དཔུང་

རྒྱན་དང་འཁློར་ལློ་དང༌། མི་མགློ་སྐམ་པློ་ལྔའི་ཐློད་དང༌། སྐམ་པློ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་

སློགས་ཀང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདིར་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཅུང་ཟད་རློད་དང་

ཡློངས་སུ་འཁྱུད། །གཅྗེར་བུ་ཉིད་དང་སྐྲ་གྲློལ་བ། །སྤུ་ལྡང་བདྗེ་བ་སྐྗེད་པ་ཡི། །རྟགས་

ལྔ་པློ་ནི་ཕྱི་རློལ་ཏུའློ། །རྟགས་གསུམ་དངློས་སུ་གསུངས་པ་ཡིས། །དྗེས་ན་རྟགས་

གཉིས་རྟློགས་བྱས་ཏྗེ། །འཁློར་ལློ་ལྔར་གནས་ལྷ་མློ་རྣམས། །རྟགས་ལྔ་ཡིས་ནི་ཡང་

དག་གནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་རྟགས་གསུམ་ནི་གཙོ་མློ་དང་དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་ལ་

ནི་འཁྱུད་པ་དང༌། གཅྗེར་བུ་དང་སྐྲ་གྲློལ་བ་ཡིན་ལ། ལྷ་མློ་ལྷག་མ་ལ་ནི་འཁྱུད་པའི་

ཚབ་མར་ཅུང་ཟད་རློད་པ་དང་གསུམ་སྗེ། འཁྱུད་པ་ནི་ཤུགས་ཀིས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །འདིས་ནི་ལྷ་མློ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཕྱག་གྲི་ཐློད་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བས་འཁྱུད་

ཚུལ་བྱྗེད་པ་ཡང་བསན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡབ་ཡུམ་འདི་ལྟར་བཤད་པ་འདི་རྒྱུད་གང་ནས་གསུངས་སམ་

ན། རྩ་བའི་རྒྱུད་དུ་ནི་སྦས་པར་གསུངས་པས་མི་གསལ་ལ། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀུན་

སྤྱློད་ལས། ཕྱག་གཉིས་ཡང་དག་འཁྱུད་པ་དང༌། །གཉིས་ཀིས་གླང་པློའི་པགས་པ་

འཛིན། །དགྲ་ས་མདུང་རྩྗེ་གསུམ་གྲི་གུག །ཌཱ་མ་རུ་ནི་གཡས་པས་འཕྱར། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་
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དང་ཐློད་པའི་ཁག །ཞགས་པ་མགློ་བློ་འཕྱར་བ་སྗེ། །གཡློན་པ་རུ་ནི་ཡང་དག་བཤད། 

ཅྗེས་ཡབ་ཀི་སྐུ་མདློག་དང་ཞལ་གི་གྲངས་མ་སྨློས་ཤིང༌། ཕྱག་མཚན་རྣམས་རིམ་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་བཤད་ཀང༌། ཕྱག་དང་ཕྱག་མཚན་རིམ་པ་ངྗེས་པ་ཅན་མ་སྨློས་

པས་ལཱུ་ཨི་པ་བཞིན་བྱས་པས་ཆློག་གློ །མངློན་བརློད་ཀི་ལྗེའུ་བདུན་པ་ལས། ཕྱག་

མཚན་གཉིས་དང༌། དམ་ཚིག་གི་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་འཁྱུད་ཅྗེས་པ་མ་གཏློགས་པ། 

ཞལ་གི་གྲངས་དང༌། དྗེའི་མདློག་དང༌། སྐུ་མདློག་དང༌། ཕྱག་མཚན་ལྷག་མ་དང༌། 

རལ་པ་ལ་སློགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། གཡས་པའི་དྲུག་པ་ན་རློ་རྗེ་མདུང་

ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་རྩྗེ་གསུམ་པ་མ་བཤད་དྗེ་མི་འགལ། གཡློན་པའི་དྲུག་པས་བདུད་

བཞིའི་མགློ་བློ་བསམས་པར་བཤད་པས་ནི་ཚངས་མགློ་གདློང་བཞི་པར་སློན་ནམ་

བརྟག་གློ །ཡུམ་ནི་སློམ་འབྱུང་དང༌། གཡས་པའི་གྲི་གུག་མ་གཏློགས་པ་ཀུན་སྤྱློད་

དང་མཐུན་ལ། ཡུམ་གི་གཡས་པས་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་ནི། མངློན་བརློད་ཀི་སྐབས་མང་

པློར་གསུངས་སློ། །དྗེས་ནི་དྲིལ་བུ་པས་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་བཤད་པ་

ཡང་རྒྱུད་གང་ནས་གསུངས་པ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ཞལ་བཞི་ལ་སློགས་པ་རྣམ་ཐར་

བཞི་ལ་སློགས་པར་བཤད་པ་ནི། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར། ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་

ལ་བྱུགས་པ་ནི། ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀིས་ཁྱབ་པ་མཚོན་པར་

གསུངས་པས། གཞན་རྣམས་ལའང་སྐུའི་སང་བ་དྗེ་དང་དྗེས་རྣམ་ཐར་བཞི་ལ་

སློགས་པ་མཚོན་པར་བྱའློ། །ཡབ་ཀིས་ཡུམ་ལ་དང༌། དྗེས་ཀང་ཡབ་ལ་འཁྱུད་པ་ནི་

ཐབས་ཤྗེས་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ་ཡིན་ལ། དྗེའི་མཚོན་དློན་ནི་སློང་པ་ཉིད་བདག་

མྗེད་པའི་དློན་རྟློགས་པ་དང༌། སིང་རྗེའི་སྐད་དློད་ཀ་རུ་ཎའི་ཀ་ལ་རྗེས་སུ་ང་རློ་བྱིན་
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པས་ནི་བདྗེ་བ་དང་རུ་ཎ་འགློག་པའི་དློན་དུ་བྱ་སྗེ། འགྱུར་བ་འཛག་བདྗེ་འགློག་པར་

བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་མི་འགྱུར་བ་དང་མི་འཛག་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སློན་པར་

དུས་འཁློར་གི་སྐློར་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རམ། མཚོ་སྐྗེས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་

མཧཱ་ཀཾ་ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དང༌། རུ་ཎ་སྡུད་པ་སྗེ་དྗེ་ཡང་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་ཡིན་

པས། སིང་རྗེ་ལ་སྤྱིར་གཉིས་ཡློད་ཀང་འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་སྗེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་

དང་བལ་འདློད་ལ་བཤད་པ་ལྟར་མི་བྱའི། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་ལ་བྱ་སྗེ། མངློན་

བརློད་ལས། བདྗེ་ཆྗེན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང་ལཱུ་ཨི་པས་

ཀང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱློར་བའི་དློན་ནློ། །ཡུལ་

སློང་ཉིད་དྗེ་ཡུལ་ཅན་གཞན་གིས་བསློམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའི་ལྷན་སྐྗེས་

ཀི་བདྗེ་བས་སློམ་དགློས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་དུ་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་སྦྱློར་བའི་རྣམ་

པ་ཅན་དུ་མཛད་པ་ནི་ལམ་འདིའི་གནད་དམ་པ་ཡིན་པས། སྤྱིར་ཐབས་ཤྗེས་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་སྦྱློར་བ་མཚོན་ཞྗེས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཁྱད་པར་ཐློན་པ་ཅིག་དགློས་

སློ། །མཚོན་དློན་ཁྱད་པར་ཅན་དྗེའི་སློང་ཉིད་སློགས་པ་ལ་བཞིར་ཕྱྗེ་བ་ནི་རྣམ་ཐར་

བཞི་ཡིན་ལ། བདྗེ་བ་ནི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐློད་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ཡང་རློར་དྲིལ་གི་མཚོན་

དློན་ནློ། །དྗེའི་བྱྗེད་ལས་ནི་གཏི་མུག་མ་ལུས་པར་དྲལ་བ་དང༌། དྗེས་བསྐློད་པའི་

སྒས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་བ་དང༌། གཡས་ཀི་ཕྱག་མཚན་གསུམ་དང༌། 

གཡློན་ཀི་ཕྱག་མཚན་ལྔ་པས་རང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་འཆིང་བ་དང༌། གཡས་བརྐང་

གི་”སློབས
1

་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་དང༌། འཁློར་འདས་ཀི་མཐའ་གཉིས་གནློན་

1  སྐུ།   སབས
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པའློ། །དྗེ་ལྟར་མཛད་པས་སྐློན་ཟད་པའི་སངས་པ་ནི་ཚངས་མགློ་དང༌། ཡློན་ཏན་

གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྗེལ་ཏྗེ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟློགས་པ་ནི་རལ་པ་ཡར་ལ་བསྡུས་པ་

དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་ངློ་བློར་གནས་པ་ནི་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བའི་མཚོན་དློན་ནློ། །ཞི་མཐའ་

སངས་པའི་འློད་གསལ་ལས་གཟུགས་སྐུར་བཞྗེངས་པ་ནི་ཐློད་སྐམ་ལྔ་དང༌། དྗེ་འདྲ་

དྗེས་འཕིན་ལས་བཞིས་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པ་ནི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་མཚོན་

དློན་ནློ། །སངས་རྟློགས་གཉིས་ཀི་རྟློགས་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་སྗེད་པ་ཐམས་ཅད་

གཟིགས་པ་ནི་སྤྱན་གསུམ་དང༌། འཁློར་བའི་མཐའ་གནློན་པའི་ཚུལ་ཕྱག་བཅུ་

གཉིས་ཀི་མཚོན་དློན་དང༌། ཕྱིན་དྲུག་གི་ལམ་རློགས་པར་མཛད་པ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་

གིས་མཚོན་ནློ། །བདྗེ་ཆྗེན་འཕྗེལ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཡུམ་དང་སྦྱློར་བ་སློགས་ལུས་ལ་

གནད་དུ་བསན་པ་ལས་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཟླ་བ་ཞུ་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་མགློ་བློ་ནས་”འཇིག
1

་

པ་ནི་ཟླ་ཕྱྗེད་དང༌། འཛགས་པས་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ནི་ཐལ་བས་བསན་ནློ། །“ལྷག་

མ
2

་ནི་གློ་སློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་མཚོན་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པས་ནི། ལམ་འདི་ལ་ངྗེས་པ་

ཆྗེན་པློ་སྗེར་བར་མཐློང་ནས་གློ་བདྗེ་བར་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་དང་པད་སྦྱར་བ་བརློད་པར་བྱ་སྗེ། ཡབ་ཀི་

གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་ལས། ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་རློ་རྗེ་དང༌། བྱཱ་ཡིག་དམར་པློ་

ལས་བྱུང་བའི་ནློར་བུ་དམར་པློ་རྩྗེ་མློ་ལ་བྱཱ་ཡིག་སྗེར་པློས་མཚན་པ་དང༌། ཡུམ་གི་

གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་ལས། ཨ་ལས་པད་དམར་པློ་འདས་མ་གསུམ་པ། བྱཱ་

ཡིག་དཀར་པློ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་མཚོན་པའི་ཟྗེའུ་འབྲུ་སྗེ་ལྟྗེ་བ་དཀར་པློ། རྩྗེ་

1  སྐུ།   འཛག

2  སྐུ།   ལྷ་མ



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མློར་བྱཱ་ཡིག་སྗེར་པློར་མཚན་པར་བསམ། རློ་རྗེའི་ཁ་དློག་ལྭ་བ་པས་མ་བཤད་ལ། 

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་འཁྲུལ་སློང་གིས་ནག་པློ་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་དཀར་

པློར་བཤད་དྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པར་བྱའློ། །བྱཱ་ཡིག་དང་པློ་དམར་པློ་དང༌། གཉིས་པ་སྗེར་པློར་

འགྲྗེལ་པ་གསུམ་དང་འཁྲུལ་སློང་ལས་བཤད། བྱཱ་ཡིག་སྔ་མ་དཀར་པློར་འཁྲུལ་སློང་

ལས་སློ། །དྗེ་ནས་ཡབ་ཀི་ལྟྗེ་བ་དང་ཐུགས་ཀར་ཡུམ་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་དང༌། 

འགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་རང་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་འགློད། ཡུམ་གི་ལྟྗེ་བ་དང་

ཐུགས་ཀར་ཡབ་ཀི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་དང་མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་རང་གི་སིང་པློ་

དང་ཉྗེ་སིང་དགློད་ལ། ཕན་ཚུན་དུ་ཙུམྦྷ་ན་བྱ་ཞིང༌། ཡི་གྗེ་གསུམ་བརློད་ལ་དགའ་བ་

བརྩམ་པར་བྱ་སྗེ། ཕྱི་རློལ་གི་མཛེས་མ་དང་སྦྱློར་བ་ལ་ཡང་ཆློག་འདི་ཉིད་དློ། །མར་

དློས་ཡུམ་གི་སྔགས་གཉིས་ཟླ་གདན་དང༌། ཡབ་ཀི་སྔགས་གཉིས་ཉི་གདན་ལ་དང༌། 

བཞི་ཀའང་ཁ་དློག་དམར་པློ་དང་གཡློན་སྐློར་གིས་འཁློད་ཅིང༌། སློམས་འཇུག་གི་ཚེ་

དྗེ་རྣམས་ཀི་འློད་ཟྗེར་འདྲྗེས་པས་འཁྱུད་པ་དང་འློ་བྱྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་བདག་ཉིད་

དྗེ་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུས་སློམས་པར་འཇུག་པར་བྱའློ། ཞྗེས་བཤད་དྗེ། འདིའི་འགྲྗེལ་པ་

གཞན་གཉིས་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པ་རློག་འགྱུར་དུ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀིས་

ཕན་ཚུན་གི་འགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་ཙུམྦྷ་ན་བྱ་བར་བཤད་པ་དང༌། འཁྲུལ་སློང་

ལས་སྔགས་བཞི་ཡབ་ཀི་གནས་བཞིར་བཀློད་ནས་ཡབ་ཀིས་ཡུམ་ལ་ཙུམྦྷ་ན་དང༌། 

དྗེ་བཞིན་དུ་ཡུམ་ལའང་བཀློད་ནས་ཡུམ་གིས་ཡབ་ལ་ཙུམྦྷ་ན་བྱ་བར་བཤད་པ་ལྟར། 

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པའི་འགྱུར་གཞན་ལས་ཀང་འབྱུང་བས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀ་

དགློས་ཤིང༌། སྔ་མའི་དློན་ནི་མར་དློ་བཞྗེད་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་པ་འདྲའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གིས་རླློབ་པ་ནི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། སྔགས་པས་དཔའ་བློ་རྣལ་

འབྱློར་མ་བྱིན་བརླབ། །ཡི་གྗེ་དྱཱ་ནི་ས་རྩྗེར་ཡང་དག་སྦྱར། །བྱཱ་ནི་མཚན་གི་ལྟྗེ་བར་

རྣམ་པར་དགློད། །ལྟྗེ་བ་སིང་ཁ་ཁ་དང་དཔྲལ་བ་རུ། །སྔགས་ཀི་ཚོགས་དང་བཅས་

པས་བྱིན་གིས་བརླབ། །ལྟྗེ་བ་སིང་ཁར་རྣལ་འབྱློར་མ། །སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲློ་མ་

ཡིས་ཏྗེ། །ལྕྗེ་དང་སྤྱི་བློ་གཉིས་སུ་ནི། །དཔའ་བློས་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་བྱ། །རྣལ་

འབྱློར་མ་དང་དཔའ་གཉིས་མྗེད། ཅྗེས་མར་དློའི་འགྱུར་ལས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ས་

རྩྗེ་ནི་པདའི་ས་རྩྗེ་དང༌། མཚན་ནི་རློ་རྗེ་དང༌། ལྟྗེ་བ་ནི་དྗེའི་རྩྗེ་མློ་དང༌། དྗེ་ནས་རང་པ་

གཉིས་ཀིས་གཙོ་མློའི་གནས་བཞིར་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་ལྟྗེ་

བ་དང་ཞྗེས་པ་ནས་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་བྱ། ཞྗེས་པའི་བར་གིས་ཡབ་ཀི་གནས་

བཞིར་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་སྗེ། དཔའ་བྱིན་བརླབ་ཅྗེས་དཔའ་བློ་གཙོ་

བློའི་ལྟྗེ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སུ་བྱའློ་ཞྗེས་དང༌། ལྕྗེ་དང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་གཉིས་ཞྗེས་

འགྲྗེལ་པར་འདློན་ཞིང་བཤད་དློ། །ལློ་ཆྗེན་དང་འཆིངས་ཡློན་ཏན་འབར་གི་འགྱུར་

ལས། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་གཉིས་ཀིས་དཔའ་བྱིན་བརླབ་ཅྗེས་འབྱུང་བ་ནི་འགྱུར་མི་ལྗེགས་

ལ། ལྕྗེ་དང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་ཞྗེས་པ་ལྟར་ན་ལྕྗེ་ནི་མགྲིན་པ་སྗེ་ཁ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དྷཱུ་ཏི་

ནི་དྗེའི་ཡར་ས་སྨིན་མཚམས་སློ། །ཡབ་ཀི་ལྟྗེ་བར་རྣལ་འབྱློར་མ་སྗེ། ཡུམ་གི་སིང་

པློ་དང༌། སིང་ཁར་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲློ་མའི་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ། ལྕྗེ་

དང་སྤྱི་བློ་གཉིས་སུ་ཡབ་ཀི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་གིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་མར་དློའི་

འགྱུར་ལྗེགས་སློ། །རང་པ་ཐ་མ་ནི་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་འཇུག་པའློ། །དྗེའི་དགློས་

པ་ནི་དགའ་བཞི་སྐྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ལུང་སྔ་མའི་འཇུག་ཉིད་ནས། དང་པློ་
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དགའ་བ་དཔའ་བློ་སྗེ། །མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་རྣལ་འབྱློར་མ། །”རབ་ཏུ་དགའ་བ་མ་

ལུས་ཉིད། །
1

བདྗེ་དྗེ་ཐབས་དྗེ་ཀུན་རིག་པའློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ནི་ཡབ་ཡུམ་

སློམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་སྤྱི་བློ་ནས་མགྲིན་པར་སྗེབ་པ་ན་དགའ་

བཞིའི་དང་པློ་དགའ་བ་སྐྗེ་སྗེ། འགྲྗེལ་པར་དཔའ་བློ་ལྟ་བུར་བཤད། མགྲིན་པ་ནས་

སིང་ཁར་སྗེབ་པ་ན་མཆློག་དགའི་”ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ།
2

 འགྲྗེལ་པར་རྣལ་འབྱློར་མ་ལྟ་བུར་

བཤད། སིང་ཁ་ནས་ལྟྗེ་བར་སྗེབ་པ་ན་མཆློག་དགའ་ནས་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་

གི་དགའ་བ་སྐྗེ་སྗེ། འགྲྗེལ་པས་ཐབས་ཤྗེས་གཉིས་ཆར་ལ་བཤད་དློ། །མར་དློས་

སྲུབ་པ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་རློ་རྗེར་ཕྱིན་པའི་བདྗེ་བ་ནི་རྣམ་རྟློག་རགས་པའི་ཕྱིར་ཐབས་

ཡིན་པས་དཔའ་བློ་དང༌། ནློར་བུ་དང་ཉྗེ་བར་ཕྱིན་པའི་བདྗེ་བ་ནི་ཕ་བས་ན་ཤྗེས་རབ་

ཡིན་པས་རྣལ་འབྱློར་མ་དང༌། ནློར་བུར་ཕྱིན་པའི་བདྗེ་བ་ནི་དྗེ་ཡན་ཆད་ཀི་གཉིས་

ཀ་བསྡུས་པས་ཁྱད་དགའ་དང༌། ནློར་བུའི་རྩྗེར་སློན་པའི་བདྗེ་བ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

དགར་འཆད་དློ། །མ་ལུས་ཉིད་ནི་དགའ་བ་གསུམ་ལས་འདས་པ་སྗེ། དྗེ་གསུངས་པ་

ནི་དགའ་བ་གསུམ་པའི་བདྗེ་བ་དྗེ་གསང་གནས་བསྐློད་པའི་ཐབས་ལ་བརྟྗེན་ནས་

ཀུན་རིག་ཅྗེས་པའི་ཀུན་ནི་ཀུན་རློབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནློར་བུའི་རྩྗེར་རློགས་ཏྗེ་

གནས་པའློ། །རིག་པ་ནི་དྗེ་ལ་ལློངས་སྤྱློད་པའི་སྐུའི་བདག་ཉིད་ལྷན་སྐྗེས་སློ། །དྗེའི་

ཆྗེ་བ་ནི་ཀུན་རིག་པའློ། ཞྗེས་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ། མཐློ་རིས་ས་སྗེང་ས་འློག་ཏུ། 

སྐད་ཅིག་གིས་ནི་ལུས་གཅིག་འགྱུར། ཞྗེས་པས་སློན་ནློ། །

དྗེའི་དློན་ནི་སྐད་ཅིག་གིས་ཏྗེ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བའི་སློབས་ཀིས་ས་

1  སྐུ།   མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་མ་ལུས་ཉིད། །

2  སྐུ།   ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེ་ཏྗེ།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གསུམ་པློ་རྣམས་ལུས་གཅིག་སྗེ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བར་འགྲྗེལ་

པས་བཤད་དློ། །ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་ཁྱད་པར་བ་བསློམས་པའི་སློབས་ཀིས་སློད་

བཅུད་ཀུན་ལ་རྒྱས་བཏབ་སྗེ་བསློམས་པས། རྣལ་འབྱློར་པ་ལ་བདྗེ་སློང་དུ་འཆར་

བའི་དློན་ནློ། །དྗེ་གློམས་ན་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་ཡང་དྗེའི་ཉམས་ཤུགས་ཅན་

འཆར་རློ། །རིམ་པ་དང་པློར་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དགའ་

བ་རྩློམ་པའི་དམིགས་པ་རྣམས་དམིགས་ཕྱྗེད་པ་དང༌། དལ་བུས་བརྟན་པར་བྱས་ལ་

མློས་པ་ཚུན་ཆློད་ཀིས་ཀང་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པའི་མཐར་བདྗེ་སློང་སྦྱར་ལ་བསློམ་

ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀང་དྗེའི་ངློ་བློར་བསློམ། སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་དྗེ་དྲན་

པར་བྱས་ལ་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་སློམ་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བྱ་སྗེ། རློགས་

རིམ་གི་རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་བའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཚུལ་འདི་

ནི་བ་མྗེད་ཀི་རིམ་པ་དང་པློ་ཐུན་བཞིར་སློམ་པ་ཀུན་ལ་ཤྗེས་དགློས་སློ། །འདིར་ལྭ་

བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པར་ཡབ་ཡུམ་གསལ་གདབ་པ་རློགས་མ་ཐག་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་རློ་རྗེ་དང་པད་སྦྱློར་བ་སློགས་བྱས་ནས་དགའ་བ་བསྐྗེད་པའི་འློག་ཏུ་

མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པའི་འཁློར་གི་ལྷ་གསལ་འདྗེབས་སློ། །འཁྲུལ་སློང་དང་

ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། ལྷ་རྗེ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་གསལ་གདབ་པ་རློགས་པ་

དང༌། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་

ཡིག་སྔློན་པློ་དང༌། འཆད་པ་ལྟར་ལྟྗེ་བར་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སློམ་

པའམ། ཡང་ན་སིང་གར་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་དྗེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྗེམས་དཔའ་སྗེ་སྗེམས་དཔའ་གསུམ་ལྡན་དུ་བསློམ། དྗེ་ནས་སྔགས་གསུམ་བརློད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ནས་མིག་ལ་སློགས་པ་དྲུག་ལ་གཏི་མུག་རློ་རྗེ་ནས། དབང་ཕྱུག་རློ་རྗེའི་བར་དྲུག་

བསྐྗེད་དྗེ། གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ནས་ཆློས་དབྱིངས་རློ་རྗེ་མའི་བར་གི་ལྷ་མློ་དྲུག་བསྐྗེད་

པས་འཁྱུད་པ་དང༌། ལྟྗེ་བ་སློགས་བཞི་དང་གསང་གནས་སུ་ལྟུང་བྱྗེད་མ་ལ་སློགས་

པ་ལྔ་བསྐྗེད་པ་ལ་རྣམ་སང་ནས་རིན་འབྱུང་གི་བར་ལྔ་དང༌། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རློར་

སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ལ་རང་འློད་ཀི་ཡུམ་གིས་འཁྱུད་པར་སྐྗེད། དྗེ་ནས་སྤྱི་བློ་ལ་

སློགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རྣམ་སང་འློད་དཔག་མྗེད་མི་བསྐློད་པ་གསུམ་ཡུམ་

དང་བཅས་པ་བསྐྗེད་དྗེ་བྱིན་གིས་རླློབ། དྗེ་ནས་ལྷ་རྣམས་སློམས་པར་ཞུགས་ཏྗེ་ཞུ་

ནས། སྐྗེ་མཆྗེད་དང༌། ཁམས་དང༌། ཕུང་པློ་དང༌། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་བསིམས་པའི་

འློག་ཏུ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གསང་གནས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་སློགས་བྱྗེད་པར་

བཤད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་དྗེ་སློམ་པ་རབ་ཀི་མཐར་

ཕྱིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་དློ། །ཕུང་སློགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་ལྷ་ནི། སྔར་

བཤད་པའི་སྐབས་མ་གཏློགས་པ་ཕྱིས་སློམ་པ་ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འདིའི་

འགྲྗེལ་པར་མ་བཤད་ཅིང་། སྗེམས་དཔའ་གཞན་གཉིས་སློམ་པ་ཡང་མ་བཤད་དློ། །

བ་མ་མར་དློས་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀིས་ནི། གསུང་གནས་བྱིན་རླབས་

སློགས་འློག་ཏུ་མཆློད་པའི་སྐབས་སུ་ཚུལ་དྗེས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་བྱྗེད་པར་

བྱང་ཕྱློགས་ཀི་སློ་གླྗེགས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་མ་ན་ཀ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་

བཞྗེད། མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་ནི་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་རློགས་པར་བསྐྗེད་

པའི་དྗེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱྗེད་པར་བཞྗེད། མཁས་པ་ཆྗེན་པློ་ཀ་ན་ཀ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་ནི་སྔ་མ་

གཉིས་ཀའི་ཞལ་སྔར་གསན་མློད་ཀང་ལུགས་དང་པློའི་རྗེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གསུང་ངློ་། །འདི་ལ་ཀུན་སྤྱློད་ལྗེའུ་དྲུག་པར་ལྷ་རྗེ་གཉིས་སློམ་པར་བཤད། བདུན་

པར་གློ་ཆ་གཉིས་བགློ་བ་བཤད། བརྒྱད་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་དམ་ཚིག་པ་

ལ་བཅུག་པ་རྣམས་བར་མ་ཆད་དུ་བཤད་པའི་འཇུག་ཐློགས་སུ་གསང་གནས་སྦྱློང་

བ་སློགས་སྔར་བཞིན་བཤད་པས་དྗེའི་སྐབས་སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། ནཱ་རློ་པ་བཞྗེས་

གསུང་པ་ལྟར་མཆློད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་འགྲྗེལ་རྣམས་ནས་མ་

བཤད་ཀང་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་སློ། །པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ནི་འགྲྗེལ་པར་སྐབས་འདི་ཉིད་

དུ་བྱ་བར་བཤད་ཅིང༌། ལྭ་བ་པས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པས་སྐབས་འདིར་ཡང་ངྗེས་

པར་བྱའློ། །འདི་རྣམས་ལ་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྗེ་རྗེ་ཡློད་པས་སྐབས་གཅིག་ཏུ་

བྱ་བར་བཤད་པས་སྐབས་གཞན་དུ་བྱྗེད་པ་མི་འགློག་པས། སྐབས་གཅིག་ཁློ་ནར་

མི་གཟུང་ངློ༌། །མངློན་བརློད་ལས་ཚོགས་ཞིང་གི་གློང་དུ་ལྷ་བཅུ་བདུན་སློམ་པར་མ་

ཟད་ཕྱིས་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པ་ནའང་ལུས་དཀིལ་དང་ཕྱི་དཀིལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྷ་ཉི་

ཤུ་བསློམས་ཏྗེ་ཕུང་སློགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་མང་དུ་བཤད་དློ། །ལློ་ནག་དྲིལ་

གསུམ་གིས་མ་བཤད་ཅིང༌། ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པ་གཞན་གཉིས་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་

ལ། བ་མ་མལ་དང༌། མར་དློ་དང༌། པུ་རངས་པ་སློགས་ཕམ་མཐིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་བྱྗེད་པར་སང་བས། རྗེ་ཤིག་ལམ་གྲུབ་ཀང་ཆློག་པ་ནི་ཁྱད་པར་

གསལ་བྱྗེད་ཀི་ལུགས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་

གི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྗེར་པར་བྱྗེད་པ་བཞི་ནི་དབུས་ཀི་ས་ཚོགས་པད་

འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ཕྱློགས་ཀི་གནས་ཏྗེ་འདབ་མ་བཞི་ལ་ཤར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ནས་གཡློན་སྐློར་གིས་དགློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་བཞིན་ཞྗེས་པ་ནི་མཁའ་འགྲློ་མ་ཕྱློགས་

ཀི་འདབ་མ་ལ་དགློད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་གསུམ་ཡང་དྗེ་ལ་འགློད་པ་སྗེ། ལཱ་མ་ནི་

བསྒྱུར་ན་མཛེས་མའློ། །སྐུ་མདློག་ནི་མཁའ་འགྲློ་མ་ནག་མློ། ལཱ་མ་ལང་གུ །དུམ་

སྐྗེས་མ་དམར་མློ། གཟུགས་ཅན་མ་སྗེར་མློའ ློ། །བཞི་ཀའང་ཞལ་གཅིག་མ་ལ་ཕྱག་

བཞི་མ། ཕྱག་གཡློན་གི་གཉིས་པ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །དང་པློ་ན་ཐློད་པ་ཁག་གིས་བཀང་བ་

དང༌། གཡས་ཀི་ཕྱག་གཉིས་པ་ན་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། དང་པློ་ན་གྲི་གུག་བསམས་

པའློ། །སྤྱན་གསུམ་པ། དབུ་སྐྲ་ཐུར་དུ་གྲློལ་བ། གཅྗེར་བུ་མློ་གཡློན་བསྐུམས་ཤིང་

གཡས་བརྐང་བས་གདན་ལ་བཞུགས་པ། མཆྗེ་བ་བཞི་རྣམ་པར་གཙིགས་ནས་ཅུང་

ཟད་རློད་པའི་ཞལ་ཅན། ཐལ་བ་མ་གཏློགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་

སྗེ། འཁློར་ལློ་དང་རྗེད་རྒྱན་སློགས་ཀང་དགློས་སློ། །ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཐུགས་

ཀར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་ཅན། དགའ་བས་བ་སྤུ་ལངས་པ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་སྐྗེད་པ་

མློའ ློ། །འདི་བཞིའི་སྐུ་མདློག་དང་ཞལ་ཕྱག་གི་གྲངས་དང༌། ཕྱག་མཚན་དང་

བཞུགས་ཚུལ་ནི་ཇི་བཞིན་དང༌། སྤྱན་གསུམ་པ་སློགས་ཕལ་ཆྗེ་བ་མངློན་བརློད་ཀི་

ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས་གསུངས་སློ། །པད་འདབ་ཀི་མཚམས་རྣམས་སུ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་དཀར་པློ་དང༌། ལ་སློགས་པའི་སྒས་རཀ་དང༌། དྲི་ཆྗེན་དང༌། དྲི་ཆུ་བ་སྡུ་སྗེ། 

ལྔ་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྔ་ཡིས་གང་བའི་ཐློད་པའི་སློད་བཞི་རིམ་པ་

བཞིན་དགློད་དློ། །ལློ་ཆྗེན་དང་ཟངས་དཀར་གི་འགྱུར་དང༌། ཀུ་མཱ་རའི་འགྲྗེལ་པར་

འདློད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པར་དག་པས་སྗེམས་ཚིམ་པར་བྱྗེད་

པའི་མཆློད་པ་སྗེ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ལ་སློགས་པའི་སློད་ཅྗེས་འབྱུང་ཡང་མར་དློ་
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དང་ཆག་འགྱུར་ལ་ལྷག་པློ་དྗེ་རྣམས་མྗེད་དློ། །སློད་བཞི་པློ་དྗེ་རྣམས་ལ་ལྭ་བ་པ་དང་

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་པ་མྗེད་ལ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་

རྗེས། ཕྱློགས་མཚམས་རྣམས་སུ་བུམ་སྗེང་དུ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་སློགས་སློད་

རྣམས་སློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། མངློན་བརློད་ཀི་སྐབས་མང་པློར་བདུད་རྩི་ལྔས་

གང་བའི་བུམ་པའི་སྗེང་དུ་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློས་གང་བའི་ཐློད་པ་བཞི་འཇློག་པར་

བཤད། ཀུན་སྤྱློད་ལས། ཕྱློགས་བལ་གི་ནི་བཞི་པློ་དག །ལྔ་ཡིས་གང་བའི་ཐློད་པ་

ཉིད། ཅྗེས་གསུངས་ཤིང༌། སློམ་འབྱུང་ལས་ཀང་དྗེ་དང་མཐུན་པར་བདུད་རྩི་ལྔའི་

སློད་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་འདིར་ནི་བཤད་རྒྱུད་ཕྱི་མ་གཉིས་ལྟར་

བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནློ། །འཁྲུལ་སློང་ལས། ཐློད་པ་དང་པློ་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་དང༌། གཉིས་

པ་དམར་པློ་ཉི་མ་དང༌། གསུམ་པ་བདུད་རྩི་ལྔ་དང༌། བཞི་པ་སྒློན་མ་སྗེ་ཤ་ལྔས་གང་

པ་དང༌། བཞི་ཀའང་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་པའི་ཚུལ་གཉིས་བཤད་ཀང་ཕྱི་མ་ལྟར་

བྱའློ། །མར་དློའི་བརྒྱུད་འཛིན་རྣམས་ཐློད་པ་ལ་ཟླ་གདན་འདློད་དློ། །ཐློད་པ་ནི་མྗེ་

ནས་བརྩམས་ཏྗེ་གཡས་སྐློར་གིས་དགློད་དློ། །སྔར་བཤད་པའི་ཐུགས་འཁློར་དྗེའི་

ཤར་གི་རྩིགས་པུལི་ར་མ་ལ་ཡར་དཔའ་བློ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་དང༌། དཔའ་མློ་རབ་གཏུམ་

མའློ། །དྗེ་ལ་ཁཎ་ནི་དུམ་བུ་དང༌། ཀ་པཱ་ལ་ནི་ཐློད་པའློ། །གཉིས་པ་ནི་པྲ་ཙཎི་སྗེ་པྲ་ནི་

རབ་དང༌། ཙཎི་ནི་གཏུམ་མློའ ློ། །བྱང་རྩིབས་ཛཱ་ལནྡ་རའི་ཛཱ་ལན་ནི་དྲ་བ་དང༌། ད་ར་

ནི་འཛིན་པ་སྗེ་དྗེར་མཧཱ་ཀངྐ་ལ་སྗེ་ཀྗེང་རུས་ཆྗེན་པློ་དང༌། གཏུམ་མིག་མ་སྗེ་ཙཎི་ཨ་

ཀི་ཞྗེས་པ་བསྒྱུར་བའློ། །ནུབ་རྩིབས་ཨློཎི་ཡ་ཎའི་སྐད་ཟུར་ཆག་པ་ཨློན་དུ་ཀངྐཱ་ལ་

སྗེ་ཀྗེང་རུས་དང༌། འློད་ལྡན་མའློ། །ཕྱི་མ་ལ་པྲ་བྷ་བ་ཏི་ཞྗེས་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་དློ། །ལྷློ་
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རྩིབས་ཨརྦུ་ཏར་མཆྗེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་དང༌། ས་ཆྗེན་མློའ ློ། །དྗེ་གཉིས་ལ་བི་

ཀ་ཊ་དཾ་ཥི་ཎ་དང་། མཧཱ་ན་སྗེ་ཞྗེས་པ་ཡང་དྗེ་ཉིད་དློ། །མྗེ་ཕྱློགས་ཀི་རྩིབས་གློ་ད་བ་

རི་སྗེ་བའི་མཆློག་སྦྱིན་པར། སུ་ར་ན་ཆང་སྗེ་ལྷའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང༌། བཻ་རི་ཎ་

ནི་འཁློར་ནམ་དགྲ་སྗེ་བསྡུ་ན་ཆང་དགྲ་དང༌། དཔའ་བློའི་བློ་ཅན་མའློ། །ཕྱི་མ་ལ་བི་ར་

མ་ཏི་ཞྗེས་པའང་དྗེའློ། །བདྗེན་བལ་གི་རྩིབས་ར་མྗེ་ཤྭ་རི་དགའ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་

འློད་དཔག་མྗེད་དང་ཁརྦ་རི་སྗེ་མིའུ་ཐུང་མའློ། །སྔ་མ་ནི་ཨ་མི་ཏ་བྷ་བ་ཞྗེས་

སློ། །རླུང་མཚམས་ཀི་རྩིབས་དྗེ་བི་ཀློ་ཊི་སྗེ་ལྷ་མློའི་མཁར་དུ་རློ་རྗེའི་འློད་དང༌། ལང་

ཀའི་དབང་ཕྱུག་མའློ། །དྗེ་གཉིས་ལ་བཛྲ་པྲ་བྷ་བ་དང༌། ལཾ་ཀི་ཤྭ་རཱི་ཞྗེས་ཀང་

ངློ༌། །དབང་ལྡན་གི་རྩིབས་མཱ་ལ་བ་སྗེ། “ཕྗེང་བ་ཅན་མར།
1

 རློ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་གྲིབ་

མའློ། །དྗེ་གཉིས་ལ་བཛྲ་དྗེ་ཧ་དང༌། དྲུ་མཚྪ་ཞྗེས་ཀང་ངློ༌། །དཔའ་བློ་བརྒྱད་དང་

དཔའ་མློ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ནི་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློའ ློ། །གསུང་གི་འཁློར་ལློ་དྗེའི་

ཤར་གི་རྩིབས་ཀ་མ་རཱུ་པ་སྗེ་འདློད་པའི་གཟུགས་སུ། དཔའ་བློ་མྱུ་གུ་ཅན་དང༌། 

དཔའ་མློ་ས་སྲུངས་མ་སྗེ། ཨངྒུ་རི་དང༌། ཨཻ་ར་བ་ཏི་ཞྗེས་སློ། །བྱང་རྩིབས་ཨློ་ཊྗེར་རློ་

རྗེ་རལ་པ་ཅན་དང༌། འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་མློ་སྗེ། བཛྲ་ཛ་ཊ་ལ་དང༌། མཧཱ་བ་ཻར་བཱི་ཞྗེས་

སློ། །ནུབ་རྩིབས་ཏི་ནི་གསུམ་དང༌། ཤ་ཀུ་ནྗེ་ནི་དགྗེ་མཚན་ཏྗེ་དྗེར། དཔའ་བློ་ཆྗེན་

པློ་དང༌། རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་མ་སྗེ། མཧཱ་བཱི་ར་དང༌། བཱ་ཡུ་བྗེ་གྗེ་ཞྗེས་སློ། །ལྷློ་རྩིབས་

ཀློ་ཤ་ལ་སྗེ་དགྗེ་བ་ཅན་དུ་རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་དང༌། ཆང་འཐུང་མ་སྗེ་བཛྲ་ཧཱུཾ་ཀ་ར་དང༌། 

སུ་ར་བྷ་ཀྵཱི་ཞྗེས་སློ། །མྗེ་མཚམས་ཀི་རྩིབས་ཀ་ལངྐིར། རབ་ཏུ་བཟང་པློ་དང༌། ལང་

1  སྐུ།   ཕྗེང་བ་ཅན་པར།
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ལྷ་མློ་སྗེ། སུ་བྷ་དྲ་དང་ཤྱཱ་མ་དྗེ་བཱི་ཞྗེས་སློ། །བདྗེན་བལ་གི་རྩིབས་ལཾ་པ་ཀ་སྗེ་འཕྱང་

བ་ཅན་དུ། རློ་རྗེ་བཟང་པློ་དང༌། ཤིན་ཏུ་བཟང་མློ་སྗེ་བཛྲ་བྷ་དྲ་དང༌། སུ་བྷ་དྲྗེ་ཞྗེས་

སློ། །རླུང་མཚམས་ཀི་རྩིབས་ཀཉྩིར་འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་པློ་དང༌། རྟ་རྣ་མ་སྗེ་མཧཱ་བཻ་

ར་བ་དང༌། ཧ་ཡ་ཀར་ཎི་ཞྗེས་སློ། །དབང་ལྡན་གི་རྩིབས་ཧི་མ་ལ་ཡ་སྗེ་གངས་ཅན་

དུ། མིག་མི་བཟང་དང༌། བྱ་གདློང་མ་སྗེ། བི་རུ་པ་ཨཀི་དང༌། ཁ་ག་ན་ནྗེ་ཞྗེས་

སློ། །ཕྱི་མ་ནི་བྱ་གདློང་མར་བསྒྱུར་རློ། །མྱུ་གུ་ཅན་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དྲུག་པློ་དྗེ་དག་

ནི་གསུང་གི་འཁློར་ལློའ ློ། །སྐུ་འཁློར་དྗེའི་ཤར་གི་རྩིབས་པྲྗེ་ཏ་པུ་རིར་ཏྗེ་ཡི་དྭགས་

ཀི་གྲློང་དུ་སློབས་པློ་ཆྗེ་དང༌། འཁློར་ལློའི་ཤུགས་ཅན་མ་སྗེ། མཧཱ་བཱ་ལ་དང༌། ཙཀྲ་

བྗེ་གྗེ་ཞྗེས་སློ། །བྱང་གི་རྩིབས་གྲི་ཧ་དྗེ་བ་ཏ་སྗེ་ཁྱིམ་གི་ལྷར། རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་དང༌། 

དུམ་སྐྗེས་མ་སྗེ། རཏྣ་བཛྲ་དང༌། ཁཎ་རློ་ཧཱི་ཞྗེས་སློ། །ནུབ་རྩིབས་སཽ་རཱཥ་སྗེ་ཡུལ་

འཁློར་བཟང་པློར་རྟ་མགྲིན་དང༌། ཆང་འཚོང་མ་སྗེ་ཧཱ་ཡ་གྲི་བ་དང༌། ཤཽཎི་ནཱི་ཞྗེས་

སློ། །ལྷློ་རྩིབས་སུ་བརྞྞ་དྭི་པ་སྗེ་གསྗེར་གླིང་དུ་ནམ་མཁའི་སིང་པློ་དང༌། འཁློར་ལློའི་

གློ་ཆ་མ་སྗེ་ཨཱ་ཀ་ཤ་གརྦྷ་དང༌། ཙཀྲ་བརྨི་ཎི་ཞྗེས་སློ། །

མྗེ་མཚམས་ཀི་རྩིབས་ན་ག་ར་སྗེ་གྲློང་ཁྱྗེར་དུ་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། ཤིན་ཏུ་

དཔའ་མློ་སྗེ། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། སུ་བཱི་རཱི་ཞྗེས་དང༌། རྒྱ་དཔྗེར་ན་ག་རའི་བཤད་པར་

པ་ཊ་ལི་ཞྗེས་པ་སྐྗེ་བློ་སྗེ། སྐྗེ་བློའི་བུ་ཡིན་གསུང་སྗེ་གྲློང་ཁྱྗེར་སྐྗེ་བློའི་བུའློ། །བདྗེན་

བལ་གི་རྩིབས་སིན་དྷཱུར་པད་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དང༌། སློབས་ཆྗེན་མ་སྗེ། པད་ནི་

རྟྱ་ཤྭ་ར་དང༌། མཧཱ་བཱ་ལྗེ་ཞྗེས་སློ། །རླུང་མཚམས་ཀི་རྩིབས་མ་རུ་སྗེ་མ་ངམ་གི་

ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་། འཁློར་ལློ་སྒྱུར་མ་སྗེ། བཻ་རློ་ཙ་ན་དང་། ཙཀྲ་བརྟི་
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ནཱི་ཞྗེས་སློ། །དབང་ལྡན་གི་རྩིབས་ཀུ་ལུ་ཏ་སྗེ་རིགས་ཉིད་ཅྗེས་པར་རློ་རྗེ་སྗེམས་

དཔའ་དང་། བརྩློན་འགྲུས་ཆྗེན་མློ་སྗེ། བཛྲ་སཏ་དང་མཧཱ་བཱིརྱ་ཞྗེས་སློ། །སློབས་པློ་

ཆྗེ་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་དག་ནི་སྐུའི་འཁློར་ལློའ ློ། །ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ལ་

སློགས་པའི་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞི་རྣམས་ནི་ཞལ་གཅིག་པ། སྤྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་བཞི་

པ། རལ་པ་སྤྱི་བློར་བསྡུས་པའི་ཐློར་ཚུགས་ཅན། དར་དཔྱངས་ཅན་ནི། ལྭ་བ་པས་

དཔའ་བློའི་ཐློད་དང་ལྡན་པ་ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་དཔའ་བློའི་དར་ཐློད་ཅན་

དུ་བཤད་པ་དྗེ་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་འཁྲུལ་སློང་ལས། རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བས་མཚན་པའི་དཔའ་

བློའི་དར་གིས་དཔྲལ་བར་བཅིངས་པ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཕྱད་

དང་པློ་གཉིས་ཀི་གཡས་ན་རློ་རྗེ་དང༌། གཡློན་ན་དྲིལ་བུ་དང༌། ཕྱག་འློག་མ་གཉིས་

ཀི་གཡློན་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང༌། གཡས་ན་ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་། ལ་སློགས་

པའི་སྒས་ཐལ་བ་དང༌། འཁློར་ལློ་དང༌། ཐློད་སྐམ་ལྔ་དང༌། ཐློད་རླློན་ལྔ་བཅུའི་ཕྗེང་བ་

དང་རྗེད་རྒྱན་སློགས་དང་ལྡན་པའི་སྐུ། གཡློན་བསྐུམས་ཤིང་གཡས་བརྐང་གིས་

གདན་ལ་བཞུགས་པའློ། །ཀུན་སྤྱློད་ལས། དཔའ་བློ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ནི། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ལ་

སློགས་པས་བརྒྱན། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔའ་ལ་སློགས་ཀུན། །གཡས་

བརྐང་བ་ཡི་གདན་དང་ལྡན། །མགུར་ཆུ་གདུ་བུ་གདུབ་ཀློར་དང༌། ཞྗེས་སློགས་སྔར་

བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པར་ཡང་བཤད་པས། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་

ཐལ་ཆྗེན་གི་རྒྱན་མི་བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །གཙོ་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མར་བཤད་

པ་དྗེ་བཞིན་དུ་རབ་གཏུམ་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་ཉྗེར་བཞི་ཡང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་མ། ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཕྱག་གཡློན་གིས་ཐློད་པ་ཁག་གིས་བཀང་བ་དང༌། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སང་བ་ལ་བསིགས་པའི་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པའི་ཕྱག་གཡས་པས་གྲི་གུག་

འཛིན་པ་ཅན། སྤྱན་གསུམ་པ། དྲག་པློའི་གཟུགས་ཅན་མ། སྐྲ་གྲློལ་བ་ལ་སྗེ་དབུ་སྐྲ་

སིལ་བུར་གྲློལ་བས་ནི་རྣམ་པར་མཛེས་ཤིང་ཡབ་རྣམས་དང་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་

སྦྱློར་བ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པ་དང༌། ཕྱློགས་ཀི་གློས་ནི་འཆང་བའི་མཆློག་ནི་

གཅྗེར་བུ་ལ་ནམ་མཁའི་གློས་ཅན་དང༌། ཕྱློགས་ཀི་གློས་ཅན་དུ་གྲགས་པའི་དློན་

ནློ། །

མགུལ་རྒྱུན་དང་། གཙུག་ཕུད་དྗེ་གཙུག་རྒྱན་གི་ནློར་བུ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་

ཏའི་འགྲྗེལ་པར་གདུ་བུར་བསྒྱུར་མློད་ཀང༌། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་ནློར་བུ་ནི་གདུ་

བུའི་རྣམ་གྲངས་སློ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་སྗེ་ཆག་འགྱུར་དང་མཐུན་ནློ། །དཔུང་

རྒྱན་དང༌། རྣ་ཆ་དང༌། ཚངས་སྐུད་ཀི་རྒྱན་ཅན། མགློ་བློ་སྐམ་པློ་ལྔ་བཅུའི་ཕྗེང་བས་

མགུལ་པ་ནས་བརླ་ཕ་སྦློམ་གི་བར་དུ་བརྒྱན་པ། འློག་པག་སིལ་སིལ་གི་སྒ་སྒློགས་

པའློ། །སྐྗེ་རགས་ཁྱད་པར་བ་ཟར་བུ་ཅན་རྩྗེ་ལ་དྲིལ་ཆུང་གི་སྒ་སྒློགས་པ་ལ་འློག་

པག་ཅྗེས་ཟྗེར་བས། སྐད་དློད་ཀི་སྗེང་ནས་སྐྗེ་རགས་དང་འློག་པག་གཉིས་ཀ་ལ་

བསྒྱུར་དུ་ཡློད་ཀང༌། འདི་འདྲའི་སྐབས་སུ་མར་དློས་འློག་པག་སིལ་སིལ་ཞྗེས་

བསྒྱུར་བ་ལྟར་འློག་པག་ཏུ་བསྒྱུར་ན་ལྗེགས་སློ། །འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷའི་སྐུ་

མདློག་ལ། གཞུང་ནས་འཁློར་ལློ་གསུམ་ལ་སྔློ་དམར་དཀར་བར་བཤད་པ་མ་

གཏློགས་པ་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཀུན་སྤྱློད་དང༌། འགྲྗེལ་པ་གསུམ་དང༌། འཁྲུལ་

སློང་ལས་ཀང་མི་གསལ་ལློ། །འློན་ཀང་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་འགྲྗེལ་པར། འཁློར་ལློ་

གསུམ་དང་བཀའ་བསློ་རྣམས་ཀང་སྐུ་མདློག་ལ་སློགས་པ་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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པ་ལྟར་དམིགས་ཏྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། གཞུང་ལས་ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་

པའི་ལྷ་རྣམས་ཀང་འཁློར་ལློ་གསུམ་དུ་བཤད་པས། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ཁ་དློག་

གསུངས་པ་ནི་རྟྗེན་གི་འཁློར་ལློ་ཁློ་ན་ལ་མི་བྱ་བར་བརྟྗེན་པའི་འཁློར་ལློ་ལ་ཡང་

བྱའློ། །འློ་ན་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་བརྒྱད་ཚན་གསུམ། སྔློ་དམར་དཀར་པློ་དང༌། ཞལ་

ཕྱག་གི་གྲངས་དང་། ཕྱག་མཚན་འདིར་བཤད་པ་དྗེ་རྒྱུད་གང་ནས་གསུངས་སམ་ན། 

མངློན་བརློད་ལས། སྤྱིར་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པར་

གསུངས་ཤིང༌། ལྗེའུ་བཅུ་བཞི་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་ བཤད་པའི་མཇུག་ཏུ། ཡང་ན་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ནི། །ཇི་འདློད་མདློག་ནི་དབྱྗེ་བ་བྱ། ཞྗེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

དབྱྗེ་བས་ཇི་ལྟར་འདློད་པའི་ཁ་དློག་ཏུ་བྱ་བར་བཤད་པ་ནི། སྐུ་འཁློར་གི་ལྷ་དཀར། 

གསུང་འཁློར་གི་ལྷ་དམར། ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་སྔློན་པློར་བྱ་བའི་དློན་ཏྗེ། སྔར་

འཁློར་ལློ་རྗེ་རྗེའི་ལྷ་རྣམས་ཀང་ཁ་དློག་མི་འདྲ་བར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་མི་བྱ་བར་

ཁ་དློག་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་བྱྗེད་པས་ཡང་ན་ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷའི་ཁ་དློག་མི་གསལ་ཡང༌། དྗེའི་དཀིལ་

ཆློག་ཏུ། དཀར་མིན་དཀར་དང་དམར་པློ་ཡིས། །ཐ་མ་མཆློག་དང་བར་མ་

སྗེ། །ཐམས་ཅད་རིམ་བཞིན་དགློད་པ་ནི། །བ་མའི་རིམ་གིས་དྲིན་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་

འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷའི་ཁ་དློག་སྔ་མ་བཞིན་གསུངས་སློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་ལྷ་

དྲུག་ཅུ་པློ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་དང༌། ཕྱག་མཚན་རློར་དྲིལ་

སློགས་བཤད་པ་ནི། ཀུན་སྤྱློད་ལས་གསུངས་ལ། དྗེར་མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་

བཞི་ས་ཚོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་དང༌། མཚམས་མ་བཞི་གཟུགས་གཉིས་པར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གསུངས་པ་ཙམ་ལས་སློ་སློའི་ཁ་དློག་གསལ་བར་མ་བཤད་པས། ཁ་དློག་ནི་མངློན་

བརློད་ལ་བརྟྗེན་པར་བྱས་ན་ལྗེགས་ལ། ལཱུ་ཨི་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །མངློན་བརློད་ཀི་

ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས། སློབས་པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་དང༌། 

གཡས་བརྐང་དང༌། གཡས་ཀི་ཕྱག་དང་པློས་འཁློར་ལློ་འཛིན་པར་བཤད་པ་མ་

གཏློགས་པ་ཕྱག་མཚན་གསུམ་མཐུན་ནློ། །དྗེའི་ལྗེའུ་ལྔ་པ་ལས། མྱུ་གུ་ཅན་ལ་

སློགས་པ་བརྒྱད་ཀང༌། གཡས་ཀི་ཕྱག་དང་པློས་པད་འཛིན་པ་མ་གཏློགས་པ་ལྷག་

མ་རྣམས་སྔར་དང་འདྲའློ། །དྗེའི་ལྗེའུ་དྲུག་པ་ལས་ནི། ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་པ་

བརྒྱད། ཞལ་ཕྱག་སློགས་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་དང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་ལ། རྣལ་

འབྱློར་མ་ཉྗེར་བཞི་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མར་བཤད་ཀང་ཕྱག་མཚན་ལ་གྲི་གུག་

མྗེད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱློར་མ་ཉྗེར་བཞིའི་ཞལ་ཕྱག་གི་གྲངས་དང༌། ཕྱག་མཚན་

ཀུན་སྤྱློད་དང་མཐུན་ཞིང༌། དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་ཕྱག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་རློ་རྗེ་འཛིན་པའང་ཀུན་སྤྱློད་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །

འློ་ན་མངློན་བརློད་ལས། བདྗེ་མཆློག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་དམ་ཚིག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབྱྗེ་བས། བདྗེ་མཆློག་རིགས་ལྔ་ལ་སློགས་པ་

མང་དུ་བཤད་པ་ལས། ལློ་དྲིལ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འདི་རིགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གི་

དབང་དུ་བྱས་སམ་ན། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་འགྲྗེལ་པར། རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་

པས་རིགས་དྲུག་པ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་སྒྲུབ་ཐབས། རྩ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་མཛད་པའི་

དློན་རྒྱུད་ལྟར་བཀྲློལ་བ། ཞྗེས་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་འདི་རིགས་ཀི་ནང་ནས་དྲུག་པ་

དང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་ནས་རྩ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློར་བཞྗེད་པ་ཤིན་ཏུ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལྗེགས་ཏྗེ། མངློན་བརློད་ལས། རིགས་བྱྗེ་བག་པ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་དཔའ་བློ་

རྣམས་ལ་འཁློར་ལློ་དང་པད་དང་རློ་རྗེ་སློགས་ཀི་རང་རང་གི་རིགས་སློ་སློའི་ཕྱག་

མཚན་གསུངས་ལ། འདིར་ནི་དཔའ་པློ་ཉྗེར་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕྱག་མཚན་གི་

གཙོ་བློ་གཡས་ཀི་ཕྱག་དང་པློའི་ཕྱག་མཚན་ནི་རློ་རྗེ་ཁློ་ནར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

སྐུའི་དཔའ་བློ་རྣམས་དཔྲལ་བར་འཁློར་ལློའི་ཕྗེང་བ་དང༌། གསུང་གི་དཔའ་བློ་རྣམས་

དཔྲལ་བར་པདའི་ཕྗེང་བ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། འདིར་ནི། དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་ཀུན་

གི། །དཔྲལ་བར་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བའློ། ཞྗེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དཀིལ་འཁློར་གཞན་

དུ་མ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕལ་ཆྗེ་བ་དཀིལ་འཁློར་འདི་ཉིད་ལ་སློན་

འབིད་བྱས་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་རྗེ་གཉིས་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་

ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །དྗེས་ན་དཀིལ་འཁློར་འདི་ནི་བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་

མཆློག་ཡིན་ནློ། །འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་རྣམས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འཇློག་པ་ནི་

རྣམ་སང་དང་སང་མཐའ་དང༌། མི་བསྐློད་པའི་རིགས་སུ་འཇློག་པ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། 

དཀིལ་འཁློར་འདི་རིགས་བསྡུས་ཡིན་པས་རིགས་སློ་སློ་བ་ཡང་ཡློད་དགློས་མློད་

ཀང༌། རིགས་མ་བསྡུས་པའི་རིགས་རྐང་སློ་སློ་བའི་རིགས་དང་མི་འདྲའློ། །མངློན་

བརློད་ལས། ཐུགས་གསུང་སྐུའི་ལྷ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱློད་པ་དང༌། ས་ལ་སྤྱློད་པ་

དང༌། ས་འློག་ན་སྤྱློད་པ་ཞྗེས་དང༌། ཀུན་སྤྱློད་ལས་དྗེ་དག་ལ་རྒྱུ་བ་ཞྗེས་གསུངས་

པའི་དློན་ནི། སྔློན་ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ལ་སློགས་པའི་མིང་ཅན་གི་ལྷ་བཞི་དང༌། དྲི་ཟ་

བཞི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱློད་པས་པུ་ལིར་མ་ལ་ཡ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་བརྒྱད་བཟུང་བ་

དང༌། མྱུ་གུ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་མིང་ཅན་གི་གནློད་སྦྱིན་བཞི་དང་སིན་པློ་བཞི་ས་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྤྱློད་པས། ཀ་མ་རཱུ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་བརྒྱད་བཟུང་བ་དང༌། སློབས་པློ་ཆྗེ་ལ་

སློགས་པའི་མིང་ཅན་གི་ཀླུ་བཞི་དང༌། ལྷ་མ་ཡིན་བཞི་ས་འློག་ན་སྤྱློད་པས། པྲྗེ་ཏ་པུ་

རི་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་བརྒྱད་བཟུང་བ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་

ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀིས་བཏུལ་ནས་མིང་དང་ཆ་ལུགས་སློགས་འདྲ་བར་བྱས་ཞྗེས་

ཟངས་དཀར་གི་རྗེས་སུ་འབང་བ་དག་གསུང་བ་ནི་མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ནའང་

དྗེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་འདུག་ལ། དྗེའི་ཕྱིར་འདུལ་བྱྗེད་རྣམས་ལའང་གནས་དང༌། 

འདུལ་བྱའི་སློ་ནས་མཚན་དྗེ་ལྟར་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། མིང་དློན་གཞན་ཡང་ཡློད་

དློ། །འཁློར་ལློའི་རྩིབས་ཉྗེར་བཞི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིར་མངློན་བརློད་ལས་བཤད་ལ། དྗེའི་

དགློས་པ་ནི་ལྷའི་གནས་དྗེ་རྣམས་ལ་ཕྱིའི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་དང༌། དྗེར་བཀློད་པའི་ལྷ་

དང་ལྷ་མློ་ཡང༌། ཡུལ་དྗེ་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་དངློས་ཡིན་པའི་

མློས་པ་བརྟན་པློ་བསྐྗེད་ནས་བསློམས་ན་ཡུལ་དྗེའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་

པ་མྱུར་བའི་གནད་ཆྗེན་པློ་ཡློད་པས་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་གལ་ཆྗེའློ། །གཞིའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཤར་དང་བྱང་དང་ནུབ་དང་ལྷློའི་སློ་རྣམས་སུ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་

གཡློན་སྐློར་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁྭ་གདློང་མ་དང༌། འུག་གདློང་མ་དང༌། ཁྱི་གདློང་

མ་དང༌། ཕག་གདློང་མ་རྣམས་དགློད། དཀིལ་འཁློར་གི་མྗེ་དང་བདྗེན་བལ་དང་རླུང་

དང་དབང་ལྡན་གི་མཚམས་རྣམས་སུ། མྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་གཡས་སྐློར་གི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཡ་མ་དཾ་ཌི་སྗེ་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་དང༌། གཤིན་རྗེ་ཕློ་ཉ་མློ་དང༌། གཤིན་རྗེ་

མཆྗེ་བ་ཅན་མ་དང༌། གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མ་རྣམས་དགློད་དློ། །ཞལ་ཕྱག་གི་གྲངས་

དང་ཕྱག་མཚན་ལ་སློགས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏྗེ་དཔྗེར་ན་མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

383

བཞི་པློ་བཞིན་དུ་བྱ་སྗེ། འློན་ཀང་བྱ་རློག་གདློང་ལ་སློགས་པའི་གདློང་མ་བརན་མི་

འདྲ་བ་བཞིའི་དབྱྗེ་བས་དྗེ་རྣམས་ལས་དབྱྗེ་ཞིང་མི་འདྲ་བར་བྱའློ། །

བྱ་རློག་གདློང་ལ་སློགས་པ་ནི་དབུ་རིལ་པློ་མིན་གི། གདློང་གི་ཕྱློགས་ཙམ་

ཞིག་དྗེ་རྣམས་ཀི་གདློང་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྣ་རྒྱན་སློགས་གདགས་སུ་མི་རུང་

ངློ་ཞྗེས་བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་གསུང་ངློ་། །བྱ་རློག་གདློང་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་ནག་

ལང་དམར་སྗེར་བའི་མདློག་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང༌། མཚམས་མ་བཞི་མི་འདྲ་བར་

སློན་པ་ནི། བྱ་རློག་གདློང་མ་སློགས་གདློང་གི་སློ་ནས་མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་

དང་མི་འདྲ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་མྗེ་ལ་སློགས་པའི་མཚམས་ན་གནས་པའི་ལྷ་མློ་བཞི་ནི་

མིའི་བུ་མློ་མཛེས་པ་ལྟར་ཡིད་འཕློག་པ། སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཁ་དློག་ནི་ཕྱྗེད་གཟུགས་

ཀི་ཚུལ་གིས་གཉིས་པ་སྗེ། ཕྱྗེད་གཡས་ནི་གཡས་ཀི་སློ་མའི་ཁ་དློག་དང༌། ཕྱྗེད་

གཡློན་ནི་གཡློན་གི་སློ་མའི་ཁ་དློག་ཅན་མའློ། །བརྒྱད་ཆར་ཡང་ཡི་དྭགས་ཏྗེ་རློའི་

སན་ལ་གནས་པ། དྲག་མློ་ཆྗེན་པློ་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་མཛད་པ་ལ་བརྩློན་པ་སྗེ། 

དུར་ཁློད་ན་གནས་པས་རློའི་གདན་ཅན་ནློ། །དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་ཀུན་གི་ནི་

དཔྲལ་བར་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་འཛིན་པའློ། །འདི་རྣམས་ནི་སྔློན་གི་དུས་སུ་མིའམ་ཅི་མློ་

བཞི་དང་ཕ་མྗེན་མ་བཞིས་དུར་ཁློད་བརྒྱད་དམ། “འཐུང
1

་གཅློད་དང་ཉྗེ་བའི་འཐུང་

གཅློད་དང༌། གྲློང་མཐའ་དང་ཉྗེ་བའི་གྲློང་མཐའ་བཟུང་བ་བཏུལ་བའི་ཚེ། ཁློ་བློ་འཇིག་

རྟྗེན་གསུམ་རྒྱལ་དང་ལྷ་མློ་གཽ་རཱི་ལ་སློགས་པ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད་ལ། སློ་མ་བཞིས་

ཡབ་རྣམས་གདློང་བརན་གི་ཚུལ་དུ་སྦས། མཚམས་མ་བཞིས་ཡབ་རྣམས་ཕྱྗེད་

1  སྐུ།   འཐུད
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གཟུགས་ཀི་ཚུལ་དུ་སྦས་ནས་མ་མློའི་སྐུར་བསན་པས་སྔར་བཤད་པ་བརྒྱད་བཏུལ་

བ་དང༌། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་ན་གནས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷ་གདུག་པ་

ཅན་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ནི་དབང་ཕྱུག་མཆློད་པར་བྱྗེད་ལ། དབང་ཕྱུག་གི་དྲག་པློའི་སྐུ་

འཇིགས་བྱྗེད་ནག་པློ། ཆུང་མ་དུས་མཚན་དང་བཅས་པ་ནི། འཛམ་བུའི་གླིང་གི་

དབུས་མ་ག་ད་ན་གནས་པ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། རློ་རྗེ་འཆང་གིས་འཛམ་

བུའི་གླིང་དུ་བདྗེ་མཆློག་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་སྤྲུལ་ནས། འཇིགས་བྱྗེད་

ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་བཏུལ་ཏྗེ་ཞབས་འློག་ཏུ་མནན། དྲག་པློའི་ཆུང་མ་བཞི་ནི་མཱ་མ་

ཀི་ལ་སློགས་པ་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིར་སྤྲུལ་བས་བཏུལ་ལློ། ཞྗེས་བློད་ཀི་བ་

མ་དག་གསུང་སྗེ། མངློན་བརློད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ནའང་དྗེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པ་སང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་ཕྱློགས་མཐུན་གི་དག་པ་དང་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ལ་གསུམ། བྱང་

ཕྱློགས་སློ་བདུན་ལྷ་དང་སྦྱར་བ་དང་། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པ་དང་། སྔར་

གསུངས་པའི་དློན་བསྡུས་ཏྗེ་བསན་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང་། ཡན་

ལག་གི་དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། ཕྱློགས་མཐུན་གི་དག་པ་སློམ་པའི་སྐབས་ནི། མངློན་

བརློད་ལས། མ་ངལ་བར་དུ་ལྷ་སློམ་པ་དང་སྔགས་བཟླ་བ་བྱ་བ་དང༌། ངལ་ན་དག་པ་

དྗེ་སློམ་པར་བཤད་ལ། ལཱུ་ཨི་པས་སྐབས་འདི་དང་དྲིལ་བུ་པས་ཀང་ལུས་དཀིལ་གི་

ལྷ་སློམ་པ་རློགས་མ་ཐག་སློམ་པར་བཤད། ནག་པློ་པས་ལྷ་རློགས་པར་སློམ་པ་དང༌། 

ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་དང་དབང་བསྐུར་ཏྗེ་མཆློད་པ་བྱས་པའི་འཇུག་ཐློགས་སུ་སློམ་

པར་བཤད་པས། སྐབས་གཅིག་ཁློ་ནར་མ་ངྗེས་ལ། སློ་སློའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་

བཞིན་བྱའློ། །འདི་སློམ་པའི་དགློས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ལས་ལྷའི་རྣམ་པ་ལ་
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མངློན་པར་ཞྗེན་པ་དློར་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་

སློམ་པར་བཤད་པའི་དང་པློ་ནི། འབས་བུའི་སྐབས་ན་གཉིས་མྗེད་བདྗེ་ཆྗེན་གི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཉིད་ལྷར་ཤར་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱྗེད་

པའི་དློན་ཡིན་གི། སློ་བདུན་པློ་ཐྗེག་ཆྗེན་གཞན་དང་ཐུན་མློང་བ་ཉིད་ལྷར་སློན་པ་

དང༌། ལྷ་སྐུ་ཤ་རུས་ལ་སློགས་པའི་གདློས་བཅས་མིན་པར་འཇའ་ཚོན་ལྟར་སློམ་པ་

ཙམ་གི་དློན་མིན་ནློ། །གཉིས་པ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་གཞི་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའི་རྟློགས་པ་དམ་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྗེད་པའི་དློན་ནློ། །ཇློ་བློ་ཆྗེན་

པློའི་འགྲྗེལ་པར་དགློས་པ་བཞི་བཤད་པའི་དང་པློ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཆློས་

སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་བསན་པ་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཆློས་སྐུ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་གཉིས་མྗེད་ཡྗེ་

ཤྗེས་དྗེ་ཉིད་ཡིན་པས་དྗེ་ལྟར་རློ། །ལྷར་ཞྗེན་པ་བཟླློག་པ་ནི་སྔ་མའི་ངློ་བློར་བསློམས་

པས་དྗེའི་ངློ་བློར་མ་ཤར་བའི་ལྷའི་སྐུ་ཙམ་ལ་ཞྗེན་པ་ཟླློག་པའློ། །

གསུམ་པ་སྒྱུ་མ་དང་སློང་པ་གཉིས་མྗེད་དུ་མཚོན་པ་ནི་བདྗེ་སློང་གི་ཐུགས་

དང་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་ཤྗེས་པར་བྱྗེད་པའློ། །བཞི་པ་ཅིག་ཅར་

ལམ་དུ་བྱས་པ་ཐྗེག་པའི་ཁྱད་པར་ནི་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའི་ལྷ་སྐུ་དང༌། ཕར་ཕྱིན་གི་

ཐྗེག་པའི་སློང་ཉིད་རྟློགས་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའློ། །སློམ་ཚུལ་ནི་

མན་སྗེ་ལས་གུར་དུ། སློང་ཉིད་སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པ། །གང་དུ་སྗེམས་ནི་རབ་སློམ་

པ། །དྗེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་ནི། །དགྗེ་འདུན་གི་ཡང་བསན་པའློ། ཞྗེས་དྲངས་

ནས། བསློམ་པར་བྱ་བ་དྗེ་ཁློ་ན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ནང་དུ་འདུས་

ཀི། ལློག་པར་བསློམ་པར་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ན་ཡློངས་སུ་འདྲིས་པའི་དློན་དུ་
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བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱློགས་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བ་དྗེ་

གློམས་པར་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་སྔ་མ་ལྟར་བྱྗེད་ན་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་བྱྗེད་ལས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ལུས་དྲན་

པ་ཉྗེར་གཞག་སློགས་སུ་ཐ་སད་བྱྗེད་པས་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་སྗེམས་གཅིག་

ཉིད་ལ་ལྡློག་པས་ཕྱྗེ་བའི་ཆློས་སློ་བདུན་དུ་བྱས་ནས། ལྷ་སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་ལྟ་བ་

འདི་ནི་གཙོ་བློའི་དློན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ནི་སློ་བདུན་པློ་ལ་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་ནས་བཤད་པ་

ལྟར་གི་དམིགས་རྣམ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་མི་བྱྗེད་དློ། །ཡང་ན་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློས་

ཀང་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་འདྲིས་པར་བྱ་བའི་དློན་དུ་མདློ་སྗེའི་ཕྱློགས་ནས་གསུངས་

པའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་སློ་བདུན་དང་བཅས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་གློམས་བར་

བྱྗེད་པ་ནི་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་ཀང་བཤད་པ་ལྟར་ཏྗེ། བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་ལྟ་

བ་ནི་དྗེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་དགློས་སློ། །གཞན་ཡང་ལྷ་རྣམས་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་ལྟ་

བ་ནི་དབང་རྣློན་དང༌། དྗེ་ལྟར་མི་ནུས་པས་ནི་ཐུན་མློང་བའི་ཆློས་སློ་བདུན་པློ་རྗེ་རྗེ་

ནས་ལྷའི་ངློ་བློར་ལྟ་བ་ནི་དབང་པློ་དམན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པར་བཤད་དྗེ། འཁྲུལ་

སློང་ལས། དྗེ་ཉིད་ཀི་ངང་ནས་སྐད་ཅིག་གིས་བཞྗེངས་པའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ཀི་ཕྱིར། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློའི་ལྷའི་རང་བཞིན་སློ་སློ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་སློ་སློར་སྦྱར་བ་ནི་དབང་པློ་དམན་པའི་དློན་དུ་ཡིན་པས་

འདིར་མ་བྱས་པས་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྦྱར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །སྐད་ཅིག་ལ་

སྦྱར་བས་ཆློག་པ་དྗེ་ཡང་དང་པློར་ལྡློག་པས་ཕྱྗེ་བ་ལ་རྗེ་རྗེ་ནས་སྦྱློར་བ་མི་བྱྗེད་པ་

ཡང་མིན་ལ། རྗེ་ཞིག་གི་བར་དུ་ཐུན་མློང་བའི་སློ་བདུན་ལ་འདྲིས་པར་མི་བྱྗེད་པ་
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ཡང་མིན་མློད་ཀང༌། ཆློས་སློ་བདུན་ལྷ་སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་ལྟ་བ་ནི་གཙོ་བློའི་དློན་

ལ་བྱྗེད་དློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་ཀང་སློ་བདུན་གི་དག་པ་བསྡུས་ནས་གསུངས་

སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཕྱི་དཀིལ་གི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རློགས་པའི་མཇུག་འདིར་སྔར་ལྟར་

གནས་བཞི་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་སློགས་དྲན་པར་བྱས་ནས། བདྗེ་བ་བསྐྗེད་པ་དང་

སློང་པ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར་ནས་དྗེའི་ངློ་བློར་ལྷ་རྣམས་རྗེ་རྗེ་ནས་སམ། སྤྱིར་བསྡུས་

ནས་ལྟ་བ་བྱ་སྗེ། ཆློས་སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་ལྟ་བའི་གཙོ་བློའི་དློན་དྗེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དང༌། ཚུལ་དྗེས་ཀང་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕྱི་དཀིལ་བསློམས་པའི་འཇུག་དྗེ་ནས་དྗེ་ལས་གཞན་ཡང་ཟད་

པ་དང་མི་སྐྗེ་བ་ཤྗེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་འཐློབ་པའི་ཕྱློགས་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཆློས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་བདུན་དང་སྦྱློར་

བས་སྦྱར་བར་བྱ་སྗེ། སྦྱློར་ཚུལ་དྗེ་དག་ཀང་གང་ཞྗེ་ན། ལུས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། 

ཆློས་དང༌། སྗེམས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཉྗེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ནི། རིམ་པ་བཞིན་གཡས་

སྐློར་གིས་མཁའ་འགྲློ་མ་ནས་གཟུགས་ཅན་མའི་བར་བཞིར་བལྟའློ། །ཉྗེར་གཞག་

བཞི་ནི། རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་ཕུང་དང་ཚོར་ཕུང་ཤྗེས་པ་ལ་གཞློལ་བ་དང༌། རྩློམ་

པ་དང༌། འདུ་ཤྗེས་དང་འདུ་བྱྗེད་ཀི་ཕུང་པློ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ངྗེས་པར་འཛིན་པ་དང༌། 

རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློའི་རང་བཞིན་སློ་སློར་འབྱྗེད་པར་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་

གསུངས་པའི་དློན་ནི། ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་ལུས་ཚོར་སྗེམས་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བཞི་སྒྱུ་

མ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྐྗེ་བ་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའི་ཤྗེས་རབ་དང༌། སིང་རྗེ་
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དབྱྗེར་མྗེད་པ་ལ་བཤད་དྗེ་སྔར་ལྟར་བཤད་དློ། །རྗེས་སུ་དྲན་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

དྗེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སློབས་ཀིས་ཡུལ་དྗེ་ལ་དྲན་པ་བཞག་པས་ན་དྲན་པ་ཉྗེར་

གཞག་གློ །གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པ་ལས། འདིར་ཐ་མ་གཉིས་བཟླློག་

པ་ནི་ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་དུ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་ངློ༌། །འདུན་པའི་དང༌། 

བརྩློན་འགྲུས་ཀི་དང༌། སྤྱློད་པའི་དང༌། སྗེམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་བཞི་ནི་རིམ་

པ་བཞིན་དུ། གཏུམ་མིག་མ་ནས་ས་ཆྗེན་མའི་བར་གི་ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་མློ་བཞིར་

བལྟའློ། །དྗེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲློ་བ་ལ་སློགས་པའློ། །རང་པ་ནི་དྗེའི་

གནས་སློ། །འདུན་པ་ནི་ཆློས་ཉན་པ་སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་པ་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་

ནི་དྗེའི་རྒྱུན་ལས་མི་ལྡློག་པར་གློམས་པར་བྱྗེད་པའློ། །དཔྱློད་པ་ནི་ཆློས་ཀི་དློན་ལ་

ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པ་དང༌། སྗེམས་ནི་བྱང་ཆུབ་མངློན་དུ་བྱྗེད་པའི་བྱ་བ་ལ་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་བྱྗེད་པའློ། །ཕར་ཕྱིན་ཐྗེག་པ་ནས་འདུན་པ་སློགས་བཞི་རྫུ་

འཕྲུལ་རང་པར་མི་བྱྗེད་པར་འདུན་སློགས་བཞིའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བྱྗེད་ལ། སཾ་བྷུ་ཊ་

ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ཏྗེ། རྫུ་འཕྲུལ་སྐྗེད་ནུས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་འགྲུབ་པ་ལ་སློ་

བཞི་སྗེ་འདུན་པ་དྲག་པློ་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་རྒྱུན་རིང་དང༌། དམིགས་པ་རྣམ་པར་

འབྱྗེད་པ་དང༌། སྔློན་གློམས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་ས་བློན་སྗེམས་ལ་ཡློད་པ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་འཐློབ་པའློ། །ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་སྔར་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་ཏུ་བཤད་པའི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་གྲློགས་བྱས་པའི་སློ་ནས་རབ་གཏུམ་

ལ་སློགས་པ་བཞིར་བཞག་པར་བཤད་པའི་ཏྗེང་ངྗེ་འཛིན་ནི་འདུན་པ་ལ་སློགས་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བཞིའློ། །



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

389

འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་ལ་གྲློགས་ཀི་སློ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རང་པ་

བཞིར་མིང་བཏགས་ཞྗེས་པའི་ལུགས་ཏྗེ། གཞུང་གཞན་ནས་བཤད་པའི་ཐ་མ་

གཉིས་ཀི་རིམ་པ་ལས་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱུད་གཉིས་ལས་སྔར་ལྟར་བཤད་པས་འདིར་

ཡང་དྗེ་ལྟར་མཛད་དློ། །དད་པ་ནི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་ལས་འབས་ལ་ཡིད་

ཆྗེས་པ་དང༌། དབང་པློ་ནི་འདི་ནི་དྗེའློ་ཞྗེས་ངྗེས་པར་འཛིན་པའློ། །བརྩློན་འགྲུས་ཀི་

དབང་པློ་ནི་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་པ་ཉིད་ངྗེས་པར་བཟུང་བའློ། །དྲན་པའི་དབང་པློ་ནི་

མི་རྨུགས་པའི་མི་བརྗེད་པས་མ་རིག་པ་སྗེ་རྨུགས་པའི་སྐབས་མི་འབྱྗེད་པའློ། །ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་པློ་ནི་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་ལ་དབང་བྱྗེད་པའློ། །ཤྗེས་རབ་ཀི་

དབང་པློ་ནི་སང་བང་འབྱྗེད་པ་ལ་དྗེ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པར་བཟུང་བའློ། ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་ནས་བཤད་ལ། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བ་དང་སྗེམས་དང་བ་ནི་དད་པ་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ནི་སྗེམས་མངློན་པར་སྤློ་བ། དད་

པའི་དབང་པློ་ལ་བརྟྗེན་པའི་ཆློས་རྣམས་གང་གིས་ཉྗེ་བར་སློག་པ་ནི་བརྩློན་འགྲུས་

དང༌། དྗེའི་དབང་པློ་བསྐྗེད་པའི་དློན་ལ་མི་རྨུགས་པའི་དྲན་པ་དང༌། དྗེའི་དབང་པློའི་

དློན་ལ་མངློན་པར་ཕྱློགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། དྗེའི་དབང་པློས་རྩྗེ་

གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་དློན་རྣམས་འབྱྗེད་པའི ་ཤྗེས་རབ་ཀི་དབང་པློར་བཤད་

དློ། །དབང་པློ་ལྔ་ནི་དཔའ་བློའི་བློ་གྲློས་མ་ནས་ཤིང་གྲིབ་མའི་བར་ཐུགས་ཀི་ལྷ་མློ་

བཞི་དང༌། གསུང་གི་ལྷ་མློ་ས་སྲུངས་མར་བལྟའློ། །བརྟན་པའི་བློ་ཅན་མ་ལ་འདིར་

དཔའ་བློའི་བློ་གྲློས་མ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་ལས་ཀང་

འབྱུང་ངློ༌། །ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་སྔར་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་དབང་པློ་ལྔས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དབང་བྱས་པའི་སློ་ནས་ལྷ་མློ་དྗེ་ལྔར་འཇློག་པར་བཤད་དློ། །དད་པའི་དབང་པློ་ལ་

སློགས་པ་ལྔ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་རང་གི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་ཀིས་མི་རི་བའི་

ཕྱིར། དད་པའི་སློབས་ནས་ཤྗེས་རབ་ཀི་སློབས་ཀི་བར་ལྔར་གྱུར་པ་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་མློ་ནས་ཤིན་ཏུ་བཟང་མློའི་བར་གི་ལྷ་མློ་ལྔར་བལྟའློ། །ཇློ་

བློའི་དགློངས་པ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཉིད་དད་སློགས་སློབས་སུ་གྱུར་པའི་

སྐབས་སུ་དྗེ་དག་གི་སློ་ནས་ལྷ་མློ་ལྔར་འཇློག་པ་སྔ་མའི་རིགས་པས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་དང༌། དགའ་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང༌། 

ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། བཏང་སློམས་ཀི་མཐར་ཡང་དག་

བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཅྗེས་སྦྱར་བ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློང་པ་ཉིད་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་

གཅིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་ཉིད་དང༌། ལྗེ་ལློའི་སྐབས་མྗེད་པར་སློ་སྐྗེའི་ས་ལས་ངྗེས་

པར་འབྱུང་བ་དང༌། དགྗེ་བའི་ཆློས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་ཞིང་དགའ་བའི་མི་མཐུན་ཕྱློགས་

བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་གཅློད་པ་དང༌། དགྗེ་བ་ལ་སྗེམས་

ཤིན་ཏུ་ལས་སུ་རུང་བ་དང༌། བདག་མྗེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་དྗེ་ཉིད་དུ་ངྗེས་པར་

འཛིན་པ་དང༌། མི་བརྗེད་པའི་ངང་ཚུལ་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་བསྒིམ་མི་དགློས་པར་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་སྗེ། དྗེ་བདུན་ནི་རིམ་པ་བཞིན་རྟ་རྣ་མ་ནས་ཤིན་ཏུ་དཔའ་མློའི་བར་

གི་ལྷ་མློ་བདུན་དུ་བལྟའློ། །ཇློ་བློའི་བཞྗེད་པ་ལྟར་ན་དྗེ་བདུན་ཁ་ཅིག་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཀི་ངློ་བློ་དང༌། ཁ་ཅིག་བྱྗེད་ལས་སློགས་ལ་བཤད་དགློས་སློ། །དྗེ་དག་གི་གློ་

རིམ་ཀང་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་ལས་སློ། །

ལྟ་བ་དང༌། རྟློག་པ་དང༌། ངག་དང༌། ལས་ཀི་མཐའ་དང༌། འཚོ་བ་དང༌། རྩློལ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྣམས་ཀི་མགློར་ཡང་དག་པའི་ཞྗེས་སྦྱར་བ་

རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ལ་ཤིན་ཏུ་གུས་ཤིང་དྗེའི་དློན་

ཕྱིན་ཅི་མ་ལློག་པར་རྟློགས་པ་དང༌། ལྗེགས་པའི་བྱ་བ་བརྩམས་པ་མི་འདློར་བ་དང༌། 

སྗེམས་ཅན་མི་སླུ་བའི་ཚིག་རྫུན་དང་བལ་བ་དང༌། གང་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་དགྗེ་བཅུ་

ལས་མི་འདའ་བ་དང༌། སྗེམས་ཅན་ལ་མི་འཚེ་བའི་ཚུལ་གིས་འཚོ་བ་དང༌། ཕྱག་

དང་སྐློར་བ་སློགས་ཀི་དགྗེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། རྒྱལ་བའི་གསུང་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། 

ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཚུལ་དུ་དམིགས་པའློ། །དྗེ་བརྒྱད་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློབས་ཆྗེན་མ་

དང༌། འཁློར་ལློས་སྒྱུར་མ་དང༌། བརྩློན་ཆྗེན་མ་གསུམ་དང༌། གཡློན་སྐློར་གིས་བྱ་

རློག་གདློང་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་དང༌། གཙོ་བློའི་ངློ་བློར་བལྟའློ། །དྗེ་བརྒྱད་ཀི་མཐར་

ཡང་དག་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་ཅྗེས་པ་མ་བྱུང་ཡང༌། ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་བ་

ནས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦྱར་རློ། །ཇློ་བློའི་བཞྗེད་པ་ནི་དྗེ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་

ཀི་ངློ་བློ་དང་དྗེའི་ནུས་པ་དང༌། བྱྗེད་ལས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་མིང་འདློགས་པར་ཤྗེས་

པར་བྱའློ། །དགྗེ་བའི་ཆློས་མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་སྐྗེད་པ་དང༌། སྐྗེས་པ་སྲུང་བ་དང༌། མི་

དགྗེ་བའི་ཆློས་སྐྗེས་པ་རྣམས་སློང་བ་དང༌། མ་སྐྗེས་པ་རྣམས་མི་སྐྗེད་པ་བཞི་ནི་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཡས་སྐློར་གིས་ཡ་མ་དཾ་ཌི་ལ་སློགས་པ་བཞིར་བལྟའློ། །ཇློ་བློའི་

འགྲྗེལ་པར་སྔར་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་དྗེ་ཡང་དག་སློང་བའི་བརྩློན་འགྲུས་

ཀིས་གྲློགས་བྱས་པའི་སློ་ནས་མཚམས་མ་བཞིར་འཇློག་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

བྱང་ཕྱློགས་སློ་བདུན་ལྷ་མློ་དང་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

དཔའ་བློ་དང་དངློས་སུ་སྦྱར་བ་ན་སྔ་མ་ཉྗེར་བཞི་ཡང་རང་རང་གི་དཔའ་བློ་དང་སྦྱློར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བ་ཤྗེས་ནུས་ལ། དྗེའི་གནད་ཀིས་སློ་བདུན་པ་གཙོ་མློ་དང་སྦྱར་དགློས་པའང་ཤྗེས་

པས། དག་པ་དྗེ་དག་ནི་དཔའ་པློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་དག་

པའློ། །ཡང་དག་སློང་བ་བཞི་མཐར་བཤད་པ་ནི་ཉློན་མློངས་དང་ཉྗེ་ཉློན་གི་སྒིབ་པ་

རྣམས་སངས་ན་ཡང་དག་པར་སློང་བ་དྗེའི་ཕྱིར་ཞྗེས་པའམ། ཡང་ན་ཇི་སིད་དུ་རྣལ་

འབྱློར་པ་ཧྗེ་རུ་ཀར་གྱུར་པ་དྗེ་སིད་དུ་འདི་རྣམས་ཁློ་ནས་རྟག་ཏུ་སྤྱློད་དློ་ཞྗེས་ཤྗེས་

པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་དང་གློ་རིམ་མི་མཐུན་པར་བཤད་དློ། ཞྗེས་

ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་བཤད་པའི་ཕྱི་མའི་དློན་ནི་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཧྗེ་

རུ་ཀར་བཤད་པའི་འློག་ཏུ་གཉྗེན་པློའི་ཕྱློགས་སྒྲུབ་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་

འགློག་པའི་སློང་བ་བཞི་བཤད་པ་ན་བྱང་ཕྱློགས་སྔ་མ་སློ་གཉིས་ཀིས་བྱ་བ་དྗེ་

གཉིས་སྒྲུབ་པ་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀ་མ་ཐློབ་བར་དུ་བྱ་དགློས་པར་ཤྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ་འདི་སྔ་མ་

ལས་ལྗེགས་སློ། །མངློན་བརློད་དང་ཀུན་སྤྱློད་ལས་གློ་རིམ་དྗེ་ལྟར་གསུངས་ལ། སཾ་

བྷུ་ཊ་ལས་དྲན་པ་ཉྗེར་གཞག་གི་འློག་ཏུ་ཡང་དག་སློང་བ་བཤད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཡན་

ལག་བདུན་ཀང་ཕར་ཕྱིན་དང་གློ་རིམ་མཐུན་པར་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུས་དཀིལ་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག་དང༌། གཞུང་གི་ཚིག་དློན་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་དབྱྗེ་དང་གློ་རིམ། 

རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་རྣམ་གཞག་གློ །དང་པློ་ནི། ཉུང་ངུའི་རྩ་རྒྱུད་

ལས། རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་ས་དང་གནས། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྐུའི་ཡན་ལག །ཐམས་ཅད་

བརྟན་གཡློ་བདག་ཉིད་ཅན། ཞྗེས་དང༌། མཐློ་རིས་ས་སྗེང་ས་འློག་ཏུ། །དཔའ་བློའི་

ཡན་ལག་བརྟན་གཡློའི་བདག །པཱུ་ལ་སློགས་པ་གང་བསན་པ། །ཕྱི་ནང་བདག་ཉིད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཅན་དུ་གནས། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་མ་གཏློགས་པ་ལུས་དཀིལ་གསལ་བར་མ་

གསུངས་ལ། བཤད་རྒྱུད་མངློན་མརློད་ཀི་ལྗེའུ་དགུ་པར། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ལྟྗེ་

བར་བསྐྗེད་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ལུས་ལ་བཀློད་པའི་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་

དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཤད་དྗེ། རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་པའི་

དབང་དུ་བྱས་ན་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་གཅིག་ལས་མྗེད་ཅིང༌། དྗེ་གཉིས་ཀང་གདན་གཅིག་

ལ་བཞུགས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །ལྗེའུ་དགུ་པ་དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྦྱང་དཀའ་ཟླ་བས་

མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལུས་ལ་དགློད་

པ་མ་བྱས་ཤིང༌། ལུས་དཀིལ་བསློམས་ཟིན་བའི་འློག་ཏུ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་

དྲུག་ཅུ་བཀློད་ནས་སློམ་པ་བྱས་པ་ནི་ལུས་དཀིལ་སྔ་ལ་ཕྱི་དཀིལ་རྗེས་སུ་སློམ་པའི་

ལུགས་སློ། །ཕྱི་དཀིལ་སྔློན་དུ་བསློམས་ནས་རྗེས་སུ་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ནི་ལཱུ་ཨི་

པས་གསུངས་ཏྗེ། འདིའི་རྗེས་སུ་འབངས་པའི་རྒྱ་གཞུང་མང་ངློ༌། །ནག་པློ་སྤྱློད་པས། 

ཕྱི་དཀིལ་གི་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་པུལི་ར་མ་ལ་མགློ་བློར་

ཐློད་པའི་དུམ་བུ་ཅན་དང༌། རབ་གཏུམ་མློ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་ལུས་ཀི་གནས་ཉྗེར་

བཞིར་སློམ་པ་ཡང་བཤད་ལ། བརྒྱད་ཚན་གསུམ་ཀི་དང་པློ་བཞི་བཞི་ཤར་ལ་

སློགས་པའི་ཕྱློགས་སུ་ལུགས་མི་མཐུན་དང༌། ཕྱི་མ་བཞི་བཞི་དབང་ལྡན་ལ་སློགས་

པའི་མཚམས་སུ་ལུགས་མཐུན་དུ་འགློད་པར་གསུངས་པས་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་ཕྱི་དཀིལ་

དུ་འགློད་པ་དང༌། ནང་ལུས་ལ་འགློད་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་བཤད་པ་ནི། རློ་རྗེ་

མཁའ་འགྲློའི་བཅུ་བཞི་པར། ཕྱི་དང་ནང་དང་ཡང་དག་གནས། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་ཕྱྗེ་

བ་ཡིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པའི་རྗེས་སུ་འབངས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ་ནི་ཕྱི་དཀིལ་དང་ལུས་དཀིལ་གཉིས་ཀ་སློམ་

པར་བཤད་པའི་སྗེང་ནས་ཡིན་ཏྗེ། གཉིས་ཀ་སློམ་པ་ནི་ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་

ཀི་བཅུ་བཞི་བའི་ཡང་དགློངས་པར་སང་ཞིང༌། ཕྱི་དཀིལ་སྔློན་དུ་བསློམས་པའི་རྗེས་

སུ་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་ཀི་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ཡང་དྗེར་བཤད་དློ། །མངློན་བརློད་ཀི་དགུ་པ་

དང་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་ནི་ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་སློམ་པ་མ་བཤད་པར་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་

ཙམ་ཞིག་སློམ་པར་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟྗེན་གི་ལུས་དཀིལ་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། བརྟྗེན་པའི་

ལུས་དཀིལ་གི་རྣམ་གཞག་གློ །དང་པློ་ནི། མངློན་བརློད་ལས། བརྟྗེན་པའི་ལུས་

དཀིལ་སློམ་པར་བཤད་པ་མ་གཏློགས་པ། རྟྗེན་གི་ལུས་དཀིལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

མ་བཤད་ལ། ལཱུ་ཨི་པའི་རྩ་བ་དང་འགྲྗེལ་པ་གཞན་ལྔ་དང༌། འཁྲུལ་སློང་དང་ནག་པློ་

སྤྱློད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། སྦྱང་དཀའ་ཟླ་བ་སློགས་ཀིས་ཀང་མ་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་

པ་སློམ་འབྱུང་ལས་ལུས་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་ལུས་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེགས་སློགས་

རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་ཚུལ་སཾ་བྷུ་ཊར་གསུངས་པ་བཞིན་བཤད་ལ། དྗེར་

བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་རྗེས་སུ་བཤད་པ་ནི་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

ལག་ལྗེན་གི་རིམ་པ་ནི་ཕྱི་དཀིལ་དང༌། ཆློས་སློ་བདུན་བསློམས་པའི་མཇུག་ཏུ་

བྱའློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་ཀང༌། ལུས་ཀི་ཆ་རྣམས་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩྗེགས་དང༌། 

རི་རབ་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་སློམ་པ་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་སློམ་པའི་སྔློན་དུ་

གསུངས་པ་ནི་བཤད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཊའི་ལུགས་སློ། །དྗེས་ན་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་

གཉིས་ཀ་སློམ་པ་དང༌། བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་ཙམ་ཞིག་སློམ་ནའང་འདྲ་བས་ལུས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པ་ནི་སྔློན་དུ་གཏློང་དགློས་ཏྗེ། འདི་ནི་དཔལ་འདུས་

པའི་ལུགས་ཀང་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀ་སློམ་པ་ལློ་ནག་ལྟ་བུ་

དང༌། ལུས་དཀིལ་གཅིག་པུ་སློམ་པ་མངློན་བརློད་ཀི་དགུ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་སྔློན་དུ་

རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྐྗེད་ཟིན་པ་དྗེ་ལ་ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་ལུགས་

སྔར་བྱས་པ་མྗེད་པས་ལུས་དཀིལ་སློམ་རན་པ་ན་སྔར་བསྐྗེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་

དྗེ་ཉིད་ཀི་སྗེང་ནས་བྱྗེད་ཀི། སྔ་མ་དྗེ་བསྡུས་ནས་སྐྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། མདློ་བསྗེ་ལས། 

བྷྲཱུཾ་ཡིག་ལས་བསྐྗེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སྗེམས་སུ་

བསྐྗེད་པའི་ལུས་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཚང་བར་སློམ་པའི་ལུས་དཀིལ་བསློམས་ནས་དྗེ་

མ་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་སྔར་བཤད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ན་གནས་པར་བྱའློ་ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང༌། གཞལ་ཡས་ཁང་སྡུད་མི་སྡུད་ཀང་དྗེ་དང་འདི་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་

མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྦྱང་དཀའ་ཟླ་བས་ཀང་རྣམ་སང་ལས་བསྐྗེད་པའི་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་དབུས་སུ་ལུས་དཀིལ་སློམ་པར་བཤད་ལ། དྗེ་མངློན་བརློད་ཀི་དགློངས་པར་

ཡང་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ན་སྔར་བསྐྗེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་

གཞལ་ཡས་ཁང་གཉིས་པ་ཅིག་སྐྗེད་པའང་མིན་ལ། དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་བཤད་པ་ཡང་

གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གང་ནས་ཀང་མི་འབྱུང་ངློ༌། །

འློ་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་སྔ་མའི་སྗེང་ནས་ཇི་ལྟར་སློམ་སམ་ན། འདི་ལ་བློད་ཀི་

བ་མ་ཁ་ཅིག་ལུས་ཀི་ཆ་དྗེ་དང་དྗེ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆ་དྗེ་དང་དྗེའི་དློད་དུ་

མློས་པ་ཙམ་ཡིན་ཟྗེར་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་གདློད་མ་ནས་དྗེར་གྲུབ་པ་གསལ་འདྗེབས་

པ་ཡིན་ཟྗེར། དྗེ་ལ་དང་པློ་ནི་རྒྱུད་དང་མཁས་གྲུབ་ཀི་བཞྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། བཤད་རྒྱུད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

396

རློ་རྗེ་འཕྗེང་བར། ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་ཐློག་མར། ལུས་

ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡང་དག་རྟྗེན། ཞྗེས་མདློར་བསན་

པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ལུས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པར་སློམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། 

བར་དུ་ལུས་ཀི་ཆ་འདི་དང་འདི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆ་འདི་དང་འདི་ཞྗེས་གསུངས་

པ་ནི། སྔ་མའི་རྒྱས་བཤད་ཡིན་པས། དྗེ་རྣམས་དྗེ་དག་ཏུ་གྱུར་པར་སློམ་པའི་དློན་

ཡིན་ལ། མཇུག་ཏུ་དློན་བསྡུས་པར་ཡང༌། དྗེ་དག་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསློམ། ཞྗེས་

གསུངས་ཀི་དྗེའི་དློད་དུ་སློམ་པར་བཤད་པ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། རྣམ་གཞག་རིམ་

པར་ཡང༌། དང་པློ་ཁློ་ནར་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་སྗེ། ཚངས་

པའི་ཐིག་ནས་ཡང་དག་བརྩམས། །གྲུ་བཞི་པ་རུ་རྣམ་པར་དབྱྗེ། །གཞལ་ཡས་ཁང་

ལྟར་སང་བ་ཡི། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་སྐུ་དཀིལ་འཁློར། ཞྗེས་གྲུ་བཞི་པའི་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་སང་བའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །ལུགས་གཉིས་

པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དྗེ། རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་རྣམས་གདློད་མ་ནས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་གྲུབ་ཟིན་ན་ནི་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབད་པ་མྗེད་པར་གྲློལ་

བར་འགྱུར་ལ། བློས་དྗེ་ལྟར་མློས་ནས་སློམ་དགློས་ན་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། ལུས་གཞལ་

ཡས་ཁང་དུ་གྱུར་པར་སློམ་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། 

གནས་དྗེ་རྣམས་སུ་གནས་པའི་རྩ་རྣམས་དྗེ་དང་དྗེའི་ལྷའི་ངློ་བློར་ཡློངས་སུ་གྱུར་ཏྗེ་

གནས་པར་བསློམ་མློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

མངློན་བརློད་ལས་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ན་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་གསར་དུ་སློམ་པ་མི་འཐད་
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པར་འགྱུར་བ་དང༌། རང་གིས་ཀང་དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་ལ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེད་པར་བཤད་པའི་གསར་དུ་བསྐྗེད་པ་

དང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ། །དྲིལ་བུ་པའི་དབང་ཆློག་ལས། འགྲློ་བ་འདི་དག་རང་

བཞིན་གིས། །གྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་མྗེད་པའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི་ལུས་

དཀིལ་གི་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གཞི་ནི་རྡུལ་ཚོན་དང༌། རས་

རིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གཞི་ཕྱག་མཚན་དང་སྐུ་ལ་སློགས་པ་

གསར་དུ་སྒྲུབ་དགློས་པ་བཞིན་དུ་འདྲི་མཁན་གིས་གསར་དུ་སྒྲུབ་མི་དགློས་པར་རྩ་

དང་ཁམས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཏྗེ་གདློད་མ་ནས་གནས་ལ། དྗེ་ཡང་དྗེའི་སྒྲུབ་

གཞི་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན་གི། ལུས་ཀི་རྩ་དང་ཁམས་ལ་སློགས་པ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་གདློད་མ་ནས་གནས་པ་མིན་ཏྗེ། ཡིན་ན་ནི་དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ཡི་རང་བཞིན་

མི་ཤྗེས་རྣམས། །སློད་དུ་བྱ་བར་བཞྗེད་པ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་ནང་འགལ་བར་

འགྱུར་ཏྗེ། བདྗེ་མཆློག་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དྗེ་ཉིད་མི་ཤྗེས་པ་འགལ་བའི་ཕྱིར་

རློ། །གསང་འདུས་དང་བདྗེ་མཆློག་གི་ལུས་དཀིལ་ཡང་ལུས་གདློད་མ་ནས་ལྷར་

གནས་མི་གནས་མཚུངས་པས། འདུས་པའི་ལུས་དཀིལ་ལ་རང་རང་གི་ས་བློན་

ལས་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་རློ། །དྲིལ་བུ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་

ཞལ་ཕྱག་གི་གྲངས་དང་ཕྱག་མཚན་སློགས་ཀང་ཀུན་སྤྱློད་ལ་བརྟྗེན་པར་སང་ཞིང༌། 

ཀུན་སྤྱློད་ཀི་ལུགས་ཀང་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཀི་ཏས་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་པ་ལཱུ་

ཨི་པ་ལྟར་བཤད་ལ། རྒྱུད་དློན་དུའང་འདུག་པས་དྗེ་ལྟར་བྱའློ། །འློན་ཀང་མངློན་བྱང་

ལྔ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཙམ་ཞིག་སྐྗེད་ཀི། ལུས་ལ་
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བཀློད་པའི་ལྷ་རྣམས་སྐྗེད་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀར་བསྐྗེད་ཟིན་པའི་ལུས་

ཀི་རྩ་དང་ཁམས་ལས་སྐྗེད་དགློས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྲིལ་བུ་པས་ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་བསྐྗེད་པའི་འློག་ཏུ་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་མདློག་སློགས་བཤད་

པ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། དྗེ་ནི་སྔློན་དུ་ལཱུ་ཨི་པ་ལྟར་གཙོ་བློ་བསྐྗེད་ཟིན་པའི་གསལ་

འདྗེབས་ཡིན་ལ། ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པ་ཡང་སྔར་བསྐྗེད་ཟིན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་སྗེང་ནས་སར་ཡང་སློམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སྔར་འབྱུང་

བ་རིམ་རྩྗེག་རི་རབ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་བསྐྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་ད་

གཟློད་གཞལ་ཡས་ཁང་མ་བསྡུས་བར་དུ་འཇུག་པར་མློས་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་

ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པའི་མཚམས་ནས་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་དང་

ལུས་ཀི་ཆ་རྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་སྐྗེས་པར་སློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་ཡང་རང་པ་གཉིས་བགྲད་པ་གཞུའི་དབྱིབས་སུ་ཡློད་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་འབྱུང་བཞིའི་རླུང་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་དང༌། སུམ་མདློ་གྲུ་གསུམ་གི་གཟུགས་

སུ་ཡློད་པ་ལས་མྗེ་དཀིལ་ཟུར་གསུམ་དང༌། ལྟློ་བ་ཟླུམ་པློའི་དབྱིབས་ཅན་ལས་ཆུ་

དཀིལ་ཟླུམ་པློ་དང༌། སིང་ཁ་གྲུ་བཞི་ལས་ས་དཀིལ་གྲུ་བཞིར་གྱུར་པར་བསམས་ཏྗེ། 

སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། རང་པའི་མཐིལ་དུ་རྩློམ་ཆྗེན་རླུང༌། །གཞུ་ཡི་དབྱིབས་སུ་རྣམ་པར་

གནས། །སུམ་མདློ་ཡི་ནི་གནས་སུ་ནི། །དྗེ་བཞིན་གྲུ་གསུམ་འབར་བ་ཉིད། །ཟླུམ་

པློའི་རྣམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་ནི། །ཆུ་ནི་ལྟློ་བར་རྣམ་པར་གནས། །སིང་ཁར་ཡང་ནི་

ས་ཉིད་དྗེ། །ཀུན་ནས་གྲུ་བཞི་པ་ཉིད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་ལ་རིམ་གཉིས་

ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་དགློས་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་བསྐྗེད་རིམ་པའི་ལུས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དཀིལ་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་བཤད་དྗེ། དྲིལ་བུ་པས། རང་པ་སུམ་མདློ་ལྟྗེ་སིང་

ཁ། །རླུང་དང་མྗེ་ཆུ་ས་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །འདི་ལ་ནི་སྔར་བསྐྗེད་པ་

ད་དུང་གནས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། དྗེ་རྣམས་ཀི་དབྱིབས་ཅན་གི་ལུས་ཀི་ཆ་

བཞི་ལས་སྐྗེད་པ་ཡིན་གི། རང་མཐིལ་གི་རླུང་དྗེར་སྐྗེད་པ་མིན་ནློ། །རློགས་རིམ་

གི་སྐབས་ཡིན་ན་དཀིལ་འཁློར་བཞི་སྐྗེད་པ་མིན་ཏྗེ། འདི་ནི་འློག་མ་རྣམས་ལའང་

ཤྗེས་པར་བྱས་ནས། རིམ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་གཉིས་སློ་

སློར་ཕྱྗེད་པར་བྱའློ། །ཡང་དྲིལ་བུ་པས། སལ་ཚིགས་རི་རྒྱལ་དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ཡང་རྒྱུད་དྗེའི་དློན་ནློ། །དྗེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྗེད་པ་ལ་རློ་རྗེ་ཕྗེང་

བར། ལུས་ཀི་ཆ་དུ་མ་ཞིག་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆ་སློ་སློར་སྐྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི་

རྒྱས་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དཔྗེར་ན་བྷྲཱུཾ་ཡིག་གཅིག་པུ་ལས་ཕྱིའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་ཐམས་ཅད་སྐྗེད་པ་བཞིན་དུ་དྲིལ་བུ་པས། ལུས་ནི་མཉམ་པ་གྲུ་བཞི་

པ། །རྒྱན་རྣམས་རབ་མཛེས་ཧྗེ་རུ་ཀའི། །ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཉིད་དུ་འདློད། ཅྗེས་

ལུས་མདློམ་གང་ཡན་མན་དང་ཕན་ཚུན་དུ་མཉམ་པ་ལས་ངློས་བཞི་མཉམ་པའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ་སྐྗེས་པ་དང་། ཕ་གུ་དང་དྲ་ཕྱྗེད་སློགས་ཀི་རྒྱན་གིས་

རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་རྟྗེན་གི་ལུས་དཀིལ་སློམ་པར་བཤད་པ་ནི་བསྡུས་

པའློ། །གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྗེད་པ་ནི་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དངློས་པློ་ཀུན་གིས་མཉམ་པའི་

ཕྱིར། །གྲུ་བཞི་པར་ནི་རབ་ཏུ་གྲགས། ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །ཡང་དྗེར། རང་གི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་བྱུང་ནས། །ཀ་བ་དྗེ་ཡིས་བསྐློར་ནས་གནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཡན་

ལག་བརྒྱད་ནི། རློར་ཕྗེང་ལས། རང་བརྒྱད་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། མན་སྗེ་ལས། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མགློ་རང་ལག་བཞི་སིང་ཁ་ལྟྗེ་བ་ཁ་བརྒྱད་ལ་བཤད་དློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ངློ་བློ་

ཡི། །འཁློར་ལློ་གསུམ་ནི་གཅིག་ཏུ་གསུངས། ཞྗེས་པ་ནི་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ལས་འཁློར་ལློ་གསུམ་དུ་སློམ་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ལློ་ནག་ལྟ་བུ་ལ་དགློས་ཀི། 

བརྟྗེན་པ་ལ་ལུས་དཀིལ་གཅིག་པུ་སློམ་པ་ལ་མི་དགློས་སློ། །ཡང་དྗེར་རི་རབ་ཀི་

སྗེང་གི་པད་འདབ་སྤྱི་བློའི་རྩ་སློ་གཉིས་དང༌། པད་ལ་བཀློད་པའི་དབྱངས་གསལ་

རྣམས་རྩ་འདབ་ནས་རྒྱུ་བའི་བྱང་སྗེམས་དང༌། དབྱངས་གསལ་ལས་གྱུར་པའི་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ཀད་པ་དང༌། ལུས་ཀི་བརྟན་གཡློ་ཀུན་གི་རྩ་བ་ཧློཾ་ཡིག་ཏུ་

བཤད་པ་ནི། མན་སྗེར་རྒྱུ་རློར་འཛིན་ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་བཤད་པ་རྣམས་ནི། རློགས་རིམ་

པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ནང་བཤད་ཡིན་གི། བསྐྗེད་རིམ་པའི་རྟྗེན་གི་ལུས་དཀིལ་

སློམ་དུས་མི་དགློས་ཏྗེ། དྗེའི་ཚེ་ན་དྗེ་རྣམས་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེ་སློམ་པ་ནི་

དྗེ་དུས་ན་གནས་པའི་རྟྗེན་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་སློ་བཤད་པ་རྣམས་ནི། ལུས་ཀི་ནང་བཤད་ཙམ་ཡིན་གི་འདིའི་

སྐབས་ལ་མི་འབྱློར་བས་མི་དགློས་སློ། །བློད་ཁ་ཅིག་མིག་པཉྩ་རྗེ་ཁའི་རྩིག་པ་ཞྗེས་

སློགས་འདློད་པ་ལ། མཁས་པ་དག་སློམ་པ་བཤད་པར། གློ་རིམ་བཞིན་དུ་ལུས་

སྐྗེས་ནས། །རློ་རྗེ་ཕུར་བུ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས། །བཅིངས་པ་ཐིག་སྐུད་རབ་ཏུ་ལྡན། །ཤིན་

ཏུ་མཚམས་མྗེད་བརྟན་པར་བཅིངས། །གུར་ནི་རུས་པའི་ཕྗེང་བ་ཉིད། ཅྗེས་པ་ཙམ་

མ་གཏློགས་པ། གཞན་བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་གང་ནའང་འདུག་པ་མ་མཐློང་ངློ༌། ཞྗེས་

གསུང་བ་ནི་དྗེ་བཞིན་དུ་སང་སྗེ། བློད་ཀི་བཤད་པ་ལ་དྗེ་འདྲའི་རིགས་ཀི་ལུས་

དཀིལ་སློམ་པ་ཀུན་བཏགས་མང་དུ་སང་ངློ༌། །གལ་ཏྗེ་ལུས་ཀི་ཆ་དྗེ་དག་རྟྗེན་དུ་
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བསློམས་ན། དྗེར་མ་འདུས་པའི་ལུས་མྗེད་པས་ལུས་བརྟྗེན་པའི་ལྷར་སློམ་རྒྱུ་མི་

རྗེད་དློ་སམ་དུ་མི་གཟུང་སྗེ། དྗེ་ལྟ་ན་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སང་དུ་བསློམས་པའི་རྗེས་

སུ་འབྱུང་བཞི་སྤྱན་སློགས་བཞི་དང་། དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ས་སིང་སློགས་

སུ་དང༌། ཡུལ་ལྔ་གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་ལ་སློགས་པར་སློམ་པ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། 

གཟུགས་ཕུང་དུ་མ་འདུས་པའི་འབྱུང་བཞི་སློགས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་དློན་

སྗེང་ན་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་མྗེད་ཀང་བློས་ཆ་དུ་མར་དབྱྗེར་ཡློད་པས་སློ་སློར་ཕྱྗེ་བ་དྗེ་

རྣམས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་སློམ་པས་མི་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་གང་ལ་འགློད་པའི་གཞི་དང་

བཞུགས་གནས། གཞི་དྗེ་ལ་ལྷ་ཅི་ཙམ་ཞིག་འགློད་པ། ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་ལྷ་

གང་འགློད་པ་དང་སྐྗེད་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། འདིར་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གང་ལ་

འགློད་པའི་གཞི་ནི། འཁློར་གི་ལྷ་ནི་མིན་པར་ངྗེས་ལ་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་ནི། 

མངློན་བརློད་ཀི་བཅུ་གཉིས་པ་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དུ། གཙོ་བློ་ཕག་མློས་

མཛད་པར་བསྐྗེད་པའི་ལུས་ལ། སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་ཉྗེར་བཞིར་རབ་གཏུམ་

མ་ལ་སློགས་པ་ཉྗེར་བཞི་སློམ་པ་བཤད་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཨུ་མ་པ་ཏི་ཏ་ཏས་

མཛད་པའི་ཕག་མློའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་སིང་བློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང༌། སློ་མཚམས་

མ་བརྒྱད་ཀང་ལུས་ལ་བཀློད་པའི་ལུས་དཀིལ་བཤད་པས། ལུས་དཀིལ་འགློད་པའི་

གཞི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཁློ་ནར་མ་ངྗེས་སློ། །འདི་ཡང་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་རི་རབ་དང་བཅས་པ་

དང༌། རྣམ་སང་ལས་བྱུང་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་དབྱངས་

གསལ་དང༌། དྗེའི་དབུས་སུ་བཾ་ཡིག་ལས་ཕག་མློ་སྐྗེད་པ་དང༌། སྔློན་དུ་ཕྱི་དཀིལ་
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དང༌། དྗེའི་རྗེས་སུ་ལུས་དཀིལ་སློམ་པར་རྒྱུད་ལས་བཤད་དྗེ། གློ་རིམ་དྗེ་ནི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལས་ཀང་བཤད་དློ། །ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གིས་ནི། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཡློད་

ཀང་ཡབ་ལ་ལུས་དཀིལ་འགློད་ལ། དྗེ་ཡང་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀིས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པ་གཉིས་ཀ་ཐུན་མློང་དུ་སྐྗེད་པའི་མངློན་བྱང་ལྔ་ལས་བསྐྗེད་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལ་འགློད་

དློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པས་ནི། རྒྱུ་རློར་འཛིན་ཡབ་ཡུམ་ཞུ་བའི་ཁུ་བ་ལས་བཞྗེངས་པའི་

འབས་བུ་རློར་འཛིན་གི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལ་འགློད། དྲིལ་བུ་བའི་གཞུང་དུ་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་

འདི་ལྟར་སྐྗེད་ཀི་གསལ་ཁ་མྗེད་ལ། གསུམ་གས་ཀང་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་

གཉིས་པར་གསུངས་སློ། །ལློ་དྲིལ་གཉིས་ནི་ཡབ་འདྲ་ལ། ནག་པློ་པ་དང་ཅུང་མི་

འདྲའློ། །དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་འདི་ལ་བློད་ཀི་བ་མ་རྣམས། ཚོགས་ཞིང་གི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་རང་གིས་སྨིན་མཚམས་ནས་ཐིམ་པའི་རྐྗེན་གིས་ལུས་དཀིལ་གི་རྟྗེན་དང་

བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་ལ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དྗེ། འབྱུང་བཞི་རི་

རིབ་རྣམས་རང་རང་གི་ས་བློན་དང༌། བྷྲཱུཾ་ཡིག་སློགས་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྗེད་པ་

དང༌། མངློན་བྱང་ལྔ་ལ་སློགས་པ་ལས་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་བསྐྗེད་ན་ལུས་དཀིལ་དུ་མི་

རིགས་སམ་དུ་བསམས་པ་འདྲ་ཞིང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ལས། འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་སྔློན་

གྲུབ་པ། །བསྐུལ་ནས་ཕྱག་འཚལ་རང་ལུས་གཞུག །ཅྗེས་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་

གཞུག་པ་བཤད་ནས། སྐྗེད་ཆློག་ཟུར་པ་ཡང་མ་བསན་པས་སློ་སམ་པ་འདྲའློ། །དྗེ་

ནི་ལྗེགས་པར་མ་མཐློང་སྗེ། རྒྱུད་གཉིས་དང་ལློ་ནག་ལ་སློགས་པའི་གཞུང་དུ་མ་

ལས་ལུས་དཀིལ་བཤད་པ་ལ་ཡང་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྔར་བཤད་པ་

བཞིན་སྐྗེད་པར་བཤད་ཅིང༌། རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང༌། མདློར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བྱས་ལས་ཀང༌། བྷྲཱུཾ་ཡིག་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐྗེད་པའི་དབུས་སུ་མངློན་བྱང་ལྔ་

ལས་བསྐྗེད་པའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སྗེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་རྟྗེན་ལ་ལུས་

དཀིལ་འགློད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་དག་ནི་ཕྱི་དཀིལ་དང་ལུས་

དཀིལ་གཉིས་བསློམ་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྲིལ་བུ་པའི་འདི་ནི་ལུས་དཀིལ་རྐང་པ་

སློམ་པ་ཡིན་པས་མི་འདྲའློ་སམ་ན། དྗེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་

མངློན་བརློད་ཀི་དགུ་པ་ལས་ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་སློམ་པ་མྗེད་པར་ལུས་དཀིལ་བཤད་

པ་ལ་ཡང༌། དབྱངས་གསལ་དང་ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་རློར་སྗེམས་

ལས། གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྐྗེད་པར་བཤད་ལ། སྐྗེད་ཆློག་དྗེ་ཡང་མངློན་བྱང་ལྔ་སྐྗེད་ལ་

བྱ་དགློས་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་འགྲྗེལ་པའི་

ལུགས་དྗེ་རྒྱུད་ཀིའང་དློན་དུ་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཚོགས་ཞིང་ཐིམ་པ་ལས་རྟྗེན་དང་

བརྟྗེན་པ་སྐྗེད་པའི་སྐྗེད་ཆློག་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་

རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་ཤིང༌། དངློས་སུ་མ་ཟིན་ཀང་དློན་ལ་ཐློབ་པའི་

ཤྗེས་བྱྗེད་ཀང་ཅི་ཡང་མི་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །

འློ་ན་དྲིལ་བུ་པའི་གཞུང་ཆུང་ལས། མཛོད་སྤུའི་གནས་ནས་རང་ལུས་

གཞུག །ལུས་ལ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ཡི། །འཁློར་ལློ་གསལ་གདབ་ཉྗེ་བར་དམིགས། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་སམ་ན། གཞུང་དྗེས་ཚོགས་ཞིང་རང་ལ་བསིམས་པའི་

རྗེས་སུ་ལུས་དཀིལ་གཉིས་གསལ་གདབ་པར་བཤད་ཀི། སྔ་མ་ཕྱི་མའི་སྐྗེད་ཆློག་

ཏུ་མ་བསན་ལ། རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་གདབ་པ་ནི། སྔར་བསྐྗེད་ཟིན་པའི་སྗེང་

ནས་སྔར་ལྟར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་འཁློར་ལློའི་བདག་པློ་
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གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་སྔར་བསྐྗེད་པ་ལ་ཟྗེར་བས་མི་གནློད་དློ། །གལ་ཏྗེ་ཚོགས་ཞིང་

བསིམས་པ་སྐྗེད་ཆློག་མ་ཡིན་ཀང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ་སྐད་ཅིག་གིས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་

སྐྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། དྲིལ་བུ་པས་ལྷན་སྐྗེས་ལ་བཤད་པ་དང་འདྲའློ་སམ་ན། དྗེ་ནི་བསྐྗེད་

རིམ་སྔློན་དུ་བརྟན་པར་བྱས་ནས་རློགས་རིམ་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ལ། ལུས་

དཀིལ་གི་བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པ་འདི་ནི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱྗེད་པའི་དློན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

དང༌། སློམ་འབྱུང་ལས་དབང་པློ་རྟུལ་འབིང་གིས་བསྐྗེད་རིམ་རིམ་གིས་དང༌། རྣློན་

པློས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་བསློམ་པར་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ཡང༌། འགྲྗེལ་པས་

གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་སྐབས་སྔ་ཕྱི་ལ་དབང་པློའི་རིམ་པས་བཞག་པ་ལ་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། རྣལ་འབྱློར་རློགས་ཕྗེང་ལས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་

རྒྱུད་དྗེའི་དློན་ཡང་མིན་ནློ། །ལུས་དཀིལ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མ་བཤད་པ་ཁ་མི་

སྐློང་ན་ནི། ཁྱྗེད་རང་གི་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་ལ། མངློན་རྟློགས་དང་དབང་ཆློག་གི་

སྐབས་སུ་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་པ་དུ་མ་ཞིག་གཞག་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །མཱ་ན་ཀ་

ཤྲིའི་དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གཞལ་ཡས་ཁང་མྗེད་པར་དུར་ཁློད་བསྲུང་

འཁློར་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་པདའི་སྗེང་དུ་མངློན་བྱང་ལྔ་ལས། ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་ཡབ་ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་ཡབ་ཀི་སྐུ་ལ་ལུས་དཀིལ་འགློད་པ་

ཡང་དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་ལ་བརྟྗེན་པར་སང་ལ། དྗེས་ནི་ལུས་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེག་རི་

རབ་དང་བཅས་པའི་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་ཡང་མི་མཐུན་པས་བློ་ལྗེགས་པར་བྱང་བའི་མཚམས་ནས་དྗེ་

ལྟར་བྱྗེད་ན་མི་རུང་བ་ཆྗེར་མྗེད་ཀང་ཐློག་མ་ནས་སློམ་པ་ལ་ཅུང་མི་ལྗེགས་སམ་
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སམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་དག་གིས་ནི་བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་གང་ལ་འགློད་པའི་ལྷ་

དང༌། དྗེ་བཞུགས་པའི་གཞི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། དྗེ་དག་གི་སྐྗེད་ཆློག་བསན་ནས། 

ད་ནི་ལུས་ལ་ཅི་ཙམ་འགློད་པ་སློགས་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གི་

ནང་ནས་དྲིལ་བུ་པའི་གཞུང་ལུས་དཀིལ་རྒྱས་ལ། དྗེའི་གཞུང་ཆྗེ་བར་ཕག་མློ་མ་

གཏློགས་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་བཤད་ཅིང༌། གཞུང་ཆུང་དུ་གྲགས་པར་རྗེ་གཉིས་ཚང་

བར་བཤད་དློ། །ལཱུ་ཨི་པས་ལུས་དཀིལ་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་ལུས་ཀི་གནས་ཉྗེར་

བཞིར་རབ་གཏུམ་སློགས་ཉྗེར་བཞི་སློམ་པར་བཤད་ཅིང༌། གཏློར་མ་ཕུལ་བའི་རྗེས་

ཀི་དག་པ་དྲན་པའི་སྐབས་སུ་སྗེན་མློ་དང་སློ་དག་ལ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལའློ། ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་ལུས་ཀི་ཆ་ཉྗེར་བཞི་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིར་བཤད་ནས་ལྷག་མ་བཅུ་བཞི་ལུས་

ལ་དགློད་པ་མ་གསུངས་སློ། །ལྭ་བ་པས་ལུས་དཀིལ་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་རྣལ་

འབྱློར་མ་གཞན་བཅུ་གཉིས་དང་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལུས་ལ་འགློད་པར་བཤད་ཅིང་

ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མློས་པར་བྱའློ་ཞྗེས་

གསུངས་ཤིང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། ལུས་དཀིལ་ཡློངས་

རློགས་སློམ་པར་བཤད་པས། ཐློད་པའི་དུམ་བུ་སློགས་གསལ་བར་མ་སྨློས་ཀང༌། 

དྗེ་དག་ཀང་འགློད་པ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ཀང་ཚང་

བའི་ལུས་དཀིལ་སློམ་པར་བཤད་པས་སྔ་མ་གཉིས་དང་འདྲའློ། །འཁྲུལ་སློང་ལས་

བཟླས་པ་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ལྷ་རྗེ་གཉིས་ལུས་ལ་མློས་པ་དང༌། དྗེ་ཡང་ལུས་དཀིལ་དུ་

བཤད་དྗེ། རྣམ་དག་དང་འདྲ་བ་ཅིག་མ་གཏློགས་པ་ལུས་དཀིལ་དངློས་སུ་ཅུང་མི་
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འགྲློ་བ་ཅིག་སྗེ། སྤྱིར་ལུས་དཀིལ་དང་རྣམ་དག་ཙམ་དུ་སློང་བ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་

ལྗེགས་པར་ཕྱྗེད་དགློས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་ལས་ལྭ་བ་པས། རྣལ་འབྱློར་

དབང་ཕྱུག་གི་དགློངས་པ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་སློ། །ལྭ་བ་པས་ཁ་བསྐངས་ནས་

ལུས་དཀིལ་རློགས་པར་བཤད་པ་འདི་ནི། ཀུན་སྤྱློད་ཀི་དགློངས་པར་སང་སྗེ། དྗེའི་

ལྔ་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཤྗེས། །ཕྱི་ཡི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ཡིན། །རྣམ་

དགློད་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བའློ། །སིང་བློ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་སྗེ། ཞྗེས་ཕྱི་དཀིལ་ལ་ལྷ་ཇི་

ལྟར་བཀློད་པ་”དྗེ་ལྟར་ནང
1

་ལུས་ལ་འགློད་པ་གཉིས་སྦྱར་བ་ནི། བསྐྗེད་རིམ་གི་རྣལ་

འབྱློར་སློམ་པའི་སིང་པློ་བསྡུས་པར་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་འབྱུང་བཞི་རི་རབ་དང་

བཅས་པ་བསྐྗེད་པའི་མཐར་དབུས་སུ་གཙོ་བློ་དང་བཅས་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་

ལློ་དང༌། དྗེ་ནས་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིར་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་དང༌། དྗེ་ནས་ཁྭ་

གདློང་མ་སློགས་བཞི་ཕྱློགས་སུ་དང༌། གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་སློགས་བཞི་མཚམས་སུ་

དགློད་པར་བཤད་མ་ཐག །དྗེ་ལྟར་ཕྱི་དང་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་སིད་དུ་གཉིས་སུ་

མྗེད་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་བར་དུ་དམིགས་པར་བྱའློ། 

ཞྗེས་སྔར་བཤད་པའི་ལྷ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་བསློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པས་

གསལ་བར་བསན་ལ། ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་འདི་ལ་ཡང་ཀུན་སྤྱློད་ལ་བརྟྗེན་པ་མང་དུ་

སང་བས་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་སློ། །དྗེས་ན་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་མངློན་བརློད་ཀི་བཅུ་བཞི་

པ་གཉིས་སུ་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་བཤད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྷག་མ་ཁ་སྐློང་

བར་རིགས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང༌། ལུས་དཀིལ་ལ་དངློས་

1  སྐུ།   དྗེ་ལྟར་ནའང
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སུ་སྨློས་པ་ཞྗེ་བརྒྱད་ལས་མྗེད་ཀང་ལྷ་ལྷག་མ་ཁ་སྐློང་བར་རིགས་སློ། །འློ་ན་བརྟྗེན་

པའི་ལུས་དཀིལ་ལ་ལྷ་དུ་ཞིག་སློམ་སམ་ན། ཕག་མློ་ལ་ནི་འཁློར་གི་ལྷ་སློ་དྲུག་མ་

གཏློགས་པ་ཕག་མློ་དགློད་པ་མ་བཤད་ལ། མངློན་བརློད་ཀི་དགུ་པ་ལས་ཀང༌། ཞལ་

བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་བསྐྗེད་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལ། འཁློར་གི་ལྷ་

དྲུག་ཅུ་བཀློད་པ་མ་གཏློགས་པ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་མ་བཀློད་ཅིང༌། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད་པ་སྦྱང་དཀའ་ཟླ་བས་ཀང་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་བྱས་སློ། །འློན་

ཀང་ལྭ་བ་པས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་འགློད་པའི་གནས་མན་ངག་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་

བར་གསུངས་ཏྗེ། གནས་སུ་མ་ཟད་ལྷ་དྗེ་གཉིས་འགློད་པ་ཡང་མན་ངག་ལ་བརྟྗེན་

ནས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་ལྷ་གང་འགློད་པ་དང་སྐྗེད་ཚུལ་ལ་ལྔ། 

འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་གང་དུ་འགློད་ཅིང་སྐྗེད་པ་དང༌། སིང་པློའི་རྣལ་

འབྱློར་མ་བཞི་གང་དུ་འགློད་ཅིང་བསྐྗེད་པ་དང༌། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་གང་དུ་

འགློད་ཅིང་བསྐྗེད་པ་དང༌། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གང་དུ་འགློད་ཅིང་བསྐྗེད་པ་དང༌། ལྷ་

ཞྗེ་བརྒྱད་ས་བློན་ལས་སྐྗེད་དགློས་མི་དགློས་དཔྱད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འཁློར་ལློ་

གསུམ་གི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་ནི་སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་ཉྗེར་བཞིར་འགློད་པ་རྒྱུད་

ནས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལྟར། ཁུངས་ཐུབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མང་དུ་བཤད་པས་གློ་

ས་ལ། མ་མློ་བཅུ་གཉིས་གང་དུ་འགློད་པ་ལ། མངློན་བརློད་ཀི་དགུ་པ་ལས། མཁའ་

འགྲློ་མ་ནི་གཡས་ཀི་དང་པློའི་རློ་རྗེ་དང༌། ལཱ་མ་ནི་གཡློན་གི་དྲིལ་བུ་དང༌། དུམ་སྐྗེས་

མ་དང་གཟུགས་ཅན་མ་གཉིས་ནི། གླང་ལྤགས་འཛིན་པའི་ཁུ་ཚུར་གཉིས་དང༌། ཁྭ་
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གདློང་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་ནི། གཡས་ཀི་ཕྱག་མཚན་ལྷག་མ་བཞི་དང༌། གཤིན་རྗེ་

བརྟན་མ་སློགས་བཞི་ནི། གཡློན་གི་ཕྱག་མཚན་ལྷག་མ་བཞིར་བཤད་དྗེ། ཕྱག་གང་

གིས་ཕྱག་མཚན་གང་འཛིན་པ་སློགས་ལློ་དྲིལ་དང་མི་མཐུན་པ་ཤས་ཆྗེའློ། །ཡང་

དྗེར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་སློད་ནི། ཞལ་བཞིའི་ངློ་བློ་ཞྗེས་གསུངས་པས། ཐློད་པ་

བཞི་ཡང་ལུས་ལ་འགློད་དགློས་ལ། ལུས་དཀིལ་དུ་འགྲློ་བ་ལ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཞལ་བཞི་

སློད་བཞིའི་ངློ་བློར་མློས་པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་ལ་བྱས་ན་ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་ཀང་གཙོ་

བློ་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་མློས་པ་སྔགས་གསུམ་གིས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་སློགས་ཀིས་བཤད་

པས་དྗེ་རྣམས་ཀང་ལུས་དཀིལ་དུ་འགྱུར་རློ། །དྗེས་ན་ལུས་ཀི་ཆ་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་ལྷ་

དྗེ་དང་དྗེར་བསྐྗེད་ནས་རང་གི་ལུས་ལ་བཀློད་པ་ཅིག་དགློས་ཀི། ལུས་ལ་ལྷ་བཀློད་

ཙམ་ལ་བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་དུམ་སྐྗེས་མ་དང་གཟུགས་ཅན་མ་གཉིས་ཁུ་ཚུར་

གཉིས་སུ་བཤད་པ་ནི། ལྷག་མ་བཅུ་ལ་ཡང་མཚུངས་ལ། དྗེའི་ཚུལ་ཡང་ཕྱག་མཚན་

དང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་ཕྱག་མགློ་བཅུ་གཉིས་ལས་དྗེ་རྣམས་བསྐྗེད་ནས་གནས་

ཀང་ཕྱག་མགློའི་ནང་དུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་ནི་ཐློད་པ་བཞི་ལ་

ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་ནི་གནས་ཉྗེར་བཞིར་སློམ་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་

རྩ་དང་ཁམས་ལས་སྐྗེད་པ་མངློན་བརློད་དུ་མ་བྱུང་ཞིང༌། དགུ་པའི་ལུས་དཀིལ་ཡང་

དྲིལ་བུ་ཞབས་དང༌། ལྭ་བ་པ་སློགས་ཀིས་བཤད་པ་དང་མི་འདྲ་བར་སང་བས། སྔ་

མའི་རིགས་པ་སྤྱར་ནས་གནས་ཉྗེར་བཞིའི་ལུས་ཀི་ཆ་རགས་པ་རྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་ལྷ་རྣམས་སུ་སྐྗེད་པ་ཡིན་ནམ་བརྟག་གློ །སྔར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྗེས་

དགུ་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་སྐབས་སུ་སའི་ཁམས་ལྟུང་བྱྗེད་མ་ཞྗེས་སློགས་ལུས་ལ་
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ལྷ་ཉི་ཤུ་འགློད་པར་གསུངས་པ་ནི། ཕུང་སློགས་བྱིན་རླློབ་ཀི་ལྷ་ཡིན་གི་ལུས་

དཀིལ་མིན་པར་ཤྗེར་པར་བྱའློ། །མངློན་བརློད་དང་ཀུན་སྤྱློད་སློགས་སུ་རྣལ་འབྱློར་

མ་ཉྗེར་བཞི་རྩར་མ་བཤད་ཀང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར། ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་ཕྱྗེ་བ་ཡིས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཡིན། །གནས་རྣམས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྩ་རྣམས་

ཀུན་ནི་ཡང་དག་བཤད། །ཡུལ་འདི་རྣམས་ཀི་བུ་མློ་གང༌། །རྩ་ཡི་གཟུགས་ཀིས་

གནས་སློ་ཞྗེས། ཞྗེས་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་རབ་གཏུམ་མ་ལ་སློགས་པའི་བུ་མློ་རྣམས་

ནང་གི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་རྩའི་གཟུགས་ཀིས་གནས་པར་བཤད་ལ། དཔའ་བློ་ཉྗེར་

བཞི་རྩ་ནང་གི་ཁམས་སུ་བཤད་པ་མ་བྱུང་ངློ་། །

མགློ་བློ་པུལི་ར་མ་ལ་ཡ་ནས་པུས་མློ་ཀུ་ལུ་ཏ་ཞྗེས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་

གནས་ཉྗེར་བཞིར་ཀཻ་རློར་དང་སཾ་བྷུ་ཊ་ནས་འབྱུང་བའི་རྩ་སློ་གཉིས་ལ། རློ་རྐང་དྷཱུ་ཏི་

གསུམ་དང་སུམ་སྐློར་མ་སློགས་ལྔ་སྗེ། བརྒྱད་དློར་བའི་ལྷག་མ་མི་ཕྱྗེད་མ་ལ་

སློགས་པའི་རྩ་གང་ན་གནས་པ་དང༌། དྗེ་ནས་གང་འབབ་པ་ནི་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། པུལི་

རར་ནི་མི་ཕྱྗེད་མ། །སློ་དང་སྗེན་མློ་འབབ་པར་བརློད། །འབར་བ་འཛིན་པར་ཕ་

གཟུགས་མ། །དྗེ་བཞིན་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་འབབ། །ཨུ་རྒྱན་གནས་ནི་ཆྗེན་པློ་ལ། །རྩྗེ་བ་མ་

ནི་རྣམ་པར་གནས། །རྣ་བ་གཡས་པར་གནས་ནས་ནི། །པགས་པ་དྲི་མ་འབབ་པར་

གནས། །ཨར་བུ་ཏར་ནི་གཡློན་པ་མ། །མཁའ་འགྲློ་མ་ནི་ཤ་འབབ་མ། །གང་ཞིག་ཆུ་

རྒྱུས་འབབ་པའི་རྩ། །བ་ཡི་མཆློག་སྦྱིན་རྣམ་པར་གནས། །དྗེ་ནི་ས་བའི་ཚུལ་གིས་

གནས། །ཐུང་དུ་མ་ནི་རྣམ་པར་བཤད། །གང་ཞིག་དགའ་བའི་དབང་ཕྱུག་གནས། །དྗེ་

བཞིན་རུས་སྦལ་སྐྗེས་མར་གྲགས། །ས་བའི་དངློས་པློས་གནས་པའི་ཕྱིར། །རུས་
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པའི་འཕྗེང་བ་འཁྲུགས་པར་གནས། །ལྷ་མློའི་མཁར་དུ་གང་ཞིག་རྩ། །འཇམ་པ་སློམ་

པ་མ་རུ་བརློད། །དྗེ་ནི་རྟག་ཏུ་མཆིན་པ་འབབ། །ཐམས་ཅད་ལུས་ལ་ལྷག་པར་

གནས། །མཱ་ལཱ་ཝར་ནི་དབང་མ་ཉིད། །རྒྱལ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ལ་གནས། །རྩ་ནི་

གང་ཞིག་མི་འབབ་པ། །འདློད་པའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་གནས། །གཟུགས་ནི་

མཐློང་བར་འདློད་པ་སྗེ། །སྐློན་ལྡན་མ་ཞྗེས་རྣམ་པར་བཤད། །ཨློ་ཏྗེར་མཁིས་པ་

འབབ་པའི་རྩ། །གང་ཞིག་འཇུག་མ་མཚན་མློར་བརློད། །ཏི་ཤ་ཀུ་ནྗེར་བྱུང་བ་ནི། །མ་

མློ་ངྗེས་པར་གླློ་བར་བཅས། །ཀློ་ཤ་ལར་ནི་མཚན་མློ་ཉིད། །རྒྱུ་མའི་ཕྗེང་བཟང་ཁྱབ་

ཅིང་འབབ། །ཀ་ལིངྐར་ནི་བསིལ་སྦྱིན་མ། །ངློས་ཀི་ཆུ་རྒྱུས་ཡང་དག་བཤད། །ཚ་བ་

མ་ནི་ལྟློ་གནས་ངྗེས། །ལམ་པ་ཀར་ནི་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཚད་མ་ཉིད་ནི་ཀཉྩིར་

གནས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་བཤང་བ་འབབ། །མཚམས་ཀི་མཐའ་ཡི་ནང་དུ་ཡང༌། །ཁ་

བའི་གནས་སུ་རངས་པའི་གདློང༌། །ཤིན་ཏུ་གཟུགས་ཅན་པད་ཀན་ལྡན། །ཡི་དྭགས་

ལྷག་གནས་ཡང་དག་གནས། །གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་རྣག་འབབ་པ། །ཁྱིམ་གི་ལྷར་ནི་ཡང་

དག་གནས། །མཁའ་འགྲློ་དམ་པའི་དབང་ཕྱུག་མ། །སྤྱི་མ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཤད། །སཽ་རཥར་ནི་གང་ཞིག་རྩ། །རྒྱུ་སྦྱིན་མ་དྗེ་དམར་པློ་འབབ། །རྡུལ་ནི་འབབ་

པར་གྱུར་པ་ནི། །གསྗེར་གླིང་དུ་ནི་ཡང་དག་བཤད། །ཡན་ལག་གཟི་བརིད་ཀུན་

ཁྱབ་མ། །སྦྱློར་བལ་མར་ནི་རབ་ཏུ་གྲགས། །”ན་ག་རར་ནི་སྡུ་གུ་མ། །
1

ཚིལ་ཅན་

སྦློམ་ཞིང་མློས་བྱྗེད་འབབ། །སིནྡྷུར་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པ་ཉིད། །མ་ངམ་མཆི་མ་འབབ་པར་

བརློད། །མ་རུར་གནས་ནས་ལུང་སྐམ་འབབ། །འཚེད་པ་མ་ཞྗེས་རྣམ་པར་

1  སྐུ།   ནག་ར་ར་ནི་སྡུ་གུ་མ། །
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བསན། །ཀུ་ལུ་ཏར་ནི་ཡིད་བཟང་མ། །བྱིས་པའི་སབས་ནི་འབབ་པ་མློ། ཞྗེས་གསལ་

བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ཡང་རུས་པའི་ཕྗེང་བ་འཁྲུགས། ཞྗེས་པ་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས། 

སྨིན་དབུས་ཀི་རྩ་ནས་རུས་པ་འབབ་པར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ཀུན་སྤྱློད་སློགས་རྒྱུད་

བཞི་ལས་མཆིན་པ་ཞྗེས་པ་ལ། མངློན་བརློད་དུ་མཁའ་མ་ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །སིང་ལ་

གནས་ནི་གནས་དྗེའི་རྩ་ནས་སིང་འབབ་པར་སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་

རློ། །གླློ་བར་བཅས་ཀང་སློམ་འབྱུང་ལས་གླློ་བ་འབབ་པར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ངློས་

ཀི་ཆུ་རྒྱུས་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་གཉྗེ་མ་འབབ་པར་བཤད་དྗེ། ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་

བརློད་ཀིའང་དགློངས་པའློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་རྩིབ་ལློགས་ཀི་སལ་མ་འབབ་

པར་བཤད་དློ། །ལྟློ་གནས་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་ལྟློ་བ་འབབ་པར་བཤད་དྗེ། རྒྱུད་

གཞན་གསུམ་དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །གྲློད་པ་ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་སྗེ་འདྲའློ། །ཚད་མ་ནི་

གཞློལ་མ་སྗེ་རྩ་དྗེ་ནས་བཤད་པ་འབབ་པར་སློམ་འབྱུག་ལས་ཀང་གསུངས་ལ། 

ཀུན་སྤྱློད་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །མངློན་བརློད་ལས་ལྒང་བཞྗེས་

དང༌། ལཱུ་ཨི་པར་ཆུ་སློ་ཞྗེས་སློ། །མཚམས་མཐའི་ནང་ཞྗེས་པ་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས། 

མཚོགས་མའི་མཚམས་ནི་འབབ་པའི་རྩ།  ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །ཆག་འགྱུར་

སློགས་ལས་འདློམས་པར་ཞྗེས་འབྱུང་ཡང༌། མར་དློའི་འགྱུར་ལས་མཚམས་མཐའ་

ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་ཏྗེ། ཀུན་སྤྱློད་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་མཚོགས་མའི་སྲུབས་

དང༌། མངློན་བརློད་ལས་སྐྲ་མཐའ་ཞྗེས་པ་དང་དློན་འདྲ་ཞིང་སྔར་བཤད་པའི་རྒྱུད་

གསུམ་གིའང་དློན་ནློ། །དམར་པློ་འབབ་པ་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་ཁག་འབབ་པར་

བཤད་པ་ལྟར་ཏྗེ། ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་ཡང་མཐུན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

412

ནློ། །མཆི་མ་དང་མཆིལ་མ་ཞྗེས་སློམ་འབྱུང་སློགས་མང་པློ་ལས་གསུངས་པས། ལཱུ་

ཨི་པ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པ་སང་ཡང་ཆག་འགྱུར་ལས་སྔ་མ་བཞིན་འབྱུང་བ་དག་

གློ །ཕྱི་མ་ལ་ལུད་སྐམ་འབབ་པར་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས་སློ། །ཐ་མ་ལ་སབས་ཞྗེས་ཀུན་སྤྱློད་

དང་མངློན་བརློད་ལས་ཀང་འབྱུང་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས་ས་ཆུ་འབབ་པར་ཡང་

གསུངས་སློ། །བྱིས་པའི་སབས་ཞྗེས་པ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་མློ། །རྣམ་དག་གི་སྐབས་

སུ་སློ་དང་སྗེན་མློ་སློགས་དཔའ་བློར་བཤད་པ་ལྟར་མི་འགལ་ཡང༌། ལུས་དཀིལ་གི་

སྐབས་སུ་ནི་རྩ་དྗེ་དག་ནས་སློ་དང་སྗེན་མློ་སློགས་སྐྗེད་པའི་ཁམས་འབབ་པ་ལས་

དཔའ་བློ་རྣམས་བསྐྗེད་པར་བྱ་དགློས་ཏྗེ། རྩ་ལས་རྣལ་འབྱློར་མ་སྐྗེད་པའི་རིགས་

པས་སློ། །དྗེ་གཉིས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ངྗེས་པ་ནི་མིན་ཏྗེ། མངློན་བརློད་ཀི་

བཅུ་གཉིས་པ་དང་ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་དུ་སློ་དང་སྗེན་མློ་སློགས་དཔའ་མློ་ཉྗེར་

བཞིར་ཡང་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱུད་དྗེ་རྣམས་ཀི་དློན་ནི་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས། འདི་

དག་གནས་སུ་རྣལ་འབྱློར་མ། །རྩ་ཡིན་དཔའ་བློ་ཉི་ཤུ་བཞི། །ལུས་ཀི་ཁམས་སུ་

བརྟག་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་འགློད་པའི་གནས་ལ། ལྭ་བ་པས། 

སིང་ཁར་གནས་པའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་གི་རྩ་བཞི་མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་

སློགས་པ་བཞིར་བཤད་པ་དང༌། སིང་ཁ་དང་འགྲིན་པ་དང་ལྟྗེ་བ་དང་དཔྲལ་བའི་

པདའི་ལྟྗེ་བར་དྗེ་བཞི་འགློད་པའི་ཚུལ་གཉིས་བཤད་པའི་དང་པློ་ནི། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། 

འདབ་མ་རྣམས་ཀི་བཞི་ལ་ཡང༌། །འབྱུང་བ་བཞི་ཡི་རང་བཞིན་རྩ། །མར་མྗེའི་རང་

བཞིན་ལྟ་བུ་ནི། །ཕྱློགས་བཞི་ལ་ནི་རྣམ་པར་གནས། ཞྗེས་སིང་ཁ་ཆློས་འཁློར་གི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཕྱློགས་ཀི་རྩ་བཞི་འབྱུང་བཞིའི་རྩ་དང༌། སིང་ཁའི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་ཧྗེ་རུ་ཀར་

གསུངས་པ་དང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་བཞི་སྦྱན་སློགས་བཞི་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་

འབྱུང་བ་བཞིར་བཤད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་མཛད་པའློ། །འདི་ནི་དཔྱིད་ཐིག་ལས། 

ཕྱློགས་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་གནས་པའི། །འདབ་མ་དག་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །འབྱུང་བ་ཆྗེན་

པློའི་རྩ་བཞི་སྗེ། །སྗེམས་ཀི་རློ་རྗེའི་གློ་འཕང་གནས། །མཁའ་འགྲློ་དྗེ་བཞིན་ལཱ་མ་

དང༌། །དུམ་སྐྗེས་མ་དང་གཟུགས་ཅན་མའློ། ཞྗེས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ནློ། །ཇློ་བློ་ཆྗེན་

པློ་དང་འཁྲུལ་སློང་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ནི་རྩ་འཁློར་བཞིའི་ལྟྗེ་བར་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་

དགློད་པ་མཛད་དློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། མཆློད་པ་བཞི་ཡི་རང་

བཞིན་རྩ། །ཕྱློགས་བལ་བདྗེ་ཆྗེན་འཁློར་ལློ་སྗེ། །ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་ཞྗེས་འབྱུང་། གཞུང་ཁ་

ཅིག་ལས། མཆློད་པ་བཞི་ནི་རང་བཞིན་རྩ། ཞྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། རྩ་

རྣམས་བཞི ་ཡང་མཚམས་རྣམས་སུ། །རྣམ་པར་གནས་ཤིང་དྗེར་སློན་

པའང༌། །བདུད་རྩི་ལྔ་ནི་འབབ་པ་སྗེ། །དྗེ་མཆློད་རང་གི་གཟུགས་གནས་པས། །དྗེ་

ཡི་དངློས་པློའི་ངློ་བློ་ལས། །མཆློད་པ་བཞི་ནི་རྣམ་པར་བཤད། ཅྗེས་སིང་ཁའི་

མཚམས་ཀི་རྩ་བཞི་མཆློད་པ་བཞིའི་རྩར་བཤད་ལ། རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་ཕྱློགས་ཀི་རྩ་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་དྗེར་མ་བཤད་པས། འགྱུར་ཅུང་མ་དག་

པ་འདྲའློ། །གཞུང་ཆུང་ལས་ཀང༌། ཕྱློགས་འདབ་རིགས་ཀི་ས་བློན་ལས། །སིང་པློའི་

རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་བསྐྗེད། ཅྗེས་ཀང་བཤད་དློ། །ཡང་ན་མཆློད་པ་བཞི་དང་རང་

བཞིན་གི་རྩ་བཞིར་བྱས་ནས། ཕྱི་མ་ནི་འབྱུང་བཞིའི་རང་བཞིན་གི་རྩར་བྱ་ཞིང༌། 

ཕྱློགས་བལ་ཞྗེས་པ་ལ་ཕྱློགས་བཞི་དང་དྗེ་དང་བལ་བ་གཉིས་སུ་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་ན་
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ཕྱློགས་ཀི་རྩ་བཞི་ལས་ལྷ་མློ་བཞི་དང་མཚམས་ཀི་རྩ་བཞི་ལས་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་

བའི་ཐློད་པའི་སློད་བཞི་བསྐྗེད་དློ། །འདི་ལ་ལྭ་བ་པ་སློགས་ཀིས་གསལ་བར་མ་

བཤད་ཀང༌། དྷཱ་རི་ཀ་པས། ལྟྗེ་བའམ་སིང་ཁའི་རྩ་བཞི་ནི། འབྱུང་ལྔའི་རླུང་དང་

བདུད་རྩི་འབབ། །བདྗེ་ཆྗེན་དགུ་ཡི་བདག་ཉིད་བསམ། ཞྗེས་བཤད་ལ། བདྗེ་ཆྗེན་

དགུ་ནི་དྗེའི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་ལྔ་དང༌། ཐློད་པ་བཞི་ལ་བྱ་དགློས་སློ། །སིང་ཁར་འབྱུང་

བཞིའི་རླུང་འབབ་པ་ནི། དྗེའི་ཕྱློགས་ཀི་རྩ་བཞི་དང༌། ནམ་མཁའི་རླུང་འབབ་པ་ནི། 

སྤྱློད་བསྡུས་ལས་ནམ་མཁའི་རླུང་འབྱུང་བཞིའི་རླུང་ལ་ཁྱད་བྱྗེད་དུ་བཤད་པ་ལྟར་

ཏྗེ། རྩ་བཞི་ཞྗེས་པ་ལས་སློ། །བདུས་རྩི་འབབ་པ་ནི་མཚམས་ཀི་རྩ་བཞིའློ། །ལྟྗེ་བ་ནི་

སིང་ཁའི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བཤད་རྒྱུར་མངློན་པས་འམ་ཞྗེས་པ་དག་མ་དག་

བརྟག་པར་བྱའློ། །དྲིལ་བུ་པས་ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་གི་ས་བློན་བཞི་གསུངས་པ་ལ། བ་མ་སྔ་

མ་རྣམས་མཁའ་འགྲློ་མ་ནས་བཟུང་སྗེ། གཡས་སྐློར་གིས་ལྷ་མློ་བཞིའི་ས་བློན་དུ་

བཞྗེད་པ་ལ་ཕྱིས་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་མཁའ་འགྲློ་མ་གྲལ་མགློར་འདློན་ན་མཾ་ལཾ་པཾ་

ཏཾ་དུ་བྱ་དགློས་ཏྗེ། ཀུན་སྤྱློད་དང་ནག་པློ་པའི་དཀིལ་ཆློག་ལས། མཁའ་འགྲློ་མ་མཱ་

མ་ཀིར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །མངློན་བརློད་ལས་ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་ཞྗེས་འདློན་པ་ནི། ས་

སྤྱན་མ། ཆུ་མཱ་མ་ཀི། མྗེ་གློས་དཀར་མློ། རླུང་སྒློལ་མ་ཞྗེས་པའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་

པ་ཡིན་གསུང་ངློ༌། །ཀུན་སྤྱློད་ལས་ནི། མཁའ་འགྲློ་མ་བཞི་པད་མར་གནས། །མཱ་མ་

ཀི་སློགས་བཟང་མློ་ཡིན། ཞྗེས་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཀ་ལ་མཁའ་འགྲློ་མ་ཞྗེས་བཤད་

ནས། དྗེ་བཞི་མཱ་མ་ཀི་ལ་སློགས་པ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིའི་དང་

པློའི་མཁའ་འགྲློ་མ་མཱ་མ་ཀིར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང༌། མཱ་མ་
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ཀི་སློགས་བཟང་མློ་ཡིན། ཞྗེས་པ་ནི་མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་འདི་ཉིད་ཇི་

ལྟར་རིགས་པར་མཱ་མ་ཀི་ལ་སློགས་པའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་པའི་དློན་ཏློ། ཞྗེས་ཇི་ལྟར་

རིགས་པར་སྦྱར་བར་བཤད་ཀི་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་

མཁའ་འགྲློ་མ་མཱ་མ་ཀིར་བྱྗེད་པ་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་དློན་མིན་ནློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་དཀིལ་

ཆློག་ལས། མཁའ་འགྲློ་མ་མཱ་མ་ཀི་དང༌། གཟུགས་ཅན་མ་སྦྱན་མར་བཤད་ཀང་དྗེའི་

སྒྲུབ་ཐབས་སུ་བཤད་པ་དང་དྗེ་གཉིས་དློན་མི་གཅིག་སྗེ། སྔ་མར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

བཞི་པ་དང༌། ཕྱི་མར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མར་བཤད་པ་དང༌། སྔ་མར་མཁའ་

འགྲློ་མ་སྔློན་མློ་དང༌། ཕྱི་མར་དཀར་སྔློན་བཤད་པ་དང༌། སྔ་མར་ལྷློར་མཁའ་འགྲློ་མ། 

བྱང་དུ་དུམ་སྐྗེས་མ། ནུབ་ཏུ་གཟུགས་ཅན་མ་དགློད་པར་བཤད་པས། ཤར་དུ་ལཱ་མ་

འགློད་དགློས་པ་དང༌། ཕྱི་མར་མཁའ་འགྲློ་མ་ནས་བཟུང་སྗེ་གཡློན་སྐློར་གིས་ཤར་

ལ་སློགས་པར་དགློད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །ཡང་སྔ་མར་ལྷ་མློ་བཞི་ཆུ་དང་མྗེ་

དང་རླུག་དང་སའི་ཁམས་དག་པར་ཡང་བཤད་དློ། །

རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློར་ནི། དང་པློ་ལྟུང་བྱྗེད་མ་ཡིན་ཏྗེ། །གཉིས་པ་དྗེ་བཞིན་

གསློད་བྱྗེད་མ། །གསུམ་པ་འགུགས་མ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། །བཞི་པ་གར་གི་དབང་ཕྱུག་མ། 

ཞྗེས་པ་ནི་སྔར་ཤར་ནས་བཟུང་སྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་བཞི་གཡློན་སྐློར་དུ་བཤད་

པའི་རིམ་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འགྲྗེལ་པར་ཡང་ཤར་ནས་གཡློན་སྐློར་དུ་ལྟུང་བྱྗེད་མ་

སློགས་དང་སྦྱར་བ་དང་རྒྱུད་དྗེར་ལྷ་མློ་བཞིའི་ཕྱག་གཡློན་ན་ཐློད་པ་མྗེད་ཅིང༌། 

གཡས་ན་གྲི་གུག་མྗེད་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ལུགས་ནི་དྗེ་དང་ཡང་དློན་མི་གཅིག་

གློ །ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པར། ལྭ་བ་པས་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཀ་ལ་རིན་འབྱུང་
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གིས་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། གཡློན་སྐློར་གི་མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་བཞི་ལ། རིམ་པ་

བཞིན་དུ་རྣམ་སང་དློན་གྲུབ་སང་མཐའ་རིན་འབྱུང་གིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡང་

གསུངས་པས། ལྷ་མློ་བཞི་སྤྱིར་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཡིན་ཀང༌། དྗེ་ལ་ནང་ཚན་གི་

རིགས་ཀིས་ཕྱྗེ་ན་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའི་རིགས་བཞིར་འགྱུར་ཞིང༌། མཱ་མ་ཀི་ནི་རློ་

རྗེ་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རིགས་གཉིས་ཀ་འཛིན་པར་གསུངས་པས་མཁའ་འགྲློ་མ་སྤྱན་

མའི་ངློ་བློ་དང༌། གཟུགས་ཅན་མ་མཱ་མ་ཀིའི་ངློ་བློར་བྱའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་ས་བློན་ཀང་

ཤར་ནས་གཡས་སྐློར་གིས་ལཾ་མཾ་པཾ་ཏཾ་བཞིར་སྔ་མ་རྣམས་བཞྗེད་པ་ལྟར་ལྗེགས་ཏྗེ། 

ལྟུང་བྱྗེད་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་སྤྱན་སློགས་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་

གར་བཤད་ལ། མངློན་བརློད་ལས་ལཾ་ལས་ལྟུང་བྱྗེད་མ་དང༌། མཾ་ལས་གསློད་བྱྗེད་

མ་སྐྗེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ཡང་སྔློན་དུ་སིང་ཁའི་ཕྱློགས་ཀི་རྩ་བཞི་དང༌། 

ཡི་གྗེ་བཞི་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་པར་བྱས་ནས། དྗེ་ལས་བསྐྗེད་པར་བྱ་ཡི། ཡི་

གྗེ་རྐང་པ་ལས་མ་ཡིན་ནློ། །སིང་ཁའི་ཕྱློགས་ཀི་རྩ་བཞི་ནི་ཤར་ནས་གཡས་སྐློར་

གིས་སུམ་སྐློར་མ་དང༌། འདློད་མ་དང༌། ཁྱིམ་མ་དང༌། གཏུམ་མ་ཡིན་ཏྗེ། མན་སྗེར། 

གང་སྤྱན་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། རློ་

རྗེ་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང༌། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཏྗེ། དྗེ་

རྣམས་ནི་སུམ་སྐློར་མ་ལ་སློགས་པའི་རྩའི་རང་བཞིན་ནློ་ཞྗེས་བཤད་ཅིང༌། མུ་ཏིག་

ཕྗེང་བ་དང༌། བྷ་བ་བྷ་དྲས་ཀང༌། སུམ་སྐློར་མ་ལ་སློགས་པ་ལྔ་སིང་ཁའི་རྩ་ལྔར་

བཤད་ཅིང༌། དང་པློ་བཞི་འདབ་མ་དང༌། ལྔ་པ་དབུས་སུ་ཡློད་པའི་དློན་ནློ། །བདུད་

དྲལ་མ་ནི་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་ལ་བརྟྗེན་ཏྗེ། ལྟྗེ་བ་ནས་ལྕྗེའི་རྩྗེ་མློའི་བར་དུ་ལངས་པར་མན་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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སྗེར་བཤད་པས། སིང་ཁའི་འཁློར་ལློའི་རྩ་འདབ་ཡིན་ནློ། །ཤར་གི་རྩ་སུམ་སྐློར་མ་

ནས་ས་རླུང་དང༌། ལྷློ་ནས་ཆུ། ནུབ་ནས་མྗེ། བྱང་ནས་རླུང་གི་རླུང་རྒྱུ་སྗེ། སློམ་

འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་ལས་ལྔ་བློ་འདི་རྣམས་ནི། ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློར་རིམ་པས་ས་ལ་

སློགས་པའི་ཁམས་ཀི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞྗེས་བཤད་ལ། ལྔ་པ་ནི་བདུད་དྲལ་མ་དང་དྗེ་

ཡང་ནམ་མཁའི་ཁམས་པར་བྱའློ། །འདིས་ལྕྗེའུ་ཆུང་ནས་བདུད་རྩི་འབབ་པ་

འཐུངས་ཤིང༌། དྗེར་རླུང་བརྒྱུས་པ་རྣམས་འཆི་རླུང་ཡིན་པས། ཀཻ་རློར་ལས་རྩ་རྣལ་

འབྱློར་མའི་ངློ་བློར་སློན་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་སངས་ལ། དྗེའི་དབང་ལས། འཇིག་རྟྗེན་

བདྗེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་སྐྗེས་ཀང་བདྗེ་ཆྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མི་མཐློང་ཞིང་

འཆིའློ། །འློན་ཀང་ལམ་བསློམས་པས་སྒིབ་བལ་དུ་སློང་བ་ན་དྗེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཀིས་གང་བས། ཀཻ་རློར་ལས་རྩ་སློ་གཉིས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འབབ་

པར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་བར་མན་སྗེ་ལས་འཆད་དློ། །མན་སྗེར་སུམ་སྐློར་མ་ལ་

སློགས་པ་བཞི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རློ་འབབ་པར་ཡང་

བཤད་ལ། མཚམས་ཀི་རྩ་བཞི་ནས་བཤང་གཅི་དང༌། ཁུ་ཁག་དང༌། བད་ཀན་ཏྗེ་

བདུད་རྩི་ལྔ་དང༌། སྒ་མ་གཏློགས་པའི་ཡུལ་བཞི་འབབ་པར་བཤད་དློ། །བྷ་ཝ་བྷ་དྲས་

སུམ་སྐློར་མ་སློགས་ནས་ཀང་བདུད་རྩི་ལྔ་འབབ་པར་བཤད་དློ། །སིང་ཁའི་ཕྱློགས་

ཀི་རྩ་རྗེ་རྗེ་ལ་གཉིས་གཉིས་སུ་གྗེས་ནས་རྩ་བརྒྱད་བྱུང་བ་ལ་དགློངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་གནས་གང་དུ་འགློད་པ་དང༌། གང་ལས་

སྐྗེད་པ་ནི་དྲིལ་བུ་པས། ཧཱུཾ་བརྒྱད་ཀང༌། དམ་ཚིག་ཅྗེས་བྱར་བཤད་པ་ཡིན། ཞྗེས་

འབྱུང་བས། ཧཱུཾ་བརྒྱད་ལས་སྐྗེད་པ་ཡིན་ཀང་གནས་མི་གསལ་བ་ལ། གཞུང་ཆུང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལས། ཆློས་འཁློར་ཕྱི་ཡི་འདབ་བརྒྱད་ལ། །རིང་པློའི་ཧཱུཾ་ལས་ཁློ་བློ་བརྒྱད། ཅྗེས་

སིང་ཁར་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་ཉིས་རིམ་གཅིག་བྱས་པའི་ཕྱི་མར་ཧཱུཾ་རིང་བློ་བརྒྱད་

ལས་བསྐྗེད་པར་བཤད་དློ། །དྷཱ་རི་ཀ་པས། ཕྱག་བརྒྱད་དམ་ནི་སློ་བརྒྱད་དུ། །ལས་

ཀི་རླུང་ངམ་བྱྗེད་དག་གིས། །ཁྭ་གདློང་གཤིན་རྗེ་མ་སློགས་བརྒྱད། ཅྗེས་བཤད་པའི་

ཕྱག་བརྒྱད་ནི། ཉིན་མློ་མཛད་ཀིས། ལག་པ་གཡློན་པའི་རྩྗེ་མློ་དང༌། མཁིག་མ་དང༌། 

ལག་པ་གཡས་པའི་རྩྗེ་མློ་དང༌། འཁིག་མ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁྭ་དང་འུག་

གདློང་སློགས་བཞི་དང༌། རང་པ་གཡས་གཡློན་གི་རྩྗེ་མློ་གཉིས་དང༌། གཡས་

གཡློན་གི་ལློང་བུ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་དང་ཕློ་ཉ་མློ་སློགས་

བཞི་འགློད་པ་ལྟར་ཡིན་པ་འདྲའློ། །སློ་བརྒྱད་ནི་དཔྱིད་ཐིག་ལས། རྩ་ཡི་སློར་ནི་ཁྭ་

གདློང་མ། ཞྗེས་པ་ནས། བཞི་པ་ཕག་གི་གདློང་ཅན་ནློ། ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་རྩའི་སློ་

གང་ཡིན་མི་གསལ་ལ། མཚམས་རྣམས་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་དང༌། ཞྗེས་དྗེ་ལ་

སློགས་པ་བཞི་མཚམས་སུ་བཞུགས་པར་བཤད་དྗེ། མཚམས་གང་ལ་བྱྗེད་ཀང་མི་

གསལ་ལློ། །ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་སྐབས་ཤིག་ཏུ། དྗེ་ལྟར་ཁ་དང་ལྟྗེ་བ་དང༌། རྟགས་

དང་བཤང་བ་དང༌། སྨིན་མཚམས་དང་མིག་དང༌། ས་རྣམས་ལ་ཡང་གློ་བར་བྱའློ་

ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་ལྟར་ཞྗེས་པ་གློང་དུ་བཤད་པའི་རྣ་བ་ལ་སྗེག་པས་དྗེ་འདྲ་

བའི་སློ་བརྒྱད་དློ། །ཡང་དྗེའི་སྐབས་ཤིན་ཏུ། ཞལ་དང་ལྟྗེ་བ་དང༌། ས་དང་རྟགས་དང་

བཤང་བའི་སློར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁྭ་གདློང་མ་སློགས་སློ་སྐློང་མ་རྣམས་སློ། །མཛོད་

སྤུ་དང༌། རྣ་བ་དང༌། མིག་དང་སའི་སློར་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་ལ་སློགས་པའློ། ཞྗེས་ས་

ལན་གཉིས་བགྲངས་པ་སྔ་མ་དང་མི་མཐུན་ནློ། །དྗེའི་འགྲྗེལ་པའི་གཞུང་ཁ་ཅིག་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལས། བཤང་བའི་སློ་དང་ས་བུག་གཡས་པའི་ནང་དུ་ཡང་ངློ་། ཞྗེས་དང༌། གཤིན་རྗེ་

བརྟན་མ་ལ་སློགས་པ་རྣ་བ་དང་མིག་གཡློན་པ་དང༌། གཡས་སུ་ཡང་ངློ་། ཞྗེས་ཀང་

འབྱུང་ངློ༌། །པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པ་རློག་འགྱུར་དུ། སྐབས་སྔ་མར་བཤད་པ་སྔར་

དང་འདྲ་ཞིང༌། སྐབས་འློག་མར་ཁ་དང་ས་བུག་གཡློན་པ་དང༌། བཤང་ལམ་དང་ས་

བུག་གཡས་སུ་ཁྭ་གདློང་མ་སློགས་བཞི་དང༌། རྣ་བ་གཡས་གཡློན་དང་མིག་གཡས་

གཡློན་དུ་མཚམས་མ་བཞི་འགློད་པར་བཤད། འཁྲུལ་སློང་ལས། ཁ་དང་ས་བུག་

གཡས་དང༌། གཡློན་པ་དང་བཤང་ལམ་དུ་ཁྭ་གདློང་སློགས་བཞི་དང༌། མཚམས་མ་

བཞི་འདྲ་བར་འབྱུང་སྗེ། འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །དྗེ་

ཇི་བཞིན་དུ་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པའི་འགྱུར་གཞན་གཅིག་ལས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །ཇློ་

བློའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་བཤད་དློ། །ཨུ་མ་པ་ཏི་ཏ་ཏས་ནི། ཁྭ་

གདློང་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས། །ཁ་ལྟྗེ་མཚན་བཤང་རིམ་པ་ཡིས། །མཛོད་སྤུ་རྣ་བ་

མིག་ས་ལ། །གཤིན་རྗེ་བརྟན་སློགས་དྗེ་བཞིན་གནས། ཞྗེས་ལྭ་བ་པའི་བཤད་པ་སྔ་

མ་དང་མཐུན་པར་བྱས་སློ། །དྗེ་ལྟར་འདྲ་མི་འདྲ་དུ་མ་ཞིག་བཤད་པའི་རྩ་བ་ནི་ལྭ་བ་

པའི་འགྲྗེལ་པར་སང་ལ། དྗེའི་རྒྱ་དཔྗེ་ལ་དག་མ་དག་ཡློད་པར་གསལ་ཞིང༌། བཤད་

པ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མི་འདྲ་བར་སང་ཡང༌། སློམ་བཞིའི་སྐབས་སུ་ས་བགྲངས་ན་མི་

འགྲིག་ཅིང༌། མཚམས་མ་བཞིའི་སྐབས་སུ་དྗེ་མ་བགྲངས་ན་མི་འགྲིག་པར་སང་བ་

དང༌། སྨིན་མཚམས་ནི་སྐབས་གཉིས་ཀར་བྱུང་བ་དང༌། རྣ་བ་དང་མིག་གཡས་

གཡློན་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ལྷ་མློ་འགློད་དགློས་པས་སྐབས་གློང་མ་བཞིན་དུ་བྱས་ན་

ལྗེགས་སློ། །དྗེ་ཡང་དཔྱིད་ཐིག་ལས། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལུས་ལ་བཀློད་པའི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མཇུག་ཐློགས་སུ། འདི་དག་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་མ། །རྩ་ཡི་གཟུགས་ཀིས་ཡང་དག་

གནས། ཞྗེས་གསུངས་པས། སློ་དྗེ་དང་དྗེ་དག་གི་རྩ་ལས་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྗེ། འཁློར་

གི་ལྷ་མློ་གཞན་ཐམས་ཅད་རྩ་ལས་སྐྗེད་པར་བཤད་ཅིང་འདི་བརྒྱད་མི་སྐྗེད་པའི་

ཁྱད་པར་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཁ་སྗེ་ལྕྗེའི་རྩ་བ་དང༌། ལྟྗེ་བའི་བུག་པའི་ནང་

དང༌། མཚན་མ་དང་བཤང་ལམ་གི་སློ་བཞིར་ཁྭ་གདློང་མ་དང༌། འུག་གདློང་མ་

སློགས་དགློད། མཛོད་སྤུ་སྗེ་སྨིན་མཚམས་ཀི་བུག་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བས། དྗེར་གཤིན་

རྗེ་བརྟན་མ་དང༌། རྣ་བའི་ཕུག་གཉིས་སུ་ཕློ་ཉ་མློ་དང༌། མིག་གཉིས་སུ་མཆྗེ་བ་མ་

དང༌། ས་བུག་གཉིས་སུ་འཇློམས་མ་རྣམས་དགློད་དློ། །ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་རྣ་

བའི་བུག་པའི་ནང་དུ་དགློད་པར་བཤད་པ་ནི། མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀང་ལུས་ཀི་ནང་དུ་བསློམ་མློ། །མིག་དང་རྣ་བ་དང་ས་དང་ལྕྗེའི་རྩ་རྣམས་

ནི། སིང་ཁའི་རྩ་གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རློ་འབབ་པ་རྣམས་དང༌། རྩ་རྒྱུད་གཅིག་

ལ། སྨིན་མཚམས་དང་ལྟྗེ་བ་དང་བཤང་གཅིའི་ལམ་གི་རྩ་ནི། རྗེག་བྱ་འབབ་པར་

བཤད་པའི་རྩ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པས། སིང་ཁའི་ཕྱི་སྐློར་གི་བརྒྱད་ལ་དགློད་པར་

བཤད་པ་དང་གནད་གཅིག་པར་བ་མ་ཁ་ཅིག་གསུང་སྗེ། དྲིལ་བུ་པའི་ལུགས་ལ་

ཡང་དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་ཆློག་པར་མངློན་ནློ། །དྗེའི་ལུགས་ལ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་བརྒྱད་དང་སློ་

བརྒྱད་ཀི་རྩ་བརྒྱད་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་ནས་དྗེ་ལས་བསྐྗེད་པར་བྱའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལཱུ་ཨི་པ་ལ་ལྭ་བ་པས། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་གནས་མན་ངག་

ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཀང་བཤད་ཅིང༌། དྗེ་བཞིན་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

421

གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་དང་ཇློ་བློས་ཀང་”གསལ་བར་མ་བཤད་དློ། །
1

དྗེའི་མན་ངག་ནི་

བ་མ་ཁ་ཅིག་སྤྱི་བློའི་ཧཾ་གི་གནས་སུ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། གསང་གནས་སུ་ཕག་མློ་སློམ་

པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་བ་ནི། འཁྲུལ་སང་ལས། སྤྱི་བློའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཡབ་དང༌། 

གསར་གནས་ཀི་པད་མའི་ཨ་ཐུང་གི་རང་བཞིན་ཕག་མློ་གཉིས་འཁྱུད་པས་བདྗེ་

ཆྗེན་སྐྗེ་བར་གསུངས་པ་དང་ཕྱློགས་མཐུན་ཡློད་ཀང་བ་མ་ཁ་ཅིག་དྲིལ་བུ་པས། 

ཐུགས་ཀར་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་ཧཱུཾ། །མ་བཅློས་ནང་གི་བདག་ཉིད་དློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

རྗེས་སུ་འབངས་ནས། ཧྗེ་རུ་ཀ་སིང་ཁར་སློམ་པར་བཞྗེད་དྗེ་ལྗེགས་པ་ཡིན་

ནློ། །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པ་ནི། སཾ་བྷུ་ཊ་བཞིན་འདི་

ལའང་བྱ་དགློས་ལ། འཁློར་གི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་གང་ལས་སྐྗེས་པའི་རྩ་དང༌། ཁམས་ཀི་

རྣམ་དབྱྗེ་ཡང་དྗེ་ཉིད་གསལ་བ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་གཞན་བཅུ་གཉིས་ཀི་རྩ་ཡང་དྗེ་

ལ་བརྟྗེན་དགློས་པར་སང་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་སིང་ཁའི་དབུས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་དཔའ་པློ་ཧྗེ་རུ་

ཀར་ཡང་དྗེ་ལས་བཤད་པ་འདྲ་བ་བཞན་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང༌། དྗེ་དང་མཐུན་པར་

དྲིལ་བུ་པས་བཤད་པ་འདིར་ཡང་མི་རུང་བ་མྗེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་དྷཱ་རི་ཀ་པས་བདྗེ་

ཆྗེན་གི་ལྷ་ལྔ་ཀ་སིང་ཁར་སློམ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །སློམ་ཚུལ་ཡང་སིང་ཁའི་

རྩ་འཁློར་གི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་བྱང་སྗེམས་དང༌། ཧཱུཾ་ཡིག་བ་མློ་ལྟ་བུ་འཛག་

པ་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱས་ལ། དྗེ་ལས་ཧྗེ་རུ་ཀ་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྗེ། འདི་ནི་

ནག་པློ་པ་ལ་ཡང་བྱྗེད་དགློས་སློ། །འདི་ལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་

སློམ་པ་ནི། ཕྱི་དཀིལ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་ལས་ཕ་བས་དཀའ་བར་སང་ན། རྗེ་ཞིག་

1  སྐུ།   གསལ་བར་བཤད་དློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པར་བྱས་ཀང་ཆློག་གློ། །འདིར་གཞུང་ཆུང་ལས། བརྟག་

དང་སྤློས་ལ་དགའ་གྱུར་ན། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་འདབ་མ་བཞི། །མདློག་གསལ་ཧཱུཾ་

ལས་ལྟྗེ་བ་རུ། །ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་བདག་ཉིད་གསལ། ཞྗེས་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀ་སྐྗེད་པ་འདྲ་བ་ཅིག་དང༌། ཧཱུཾ་ལ་སློགས་པ་ལས་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་

སྤློས་པ་ལ་དགའ་བའི་ངློར་བྱས་པ་འདྲ་བ་ཅིག་བཤད་ཀང༌། སཾ་བྷུ་ཊར། དཔྱིད་དཔའ་

བློ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། ཐིག་ལྗེ་བདག་མྗེད་མར་གསུངས་པ་ལ། དཔྱིད་ཐིག་ལས། དྗེ་ཡི་

དབུས་བཞུགས་དཔའ་བློ་ནི། །ཡུངས་ཀར་སྦློམ་པློའི་ཚད་ཙམ་སྗེ། །ཧཱུཾ་གིས་ས་བློན་

མི་ཤིགས་པ། །ཁ་བ་ལྟ་བུ་འབབ་པ་ཡིན། །བ་སན་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། །ལུས་ཅན་རྣམས་

ཀི་སིང་དགའ་བྱྗེད། །རློད་མའི་ཁ་ནི་མྗེ་ཡི་གཟུགས། །ཕག་མློ་ཏི་ལ་ཀ་ཞྗེས་

བརློད། །ལས་ཀི་རླུང་གིས་བསྐློད་ནས་སུ། །ལྟྗེ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ནས་ནི་འབར། །བ་

སན་དང་ཕད་པས་མཉྗེས། །སློམས་པར་འཇུག་པས་ཡང་དག་བཞུགས། ཞྗེས་ཕག་

མློ་ལ་འདློན་པ་སློས་ཤིང༌། ཏི་ལ་ཀ་ཐིག་ལྗེ་ནི་ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་ལ་བཤད་པས་ལྟྗེ་

བའི་དམར་ཆ་ལས་བསྐྗེད་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལ་ནི་ལྷན་སྐྗེས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན་

འབྗེལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡློད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྲིལ་བུ་པས་དངློས་སུ་མ་གསུངས་པ་ནི། 

ཧཱུཾ་ཡིག་བཤད་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཤྗེས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །འློ་ན་ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་

ལས་བསྐྗེད་ནས་ལྟྗེ་བར་གནས་པ་བྱྗེད་དམ། སིང་ཁར་ཡབ་ཡུམ་སྦྱློར་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་བྱྗེད་ཅྗེ་ན། གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀིས་ལུས་དཀིལ་ལ་ཡབ་ཡུམ་

གནས་སློ་སློར་སློམ་པ་ཡང་ཡློད་མློད་ཀང༌། འདིར་ནི་སྐྗེད་པ་ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་ལས་

སྐྗེད་ཀང༌། བཞུགས་གནས་སིང་ཁར་ཡབ་དང་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་དུ་བྱྗེད་དྗེ། སྔར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དྲངས་པའི་རང་པ་ཐ་མ་གཉིས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཀང་ཤྗེས་པར་ནུས་སློ། །དྗེས་ན་ཉིན་

མློ་མཛད་ཀིས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སིང་ཁ་དང༌། ཕག་མློ་ལྟྗེ་བར་བྱས་པ་ལྟར་འདིར་མི་བྱྗེད་

དློ། །སྤློས་པ་ལ་དགའ་ན་ཞྗེས་པ་ནི། ཡང་ན་གྲུབ་ཟིན་གསལ་གདབ། སྤློས་པ་ལ་

དགའ་ན་ཧཱུཾ་ཡིག་སློགས་ལས་བསྐྗེད་ཅྗེས་པའི་དློན་མིན་ཏྗེ། ཡིན་ན་ནི་འདི་བསྐྗེད་

རིམ་གི་ལུས་དཀིལ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྗེ། ལྷ་གསར་དུ་སྐྗེད་པ་མྗེད་པའི་

ཕྱིར་རློ། །མི་གསལ་རྩ་མིག་ཐམས་ཅད་ལ། །དག་པའི་ལྷ་ཉིད་མློས་ཤིང་དྲན། ཞྗེས་

བཤད་པས། འདི་སློམ་པ་པློ་དྗེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་དྲན་རློགས་ལ་གསལ་ནུས་

པ་ཡང་མིན་པ་དྗེའི་ལུགས་སུ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་སྔར་ཕྱི་དཀིལ་ལ་གསལ་

སང་བརྟན་པ་ཡིན་ན་ཡུད་ཙམ་རྗེས་བསྐྗེད་ལ་སློམ། རིམ་གིས་བརྟག་པ་ལ་དགའ་བ་

སྗེ་བསམ་དགློས་པ་ཅིག་ཡིན་ན་རྗེ་རྗེ་ནས་རིམ་གིས་བསློམ་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་ཏྗེ། 

ལུས་དཀིལ་རྐང་པ་སློམ་པ་ལ་ནི་ཕྱི་དཀིལ་སློམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས་པ་རློ་རྗེ་

མཁའ་འགྲློའི་དགློངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །

ལྔ་པ་ནི། འློ་ན་གཙོ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་བཅུ་གཉིས་ས་བློན་ལས་སྐྗེད་ན། 

གཞུང་ཆུང་ལས། སྗེང་འློག་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ལ། །པཱུ་ཛ་ལ་སློགས་ཉི་ཤུ་བཞི། །འཁློར་

ལློ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དྲན། ཞྗེས་བཤད་པས། བཾ་ལས་ཡུམ་དང༌། ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་ཡི་

གྗེ་ཉྗེར་བཞི་ལས་སྐྗེད་པར་རིགས་སློ་སམ་ན། ཡི་གྗེ་ཉྗེར་བཞི་ལས་ནི་ཁུངས་ཐུབ་

མང་པློས་ལུས་ཀི་གནས་ཀི་ཆ་ཉྗེར་བཞི་སྐྗེད་པར་བཤད་ཀི། ལྷའི་ས་བློན་དུ་བཤད་

པ་མྗེད་པས་མི་འཐད་དློ། །ལྷ་གཞན་གི་རིགས་པ་བཀབ་ནས་ལྷ་ལྷག་མ་ཡི་གྗེ་ལས་

སྐྗེད་ན་ཡང་མི་རུང་བ་ཙམ་མྗེད་དྗེ་གསང་འདུས་བཞིན་ནློ། །གལ་ཏྗེ་སྐྗེད་ན་ནི་
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མངློན་བརློད་ལས་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པའི་སྗེ་ཚན་ལྔའི་ཡི་གྗེ་རྗེ་རྗེའི་མགློ་བློར་ཐིག་ལྗེས་

བརྒྱན་པ་གསུངས་པའི་མཇུག་ཏུ། དྗེ་ཡིས་ཐློད་པའི་དུམ་སློགས་དང༌། །གཏུམ་མིག་

མ་ལ་སློགས་ཀུན་གི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀཾ་

ནས་བྷཾ་གི་བར་ཉྗེར་བཞི་ཐློད་པའི་དུམ་བུ་སློགས་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་ཟུང་ཉྗེར་

བཞིའི་ས་བློན་དུ་བྱའློ། །ལྗེའུ་དྗེར་མ་ཡིག་སྨློས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པས་ཐིག་ལྗེའི་དློན་དུ་

བཤད་དྗེ། ལྗེའུ་ཉྗེར་དྲུག་པ་ལས་ཀང༌། ཀ་ལ་སློགས་པ་ཉི་ཤུ་བཞི། །མགློ་ལ་བིན་

དུས་མནན་པ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ལ། དྗེ་རྣམས་རྗེ་རྗེའི་མགློར་ༀ་དང༌། 

མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་”སྦྱར་བ་སྔགས་སུ
1

་ཡང་རྩ་འགྲྗེལ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། མ་ནིང་གི་

ཡི་གྗེ་བཞི་ལ་ཐིག་ལྗེ་སྦྱར་བ་བཞི་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིའི་ས་བློན་དང༌། 

མཐར་གནས་བཞི་ལ་ཐིག་ལྗེ་སྦྱར་བ་བཞི་སློ་མ་བཞི་དང༌། དྲློ་བ་བཞི་ལ་ཐིག་ལྗེ་

སྦྱར་བ་བཞི་མཚམས་མ་བཞིའི་ས་བློན་དང༌། དྗེ་བརྒྱད་ལ་”མགློ་བློ་དང༌།
2

 མཐར་

ༀ་ལ་སློགས་པ་སྦྱློར་ཚུལ་སྔར་བཞིན་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་སློ་སློའི་གཞུང་ནས་

བཤད་པ་བཞིན་བྱས་ནའང་ལྗེགས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལུས་དཀིལ་མཆློག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་དང༌། 

གནས་སློགས་བཅུ་ས་བཅུ་དང་སྦྱར་ཏྗེ་བཤད་པ་དང༌། གནས་རྣམས་སྐྗེད་ཚུལ་དང་

དྗེར་ལྷ་གང་སློམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། ཕྱློགས་མཐུན་བསློམ་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་

དྗེ་ལས་གཞན་ཡང་ཡང་དག་པར་བཤད་པར་བྱའློ། །གང་ན་སྐུ་སྗེ་ལུས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་རློ། །དྗེ་ཡང་ལུས་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པ་ནི་སཾ་བྷུ་ཊ་ནས་འབྱུང་བ་

1  སྐུ།   སྦྱར་བའི་སྔགས་སུ

2  སྐུ།   འགློ་བློ་དང༌། 
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བཞིན་དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས་གསུངས་པས་ཁ་བསྐང་ལ། ལུས་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་སློམ་པ་ལ་བདྗེ་ཆྗེན་དང་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློའི་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་སློམ་

པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཁ་བསྐངས་ཤིང༌། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ནི་སཾ་བྷུ་ཊ་དང་

དཔྱིད་ཐིག་གིས་ཁ་བསྐངས་ནས་བཤད་དགློས་ཏྗེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ལ་ལྷག་མ་

ནི་འདིར་འཆད་དློ། །དམ་པ་སྗེ་ཞྗེས་པ་ནི་དྲིལ་བུ་པས། འློན་ཀང་དཀིལ་འཁློར་དྗེའི་

རང་བཞིན། །ཅི་ཡིན་ད་ནི་འདི་ལྟར་བཤད། །རི་མློར་གནས་པའི་ལས་དང་ནི། །ཐིག་

ལས་ཚོན་དགྗེའི་རིམ་པས་བསན། །འགྲློ་བ་འདི་དག་རང་བཞིན་གིས། །གྲུབ་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གཉིས་མྗེད་པའློ། །བཅློས་མ་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་གང༌། །དྗེ་ནི་གདུལ་བྱའི་

དབང་ལས་འདློད། །མཁས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དྗེ་མིན་ཏྗེ། །ཡང་དག་དློན་མཐློང་གྲློལ་

ཕྱིར་རློ། ཞྗེས་བིས་སྐུ་དང་རྡུལ་ཚོན་ལས་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་ལས། ལུས་ལས་

དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་མཆློག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། བཅློས་པ་ནི་སྒྲུབ་གཞི་

ཕྱག་མཚན་སློགས་”འདྲི་མཁན
1

་གིས་གསར་དུ་སྒྲུབ་དགློས་པའི་དློན་ཏྗེ། ལུས་

ཆགས་དུས་ནས་མ་གྲུབ་བའློ། །མ་བཅློས་པ་ནི་སྒྲུབ་གཞི་རྩ་དང་ཁམས་རྣམས་ལུས་

ཆགས་ཙམ་ནས་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞྗེས་གསུངས་ཀི། མ་བཅློས་པ་

རློགས་རིམ་ལ་གསུངས་པ་ལྟ་བུར་ནི་མི་བྱའློ། །ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཡང་དཀིལ་

འཁློར་གཞན་གཉིས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་མི་གྲློལ་གི། ལུས་ཀི་རྩ་དང་ཁམས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས་ཡང་དག་པའི་དློན་མཐློང་ནས་གྲློལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

ལུས་དཀིལ་མཆློག་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དྗེས་ན་སྤྱིར་ལུས་དཀིལ་ཚང་མ་

1  སྐུ།   འབི་མཁན
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སློམ་པ་ནི། ཕྱི་དཀིལ་ཙམ་སློམ་པ་ལས་མཆློག་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་སྔར་བཤད་པ་འདྲ་

བའི་ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གི་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ནི། རྒྱུད་གཞན་གི་ལུས་དཀིལ་

དང༌། བདྗེ་མཆློག་གི་ལུས་དཀིལ་གཞན་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །འློ་ན་ལུས་

དཀིལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་འདི་བསློམས་པས་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བ་ལ་

རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཅིག་མྗེད་ན་དྗེ་གཞན་ལས་མཆློག་ཏུ་

བཤད་པ་ནི། དད་པར་བྱ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་དྗེ་སློན་ཅིག་ཅྗེ་ན། དྗེ་ནི་བདྗེན་ཏྗེ་

ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་འདི་བཤད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་འཕྗེང་བ་འདི་ཕ་

རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགྲྗེལ་པས་འཆད་པ་ལྟར་ཡིན་

ཞིང༌། མ་རྒྱུད་ཀང་བདྗེ་མཆློག་གཙོ་བློར་སློན་པ་ཡིན་ལ། དྗེར། རིམ་བཞིན་རྒྱ་ཆྗེན་

རྒྱུད་ལས་ནི། །ལུས་ཀི་གནས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ཡིས། །དྗེ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་བརློད། །ཐིམ་

དང་ལློངས་སྤྱློད་བདག་པློ་ཉིད། །གྲངས་ནི་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་བརློད། །རྗེ་རྗེའང་

འཁློར་ནི་སློང་སློང་ངློ༌། ཞྗེས་གསུངས་པའི་རྒྱ་ཆྗེན་རྒྱུད་ནི། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་

པའི་རྒྱུད་དམ་རློར་ཕྗེང་གི་རྒྱུད་རྒྱས་པ་གདམ་ང་ཅན་དུ་འགྲྗེལ་པར་བཤད་ཀང༌། 

ལྗེའུ་དྗེ་ཉིད་ལས། རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་རྒྱུད་ལས་ཤྗེས། ཞྗེས་གསུངས་པས་ནམ་

མཁའ་དང་མཉམ་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དློ། །རྩ་རྣམས་རིམ་གིས་སྤློ་ཚུལ་ནི། དྗེ་

ཉིད་ལས། “ལ་ལ་ན་དང་ར་ས་ན། །
1

ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་ཞྗེས་བྱའི་མིང༌། །དྗེ་རྣམས་སྤློ་བའི་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །རིམ་གིས་ཐུན་ནི་བརྒྱད་དུ་འགྱུར། །གསུམ་པློ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་འགྲློ། 

ཞྗེས་རྩ་འཆགས་པའི་དུས་སུ་རྩའི་གཙོ་མློ་གསུམ་ལས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ཀི་རྩ་ཞྗེས་

1  སྐུ།   ལཱ་ལ་ན་དང་རཱ་ས་ན། །



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

427

པ། སིང་ཁའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་པར་བཤད། དྗེ་ཉིད་ལས། དྗེ་ལས་འཁློར་ལློ་

གསུམ་དབྱྗེ་བས། །རྩ་ནི་བརྒྱད་ཀི་དབྱྗེ་བ་ལས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྔགས་ཀིས་

ནི། །གསུམ་ཕྱྗེ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་གསལ། །དྗེ་ནི་སློང་དུ་རབ་ཕྱྗེ་བའང༌། །སློ་སློར་

འཕློས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སློང་ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀིས། །རྩ་རྣམས་ཀི་ནི་

གྲངས་ཤྗེས་བྱ། ཞྗེས་སིང་ཁའི་རྩ་བརྒྱད་ལས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་རྩ་གསུམ་

གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་པས་ཉྗེར་བཞིར་འགྲློ། དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་སར་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྩ་

གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱྗེ་བས། དློན་གཉིས་དང་དྗེ་རྗེ་རྗེ་ལས་སློང་ཕག་རྗེ་གྗེས་པས་རྩ་

བདུན་ཁི་ཉིས་སློང་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སློ། །གསུམ་པློ་ཉྗེར་བཞིར་འགྲློ་བ་ནི་

བརྒྱུད་ནས་ཡིན་ནློ། །རྒྱུད་དྗེར་རྩ་སློང་ཕག་དློན་གཉིས་ལ་སློང་ཕག་ཉྗེར་བཞི་པ་

ཚན་པ་གསུམ་དུ་བྱས་ནས། གཅིག་ནས་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་དང༌། གཅིག་ནས་

ཁག་དང༌། གཅིག་ནས་རླུང་འབབ་པར་གསུངས་ཤིང༌། གཙོ་བློ་ཡང་ནི་བསྡུས་པ་

ལས། གནས་རྣམས་ཀི་ནི་གྲངས་སུ་འགྱུར། ཞྗེས་དྗེ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློ་བསྡུས་པས། 

ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་རྩར་བཤད་པས། བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་རྒྱུ་བའི་རྩ་བརྒྱད་ནི། སྐུ་

དང༌། ཁག་འབབ་པ་བརྒྱད་ནི་གསུང་དང༌། སྗེམས་བཞློན་པ་རླུང་དང་བཅས་པ་

འབབ་པ་ནི་ཐུགས་ཀི་རྩ་ཞྗེས་བྱ་སྗེ། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། སིང་སློབས་ལུས་ཏྗེ་རྡུལ་ནི་

ངག །མུན་པ་སྗེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལས། ཞྗེས་སིང་སློབས་ཁུ་བ་ལུས་སམ་སྐུ་དང༌། 

རྡུལ་ཁག་ནི་ངག་དང༌། མུན་པ་སྗེམས་སུ་བཤད་པས། དྗེ་དག་རྒྱུ་བའི་རྩ་ལ་ཡང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཞྗེས་བྱའློ། །ཡང་དྗེར་རྩའི་འཁློར་ལློ་སློམ་པའམ་སྡུད་པ་གསུངས་པ་

ནི། རྩ་བདུན་ཁི་ཉིས་སློང་གནས་ཉྗེར་བཞིའི་རྩར་སྡུད་པར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ལ་སློང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཕག་རྗེ་རྗེ་རང་རང་གི་གྗེས་གཞིའི་རྩ་རྗེ་རྗེ་ལ་འདུས་པ་ན། རྩ་དློན་གཉིས་སུ་འདུས། 

དྗེའི་རྩ་གསུམ་གསུམ་རང་རང་གི་གྗེས་གཞིའི་རྩ་རྗེ་ལ་འདུས་པ་ན་ཉྗེར་བཞིར་

འདུའློ། །དྗེ་ནས་སློམ་ཚུལ་ཡང་དྗེ་ཉིད་ལས། སར་ཡང་བསྡུས་ནས་འགྲློ་བ་

ནི། །གསུམ་དང་རྣམ་བརྒྱད་དབྱྗེ་བ་ཡིས། །ཐུན་ཚོད་སྐད་ཅིག་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རྩ་

རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་ནི། །ནང་དུ་འགྲློ་བར་ཤྗེས་པར་བྱ། ཞྗེས་ཉྗེར་བཞི་པློའི་

གསུམ་གསུམ་རང་རང་གི་གྗེས་གཞི་ཉིན་མཚན་རྗེ་རྗེ་ལ་ཐུན་ཚོད་བཞི་བཞིར་ཕྱྗེ་

བའི་ཐུན་བརྒྱད་ཀི་རྩ་ལ་འདུས། དྗེ་གཙོ་བློ་གསུམ་ལ་འདུས་པར་གསུངས་ནས། 

གཙོ་བློ་གསུམ་པློ་སར་ཡང་ནི། །སྦྱློར་བས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྲློ། ཞྗེས་རློ་རྐང་

གཉིས་དྷཱུ་ཏི་ལ་སྦྱློར་བས་གཅིག་ཏུ་འགྲློ་བར་བཤད་པ་ནི། རློགས་རིམ་བསློམས་

པའི་སློབས་ཀིས་ཐློག་མར་མིག་ལ་སློགས་པའི་སློ་དགུ་དང༌། སྨིན་མཚམས་དང་ལྟྗེ་

བ་ནས་རླུང་ནང་དུ་ལྡློག་གློ །

དྗེ་ནས་རྩ་དློན་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ནས་མཐར་སིང་ཁའི་དྷཱུ་ཏིར་རློ་རྐང་གི་

རླུང་བསྡུས་ནས་ལྷན་སྐྗེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྗེ་བར་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ནི་མིག་ལ་

སློགས་པའི་སློར་གནས་པའི་རྩ་རྣམས་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དུ་བསྐྗེད་པ་དང༌། 

ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་རྩ་དང་དྗེ་ནས་རྒྱུ་བའི་ཁམས་རྣམས་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློར་

བསྐྗེད་པ་དང༌། སིང་ཁའི་འདབ་མའི་རྩ་བརྒྱད་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང༌། ཐློད་པ་

བཞིར་བསྐྗེད་ནས་བསློམ་པས། ད་གཟློད་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་རློགས་རིམ་སྐྗེ་བའི་

རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློའ ློ། །སིང་ཁའི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་བྱང་སྗེམས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མཚོན་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་གཙོ་བློ་དང༌། ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་ལས་”གཙོ་མློ་
1

བསྐྗེད་པ་

གཉིས་ཞལ་སྦྱློར་དུ་བསློམས་པས་ནི། རློ་རྐང་གི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་ལྟྗེ་བའི་

གཏུམ་མློ་འབར་ཏྗེ་སིང་ཁར་སྗེབ། དྗེའི་རྐྗེན་གི་སྤྱི་བློའི་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ཡང་སིང་

ཁར་སྗེབ་ནས་དྗེར་དཔྱིད་དང་ཐིག་ལྗེ་སློམས་པར་ཞུགས་པས། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་

རིམ་པ་དང་པློ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། རྨློངས་པའི་རབ་རིབ་རྩད་ནས་གཅློད་པའི་ངྗེས་

དློན་གི་ཧྗེ་རུ་ཀ །ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་འློད་གསལ་མངློན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་

རིམ་པ་ལ་སློགས་པ་སྐྗེ་བའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །གཙོ་མློ་ཡང་

རྩ་ནང་གི་ཁམས་ལས་སྐྗེད་པ་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་ཡང་

ལུས་ཀི་ཁམས་ལ་བཤད་པ་འདི་རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་གང་བསྐྗེད་

ཀང་རྩ་དང་ཁམས་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱས་ནས་སྐྗེད་པ་དང༌། མཐར་ལྷ་སྡུད་

པ་ན་ཕྱི་དཀིལ་ལ་བཤད་པའི་རིགས་པ་སྦྱར་ན་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་པར་མཐློང་

ངློ༌། །གཞུང་ཆུང་ལས། ལྷ་རྣམས་རང་གནས་ཐིམ་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་གནས་དྗེ་

དང་དྗེའི་རྩ་དང་ཁམས་ལ་ཐིམ་ནས་རྩ་དང་ཁམས་ཀི་ངློ་བློར་གནས་པར་བསམས་

པས། རྩ་དང་ཁམས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་སྔ་མ་གཉིས་སྗེལ་མར་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་གཞུང་ཆུང་ལས། དཔལ་ལྡན་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ཡི། །རྣལ་

འབྱློར་ལུས་ཀི ་དཀིལ་འཁློར་ནི། །སྗེམས་ཅན་རང་བཞིན་ཡློངས་ཤྗེས་

ཤིང༌། །རློགས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་རྣམས་ལའློ། ཞྗེས་བཤད་པ་ཡང་ལྗེགས་པར་

དྲངས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་ལློ་ནག་དྲིལ་གསུམ་གི་མན་ངག་བ་མ་རྣམས་ལས་

1  སྐུ།   གཙོ་བློ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བརྒྱུད་པ་ལ་གཞི་བྱས་ནས་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་འགྲྗེལ་

རྣམས་ལ་ལྗེགས་པར་གཏུགས་ཏྗེ། མཐའ་ཆློད་པར་བཤད་པའི་བདྗེ་མཆློག་པའི་

ཁྱད་ཆློས་ཆྗེན་མློ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །ཐབས་རྒྱུད་རློར་ཕྗེང་གིས་མ་

རྒྱུད་ཀི་གནད་མང་པློ་འཆད་པ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་རྒྱུད་དཔལ་སློམ་པ་འབྱུང་བ་

དང༌། རློ་རྗེ་གུར་གིས་ཕ་རྒྱུད་ཀི་གནད་མང་པློ་འཆད་མློད་ཀང༌། དྗེ་ལ་རྟློག་པ་

ཞུགས་པ་ཉུང་བར་སང་ངློ༌། །གཞན་ཡང་སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་ཉྗེར་བཞི་ཕྱིའི་

གནས་ཉྗེར་བཞིར་བསྐྗེད་པའི་མློས་པ་བརྟན་པློ་བྱས་ནས། དྗེར་བསྐྗེད་པའི་ལྷ་ཞྗེ་

བརྒྱད་ལ་ཕྱིའི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང༌། དཔའ་མློ་དངློས་ཡིན་པའི་མློས་

པ་དྲག་པློ་ཡང་ཡང་སྦྱངས་ཏྗེ་བསློམས་པ་ན་ཡུལ་དྗེ་དག་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་

དང་དཔའ་མློས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ཆྗེས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་ཡིན་ཏྗེ། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། 

ཛཱ་ལན་ད་ར་པུལི་སློགས། །ཡུལ་འདི་དག་གི་བུ་མློ་གང༌། །དཔའ་བློ་གཉིས་མྗེད་རྣལ་

འབྱློར་མ། །དྗེ་ཀུན་འདློད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཏྗེ། །ཡིད་ཀི་ཤུགས་ཀིས་འཇུག་པ་

ཡིན། ཞྗེས་ཡིད་ལྟར་མགློགས་པའི་ཤུགས་ཀིས་གདུལ་བྱ་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་

འཇུག་པར་གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་ཡང་འདིའི་བཤད་རྒྱུད་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། 

ཡུལ་འདི་རྣམས་ཀི་བུ་མློ་གང༌། །རྩ་ཡི་གཟུགས་ཀི་ས་གནས་སློ། ཞྗེས་གནས་ཉྗེར་

བཞིར་རྩའི་ངློ་བློར་བསློམ་པར་གསུངས་པས་དྗེ་ལྟར་དུ་སློམ་པའི་ཡིད་ལ་འཇུག་པ་

ཡིན་ནློ། །དྗེ

་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ན་དྗེ་དག་གི་རིགས་ཀི་ཕློ་ཉ་མློ་ནི། ཡུལ་

ཉྗེར་བཞིར་མ་ཟད་ཡུལ་གཞན་མང་པློར་ཡང་གནས་པར་གསུངས་པས་སྔགས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

431

སྐྗེས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་མ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འདུ་བ་དང་པློར་རྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ནས་སྔགས་

སྐྗེས་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཞིང་སྐྗེས་དང་ཡང་འདུ་བ་རྗེད་ལ། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྷན་

སྐྗེས་བསྐུལ་ནུས་པས་དྗེས་གྲློགས་མཛད་པ་དང༌། རློགས་རིམ་པའི་”སྤྱློད་པ་བྱྗེད་

པ་ན
1

་གྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སུ་བགྲློད་དགློས་ལ། དྗེར་བགྲློད་པ་དང་

བགྲློད་ནས་གྲློགས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འདུ་བའི་རྒྱུར་ཡང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་

ལློའི་རྩིབས་ལ་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིར་མློས་ནས་དྗེར་ལྷ་སློམ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ལུས་ལ་

དྗེ་ལྟར་སློམ་པ་གཞན་ལས་བསྔགས་ཏྗེ་འདི་རྣམས་ཀང་བདྗེ་མཆློག་པའི་ཁྱད་ཆློས་

སུ་ཤྗེས་པར་བྱའི། ཁྱད་ཆློས་ཅིག་བཤད་པར་འདློད་ནས་ལྟར་སང་གི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ལ་

ནན་ཏན་བསྐྗེད་པར་མི་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ནི་རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་གིས། སྐུ་ཡི་དཀིལ་

འཁློར་དམ་པ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་གསུང་ནུས་པ་ཅན་དུ་བསན་ནས། ད་ནི་སྐུའི་

དཀིལ་འཁློར་འཆད་ཚུལ་སློན་པ་ནི། གནས་ཞྗེས་སློགས་ཏྗེ་གནས་དང་སློགས་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཉྗེ་བའི་གནས་ནས་དུར་ཁློད་དང་ཉྗེ་བའི་དུར་ཁློད་ཀི་བར་བཅུ་དང༌། 

རབ་དགའ་སློགས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ས་བཅུ་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱློར་བས། དཔའ་མློ་

ཉྗེར་བཞིའི་ལུས་དཀིལ་བཤད་པར་བྱའློ། །འདིར་གནས་ལ་སློགས་པའི་ཐ་སད་དློན་

གང་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། དྗེ་ལྟར་མིང་འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་གཉིས་ཀི་དང་

པློའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཕྱིའི་ཡུལ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་གྲུབ་པའི་གནས་ཡུལ་ཉྗེར་

བཞི་གནས་ལ་སློགས་པར་གསུངས་པ་དང༌། ནང་ལ་སྦྱར་ན་ཕྱི་དཀིལ་གི་འཁློར་

1  སྐུ།   སྤྱློད་པ་བྱང་ན
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ལློའི་རྩིབས་ཉྗེར་བཞི་དང༌། ནང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཉྗེར་བཞི་ཡང་གནས་ལ་སློགས་པར་

བཤད་པ་ནི་རྟྗེན་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྗེ་བདྗེ་མཆློག་གི་སྐློར་ནས་ཤིན་ཏུ་མང་

ངློ༌། །བརྟྗེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཕྱིའི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ་དང་ལྷ་མློ་

ཞྗེ་བརྒྱད་དང༌། ནང་ལ་སྦྱར་ན་ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་དང༌། ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་ཞྗེ་

བརྒྱད་ལ་ཡང་གནས་ལ་སློགས་པར་བཤད་དློ། །ས་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། རྩ་

བའི་རྒྱུད་ལས། དྗེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་ས་དང་གནས། 

ཞྗེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །དྗེ་བཞིན་ཉྗེ་གནས་དྲི་མ་

མྗེད། །ཞིང་འདིར་འློད་བྱྗེད་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཉྗེ་བའི་ཞིང་ནི་འློད་འཕློ་བ། །ཚུནྡློ་ཧ་ནི་

སྦྱང་དཀའ་བ། །ཉྗེ་བའི་ཚནྡློ་མངློན་གྱུར་ཉིད། །འདུ་བ་རིང་དུ་སློང་བ་ཡིན། །ཉྗེ་བར་

འདུ་བ་མི་གཡློ་བ། །དུར་ཁློད་ལྗེགས་པའི་བློ་གྲློས་ཉིད། །ཉྗེ་བའི་དུར་ཁློད་ཆློས་ཀི་

སྤིན། །ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་གཞུང་དུ་སྤྱློད། །འདི་ནི་ནང་གི་བདག་ཅན་ས། །ཕ་རློལ་ཕྱིན་བཅུ་

ས་རྣམས་ནི། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡི་བར་ཡི་སྐད། ཅྗེས་གསུངས་ལ། ས་བཅུ་ལ་གནས་

ལ་སློགས་པའི་མིང་བཏགས་པ་ནི། རྣལ་འབྱློར་མའི་བརའི་སྐད་ཡིན་པར་བསན་

ནློ། །དཔའ་བློའི་བརའི་སྐད་ཅྗེས་པ་ཡང་དྗེ་འདྲ་བའི་ཐ་སད་རྣམས་ལ་ཟྗེར་ལ། ཀ་ཀློའི་

སྐད་ཅྗེས་པ་ཡང་བརའི་སྐད་དུ་མན་སྗེར་བཤད་པས་དྗེ་རྣམས་དློན་འདྲའློ། །དློན་ནི་

འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་སྒ་པ་དང་བསན་བཅློས་གཞན་ལས་དློན་དྗེ་རྣམས་ལ་བར་དྗེ་

འཇུག་པར་མ་གྲགས་ལ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་དློན་དྗེ་རྣམས་དགློངས་གཞིར་

བྱས་ནས་བར་མཛད་པ་ལ་ཟྗེར་རློ། །སཾ་བྷུ་ཊ་འཕློག་འགྱུར་ལས། འདུན་རྟློག་མངློན་

གྱུར་ས་དྲུག་པ་དང༌། ཉྗེ་བའི་འདུན་རྟློག་ལྔ་པར་བྱས་ཀང༌། མན་སྗེ་དབང་འགྱུར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལས། རྩ་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་ཏྗེ། འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་

བཤད་པའི་ཕྱིར་རློ། །བར་གི་ས་བཅུ་དངློས་སུ་སྨློས་པས་དྗེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མློས་སྤྱློད་

ཀི་ས་དང༌། འབས་བུ་ཀུན་ཏུ་འློད་ཀི་ས་ཡང་ཤུགས་ཀིས་ཤྗེས་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་

དུ་འཐུང་གཅློད་ཅྗེས་པས་མློས་སྤྱློད་དང༌། ཉྗེ་པའི་འཐུང་གཅློད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་འློད་

བསན་པར་མན་སྗེ་ལས་གསུངས་ཏྗེ། ཀཻ་རློར་ལས་ས་བཅུ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་

དློན་ཡང་དྗེར་མུ་ཏིག་འཕྗེང་བར་བཤད་དློ། །མངློན་བརློད་ལས་རབ་དགའ་སློགས་

བཅུའི་སྗེང་དུ་དཔྗེ་མྗེད་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་ཏྗེ་བཅུ་གཉིས་དང༌། རློ་རྗེའི་ས་བཅུ་གསུམ་

པར་གསུངས་པའི་ཆློས་ཀི་སྤིན་བཅུ་པ་ཙམ་དང༌། དཔྗེ་མྗེད་ནི་བཅུ་པའི་ཁྱད་པར་

གི་ལམ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་ལྡན་ནི་བར་ཆད་མྗེད་ལམ་དུ་བཤད་པས་བཅུ་གསུམ་པློ་ས་

བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་སློ། །འདིར་མན་སྗེ་ལས། གདུལ་བྱ་ལྔ་ལས་དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་

དློན་དུ་ཕྱི་རློལ་གི་གནས་ལ་སློགས་པར་བསན་པའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ་དྲི་མ་མྗེད་པའི་

འློད་དུ་གསུངས་པ་འདིར་ཐུན་མློང་དུ་བྱིས་པ་རྣམས་ཡུལ་དུ་འཁྱམ་པའི་དློན་དུ་ཛཱ་

ལནྡ་ར་ལ་སློགས་པས་གནས་ལ་སློགས་པར་གསུངས་ཤིང་། དྗེ་ཡང་ཐབས་ཅན་ལ་

ཁྱབ་པར་བྱྗེད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །བམ་ཟྗེ་དང་རྒྱལ་རིགས་དང་རྗེ་རིགས་དང་

དམངས་རིགས་མཐའི་རིགས་རྣམས་སུ་སྐྗེས་པའི་རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ནི། 

གྲློང་ཁྱྗེར་གཅིག་ན་ཡང་གནས་པའི་ཕྱིར་ན་བློད་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་

རྣམས་ན་ཡང་གནས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཡློད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ནི་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་

གཞན་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་སློ། །རྒྱས་པའི་རྒྱུད་གཞན་དུ་ནི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

གྲློང་ཁྱྗེར་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གསུངས་སློ། ཞྗེས་དྲངས་སློ། །
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དབང་པློ་འབིང་གི་དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་རྩིབས་ལ་

གནས་ལ་སློགས་པར་བཞག་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་ཆྗེན་པློ་ལ་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་ཆུང་

ངུའི་དློན་དུ་ནང་གི་ལུས་ཀི་གནས་ཉྗེར་བཞི་ལ་གནས་ལ་སློགས་པར་བཞག་པ་

དང༌། འབིང་གི་དློན་དུ་རློགས་རིམ་པས་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པར་སྤྱི་

བློ་སློགས་གནས་ལ་སློགས་པར་དང༌། རྩ་རྣམས་ལྷ་མློར་མློས་པར་བྱྗེད་པ་དང༌། 

ཆྗེན་པློ་རློགས་རིམ་ལ་གནས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སློང་ཉིད་སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་

པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་རབ་དགའ་སློགས་ལ་གནས་ལ་སློགས་པར་བཞག་པ་སྗེ་

ལྔ་དང༌། ཐ་མ་ནི་ངྗེས་པའི་དློན་དང༌། དང་པློ་བཞི་ནི་ལྔ་པ་ལ་ལྟློས་ན་དྲང་བའི་དློན་ཏྗེ། 

རབ་དགའ་སློགས་གནས་ལ་སློགས་པར་བཞག་པའི་ས་དྗེ་དང་དྗེར་མློས་པ་ལས་

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ས་རྣམས་གསལ་བའི་ཆྗེད་དུ་འབད་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་

རུང་སམ་དུ་དགློངས་པའློ་ཞྗེས་འཆད་དློ། །ལྷ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་གི་གནས་

དང་མགུལ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཕྱིན་དྲུག་དང༌། ཆློས་སློ་བདུན་དང༌། ས་བཅུའི་ངློ་བློར་

མློས་ནས་དྗེ་གློམས་སློབས་ཀིས་ཇི་ལྟར་མློས་པ་བཞིན་དུ་མངློན་དུ་འགྱུར་བར་

ཤྗེལ་སློང་རས་སྔློ་སྗེར་སློགས་ཀི་སྗེང་དུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་

ཏྗེ། ཀུན་སྤྱློད་ལས། དྗེ་ནས་ཕ་རློལ་ཕྱིན་དྲུག་དང༌། །བྱང་ཆུབ་ཕྱློགས་ནི་སུམ་ཅུ་

བདུན། །གནས་སློགས་ས་ནི་བཅུ་པློ་རྣམས། །ཆྗེ་མཆློག་ལྷ་ཡི་བདག་ཉིད་

ཅན། །བསམ་པ་གང་དང་གང་གིས་ནི། །མི་རྣམས་ཡིད་ནི་ཡང་དག་སྦྱློར། །དྗེ་དང་དྗེ་

ཡི་དངློས་གྱུར་ཏྗེ། །ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ནློར་བུ་འདྲ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་འདི་གལ་
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ཆྗེའློ། །དྲང་ངྗེས་ཀི་ཚུལ་གློང་ལྟར་ཡིན་པའི་ཤྗེས་བྱྗེད་དུ། མངློན་བརློད་ལས། 

མཁའ་འགྲློ་མ་ཀུན་འདི་ཉིད་དུ། །ཐུགས་རྗེ་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པར་གནས། །སངས་

རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཀུན། །འགྲློ་བ་གསུམ་པློའང་འདི་ཉིད་དུ། །ཉི་ཤུ་རྩ་

བཞིའི་དབྱྗེ་བ་ཡིས། །གནས་སློགས་འདི་ཁློ་ན་ལ་གནས། །དྗེ་བས་དྗེ་རུ་བསྐློར་བ་

ཡིས། །སྐློ་བྱ་དྗེ་ཉིད་ཅན་གིས་མིན། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་མྗེད་གྱུར་ན། །དྗེ་རྣམས་བསྐློར་

བས་ཅུང་ཟད་མིན། །གལ་ཏྗེ་དྗེ་ཉིད་ལྡན་གྱུར་ན། །དྗེ་རྣམས་བསྐློར་བས་ཅི་ཞིག་

དགློས། །ཕྱི་རློལ་རྣལ་འབྱློར་པ་དྗེ་རྣམས། །བསྐློར་བས་ཁམས་རྣམས་ཟད་པར་

འགྱུར། །དྗེ་བས་ཕྱིརློལ་སངས་ནས་ནི། །རྣལ་འབྱློར་རློལ་པས་གནས་པར་

བྱ། །དཔའ་ལྡན་རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ། །རྣམ་དག་ཡྗེ་ཤྗེས་ཅན་རྣམས་ཀིས། །རློ་རྗེ་

རྣལ་འབྱློར་ཅན་རྣམས་གཟིགས། །ཐུགས་རྗེས་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་ཀིས་ནི། །དྗེ་རྣམས་

དགྗེས་པས་དངློས་གྲུབ་མཆློག །ཇི་ལྟར་འདློད་བཞིན་སྩློལ་བར་མཛད། ཅྗེས་དང༌། 

རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷ་དམིགས་ཏྗེ། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཅིག་པུ་བསམ། །ལྐུགས་པའི་

དངློས་པློར་རབ་གྱུར་པའི། །ཟླ་དྲུག་ཙམ་གིས་ངྗེས་པར་ནི། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཡིས་

ཉྗེར་བསྗེན་པའི། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་འདི་གསལ་འགྱུར། །ཡྗེ་ཤྗེས་འློད་ཟྗེར་མཆློག་

མཐློང་ནས། །རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ལྗེགས་འདུ་སྗེ། །པད་མའི་འབྱུང་གནས་ཉམས་

དགའ་བར། །ངང་པའི་ཚོགས་འདུ་ཇི་བཞིན་ནློ། །དཔའ་ལྡན་རློ་རྗེ་འཛིན་དངློས་

སུ། །འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །མིག་འཕྲུལ་མཁན་བཞིན་འཇིག་རྟྗེན་

དུ། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་བྱྗེད་རྣམས། །སྗེམས་ནི་དག་པར་གིས་ཤིག་

ཅྗེས། །སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བདག་གསློལ་འདྗེབས། ཞྗེས་གསུངས་པ་རྣམས་
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དྲངས་ཏྗེ། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་སྦྱློར་བའི་ལམ་ལ་ངྗེས་པ་ཆྗེན་པློ་སྗེར་བར་བྱྗེད་

དློ། །མིང་གི་དློན་ལ་སའི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྦྱིན་པས་སྗེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་

ཚིམ་པར་བྱྗེད་པའི་གནས་དང་། བཟློད་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་མངློན་ཤྗེས་སློགས་

ཕུལ་བྱུང་སྐྗེ་བའི་ཞིང་དང༌། ཚནྡློ་ཧའི་ཚནྡློ་འདུན་པ་དང༌། ཨུ་ཡིག་ཕྱུང་བའི་ཨུ་ཧ་

རྟློག་པ་སྗེ་འདུན་རྟློག་དང༌། རང་གཞན་གི་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་

ནི། འདུན་པ་དང་འདི་ལྟ་འདི་ལྟར་བདག་གིས་དློན་དྗེ་བྱའློ་ཞྗེས་རྟློག་པ་དང༌། ཐབས་

ཀི་ཕར་ཕྱིན་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དང་མངློན་ཤྗེས་སློགས་མཚན་མ་མྗེད་

པར་རྩློལ་བས་འདུ་བ་དང༌། བདག་མྗེད་པར་དུར་ཁློད་དང་མཚུངས་པའི་ཆློས་ཀི་

དབྱིངས་རྟློགས་ནས་སྗེམས་ཅན་གིས་ཀང་དྗེ་རྟློགས་པའི་ཆྗེད་དུ་ཆློས་སློན་པ་

སློགས་ལ་འབད་པ་ནི་དུར་ཁློད་དང༌། ཉྗེ་བའི་དློན་ནི་སྔ་མ་ལྔ་དང་ཉྗེ་བ་ཡིན་ལ། ཉྗེ་

ལུགས་ནི་ཕན་གདགས་བྱ་དང་འདློགས་བྱྗེད་དུ་འབྗེལ་བ་དང༌། རང་གི་སྔ་མ་ལས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཉྗེ་བའི་དློན་དུ་དང༌། ཕྱི་རློལ་གི་གནས་དང་ཉྗེ་བའི་

གནས་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེ་བའི་དློན་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ཡང་སྔ་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་དྗེ་དང་

ཆ་མཐུན་པའི་དློན་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ནི། པཱུ་ཛ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་ཉྗེར་བཞི་ནི། པཱུལི་ར་ལ་སློགས་པ་

ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་རྒྱ་སྐད་ཀི་མིང་ཡིག་ཐློག་མ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལ་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་དང་

འཁྲུལ་སློང་སློགས་རྒྱ་གཞུང་དུ་མ་ལས། དྗེ་རྣམས་ཐིག་ལྗེས་བརྒྱན་པ་གནས་ཉྗེར་

བཞིར་བཀློད་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གནས་དྗེ་རྣམས་རྩིབས་མྗེད་པའི་འཁློར་

ལློའི་རྣམ་པར་སྐད་ཅིག་གིས་བལྟ་བར་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། རྩིབས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མྗེད་པའི་འཁློར་ལློའི་ལྟྗེ་བ་རྐང་པ་སློམ་པར་སློན་པ་མིན་ཏྗེ། འཁློར་ལློ་ཚང་མ་ལ་

ཡང་རྩིབས་ཁློ་ན་ལ་ལྷ་རྣམས་སློམ་པའི་ཕྱིར་དང༌། འདི་ཡང་ལྷའི་གནས་ཀི་དློན་དུ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེས་ན་འཁློར་ལློའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་རྩིབས་ཀི་སྗེང་ནས་ཡིན་པས། 

རྩིབས་ཀིས་སློང་པའམ་རྩིབས་མྗེད་པ་ནི་རྩིབས་ཀི་ངློ་བློ་མྗེད་པ་དང༌། རྩིབས་ཤུན་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། ཕྱིའི་ཡུལ་རྣམས་དངློས་ཡིན་པར་བསམ་མློ། །ཡི་གྗེ་དྗེ་རྣམས་

ལ་ཐིག་ལྗེས་བརྒྱན་པ་ནི་མན་ངག་གིས་ཡིན་པར་ལྭ་བ་པས་བཤད་དློ། །ཚུལ་དྗེས་

གནས་ཉྗེར་བཞི་སྐྗེད་པ་ནི་བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་གཞན་དག་མི་འདློད་ཀང༌། མཁས་པ་

མར་དློས་ཡི་གྗེ་ཉྗེར་བཞི་ངག་ཏུ་བརློད་པས་ལུས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་འཁློར་ལློའི་

རྩིབས་ཁློང་སློང་དམར་པློའི་སྗེང་དུ་ཉི་གདན་ལ་ལྷ་རྣམས་དགློད་པར་བཤད་དྗེ། 

གནས་རྣམས་སུ་དགློད་པ་ཡང་ལྭ་བ་པ་སློགས་ཀིས་བཤད་པས་དགློས་ཤིང༌། ཕྱིས་

ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཀང་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་བཞིན་དུ་མཛད་པ་ལྗེགས་སློ། །

བློད་ཁ་ཅིག་བདྗེ་མཆློག་ནས་པཱུལི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སློགས་པ་དང༌། དགྗེས་

རློར་ནས་མི་ཕྱྗེད་མ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་གསུང་

བ་ནི་དློན་མིན་ཏྗེ། ཕྱིའི་ཡུལ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་ཤར་རྩིབས་སློགས་ལ་པཱུལི་ར་ལ་

སློགས་པར་བཤད་པ་དང་ནི་མི་ཕྱྗེད་མ་ལ་སློགས་པ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་འློང་

དློན་མྗེད་པ་ནི་གློ་ས་ལ། ནང་ལུས་ཀི་སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པ་ལ་བྱྗེད་ནའང་སྤྱི་བློ་དང་སྤྱི་

གཙུག་དང་རྣ་བ་གཡས་གཡློན་སློགས་རྩ་མིན་པས་མི་ཕྱྗེད་མ་སློགས་མིན་ནློ། །ལྭ་

བ་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པ་ལས་ཀང་གནས་དྗེ་ན་གནས་པའི་རྩ་རྣམས་

ཞྗེས་འབྱུང་པས། སྔར་པཱུལི་ར་ལ་སློགས་པར་སྐྗེད་པའི་གནས་དྗེའི་རྩ་རྣམས་ལྷར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

438

སྐྗེད་ཀི་གནས་དྗེ་རྣམས་ལྷར་སྐྗེད་པ་མིན་ནློ། །སྤྱི་བློ་དང་སྤྱི་གཙུག་དང་ལྟག་པའི་

གནས་ནི། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་འགྲྗེལ་པར་སྤྱི་བློ་ཞྗེས་པ་ནི་སྐྲའི་གནས་སློ། །སྤྱི་

གཙུག་ཅྗེས་པ་ནི་གཙུག་ཕུད་ཀི་གནས་སློ། །རྒྱབ་ཀི་ཆ་ཞྗེས་པ་ནི་རྒྱབ་ཀི་དབུས་

ཀི་གཞུངས་པ་གྗེན་དུ་ལངས་པའློ། ཞྗེས་བཤད་དྗེ་དང་པློ་ནི་སྐྲ་མཚམས་སློ། །འདི་

དག་ནི་ཞྗེས་པ་ནི་ལྷ་དང་ལྷ་གནས་གཉིས་ཀ་ལ་བྱའློ། །ཁ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི་སྔར་

བཤད་པ་བཞིན་ལྕྗེའི་རྩ་བའློ། །ཧི་མ་ལ་ཡ་ནི་ཆག་གིས་འདློམས་བར་དང༌། མར་

དློས་ལྒང་པར་བསྒྱུར། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་ཆུ་སློར་བསྒྱུར་ཡང༌། དློན་ནི་མན་སྗེ་

ལས། ཆུ་སློ་ནི་ས་བློན་གི་སྦུགས་གཉིས་སློ་ཞྗེས་དང༌། མངློན་བརློད་འབློག་འགྱུར་

ལས་བུ་ལ་བསྒྱུར་བ་ལྟར་བྱའློ། །ན་ག་ར་ལ་འདིར་སློར་མློ་རྣམས་ཞྗེས་སྤྱིར་འབྱུང་

བ་བཞིན་དུ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་དང་མངློན་བརློད་དང་ཀུན་སྤྱློད་དང་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས་ཀང་

སྤྱིར་འབྱུང་ངློ༌། །བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་མཐྗེ་བློང་བཞི་མ་གཏློགས་པའི་སློར་མློ་བཅུ་

དྲུག་ལ་འདློད་པ་ལ། བ་མ་གཞན་དག་སློམ་འབྱུང་དང་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་འགྲྗེལ་པར་

རང་སློར་ལ་བཤད་པས་སྔ་མ་མི་འཐད་ཅྗེས་འགློག་མློད་ཀང༌། མན་སྗེར། སློར་མློ་

བཅུ་དྲུག་ན་ག་ར་རུ་སྡུ་གུ་མ་མློས་བྱྗེད་དང༌ཚིལ་བུའློ། ཞྗེས་བཤད་ལ། མཐྗེ་བློང་ནི་

རང་པ་ལ་སློགས་པའི་མཐྗེ་བློང་གཉིས་སློ། ཞྗེས་ཀང་བཤད་པས་རང་པའི་མཐྗེ་བློང་

དང་སློགས་ཀིས་ལག་པའི་མཐྗེ་བློང་ཡང་བཟུང་དགློས་པས་སྤྱིར་མཐྗེ་བློང་གཉིས་

ཡིན་ཀང་ཕྱྗེ་ན་བཞི་ཡིན་པས་མ་རུ་མཐྗེ་བློང་བཞི་ལ་འདློད་པ་ཡང་མི་འཐད་པ་མིན་

ནློ། །རང་པའི་རྒྱབ་ནི་བློལ་ལློ། །སྐུའི་འཁློར་ལློ་ཡང་སྔར་བཞིན་ཏྗེ། ལྷག་མ་ནི་འགའ་

ཞིག་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། མ་བཤད་པ་ཡང་གློ་སའློ། །ཕྱི་ནང་འདྲ་ཚུལ་ནི་ཕྱི་རློལ་དུ་
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པཱུལི་ར་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་ཀི་ཆུ་བློ་རྣམས་ཀིས་གནས་རྣམས་གསློ་བ་

དང༌། ནང་དུ་ནི་སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་ཀི་རྩ་རྣམས་ཀིས་སློ་དང་སྗེན་

མློ་ལ་སློགས་པ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པ་གཉིས་འདྲ་ལ། ཕྱི་རློལ་དུ་རློ་རྗེའི་གདན་ནི་བྱང་

ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་གནས་དང༌། ཆུ་ཀླུང་ནྗེ་རཉྫ་ན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ནང་དུ་རློ་རྗེའི་གདན་

ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་འཁློར་ལློ་དང༌། ནྗེ་རཉྫ་ན་ནི་དྷཱུ་ཏིའློ། ཞྗེས་འཆད་དློ། །གསུམ་པ་

ནི། སྔར་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་སྐྗེད་པ་སློགས་ཀི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། འདིར་རང་པ་བཞི་པ་

ལ་ཆག་འགྱུར་ལས། སྐད་ཅིག་གིས་ནི་སྐུ་གཅིག་འགྱུར། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་སྐུ་གཅིག་

པ་ནི་གཅིག་པའི་སྐུ། ཞྗེས་བྱ་ལ་གཅིག་པ་སྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

སྐུར་འགྱུར་བ་སྗེ་བསྐྗེད་ཅྗེས་པའློ། །དབྱྗེར་མྗེད་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། ནང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ཡིས་ཕྱྗེ་བའི་འཁློར་ལློ་གསུམ་དང༌། ཕྱི་མཐློ་རིས་ཏྗེ་ས་བ་དང༌། 

ས་སྗེང་དང༌། ས་འློག་གསུམ་རང་བཞིན་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའློ། ཞྗེས་པའི་དློན་ཏྗེ། འགྲྗེལ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་དློན་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ཀིས་

གསལ་དུ་བཏང་བ་ལྟར་རློ། །གང་ལས་བསྐྗེད་སམ་ན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་གྗེ་གསུམ་

གི་རང་བཞིན་ལས་ཏྗེ། དྗེ་ལས་བྱུང་བ་ཞྗེས་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་བཤད་དྗེ། དྗེ་ནི་སྔར་

ནམ་མཁར་བཞག་པའི་ནཱ་དའློ། །དྗེ་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་བབས་ཏྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་བའི་སློ་

ནས་རང་གི་རང་བཞིན་ཧཱུཾ་གི་རྣམ་པར་རིམ་གིས་བསྐྗེད་ལ། དྗེ་ལས་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

དགའི་རང་བཞིན་ཧྗེ་རུ་ཀའི་སྐུར་རློགས་པར་སྐྗེས་པའློ། །བཤད་པ་དྗེ་དག་ལྟར་ན་

དང་པློར་ནམ་མཁར་ཡི་གྗེ་གསུམ་བཞག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ནཱ་ད་འཇློག་པ་འདྲ་བ་

ཅིག་ཡློད་ཀང༌། སློང་པར་སློམ་པའི་དུས་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་རིམ་གིས་བསྡུས་པའི་
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སློང་པ་ལས་ནཱ་ད་བྱུང་བར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །ཆག་འགྱུར་ལས་གསུམ་གི་

རང་བཞིན་ལས་ཞྗེས་འབྱུང་བ་འགྲྗེལ་པ་དང་མཐུན་ནློ། །སྐད་ཅིག་ཅྗེས་པ་ནི་ཕྱག་

མཚན་སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པར་སྐྗེད་པའློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ཀང་དྗེ་

བཞིན་དུ་བཤད་པ་ནི་སྔར་མངློན་བྱང་གི་སྐབས་སུ་ཕྱག་མཚན་ལས་སྐྗེད་པ་དང་

འགལ་དློགས་ཡློད་དློ། །རྣལ་འབྱློར་བདག་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་དང་བཅས་པ་ཉིད་

དུ་རློགས་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་ནི་རྣལ་འབྱློར་ཞྗེས་པའི་དློན་སྦྱློར་བ་ལ་ཡང་འགྲློ་བས་

དྗེའི་དློན་བཤད་པ་ན་ཡུམ་དང་སྦྱློར་བར་བཤད་པའློ། །ཕྱག་རྒྱ་ཅན་ནི་རང་དང་དུས་

མཉམ་པ་ཁློ་ནར་ཤྗེས་རབ་མ་དང་བཅས་སློ་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །སྐད་ཅིག་རྣམ་པའི་

ཞྗེས་པ་ནི་ཕྱག་མཚན་སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མས་དྗེ་ལྟར་རློགས་ནས་

ཡུམ་དང་སྦྱློར་བར་བཤད་པ་དྗེ་ཡང་རིམ་གིས་ཡིན་ནམ་སམ་པ་ལ། ཕྱི་མས་དུས་

མཉམ་དུ་རློགས་པར་སློན་པས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་མི་ཟླློས་སློ། །ཆག་འགྱུར་ལས། ཀུན་

ནས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་སྗེ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་དློན་ནི། ཀུན་ནས་ནི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྗེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐད་ཅིག་སྗེ་དུས་གཅིག་ཏུ་རློགས་ཞྗེས་པའློ། །

འདི་ཡང་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་པའི་ཁུངས་སློ། །སྐད་ཅིག་གིས་

ནི་གསང་སྔགས་འདློན། ཞྗེས་པའི་སྐད་ཅིག་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ལ། གིས་ནི་ཞྗེས་པ་

སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེད་པའི་སྔགས་སློ། །ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་

འགྲྗེལ་པ་རློག་འགྱུར་ལས། རློགས་པ་དང་དུས་མཉམ་པ་ཁློ་ནར་སྔགས་གསུམ་

འདློད་པར་བཤད་ལ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་སྐྗེ་བ་དང་དུས་མཉམ་པར་

ཞྗེས་བཤད་ཀང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པའི་འགྱུར་ལས། སྐད་ཅིག་གིས་ནི་གསང་
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སྔགས་བརློད། ཅྗེས་པ་ནི། གསང་སྔགས་བརློད་པ་ལས་དུས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

རློགས་པའློ། ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་ཏྗེ། སྔགས་བརློད་པ་འདི་ནི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་

བསྐྗེད་པའི་དུས་ཀི་སྔགས་བརློད་ཚུལ་སློན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དུས་མཉམ་པ་ནི་

རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་པའི་དློན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །སྔགས་ཀི་ཚིག་

གསུངས་པ་ལ་གསུམ་ཡློད་པའི་དང་པློ་ནི་ཡི་གྗེ་གསུམ་མློ། །གཉིས་པ་ནི་ༀ་སརྦ་

སློགས་སློ། །གསུམ་པ་ནི་ༀ་བཛྲ་སློགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་

གའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་ལུས་དཀིལ་ལ་མི་སྦྱློར་བར། སྔར་ཕྱི་དཀིལ་བཤད་

པའི་དློན་བསྡུར་བཤད་དློ། །ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས། སྐད་ཅིག་གིས་ནི་སྐུ་གཅིག་འགྱུར་ནི། 

སློང་ཉིད་སྔློན་དུ་སློང་བའི་མངློན་བྱང་ལྔ་ལས། རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་གཉིས་དུས་གཅིག་ལ་

གྲུབ་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་རྣལ་འབྱློར་བདག་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཚང་བར་དམིགས་

པ་དང༌། སྐད་ཅིག་ཕྱག་རྒྱའི་རྣམ་པ་ཅན་ནི། ཡུམ་གསལ་བར་དམིགས་པ་དང༌། 

སྐད་ཅིག་གིས་ནི་སྐུ་འཆང་ཞིང༌། ཞྗེས་པ་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་དང༌། ཀུན་ནས་

ཀུན་ཏུ་སྐད་ཅིག་ནི། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་དང༌། སྐད་ཅིག་གིས་ནི་གསང་

སྔགས་འདློན་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡི་གྗེ་གསུམ་སྐད་ཅིག་ལ་གྲུབ་པ་ལ་

བཤད་དྗེ། སྔར་བཤད་པ་དང་མི་མཐུན་ཀང་ལུས་དཀིལ་ལ་མི་སྦྱློར་རློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་

སྒློན་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དབྱྗེ་བ་ཡིས། ཞྗེས་པ་ནས། སྐད་ཅིག་སྗེ་ཞྗེས་

པའི་བར་གིས། ཨ་ཨུ་མའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཧཱུཾ་ལས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་

ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་རློགས་པ་དང༌། ཡབ་ཡུམ་རློགས་པའི་དུས་སུ་གནས་

གསུམ་དུ་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ། སྔགས་ལྷག་མ་གཉིས་ཀིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱིན་གིས་རླློབ་པ། སྐད་ཅིག་གིས་སྔགས་འདློན་པའི་དློན་དུ་བྱས་ནས་དྗེ་དག་ཀང་

དབང་པློ་འབིང་གི་མངློན་རྟློགས་སློམ་པའི་དློན་དུ་འདློད་པ་ནི་དློན་མ་རྟློགས་པ་ཆྗེན་

པློའི་བཤད་པའློ། །བཱི་ར་བཛྲས་བྱས་ཟྗེར་བ་ལས། ཡི་གྗེ་གསུམ་ཞྗེས་པ་མངློན་བྱང་

ལས་སྐྗེད་པའི་སྐབས་ཀི་ཉི་ཟླའི་འློག་ཏུ་ༀ་དང༌། བར་དུ་ཨཱཿ སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་བཀློད་པ་

དང༌། སྐད་ཅིག་གིས་ཞྗེས་པ་རྫུས་སྐྗེས་དང༌། སྔགས་འདློན་པ་ནི་ཀུན་ཀང་ཧཱུཾ་འདློན་

པ་དང༌། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སློགས་ནི་སྔར་ཡི་གྗེ་གསུམ་བཀློད་པ་བྱིན་གིས་རླློབ་བ་ལ་

འཆད་པ་ནི། མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པ་དང༌། རྫུས་སྐྗེས་གཉིས་འགལ་བ་སློགས་ཀི་

སྐློན་ཆྗེར་ཆགས་པའི་བཤད་པའློ། །སློམ་འབྱུང་ལས། དཀིལ་འཁློར་སྐྗེད་པ་འདི་

དང་ཕལ་ཆྗེར་འདྲ་བ་ཅིག་བཤད་པ་ནི། ས་བློན་སློགས་ལས་སྐྗེད་པ་ལ་བློ་བྱང་བའི་

དབང་རྣློན་གིས་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་སྐྗེད་པར་དྗེའི་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡིན་པས་འདི་དང་སྐབས་མི་གཅིག་གློ །

འདིར་མར་དློས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞྗེས་པ་ནས་སྐད་ཅིག་སྗེ་ཞྗེས་པའི་བར་

ཕྱི་དཀིལ་ལ་མི་སྦྱློར་བར་ལུས་དཀིལ་ཁློ་ན་ལ་སྦྱར་ཞིང༌། སྐད་ཅིག་གིས་ཞྗེས་པའི་

དློན་རྣམས་དཀྲློངས་བསྐྗེད་ཀི་དློན་དུ་བྱས་ནས་བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་ཐམས་ཅད་

སྐད་ཅིག་གིས་དཀྲློངས་བསྐྗེད་དང༌། སྔགས་དང་པློའི་དློན་ནི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་དཔའ་

བློ་དང་དཔའ་མློའི་རང་བཞིན་ནི། བདག་གི་དམ་ཚིག་པའི་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་

དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་འདི་དག་ཡིན་ཞིང༌། དྗེས་ཀང་རྣལ་འབྱློར་མ་ལྷག་མ་རྣམས་

ཀང་མཚོན་པ་དང༌། སྔགས་གཉིས་པའི་དློན་ནི་དམ་ཚིག་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ནི། ངའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་འདི་རྣམས་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་པ་དང༌། སྔགས་གསུམ་པའི་

དློན་ནི་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་བདྗེ་ཆྗེན་གི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་བྱིན་གིས་རླློབ་

པ་ལ་འཆད་དློ། །མལ་གློའི་རྗེས་འབང་དག་ཀང་གཞུང་དྗེ་རྣམས་ལུས་དཀིལ་ཉིད་ལ་

སྦྱློར་བ་དང༌། མལ་གློའི་བཞྗེད་པ་བཀློད་པ་ན། རྩ་དང་རྩ་ནང་གི་ཁམས་རྣམས་

དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློར་”འློས་པ
1

་ཙམ་བྱྗེད་པ་དང༌། གཞུང་གི་དློན་འཆང་པ་ན། 

སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེད་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་གཉིས་ཀ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

སྐྗེད་པར་བཤད་པ་ཡང་རང་ལུགས་ལ་འཇློག་པ་དང༌། ༀ་ཞྗེས་བརློད་པའི་ཚེ་ལུས་

དཀིལ་དང༌། འཛམ་བུ་གླིང་དང་འློག་མིན་ན་བཞུགས་པའི་སྐུའི་འཁློར་ལློ་གསུམ་

དྲན་པར་བྱྗེད། དྗེ་བཞིན་དུ་ཨཱ་ཞྗེས་པས་གསུང་གསུམ་དང༌། ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་ཐུགས་

གསུམ་དང༌། ༀ་སརྦ་ནས་ཙིཏྟའི་བར་གིས་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་དྲན་ཏྗེ། དྗེ་

མན་ཆད་བརློད་པས། ཕྱི་དང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང༌། ཞིང་

སྐྗེས་དང་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་རང་བཞིན་ང་ཡིན་ནློ་སམ་དུ་བྱས་ནས། སྔགས་གསུམ་པའི་དློན་

ནི་སྔ་མར་མ་ཟད་སློད་བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷར་མློས་

པ་བྱས་ལ། དྗེ་རྣམས་བདག་གི་ལུས་ཀི་ལྷ་དང་ཐ་མི་དད་པར་མློས་པའི་དློན་དུ་

འཆད་དློ། །བློད་ཀི་བཤད་སློལ་དྗེ་གཉིས་ནི་ལུས་དཀིལ་གི་འློག་ཏུ་བཤད་པས་

འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ནས་ཕྱི་དཀིལ་གི་སྐྗེད་ཆློག་སྔར་བཤད་པའི་དློན་བསྡུར་མ་

དགློངས་འདུག་པ། འགྲྗེལ་པ་གསུམ་གི་བཤད་པ་བཞིན་བྱ་དགློས་ལ། ལུས་དཀིལ་

1  སྐུ།   མློས་པ
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དཀྲློངས་བསྐྗེད་བྱྗེད་པ་མི་འཐད་པར་བསན་ཟིན་པ་དང༌། མལ་གློའི་བཞྗེད་པ་རང་

ལུགས་ལ་འཇློག་པ་དང་སྐད་ཅིག་གིས་སྐྗེད་པ་གཉིས་འགལ་ཞིང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་

བཤད་པ་རང་ལུགས་པ་འགློད་པ་དང༌། ཕྱི་དཀིལ་ལ་མི་སྦྱློར་བ་ཡང་འགལ་

ལློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སྔགས་དློན་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་འདིར་གཙོ་བློའི་དློན་སྐྗེད་སྔགས་

སུ་བཤད་པ་མ་ཐློན་པས་མི་ལྗེགས་ཏྗེ། མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོ་ལས། གསང་སྔགས་

འདི་ནི་འདློན་པ་ན། །སྐད་ཅིག་རྣམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་ལྡན། །སྐད་ཅིག་སྔགས་ལས་

འབྱུང་བདག་ཉིད། །དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་འབྱློར་མའློ། ཞྗེས་སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་

བརློད་པ་ལས། དཔའ་བློ་དཔའ་མློ་ཀུན་སྐྗེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་གས་ཀང་སྔགས་དྗེ་སྐྗེད་སྔགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་

མཚོའི་སྐབས་དྗེར་བྱུང་བའི་སྔགས་དང༌། འདིའི་སྔགས་གཉིས་ཇི་བཞིན་དུ་མི་འདྲ་

ཡང༌། སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་ལས་ལྷ་རྣམས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་འདྲའློ། །དྗེས་ན་

སྔགས་གསུམ་པློ་འདི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་སྐྗེད་པའི་དློན་དུ་བརློད་པའི་ཚེ་ན་འབྱུང་

འགྱུར་གི་ང་རྒྱལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་སྐྗེད་སྔགས་སུ་བཤད་པའི་སྐབས་གཞན་དུ་

ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །

འློ་ན་ལུས་དཀིལ་རློགས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་འདི་འདྲའི་སྐབས་སྔློན་དུ་

བསྐྗེད་ཟིན་པ་ལ་བྱར་མི་རུང་ངམ་སམ་ན། བསྐྗེད་ཟིན་པ་ལ་ཡང་བྱྗེད་པ་ནི་འཆད་

པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་ལ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་པའི་རྗེས་སུ་བྱྗེད་པར་

བཤད་པ་ལྟར་བྱ་ཡི། བཤད་པའི་སྐབས་འདིར་བྱྗེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་དྲིལ་བུ་

པ་ལ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མདློར་བསན་
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པའློ། །སརྦྦ་ནི་ཐམས་ཅད་དློ། །བཱི་ར་ནི་དཔའ་བློའ ློ། །”ཡློ་གི་ནཱི་ནི
1

་རྣལ་འབྱློར་མ་སྗེ། 

ལྷ་རྗེ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་བྱ་སྗེ། 

སྐྗེད་པའི་སྐབས་སུ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་གཉིས་ཀའི་སྐྗེད་སྔགས་སུ་འགྲློ་བའི་གནད་

ཀིས་སློ། །ཀ་ཡ་ནི་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་སྗེ། སྔར་གི་ༀ་གི་དློན་ནློ། །ཝཱ་ཀ་ནི་དྗེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་སྗེ་ཨཱཿ འི་དློན་ནློ། །ཙིཏྟ་ནི་དྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཏྗེ་ཧཱུཾ་གི་

དློན་བཤད་པའློ། །འློག་མིན་དང་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་ན་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

ཕྱློགས་དུས་ཀུན་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་ཀུན་གི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀུན་ལ་གློ་བར་བྱའློ། །རློ་རྗེ་ནི་དྗེ་གསུམ་ག་ལ་སྦྱར་རློ། །ལྷག་མ་ནི་སྔར་

བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །ང་རྒྱལ་འཛིན་ལུགས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། རང་

གིས་བསློམས་པའི་ཕྱིར་དང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པར་བཅས་པ་

ཐམས་ཅད་རང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློར་བྱས་པ་དྗེའློ་སམ་པ་སྗེ། འདི་ལ་གཟུགས་

སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ངློ་བློར་མློས་པ་དང༌། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་གི་ངློ་

བློར་མློས་པ་གཉིས་ཤྗེས་དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་ཧྗེ་རུ་ཀའི་

གཟུགས་ཀི་སྐུར་ཤར་བར་མློས་ནས་དྗེའི་ངློ་བློར་མློས་པ་དྲག་པློ་བསྐྗེད་དློ། །བཛྲ་

ནི་རློ་རྗེ་དང༌། ཤུདྡཿ ་ནི་དག་པ་དང༌། སརྦྦ་ད་རྨཿ ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཤུདྡ་ཨ་

ཧཾ་ནི་དག་པ་དྗེ་ངའློ་ཞྗེས་པ་སྗེ། ཕྱི་མའི་དློན་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སློང་

ཉིད་ཀི་རློ་རྗེ་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པར་ཞུགས་པའི་དག་པ་དྗེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇློག་པས་སྔར་

བཤད་པ་ལས་རྒྱ་ཆྗེ་ཞིང༌། བཛྲ་ཤུདྡཿ ནི་དག་པ་དྗེ་དང༌། རང་ཉིད་དབྱྗེར་མྗེད་པར་

1  སྐུ།   ཡློ་ག་ནི
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མློས་པ་དྗེ་ཡང་རློ་རྗེ་ལྟར་བརྟན་པར་བྱ་བའི་དློན་ནློ། །བཞི་པ་གློ་བགློ་ཞིང་ཡྗེ་ཤྗེས་

པ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཉིས། གློ་ཆ་བྱ་ཞིང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་དང༌། 

དབང་བསྐུར་ནས་རྒྱས་གདབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། མདློར་བསན་པ་དང༌། རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕྱི་དཀིལ་དང་ལུས་དཀིལ་བསྐྗེད་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་

ཡབ་དང་ཡུམ་གི་གློ་ཆ་གཉིས་བགློ་བའི་ཚུལ་ཤྗེས་པས་གློ་བགློ་བ་སྔློན་དུ་བཏང་

ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་སློགས་རྣམ་པར་བསློམ་

པར་བྱའློ། །ཕ໊་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྔགས་དང་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཡྗེ་

ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ལ། དམ་ཚིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློར་གཞུག་པར་

བྱའློ། །མྱུར་ཞྗེས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ག་ནས་མཆློད་ཡློན་ལ་སློགས་པ་ལ་མི་ལྟློས་

པར་རློ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། ཡང་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་གར་འློག་ནས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་

ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ལ་མཆློད་པར་ཡང་བཤད་པ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ནི་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ཟིན་

པ་ལ་མཆློད་པའི་དབང་དུ་མ་བྱས་ཀི། སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ལ་རྒྱུད་གཞན་ནས་མཆློད་

ཡློན་གིས་སྤྱན་འདྲྗེན་པ་ལྟར་མི་བྱྗེད་པར་མྱུར་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཞྗེས་པའི་དློན་ཡིན་

པས་མི་འགལ་ལློ། །འློ་ན་སློགས་ཀི་དློན་གང་སམ་ན་སྤྱན་འདྲྗེན་པའི་ལྷ་བཞྗེངས་

བཞུགས་ཀི་སངས་ཅན་ལ་རང་གིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་བྱས་ནས་སྤྱན་འདྲྗེན་པར་བཤད་

པ་སྡུད་པའམ། ཡང་ན་སློགས་ཀི་སྐད་དློད་ནི་དང་པློ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་འདིར་དང་

པློའི་དློན་དུ་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གློ་ཆ་བཅིང་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་

གཞུག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་དློན་དང༌། ཡན་ལག་གི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དློན་ནློ། །དང་པློ་ནི། གློ་ཆ་འདི་རྣམས་དློན་གཉིས་ཤྗེས་པར་བྱ་བ་ལ། གློ་ཆ་ནི་ལྷ་ཅི་

ཙམ་ཞིག་ལ་འགློད་སམ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མངློན་བརློད་ལས། གློ་ཆ་གཉིས་པློ་ཉིད་

དག་ཀང༌། །འཁློར་ལློ་ཀུན་ལ་རྣམ་བསློམས་ནས། ཞྗེས་གསུངས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་

ལ་གློ་ཆ་བྱྗེད་པར་བཤད་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། དྗེའི་འགྲྗེལ་པར། འཁློར་ལློ་ཀུན་ལ་ལུས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསམ་པར་བཤད་ཅིང༌། འཁློར་ལློ་ཀུན་ལ་གློ་ཆ་བགློ་བ་མ་བཤད་

ལ། མངློན་བརློད་ཀི་འགྱུར་གཞན་མང་པློ་ལས། གློ་ཆ་གཉིས་པློ་བགློ་བར་

བྱ། །འཁློར་ལློ་ཐམས་ཅད་རྣམ་བསློམས་ནས། ཞྗེས་འབྱུང་བས་གཞུང་དྗེས་འཁློར་

ལློ་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་ཆ་སློམ་པར་སློན་པ་མིན་ནློ། །ཡང་ནག་པློ་པའི་དཀིལ་ཆློག་

ལས། དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་འབྱློར་མ། །གློ་ཆ་གསུམ་གིས་བརྒྱན་པ་ཡིན། ཞྗེས་

པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་ཆ་བྱྗེད་པར་བསན་ཟྗེར་བ་ཡང་མར་དློས་བསྒྱུར་བའི་

འགྱུར་གཉིས་ཡློད་པའི་གཅིག་ལ། དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་ཀུན་གི། །གློ་ཆ་གསུམ་

གིས་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། །གཅིག་ལས། དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི། །གློ་ཆ་ཞྗེས་

འབྱུང་བས། བུམ་བཟླས་བྱྗེད་མཁན་གི་སློབ་དཔློན་ལ་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མའི་

གློ་ཆས་བརྒྱན་པའི་དློན་ཡིན་གི། དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་ཀུན་ལ། གློ་ཆ་གསུམ་

གིས་བརྒྱན་ཞྗེས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། དཀིལ་ཆློག་གི་འགྲྗེལ་པར་མར་དློས། སྔར་

སྒྲུབ་ཐབས་སློམ་དུས་སུ་གློ་ཆ་གསུམ་བྱས་པའམ། ཡང་ན་རང་ལ་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་

དང༌། དཔའ་བློའི་གློ་ཆ་གཉིས། ཕྱག་རྒྱ་ལ་དཔའ་མློའི་གློ་ཆ་བཀློད་པ་གསུམ་ལ་

འཆད་དློ། །གཞུང་དྗེ་ནི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་ཉྗེར་བདུན་པ་ན་ཡློད་པ་བཀློད་པར་སང་ལ། 

རྩ་རྒྱུད་ལློ་ཆྗེན་གི་འགྱུར་གི་ཇློས་བཅློས་པ་ལ། དཔའ་བློ་ཀུན་དང་རྣལ་འབྱློར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མ། །གློ་ཆ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་བརྒྱན། ཞྗེས་དཔྗེ་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་། འི་

མྗེད་པ་མ་དག་སྗེ། དྗེར་ཡང་སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་གང་ཟག་ཆས་འཇུག་བྱས་པ་ཅིག་གི་

སྤྱློད་ལམ་གི་སྐབས་སུ་སང་བའི་ཕྱིར་རློ། །མལ་གི་འགྱུར་ལ་དྗེ་ཆད་ཀང༌། འགྱུར་

གི་ཕྱི་མློ་མ་དག་པར་གསལ་ལ། མར་དློ་གཅིག་པུས་བསྒྱུར་བའི་འགྱུར་གཉིས་སང་

བ་ལས། དཔའ་བློ་དཔའ་མློ་ཐམས་ཅད་ནི། །གློ་ཆ་གསུམ་གིས། ཞྗེས་འབྱུང་ཡང་སྔ་

མ་ལྟར་དག་གློ །ཀུན་སྤྱློད་ལས། དཔའ་མློའི་གློ་ཆ་དྲུག་བཤད་པའི་མཐར། གློ་ཆ་

དྲུག་ཉིད་ཕག་མློ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་པས་དྗེའི་ལྗེའུ་སྔ་མར་ལྷ་ཚང་བར་བཤད་པའི་

མཚམས་ཡིན་ཀང༌། ༀ་བཾ་སློགས་ཀི་གློ་ཆ་དྲུག་ཕག་མློ་ལ་འགློད་པར་བཤད་པས། 

ༀ་ཧ་སློགས་དྲུག་ཀང་གཙོ་བློ་ལ་འགློད་པར་གསལ་ཏྗེ། སློམ་འབྱུང་དང་ཀུན་སྤྱློད་

གཉིས་ཀང་གློ་ཆ་འདྲ་བར་སང་བས། དྗེའི་དགློངས་པ་ཡང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

ལཱུ་ཨི་པའི་གཞུང་ཡང་སློམ་འབྱུང་དང་མཐུན་ནློ། །མངློན་བརློད་ལས། ལངས་པའི་

དུས་སུ་གློ་ཆ་འགློད་པར་བཤད་པ་མང་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང༌། གཞན་

སྒྲུབ་ཐབས་སློམ་པའི་སྐབས་སུ་འགློད་གཞི་གསལ་བར་མི་སང་ངློ༌། །ལཱུ་ཨི་པ་དང་

དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་ལས། གློ་ཆ་བཅུ་གཉིས་འགློད་པར་གསུངས་ཀང༌། ལྷ་གང་

ལ་འགློད་མི་གསལ་ལ། དྲིལ་བུ་པའི་ལྷ་ལྔར་ནི། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་བསྐྗེད་ཅིང་

འཁློར་མ་བསྐྗེད་པའི་བར་དུ་གློ་ཆ་བཀློད་པས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ཉིད་ལ་འགློད་

དློ། །ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ནི། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཙམ་ལ་བཀློད་

ཀི། གཞན་ལ་མ་བཀློད་དློ། །ཡི་གྗེ་བདུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲའློ། །ལཱུ་

ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པར་ལྭ་བ་པས། དཔའ་བློའི་གློ་ཆ་ཁ་དློག་དྲུག་པའི་ཡི་གྗེ་དྲུག །ལྷ་
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དང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱས་ནས་འགློད་པར་བཤད་པའི་མཇུག་ཏུ་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ལ་ཡང་ངློ་། ཞྗེས་ལྷ་དང་སྔགས་དྲུག་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བྱས་ནས་

འགློད་པ་གཙོ་མློ་ལ་ཡང་བྱ་བར་བཤད་པས། གློ་ཆ་སྔ་མ་དྲུག་ཡབ་ལ་འགློད་པར་

ཤྗེས་ཏྗེ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ཅིང༌། ཁྱད་པར་དུ་དྗེ་

ལས། དྗེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་མའི་ༀ་བཾ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའློ། ཞྗེས་

བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་སློ། །མན་སྗེ་དང༌། འཁྲུལ་སློང་དང༌། རྒྱལ་བ་བཟང་པློ་དང༌། ཛ་ཡ་

སྗེ་ནས་ཀང་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ཉིད་ལ་འགློད་དློ། །

བམ་ཟྗེ་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་དང༌། ཉིན་མློ་མཛད་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་

རྗེས་ནི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་ཆ་བྱྗེད་པར་ཡང་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་མང་དུ་ཡློད་ཀང་

ལློ་དྲིལ་ནག་གསུམ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྐབས་སུ་ནི། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ཙམ་ཞིག་གློ་

ཆ་འགློད་པའི་གཞིར་གཟུང་ངློ་། །དྗེ་ཡང་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་སྗེ། ཕག་མློ་

མངློན་འབྱུང་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུམ་རྐང་ལ་བཀློད་པ་ཡང་མང་ངློ༌། །སྤྱིར་ནི་གློ་

ཆའི་ལྷ་རྣམས་ཕྱིའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་པ་དང༌། ལག་པ་ལ་འགློད་པ་སློགས་མང་

དུ་ཡློད་དློ། །འློ་ན་དྗེ་ལ་འགློད་པའི་གློ་ཆ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། ལྭ་བ་པས། སྔགས་

དང་ལྷ་རྣམས་ཐ་དད་མྗེད་པས་སྔགས་ཉིད་འགློད་པ་དང༌། ཡང་ན་སྔགས་རྣམས་

ལས་བསྐྗེད་པའི་ལྷ་འགློད་པའི་ཚུལ་གཉིས་བཤད་དྗེ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཀང་དྗེ་བཞིན་

དུ་བཤད་དློ། །འདློད་བྱའི་སྔགས་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཡི་གྗེ་བཾ་དང་ཡློཾ་དད་ནི། །ཡི་གྗེ་

མློཾ་དང་ཧིཾ་ཉིད་དང༌། །ཧཱུཾ་དང ཕཊ་ཅྗེས་སྦྱར་བ་ནི། །རྣལ་འབྱློར་མ་ནི་དྲུག་ཏུ་བཤད། 

ཅྗེས་དཔའ་མློ་དྲུག་གི་གློ་ཆའི་སྔགས་གསུངས་ལ། སྦྱར་བའི་དློན་ནི། ༀ་ཧཾ་ཧིཾ་ཧིཾ་
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ཧཱུཾ་ཕཊ་དྲུག་གི་སྔློན་དུ་སྦྱློར་བ་ལ། སྐལ་ལྡན་དང་རྒྱལ་བ་བཟང་པློས་བཤད་

དློ། །དཔའ་བློ་དྲུག་གི་སྔགས་ཀང་དྗེ་ཉིད་ལས། ཡ་སྗེ་བརྒྱད་པའི་ས་བློན་དང༌། །དྗེ་

བཞིན་གུག་དཀྗེད་བཅུ་གཉིས་ཀིས། །ཡི་གྗེ་བར་མ་དློར་བྱས་ལ། །ཡན་ལག་དྲུག་

ཧྗེ་རུ་ཀར་བརློད། །དཔའ་བློ་དྲུག་དང་མཉམ་སྦྱློར་བ། །ཡི་གྗེ་གཅིག་ཏུ་ཡང་དང་

གནས། །ༀ་ན་མ་སྭཱཧཱ་བཽ་ཥཊ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་དང་ཡང་དག་ལྡན། ཞྗེས་གསུགས་

སློ། །དྗེ་ལ་ཡ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཧའི་བར་ནི་ཡ་སྗེ་བརྒྱད་དློ། །བརྒྱད་པའི་ས་བློན་ནི་

ཧའློ། །”ད་ལ
1

་ར་ལ་བཞི་སངས་པའི་གུག་དཀྗེད་དབྱངས་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མཛེས་

པར་བྱས་པས། ཧ་ཧཱ་ནས་ཧཾ་ཧཿ ཞྗེས་པའི་བར་བཅུ་གཉིས་སློ། །དྗེའི་ཡི་གྗེ་བར་མ་

རིང་པློ་ལྔ་དང་ཐ་མ་དློར་ནས། ཧ་ཧི་ཧུ་ཧ་ཧཾ་ཧློ་སྗེ་ཐུང་ངུ་དྲུག་བཞག་གློ །དྗེ་ནི་ཧྗེ་

རུ་ཀའི་སིང་ཁ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་བརློད་དྗེ། དྗེ་ཡང་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་

པའི་ཡི་གྗེ་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་པའམ། དློན་དམ་པར་ཐ་མི་དད་པའློ། །ཡི་གྗེ་

གཅིག་ཏུ་ཞྗེས་པ་ལ། ཡི་གྗེ་རྗེ་རྗེ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་དག་པས། ཧ་ཧི་ལ་སློགས་པའི་ཡི་

གྗེ་རྗེ་རྗེ་གནས་པ་ནི། ༀ་ནས་ཕཊ་ཀི་བར་གི་དཔའ་བློ་དྲུག་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་

བར་བྱ་སྗེ། ཡི་གྗེ་རྗེ་རྗེ་བ་རྣམས་ཀི་སྔློན་དུའློ། །འདི་ནི་སྐལ་ལྡན་གྲགས་པའི་འགྲྗེལ་

པའི་ལུགས་སློ། །རྩ་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་ཇི་བཞིན་དུ་ཀུན་སྤྱློད་དང་སློམ་འབྱུང་ལས་ཀང་

གསུངས་ལ། ལློ་དྲིལ་གཉིས་ཀི་གཞུང་དུ་བཀློད་པ་དྗེ་རྣམས་དང་མཐུན་ནློ། །ནག་པློ་

པས་བཅུ་གཉིས་པློ་རྗེ་རྗེའི་ཐློག་མར་ༀ་ཡིག་སྦྱར་བ་ནི། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལ་བརྟྗེན་

པའློ། །མངློན་བརློད་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དམ་ཚིག་སློགས་ཀི་བདྗེ་མཆློག་

1  སྐུ།   དྗེ་ལ
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རིགས་སློ་སློ་ལ་གློ་ཆ་གཉིས་ཀི་སྔགས་རྣམས་རྩ་རྒྱུད་དང་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བ་དུ་

མ་ཞིག་བཤད་དློ། །གློ་ཆའི་ལྷ་ནི་མངློན་བརློད་ལས། པད་འདབ་མ་ལྔ་པའི་དབུས་སུ་

ཕག་མློ་དང༌། ཤར་ནས་གཡློན་སྐློར་དུ་གཤིན་རྗེ་མ་ནས། ཙཎི་ཀའི་བར་ལྔ་བཀློད་

ནས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་སློགས་དྲུག་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་བཤད་དྗེ། གནས་ཀི་

ངློ་བློ་རུ་ཡུམ་བཞུགས་ནས་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཕག་མློ་ནི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་

དྲུག་པ་དང༌། ལྷ་མློ་གཞན་ལྔ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ་དང༌། སྐུ་མདློག་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ། དམར། སྔློ། དཀར། སྗེར། ལང་གུ །དུ་བའི་མདློག་ཅན་དང༌། རློར་སྗེམས་

སློགས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དཀར། སྗེར། དམར། སྔློ། དམར། ལང་དང༌། རློར་

སྗེམས་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། གཞན་ལྔ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པར་བཤད་ཅིང༌། 

ཡང་ན་སློ་སློར་བསློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་ཡབ་ཡུམ་ཕན་ནས་སློམ་པར་ཡང་བཤད་ལ། 

ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ཞལ་དྲུག་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པར་སློམ་པར་ཡང་བཤད་དློ། །སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལྭ་བ་པས་མཛད་པ་དང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་རློར་སྗེམས་ཀི་རྩ་ཞལ་

དཀར། གཡས་དམར། གཡློན་ནག །ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་ན། རློ་རྗེ་དང༌། ཌཱ་

མ་རུ་དང༌། མགློ་བློ། གཡློན་གསུམ་ན། དྲིལ་བུ་དང༌། ཐློད་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་

པར་བཤད་དྗེ། འཁྲུལ་སློང་ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་ནློ། །རྒྱུད་ན། རློ་རྗེ་དྲིལ་ཐློད་ཁ་ཊྭཱཾ་

ག །རལ་གྲི་ཅང་ཏྗེའུ་མགློ་བློ་འཆང༌། ཞྗེས་རལ་གྲི་ཞྗེས་ལྷག་པློ་གཅིག་འཆད་

དློ། །གཞན་ལྔ་པློའི་ཞལ་ཕྱག་གི་གྲངས་དང་ཁ་དློག་སྔར་དང་འདྲ། གཡས་གཉིས་ཀི་

དང་པློ་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁློར་ལློ་དང༌། པད་དང༌། རློ་རྗེ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། 

རལ་གྲི། འློག་མ་ན་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། གཡློན་གཉིས་ན་དྲིལ་བུ་དང༌། ཐློད་པ་དང་བཅས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པར་བཤད། རྒྱུད་ལས་ཕྱག་བཞིས་ཐློད་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང༌། 

ཅང་ཏྗེའུ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་བཤད་ཀང༌། དྗེའི་འློག་གི་སྐབས་སུ་རང་རྟགས་ཀི་

ཕྱག་མཚན་འཛིན་པ་ཡང་བཤད་དློ། །དཔའ་མློ་དྲུག་གི་སྐུ་མདློག་དང་ཞལ་ཕྱག་གི་

གྲངས་ནི་སྔར་དང་འདྲ་ལ། ཕག་མློ་ནི་དམར་སྔློ་ལང་བའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་

གཡས་གསུམ་ན་ལྕགས་ཀྱུ་དང༌། ཚངས་མགློ་དང༌། གྲི་གུག་དང༌། གཡློན་གསུམ་ན་

ཐློད་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང༌། ཞགས་པ་འཛིན་པ་དང༌། ལྷག་མ་ལྔའི་གཡས་གཉིས་ན་

ཌཱ་མ་རུ་དང་གྲི་གུག །གཡློན་གཉིས་ན་ཐློད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང༌། དྲིལ་བུ་

འཛིན་པར་བཤད་དྗེ། རྒྱུད་ནའང་དྗེ་བཞིན་དུ་ཡློད་དློ། །ཡབ་ཡུམ་ཐམས་ཅད་ཀང་

གཡས་བརྐང་གིས་གདན་ལ་བཞུགས་པ། དཀར་པློ་རྣམས་ཟླ་གདན་དང༌། ཟླ་བའི་

འློད་ཀློར་ཅན། གཞན་རྣམས་ཉི་མའི་གདན་དང༌། དྗེའི་འློད་ཀློར་ཅན་ནློ། །དཔའ་བློ་

རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་པ་དང༌། ཐློད་པའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། མགློ་བློའི་དློ་ཤལ་དང༌། སྤྱན་

གསུམ་པ། སག་ལྤགས་ཅན་དང༌། དཔའ་མློ་རྣམས་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་པ་དང༌། གཅྗེར་མློ་སྐྲ་

གྲློལ་བ་དང༌། སྤྱན་གསུམ་པ་དང༌། ཐློད་པའི་དབུ་རྒྱན་དང་མགློ་ཕྗེང་ཅན་ནློ། །རྩ་

རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་སུ་ཚུལ་འདི་ལས་གཞན་དུ་བཤད་པའང་ཡློད་དློ། །

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལ་སློགས་པ་མང་པློས་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་ལ་

ཡུམ་མ་བཤད། ཡུམ་གི་གློ་ཆ་ལ་ཡང་ཡབ་མ་བཤད་ལ། རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཁ་

ཅིག་གིས་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་ཡུམ་བཅས་དང༌། ཡུམ་གི་གློ་ཆ་ལ་ཡབ་མ་བཤད་ལ། ཨ་

བྷྱཱ་ཀ་རས་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་ཡུམ་བཅས་དང༌། ཡུམ་གི་གློ་ཆ་ལ་ཡབ་ཡློད་མྗེད་གཉིས་

ཀ་བཤད་དྗེ། མངློན་བརློད་ལས་གདམ་ང་ཅན་དུ་གསུངས་པ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །གང་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལྟར་ཡང་ལྟྗེ་བར་ༀ་བཾ་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་དཔའ་མློའི་གློ་ཆ་འགློད་པ་ནི་ཡུམ་ལ་ཡིན་

གི། ཡབ་ལ་མི་བྱྗེད་དློ། །ༀ་ཧ་སློགས་སིང་ཁ་སློགས་སུ་འགློད་པ་ཡང་ཡུམ་ལ་མི་

བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གཉིས་བཤད་ཀང༌ལློ་དྲིལ་གཉིས་ལ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་བཞིན་དུ་

བྱའློ། །འློ་ན་གློ་ཆ་དྗེ་དག་མངློན་རྟློགས་ཀི་སྐབས་གང་དུ་བྱྗེད་སམ་ན། ལློ་དྲིལ་

གཉིས་ཀིས་སྒྱུབ་ཐབས་ཆྗེ་བ་གཉིས་ལས་དམ་ཚིག་པ་རློགས་ཤིང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་

སྤྱན་མ་དྲངས་པའི་སྐབས་སུ་གློ་ཆ་མཛད་པ་ནི་མངློན་སྤྱློད་དང་སློམ་འབྱུང་དང་

མཐུན། ཕྱི་མའི་ལུགས་དྗེ་ལྟར་ཡིན་པར་དྗེའི་མདློར་བསན་གི་སྐབས་ལས་ཤྗེས་

སློ། །མངློན་བརློད་ལས་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པའི་འློག་

དང༌། མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའི་དུས་སུ་གློ་ཆ་བྱྗེད་པ་ཡང་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

ཡློད་ཀང་སྐབས་གང་གི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གང་ཡིན་པ་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་མ་

འདྲྗེས་པར་བྱས་ན་ལྗེགས་སློ། །འློ་ན་གློ་ཆ་དྗེ་དག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་དགློད་སམ་ན། འདི་

ནི་ཚིག་དློན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའློ། །གློ་ཆའི་དློན་ནི་ལཱུ་ཨི་པའི་དཔའ་བློ་

གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གློ་ཆ་གཉིས་ཀིས་ལུས་བཅིངས་ན། །མི་ཕྱྗེད་པ་དང་

མི་གཡློ་བར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་གསུངས་ཤིང༌། དྗེར་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་མ་བྱུང་

བས། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཉིས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་བྱྗེད་པ་མིན་པས། 

གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་དུ་བསྐྗེད་པ་ན་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། རློ་རྗེ་ཕག་མློར་དངློས་སུ་མློས་པས་

བྱས་པ་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་བགྗེགས་ཀིས་མི་ཕྱྗེད་ཅིང་གཡློ་མི་ནུས་པར་བྱྗེད་

པའློ། །ཀུན་སྤྱློད་དང་སློམ་འབྱུང་ལས། གློ་ཆ་དྲུག་གིས་བསྲུངས་པར་བཤད་པའི་

དློན་ཡང་དྗེའློ། །
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གཉིས་པ་ནི། དློན་གཉིས་མདློར་བསན་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་སྔར་གློ་ཆ་གཉིས་

ཤྗེས་པས་ཞྗེས་གསུངས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། ༀ་ཧ་དཀར་པློ་སིང་ཁར་

དགློད་ལ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་པར་བྱ་བའམ། ཡང་ན་

སྔགས་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློར་སྗེམས་སུ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བསྐྗེད་དྗེ། 

ལྷག་མ་ལྔ་ལ་ཡང་དྗེའི་རིགས་པ་སྦྱར་རློ། །མགློ་ནི་སྐྲ་མཚམས་སམ་མཚོགས་

མའློ། །ཕཊ་ཧཾ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྗེས་པའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ནི། ལྭ་བ་

པས། པགས་པའི་ནང་ན་གནས་པའི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་དྗེའི་རང་བཞིན་དང༌། ཁ་

དློག་ཅན་དུའློ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཀང་བཤད་པས། ལུས་དབང་གི་

རྡུལ་ཕ་རབ་ཐམས་ཅད་རྟ་མགྲིན་གི ་ངློ ་བློའི ་ཕཊ་ཧཾ ་ལང་གུར་མློས་པར་

བྱའློ། །སྔགས་འགློད་པའི་གནས་ནི། ལྭ་བ་པས། དཔྲལ་བར་འགློད་པར་གསུངས་པ་

ལྟར་བྱ་སྗེ། ལྷ་འགློད་ན་ཡང་ལུས་དབང་གི་རྡུལ་ཐམས་ཅད་དྗེའི་ངློ་བློར་མློས་པར་

བྱའློ། །ཁ་ཅིག་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྗེས་བཤད་པས། དཔྲལ་བར་འགློད་པ་

འགློག་པ་ནི་མི་འཐད་དྗེ། དྗེ་ལྟ་ཡིན་ན་གཟུགས་ཕུང་ལ་རྣམ་སང་ཞྗེས་དང༌། ལུས་ལ་

ཕག་དློག་རློ་རྗེའློ། ཞྗེས་སློགས་བཤད་པ་ལ་ལྷ་དྗེ་གཉིས་སྤྱི་བློ་དང་དཔྲལ་བར་སློམ་

པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་སློགས་མང་ངློ༌། །པགས་པའི་ནང་དུ་ཞྗེས་གསུངས་

པས་གློ་ཆ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་ལུས་ཀི་ནང་དུ་དགློད་དློ། །ལྭ་བ་པས། གཞན་དུ་གློ་

ཆའི་ལྷ་བཅུ་གཉིས་པློ་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་ཧ་དང་བཾ་ལ་སློགས་པ་རྗེ་རྗེ་ལས་ཀང་སྐྗེད་

པར་བཤད་དློ། །ༀ་བཾ་ལ་སློགས་པ་ཡང་ཡི་གྗེ་འགློད་པའམ་ལྷ་འགློད་པ་སློགས་

སྔར་དང་འདྲ་ཞིང༌། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྔར་བཞིན་ནློ། །མཚོན་ཆའློ་ཞྗེས་པ་
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གཉིས་ནི་སྔར་བཤད་པའི་དྲུག་ཚན་གཉིས་གློ་ཆར་སློན་པའློ། །ལྟྗེ་བ་ཞྗེས་སློགས་ནི་

ཡུམ་གི་གློ་ཆ་དྲུག་གང་དུ་འགློད་པའི་གནས་སློ། །ཁ་ནི་མགྲིན་པར་འགློད་པ་ལ་

ཡང་དྗེ་ལྟར་བཤད་པ་མང་བ་བཞིན། ལྭ་བ་པས། ལྟྗེ་བ་སིང་ཁ་མགྲིན་པ་མགློ །ཞྗེས་

ཀང་བཤད་པས་མགྲིན་པར་དགློད་དློ། །སྤྱི་གཙུག་ནི་སྔར་བཞིན་ནློ། །མཚོན་ཆ་ཉིད་

ཅྗེས་པ་ནི་སྐབས་འདིར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་བྱའློ། །མན་སྗེར་དང་པློ་གཉིས་འདྲ་

ཞིང༌། ཕྱི་མའི་ཡི་གྗེ་བཞིའི་སྔློན་དུ་ཧློ་ཧཱི་སྭཱ་ཧཱ། ཞྗེས་པ་སྦྱར་རློ། །རྩ་རྒྱུད་ལས། དང་

པློ་གསུམ་དང་ལྔ་པའི་གནས་སྔར་དང་འདྲ་ཞིང༌། བཞི་པ་གློ་ཆ་ཉིད་དུ་ཡིན་ཞྗེས་པ་

ནི། ཧྗེ་ཕག་པ་གཉིས་སུ་གློ་ཆའི་གཟུགས་ཀིས་འགློད་པ་དང༌། དྲུག་པ་མཚོན་ཆ་

ཞྗེས་བྱར་འདློད། ཅྗེས་པ་ནི་རྟ་མགྲིན་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་འགློད་པ་ལ་སྐལ་ལྡན་

གྲགས་པས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྔར་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་འདྲྗེན་པར་བཤད་

པ་འཆད་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ནི། མཛུབ་མློ་གཉིས་མདུད་པ་སྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་བྱ། གུང་མློ་

གཉིས་རྩྗེ་མློ་སྦྱར་བ་དང༌། མཐྗེ་བློང་གཉིས་རློ་རྗེ་སྗེ་མི་ཕྱྗེད་པར་བརྟན་པློར་རབ་ཏུ་

སྦྱར་ནས་ཐུར་དུ་བསན། མིང་མྗེད་དང་མཐྗེའུ་ཆུང་རྣམས་བརྐང་བ། དཔྲལ་བའི་

དབྱྗེས་ཀི་དབུས་ཀི་ཐད་བཞག་ནས། ཀུན་ཏུ་བསྒྱུར་བར་བྱའློ། །ཇི་ལྟར་ན་འགྲྗེལ་པ་

སློམ་འབྱུང་ལས། གཡློན་དང་གཡས་སུ་བསྐློར་བར་བྱ། ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱལ་

བ་བཟང་པློས་ཀང་གཡློན་དང་གཡས་གཉིས་ཀར་བསྐློར་བར་བཤད་པས། དང་པློར་

གཡློན་དུ་བསྐློར་ཞིང་དྗེ་ནས་གཡས་སུ་བསྐློར་བས་སློ། །ཀུན་སྤྱློད་ལས། རང་པ་

མནན་ཞིང་ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་མི་འབྱུང་ལ། མངློན་བརློད་ལས། རང་པ་ཕྱྗེད་མནན་
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ཞྗེས་དང༌། རང་པ་གཡས་བརྐང་གནས་ནས་སུ། ཞྗེས་འབྱུང་བའི་དློན་འཁྲུལ་སློང་

དང༌། འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་རང་པ་གཡློན་པས་གཡས་པ་མནན་པར་བཤད་

ཅིང༌། རྒྱལ་བ་བཟང་པློས། རློ་རྗེ་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་བརྐང་ནས།  ཞྗེས་རློ་རྗེ་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་

བཤིག་ནས་གཡས་བརྐང་བའློ། །ལངྐའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རང་པ་གཡས་པའི་མཐྗེབ་

ཆྗེན་གི་སྗེང་དུ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་གིས་མནན་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་དྗེ་ལྟར་

བྱའློ། །དྗེའི་དཀིལ་ཆག་ཏུ་གནློན་ལུགས་བཟླློག་སྗེ་འབྱུང་བ་ནི་འགྱུར་སྐློན་ཡིན་

གསུང་བ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །གྗེན་དུ་བལྟ་ཞྗེས་པ་ནི་སྐློར་བའི་སྔློན་དུ་མིག་ཅུང་ཟད་

འློག་ཏུ་དམའ་བར་བྱས་ནས། གཡློན་ནས་གྗེན་དུ་བལྟས་ཏྗེ་བྱ་བར་འགྲྗེལ་པ་སློམ་

འབྱུང་ལས་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །གྗེན་དུ་བལྟས་ནས་ཕ໊་ཞྗེས་པའི་སྒ་སྒློགས་པ་ཡིས། 

ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློའི་དབང་

ཕྱུག་མ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློར་གྱུར་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་འཁློར་ལློ་

འགུགས་པར་བྱྗེད་དློ། །ཀུན་སྤྱློད་ལས་ཕཊ་ཅྗེས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །ལྭ་བ་པས། སིང་

ཁའི་འློད་ཟྗེར་གིས་དྲངས་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་སིང་ཁའི་ས་བློན་གི་

འློད་ཟྗེར་གིས་བཀུག་པ་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་པས། དྗེ་ཡང་དགློས་ལ། སིང་ཁའི་

ས་བློན་ནི་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་དམ་ཚིག་པ་གསལ་

གདབ་པ་རློགས་པ་དང༌། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་

སྗེམས་དཔའ་སློམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྭ་བ་པ་དང་པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པ་

རློག་འགྱུར་ལས། ལྷ་མློ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆློད་བཞིན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་འདྲྗེན་

པར་བཤད་པ་ལྟར་ན། སྤྱན་དྲངས་པའི་རྗེས་སུ་མཆློད་པ་མི་བྱྗེད་པ་འདྲ་བ་ཅིག་ཡློད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཀང་འགྲྗེལ་པ་ཕྱི་མའི་འགྱུར་གཞན་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས། སྤྱན་དྲངས་པ་

ལ་མཆློད་ནས་རང་ལ་གཞུག་པར་བཤད་པ་བཞིན་བྱྗེད་དགློས་སློ། །

སྤྱན་འདྲྗེན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་ལང་ཀས་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་ཟྗེར། འགྲྗེལ་

པ་སློམ་འབྱུང་ལས། ཕྱག་རྒྱ་དྲ་བ་ཞྗེས་པ་འདིས། ཞྗེས་དྲ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བསྒྱུར་བ་

ནི། འཁྲུལ་སློང་ལས། འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་བསྒྱུར་བ་ལྗེགས་ཏྗེ། མྗེ་འབར་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་ལས་བཏགས་པའི་ཕྱིར། ཛྭ་ལ་འབར་བ་དང༌། ཛྭ་ལ་དྲ་བ་ལ་ཡང་འཇུག་

པའི་ཆ་གཉིས་ཡློད་པར་སང་ངློ༌། །སློམ་འབྱུང་དང་ཀུན་སྤྱློད་དང༌། འགྲྗེལ་པ་གཞན་

གསུམ་དང༌། འཁྲུལ་སློང་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་འཇུག་པ་ལ་སྔགས་མ་གསུངས་ཀང་

དྲིལ་བུ་པས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ ས་

དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉྗེས་བཞི་བྱ་བར་གསུངས་པ་འདིར་ཡང་སྦྱར་ཏྗེ། མངློན་

བརློད་ལས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ རློ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བས། དགུག་ཅིང་

གཞུག་སྗེ་བཅིངས་ལ་དབང་དུ་བསྡུའློ། ཞྗེས་ལུས་དཀིལ་རྐང་པ་སློམ་པ་ལ་

གསུངས་པས། དཀིལ་འཁློར་དྗེར་སློ་བ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སློགས་པ་མྗེད་ཀང༌། དྗེ་དག་

གིས་དགུག་པ་སློགས་བྱ་བར་ཤིན་ཏུ་རུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ཞྗེས་

བརློད་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་པ་རང་རང་གི་སྗེང་དུ་དགུག །བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ་

ཞྗེས་པས་སློ་སློ་ལ་གཞུག །བཛྲ་སློ་ཊ་བཾ་ཞྗེས་པས་འློ་ཆུ་འདྲྗེས་པ་ལྟར་དབྱྗེར་མྗེད་

དུ་བཅིང༌། བཛྲ་གྷཎ་ཧློཿ ཞྗེས་པས་མི་བཞྗེད་པ་མྗེད་པར་དགྗེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་

པར་བསམ་སྗེ། རྟྗེན་རྣམས་ལ་ཡང་འློད་ཕྗེང་དང་དུར་ཁློད་ལ་སློགས་པའི་བར་དུ་

ཡང་བསིམ་མློ། ། དྗེ་ནི་བདག་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་ཐ་དད་དུ་རྟློག་པ་འགློག་པ་དང་དབྱྗེར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མྗེད་ཀི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པ་དང༌། བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་དློན་དུ་ཡིན་པར་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས་

བཤད་དློ། །གློ་ཆ་བགློ་བ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་མཆློད་ནས། དམ་ཚིག་

པ་ལ་གཞུག་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་ལ་ཡང་

བྱའློ། །དྲིལ་བུ་པའི་ལྷ་ལྔར། ཕྱི་གསང་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས། །སྤྱན་དྲངས་

བགྗེགས་བསྐྲད་མཆློད་ཡློན་དབུལ། ཞྗེས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་བགྗེགས་བསྐྲད་པ་དང༌། 

མཆློད་ཡློན་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཕྱིར་དང་གསང་བའི་མཆློད་པས་མཆློད་པར་བཤད་པ་

ནི་དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་ལ་ཡང་བྱའློ། །གཞུང་ཆུང་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་སྤྱན་དྲངས་

ལྗེགས་མཆློད་ནས། །ཡི་གྗེ་བཞི་ཡིས་རང་ལུས་གཞུག །གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབ་

གློ་ཆ་བཅིང༌། ཞྗེས་གཤད་པའི་གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབ་ནི་ལུས་དཀིལ་དང་ལྷ་ལྔ་

ལ་ཡང་བྱའློ། །དྗེ་ནས་གློ་ཆ་བགློ་བ་ནི་སྤྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་པའི་འློག་ཏུ་ཡང་བྱྗེད་

པར་རྒྱུད་ནས་གསུངས་མློད་ཀང༌། ལློ་དྲིལ་གི་ལུགས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱྗེད་

པར་སང་བས་གཞུང་ཆུང་གིས་བཤད་པའི་རིམ་པ་ལ་དྗེ་ལྟར་བྱུང་ཡང་གློང་དུ་

བངས་ན་མཐུན་པར་འགྱུར་རློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་པའི་རྗེས་སུ། ༀ་ཡློ་ག་ཤུདྡ་

ཞྗེས་པས་ང་རྒྱལ་འཛིན་ཏྗེ། དྗེ་ལ་ཡློ་ག་ནི་རྣལ་འབྱློར་དང་སྦྱློར་བ་གཉིས་ལ་འཇུག་

ཀང༌། འདིར་དམ་ཚིག་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་སྦྱར་བ་ལ་བྱའློ། །འློ་ན་

དྗེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དག་པར་འློང་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་

ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་ངློ་བློར་དབྱྗེར་མྗེད་ཡིན་ལ། 

དྗེ་ཉིད་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཤར་བར་མློས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་གཙོ་བློ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤར་བའི་ཆ་ཤས་སུ་མློས་དགློས་པས་ངའློ་ཞྗེས་ང་རྒྱལ་འཛིན་
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ནློ། །སྔགས་ཀིས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་བཤད་པའི་རྗེས་དྗེ་ནས་སིང་པློའི་ཕྱག་རྒྱ་སྦྱིན་

པ་བཤད་པར་བྱ་སྗེ་ཞྗེས་སློ། །འདི་ལ་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ཀི་འགྱུར་དང༌། ཆག་འགྱུར་

ལས། སིང་ཁའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་འབྱུང་ལ། ལློ་ཆྗེན་དང་མར་དློའི་འགྱུར་ལས། སིང་

པློའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་འབྱུང་ངློ༌། །སྔགས་གློང་མ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་སྐབས་འདིར་

བྱྗེད་པ་ནི་སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས་ཏྗེ། སྔགས་གློང་མ་བརློད་པའི་མཇུག་ཏུ། སིང་

ཁང་གཡས་གཡློན་ཕྱག་དག་གིས། །བཀློད་དྗེ་པད་ལྟར་རྒྱས་བྱ། །སིང་པློའི་ཕྱག་རྒྱ་

སློགས་ལ་བསྐློར། །མཁའ་འགྲློ་མ་ཡི་དྲ་བ་སློམ ། ཞྗེས་འགྱུར་གསར་སིང་ཀ་ལས་

སིང་པློའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞྗེས་འབྱུང་བས་དྗེ་དག་པར་མངློན་ནློ། །ཕྱག་རྒྱ་ནི། ལག་པ་

གཡློན་པ་དང་གཡས་པ་དག་སིང་ཁར་པད་ཁ་བྱྗེ་བ་ལྟར་གི་པད་ཀློར་བྱས་པའི་

མཐར། ཕྱག་རྒྱ་སྡུད་པ་ན་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་བསྐློར་བ་དྗེ་ནི་མཁའ་

འགྲློ་མའི་དྲ་བ་སྗེ། ཚོགས་ཀུན་གི་བདྗེ་བ་དམ་པ་སྗེ་མཆློག་སྦྱིན་པར་བྱྗེད་

པའློ། །དྗེས་ན་མཁའ་འགྲློ་མའི་སིང་པློ་སྗེ་ཐུགས་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྗེ། 

སྔགས་སྔ་མ་བརློད་ཅིང་བྱྗེད་དློ། །

འདི་ལ་མར་དློས་སྔགས་ལན་རྗེ་དང་པད་ཀློར་གཡློན་དང་གཡས་དང་

དབུས་གསུམ་དུ་བྱས་པའི་མཐར་འཁྱུད་ཚུལ་བྱྗེད་ལ། མལ་གློ་ནས་བརྒྱུད་པ་

རྣམས་རྣམ་ལྔ་འདློད་པའི་ཕྱློགས་སུ་ཞྗེས་པས་དབུས་སུ་གསུམ་དང༌། གཡས་

གཡློན་དུ་རྗེ་རྗེ་བྱྗེད་དློ། །སློགས་ལ་བསྐློར་ཞྗེས་པ་ནི་སློགས་ཀིས་བསྐློར་བའི་དློན་

དང༌། སློགས་ཀིས་ནི་སྔགས་བརློད་པ་བསྡུའློ། །དྗེ་ནས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་སྔར་

ལྟར་སྔགས་གསུམ་གིས་ང་རྒྱལ་འཛིན་པར་གསུངས་པའི་དློན་ནི་སྔར་ལྟར་
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རློ། །སྔར་བཤད་པ་ནི་སྔར་གི་དཀིལ་འཁློར་མངློན་བྱང་ལས་སྐྗེད་པའི་སྐབས་སུ་

སྔགས་གསུམ་ལས་སྐྗེད་པའི་དློན་བསྡུ་ཡིན་གི། སྐབས་དྗེར་སྔགས་གསུམ་གིས་ང་

རྒྱལ་འཛིན་པ་མིན་པ་ནི། རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་གི་དགློངས་པར་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་ཡིན་པས། དྗེར་བཤད་པའི་སྐབས་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སྗེ། རྒྱ་གར་བ་ཁ་

ཅིག་གིས་ཀང་དློན་དྗེ་རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་གི་དགློངས་པ་ལྟར་མ་ངྗེས་པར་འདུག་

པའི་ཕྱིར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། གཞུང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་

སྔགས་མཆློད་ཀི་འློག་ཏུ་གསུངས་པ། ལྭ་བ་པས། སྐབས་འདིར་དྲངས་ཏྗེ་བཤད་པ་

ལྟར། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་གཞུང་གསུམ་དུ་ཡང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་པའི་འློག་བདག་

བསྐྗེད་ལ་མཆློད་པའི་སྔློན་དུ་བྱ་བར་གསུངས་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་དང༌། 

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ཀང་བཤད་པས། འདིར་བང་

ངློ༌། །དྗེ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ལྷ་ནི་སྔར་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྦྱན་དྲངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

སྤྱན་འདྲྗེན་པ་མན་ངག་ཡིན་པར་ལྭ་བ་པས་གསུངས་པ་ལྟར། འགྲྗེལ་པ་གཞན་

གཉིས་ཀིས་ཀང་བཤད་དློ། །དྲིལ་བུ་པས་ཀང༌། སིང་ཁའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟྗེར་གིས། །ཡྗེ་

ཤྗེས་དཀིལ་འཁློར་དབང་བསྐུར་ལྷ། །སྤྱན་དྲངས། ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡང་དྗེ་དང་

འདྲའློ། །དབང་གི་ལྷ་ནི་ཇློ་བློས་ལྷ་སློ་བདུན་ལ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ་ལ། དྗེའི་རྣལ་འབྱློར་

མ་རྣམས་ནི། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐློད་པ་དང༌། ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པའློ། །དྗེ་

ལྟར་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། རང་གི་སིང་ཁའི་ས་བློན་ལས་བྱུང་བའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་

སློགས་ཀིས་མཆློད་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་དབང་

བསྐུར་དུ་གསློལ། ཞྗེས་ཡིད་ཀིས་གསློལ་བ་གདབ་པར་བྱའློ། །དྗེའི་ཚེ་རྣལ་འབྱློར་
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མ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཞྗེས་པ་ནས་ཁྲུས་བྱའློ། ཞྗེས་པའི་བར་བརློད་

ཅིང༌། ཕྱག་གཡློན་པའི་ཐློད་པ་ཅུང་ཟད་ཡློ་བར་བྱས་ཏྗེ། བླུགས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་

བདུད་རྩིའི་རྒྱན་གིས་སྤྱི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་རང་དང་ལྷ་རྣམས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློའི་བདག་ཉིད་དུ་བསམ་མློ། །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་བཏབ་

པའི་འློག་ཏུ་དབང་བསྐུར་གི་སྔགས་བརློད་པར་གསུངས་ཀང༌། དྲིལ་བུ་པས་དབང་

བསྐུར་བའི་ཚེ་བརློད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའློ། །ཚིགས་བཅད་ཀི་དློན་ནི་ཇི་ལྟར་ཏྗེ་

དཔྗེར་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་ལས་བལྟམས་པ་ཙམ་གི་དུས་སུ་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པ་ཀུན་གིས་ཁྲུས་གསློལ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་དབང་གི་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་

རྣམ་པར་དག་པ་ཡིས། དབང་བསྐུར་བའི་ལྷ་བདག་གིས་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ཁྲུས་བྱའློ་

ཞྗེས་དང༌། སརྦྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་དློ། །ཨ་བྷི་ནི་མངློན་

པར་རློ། །ཥྗེ་ཀ་ནི་དབང་བསྐུར་བའློ། །ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ནི་དམ་ཚིག་གི་དཔལ་ཏྗེ། དྗེ་

ལྟར་གསུང་བར་བསམ་པའློ། །མདློ་སྗེའི་ཕྱློགས་རྣམས་ལས་ཡུམ་ལས་བལྟམས་

པའི་དུས་སུ་འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལྷས་ཁྲུས་གསློལ་པར་བཤད་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་

མངློན་བརློད་སློགས་ནས་སྔར་བཞིན་གསུངས་སློ། །

དབང་བསྐུར་བའི་དུས་སུ་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀིས་བགྗེགས་སྐྲློད་པ་དང༌། 

དཔའ་བློ་རྣམས་ཀིས་བཀྲ་ཤིས་དང༌། དཔའ་མློ་རྣམས་ཀིས་གླུ་དང༌། ཡུམ་བཞི་ཕག་

མློ་དང་ལྔས་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་དཀང་པ་བསམས་ནས་དབང་བསྐུར་

བར་ཇློ་བློས་བཤད་དློ། །མངློན་བརློད་ལས་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་

བདུད་རྩི་ལྔས་གང་བའི་ཐློད་པས་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་གི་བདུད་རྩིའི་ཆུས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གང་བའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ཀ་བཤད་དློ། །མངློན་རྟློགས་སློམ་པའི་

སྐབས་ཀི་ལྷ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྒྱུད་དང་རྒྱ་གཞུང་གཞན་ནས་ཆུ་དབང་ཙམ་ལས་

མ་གསུངས་ཀང༌། སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་མཚོ་སྐྗེས་ཀིས་ཀཻ་རློར་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། 

དཔའ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས། ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པར་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་

མཛད་དློ། །སྔ་མས་ནི། བདུད་རྩི་ལྔས་ཡློངས་སུ་གང་བའི་བུམ་པས་བདག་ལ་དབང་

བསྐུར་བར་བསློམ་པར་བྱའློ། །འདི་ལྟར་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང༌། 

རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང༌། རྣམ་པར་འཇློམས་པ་དང༌། རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐད་ཅིག་

མ་བཞི་པློ་དག་ལས་དགའ་བ་དང༌། མཆློག་དགའ་དང༌། རྣམ་པའི་དགའ་བ་དང༌། 

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བའི་མཚན་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པའློ། །རློད་པ་དང་ལྟ་བ་དང་

འཁྱུད་པ་དང་འཁིག་པ་དང་བཞི་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་སློབ་དཔློན་དང༌། གསང་བ་

དང༌། ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་དབང་བཞི་པ་

བང་བར་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འདིའི་འགྲྗེལ་པ་ཛཱ་ལན་ད་རི་པས་མཛད་པ་ལས་

ནི། དབང་བཞི་ལྗེན་ལུགས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཅིང༌། འདིའི་འགྲྗེལ་པ་རློ་རྗེ་དྲིལ་

བུ་པས་མཛད་ཟྗེར་བ་ལས་ནི་ལྷ་མློ་ལ་འཁྱུད་པ་ཙམ་དུ་གནས་ཀི། བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་ཞྗེས་ལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མི་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར། རློད་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་སློབ་དཔློན་གི་

དབང་དང༌། བདྗེ་ཆྗེན་གི་རློ་མློང་བ་མྗེད་ཀང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞྗེས་ལྟ་བ་ནི་

གསང་དབང་དང༌། ཕྱག་རྒྱ་ལ་འཁྱུད་པ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་དང༌། གཉིས་

གཉིས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་ཉམས་སུ་མློང་བ་ནི་དབང་བཞི་པར་བཤད་ལ། དགའ་བ་བཞི་

དབང་བཞིར་འཇློག་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། དབང་ནི་བཞི་ཡི་གྲངས་ཀིས་ནི། །དགའ་བ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལ་སློགས་རིམ་ཤྗེས་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་དུ་འདློད་དློ། །བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་

བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དྗེས་སྨིན་མཚམས་དང༌། མགྲིན་པ་དང༌། སིང་ཁ་དང༌། རང་མཐིལ་

ཡན་ཆད་ཁྗེངས་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྗེ་རྗེ་བ་གསུམ་དང༌། 

སློ་གསུམ་བསློམས་པའི་དྲི་མ་དག་ནས་དབང་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་ཐློབ་པར་འཆད་

དློ། །བ་མ་ཁ་ཅིག་ནི། ཆུ་དབང་བསྐུར་ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ་པ་བུམ་

དབང་དང༌། དྗེ་ནས་ནམ་མཁའི་ལྷ་ཚོགས་སློམས་འཇུག་བྱས་པས་ཐིག་ལྗེ་དཀར་

དམར་ལྕྗེ་ཐློག་ཏུ་གནང་བ་ནི། གསང་དབང་དང༌། ནམ་མཁའི་ལྷ་ཚོགས་ཀིས་རང་

ལ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་གཏད་ནས་སློམས་པར་ཞུགས་པས་ཉམས་མློང་སྐྗེས་པ་ནི་ཤྗེས་

རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་དང་དགའ་བ་བཞི་རིམ་གིས་སྐྗེ་བ་

དང༌། རློད་པ་ལ་སློགས་པའི་འདློད་ཆགས་བཞི་དག་པས། བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་

དབང་བཞི་བྱུང་བའློ། ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་མང་དུ་བཤད་ཀང༌། དགློངས་པ་ནི་མན་

སྗེ་ལས། དབང་པློ་རབ་ཀི་སྗེམས་ཅན་ལ་ནི། དགའ་བ་བཞི་པློ་ཁློ་ན་དབང་བསྐུར་

བཞི་རྣམས་སློ། ཞྗེས་སློན་པའི་དློན་དུ་དྗེ་ཡང་དབང་བསྐུར་རྣམ་པ་བཞི་ཞྗེས་

གསུངས་ཏྗེ་དྗེ་ནི་དགའ་བ་ལ་སློགས་པའློ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེ་དང་སྔར་དྲངས་

པའི་ཀཻ་རློར་གི་ལུང་གིས་དགའ་བ་བཞི་དབང་བཞིར་བཤད་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཏུ་

བཤད་པ་ལྟར་གི། དགའ་བ་བཞི་ལ་དབང་བཞིར་བྱྗེད་པ་ཡིན་གི། ཆུ་དབང་གི་སྗེང་

ནས་བྱྗེད་པ་མིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་ན་རློད་པ་སློགས་བཞི་ནི་དགའ་བཞི་སྐྗེད་པའི་ཐབས་

ཡིན་པས་རིག་མ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བ་བཞི་སྐྗེད་དགློས་སློ། །དྗེས་

ན་དབང་བཞི་བང་བར་བྱའློ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་ལྗེན་ས་ནི་དབང་གི་ལྷ་ཡིན་ལ། དྗེ་
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ལས་ལྗེན་ཚུལ་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀས་ཕྱག་རྒྱ་གཏད་པ་ལས་དབང་བཞིའི་ངློ་བློ་དགའ་བཞི་

སྐྗེད་པ་ཡིན་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཡང་སྐབས་འདིར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་

སྐབས་སློབས་ཀིས་ཤྗེས་དགློས་པས་ཀཻ་རློར་ལ་བདག་མྗེད་མའློ། །མན་སྗེ་ལས། 

དབང་བཞིར་བཞག་པའི་དགའ་བ་བཞི་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟྗེན་ནས་སྐྗེད་པར་བཤད་

པའི་རིམ་པ་ནི། ཡྗེ་རྒྱ་ལ་ཡང་བྱ་དགློས་སློ། །དྗེ་ཡང་སློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཞུ་བ་རིམ་གིས་བབས་པ་ལས་ལུས་ཀི་གནས་སློ་སློར་བྱང་

སྗེམས་བབས་པ་སྗེབ་པ་ན་སློ་སློར་དགའ་བཞི་སྐྗེས་པ་ངློས་བཟུང་ལ། དབང་བཞི་

ཐློབ་པར་བསམ་སྗེ། དམིགས་པ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པ་ལ་དངློས་སུ་བྱང་སྗེམས་ཞུ་

བ་ཡང་འློང་ལ། དྗེ་ཙམ་གི་ནུས་པ་མྗེད་པས་ནི་ཡང་ཡང་གློམས་པ་ལས་མཐར་

དངློས་སུ་འབྱུང་ངློ༌། །ཇློ་བློའི་བཞྗེད་པས་ནི་སློབ་དཔློན་གི་དབང་གི་ངྗེས་པ་མི་

མཛད་པར་བུམ་དབང་ཙམ་ཞིག་ལྗེན་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་བདྗེ་བ་ལ་ངློ་སྤློད་པ་ཡང་མ་

མཛད་པས། ཆུ་དབང་བསྐུར་ནས་དྲི་མ་བཀྲུས་པ་ལས་བུམ་དབང་དང༌། དྗེ་ནས་སིང་

པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཕག་མློ་ལ་ཐིམ་ནས་དྗེ་དང་ཧྗེ་རུ་ཀ་སློམས་པར་ཞུགས་

པའི་བྱང་སྗེམས་ལྕྗེ་ལ་བཞག་པ་མངས་པ་ལས། གསང་དབང་དང༌། དྗེ་ནས་ཧྗེ་རུ་

ཀས་ཕག་མློ་ཕྱག་རྒྱར་གནང་བ་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་པས་རླུང་ཐིམ་པས་ལྷན་

སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་མློང་བ་ནི་ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། དྗེ་ནས་ཧྗེ་རུ་ཀས་དློན་གི་དབང་

བཞི་པ་བསན་པའི་དློན་གློ་བ་ལས། ཚིག་གི་སློ་ནས་དབང་བཞི་པ་ཐློབ་པར་བསློམ་

པའློ། །ཚིག་གིས་སློན་ལུགས་ནི། རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱར་བ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་མློང་བའི་སང་བ་ཐློབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་འློད་གསལ་བར་སློམས་ཤིག །
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འློད་གསལ་དྗེ་ནི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་གི་རྣམ་ཤྗེས་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྗེར་

ཕྱིན་གི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་དྗེ་ནི་མཐློང་བ་གཞན་གི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་སྗེ། ཤྗེས་རབ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མིག་གིས་ལྟློས་ཤིག །དྗེ་ལྟར་གཞན་གང་གི་

ཡང་རང་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་བ་དྗེ་འློད་གསལ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ངློན་རྒྱུ་འབས་

གང་ཡང་མྗེད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཀུན་རློབ་ཏུ་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷ་སློ་

བདུན་གཟུགས་བརན་ལྟར་གསལ་ལ་རློགས་པ། འཇའ་ཚོན་ལྟར་ཁ་དློག་མ་འདྲྗེས་

པར་སློ་སློར་སང་བ། ཆུ་ཟླ་ལྟར་སྒློ་སྐུར་དང་བལ་བར་ལྟློས་ཤིག །དྗེ་འདྲ་བའི་ཀུན་

རློབ་དང་འློད་གསལ་དློན་དམ་གཉིས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནི། བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་སྗེ་དབང་བཞི་པའློ། ཞྗེས་བསན་པར་བསློམ་མློ། །བློད་ཀི་

མཁས་པ་དག་དབང་བཞི་ཚང་བར་ལྗེན་པའི་ལུགས་ལ་འདི་ལྗེགས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་བཞིན་ལློངས་འདུག་པས་མཆློག་ཏུ་ལྗེགས་

སློ། ཞྗེས་གསུང་བ་ལྟར་བཟུང་ངློ༌། །འདི་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་ལ་དབང་བཞི་པའི་ངློ་

སྤད་པས་སློད་རུང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དབང་བཞི་པ་ཐློབ་པར་འཇློག་པ་འདི་

ནི་དྲིལ་བུ་ཞུབས་ཀིའང་བཞྗེད་པར་སང་བས། མ་རྒྱུད་བདྗེ་མཆློག་ལའང་དྗེ་ལྟར་

བྱྗེད་པ་གཞན་ནས་བཀབ་པ་མིན་ནློ། །བློད་ན་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་བཞི་མདློར་

བསྡུས་ལྗེན་པ་ལ། ཕལ་ཆྗེར་ཡི་གྗེ་གསུམ་གི་འློད་ཟྗེར་སྤློ་བསྡུ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་པ་

སློགས་མང་བར་སང་ཡང་མཁས་པ་གཉིས་ཀི་བཞྗེད་པ་སྔར་ལྟར་བཀློད་པའི་རྒྱུད་

སྗེའི་དློན་ལ་ལྗེགས་པར་ཞུགས་པ་ཉུང་བར་སང་བས། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱས་བསྡུས་གང་

རུང་ལ་བརྟྗེན་ནས་དབང་བཞི་མདློར་བསྡུས་སྔར་ལྟར་བངས་ན་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆྗེ་
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བར་མཐློང་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པའི་ལུགས་ལ་རིགས་བདག་གིས་

རྒྱས་གདབ་པ་ནི། ཇློ་བློས་ཆུ་དབང་གི་རྗེས་སུ་མཛད་ལ། མཚོ་སྐྗེས་ཀིས་དབང་

བཞི་ཀ་བངས་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་མཛད་དྗེ་གང་བྱས་ཀང་ཆློག་གློ །འགྲྗེལ་པ་གཉིས་

ལས་ཆུའི་ལྷག་མ་ལས་ལྷ་རྣམས་རློགས་པ་དང་སྐྗེས་པར་གསུངས་པ་ནི། སྤྱི་བློ་

ནས་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ལྷར་སྐྗེད་པའློ། །དྗེ་ཡང་གཙོ་བློ་ལ་མི་བསྐློད་པ་དང༌། ཕག་མློ་ལ་རྣམ་སང་དང༌། 

མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་བཞི་ལ་རིན་འབྱུང་དང༌། ཐུགས་གསུང་སྐུ་དམ་ཚིག་གི་ལྷ་

རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་བསྐློད་པ། སང་མཐའ། རྣམ་སང༌། དློན་གྲུབ་ཀིས་རྒྱས་

གདབ་སྗེ། གཞུང་ཆུང་ལས་ཀང༌། ཕག་མློ་མ་གཏློགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །ལྷ་

ལྔར། གཙོ་བློ་ལ་རློར་སྗེམས་དང༌། ཡུམ་ལ་མི་བསྐློད་པ་དང༌། མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་

ལ་གཡློན་སྐློར་དུ། རྟག་པ་དློན་གྲུབ་དཔག་མྗེད་རིན་འབྱུང་གིས་རྒྱས་བཏབ་བློ། །ལྭ་

བ་པའི་འགྲྗེལ་པའི་སྐབས་གཞན་དུ་གཙོ་བློ་ལ་སྔར་དང་འདྲ། ཡུམ་ནག་མློ་ཡིན་ན་

མི་བསྐློད་པ་དང༌། དམར་མློ་ཡིན་ན་རློར་སྗེམས་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ལྷ་ལྔ་

བཞིན་དང༌། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་སྔར་དང་འདྲ། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལ་ཤར་

དང་ཤར་ལྷློ་པ་གཉིས་ལ་རྣམ་སང་དང༌། ལྷློ་དང་ལྷློ་ནུབ་པ་གཉིས་ལ་རིན་འབྱུང༌། 

ནུབ་དང་ནུབ་བྱང་བ་གཉིས་ལ་འློད་དཔག་མྗེད་དང༌། བྱང་དང་བྱང་ཤར་བ་གཉིས་

ལ་དློན་གྲུབ་ཀིས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡང་མཛད་དློ། །གཞུང་ཆུང་ལས། བདུད་རྩིས་

དབང་བསྐུར་ཐམས་ཅད་ལ། རློ་རྗེ་མཚན་མ་འཛིན་པའློ། ཞྗེས་དང༌། བསྡུས་ལ་

བསྡུས་པའི་དབུ་རྒྱན་ཉིད། ཅྗེས་གསུངས་པས། དྲིལ་བུ་པའི་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པ་ལྟ་བུ། 



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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རིགས་བསྡུས་པའི་”ལྷ་ལ་ནི
1

་བསྡུས་པའི་དབུ་རྒྱན་བྱ་སྗེ། དྗེ་ཡང་རློ་རྗེའི་མཚན་མ་

འཛིན་པར་བཤད་པའློ། །འདི་ནི་སྤྱི་བློར་རློ་རྗེས་མཚན་པ་འདྲ་བ་ཅིག་འདུག་ཀང༌། 

ཐམས་ཅད་ལ་མི་བསྐློད་པས་རྒྱས་འདྗེབས་པ་སྗེ། སྔ་མ་དང་འདི་གཉིས་རྒྱས་

བསྡུས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་རིགས་ལྔས་རྒྱས་འདྗེབས་པ་དང་མི་འགལ་ཏྗེ། རིགས་ལྔ་

རྗེ་རྗེ་ལ་ཡང་རིགས་ཆུང་ལྔ་ལྔ་ཡློད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །རྒྱས་འདྗེབས་དང་

པློའི་གཙོ་བློའི་རྒྱས་འདྗེབས་ནི། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་རྒྱས་གདབ་དང༌། ཡུམ་གི་ནི་

ཆློས་སྐུ་ལ་གཟུགས་སྐུའི་རྒྱས་གདབ་དང༌། དྗེ་མན་ཆད་ཀི་ནི་སློ་སློའི་རིགས་ངྗེས་

པའི་ཕྱིར་ཡིན་པ་དང༌། རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པའི་འློག་ཏུ་དབང་ལྷ་རང་ལ་

བསིམ་པ་མངློན་བརློད་ཀི་དགློངས་པར་ཇློ་བློས་བཤད་དློ། །

དྗེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནི། བགྗེགས་དང་སྒིབ་པ་དང་ཐྗེག་དམན་སྗེལ་བ་

དང་བཟླས་སློམ་གི་སློད་དུ་རུང་བ་དང༌། ཞི་སློགས་ཀི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་མཐུ་དང་ལྡན་

པ་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཉམས་པ་སྐློང་བ་དང༌། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཉམས་པ་

སྐློང་བ་དང༌། མ་འློངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགློས་པ་བརྒྱད་ཇློ་

བློས་བཤད་དློ། །ལྔ་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆློད་ཅིང་བསློད་པ་ནི། མཆློད་པའི་སྐབས་

འདིར་གཞུང་ནས་སྔགས་ཀི་མཆློད་པ་ཙམ་ལས་མ་བྱུང་ཡང༌། ལྭ་བ་པས། དྗེ་ནས་

མཆློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ལྷ་མློ་རློ་མས་དྲངས་པའི་བདུད་རྩི་མང་བར་བྱའློ། །སིང་

པློ་ལ་སློགས་པ་ནས་རང་པ་བརྒྱད་པའི་བར་གི་སྔགས་ཀིས་བསློད་པར་བྱའློ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་ཀང་བཤད། ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་བུམ་དབང་

1  སྐུ།   ལྷ་ལྔ་ནི



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དང༌། འབྗེལ་བའི་ཕྱི་དང༌། ནག་དང་གསང་བ་དང་དྗེ་ཁློ་ནའི་མཆློད་པའློ། །གསང་བ་

དང་འབྗེལ་པའི་བདུད་རྩི་མང་བ་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་དང་འབྗེལ་བ་དགའ་བ་

བརྩམ་པའི་མཆློད་པ་བྱ་བར་བཤད་དློ། །དྗེའི་དློན་ནི་སྤྱིར་མཆློད་པ་ལ་ཕྱི་མཆློད་ལ་

སློགས་པ་བཞིར་བྱ་ལ། དྗེའི་དང་པློ་ནི་བུམ་དབང་གི་མཆློད་པ་དང༌། གཉིས་པ་ནང་

བདུད་རྩིའི་མཆློད་པ་ནི་གསང་དབང་གི་མཆློད་པ་དང༌། གསུམ་པ་གསང་བ་ནི། 

ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས་དགའ་བཞི་སྐྗེད་པ་སྗེ། དབང་གསུམ་པའི་མཆློད་

པའློ། །དབང་བཞི་པའི་མཆློད་པ་ནི་དངློས་སུ་མ་སྨློས་ཀང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་

པར་ཤྗེས་སློ། །དྗེ་ལ་ཕྱི་མཆློད་ནི་འགྲྗེལ་པ་དྗེ་ལས་སིང་ཁའི་ས་བློན་ལས་སྤྲུལ་བའི་

མྗེ་ཏློག་མ་སློགས་ལྔ་དང༌། གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་སློགས་ལྔ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དང་

རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བུད་མྗེད་ཀི་ཉམས་དང་ལྡན་པས་མཆློད་པ་དང༌། འདློད་

ཡློན་ལྔ་དང༌། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དང༌། བ་རྗེ་དང༌། རིན་ཆྗེན་

ས་བདུན་དང༌། རློ་རྗེའི་གླུ་དང༌། རློལ་མློའི་སྒ་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པར་བཤད་པ་

རྣམས་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་མྗེ་ཏློག་མ། བདུག་པ་མ། མར་མྗེ་མ། བྱུག་པ་མ། ཞལ་ཟས་

མ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དཀར་བློ། དུ་བའི་མདློག །དམར་སྗེར། ལང་གུ །ས་ཚོགས་

མདློག་ཅན། ཕྱག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་དང༌། ལྷག་མ་གཉིས་ཀིས་

རིན་པློ་ཆྗེའི་སློད་རང་རང་གི་མཆློད་སྤིན་གིས་གང་བ་འཛིན་པ་དང༌། གཟུགས་སྒ་

དྲི་རློ་རྗེག་བྱ་རློ་རྗེ་མ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དཀར། སྔློ། དཀར། དམར། ལང་བ། 

ཕྱག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐློད་པ་དང༌། ལྷག་མ་གཉིས་ཀིས་མྗེ་

ལློང་སློགས་རང་རང་གི་མཚན་མ་འཛིན་པ་སྗེ། སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་ཕྱག་ལྷག་མ་
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གཉིས་ཀིས་ནི་ཕྱག་མཚན་གཅིག་ཐུན་མློང་དུ་འཛིན་པའློ། །

སྔགས་ནི་ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ་དང༌། པུཥྗེའི་གནས་སུ་དྷཱུ་བྗེ་དང༌། དི་

བྗེ་དང་། གནྡྗེ་དང༌། ནཻ་ཝི་དྱ་བཅུག་ལ་ལྷག་མ་སྔར་བཞིན་དུ་བྱའློ། །འདློད་ཡློན་མན་

ཆད་ཀིས་མཆློད་པའི་སྔགས་ནི། ༀ་སརྦྦ་བི་ཤྭ་སྠ་པྲ་ས་ར་པཱུ་ཛ་མྗེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པར་ཡང་བཤད་དློ། །དྲིལ་བུ་པས། གཟུགས་མ་སྒ་མ་དྲི་རློ་མ། །རྗེག་

མ་ཆློས་མ་ཞི་བ་མ། །དམར་སྔློ་སྗེར་དམར་ལང་དཀར་མ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་

གཡློན་ཐློད་ཊྭཱཾ། །གཡས་རྣམས་མྗེ་ལློང་པི་ཝཾ་དང༌། །དྲི་མཆློག་རློ་མཆློག་ན་བཟའ་

དང༌། །ཆློས་འབྱུང་དང་ནི་ཌཱ་མ་རུ། །ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཨཱ་དརྗེ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ་བཛྲ་བི་ཎི་ཧཱུཾ། 

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་གནྡྗེ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ ་བཛྲ་ར་སྗེ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་སྦ་རྗེ་ཧཱུཾ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་

དརྨྗེ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པའི་ཚུལ་གིས་མཆློད་པ་ཕྱི་མཆློད་དུ་བཤད་དློ། །སིང་ཁའི་ས་བློན་

ལས་སྤྲུལ་པའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཀང་སྔར་བཞིན་མཆློད་དྗེ། མཆློད་པ་བསང་

སྦྱངས་སློགས་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་ནས་ནང་མཆློད་གཏློར་མ་ལྟར་བྱིན་གིས་

བརླབ། ཝ་བ་པས། ལྕྗེ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེ་དཀར་པློར་སྐྗེད་པར་གསུངས་པ་ནི། དྲིལ་བུ་

པས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ལྕྗེ། །ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་བྱུང་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་

པ། །དཀར་པློ་ནས་འབྲུ་ཙམ་བཀློད་སྦུ་གུས་དྲངས། །བདུད་རྩི་གསློལ་བས་ལྷ་

ཚོགས་མཆློག་ཚིམ་བལྟ། ཞྗེས་གསུངས་པས་གསལ་དུ་བཏང་བས་དྗེ་ལྟར་བསྐྗེད་

པའི་རྗེས་སུ། ༀ་ཨ་མྲི་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཋ་ཋ། ཏི་ཨཱཿ ཁཾ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་དང༌། ཡི་གྗེ་

གསུམ་བརློད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །དྗེ་ནས་བློད་ཀི་བ་མའི་ཕྱག་བཞྗེས་ལ་འབྱུང་

བ་ལྟར། དངློས་དང་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་མཚན་གི་མཐར་ཡི་གྗེ་གསུམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གཏགས་ལ་དབུལ། དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷའི་སྔགས་ཀི་མཐར་ཡང་ཡི་གྗེ་གསུམ་

བཏགས་ལ་དབུལ། དྗེ་ནས་དུར་ཁློད་པ་དང་ཕྱློགས་སྐློང་འབྱུང་པློའི་བར་རྣམས་

ལའང་དབུལ་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ལྷ་མློ་རློ་རློ་རྗེ་མས་བདུད་རྩི་བསབས་པར་

བསམས་ལ། ཆང་གིས་མཆློད་དྗེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་ཚིམ་པར་

བསམ་ལ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་སྭཱ་ད་ན་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏ་མ་ཀློ྅་ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་དློ། །སིང་ཁའི་

ས་བློན་ལས་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དྗེ། བཅུ་གཉིས་

སྤློས་ལ་ཐློད་པ་ན་གནས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔས་ཀང་མཆློད་པར་བྱ་སྗེ་ནང་མཆློད་

དློ། །དྲིལ་བུ་པས། སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིས་བདུད་རྩི་ལྔས་མཆློད་པ་ནང་

མཆློད་དུ་བཤད་དློ། །གསང་མཆློད་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་གསལ་བཏབ་

སྗེ། གནས་བཞིར་ཡི་གྗེ་བཀློད་པ་སློགས་གསལ་གདབ་ལ། སློམས་པར་ཞུགས་ཏྗེ་

དགའ་བ་བཞི་བསྐྗེད་པས་ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཉམས་

སུ་མློང་བར་བསམ་སྗེ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་

རློ། །དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀིས། མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་བྱྗེད་པར་ནི། །ཕྱག་རྒྱའི་མཆློད་འདི་ཐྗེ་

ཚོམ་མྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པས་མཆློད་པའི་གཙོ་བློ་འདི་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་

པ་གཉིས་ལྗེགས་པར་དམིགས་ཕྱྗེད་པ་དང་ཡུན་མི་ཐུང་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

མཆློད་པ་ནི། མན་སྗེ་ལས། བ་ན་མྗེད་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་སློམ་པ་ཁློ་ན་སྗེ། གང་མངློན་པར་བརློད་པ་ཕྱི་མར་གསུངས་པ། རང་བཞིན་

མྗེད་པའི་གནས་གློམས་ལས། །ལྷ་ཡི་སིང་པློ་སློམ་བྱྗེད་པ། །དྗེ་ནི་མཆློད་པ་ཆྗེན་

པློར་འདློད། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྟློགས་བྱྗེད་པའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་དྲངས་པ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ལྟར་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལྟ་བ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་པར་སྦྱར་ནས་

ཡུན་རིང་དུ་བསློམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་ན་མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་བདྗེ་སློང་

དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ངློ་བློར་མློས་ནས་བྱས་པས། ཚོགས་བདྗེ་བག་ཏུ་རློགས་པར་འགྱུར་

བས་དྗེ་ལ་འབད་དློ། །

དྗེ་ནས་བསློད་པ་ནི། ༀ་ཤྲི་བཛྲ་ཞྗེས་སློགས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སིང་པློ་

དང༌། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཞྗེས་སློགས་དྗེའི་ཉྗེ་བའི་སིང་པློའི་སྔགས་དང༌། ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་ཙ་

ནཱི་ཞྗེས་སློགས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མའི་སིང་པློ་དང༌། ༀ་སརྦྦ་བུདྡ་ཞྗེས་སློགས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་མའི་ཉྗེ་བའི་སིང་པློར་བཤད་དློ། །ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས། སིང་རྗེ་དང་

ཤྗེས་རབ་ཀི་ཐབས་ཤྗེས་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ནི་ལྷའི་སིང་པློ་ཡིན་

ལ། སྗེམས་དྗེ་སྐུལ་བར་བྱྗེད་པས་སིང་པློ་དང༌། ཉྗེ་བར་བསྐུལ་བས་ཉྗེ་སིང་དང༌། 

འཇིག་རྟྗེན་པའི་སྗེམས་ལས་སྐློབ་པས་སྔགས་དང༌། ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བས་

ཤྗེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེད་པས་རིག་སྔགས་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་མི་བརྗེད་

པའི་དྲན་པ་སྐྗེད་པས་གཟུངས་སྔགས་སློ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །དྗེ་ནས་ཡབ་ཀི་རྩ་

སྔགས་ལ་ཚན་པ་ཉྗེར་བཞིར་བྱས་པའི་ཐློག་མར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་སྦྱར་བ་

ཉྗེར་བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དང༌། 

དྗེ་ནས་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིའི་མཚན་སྔགས་དང༌། དྗེ་ནས་ཡབ་ཀི་རང་

བརྒྱད་དྗེ། དྗེ་རྣམས་ཀི་ཐློག་མཐའ་གཉིས་སུ་སྔར་ལྟར་སྦྱར་རློ། །མཆློད་པའི་སྔགས་

སློ་ཞྗེས་བཤད་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ནས་བསློད་པར་བཤད་དློ། །འཁྲུལ་སློང་ལས། 

རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་བསློད་པ་དང༌། སྔགས་ལྷག་མ་རྣམས་བཟླས་པའི་སྐབས་ཀི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྔགས་སུ་མཛད། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་རློ་མས་བདུད་རྩི་དྲངས་པའི་འློག་

ཏུ་རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད་ནས། ལྷ་སློ་སློའི་སྔགས་རང་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་

མཆློད་པར་བཤད་དྗེ། སྔགས་ཐམས་ཅད་མཆློད་སྔགས་སུ་འདློད་དློ། །སྔགས་འདི་

རྣམས་དང་བཟླས་པའི་སྔགས་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ཀང༌། འདིར་བཤད་པ་ནི་མཆློད་

སྔགས་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་ཚང་དགློས་སློ། །མཆློད་སྔགས་སུ་འགྲློ་ཚུལ་ནི་ནང་

མཆློད་ཀི་སྐབས་སུ་སྔགས་འདི་རྣམས་བརློད་ནས་དྗེས་མཆློད་པ་མིན་ཏྗེ། རློ་མས་

དྲངས་པའི་བདུད་རྩི་མངས་པའི་འློག་ཏུ་སྔགས་རྣམས་ཀིས་བསློད་པར་གསུངས་

པས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་མཆློད་རས་གཞན་འབུལ་བའི་མཆློད་སྔགས་ཀང་མིན་ལ། 

གཞུང་ལས་མཆློད་སྔགས་སུ་ཡང་བཤད་ཅིང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀང༌། སྔགས་རྣམས་

ཀུན་གིས་ཡང་དག་མཆློད། ཅྗེས་གསུངས་པས་བསློད་པའི་མཆློད་པའི་སྔགས་

སློ། །དྗེ་ཐློག་མར་བྱྗེད་པ་ཡང་མིན་ཏྗེ། མཆློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ནང་མཆློད་བྱས་

པའི་མཇུག་ཏུ་སྔགས་ཀིས་བསློད་པར་ཡང་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་གཉིས་ལས་

གཞན་པའི་མཆློད་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཏྗེ། དྗེ་ལ་སློགས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་

འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ནས་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་འདིར་མཆློད་པ་དྗེ་བྱྗེད་པ་ནཱ་རློ་པའི་

ཕྱག་བཞྗེས་ཡིན་པར་མར་དློས་བཤད་ཅིང་ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་ཡང་འབྱུང་ལ། སྤྱི་

མིང་གིས་ཀང་གློ་ནུས་སློ། །

སྔགས་མཆློད་ཀི་བསློད་པ་ལ་རང་བརྒྱད་ནི། ཐུན་མློང་དང༌། ལྷ་སློ་སློའི་

སྔགས་ནི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསློད་པར་མར་དློ་བཞྗེད་དློ། །དྲུག་པ་ལྷའི་འཁློར་

ལློ་བསློམ་ཞིང་དག་པ་དྲན་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་སློམ་པ་དང༌། དག་པ་དྲན་པར་བྱ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བའློ། །དང་པློ་ནི། སྐབས་འདིར་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ལས། དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་ཡྗེ་

ཤྗེས་ལྔ་དང༌། སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་མློས་པར་བྱའློ། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ནི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་སློམ་པ་སློན་པ་ཡིན་པས་དྗེ་བཤད་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལ་ལྷ་རྣམས་སྐུ་གསུམ་གི་སློ་ནས་སློམ་པ་ནི། ཀུན་སྤྱློད་ལས། ཆློས་དང་

ལློངས་སྤྱློད་སྤྲུལ་པ་ཡི། །སྐུ་གསུམ་དག་ནི་རྣམ་སློམ་པ། །བྱང་ཆུབ་ཕྱློགས་ནི་སུམ་

ཅུ་བདུན། །དྗེར་ནི་ངྗེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པའློ། །འདི་ལ་ཕམ་

འཐིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ལ་སྐུ་གསུམ་སློམ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་

སང་ཡང༌། དཔལ་ད་རི་ཀ་པས། ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་སློམ་པ་དང༌། བྱང་ཕྱློགས་སློ་བདུན་

སློམ་པ་དང༌། ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། ཆློས་སྐུ་དང༌། 

ལློངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་སློ། །དང་པློ་ནི་གདུལ་བྱ་ཐུན་མློང་བའི་དློན་དུ་

གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་རགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། གཉིས་པ་

ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡིན་པས་ཆློས་སྐུ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་གདུལ་བྱ་མཆློག་གི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རྩ་དང༌། ཁམས་ཀི་སློ་ནས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་

པས་རྩ་དང་ཁམས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་སློ་ནས་བདྗེ་བ་ལ་རློགས་པར་ལློངས་

སྤྱློད་པ་ལ་ལློངས་སྐུར་བཞག་སྗེ་ལྗེགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ནི་འཁློར་ལློ་ལྔའི་

ལྷ་རྣམས་རིགས་ལྔའི་རིགས་ཀི་དབང་གིས་འཇློག་པས་རྣམ་སང་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་དང༌། 

མི་བསྐློད་པ་ཆློས་དབྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་དང༌། རིན་འབྱུང་མཉམ་ཉིད་དང༌། སང་མཐའ་

སློར་རྟློག་དང༌། དློན་གྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་འཇློག་པའི་སློ་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔར་ཤྗེས་
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པར་བྱའློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་ལྷ་རྣམས་ནི་ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པ་ལས། ཡང་དང་ཡང་དུ་གུས་པ་

དང༌། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསློམ་པར་བྱའློ། 

ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟག་ཏུ་དད་གུས་པར་སྦྱློར་བས་བསློམ་དགློས་ལ། དྗེ་ཡང་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཐློག་མ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དམིགས་པ་དུ་མ་ལ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་

སློམ་པ་རྐང་པ་མིན་གི། ལྷར་བསྐྗེད་པའི་དློན་ལ་སྗེམས་གཞན་དུ་མི་གཡློ་བར་རྩྗེ་

གཅིག་ཏུ་བཞག་སྗེ་སློམ་པ་ཡང་བྱ་སྗེ། དྗེ་ནི་བསྐྗེད་རིམ་སློམ་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རློ། །འདི་ལ་གཉིས་ལས་ཐ་མལ་བའི་ཞྗེན་པའི་གཉྗེན་པློར་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་ལྷ་སློམ་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དྗེ་དང་དྗེ་

དངློས་ཡིན་སམ་པའི་དག་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རྗེ་སྐྗེད་པ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བསྐྗེད་

པའི་དློན་ལ་བློ་དྗེའི་ཤུགས་མ་ཡལ་བར་དུ་དྗེའི་རྒྱུན་ཉིད་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྗེང་

བར་འཇློག་པ་ཅིག་དགློས་ཏྗེ། གཞུང་དུ་མ་ལས་ལྷ་ལ་སློགས་པའི་མཆློག་གི་ང་རྒྱལ་

བསྐྗེད་པར་བྱ་བ་དང༌། ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་བསལ་དགློས་པར་ལན་དུ་མར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་རློ། །

གཉིས་པ་རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་ལ་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་ཉིད་འཆར་བའི་གཉྗེན་པློར་ནི་

ཡློངས་སུ་དག་པའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་སློམ་པ་ན་རིམ་ཅན་དུ་སློམ་པའི་ཚེ། 

སྐབས་གང་ཡིན་གི་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྗེ་རྗེ་ནས་གསལ་འདྗེབས་པ་དང༌། 

འཇློག་སློམ་བྱྗེད་པའི་ཚེ་སྐབས་ཀི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་གསལ་བཏབ་པ་ཤར་བ་

དྗེ་ལ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའློ། །ཐ་མལ་བའི་སང་བ་ནི་དབང་པློའི་ཤྗེས་པ་ལ་

སང་བའི་སློད་བཅུད་མིན་གི། ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་ལ་ཐ་མལ་གི་སློད་བཅུད་དུ་སང་བ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཡིན་ལ། དྗེ་དང་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་གཉིས་བསྐྗེད་རིམ་གིས་འགློག་ཚུལ་ནི། འཇིག་

རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་སློང་བ་ལྟར། ས་བློན་སློང་བ་སྐབས་འདིར་འློང་དློན་

མྗེད་ལ། འཇིག་རྟྗེན་པའི་ལམ་གིས་སློང་བ་ལྟར་ས་བློན་ཉམས་སྨད་ནས་མངློན་གྱུར་

སློང་བ་ཡང་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟར་འགློག་སམ་ན། གླློ་བུར་བའི་འགལ་རྐྗེན་གཞན་

མྗེད་པ་ན། རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དྗེ་དག་དྗེའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བའི་ཚེ། 

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕློ་ནུས་པ་དང༌། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་གསལ་

བཏབ་པའི་ཚེ་གསལ་གང་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་སང་བ་སྐྗེས་ནས་

ཡིད་ངློའི་ཐ་མལ་བའི་སང་བ་བཟླློག་པའི་ཚུལ་དྗེས་ཐ་མལ་པའི་སང་ཞྗེན་གཉིས་

བཟླློག་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ཡང་ཅུང་ཟད་རྗེའི་བར་དུ་ཟླློག་ནུས་པས་མི་ཆློག་གི །ཤིན་

ཏུ་བརྟན་པ་ཅིག་དགློས་སློ། །གློམས་པ་ཆྗེ་བས་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་མཉམ་བར་

བཞག་པ་ན་མིག་ཤྗེས་སློགས་ཀི་སང་བ་གཞན་མི་འཆར་བ་ནི། ཡིད་ཀི་ཤྗེས་པ་

དློན་དྗེ་ལ་རྗེས་སུ་ཞུགས་དྲགས་པས་མིག་ལ་སློགས་པའི་ཤྗེས་པ་སྐྗེ་བའི་དྗེ་མ་

ཐག་རྐྗེན་གི་ནུས་པ་ཉམས་པས། དྗེ་དག་རྗེ་ཞིག་མ་སྐྗེས་པས་ཁ་དློག་ལ་སློགས་

པའི་སང་བ་གཞན་མ་ཤར་བ་ཡིན་གི། སང་བ་དྗེ་དག་བསྐྗེད་རིམ་གིས་བཀག་པ་

མིན་ཏྗེ། རིགས་པའི་རྒྱལ་པློས། རྣམ་ཤྗེས་དློན་གཞན་ཆགས་པ་ཡིས། །ནུས་མྗེད་

དློན་གཞན་མི་འཛིན་ཕྱིར། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེས་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་

སང་བས་ཡིད་ཤྗེས་ཀི་ངློར་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་འགློག་པའི་ནུས་པ་ཐློབ་ན་དྗེས་

དགློས་པ་འགྲུབ་ལ། དངློས་པློ་ལ་ལྷར་མ་སློང་ཡང་ལྷའི་བཅློས་མིན་གི་ང་རྒྱལ་སྐྗེས་

ནའང་དྗེས་དགློས་པ་འགྲུབ་བློ། །གང་གསལ་བཏབ་པ་དྗེའི་སྐློར་མིན་པར་དྗེ་ལས་
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གཞན་དུ་གང་ཤར་ཡང་དྗེའི་རྗེས་སུ་མི་འབང་བར་རྩ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་

བཟུང༌། གསལ་བཏབ་པའི་སྐློར་ནས་ཆ་གཅིག་གསལ་ན་དྗེ་ལ་བཟུང༌། དྗེ་མི་གསལ་

བར་སློང་བའམ་འགྲློ་བར་སང་ན་སྐུའི་སྤྱི་ལ་གཟུང༌། དྗེ་ལྟར་ང་རྒྱལ་དང་སང་བ་

གཉིས་སྗེལ་མར་བསློམས་པས་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་ལློག་ནས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕློས་

པ་ནི། དཔྗེར་ན་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྗེགས་པར་ཕྗེབས་པ་ན་སྔར་གི་རང་ཉིད་གང་ཡིན་པའི་

འཛིན་སངས་དྗེ་དློར་ནས་ལྷ་ཡིན་ནློ་སམ་པའི་བསམ་པ་འགྱུར་འགྲློ་བ་བཞིན་དུ་མི་

བསྐློད་པ་དང་རྣམ་སང་ལ་སློགས་པའློ་སམ་པའི་བསམ་པ་བཅློས་མ་དྗེ་འགྱུར་ནས་

ལྷའི་ང་རྒྱལ་དུ་འཕློས་པ་ལ་བྱའློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ལ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་མ་བཅློས་པ་སྐྗེ་

ཡང་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་གསལ་པློ་མྗེད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་

གསལ་པློ་ཡློད་ཀང་བཅློས་མིན་གི་ང་རྒྱལ་མྗེད་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་གཉིས་ཀ་ཡློད་

པ་དང༌། གཉིས་ཀ་མྗེད་པ་སྗེ་མུ་བཞི་འློང་བར་སང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ང་

རྒྱལ་སློམ་པ་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་བའི་སང་བ་སློམ་པ་ནི་དྗེའི་ཡན་ལག་

གློ །ཐུན་རྗེ་རྗེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཕློས་པ་བརྟན་པ་དང༌། ཐུན་རྗེ་ལ་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

སློང་ནས། ཡིད་ངློར་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་ལློག་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སྗེམས་ཀི་གནས་ཆ་

བརྟན་ན་རགས་པ་ལ་ལློབས་པ་ཡིན་ནློ། །ཐློག་མར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་

ལ་ལློབས་པ་ན་ཞལ་ཕྱག་རློགས་པ་དང་རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་སློགས་རློགས་པ་

དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་གསལ་དུ་བསབ། དྗེ་ལ་ལློབས་པ་ན་ལྷ་གཞན་གཅིག་དང་

གཉིས་ལ་སློགས་པ་བསན་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་ནས་གནས་པ་ལ་

བསབ། དྗེ་ནས་ནང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་གསལ་སང་སློགས་ལ་བསབ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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བློ། །གཟུགས་བརན་ལྟར་མློས་པར་བྱ་བར་བཤད་པ་དང༌། ཀཻ་རློར་ལས། བསྐྗེད་

པའི་རིམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་གིས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་སྤློས་པ་བསློམ། །སྤློས་པ་

རྨི་ལམ་ལྟར་བྱས་ནས། ཞྗེས་གསུངས་པའི་སློམ་ཚུལ་ནི། གསལ་སང་ཐློབ་པ་དང་

དམིགས་པ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་བཞིན་

མྗེད་པར་ངྗེས་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་དང་ལྡན་པར་སྐློང་བ་སྗེ། བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཟབ་གསལ་

གཉིས་མྗེད་ཅྗེས་ཀང་ཟྗེར་རློ། །ལྷ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་མ་

གཏློགས་པ། སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏློད་པའི་དྲན་ཤྗེས་དང༌། བྱིང་རློད་གཅློད་པ་

དང༌། ཞི་གནས་དངློས་དང་རྗེས་མཐུན་པར་སློང་མ་སློང་ནི་ཐྗེག་པ་ཐུན་མློང་གི་

ལམ་རིམ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱ་ཞིང༌། བསྐྗེད་རིམ་ལ་ལློག་

རྟློག་གི་གནས་བསལ་བ་སློགས་ནི་སྔགས་རིམ་ཆྗེན་མློར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། དག་པ་དྲན་པ་ནི་གཞུང་ལས། མཆློད་པའི་རྗེས་སུ་གཏློར་མ་

གསུངས་ལ། འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་བཟླས་པའི་རྗེས་ལ་གཏློར་མའི་ཆློ་ག་གསུངས་

པ་ནི། ཕྱིས་བརློད་པར་བྱའློ་ཞྗེས་གཏློར་མ་བཟླས་པའི་རྗེས་སུ་བྱ་བར་བཤད། 

དཀིལ་འཁློར་བསློམས་པའི་འློག་བཟླས་པའི་གློང་འདིར་རྣམ་དག་བསློམ་པར་བཤད་

ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་རྣམ་བསམས་ནས། ཞྗེས་པ་ནས། སྤྱློད་པའི་དུས་སུ་གང་

བྱ་བ་དྗེ་བྱ་བར་ལྭ་བ་པས་གསུངས་པའི་སྤྱློད་པ་ནི། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏས་རྒྱུ་བའི་དུས་སུ་

ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། གཏློར་མ་ཕུལ་རྗེས་སུ་ལྷའི་གཟུགས་ཀིས་གནས་པར་

བྱའློ། ཞྗེས་དྗེ་ནས་ཐུན་མཚམས་ཀི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པས། དག་པ་དྲན་པ་

ནི་སྐབས་འདིར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །སྗེན་མློ་དང་སློ་དག་ལ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལའློ་ཞྗེས་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནས། སབས་ལ་ནི་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའློ། །དྗེ་དག་ནི་དཔའ་བློའི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་

དག་པའློ། ཞྗེས་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་རྣམ་དག་བཤད་པ་ནི། སྔར་ལུས་དཀིལ་དུ་

བཤད་པ་བཞིན་མི་ཕྱྗེད་མ་ལ་སློགས་པའི་རྩ་ཉྗེར་བཞི་ནས་འབབ་པ། སློ་དང་སྗེན་

མློ་སློགས་སྐྗེད་པའི་ལུས་ཀི་ཁམས་ཉྗེར་བཞི་ནི། སྐབས་འདིར་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་

ངློ་བློར་མློས་པ་ཙམ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་དག་གི་དློན་ནི་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

དྗེ་ནས་སྔགས་དང་རྒྱན་ཆའི་དག་པ་དྲན་པར་བྱ་བ་ནི། དཔའ་བློ་སྗེ་གཙོ་

བློའི་རྩ་བའི་སྔགས་ནི། ཀ་ར་ཀ་ར་ལ་སློགས་པའི་འཕྗེང་སྔགས་སློ། །དྗེ་ཁློ་ན་དང་པློ་

སྗེ་མཆློག་གློ་ཞྗེས་ལྭ་བ་པས་བཤད་དྗེ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་ཡང་དྗེ་དང་འདྲ་བས། དཔའ་

བློའི་རྩ་བའི་སྔགས་དང་པློ་ཞྗེས་པ་དག་ལ། དང་པློ་ནི་གྲངས་ཀི་མིན་གི་མཆློག་གི་

དློན་ནློ། །དྗེ་ནི་ཚངས་པའི་སྐུད་པ་དང༌། སློགས་ཀིས་ཐལ་བ་དང་སྤྱི་བློའི་འཁློར་

ལློར་བརྟག་གློ །དཔའ་བློ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་སྔགས་ཉྗེར་བཞི་ཡིས་ནི་ལུས་ཀི་ཁམས་

སློ་དང་སྗེན་མློ་སློགས་ཉྗེར་བཞི་ཡློངས་སུ་དག་པར་བརྟག་པར་བྱའློ། །དཔའ་བློ་སྗེ་

ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་དྲུག་པློ་ཡིས་ཏྗེ་དྗེས་བསྐྗེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་པློ་འདི་ཡིས་ལུས་ཏྗེ་སྐུ་

མཛེས་པའློ། །རློ་རྗེ་ཕག་མློའི་རྩ་བའི་སྔགས་གང་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་མགུར་ཆུ་སྗེ་

མགུལ་རྒྱན་གིས་མགྲིན་པ་བརྒྱན་ནློ། །ལྷ་སྗེ་གཙོ་བློ་ཡི་སིང་པློ་ཡི་གྗེ་ཉྗེར་གཉིྗེས་

པའི་སྔགས་ཀིས་ཏྗེ། དྗེས་བསྐྗེད་པའི་མགློ་བློའི་ཕྗེང་བ་བརྒྱ་ཡི་ཕྱྗེད་ཀིས་སྐུ་ལ་

བརྒྱན་ནློ། །ཉྗེ་སིང་ཡི་གྗེ་བདུན་པའི་གསང་སྔགས་ཀིས་བསྐྗེད་པའི་གདུབ་ཀློར་ཏྗེ་

རྣ་རྒྱན་གིས་ནི་རྣ་བ་ལ་བརྒྱན་ནློ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མཁའ་འགྲློ་མ་ནི། ཡུམ་གི་

ཉྗེ་སིང་སརྦ་བུདྡ་ཞྗེས་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྐྗེད་པའི་གླང་ལྤགས་ཀི་གློས་ནི་འཛིན་
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པར་བྱྗེད་པའློ། །རྣལ་འབྱློར་མ་ཕག་མློ་ལ་སློགས་པའི་གློ་ཆའི་གསང་སྔགས་དྲུག་

རྣམས་ཀིས་བསྐྗེད་པའི་སྐ་རགས་བྱས་པ་ནི་སྐུ་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའློ། །མཁའ་འགྲློ་

མ་ནས་བཟུང་སྗེ། གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མའི་བར་གི་འཁློར་ལློ་ལྔ་པློ་ཀུན་གི་རྣལ་

འབྱློར་མའི་སྔགས་ལས་བྱུང་བའི་ཀ་པཱ་ལ་ནི་བཏུང་བའི་ཐློད་པའློ། །སྔགས་ནི་འདིར་

སིང་རྗེའློ་ཞྗེས་འགྲྗེལ་པ་གཉིས་ལས་བཤད་པ་ནི་སྔགས་ལས་བྱུང་བའི་ཐློད་

པའློ། །དྗེ་ཡང་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་ནི་སིང་རྗེ་ཆྗེན་པློ་ཡིན་ལ། ཀ་པཱ་ལའི་ངྗེས་དློན་

ཡང་བདྗེ་བ་སྐློང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་ཉིད་ནི་ཡིད་སྐློབ་པས་སྔགས་ཞྗེས་བྱའློ། །ཇློ་བློའི་

འགྲྗེལ་པར་རྣལ་འབྱློར་མ་སློ་སློའི་སྔགས་ལས། སློ་སློའི་ཕྱག་གི་ཐློད་པ་སྐྗེད་པར་

བཤད་དློ། །བཻ་རློ་ཙ་ནཱི་ཞྗེས་པའི་སྔགས་ཡུམ་གི་སིང་པློ་གང་ཡིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཐློད་པ་ལྔས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པའློ། །སྔགས་དྗེ་རྣམས་ལས་རྒྱན་ཆ་དྗེ་རྣམས་སྐྗེད་པར་

ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད་དྗེ། དངློས་སུ་ཡློད་ནའང་དྗེ་ལྟར་བྱས་ལ་གདགས། ཕྱག་

རྒྱ་དྗེ་རྣམས་དངློས་སུ་འཛིན་པ་མྗེད་ནའང་སྔགས་བརློད་པས་སྔ་མ་དང་མཚུངས་

པའི་ཕན་ཡློན་འཐློབ་པར་བཤད་པས་སྔགས་རྣམས་ལས་བསྐྗེད་པའི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་

ལུས་ལ་བཏགས་པར་མློས་པར་བྱའློ། །

འློག་གི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་ཞྗེས་པ་ནས། གང་དུའང་མི་གནས་པའློ་ཞྗེས་པའི་བར་ནི་

འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ལས། ཐློད་པས་དབུ་ལ་བརྒྱན་པའློ། ཞྗེས་པའི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར་བར་

གསུངས་པས་འདིར་བང་ངློ༌། །རང་གིས་འཆང་བའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་ལྷ་སྗེ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་སྐུའི་

རང་བཞིན་དུ་མློས་པའམ། ཡང་ན་རང་གི་རུས་པའི་གཞུང་ཚིགས་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་རང་

བཞིན་དུ་བལྟའློ། །ཌཱ་མ་རུའི་སྒ་ནི་ཤྗེས་རབ་སྗེ་སློང་པ་ཉིད་བག་ཆ་ལྟ་བུར་རྟློགས་
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པར་བྱའློ། །དཔའ་བློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ནི་ཐབས་སང་ཕྱློགས་ཡིན་པས་དམིགས་

པའི་ཕྱིར་ཉིན་མློ་ཞྗེས་གསུངས་ལ། རྣལ་འབྱློར་མ་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ནི་སང་བ་

སྡུད་པའི་སློང་ཕྱློགས་ཡིན་པས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་མཚན་མློ་ཞྗེས་པར་བརློད་

དློ། །མ་ངན་འདས་བྱུང་ཞྗེས་པ་བཞིའི་དློན་ནི་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་

འགྱུར་ལ། སྐབས་འདིར་ནི་དཔའ་བློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་མློས་པ་

དང༌། ཕག་མློ་ནི་སློང་པ་ཉིད་འློད་གསལ་གི་ངློ་བློར་མློས་པར་བྱའློ། །ཡི་གྗེ་བཞིའི་

དློན་ནི་ཅི་རིགས་པ་ཅིག་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། རློགས་རིམ་གི་སློ་ནས་བཤད་དགློས་པ་

ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །བ་མ་མལ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཁ་ཅིག །དག་པ་དྲན་པ་འདི་བ་མ་

ཕམ་མཐིང་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མཉམ་གཞག་གི་རྗེས་ལ་བྱྗེད། ནཱ་རློ་པའི་སློབ་མ་

རྒྱ་གར་ད་རི་ཀ་པ་ནི་མཉམ་གཞག་རང་དུ་འདློད། མལ་གློས་ནི་ཉམས་ལྗེན་མཛད་

པ་ན་བརྗེད་ཀིས་དློགས་ནས་བསྐྗེད་རིམ་མཉམ་གཞག་གི་རྗེས་རང་ལ་དག་པ་དྲན་

པ་བསློམས་ནས། དྗེ་ནས་མཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་མཛད་ཟྗེར་ལ། མར་དློ་དང་འགྲྗེལ་

པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ནི་ལུགས་གཉིས་པ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་

ཕྱློགས་མཐུན་སློ་བདུན་དང་སྦྱློར་བས་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་དང༌། ས་བཅུ་རྣམ་

པར་དག་པ་གནས་ལ་སློགས་པ་དང་སྦྱློར་བས་ནི་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་དང༌། གློ་ཆ་

ནས་རྣམ་དག་གི་བར་གིས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉིད་གསུངས་པར་འཆད་

དློ། །དྗེ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་འདིར་ཕར་ཕྱིན་པའི་མཁྱྗེན་གསུམ་གི་ལམ་རྣམས་འདུས་པར་

བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ཡང་གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཆློས་སློ་བདུན། ཕྱི་དཀིལ་ལྷ་
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སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ནི་གཞི་ཤྗེས་བསྡུས་ལ། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་གི་

རྟློགས་པ་ལ་ལམ་ཤྗེས་ས་བཅུར་བཞག་པ་ཉིད་ལ་ལུས་ཀི་གནས་དང་ཉྗེ་བའི་གནས་

ལ་སློགས་པར་མློས་པར་བྱས་པ་ལ་ལུས་དཀིལ་སློམ་པས་ནི་ལམ་ཤྗེས་བསྡུས་

ཤིང༌། རྣལ་འབྱློར་པ་རང་གི་གཞི་དང་ལམ་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་བྱས་པའི་སྗེང་ནས་

ཁྱད་པར་གི་ཆློས་ཀི་རྣམ་པ་གློ་ཆ་འཆིང་བ་སློགས་མཁྱྗེན་པས་ནི་རྣམ་མཁྱྗེན་གི་

ལམ་བསྡུས་སློ། །བཞི་པ་ནི། གཞུང་དུ། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་མདུན་བསམས་ནས། ཞྗེས་པ་

ནས། དྗེ་ལས་གཟུངས་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་འབྱུང་བ་འདིས་རློགས་རིམ་སློན་

པར་འགྲྗེལ་པ་བཞི་ཀ་ནས་བཤད་ཅིང༌། ཕམ་མཐིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀང་དྗེ་

བཞིན་དུ་བཞྗེད། དྗེ་གཞུང་གཞན་ནས་ནི་མཆློད་པ་དང༌། གཏློར་མ་དང༌། དག་པ་

དྲན་པ་དང༌། མཉམ་ལངས་ཀི་བྱ་བ་རྣམས་བཤད་པའི་འློག་ཏུ་འབྱུང་བས། བསྐྗེད་

རིམ་སློམ་པའི་སྐློར་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་བྱྗེད་པ་འདྲ་བ་ཅིག་སང་ངློ༌། །ཡང་འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་ག་ལས། ཨཱ་ལི་ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བསན་པའི་སྡུད་རིམ་ལས་གཞན་པའི་

སྡུད་རིམ་བྱས་པའི་མཐར། དཀིལ་འཁློར་གིས་འཁློར་ལློར་ལངས་ནས་བཟླས་པ་

དང༌། གཏློར་མ་བྱ་བར་བཤད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་དྗེ་རྣམས་ལས། ཨཱ་ལི་ཞྗེས་སློགས་

ཀིས་བསན་པའི་སྡུད་རིམ་ལས་གཞན་པའི་སྡུད་རིམ་མ་བཤད། གཙུག་ནློར་ལས། 

བཟླས་པའི་མཇུག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་པ་ནས། ནཱ་ད་སྡུད་པའི་བར་གི་སྡུད་རིམ་བསྐྗེད་

རིམ་གི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཨཱ་ལི་ཞྗེས་སློགས་རློགས་རིམ་སློམ་པ་ལ་སྦྱར་བས་

སྡུད་རིམ་གཉིས་ཡློད་དློ། །མར་དློ་ཡང་དྗེ་དང་མཐུན་པར་སྡུད་རིམ་གཉིས་བྱྗེད་

ཅིང༌། བསྐྗེད་རིམ་གསལ་ཞིང་ཡུན་རིང་དུ་སྗེམས་གཏློད་ནུས་པའི་ཚེ་རློགས་རིམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གི་སྡུད་རིམ་སློམ་ལ། བསྐྗེད་རིམ་བསྡུས་ཏྗེ་བསློམ་པའི་བཟླས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་

བྱས་པའི་འློག་ཏུ་གཙོ་བློར་དྗེ་བསློམ་ཞིང༌། དྗེ་ལས་ལངས་པ་ན་སྤྱློད་ལམ་གི་རྣལ་

འབྱློར་ལ་འཇུག་པར་བཞྗེད་དློ། །མལ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་སྡུད་རིམ་གཉིས་མི་

བྱྗེད་ཅིང༌། བསྐྗེད་རིམ་བསློམ་རྗེས་ཀིས་གཏློར་མའི་འཇུག་ཏུ་རློགས་རིམ་གི་སྡུད་

རིམ་བསློམས་པའི་མཐར་བཟླས་པ་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་རྗེས་སྤྱློད་ལ་འཇུག་པར་འདློད་

དློ། །

དྗེ་ལྟར་མང་དུ་ཡློད་ཀང་བཟླས་པའི་སྔློན་དུ་སྡུད་རིམ་བྱྗེད་པ་འདི་བསྐྗེད་

རིམ་བསློམ་པ་ལ་ཐུན་མཚམས་བྱ་བར་འདློད་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྡུད་པ་ནི་མིན་

པས་རློགས་རིམ་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ལ། དྗེ་ཡང་བསྐྗེད་རིམ་གསལ་བ་དང་ཡུན་

རིང་དུ་སྗེམས་གཏློད་མི་ནུས་བར་དུ་གཙོ་བློར་བསྐྗེད་རིམ་དང༌། ཞར་ལ་རློགས་

རིམ་གི་སྡུད་རིམ་རྗེ། བསྐྗེད་རིམ་གི་བར་སྐབས་སུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་

སྐབས་འདིར་བྱྗེད་ཅིང༌། བསྐྗེད་རིམ་ཅུང་ཟད་ལས་སུ་རུང་བ་ནས་བསྐྗེད་རིམ་གི་

ལྷ་ཉུང་དུ་མི་བྱྗེད་ཀང་སྐྗེད་ཆློག་རྣམས་བསྡུས་ཏྗེ་གཙོ་བློར་མི་སློམ་ལ། རློགས་རིམ་

གི་སྡུད་རིམ་གཙོ་བློར་བྱས་ཏྗེ་ཡུན་རིང་དུ་སློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཚེ་ནི་ཐུན་གི་ངློ་

བློའི་བསྐྗེད་རིམ་གི་སྐློར་རྣམས་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ་བསློམས་ནས། ལྡང་བ་ན་ཕྱག་

གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ལྡང་བར་བྱའློ། །གང་ཟག་རབ་ལ་བསྐྗེད་རིམ་མཐར་ཕྱིན་

ནས། དྗེ་ནས་རློགས་རིམ་སློམ་པ་ཡིན་པས། དྗེའི་དབང་དུ་བྱས་ན་བསྐྗེད་རིམ་

བཞག་ནས་རློགས་རིམ་སློམ་པར་གསུངས་ཏྗེ། འློན་ཀང་ལྷའི་འཁློར་ལློ་མི་སློམ་པ་

ནི་མིན་ནློ། །དྗེས་ན་ད་ལྟའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་སྐབས་འདིར་རློགས་རིམ་སློམ་པ་རྗེ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཡང་གལ་ཆྗེ་བས་དྗེ་བཟླས་པའི་སྔློན་དུ་བྱྗེད་ན་དབྱངས་གསལ་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང༌། 

དྗེའི་ཚེ་དབྱངས་གསལ་གི་འཕྗེང་བ་འློག་ཟྗེར་ལྔ་ལྡན་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་

ཚོགས་འཕློ་བ། ས་བུག་གཡས་པའི་རླུང་དང་འགྲློགས་ནས་འཕློས་པས་འགྲློ་བ་

རྣམས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱས། བྱས་པ་དྗེ་རྣམས་ཐློག་མ་མྗེད་པ་

ནས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་དང་རློ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏྗེ། ས་བུག་

གཡློན་ནས་ཞུགས་ནས་ལྟྗེ་བར་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དབྱངས་གསལ་

གི་གཟུགས་བརན་དང་ལྡན་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་

ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསློམ། དྗེའི་དབུས་སུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཧཱུཾ་ཡིག་དཀར་དམར་དྗེ་དང་

ཟླ་བ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཧྗེ་རུ་ཀ་དཀར་པློ་གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་

པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་བསམས་པ། ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་

བུ་ཡུམ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ཞལ་གཅིག་མ། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པ་

དང༌། སློམས་པར་ཞུགས་པས་གསང་གནས་གཉིས་བསྐློད་པའི་སྒྱུ་མའི་དགའ་བའི་

སྒས་འགྲློ་བ་རྣམས་བཀུག་སྗེ། དུར་ཁློད་ལ་ཐིམ། དྗེ་ནི་རྟྗེན་གི་འཁློར་ལློ་ལ། དྗེ་སྐུ་

འཁློར་ལ། དྗེ་གསུང་འཁློར་ལ། དྗེ་ཐུགས་འཁློར་ལ་ཐིམ། དྗེའི་ཤར་ནས་གཡློན་སྐློར་

གིས་ཕྱློགས་ན་གནས་པ་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཁའ་འགྲློ་མ་ནས་བཟུང་སྗེ། 

གཡློན་སྐློར་གིས་ལྷ་མློ་བཞི་ལ་དང༌། དྗེ་ནས་མྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་མཚམས་ན་གནས་

པ་བཞི་ནི། གཟུགས་ཅན་མ་ནས་བཟུང་སྗེ་གཡས་སྐློར་གིས་ལྷ་མློ་བཞི་ལ་ཐིམ། 

འདིར་ཐློད་པ་བཞི་ཇི་ལྟར་སྡུད་པ་མ་བཤད་ཀང༌། གཟུགས་ཅན་མ་ལ་སློགས་པ་

བཞི་ལ་བསྡུའློ། །ལྷ་མློ་བཞི་ཡང་རང་ངློས་ཀི་གཙོ་བློའི་ཞལ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་
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བསྡུ། དམ་ཚིག་པ་ཡབ་ཡུམ་ནི་ལྟྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ། 

པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་ལུགས་འདི་ལའང་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ལྟྗེ་བ་དང༌། སིང་ཁར་སློམ་

པ་གདམ་ང་ཅན་དུ་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་གཉིས་ཀང་སློམས་པར་ཞུགས་པས་ཞུ་བར་གྱུར། 

ཞུ་བ་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སིནྡྷུ་རས་བྱུགས་པའི་མུ་ཏིག་ལྟ་བུའི་ཧཱུཾ་ཡིག་བདྗེ་

བ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། དྗེའི་ཨཱུ་ནས་ནཱ་དའི་བར་དུ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་རིམ་

གིས་བསྡུས་ནས། ནཱ་ད་ཡང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱ་སློང་གི་ཆ་ཙམ་དུ་བྱས་པ་ལ་སྗེམས་

བཟུང་ངློ་། །རབ་ཀིས་ནི་དྗེ་ཡང་མི་དམིགས་པར་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་

སྗེམས་ནུས་ཚད་དུ་གཟུང་ངློ༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་བསྐྗེད་པ་ནས་འདིའི་བར་ནི། 

འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ག་ལས་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློར་བཤད་ཅིང༌། འདི་ནས་རྣལ་འབྱློར་

ཆྗེན་པློ་རློགས་པར་བཤད་ལ། དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་རྣམ་བསམ། ཞྗེས་པ་སློགས་རྗེས་

སྤྱློད་ཀི་རྣལ་འབྱློར་རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་དུ་བཤད་པས། བཟླས་པ་དང་

གཏློར་མ་སློགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་དུ་བསྡུའློ། །སྡུད་རིམ་གི་རློགས་རིམ་འདི་

དང༌། རློ་རྗེ་བཟླས་པ་གཉིས་ཀི་གནད་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའ་བར་ཡློད་པ་ལློགས་

སུ་བཤད་པར་བྱའློ། །

གསུམ་པ་ཐུན་གི་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། བཟླས་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་

དང༌། གཏློར་མ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེས་སྐློ་བར་གྱུར་ན་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་

འཁློར་ལློ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་དམིགས་པར་བྱས་ལ་བཟླས་པ་བྱ་སྗེ། རློ་རྗེ་

བཟླས་པ་ནི། རང་གི་ལྟྗེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་དཀར་དམར་རམ། ཡང་ན་ནཱ་ད་

རྐང་བ་དཀར་དམར་བལྟས་ལ། དྗེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཀང་རླུང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ན་ཧཱུཾ་
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ཡིག་གི་གདངས་ཀིས་ནཱ་ད་ལས་འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཡང་དག་པར་སྤློས་ཏྗེ་

འགྲློ་བའི་དློན་བྱས་པར་བསམ། སར་ཡང་ཕྱིར་འཇུག་པ་ན་འཇུག་པའི་རླུང་ༀ་ཡིག་

གི་གདངས་ཀིས་ཕྗེང་བའི་སྐུད་པ་ཚུར་འཐྗེན་པ་བཞིན་དུ་སྔགས་དང་ལྷ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

འློངས་ནས་ལྟྗེ་བའི་ནཱ་ད་དྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །རློར་བཟླས་འདི་ལ་ཡི་གྗེ་

གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བྱྗེད་པར་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ག་ལས་བཤད་པས། གནས་པའི་

རླུང་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་མི་གསལ་ཡང༌། ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཐིམ་པའི་འློག་ཏུ་རླུང་ཅུང་

ཟད་ནང་དུ་བཟུང་ནས་དྗེའི་གདངས་ནི་ཨཱཿ འི་གདངས་སུ་བཟླའློ། །འགྲྗེལ་པ་སློམ་

འབྱུང་ལས། བ་མ་དམ་པའི་གདམས་པས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་རློར་བཟླས་བྱ་བར་

བཤད་པ་བཞིན་འདིའི་གནད་ལྗེགས་པར་བ་མ་ལས་བཙལ་དགློས་སློ། །དམ་ཚིག་

གི་བཟླས་པ་ནི། ནཱ་ད་དྗེ་ཉིད་ལས་གཙོ་བློའི་སིང་པློ་དང༌། ཉྗེ་སིང་གི་སྔགས་བརློད་

ཅིང་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་སྔར་བཞིན་འགྲློ་བའི་དློན་ལ་སྤློ་བ་དང༌། སར་ཡང་

སྡུད་པའི་ཚུལ་གིས་སྤློས་པ་དང༌། ལྷ་གཞན་སློ་སློའི་སྔགས་བརློད་པ་རློགས་པ་ན་

རྗེ་རྗེ་ཞིང་སྤློ་བ་དང༌། སྡུད་པའི་ཚུལ་གིས་ཟླློ་བའློ། །ལྷ་གཞན་གི་སྔགས་ཟླློ་ཚུལ་ནི། 

དྗེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་དགློད་པར་

བཤད་པས་དྗེ་ལ་བཟླས་བྱའི་སྔགས་ཀི་ཕྗེང་བས་འཁློར་བར་དམིགས་ནས་

བཟླའློ། །དློ་ལིའི་བཟླས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་

སྔགས་ཕྗེང་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས་ནས་རློ་རྗེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པད་མར་

ཞུགས། དྗེའི་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་སྗེང་དུ་ལངས་ཏྗེ། གཙོ་མློའི་ཞལ་ནས་འཐློན་ནས་རང་

གི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ནཱ་དར་ཐིམ་པ་དང༌། ཡང་སྔར་བཞིན་འཁློར་བར་བསློམས་
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ནས་ཕྗེང་སྔགས་ཟླློ་བའློ། །ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་འགྱུར་ཅུང་འཁྲུགས་ཡློད་ཀང༌། 

པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་འབྱུང་བ་འདི་ལྗེགས་སློ། །

བཟླས་བྱའི་སྔགས་ལ། ཤྲི་བཛྲ་ནི་དཔལ་རློ་རྗེ་དང༌། ཧྗེ་དང་རུ་གཉིས་

གཉིས་ཀི་རྗེས་སུ་ཀཾ་ནི་ཁག་འཐུང་གཉིས་བསན་ཟྗེར་མློད་ཀང༌། རུ་དི་ར་ཁག་ལ་

འཇུག་པའི་ཟུར་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཁག་འཐུང་དུ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་

འགྱུར་མི་ལྗེགས་ཞྗེས་བློད་ཀི་མཁས་པ་དག་གསུང་ངློ༌། །ཌཱ་ཀི་ནཱི་ནི་མཁའ་འགྲློ་

མའློ། །ཛཱ་ལ་ནི་དྲ་བའམ་ཚོགས་སློ། །”སམྦ་རཾ
1

་ནི་སྔར་ལྟར་གཉིས་སློ། །སྭཱ་ཧཱ་ནི་

གཞི་ཚུགས་ཤིག་པའློ། །བཛྲ་བ་ཻརློ་ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ནི་རློ་རྗེ་རྣམ་པར་སང་མཛད་མའློ། །སརྦྦ་

བུདྡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡྗེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁའ་འགྲློ་མའློ། །བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡྗེ་ནི་

རློ་རྗེ་རབ་བསྔགས་མའློ། །མངློན་སྤྱློད་ལས། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་

སིང་གཉིས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་སློགས་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་རིགས་སློ་སློ་ལ་

བརྟྗེན་པའི་སྔགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས། ལཱུ་ཨི་པ་ནས་གསུངས་པ་

ལྟར། དྲིལ་བུ་པས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ། རྩ་རྒྱུད་དང༌། མངློན་བརློད་དག་པ་འགའ་ཞིག་

ལས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་ངློ༌། །ལཱུ་ཨི་པ་འགྱུར་བཅློས་མ་བྱས་པའི་མར་དློའི་

འགྱུར་དང༌། ལློ་ཆྗེན་དང་ཆག་དང༌། ཟངས་དཀར་གི་འགྱུར་དང༌། དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་

དཀིལ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ལས། ཡུམ་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་སྔར་དང་འདྲ། ལློ་ཆྗེན་གི་

འགྱུར་མར་དློས་བཅློས་པ་ལས། ཡུམ་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་གཉིས་སྔར་བཤད་པ་

ལས་བཟླློག་སྗེ་འབྱུང་ཡང་དཔྗེ་མ་དག་པར་མངློན། ནག་པློ་སྤྱློད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་

1  སྐུ།   སམྦ་ཧཾ



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

487

དྗེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་པ་མིན་ནློ། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ལས། དང་པློར་སངས་

རྒྱས་མཁའ་འགྲློ་མ་དང༌། དྗེ་ནས་སང་མཛད་མའི་སྔགས་བཤད་ནས་ལྷ་མློའི་སིང་པློ་

དང་ཉྗེ་སིང་དུ་བཤད་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་གི་ཚིག་མྗེད་པས་ལུས་དཀིལ་བཞིན་བྱས་

ན་ལྗེགས་སློ། །རྩ་རྒྱུད་དང་ཀུན་སྤྱློད་ལས། དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་རྣམས་ཀི་སྔགས་

ལ། ཐློག་མར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་སྦྱློར་བར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་དཔའ་

བློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྔགས་ལ་ནི། རང་རང་གི་མཚན་སྔགས་མྗེད་པ་དང༌། ཡློད་པ་གཉིས་

ལས་དང་པློ་ནི། གཞུང་འདི་ནས་འབྱུང་བ་ལ་རྩ་སྔགས་ཀ་ར་ཀ་ར་ལ་སློགས་པ་ཚན་

པ་ཉྗེར་བཞིར་བཅད་པའི་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བའློ། །འདི་ཡང་མངློན་བརློད་

ལས་འབྱུང་ངློ༌། །མཚན་སྔགས་ཡློད་པ་ལ་རྩ་སྔགས་ཉྗེར་བཞི་དང་སྗེལ་ལུགས་

གསུམ་མངློན་བརློད་ལས་གསུངས་ཏྗེ། ༀ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་

པ་ལྟ་བུ། ༀ་དང་མཚན་སྔགས་ཉྗེར་བཞི་ཐློག་མར་བྱས་ནས། རྩ་སྔགས་ཀི་དུམ་བུ་

ཉྗེར་བཞི་འློག་ཏུ་བཏློན་པ་ཅིག་དང༌། ཡང་ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། 

ཅྗེས་པ་ལྟ་བུ། རྩ་སྔགས་ཀི་དུམ་བུ་སྔར་བྱས། མཚན་སྔགས་འློག་ཏུ་བྱས་པ་ཅིག་

དང༌། ཡང་ༀ་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཀ་ར་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་རྩ་སྔགས་ཀི་དུམ་བུ་ཕྱྗེད་

མར་བཏང་བའི་བར་དུ་མཚན་སྔགས་ཉྗེར་བཞི་བཅུག་པ་ཅིག་གློ །ཁྱད་པར་གསལ་

བྱྗེད་ལས། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལི་ནི། པྲ་ཙཎྗེ་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་སྦྱར་བ་ཅིག་ཀང་

ཡློད་དློ། །དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་དཔའ་བློའི་མཚན་སྔགས་ཉྗེར་བཞི་བསྒིགས་པ་ལ། ཐློག་

མར་ༀ་དང་མཐར་ཧུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་སྦྱར་ཏྗེ། འདློན་པ་ནི་དཔའ་བློའི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་

སིང་བསྡུས་པའི་ལུགས་དང༌། དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་ལ་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ནི། 
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དཔའ་མློའི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་བསྡུས་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་ཀ་ར་གཉིས་

ནི་གིས་གཉིས་དང༌། ཀུ་རུ་གཉིས་ནི་མཛོད་གཉིས་དང༌། བན་ད་གཉིས་ནི་ཆིངས་

གཉིས་དང༌། ཏྲཱ་ས་ཡ་གཉིས་ནི་སྐྲག་པར་གིས་གཉིས་དང༌། ཀློ་བྷ་ཡ་གཉིས་ནི་

བསྐློད་པར་གིས་གཉིས་དང༌། ད་ཧ་གཉིས་ནི་སྗེགས་གཉིས་དང༌། པ་ཙ་གཉིས་ནི་

ཚོས་གཉིས་དང༌། བྷ་ཀ་གཉིས་ནི་ཟློ་གཉིས་དང༌། བ་ས་ནི་ཞག་དང༌། རུ་དི་རཱ་ནི་

ཁག་དང༌། ཨནྟྲ་ནི་རྒྱུ་མ་དང༌། མཱ་ལཱ་བ་ནི་ཕྗེང་བ་དང༌། ལམྦི་ནྗེ་ནི་འཕྱང་བ་དང༌། 

སཔྷ་ནི་བདུན་དང༌། པཱ་ཏ་ལ་ནི་ས་འློག་དང༌། ག་ཏ་ནི་གནས་པ་དང༌། བྷུ་ཛཾ་གཾ་ནི་

ལག་འགྲློ་དང༌། སར་པཾ་བཱ་ནི་སྦྲུལ་རྣམས་ཀང་ངློ༌། །ཁ་ཅིག་སརྦ་བཱ་ཞྗེས་འདློན་ཞིང་

ལག་འགྲློ་ཐམས་ཅད་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །ཏ་ར་ཡ་གཉིས་ནི་བསིགས་གཉིས་དང༌། ཨཱ་

ཀཌ་ཌྷྱ་གཉིས་ནི་ཁུག་གཉིས་སློ། །དྗེ་ནས་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དང༌། རྣལ་འབྱློར་

མ་བཞིའི་མཚན་སྔགས་ཀི་མགློར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་སྦྱར་བ་ནི། 

སློ་སློར་འདློན་པ་དང༌། དང་པློར་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་སློ་མཚམས་མ་

བརྒྱད་ཀི་མཚན་སྔགས་བཅུ་གཉིས་བསྒིགས་པ་ལ་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བ་

ནི། དྗེ་དག་གི་བསྡུས་པའི་ཉྗེ་སིང་དུ་དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་བཤད་དློ། །ཌཱ་ཀི་ནཱི་ལ་སློགས་

པའི་མཚན་ནི་བར་ཕད་པར་སའློ། །ཡབ་ཀི་རང་བརྒྱད་ཀི་དང་པློར་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དཔའ་བློའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལློ། ཞྗེས་པ་དང༌། མཧཱ་ཀལྤ་ནི་བསྐལ་

པ་ཆྗེན་པློ་དང༌། ཨགྣི་སཾ་ནི་བྷཱ་ཡ་ནི་མྗེ་དང་མཉམ་པའི་འློད་ཅན་དང༌། ཛཏ་ནི་རལ་བ་

དང༌། མུ་ཀུ་ཊློཏྐ་ཊ་ཡ་ནི་ཅློད་པན་མི་བཟད་པ་ཅན་དང༌། དཾཥྚཱ་ཀ་རྭ་ལློ་གྲ་ནི་མཆྗེ་བ་

རྣམ་པར་གཙིགས་པ་དང་། བྷཱི་ཥ་ཎ་མུ་ཁཱ་ནི་འཇིགས་པའི་ཞལ་ཅན་ནློ། །ཁ་ཅིག་
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དྲག་ཤུལ་ཅན་འཇློམས་པའི་ཞལ་ཟྗེར་རློ། །ས་ཧ་ས་ནི་སློང་དང༌། བྷཱུ་ཛ་ནི་ཕྱག་དང༌། 

བྷཱ་སུ་རཱ་ཡ་ནི་འབར་བའི་འློད་ཅན་དང༌། པརྴུ་ནི་དགྲ་ས་དང༌། པཱ་ཤློ་དྱ་ཏ་ནི་ཞགས་

པ་གདྗེངས་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་དྲུག་དང༌། ཨཾ་ག་ཡན་ལག་ཟྗེར། གཞན་དག་ཁ་ཊྭཱཾ་ནི་

མཁའ་དང༌། ཨ་ག་ཧི་ལུས་ཟྗེར་རློ། །དྷཱ་རི་ཎྗེ་ནི་འཛིན་པའློ། །བྱཱ་གྷྲ་ནི་སག་དང༌། ཛི་

ནཱ་མྦ་ར་ད་རཱ་ཡ་ནི་པགས་པའི་ན་བཟའ་ཅན་ནློ། །མཧཱ་དྷཱུམྦྲཱནྡ་ཀ་ར་ཝ་པུ་ཥ་ཡ་ནི་

དུད་ཁ་ཆྗེན་པློའི་མུན་པ་དང་འདྲ་བའི་སྐུ་ཅན་ཟྗེར། ཁ་ཅིག་དུད་ཁ་ཆྗེན་པློ་དང༌། 

མུན་པ་ཆྗེན་པློའི་སྐུ་ཟྗེར་རློ། །འདི་ལ་ཡང་རང་པ་བརྒྱད་ཀའི་མགློར་ༀ་གཅིག་དང༌། 

མཐར་ཧཱུཾ་གཉིས་ཕཊ་སྦྱར་ཏྗེ་བསྡུས་པ་གཅིག་དང༌། རང་པ་རྗེ་རྗེའི་མགློར་ༀ་རྗེ་

དང་མཐར་ཧཱུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་སྦྱར་བ་སློ་སློར་བྱས་པ་གཉིས་བཤད་དློ། །ཕམ་ཐིང་

པ་ལ་བརྒྱུད་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཁ་ཅིག་ནི་སིང་པློའི་ལྷ་མློ་བཞིའི་སྔགས་དང༌། ཞལ་

བཞི་པའི་སྔགས་སྦྲྗེལ་བ་དང༌། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་དང༌། རང་པ་བརྒྱད་

པའི་སྔགས་སྦྲྗེལ་བ་དང༌། འཁློར་གི་ལ་དཔའ་བློའི་སྔགས་ལ་ཧུཾ་ཕཊ་བཅད། རྣལ་

འབྱློར་མའི་སྔགས་རྣམས་ལ་ༀ་བཅད་ལ་བཟླའློ། ཞྗེས་འདློད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་དྗེ་ལྟ་བུ་

མི་བྱྗེད་པར་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱྗེད་དློ། །

དྗེ་ལ་ལུགས་དང་པློས་ནི། རྣལ་འབྱློར་མ་ཉྗེར་བཞིའི་སྔགས་རྗེ་དང༌། རྩ་

སྔགས་ཀི་དུམ་བུ་རྗེ་སྗེལ་འདུག་སམ་དུ་གློ་ནས། རྣལ་འབྱློར་མ་ལྷག་མ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་སྔགས་ལའང་སྔགས་གཞན་དང་སྗེལ་དགློས་པར་བཟུང་ནས་དྗེ་ལྟར་བྱས་པར་

སང་ངློ༌། །དྗེ་ནི་མ་ཡིན་ཏྗེ། རྩ་སྔགས་ལ་ཉྗེར་བཞིར་བཅད་པ་ནི། དཔའ་བློ་ཉྗེར་

བཞིའི་སྔགས་ཡིན་ལ། དྗེའི་རྗེ་རྗེའི་འློག་ཏུ་དཔའ་མློ་རྗེའི་མཚན་སྔགས་འབྱུང་པ་ནི། 
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དཔའ་བློ་དྗེའི་ཡུམ་གི་སྔགས་ཡིན་གི། ལྷ་གཅིག་གི་སྔགས་ལ་སྗེལ་ནས་སྔགས་

གཉིས་སུ་བྱས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྗེ། དཔྗེར་ན་ཡབ་ཀི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་གི་འློག་ཏུ་

ཡུམ་གི་སྔགས་དྗེ་གཉིས་བཤད་པ་ཡིན་ཀང༌། ལྷ་རྗེ་རྗེའི་སྔགས་སྗེལ་བ་མིན་པ་དང་

འདྲའློ། །དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་ནི་རང་བརྒྱད་བསྐར་ནས་དཔའ་བློའི་མཚན་སྔགས་ཉྗེར་

བཞི་དང་སྗེལ་བ་བྱས་ཀང༌། སློ་མཚམས་མ་དང་མ་སྗེལ་ལ། སིང་པློའི་ལྷ་མློའི་

སྔགས་ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་དང་སྗེལ་བ་ཡང་མི་སང་ངློ༌། །མངློན་བརློད་ལས། རྩ་

སྔགས་ལ་དུམ་བུ་ཉྗེར་བཞིར་བྱས་པ་གཅིག་དང༌། དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་མཚན་

སྔགས་དང་སྗེལ་ཡང༌། དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་དང་མ་སྗེལ་ལློ། །དཔའ་བློ་དང་དཔའ་

མློའི་སྔགས་གཅློད་ཚུལ་དྗེ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་བཤད་པ་ལྟར། གཉིས་

ཀའི་སྔགས་བསྡུས་ཏྗེ་འདློན་ན་དྗེ་ལྟར་ཡིན་ཀང༌། སྤྱིར་དྗེ་ལྟར་གཅློད་དགློས་པ་ནི་

མིན་ནློ། །དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་གློ་ཆ་གཉིས་ལའང༌། ༀ་ཧ་སློགས་ཀི་མགློར་ༀ་དང༌། 

མཐར་ཧུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་སྦྱར་བ་གཅིག་དང༌། བཛྲ་སཏ་སློགས་མཚན་སྔགས་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བ་དང༌། དཔའ་བློའི་གློ་ཆ་དྲུག་ཚན་གཉིས་པློ་

དྗེ་བསྡུས་ནས་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བ་གཉིས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་དཔའ་མློའི་

གློ་ཆ་ལའང་སྦྱར་བ་གཉིས་བཤད་དློ། །གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། རང་ཉིད་

བདག་འཇུག་བྱྗེད་པ་དང༌། རབ་གནས་སློགས་ལ་དབང་བ་ལ་སྔློན་དུ་བསྗེན་པ་གལ་

ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཡང་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་གི་བར་དུ་བསྗེན་དགློས་སམ་ན། མངློན་བརློད་

ལས། སྔློན་དུ་བསྗེན་པ་བྱ་བ་ནི། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་འབུམ་དུ་བཟླ། །འཁློར་ལློའི་གསང་

སྔགས་འབུམ་བཟླས་ཤིང༌། །རང་གི་ལྷའི་ཡང་འབུམ་དུ་བཟླ། །གཞན་ནི་ཁི་རུ་བཟླ་
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བར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་ལ། ལྭ་བ་པས་ཀང༌། གཙོ་བློ་ལ་འབུམ་དང༌། འཁློར་ལ་ཁི་

བཟླ་བར་བཤད་དློ། །

སྤྱློད་པ་པས། དཔའ་བློའི་སིང་པློའི་གསང་སྔགས་ནི། །ཁི་ཕག་གསུམ་དུ་བཟླ་

བར་བྱ། །དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་འཁློར་ལློའི། །ཁི་ཕག་གཉིས་ནི་བསྗེན་པར་བྱ། །ཀ་

ཀ་ལ་སློགས་རྣམ་པ་བརྒྱད། །སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཡི། །སློང་ཕག་ལྔ་དང་ལྔ་

བརྒྱ་ནི། །སྔློན་དུ་བསྗེན་པ་བྱ་བ་སྗེ། ཞྗེས་གཙོ་བློ་ལ་ཁི་ཕག་གསུམ། འཁློར་ལློ་

གསུམ་གི་ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཁི་ཕག་གཉིས་གཉིས། ལྷ་མློ་གཞན་བཅུ་གཉིས་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་

སློང་ཕག་ཕྱྗེད་དྲུག་རྗེ་བཟླ་བར་བཤད་དྗེ། གཙོ་མློ་ལའང་ཁི་ཕག་གསུམ་མློ། །དྗེ་དང་

མཐུན་པར་ད་རི་ཀ་པས་ལཱུ་ཨི་པའི་དཀིལ་ཆློག་ཏུ་ཡང་གསུངས་པས། ལཱུ་ཨི་པ་

དང་དྲིལ་བུ་པའི་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པ་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱ། ཡང་ད་རི་ཀ་པས། འབིང་

ངམ་ཆུང་ངུའི་ཚུལ་གནས་ན། །དཀིལ་འཁློར་དབང་པློ་འབུམ་དུ་སྗེ། །དྗེ་བཞིན་

མཁའ་འགྲློ་སློང་ཕག་བཅུ། །བཟླས་ཏྗེ་ལྷ་རྣམས་མཉྗེས་པར་བྱ། །ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག་ལ་

ཁི་ཕག་སྗེ། །སྦྱིན་སྗེག་མཆློག་གིས་ཉྗེ་བར་མཆློད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ནི། སྔར་

བཤད་པ་བཟླས་པ་རབ་ཡིན་ལ། བཟླས་པ་འབིང་དང་ཐ་མ་ནི། གཙོ་བློ་ལ་འབུམ་

དང༌། འཁློར་ལ་ཁི་ཕག་རྗེ། གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མློང་དུ་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པའི་སྔགས་

ལ་ཁི་ཕག་གཅིག །དྗེ་རྣམས་ལ་སྤྱིར་བཟླས་པའི་ཉྗེས་པ་དག་བྱྗེད་ལ་ནི། ཇི་ཙམ་

འཚམ་པ་གཅིག་གི་སྦྱིན་སྗེག་བྱ། ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པ་ལ་ནི། གཞན་ནས་བཅུ་ཆའི་

སྦྱིན་སྗེག་བྱ་བར་གསུངས་ཏྗེ། སྔ་མ་ནི་ཞི་བ་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་དབང་ངློ་། །བཟླས་རྒྱུའི་

སྔགས་ནི་རྩ་སྔགས་ཡིན་ན་རབ། དྗེ་མིན་ནའང་སིང་པློའི་སྔགས་ཞྗེས་གསུངས་པ་
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ལྟར་བྱ། འཁློར་གི་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །བགྲང་ཕྗེང་ནི་མངློན་བརློད་ལས། མི་རུས་ཀི་

ཕྗེང་བ་ལ་བྱ་བར་མང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་བྱ། དྗེ་མ་གྲུབ་ན་གདན་བཞི་ལས། ཞི་རྒྱས་

དབང་དང་མངློན་སྤྱློད་ལ། །བློ་དྗེ་ཅི་ནི་ལས་ཀུན་བྱྗེད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བྱའློ། །ཕྗེང་ཐག་ནི་གཞློན་ནུ་མ་མ་ཉམས་པས་བཀལ་པའི་རས་བལ་གི་སྐུད་པ་ལ་

བྱ་བར་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས་བཤད་དློ། །རབ་གནས་རྒྱས་པ་ནི་ཕྗེང་བ་དང་མན་སྗེ་

ལས་བཤད་པ་བཞིན་བྱ། བསྡུས་པ་ནི་ཕྗེང་བ་ལས། ཕྗེང་བ་ལ་གསུང་རློ་རྗེ་བསློམས་

ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་གཟུགས་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྗེང་

བའི་རྣམ་པར་བསམས་ལ་བུམ་པའི་ཆུས་གཏློར་ཏྗེ། མཆློད་ནས་གསུང་རློ་རྗེའི་སིང་

པློ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླ་བར་གསུངས་པ་བཞིན་བྱའློ། །གསུང་རློ་རྗེ་ནི་འདིར་པད་གར་

གི་དབང་ཕྱུག་གློ །དྗེའི་སིང་པློ་ནི། ༀ་པད་ནིར་ཏྱ་ཤྭ་ར་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པའམ། 

སྭཱཧཱ་ཧུའི་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བའློ། །སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པ་ལ་འབད་ནས་

བཟླས་པའི་སྐློན་ཧ་ཅང་མྱུར་བུལ་དང༌། ཧ་ཅང་སྒ་ཆྗེ་བ་དང༌། རིང་ཐུང་གི་ཚད་ལས་

ཉམས་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་བཟླློག་ནས་འདློན་པ་སློགས་ལ་བཤད་པ་རྣམས་དང་བལ་

བར་བཟླས་སློ། །

འདི་ལ་ཡིད་བཟླས་རློ་རྗེ་བཟླས་པ་དང༌། ངག་བཟླས་གཉིས་ཀ་ཡློད་ལ། དྗེ་

ཡང་ཐུན་ངློ་བློ་ལ་མ་ཡྗེངས་པར་བཟླས་པ་རྣམས་གྲངས་སུ་གཞུག་གི །ཐུན་བར་དུ་

བཟླས་པ་དང༌། སྗེམས་གཡྗེངས་ནས་བཟླས་པ་སློགས་ནི་གྲངས་ལ་མི་ཕན་ཡང་

བཟླ་བར་ནི་བཤད་དློ། །རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། མཐྗེ་བློང་ལྕགས་ཀྱུར་བྱས་ནས་

ནི། །ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་བསམ། །ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་སྔགས་
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བཟླས་ན། །འགྲུབ་འགྱུར་འདིར་ནི་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། ཅྗེས་པ་དང༌། ཁ་སྦྱློར་ལས། དྗེ་ཉིད་

ཡློད་ན་འགྲུབ་ལ་མྗེད་ན་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་དློན་ནི། མན་སྗེ་ལས། ལག་པ་

གཡས་པའི་སློར་མློ་རྣམས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང༌། གཡློན་པའི་སློར་མློ་རྣམས་པདའི་

འདབ་མའི་རྣམ་པར་སྐད་ཅིག་གིས་བསམས་ལ། དྗེ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཨཱཿ 

ལས་སྐྗེས་པའི་ཉི་མ་ཨཱཿ ས་མཚན་པ་དང༌། ཨ་ལས་སྐྗེས་པའི་ཟླ་བ་ཨས་མཚན་པ་

བསློམས་པ། སློང་པ་དང༌། སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མྗེད་པར་བསློམས་ནས་གཡས་པས་

བགྲང་བ་དང༌། ལྷའི་སྐུ་རང་བཞིན་མྗེད་པར་ཤྗེས་པའི་དྗེ་ཉིད་ཡློད་ན་འགྲུབ་ཀི། མྗེད་

ན་མི་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཞལ་དུ་ཡློད་དང་འཁློར་གི་ལྷ་དུ་ཡློད་ཀིས་འདློན་

པར་མློས་པར་དྲིལ་བུ་པ་དང་ལྭ་བ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་བཏློན་ན་དྗེ་དག་གི་གྲངས་

ཀི་འགྱུར་ཡློད་པར་གསུངས་སློ། །མངློན་བརློད་ལས། དུང་ཆྗེན་ཕྗེང་བ་བངས་ནས་

སུ། །ལག་གཡློན་མཐྗེ་བློང་སིན་ལག་གིས། །གསང་སྔགས་དག་ནི་བཟླས་པ་བྱ། 

ཞྗེས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཏློར་མའི་ཆློ་ག་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས་མི་གསལ་ལ། གཞུང་ནས་

ཀང༌། འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་གཏློར་སྔགས་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་ཆློ་ག་

གཞན་གསལ་བར་མ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་ལྭ་བ་པས། གཏློར་མའི་ཆློ་ག་གསལ་བར་

གསུངས་པ་ནི། གཙོ་བློར་སློམ་འབྱུང་ལ་བརྟྗེན་པ་ཡིན་ལ། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏ་དང་དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེ་སློགས་མང་པློས་ཀང་ལྭ་བ་པ་ལྟར་བཤད་དློ། །འདིར་

སློམ་འབྱུང་ལས། མློས་བྱྗེད་གཏློར་མ་མྗེད་པར་ལས། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་བར་མི་འགྱུར་

རློ། །དྗེས་ན་སྔློན་གི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །གཏློར་མའི་རབ་ཏུ་བསྔགས་པ་གསུངས། 
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ཞྗེས་གསུངས་ལ། ཀུན་སྤྱློད་ལས། རབ་འདློད་ལས་ལ་སྦྱིན་བྱ་བ། །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་

གཏློར་མ་སྦྱིན། །མར་ངློ་ཡི་ནི་ཚེས་བཅུ་དང༌། །ཡར་ངློ་ཡི་ཡང་དྗེ་གྱུར་ལ། །མྱུར་དུ་

འབད་པས་ཆང་དང་ཤ་ཡིས་ཀང༌། །རློ་རྗེ་ལྷ་མློ་རབ་ཏུ་མཆློད་པར་བྱ། ཞྗེས་ཤ་ཡང་

དགློས་པར་གསུངས་ཤིང༌། སྤྱིར་ཐུན་གི་ཐློག་མཐའ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཚེས་བཅུ་

གཉིས་ཀི་དུས་སུ་བྱ་བར་བཤད་དློ། །དྗེ་ལ་གཏློར་མ་སྦྱང་བ་ནི། མདུན་དུ་ཡཾ་ལས་

བྱུང་བའི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་རཾ་ལས་བྱུང་བའི་མྗེའི་དཀིལ་

འཁློར་རློ། །གཏློར་སློད་ནི་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་མི་མགློ་རླློན་པའི་སྒྗེད་

བུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཨ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་པདའི་སློད་དུ་བསྐྗེད་དློ། །དྲིལ་

བུ་པས། དྗེ་སྗེང་ཨ་ལས་པདའི་སློད། །དུམ་བུ་གཅིག་པ་ནང་དམར་པློ། ཞྗེས་ཐློད་པ་

དུམ་བུ་གཅིག་པ་ནང་དམར་པློར་བཤད་དྗེ། གཙུག་ནློར་ལས་ཀང་ངློ༌། །ཕྱི་ནི་དཀར་

པློའ ློ། །དྗེའི་ནང་དུ་གཏློར་མའི་རས་གང་ཡིན་རྣམས་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་སྒློན་མ་ལྔར་

བསྐྗེད་པ་ནི། ཤར་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་དབུས་ཀི་བར་དུ་གཡློན་སྐློར་གིས་ༀ་ཁཾ་ཨཾ་ཏཾ་

ཧཱུཾ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དཀར་ལང་དམར་སྗེར་མཐིང་ཁ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསང་བའི་སྨན་དྲི་ཆྗེན་དང༌། ཤ་ཆྗེན་དང༌། བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ་

དང༌། རང་བྱུང་གི་མྗེ་ཏློག་རཀ་དང༌། དྲིའི་ཆུ་རྣམས་ལ་སར་ཡང་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་ཉིད་

ཀིས་མཚན་པ་དང༌། མྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་དབུས་ཀི་བར་དུ་གཡས་སྐློར་གིས་ལཾ་མཾ་

པཾ་ཏཾ་བཾ་དཀར་སྔློ་དམར་ལང་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བ་ལང་ཁྱི་གླང་པློ་ཆྗེ་རྟ་ཡི་

སྒློན་མ་སྗེ་ཤ་རྣམས་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའློ། །འགྲྗེལ་པ་རྣམས་

ནས་ས་བློན་ལྔ་ཚན་གཉིས་ལས། བདུད་རྩི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་སྐྗེད་པར་བཤད་པ་ཙམ་
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ལས། ས་བློན་གང་ལས་དྗེ་རྣམས་གང་སྐྗེད་མི་གསལ་བས་སྐྗེད་ལུགས་དྗེ་ནི་ཡིད་

བཞིན་ནློར་བུ་དང་གཙུག་ནློར་ལྟར་ཡིན་ནློ། །དྗེར་ཁཾ་ལས་ཤ་ཆྗེན་སྐྗེད་པ་ལ་

བསམས་ནས་ཤའི་སྐབས་སུ་ཤ་ཆྗེན་མྗེད་ཅིང༌། ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་བཾ་མ་བྱུང་བ་ནི་

ཤ་ཆྗེན་དྗེ་ཤ་དང་བདུད་རྩི་གཉིས་ཀ་ལ་གཏློགས་པའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་

ལྟར་ན། སློམ་འབྱུང་ལས། བདུད་རྩི་ལྔ་པ་ལ་ཀད་པ་དང་། རང་མར་དང་ཚིལ་གསུམ་

གང་རུང་ཅིག་བཤད་པས། ཁཾ་ལས་དྗེ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་དང༌། དབུས་སུ་བཾ་

དམར་པློ་ལས་ཤ་ཆྗེན་བསྐྗེད་ནས་ལྷག་མ་སྔར་ལྟར་བྱས་ན་ལྗེགས་ལ། བདུད་རྩི་ལྔ་

ལ་གཤྗེགས་པ་གཤྗེགས་མར་འཇློག་ཚུལ་དང༌། ཕྱློགས་དང་མཚམས་སུ་འགློད་

ཚུལ་རྒྱུད་སློ་སློ་ནས་བཤད་པ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། ཚུལ་འདི་ནི་སློམ་འབྱུང་གི་

དགློངས་པའློ། །དྗེ་ནས་རླུང་གཡློས་པས་མྗེ་འབར་བའི་དྲློད་ཀིས་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་

ལ་སློགས་པ་ཞུ་སྗེ། ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདློག་ལྟར་དམར་པློར་བལྟའློ། །དྗེའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་

དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཀར་པློ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རང་

བཞིན་ཅན་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟས་པ་ཐློད་པར་ལྷུང་སྗེ་ཞུ་བས་བཅུད་དྗེ་དག་དངུལ་ཆུའི་

མདློག་ཅན་བསིལ་བར་གྱུར་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་དབྱངས་གསལ་གི་ཐློག་མར་

ༀ་དང༌། མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་དང་བཅས་པ་བརློད་པས་ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་

པ་བདུད་རྩིའི་སྗེང་དུ་གནས་པར་བལྟས་ལ། དྗེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ༀ་

དཀར་པློ། ཨཱཿ དམར་པློ། ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་སྗེང་ནས་སྗེང་དུ་གནས་པར་བསམ་མློ། །འློད་

ཟྗེར་འཕློས་པས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སློགས་པ་ན་གནས་པའི་བདུད་རྩི་དང༌། ཕྱློགས་བཅུ་ན་

བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ས་
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བློན་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩི་བཀུག་ཅིང༌། འློད་ཟྗེར་གིས་འགྲློ་པ་རྣམས་འཁློར་ལློ་

གསུམ་གི་ལྷར་བྱས་པའི་དཔའ་བློ་དང༌། དཔའ་མློ་རྣམས་ཀང་བཀུག་པ་རྣམས་

སློམས་པར་འཇུག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཞུ་བ་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་ཐིམ། དྗེ་གསུམ་ཡང་

རིམ་གིས་ཞུ་བ་ཐློད་པར་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། ཡི་གྗེ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརློད་དྗེ་

བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །

གཏློར་མགྲློན་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀིས་

དུར་ཁློད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་ལ་སློགས་པའི་འཁློར་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་མདུན་དུ་བཞག་ལ། 

མཆློད་ཡློན་སློགས་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་མཆློད་དློ། །དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཟླ་བ་དང་ཉི་མའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་

བལྟས་ཏྗེ། ༀ་ཨ་ནྱློ་ནྱ་ཨ་ནུ་ག་ཏ་སརྦྦ་དརྨཿ པ་ར་ས་ར། ཨ་ནུ་པྲ་བིཥ་སརྦྦ་དརྨཿ ཨ་

ཏྱན། ཨ་ནུ་པྲ་བིཥ་སརྦྦ་དརྨཿ ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཟླ་ཉི་ཧཱུཾ་

དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེའི་ཐལ་མློར་བྱས་པའི་ལག་མཐིལ་དུ་

བདུད་རྩི་གཏློར་མའི་སློད་དངློས་སུ་བཞག་པའམ་བཞག་པར་བསམས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་

འགྲློན་གིས་གཏློར་མ་བདག་གིར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དུ་རང་གི་འདློད་དློན་བརློད་དྗེ། ལྷ་

མློ་ཚད་མ་དམ་ཚིག་མ་དང༌། །དྗེ་བརློད་གསུང་ཡང་མཆློད་ཏུ་ཚད་མ་སྗེ། །བདྗེན་པ་

འདི་དག་གིས་ནི་ལྷ་མློ་རྣམས། །བདག་ཅག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་

བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་པློ་རྣམས་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་དབྱྗེར་

མྗེད་པར་བལྟས་ལ། ལྷ་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གསུམ་པ་དཀར་པློ་ནས་འབྲུ་ཙམ་བཀློད་དྗེ། འདིར་སྔར་ལྟར་སྔགས་གཉིས་ཀི་བྱིན་

གིས་བརླབ་པ་མ་བཤད་ཀང༌། ཁ་ཟས་ཀི་དུས་སུ་དྗེ་བྱ་བར་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་ན་

ལྗེགས་སློ། །རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་བདུད་རྩི་གསློལ་བར་བསམ་

ཞིང༌། བདུད་རྩིའི་སློད་དྗེ་ཤར་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དང༌། མྗེ་ནས་

བརྩམས་ཏྗེ་མཚམས་གཡས་སྐློར་དུ་བསྐློར་ལ། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ནས་ཧུཾ་ཧུཾ་ཕཊ་ཀི་

བར་ལན་ཅིག་བརློད་ལ། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ལ་དབུལ་ལློ། །དྗེ་ནས་གཙོ་བློ་ཡབ་

ཡུམ་དང༌། ལྷ་མློ་བཞི་དང༌། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བསྐློར་ཏྗེ། 

ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཨ་ར་ལི་ཧློཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ ་བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནྱ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ཏི་ཤྱ་ཧློཿ ། ཞྗེས་པ་

འདི་གཅིག་ནས་ལྔ་བརློད་པས་དབུལ་བར་བྱའློ། །

ད་ལྟ་”འགྱུར་བའི
1

་སློམ་འབྱུང་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་སིང་གའི་

ཕྱག་རྒྱ་སྦྱིན་པ་དང༌། ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་ལ་སློགས་པ་བརློད་པ་དང༌། ཕྱློགས་མཚམས་

བརྒྱད་དང་སྗེང་འློག་ནས་ཕྱློགས་སྐློང་སློ་སློར་འགུགས་པའི་སྔགས་སློ་སློ་དང༌། དྗེ་

ནས་སྔགས་གཞན་ཞིག་མགློ་བློར་བཏགས་པའི་རྩ་སྔགས་ལན་ཅིག་བརློད་ནས་

གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་འབུལ་ཞིང༌། སྔགས་འློག་མ་ལན་ཅིག་ནས་ལྔའི་བར་བརློད་

པས་ལྷ་མློ་བཅུ་གཉིས་ལ་འབུལ་བར་བཤད་དྗེ། རྒྱུད་དྗེར་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་ལས་མྗེད་པ་ལ་དགློངས་པར་མངློན་ནློ། །གཞུང་ནས་རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ཁ་གྗེན་དུ་

ཕྱྗེ་ལ་མཚན་ཕྱྗེད་ན་གཏློར་མ་སྦྱིན་པར་བྱ་སྗེ་ཞྗེས་གསུངས་ནས། གཏློར་སྔགས་

གཉིས་བཀློད་པ་མ་གཏློགས་པ་མགྲློན་གང་ལ་འབུལ་བ་སློགས་མི་གསལ་ལ། 

1  སྐུ།   འབྱུང་བའི



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྔགས་གློང་མའི་མཐར་ཞྗེས་བྱ་བ་འདིས་ལན་ལྔའི་བར་དུ་མངློན་པར་བསྔགས་པར་

བྱས་ལ་བསབ་པར་བྱ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ལན་གཉིས་སློགས་གདམ་ང་ཅན་གི་

ཚིག་མྗེད་དློ། །མངློན་བརློད་དང་ཀུན་སྤྱློད་ལས། སྐྲ་གྲློལ་ཞིང་གཅྗེར་བུར་བྱས་ནས་

ལྷློར་བལྟས་ཏྗེ་རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ཁ་གྗེན་དུ་ཕྱྗེ་ནས་མཚན་ཕྱྗེད་ན་གཏློར་མ་བྱ་བར་

བཤད་ཅིང༌། སྔགས་ལན་གཉིས་སློགས་བརློད་པ་ལ་གདམ་ང་ཅན་གི་ཚིག་མྗེད། 

དྗེས་ན་ལྭ་བ་པས་གདམ་ང་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི། སྤྱིར་ལན་ལྔ་བརློད་དགློས་ཀང་ལྷ་

སློ་སློ་ལ་ལྟློས་ནས་མ་ངྗེས་པས་དྗེ་ལ་དགློངས་ཏྗེ། གཅིག་གཙོ་བློ་དང༌། དྗེ་ནས་

གཅིག་བསན་ནས་ཡུམ་དང༌། དྗེ་ནས་གཅིག་བསན་ནས་ལྷ་མློ་བཞི་དང༌། དྗེ་ནས་

གཅིག་བསན་ནས་སློ་མཚམས་མ་ཕྱློགས་ན་གནས་པ་དང༌། དྗེ་ནས་གཅིག་བསན་

ནས་མཚམས་ན་གནས་པ་ལ་དབུལ་ལློ། །དྗེ་ལྟར་ཕུལ་བའི་རྗེས་སུ་ཞལ་བསིལ་

དང༌། ལག་ཕྱིས་དང༌། སློ་རྩི་ལ་སློགས་པ་དབུལ་ཞིང་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆློད་

ནས་རང་པ་བརྒྱད་པས་བསློད་དྗེ། འདློད་དློན་འགྲུབ་པར་གསློལ་བ་གདབ་པར་བྱ་

སྗེ། སིད་པ་དང་མཉམ་ཞི་བའི་ཆགས་བཅློམ་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་འཇློམས། །ཁྱློད་ནི་

དངློས་པློ་མཐའ་དག་མཁའ་ལྟར་གཟིགས་པ་དག་དང་ལྡན། །མགློན་པློ་ཤིན་ཏུ་བརྩྗེ་

བ་ལྕི་བའི་ཆུས་བརླན་ཐུགས་ཀི་ཆུས། །མཛོད་ཅིག་ལྷ་མློ་རྣམས་ནི་བདག་ལ་ཤིན་

ཏུ་རྗེས་བརྩྗེར་མཛོད། ཅྗེས་བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་འཇིག་རྟྗེན་པའི་གཏློར་མ་ནི་སློམ་

འབྱུང་དང༌། འགྲྗེལ་པ་སློགས་ནས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷར་བསྒྱུར་བ་མྗེད་པར་

འབུལ། ཕམ་འཐིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་མང་པློས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་མཛད། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་

རས་འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་རྗེས་ལ། བདྗེ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མཆློག་གི་ལྷ་ཡུམ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་བསྒྱུར་ནས་འབུལ་བ་མཛད་དློ། །ཕམ་འཐིང་

པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཁ་ཅིག །ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པ་དུར་ཁློད་བརྒྱད་ལ་

ཕློག་པས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་པ་ལ་འབུལ་བར་

བཞྗེད་དྗེ། རྒྱ་གཞུང་གི་ཁུངས་ནི་མ་མཐློང་ངློ༌། །

སྔར་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུར་ཁློད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་དང་ཞིང་སྐློང་དང་

ཀླུ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཕྱློགས་གཡློན་དང༌། མཚམས་གཡས་སུ་བསྐློར་ཞིང༌། ༀ་ཁ་ཁ། 

ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦྦ་ཡཀ། རཀ་ས། བྷཱུ་ཏ། པྲྗེ་ཏ། པི་ཤཱ་ཙ། ཨུནྨ་ད། ཨ་པ་སྨཱ་ར། བཛྲ་

ཌཱ་ཀ། ཌཱ་ཀི་ནྱཱ་ད་ཡ། ཨི་མཾ། བ་ལིཾ་གྲིཧྞ་ཏུ། ས་མ་ཡ་རཀནྟུ་མཱ་མ། སརྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་

ཡཙྪནྟུ། ཡ་ཐྗེ་བཾ་ཡ་ཐྗེཥཾ། བྷུ་ཛ་ཐ། པཱི་བཱ་ཐ། ཛི་གྲ་ཐ། མཱ་ཏི་པྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦྦཱ་ཀརྟ་

ཡ། སད་སུ་ཁཾ་བི་ཤུདྡ་ཡྗེ། ས་ཧྗེ་ཡི་ཀ་བྷ་ཝནྟུ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་ལན་གཉིས་

བརློད་ནས་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ན་གནས་པ་ལ་དབུལ་བར་བྱའློ། །ཕྱློགས་སྐློང་ལ་

སློགས་པས་བདུད་རྩི་དྗེ་གསློལ་བས་ལུས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་ཚིམ་པར་བསམ་

མློ། །དྗེའི་རྗེས་ལ་མགྲློན་སྤྱི་ལ་སློ་རྩི་ལ་སློགས་པ་དབུལ་ཞིང༌། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་

གིས་མཆློད་རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད་ལ། བརའི་ལག་པས་བར་བྱས་ཏྗེ་འདློད་དློན་ལ་

གསློལ་བ་གདབ་བློ། །བརའི་ལག་པས་བར་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། འགྲྗེལ་པ་རྣམས་དང་རྟག་

པའི་རློ་རྗེས་གསལ་བར་མ་བཤད། ཁ་ཅིག་གིས་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་གི་

སྗེང་ན་ཕར་ལ། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་སྗེ་གློལ་བྱྗེད་པ་ཡིན་ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་

ཀང༌། འློག་ནས་འཆད་པའི་གཤྗེགས་གསློལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང་གཅིག་པར་མངློན་ལ། 

འདིར་ནི་མཉྗེས་པར་བྱྗེད་པའི་བར་དང༌། འློག་ཏུ་ནི་གཤྗེགས་གསློལ་གི་བརར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

500

བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཆློ་ག་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐློང་བའི་དློན་དུ་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། 

ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཏྗེ་ནློ་པ་ཏིཥྛ། ཌི་ཌློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་

ཏློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་པློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སརྦྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦྦ་

ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ། ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ བྷ་ག་ཝཱཾ། བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་མ་མྗེ་

མུཉྩ། ཧྗེ་རུ་ཀ་བྷ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་

བཟླ་བར་བྱའློ། །འདི་ནི་མངློན་བརློད་ལས་གསུངས་སློ། །ཆློ་གའི་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐློང་

ཚུལ་ནི། སྔགས་དྗེས་ལྷག་ཆད་ཀི་ཉྗེས་པ་དག་པར་བྱས་པས་ཆློ་ག་ཚང་བར་འགྱུར་

བའི་དློན་ནློ། །

དྗེ་ནས། ༀ་ཡློ་ག་ཤུདྡཿ སརྦྦ་དརྨཿ ཡློ་ག་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང༌། སིང་

ཁར་པད་ཀློར་གི་ཕྱག་རྒྱས་མཉྗེས་པར་བྱས་ལ། ཕྱག་རྒྱ་སྡུད་པ་ན། ལག་པས་

འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱ་ཞིང༌། མཐྗེ་བློང་དང་སིན་ལག་གིས་སྗེ་གློལ་གཏློག་པ་སྔློན་དུ་

འགྲློ་བས། ༀ་བཛྲ་མུཿ ཞྗེས་བརློད་དྗེ་འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་

ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་བདག་ཉིད་ལ་གཞུག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་གི་སྡུད་རིམ་ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པའི་བར་དུ་བྱ་ལ། དྗེ་ལས་ལྡང་བ་

ན་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་ལྡང་བར་བྱའློ། །ལུས་

དཀིལ་ཇི་ལྟར་བསྡུ་བ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་ཐུན་སྔ་ཕྱིའི་བར་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། དངློས་ཀི་དློན་དང༌། 

ཐུན་གཞན་བྱྗེད་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་གཙོ་བློ་

ཡབ་ཡུམ་དུ་ལངས་པ་ལ་རང་ལ་དཔའ་བློའི་གློ་ཆ་དྲུག་དང༌། ཡུམ་ལ་དཔའ་མློའི་གློ་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

501

ཆ་དྲུག་པློ་རྣམས་དང༌། རང་གི་གནས་ཉྗེར་བཞིར་ཉི་གདན་ལ་པུཾ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་

གྗེ་ཉྗེར་བཞིའི་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློ་རྣམ་པར་བསམས་ནས། ཚམ་ངམ་སྗེ་བགྗེགས་

འཇིགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སྗེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བརློད་པས་བསྲུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚུལ་ནི། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་ཤར་ནས་

གཡློན་སྐློར་དུ་སྗེ་གློལ་གཏློག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་སྔགས་བཞི་བརློད་པའློ། །ཚངས་

པ་ནི་བདྗེ་མཆློག་ཡིན་ལ། དྗེར་སྤྱློད་པ་ནི་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་ལློ་སློམ་

པའི་ངློ་བློར་ལྟ་བའློ། །དྗེ་ནི་རྟག་གྱུར་ནས་ཏྗེ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བྱའློ་ཞྗེས་པའློ། །དཔའ་

བློའི་རང་པ་བརྒྱད་པའི་གསང་སྔགས་ཀིས་བདག་ཉིད་ལ་མཆློད་པ་དང༌། བ་མ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་དང༌། བྱང་སྗེམས་མཐློང་ནའང་འཁློར་ལློ་སློམ་པར་མློས་པས་རང་

བརྒྱད་ཀི་སྔགས་ཀིས་བསློད་ནས་ཕྱག་ལ་སློགས་པ་བྱའློ། །སངས་རྒྱས་བྱང་

སྗེམས་ནི་དྗེ་དག་གི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡང་གཟུང་ངློ༌། །སྤྱློད་པ་བྱྗེད་པའི་དུས་སུ་ནི་བ་

མ་མ་གཏློགས་པ་ཕྱི་རློལ་དུ་ཕྱག་ལ་སློགས་པ་མི་བྱྗེད་པར་བཤད་དློ། །རྒྱུད་འདི་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལྗེགས་པར་བསམས་པའི་སྦྱློར་བ་སྗེ། རྣལ་འབྱློར་པ་བདག་ཉིད་

གཞན་ལ་བག་ཚ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐྲག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སངས་ཏྗེ་བློ་གྲློས་

ཆྗེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱློར་པས་སྤྱད་པར་བྱའློ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། ཁམས་གསུམ་

པའི་འཁློར་ལློའི་ཚོགས་བདྗེ་བའི་མཆློག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་དབྱྗེར་

མྗེད་པར་སློམ་པ་ལ་གནས་ནས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཕྱག་རྒྱ་རིགས་ལྔར་ཀུན་

ཏུ་སྤྱློད་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རིགས་གཅིག་ཏུ་ནི་བརྟགས་པ་སྗེ་

བཞག་པ་ཡིན་ནློ། ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །བདག་གཉིས་ཀི་མཚན་མར་རྣམ་པར་མི་
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རྟློག་པ་སྗེ། དྗེའི་དམིགས་གཏད་འཇིག་པའི་སྗེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀིས་འདློད་པའི་

ཡློན་ཏན་སྤྱི་དང༌། བྱྗེ་བག་ཏུ་ཕྱག་རྒྱའི་གཟུགས་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ལ་བདྗེ་སློང་གི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྤྱློད་པར་བྱྗེད་དྗེ། དྗེ་ལྟར་ལློངས་སྤྱད་པས་ནི་ལུས་

རྒྱས་པས་བདྗེ་བའི་རྟྗེན་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། དྗེ་བས་ནི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་དང༌། དྗེ་

ལས་ནི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ལྟར་བྱ་མི་རུང་བ་དང༌། དྗེ་

ལྟར་སྤྱད་པའི་འབུས་བུ་མི་ཟད་པ་འབྱུང་བའི་དློགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སངས་

ལ། རྣལ་འབྱློར་པ་དཔའ་བློ་སྗེང་གྗེ་བཞིན་དུ་ཉམ་ང་བ་མྗེད་པར་སྤྱློད་དློ། །དྗེ་ལྟར་

དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀའི་གློ་འཕང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་ལུས་ཀི་བསྒུལ་བསྐློད་

དང༌། ངག་གི་སྨྲ་བརློད་བཏང་སློམས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་པ་དང༌། 

སྔགས་བཟླས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚོགས་རློགས་པར་བྱྗེད་དྗེ། ཀུན་སྤྱློད་ལས། ཤྲི་ཧྗེ་

རུ་ཀའི་གློ་འཕང་གནས། །ཡན་ལག་གི་ནི་བསྐློད་པ་དང༌། །ཚིག་གི་རབ་འབྱམས་ཇི་

སྗེད་པ། །དྗེ་སྗེད་ཕྱག་རྒྱ་གསང་སྔགས་ཡིན། ཞྗེས་ཏྗེ། རྗེས་སྤྱློད་བྱ་ཚུལ་དྗེ་རྣམས་

ནི་ཀུན་སྤྱློད་དང་མངློན་བརློད་ལས་འབྱུང་ངློ༌། །ཁྲུས་བྱྗེད་པའི་དུས་སུ་ནི་ལྷ་དབང་

བསྐུར་བའི་ཆློ་གས་བྱའློ། །ཁ་ཟས་ཀི་དུས་སུ་ནི་རང་གི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྐད་

ཅིག་གིས་གསལ་གདབ། གཏློར་མ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཆློ་གས་སམ། ཡང་ན་ཡི་

གྗེ་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབ་ལ། ༀ་ཁ་ཁ་ཞྗེས་སློགས་ལན་ཅིག་བརློད་ལ་

ཕྱློགས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་འབུལ་བར་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་བཤད་དློ། །

དྗེ་ནས་རང་གི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་འབར་བ་སློགས་ཀི་ཆློ་གས་སྦྱང་བར་

འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། བ་མ་དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་
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མ། །མཆློད་ཅིང་རྗེས་སུ་སྤྱད་པར་བྱ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་སྔགས་ཀིས། །རྟག་ཏུ་

བྱིན་གིས་བརླབ་བྱ་ཞིང༌། །ཧ་ཧློ་ཧྲིཿ ཞྗེས་པས་སྔགས་ཀིས། །སྦྱང་བ་དང་ནི་རྟློགས་

བྱ་སྗེ། །ཧ་ཡིག་ཁ་དློག་འཕློག་པར་བྱྗེད། །ཧློ་ཡིག་དྲི་རྣམས་འཕློག་པར་བྱྗེད། །ཧྲིཿ 

ཡིག་ནུས་པ་བཅློམ་པ་དང༌། །བདུད་རྩིའི་རྣམ་པའང་བརྟྗེན་པར་བྱ། །ལྷ་གསུམ་ལ་

སློགས་དང་བལ་བ། །གལ་ཏྗེ་སྗེད་ལྡན་འཐུངས་གྱུར་ན། །དྗེ་ནི་དུག་འགྱུར་ཐྗེ་ཚོམ་

མྗེད། །སྔགས་ཀི་དངློས་སྒྲུབ་སྐྗེ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་དགློས་

སློ། །དྗེའི་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། སློམ་འབྱུང་འགྲྗེལ་པ་ལས། ལག་པ་གཡས་ལ་ཧློ་ཡིག་ལས་

སྐྗེས་པའི་འཁློར་ལློ། །རྣམ་སང་གི་ངློ་བློ་ཧློ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་བསམས་ནས་དྗེའི་

སྗེང་དུ་རས་ཀི་སློད་བཞག་ལ། ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་ཧ་ལས་སྐྗེས་པའི་སང་མཐའི་

རང་བཞིན། པད་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཧས་མཚན་པ་བསློམས་པ་ཡིས་ཁ་

དགྗེ་བ། རས་ཀི་སྗེང་དུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲིཿ ཡིག་མི་བསྐློད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་

བལྟས་ལ། སྔགས་དྗེ་གསུམ་ལན་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་བརློད་ནས། ཧྲིཿ འི་

གཡས་སུ་ༀ། གཡློན་དུ་ཨཱཿ ། མདུན་དུ་ཧཱུཾ་གནས་པར་བསམས་ལ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

ཡང་སྔ་མ་ལྟར་བརློད་ནས། བ་མ་དང༌། དཔའ་བློ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་ལ་མཆློད་ནས་

རང་གིས་བསྗེན་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་བསྗེན་པའི་ཉྗེས་པ་ནི་ལྷ་གསུམ་

ཞྗེས་པ་བཞིས་བསན་པར་འཆད་དློ། །ཧ་ལ་སློགས་པས་ཁ་དློག་དང་དྲི་ནུས་ཀི་སྐློན་

འཕློག་པ་ནི་སྦྱང་བའློ། །སྐློན་བསལ་ནས་བདུད་རྩིར་བྱྗེད་པ་ནི་རྟློགས་པའློ། །མང་

པློར་སྦྗེལ་བ་ནི་འབར་བར་བྱས་པའློ། །འདི་ནི་བཟའ་བཏུང་ལ་ལློངས་སྤྱློད་རྗེས་ཀིས་

བྱ་དགློས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཉྗེས་དམིགས་ཆྗེ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་
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ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དློ་སམ་དུ་མློས་པའི་ང་རྒྱལ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། 

ༀ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡ་སརྦ་དརྨཿ ས་མ་ཡ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད། ས་མ་ཡ་ནི་འདིར་

མཉམ་པའི་དློན་དང༌། ཤུདྡ་ནི་དག་པའློ། །དྗེ་ནས་ལྕྗེ་རློ་རྗེར་སྐྗེད་པ་དང༌། བྱིན་གིས་

བརླབ་པ་སྔར་བཞིན་དུ་བྱས་ལ་ལློངས་སྤྱད་པས་ལྟྗེ་བར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་མཾ། ནཱ་ད་

དཀར་དམར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློར་མློས་པ་ལ་ཕུལ་བས་ཚིམ་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་

འདྲ་བའི་ཚུལ་གིས་ཟློས་ན་ཡློན་སྦྱློང་ནུས་པ་ཡིན་ཏྗེ། གདན་བཞི་ལས། གང་ཞིག་

ཅུང་ཟད་བཟའ་བཏུང་རྣམས། །བསྔློ་བ་བྱས་ནས་བཟའ་བར་བྱ། །འདི་ལྟར་སྤྱློད་པའི་

རྣལ་འབྱློར་བ། །བུ་ལློན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་ནང་གི་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཚུལ་གིས་

ཟ་བ་ལ་བུ་ལློན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་ཏྗེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྗེའློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་

ལྟར་ཐུན་དང་པློ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བཤད་ནས། ཉིན་གི་གུང་ཐུན་ལ་ནི་བསམ་གཏན་

གི་ཁང་པར་ཞུགས་ཏྗེ། སྔར་བཤད་པའི་སྔགས་གསུམ་བརློད་པས་སྐད་ཅིག་གིས་

རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་འཁློར་ལློ་རློགས་པར་མློས་པར་བྱས་ཏྗེ། སྔར་བཞིན་གསལ་གདབ། 

གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གསལ་གདབ་ཟིན་པ་དང༌། གསང་གནས་བྱིན་རླབས་སློགས་

བྱས་ལ་བདྗེ་སློང་བསློམ། འཁློར་རྣམས་གསལ་བཏབ་ཟིན་པ་དང༌། སྔར་གི་བདྗེ་བ་

འདྲ་པར་བྱས་ལ། ཆློས་སློ་བདུན་གི་དག་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་ཞིག་དྲན་པར་བྱ། 

དྗེ་ནས་ལུས་དཀིལ་བསློམ། དྗེ་ནས་གློ་བགློ་བ་སློགས་སྔར་བཞིན་བྱའློ། །འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་ལས། དག་པ་གསུམ་ནས་སྦྱློར་བ་ཚོགས་བསག་གི་བར་རྣམས་ཐུན་གཞན་

གསུམ་ལ་བྱ་བར་མ་བཤད་ཀང༌། བསྐྗེད་རིམ་ལ་སྗེམས་ཅུང་ཟད་ལས་རུང་གི་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་མ་ཐློབ་བར་དུ་མ་ཆག་པ་རྗེ་དང༌། སློང་པའི་ངང་ནས་ནཱ་ད་འཇློག་པ་ནས་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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མངློན་བྱང་སློམ་པའི་བར་བྱས་ན་ལྗེགས་སློ། །ཐུན་དྗེ་བཏང་ནས་ཕྱི་དྲློའི་ཐུན་ལ་མ་

ཞུགས་ཀི་བར་དང༌། ཕྱི་དྲློའི་ཐུན་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཐུན་བཞི་པ་

མཚན་མློའི་ཐུན་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱས་ལ། དྗེའི་མཐར་ནམ་གི་གུང་ལ་ནི། ངག་གི་

བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་བདག་ཉིད་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ལ། ༀ་ཚུར་

སྤྱློན་ཚུར་སྤྱློན་དཔའ་བློ་ཆྗེ། །དག་པའི་ཚིག་ནི་སློན་པ་བློ། །སྐྗེ་དང་འཇིག་དང་རང་

འབྱུང་བ། །སློང་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་འདི་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང༌། མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་

བའི་དབྱངས་གསལ་ཚར་གཅིག་བརློད་ལ། འློད་གསལ་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པར་

བྱས་ལ། གཉིད་ཀང་འློད་གསལ་དུ་མློས་པར་བྱའློ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །འདི་ནི་གཉིད་

ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པ་ལ་སློབ་པ་ཡིན་པས་བཟླས་པ་དང་གཏློར་མ་ཟིན་པའི་འློག་

ཏུ་སྡུད་རིམ་སིང་ཁར་བྱས་ནས་ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པར་བྱས་པའི་འློག་ཏུ་སྗེམས་

གཡློ་མྗེད་དུ་བཟུང་ན་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པའི་སློབས་ཆྗེའློ། །ཐུན་བཞི་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་ཅི་མང་དུ་བརློད་པར་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་ཡང་ཐློ་རངས་ཀི་ཐུན་ལ་འློད་གསལ་ལས་ལངས་ཏྗེ། ལུས་དཀིལ་

འཁློར་གི་འཁློར་ལློར་མློས་པ་བྱ་སྗེ། ༀ་ཚུར་སྤྱློན་སློགས་བརློད་ནས་ཐུན་དང་པློའི་

བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་གནས་པར་བྱའློ། །དྲིལ་བུ་པའི་ལུས་དཀིལ་ལ་ནི། 

ལྷ་ལྔ་ལས། ས་བློན་འློད་ཀིས་ཤྗེས་རབ་བདག་པློ་དང༌། །འཁློར་ལློ་པ་དང་ཁང་པ་

བརྩྗེགས་མ་རྣམས། །སང་བར་བྱས་ཏྗེ་འློད་གྱུར་རིམ་བཞིན་བསྡུ། ཞྗེས་གསུངས་

པས། སིང་ཁའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས། འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་རྟྗེན་དང་

བརྟྗེན་པ་ཐམས་ཅད་སང་བར་བྱས་པའི་མཐར་སློད་བཅུད་དུར་ཁློད་དང༌། དྗེ་དང་
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བསྲུང་འཁློར་གཞལ་ཡས་ཁང་དང༌། དྗེ་ལྷ་ལྔ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ལྷ་ལ་སྡུད་ཅིང༌། ཡུམ་

བཞི་སྔར་བཞིན་སྡུད། ལུས་དཀིལ་རྐང་པ་ཡིན་ན་ཁང་པ་བཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལ་བསྡུ། 

དྗེ་ནས་བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་རྣམས་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་རང་གནས་སུ་ཐིམ་

པའམ་རིམ་གིས་བསྡུས་ཏྗེ། སིང་ཁའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་བཞག །དྗེ་ནས་གཞིའི་

གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་སིང་ཁའི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བསྡུ། དྗེ་གཉིས་ཀང་སིང་

ཁའི་ཉི་གདན་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལ་བསྡུ། ཉི་མ་དང་ཨཱུ་དང་ཧ་ནས་ནཱ་དའི་བར་རྣམས་

སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་རིམ་གིས་བསྡུས་ལ། ནཱ་ད་ཡང་མི་དམིགས་པར་བྱས་ཏྗེ། ཕྱག་

གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ལངས་ལ་བསྔློ་བ་དང་སྨློན་ལམ་དང༌། ཡིག་བརྒྱ་ཡང་བརློད་

གསུང་སྗེ། སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་དགློས་སློ། །

ཐུན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ན། གུང་དང་ཕྱི་དྲློའི་ཐུན་མཚམས་སུ། །བསམ་

གཏན་ཁང་པར་སན་བདྗེར་འདུག །བདག་ཉིད་འློད་ཟྗེར་དུ་གྱུར་པ། །ཧཱུཾ་དུ་གྱུར་ཏྗེ་

ཡློངས་གྱུར་ལས། །བཅློམ་ལྡན་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི །དཀིལ་འཁློར་འཁློར་ལློ་ལྷ་

ལྔ་ཡི། །ཁང་བརྩྗེགས་རིན་ཆྗེན་ཚོགས་ལས་གྲུབ། །དུར་ཁློད་བརྒྱད་བསྐློར་གསལ་

དམིགས་ནས། །དབང་བསྐུར་བ་ལ་སློགས་པ་ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་བྱའློ། ཞྗེས་རང་འློད་

དུ་བཞུས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཧཱུཾ་དུ་གྱུར། དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྟྗེན་

ཐམས་ཅད་དང༌། བཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་བསྐྗེད་པའམ། ཡང་ན་སྔར་བཞིན་དག་པ་གསུམ་

ནས་ཡྗེ་ཚོགས་ཀི་བར་ཇི་ལྟར་འཚམ་པ་ཅིག་བྱ་ལ། མངློན་བྱང་གི་བར་དུ་བསློམས་

ནས་སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་བརློད་ལ། རྟྗེན་ཐམས་ཅད་དང་གཞིའི་ཧྗེ་རུ་ཀ་བསྐྗེད་ལ་

གསལ་གདབ། དྗེ་ནས་ལུས་དཀིལ་བསློམས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སློགས་བྱའློ། །ཐུན་
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མཚམས་ཐ་མ་ལ་ནི་སྔར་བསན་པའི་ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་སྦྱང་ལ། བཟླས་བརློད་ཀི་

རྗེས་ལ་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་ཐམས་ཅད་འློད་དུ་གྱུར་པ་དཀིལ་འཁློར་བདག་པློ་ལ་

བསྡུས་ལ། དཀིལ་འཁློར་གཙོ་བློ་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་ཡང་འློད་དུ་གྱུར་པ། སིང་

ཁའི་ཤྗེས་རབ་རབ་གྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལ། །དྗེ་ཡང་སིང་ཁའི་ཉི་བཅས་ཧཱུཾ། །ཉི་མ་ཨུ་ཧའི་

མགློ་ཟླ་ཚེས། །ཐིག་ལྗེ་ནཱ་དའི་བར་བསྡུས་ལ། །དྗེ་ཡང་དམིགས་མྗེད་གཉིད་ལ་

འཇུག །ནང་པར་གི་དུས་སུ་རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མའི་གླུས་བསྐུལ་བས་སད་པར་མློས་

པ་བྱས་ལ། ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་ཉི་མ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བྱའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བྱའློ། །གཉིས་པ་རློགས་པའི་རིམ་པ་ནི། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་མདུན་བསམས་ནས། ཞྗེས་

སློགས་ཀིས་སློན་ཏྗེ་ཟུར་དུ་བཤད་པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ཕན་ཡློན་ནི། སྗེམས་ནི་

ངལ་བསློ་སློགས་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ག་ནས་ཕན་ཡློན་དུ་འཆད་ལ། དྗེ་ཡང་བསྐྗེད་

རིམ་ཁློ་ནའི་མིན་གི། རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །ཚིགས་བཅད་འདིའི་གློང་དུ་

ཕན་ཡློན་གསུངས་པ་ནི། རྩ་རྒྱུད་ལས། མི་མཆློག་གང་ཞིག་ཀུན་སྤྱློད་པ། །སིག་པ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་པས། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ས་ཐློབ་ཅིང༌། །སྐྗེ་དང་སྐྗེ་བར་

བདྗེར་གཤྗེགས་ཀི། །རིགས་སྐྗེ་རྒྱལ་པློ་ཆློས་ལྡན་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྔློན་བསགས་

སིག་པ་ཡི། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་དམན་པ་སྗེ། །གང་ཞིག་འདི་ནི་རྟག་སློམ་པ། །ས་

ལ་འདློད་པ་ཀུན་དབང་ཕྱུག །དཔྗེར་ན་མར་གིས་གང་བའི་སློད། །མྗེ་ཡི་དབུས་སུ་

བཞག་པ་ནི། །མར་སར་སྗེང་དུ་ཞུ་གྱུར་ཅིང༌། །དྗེ་བཞིན་ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀའི། །མཚན་

གིས་སིག་པ་འཇིག་པར་འགྱུར། །བསམ་གཏན་བསམས་པ་ཙམ་གིས་སམ། །ཀློག་

ཅིང་ཁ་ཏློན་བིས་པ་ཡིས། །མཐློ་རིས་ལློངས་སྤྱློད་ཐློབ་གྱུར་པ། །ཡང་ན་འཁློར་ལློས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྒྱུར་བ་འཐློབ། ཅྗེས་བའི་འློག་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་པ་རྣམས། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་ས་ཐློབ་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡློན་དང༌། དྗེ་ཚེ་འདིར་མ་ཐློབ་ཀང་

སྐྗེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཐློབ་པ་ཡང་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་རིགས་སུ་སྐྗེ་བ་དང༌། ཆློས་འདི་

སྤྱློད་པའི་ཆློས་ལྡན་གི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར་བ་དང༌། ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་སིག་ཀུན་འདག་

པ་དང༌། ལམ་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བྱས་པ་ཙམ་དང༌། གླྗེགས་བམ་ལ་ཀློག་པ་དང༌། 

ཁ་ཏློན་དུ་འདློན་པ་དང༌། རྒྱུད་ཀི་གླྗེགས་བམ་བིས་པས་ཀང་མཐློ་རིས་ཀི་དཔལ་སྤྱི་

དང༌། ཁྱད་པར་པ་འཁློར་སྒྱུར་འཐློབ་པར་བསན་ནློ། །

གལ་ཏྗེ་གཡྗེང་བས་མ་གྲུབ་ན་འཆི་བའི་ཚེ་ཕན་ཡློན་ནི། ལམ་འདི་ཡི་རྣལ་

འབྱློར་པ་རྣམས་ལ་ནི་མང་འདས་ཏྗེ་འཆི་བ་དློན་དམ་པ་བསན་པ་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཅི་

ཞྗེ་ན། ཁྱིམ་བཟང་པློ་ནས་ཁྱིམ་བཟང་པློ་གཞན་དུ་འགྲློ་བའི་བར་སྐབས་སུ་ཅུང་ཟད་

ངལ་བསློ་བ་དང་འདྲ་བར་ཆློས་སྤྱློད་པའི་གནས་འདི་ནས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་

གཞན་དུ་འགྲློ་བའི་བར་སྐབས་སུ་རྣལ་འབྱློར་པ་སྗེམས་ངལ་བསློ་བ་ཙམ་ལ་འཆི་བ་

ཞྗེས་བརློད་པ་ཙམ་མློ། །དྗེས་ན་འཆི་བ་དློན་དམ་པ་བ་མ་ཡིན་ཞྗེས་པ་ནི། འགློད་

དགློས་པ་དང་ཕྱི་མར་འཇིགས་པའི་འཆི་བ་དྗེ་མིན་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །དྗེ་ཉིད་འཆད་

པ་ནི། ལམ་འདིའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་འཇིག་རྟྗེན་འདི་ནས་

འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་ཏུ་འཕློ་བའི་ཚེ་ནི་དཔལ་ཁག་འཐུང་སྗེ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང༌། རྗེ་བཙུན་མ་

ཕག་མློ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་ལག་ན་མྗེ་ཏློག་དང༌། བདུག་

སློས་ས་ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་ས་ཚོགས་པ་དང༌། སིལ་སན་གི་

སྒ་ས་ཚོགས་པ་དང༌། ཡིད་དུ་འློང་བའི་གླུའི་མཆློད་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་མཁའ་སྤྱློད་ཀི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གནས་སུ་འཁིད་པར་བྱྗེད་དློ། །འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་མཁའ་སྤྱློད་འློད་གསལ་ལ་

བྱས་ནས་འློད་གསལ་གི་གློ་འཕང་ལ་འགློད་པར་བཤད་པ་ནི་ངྗེས་དློན་གི་བཤད་པ་

ཡིན་ཏྗེ། འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་འཆར་དུ་འཇུག་པའློ། །གཉིས་ཀའི་བཤད་སྦྱར་ལས། 

དློན་དམ་པར་ནི་སྔློན་གི་གནས་ཡློངས་སུ་བཏང་སྗེ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་གནས་

རྣམས་ལ་བརྟྗེན་ནས་རྣལ་འབྱློར་པ་འགྲློའ ློ་ཞྗེས་སྒས་ཟིན་ཚོད་ཀི་སྗེང་ནས་བཤད་པ་

ནི་དྲང་དློན་གི་མཁའ་སྤྱློད་དློ། །དྗེས་ན་འཆི་བ་ཞྗེས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟྗེན་པའི་རྣམ་

པར་རྟློག་པས་བཞག་པ་སྗེ། རྣལ་འབྱློར་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀི་འཆི་བ་ནི་གནས་

བཟང་པློ་གཅིག་བཏང་ནས། བཟང་པློ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དྗེ་ལྟ་ན་ཚེ་འདིར་

ཁང་བཟང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བགྲློད་པ་ལ་འཆི་བ་ཞྗེས་མི་བརློད་པ་བཞིན་

ནློ། །དྗེའི་མཇུག་ཏུ། རྩ་རྒྱུད་ལས། དྗེ་འདྲའི་དཔའ་ཆྗེན་རྣལ་འབྱློར་མ། །ས་སྗེང་ན་ནི་

རྗེད་པར་དཀའ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ནི། ཕན་ཡློན་དྗེ་རྣམས་མངློན་དུ་བྱྗེད་ནུས་པའི་

ལམ་ལ་སྒྲུབ་པ་བྱྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་ནི་སའི་སྗེང་ན་ཤིན་ཏུ་

དཀློན་པར་བསན་པས། འདི་འདྲ་བའི་རྗེད་དཀའ་བའི་ལམ་ལ་ཉམས་ལྗེན་བྱ་ས་ཡློད་

པའི་དུས་སུ་ནི། ཤིན་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བར་ཤྗེས་པར་གིས་ལ། ལམ་འདི་ལ་ཐློས་བསམ་

སློམ་པ་ལ་འབད་པར་བྱློས་ཤིག །ཅྗེས་སློན་པའང་ཡིན་པ་ནི་འདིའི་འློག་ཏུ་མགུལ་

རྒྱན་ཞྗེས་པ་ནས། གློ་འཕང་མཆློག་ནི་བསློམ་པར་བྱ། ཞྗེས་སློགས་ལས་ཤྗེས་

སློ། །དྗེ་ལྟར་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དང་འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་འཆར་བ་གཉིས་ཀི་

བསྗེ་བ་གསུངས་པ་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་འདི་ཡི་གདམས་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ནི། 

ལུགས་འདིའི་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རྩད་བཅད་དགློས་པའང་ཤྗེས་པར་གིས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཤིག །

གཉིས་པ་མ་ཚང་བ་ཁ་སྐློང་བ་ནི། གཞུང་ནས་མ་ཟིན་ཀང༌། ལྭ་བ་པས། 

འདིར་ཕྱི་རློལ་དང༌། ལག་པ་ལ་མཆློད་པ་གཉིས་གསུངས་པས། སྔ་མ་ནི་ལག་པས་

མཆློད་པ་དང༌། ཕྱི་མ་ནི་ལག་པ་ལ་མཆློད་པར་བཤད་དློ། །དྗེ་ནི་གཡློན་པའི་ཀུན་

སྤྱློད་གི་ཁྱད་པར་ཅིག་ཡིན་ལ། དྗེ་ཡང་རྩ་རྒྱུད་ནས། དམ་ཚིག་བརྒྱད་གསུངས་པ་

ཤྗེས་ནས་སྲུང་བ་གལ་ཆྗེའློ། །འདི་ལ་གཉིས། དམ་ཚིག་བརྒྱད་སྤྱིར་བཤད་པ་དང༌། 

ཁྱད་པར་དུ་གཡློན་པའི་དམ་ཚིག་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས། དྗེ་ནས་རྣལ་

འབྱློར་རྒྱུད་དུ་ནི། །རྗེད་དཀའི་དམ་ཚིག་ང་ཡིས་བཤད། །སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་གཡློན་

ནས་འགྲློ། །འདློད་པའི་འབས་བུ་སྗེར་པར་བྱྗེད། །ཁྱིམ་དང་ཞིང་དུ་རྣམ་གནས་

པ། །ཤིན་ཏུ་རིང་ཡང་ཤྗེས་པར་འགྱུར། །ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་རྣལ་འབྱློར་མཆློག །སློབ་

དཔློན་རྣལ་འབྱློར་མ་ཉིད་ཡིན། །རྒྱུད་འདི་རུ་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ། །ལྗེགས་པར་གྱུར་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏྗེ། །བརས་མི་བྱ་ཞིང་སང་མི་བྱ། །ནུས་པ་ཡིས་ནི་མཆློད་པར་བྱ། །ཀ་ཀ་

གདློང་སློགས་བརྒྱད་པློ་ནི། །གྲློལ་དང་དད་པ་འཕྗེལ་བྱྗེད་པ། །རྟག་པར་དངློས་གྲུབ་

རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་སྐློང་བར་བྱྗེད། །ལྷ་མློ་གཞན་དང་ཀུན་སྦྱློར་

བའི། །རྣམ་པར་རྨློངས་པས་འདློད་པ་མིན། །གཉིས་སུ་འབྱྗེད་དང་ཐློགས་མྗེད་

མིན། །དམ་ཚིག་སྤྱློད་པའི་སྤྱད་བྱ་བ། །མི་མློའི་དབང་ཕྱུག་ལྗེགས་པར་

སྦྱློར། །ཚངས་སྤྱློད་དྗེ་བཞིན་བསམ་གཏན་ཏྗེ། །ཁློ་མྗེད་བུ་གར་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད། །འདི་

བརྒྱད་དམ་ཚིག་ཀུན་སྤྱློད་ཡིན། །སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་གནས་པ་ཡི། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རྟག་

ཤྗེས་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །སྐྗེས་པ་བུད་མྗེད་ཅྗེས་པའི་རང་པ་བཞིའི་དློན་ནི། 



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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སྔགས་པས་བུ་མྗེད་དམ་སྐྗེས་པ་མཐློང་བ་ན་གཡློན་གི་ཆ་ནས་འགྲློའ ློ། །དྗེ་ལྟར་ན་

ཤིན་ཏུ་རིང་ཡང་ཤྗེས་པར་འགྱུར་རློ། ཞྗེས་དང༌། ལང་ཀས། སྐྗེས་པའམ་བུད་མྗེད་

རྣལ་འབྱློར་མ། ཁྱིམ་མམ་ཤིན་ཏུ་རིང་པློ་ན་གནས་པ་ཡང་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ་གཡློན་

ནས་སྤྱད་པར་བྱའློ། ཞྗེས་དང༌། དཔའ་བློ་རློ་རྗེས། སྐྗེས་པའམ་བུད་མྗེད་རྣལ་འབྱློར་

མ་མཐློང་ན་གཡློན་གི་ཆ་རུ་བྱས་ནས་འགྲློ་བའློ། །རིང་ཡང་ཞྗེས་པའི་དློན་རིང་ཡང་

ཁྱིམ་མམ་ཞིང་དུ་གཡློན་པའི་སྤྱློད་པས་བྱ། ཞྗེས་དང༌། གཉིས་ཀའི་བཤད་སྦྱར་ལས་

ཀང་བུད་མྗེད་ནི་རྣལ་འབྱློར་མ་ལ་བཤད་པས། སྐྗེས་པ་ཡང་རྣལ་འབྱློར་པར་ཤྗེས་

ལ། ཞིང་ན་གནས་པ་ཞྗེས་གསུངས་པས། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ན་བཞུགས་པའི་

རྣལ་འབྱློར་ཕློ་མློ་ལ་བྱྗེད་པར་མངློན་ནློ། །གཞན་ཡང༌། བུད་མྗེད་ཐམས་ཅད་མཐློང་

བ་ན། །གཡློན་ནས་ལན་གསུམ་བསྐློར་བྱ་ཞིང༌། །སྤྱི་བློས་ཕྱག་ནི་བྱས་ནས་

ཀང༌། །ལན་གསུམ་བར་དུ་གསློལ་བ་གདབ། །ཁྱློད་མ་བདག་ནི་བུ་ཡིན་ཏྗེ། །ཇི་སིད་

བྱང་ཆུབ་འབྱུང་བར་དུ། །བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་ནུ་མ་ལས། །བྱུང་བའི་རང་གི་འློ་མས་

སྐློངས། ཞྗེས་ཀང་གསུངས་ཏྗེ། གསློལ་གདབ་ནི། ཁྱློད་མ་ཞྗེས་སློགས་སློ། །འདི་

དངློས་སུ་མ་ནུས་ཀང་ཡིད་ཀིས་བྱ་དགློས་པའི་འདི་པའི་དམ་ཚིག་གློ །མལ་ནས་

བརྒྱུད་པ་དང༌། མར་དློས་རྒྱུད་འདིའི་རྣལ་འབྱློར་ཕློ་མློས། འགྲློ་བའི་ཚེ་རང་པ་

གཡློན་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་འགྲློ་བ་དང༌། དྗེ་ལྟར་བྱས་པས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ན་

བཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་མས་རིང་མློ་ནས་ཀང་མཁྱྗེན་ནས་འཕད་ཅིང་ལུང་སློན་

པར་འཆད་དློ། །

གཞན་ཡང༌། རྩ་རྒྱུད་ལས། རང་བ་གཡློན་པ་སྔློན་དུ་འདློར། །ལག་པ་གཡློན་
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པ་ཡློངས་སུ་སྒྱུར། །གཡློན་གི་སྤྱློད་པས་རབ་མཆློད་བྱྗེད། །གཡློན་པས་འཁྱུད་པ་

ཙམ་དང་ནི། །གཡློན་པ་ཡིས་ནི་མཆློད་ཅིང་ཟ། ཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་གཡློན་པའི་

ཀུན་སྤྱློད་ཐམས་ཅད་དློ། །སློབ་དཔློན་ནི་རྣལ་འབྱློར་རྣམས་ཀི་སྐྗེད་བྱྗེད་ཡིན་པས་

རྣལ་འབྱློར་མ་ཉིད་ཡིན། ཞྗེས་བྱའློ། །བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་སྒྲུབ་

པ་པློ་དང༌། སློབ་དཔློན་ལ་བརས་པར་མི་བྱ་ཞིང༌། སང་བར་མི་བྱ་བར་ཅི་ནུས་པས་

མཆློད་དློ། །ཀ་ཀ་ཞྗེས་པའི་རང་པ་གཉིས་ནི། ལྭ་བ་པ་དང༌། ལྷ་སས་ཀི་འགྲྗེལ་པར། 

དམ་ཚིག་བརྒྱད་བཤད་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་འབྱུང་ཞིང༌། ཕྱི་མར། ཁྭ་སློགས་ཕློ་ཉ་

བརྒྱད་པློ་ལ། །གྲློལ་དང་དད་པ་འཕྗེལ་བྱྗེད་ཅིང༌། ཞྗེས་འདློན་ནློ། །འགྲྗེལ་པ་གཞན་

རྣམས་ནས་སྔར་དྲངས་པའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ཡང་དམ་ཚིག་བརྒྱད་ལ་མི་འདྲྗེན་

ནློ། །གཉིས་ཀའི་བཤད་སྦྱར་ལས། ཁྭ་གདློང་མ་ལ་སློགས་པ་མཆློད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་

སྒྲུབ་པ་པློས་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ཀང་མཆློད་པར་བྱ་བའི་དློན་དུ་འཆད་ལ། མློས་

དང་དད་པ་ཞྗེས་མང་པློ་ལས་འབྱུང་བས་ཁྭ་གདློང་སློགས་ལ་མློས་དང་ཞྗེས་སྦྱར་

རློ། །དངློས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུའི་དམ་ཚིག་བརྒྱད་ཀི་དང་པློ་ནི། སྔར་བཤད་པའི་གཡློན་པའི་

ཀུན་སྤྱློད་དང༌། མི་བརས་ཤིང་མཆློད་པ་ནི་དམ་ཚིག་དང་པློའློ། །ལྷ་མློ་ཞྗེས་པ་

གཉིས་ནི་དམ་ཚིག་གཉིས་པ་སྗེ། འདློད་པ་ལ་ཆགས་ཤིང་རྨློངས་པས་ཕློ་ཉ་མློ་

གཞན་དང་སྦྱློར་བ་སློང་བའློ། །གཉིས་སུ་མྗེད་ཅྗེས་པ་ནི་དམ་ཚིག་གསུམ་པ་སྗེ། 

བདག་དང་གཞན་གི་ཆར་འབྱྗེད་པ་སློང་བ་ལ་ལང་ཀ་དང་དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་བཤད་པ་

ནི། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པས། གཉིས་སུ་མྗེད་པར་རྟློགས་པ་དང་མ་བལ་བ་ལ་བཤད་

པས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་རྟློགས་པ་སྐློང་བ་དང་མ་བལ་བར་བྱྗེད་པའློ། །ཐློགས་མྗེད་
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པ་ནི་དམ་ཚིག་བཞི་པ་སྗེ། སྐལ་ལྡན་དང་ལང་ཀས་སྒ་སློར་བཞག་ཙམ་ལས་གཞན་

མ་བཤད། དཔའ་བློ་རློ་རྗེས། གང་གིས་ཀང་གཞློམ་དུ་མི་ནུས་པ་ལ་བཤད་དློ། །བ་

མ་སྔ་མ་རྣམས་ཐློགས་མྗེད་མིན། ཞྗེས་བཏློན་ནས་དམ་ཚིག་མྗེད་པ་སློགས་ལ། ཉློན་

མློངས་པའི་འདློད་པའི་དབང་གིས་ཐློགས་པ་མྗེད་པར་བྱྗེད་པ་མིན། ཞྗེས་ཟྗེར་མློད་

ཀང༌། འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས། གཉིས་སུ་མྗེད་དང་ཐློགས་མྗེད་པ། ཞྗེས་བཏློན་ནས་

འཆད་པས། དྗེ་ལྟར་དུ་བྱའློ། །རྩ་རྒྱུད་ལས། ཕློ་ཉ་མ་གཏློགས་གཞན་དག་ལ། །འདློད་

ནས་རྨློངས་པས་བགྲློད་མི་བྱ། །ཕློ་ཉ་ལ་རྟག་ཞྗེན་ཐར་པ། །འདའ་བ་ཡིས་ཀང་ལློངས་

སྤྱློད་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ཕློ་ཉ་ལ་ཐར་པའི་དློན་དུ་ཞྗེན་པས། རྟག་ཏུ་

སྗེ་རྒྱུན་དུ་བྱ་བ་དྗེས་འདའ་བའི་ཚུལ་གིས་ལློངས་སྤྱད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བ་

ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་ལམ་ལས་གང་གིས་ཀང་བཀྲི་བར་མི་ནུས་པ་ལ་བྱའློ། །དམ་ཚིག་

ཅྗེས་པ་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་ལྔ་པ་སྗེ། དམ་ཚིག་ནི་ལྷ་མློ་རྣམས་སློ། །སྤྱློད་པ་ནི་

འདློད་པ་སྤྱློད་པའློ། །སྤྱད་པ་ནི་དྗེ་བྱྗེད་པའློ། །དྗེའི་ཡུལ་ནི་ལས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཕྱག་

རྒྱ་གཉིས་སློ། །དྗེ་ལ་ཡང་གསུམ་པས་ནི་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ན་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དང་

བལ་བར་སྤྱློད་པ་བཀག་ཅིང༌། བཞི་པས་ནི་ལམ་འདི་ལས་ཡིད་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་

བར་བྱྗེད་དློ། །མི་ཞྗེས་པ་གཅིག་ནི་དམ་ཚིག་དྲུག་པ་སྗེ། འདི་ལ་ཀློང་ནས། རློ་རྗེ་དང་

པད་འདུས་པའི་དུས་སུ་དབང་ཕྱུག་དང་བལ་བར་མི་བྱའི། གཞན་དུ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་

དུ་བྱའློ། ཞྗེས་བཞྗེད་ལ། དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད། ལང་ཀས། གཞན་

འདྲ་བ་ལ་དབང་ཕྱུག་མ་དང་བལ་བར་མི་བྱ། ཞྗེས་བཤད་དློ། །སྐལ་ལྡན་དང་དཔའ་

བློའི་འགྲྗེལ་པར། བུད་མྗེད་དབང་ཕྱུག་ཤིན་ཏུ་སྦྱློར། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྗེགས་ལ། 
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དྗེ་ཡང་ལང་ཀའི་འགྲྗེལ་པར་ཀུན་ཏུ་སྦྱློར། ཞྗེས་འབྱུང་བ་གསལ་ཞིང་དློན་ནི་འདློད་

པའི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་འདྲྗེན་པའི་ནུས་པ་མ་རློགས་

པ་དྗེ་སིད་དུ་ཞྗེས་པའློ། །

འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ལས། ཚངས་པར་སྤྱློད་པ་དྗེ་བཞིན་གཞི། ཞྗེས་འདློན་པ་ནི། 

དམ་ཚིག་བདུན་པ་སྗེ། སྐལ་ལྡན་གིས་གཞིར་གྱུར་པའི་བྱང་སྗེམས་ལྗེན་པའི་

སྐབས་སུ། ཚངས་པ་ཉིད་དུ་སྤྱད་པར་བྱའློ། ཞྗེས་བཤད་ལ། དཔའ་བློས་ཀང་གཞིའི་

དློན་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་མཛད། ལང་ཀ་ཡང་དྗེ་དག་དང་འདྲ་བ་ལ། བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་འཛག་པའི་དུས་སུ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། དློན་ནི་དྲུག་པ་ལ་མི་འབལ་བར་

བཤད་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་སྤྱི་བློ་ནས་བྱང་སྗེམས་འཛག་པའི་དུས་སུ་ཡང་གསང་གནས་

ཀི་རྩྗེ་ལས་ཕྱི་རློལ་དུ་མི་འབལ་བར་བྱྗེད་པ་ལ། ཚངས་པར་སྤྱད་ཅྗེས་བྱས་པའློ། །སྔ་

མ་རྣམས་དྲུག་པ་གསང་གནས་སློགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་སློགས་དང༌། བདུན་པ་ནི། 

དགའ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་དམིགས་ཏྗེ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་བསམ་གཏན། ཚངས་

པ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཀི་དློན་དུ་སྤྱློད་པ་ལ་འཆད་མློད་ཀང༌། འགྲྗེལ་པ་

གསུམ་ལྟར་ལྗེགས་སློ། །ཁློ་མྗེད་ཅྗེས་པ་གཅིག་ནི་བརྒྱད་པ་སྗེ། བུ་གར་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་

པ་སྗེ ་ཡུམ་གི་པད་ནས་བྱང་སྗེམས་ལྗེན་པའི་དུས་སུ་ཁློ ་བ་མྗེད་པར་སྤྱློད་

པའློ། །ལང་ཀས། བྱང་སྗེམས་ལྗེན་པའི་དུས་སུ་སང་བར་མི་བྱྗེད་ཅྗེས་དང༌། སྐལ་

ལྡན་གིས་ཁློ་ཞིང་སང་བར་མི་བྱ་ཞྗེས་བཤད་པའི་དློན་ནི། དཔའ་བློས། བྱང་སྗེམས་

ལྗེན་པའི་དུས་སུ་བཙོག་པའི་འདུ་ཤྗེས་མི་བྱ་བ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏྗེ་བཙོག་

ཅིང་སྐྱུག་བློ་བའི་བསམ་པ་ནི། ཡུལ་དྗེ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱློགས་པའི་མི་འདློད་པ་ཡིན་
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པས། དྗེ་འདྲ་བ་དྗེ་ལ་སང་བ་ཞྗེས་གཞན་དུ་ཡང་འབྱུང་ངློ༌། །འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས། 

ཁློ་མྗེད་རྒྱུན་གིས་ཀུན་ཏུ་སྤྱློད། ཅྗེས་འབྱུང་ཡང༌། འགྱུར་སྔ་མ་རྣམ་པ་གསལ་ལ། 

ཀུན་ཏུ་སྤྱློད་པ་ནི་ལྕྗེས་བངས་ཏྗེ་འཐུང་བའློ། །དམ་ཚིག་བརྒྱད་ཀི་གྲངས་བྱྗེད་

ལུགས་དང༌། ངློས་འཛིན་བྱྗེད་ལུགས་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཚུལ་གཞན་ཡློད་ཀང༌། པཎི་ཏ་

གསུམ་གི་དགློངས་པ་ནི་སྔ་མ་ལྟར་ཡིན་པས་ཡིད་ཆྗེས་པར་སང་ངློ༌། །འདི་རྣམས་

བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་གལ་ཅན་ཡིན་ལ། ཡིད་ཆྗེས་པའི་བཤད་པ་ལ་མ་བརྟྗེན་ན་

བསྲུངས་ཀང་འབས་བུ་ཆུང་བས་མཁས་པ་གུང་བསྒིགས་ཏྗེ་ཞིབ་ཏུ་བཤད་དློ། །དམ་

ཚིག་འདི་བརྒྱད་གློང་མ་རྣམས་བདྗེ་མཆློག་གི་དམ་ཚིག་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པར་

འཆད་ཀང༌། གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་མ་གཏློགས་པ་བ་མྗེད་པ་གཞན་དང་ཐུན་མློང་བ་

ཡིན་ལ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་སྦློམ་པློའི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་དང༌། སློམ་པ་གཟུང་བསྒག་

གི་སྐབས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ནང་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡང་མང་བར་སང་བས་བིས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་ཀི་གནད་བཤད་པ་དང༌། ལག་

པའི་མཆློད་པ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ་མངློན་འབྱུང་ལས། གཡློན་པའི་ཀུན་

སྤྱློད་མང་དུ་གསུངས་པའི་མཐར། ཅུང་ཟད་གསུངས་དང་མ་གསུངས་པ། །དཔལ་

ལྡན་ཁག་འཐུང་གཡློན་པས་སྤྱློད། །སྒྲུབ་པློ་ས་སྗེང་ས་འློག་ན། །བཟླས་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་བལ་བས་ཀང༌། །གཡློན་པས་དངློས་གྲུབ་འགྱུར་བ་ཡིན། ཞྗེས་དངློས་གྲུབ་

འགྲུབ་པ་ལ་གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་བསྔགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། 

བཤད་པར་བྱ་སྗེ། རྩ་རྒྱུད་དང་མངློན་བརློད་སློགས་ལས། སློད་བཅུད་ཀུན་གཡློན་

ནས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་བྱྗེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་
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པར། རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློ་ལས། བརྟན་པ་དང་ནི་གཡློ་བ་ཡི། །འགྲློ་ཀུན་གཡློན་ལས་

བྱུང་བས་ན། །གཡློན་གིས་བཟའ་ཞིང་གཡློན་མཆློད་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །དྗེ་ཡང་

མངློན་བརློད་ལས། གཡློན་པའི་སྤྱློད་པ་ཤྗེས་རབ་སྗེ། །གཡས་པ་དྗེ་བཞིན་ཐབས་

ཡིན་ནློ། ཞྗེས་གཡས་གཡློན་གཉིས་ལས། གཡློན་པ་ཤྗེས་རབ་ཏུ་གསུངས་པས་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་འདིར་ཤྗེས་རབ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པས་སློང་པའི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དྗེ་ཤྗེས་རབ་ཀི་དམིགས་པ་ལ་དྗེར་བྱས་པ་དང༌། 

དློན་དྗེ་རྟློགས་པའི་ཤྗེས་རབ་གཉིས་སློ། །དྗེའི་དང་པློའི་དབང་དུ་བྱས་ན། སློད་བཅུད་

ཀི་བྱ་བྱྗེད་ཐམས་ཅད་འཇློག་པ་ནི་དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇློག་སྗེ། རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ནི། རྩ་ཤྗེ་ལས། གང་ལ་སློང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་

རུང་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། བྱ་བྱྗེད་གང་ཡང་མི་རུང་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

ཆློས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་ལ་ནི། གང་ལ་སློང་པ་ཉིད་

རུང་བ། །དྗེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱ་བྱྗེད་ཐམས་

ཅད་རུང་བའི་ཕྱིར་ན། སློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གཡློན་ནས་བྱུང་བར་གསུངས་ཀི། 

བུད་མྗེད་ལའང་གཡློན་པ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ཡློད་པས་དྗེ་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་

དང༌། གཡློན་བརྐང་མ་ལས་བྱུང་བའི་དཀར་ཆ་ལས། ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང༌། 

ལག་པ་གཡློན་པ་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་སློན་པ་མིན་ཏྗེ། རྒྱུད་རྣམས་ནས་ཀང༌། 

སློང་པ་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་བཤད་པ་མང་ངློ༌། །ཡང༌། སྐྗེ་དང་འཇིག་དང་རང་

འབྱུང་བ། །སློང་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་འདི་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་བྱས་པའི་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་ཉིད་སློད་བཅུད་ཁྱད་པར་ཅན་དག་པའི་
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དཀིལ་འཁློར་གཉིས་སུ་འབྱིན་པ་དང༌། སྡུད་པར་བྱྗེད་པ་པློ་ཡིན་པས། བརྟན་གཡློ་

ཐམས་ཅད་གཡློན་པ་ལས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏྗེ་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་གཡློན་པས་མཚོན་པའི་ཤྗེས་རབ་ནི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྒྲུབ་བྱྗེད་ཡིན་པས། ལམ་དྗེའི་རྟློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ད་ལྟ་

ནས་སྒིག་པའི་ཕྱིར་དུ་གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་རྣམས་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ཡང་ཤྗེས་རབ་ཀིས་

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཚན་ཉིད་རློགས་པར་རྟློགས་པ་ནི་ཐྗེག་པ་གཞན་དང་རྒྱུད་སྗེ་གཞན་

དང་ཡང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ལ། ལམ་གཞན་གིས་བསྐལ་པ་གྲངས་མྗེད་པས་སངས་

རྒྱས་འཐློབ་དགློས་པ་ལམ་འདིར་སྐྗེ་བ་འདི་ཉིད་ལ་འཐློབ་པ་ནི། ཡུལ་གི་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་མྗེད་ཀང་ཡུལ་ཅན་དམ་པའི་བདྗེ་བ་སྗེ། བདྗེ་བ་མཆློག་ལྷན་སྐྗེས་

ཀི་བདྗེ་བས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསློམས་པ་ལས་ཡིན་ཏྗེ། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་རྒྱས་

ཅི་ཞིག་བྱ། །མདློར་བསྡུས་པས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །བསྐལ་པ་བྱྗེ་བ་གྲངས་མྗེད་

པས། །ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་གང་འཐློབ་པ། །གང་གིས་དམ་པའི་བདྗེ་བས་ཁྱློད། །སྐྗེ་

བ་འདིར་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །དྗེ་རྒྱས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞྗེས་པ་

དང༌། མདློར་བསྡུས་པས་ནི། ཞྗེས་པ་ནི། སྐྗེ་བ་འདིར་བདྗེ་བས་འཐློབ་པར་འགྱུར། 

ཞྗེས་པ་དང་སྦྲྗེལ་རྒྱུ་ཡིན་པས་ལམ་གཞན་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ལ་བསབ་མི་དགློས་

པར་འགྲུབ་པ་ཡང་དྗེའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནློ། །

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན་པ་ལ་ཐབས་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། ལས་དང་པློ་

པའི་སྐབས་སུ་རང་གི་ལུས་ལ་དམིགས་ཏྗེ་སློམ་པ་སློགས་ཀིས་ལྷན་སྐྗེས་མཚོན་མི་

ནུས་པའི་ཚེ། ཕློ་ཉ་མློ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལས་མཚོན་དགློས་ཏྗེ། གསང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བ་གྲུབ་པ་ལས། ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་མཉམ་ལྡན་པས། །རློ་རྗེ་པད་མ་མཉམ་སྦྱློར་

བས། །བདྗེན་པ་གསུང་བས་མངློན་སུམ་དུ། །འདི་འདྲའི་སློམ་པ་གང་གསུངས་

པ། །དང་པློའི་ལས་ཅན་སྗེམས་ཅན་ལ། །ལས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་གང་སངས་ནས། །བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་ནི་རབ་སློན་པ། །གཞན་གིས་མཚོན་པས་མི་མཐློང་སྗེ། །དང་པློའི་ལས་

པས་རིག་པར་བྱ། །ཐློག་མ་བར་མཐའ་དྲི་མྗེད་པ། །རིག་སྗེ་གཞན་དུ་ནུས་མ་ཡིན། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །དྗེ་ལས་མཚོན་པ་སྔློན་དུ་སློང་ན་རང་ལུས་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའི་རྣལ་འབྱློར་བསློམས་པས། སློག་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ལྷན་སྐྗེས་

སྐྗེད་པར་ས་ཞིང༌། དྗེ་ལྟར་བྱ་ནུས་པ་ནས་ཀང་ཕྱིའི་རྐྗེན་ཕློ་ཉ་མློ་སྔགས་སྐྗེས་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཞིང་སྐྗེས་དང་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཕློ་ཉ་མློ་དང་འདུ་

བའི་སྐལ་བར་ལྡན་ན་ལམ་ཆྗེས་མྱུར་བར་འགྱུར་གི། གཞན་དུ་མིན་པས་ཐབས་དྗེ་

གཙོ་བློའ ློ། །དྗེ་འདྲ་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒིག་པ་ལ་ཡང་གཡློན་པའི་ཀུན་

སྤྱློད་ཀི་དམ་ཚིག་རྣམས་གལ་ཆྗེའློ། །དྗེ་ལ་དགློངས་ནས་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཕྱག་རྒྱ་དང་

བལ་གསང་སྔགས་ནི། །ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་

ཕློ་ཉ་ལྗེགས་འགྲློགས་པས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་འཐློབ། །བཟླས་བརློད་

བསམ་གཏན་མཆློད་མྗེད་པར། །མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སྔགས་དང་

ཕྱག་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་པློས། །མཆློད་པ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །འདི་ལས་གཞན་པའི་

མཆློད་མྗེད་དྗེ། །དྗེ་ལྟར་བསན་བཅློས་ངྗེས་པ་ཡིན། །ཕློ་ཉའི་ལམ་ལ་དགའ་རྣམས་

ཀི། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་དངློས་གྲུབ་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། བསན་བཅློས་ནི། ཕ་རྒྱུད་

མ་རྒྱུད་ཀུན་ནློ། །ངྗེས་པ་ནི་མི་འགྱུར་ཞྗེས་པའི་དློན་ནློ། །ཧྗེ་རུ་ཀ་མངློན་འབྱུང་ལས་
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ཀང༌། དཔའ་བློ་གང་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་དམན། །སྒྲུབ་པློ་མཆློད་པར་བྱྗེད་པ་ནི། །ཕུབ་མ་

རྡུང་དང་མཚུངས་པ་སྗེ། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །འློན་ཀང་རྩ་རྒྱུད་ལས། ཕློ་ཉ་རལ་གྲིའི་

སློ་འདྲ་ཞིང༌། ཞྗེས་གསུངས་པ་བསྗེན་པར་དཀའ་པའི་དློན་དུ་ཀློང་ཀ་ན་པ་བཞྗེད་པ་

ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ་མངློན་འབྱུང་ལས། རྣལ་འབྱློར་མྗེད་པར་རྣལ་འབྱློར་ཆློས། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་

ནི་བགྲློད་གྱུར་དང༌། །ཡྗེ་ཤྗེས་མྗེད་པར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཚུལ། །དམལ་བར་འགྲློ་བར་ཐྗེ་

ཚོམ་མྗེད། ཅྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཡུལ་རྟྗེན་ཀུན་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བར་དྗེ་ལྟར་བྱྗེད་པ་

ལ། ཉྗེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཤྗེས་དགློས་སློ། །ཡང་དྗེ་ཉིད་

ལས། རྟག་ཏུ་གཡློན་པ་ཡིས་ནི་བྱ། །བུད་མྗེད་རྣམས་ལ་མཐུན་པར་བྱ། །དྗེ་ཡིས་

ངྗེས་པར་རྟག་པར་འབྱུང༌། །རང་བ་གཡློན་པའི་མཐྗེ་བློང་གིས། །ས་ཡང་རློ་ཞིང་རི་

མློ་འདྲི། །ལག་པ་གཡློན་པས་རང་ཕྱློགས་ཀི། །སྤྱི་བློ་ལ་ནི་འཕྲུག་པར་བྱྗེད། །རང་

ཡུལ་ལག་པ་གཡློན་པས་སློན། །དྗེ་ཡིས་རང་གི་རིགས་ནི་དྲན། །སྒྲུབ་པློའི་ལུས་ལ་

ཕན་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཁའ་འགྲློ་མའི་ཕློ་ཉ་མློ་མང་པློ་ཞིག་གཡློན་

པའི་ཀུན་སྤྱློད་ལ་དགྗེས་ཤིང་བྱ་བ་དྗེས་འཇུག་པས་གཡློན་པའི་ཀུན་སྤྱློད་དྗེ་རྣམས་

དང་མཐུན་པར་སྤྱད་པས་དྗེ་དག་ཡིད་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡིན་ནློ། །ཁྱད་པར་

དུ་ལག་པ་གཡློན་པ་མཆློད་པའི་ཀུན་སྤྱློད་བྱྗེད་པ་ནི་ཕློ་ཉ་མློ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འདུ་

བ་ལ་སྔློན་དུ་བར་བསན་དགློས་ལ། བར་ཡང་ལག་པ་གཡློན་པས་བྱྗེད་དྗེ། རྩ་རྒྱུད་

ལས། བར་ནི་ལྔ་པློ་བསན་པ་དག །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་ལག་གཡློན་གིས། །འདི་ནི་དཔའ་

བློའི་གནས་ཡིན་ཏྗེ། །བར་རྣམས་ལ་ནི་རབ་འཇུག་པའློ། །ཁམས་གསུམ་རྒྱུ་དང་མི་

རྒྱུ་དང༌། །འགྲློ་ཀུན་གཡློན་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། ཞྗེས་དང༌། སློམ་འབྱུང་ལས་ཀང༌། 
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དྗེ་ནས་ལག་གཡློན་གི་ནི་བར། །མདློར་བསྡུས་འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ། ཞྗེས་གསུངས་

པས་དྗེ་འདྲ་བའི་འདུ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ད་ལྟ་ནས་ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་མཆློད་

པར་བྱྗེད་དྗེ་དགློས་པ་གཞན་ཡང་ཡློད་དློ། །ལག་པ་གཡློན་པའི་སྐྗེད་ཆློག་བྱས་ནས་

དྗེས་དཀིལ་འཁློར་པ་ལ་མཆློད་པ་སློགས་ནི་དྗེ་ལྟར་བྱས་ན་ཚོགས་ཁྱད་པར་ཅན་

བདྗེ་སློང་སྐྗེ་བའི་ཐབས་ཀི་ཚོགས་རྣམས་རློགས་པར་ས་སྗེ། ལག་པ་དྗེ་ནུས་ལྡན་དུ་

སློང་བས་དྗེས་བྱ་བ་གཞན་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའློ། །ཚུལ་འདི་

དག་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་

བློ་ཡིན་པ་ཤྗེས་པར་འགྱུར་ཏྗེ། རྩ་རྒྱུད་ཀི་བཅློ་ལྔ་པ་ལ་སློགས་པ་ལྗེའུ་མང་པློ་ཞིག་

གིས་ཕློ་ཉ་མློའི་མཚན་ཉིད་དང་བར་ལ་སློགས་པ་རྒྱས་པར་སློན་པ་རྣམས་ཀི་གནད་

ལའང་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཕྱི་རློལ་མཆློད་པ་དང༌། ལག་པ་ལ་མཆློད་པ་དང༌། 

ལག་མཆློད་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཕྱི་རློལ་མཆློད་པ་འདི་དུས་

ནམ་གི་ཚེ་བྱ་བ་ནི། ལྭ་བ་པས། སྔ་དྲློ་ལངས་ལ་ཞྗེས་གསུངས་པའི་དློན་ལ། རྟག་

པའི་རློ་རྗེས་ཐློ་རངས་ལངས་པའམ་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞྗེས་བཤད་དྗེ། སྔ་དྲློའི་

ཐུན་གི་སྔློན་དུའམ་ཐུན་གཞན་གི་བར་སྐབས་སུ་ཡང་རུང་ངློ༌། །བདག་བསྐྗེད་ནི་

འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་པས་ཞྗེས་གསུངས་པས་ཐུན་པར་ཡིན་ན་

ཕྱག་གཉིས་པ་ཡུམ་བཅས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་དྗེ་ཉིད་གསལ་བཏབ་པས་འགྲུབ་ལ། དྗེ་

འདྲ་མིན་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་གི་བདག་བསྐྗེད་དམ་དག་པ་གསུམ་

གི་རྣལ་འབྱློར་གིས་ཀང་རུང་ངློ༌། །མདུན་བསྐྗེད་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི་ས་ཕྱློགས་གཙང་མར་
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ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་བརློད་ལ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། རྟག་པའི་རློ་རྗེས་ས་ཕྱློགས་

གཙང་མར་ལག་པ་གཏད་ནས་སྔགས་བཟླ་བར་གསུངས་ཏྗེ། འདི་ནི་གནས་དྗེའི་

བགྗེགས་བསལ་བ་ཡིན་པས་དྗེས་བགྗེགས་བསྐྲད་པར་བྱའློ། །འདིར་མྗེ་ཏློག་འབུལ་

བའི་སྔློན་དུ་ལག་པ་གཡློན་པ་སྦྱང་བར་གསུངས་པས་སྔློན་དུ་ལག་པ་ལ་ལྷ་སྐྗེད་

པའི་ཆློ་ག་བྱས་ནས་བྱའློ། །བདུད་རྩི་ལྔ་དང་དྲི་བཟང་ལ་སློགས་པའི་གློང་བུའམ། དྗེ་

དག་ཚང་བ་མྗེད་ནའང་དྗེ་རྣམས་ཀི་རས་གཞན་གང་རུང་དང་བསྗེས་པའི་བ་ལང་གི་

ལྕི་བའི་གློང་བུས་མཎལ་གྲུ་བཞི་པ་དྗེ་ལག་པ་གཡློན་པས་བྱུག །དྗེ་ནས་སྐབས་

འདིར་མ་བཤད་ཀང་ཆློ་ག་འདིའི་མཐར་དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་རི་མློ་དབྱིའློ། ཞྗེས་

གསུངས་པས་ལག་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་དང་ཡུམ་

བཞིའི་གནས་སུ་དྲི་བཟང་པློས་གྲུབ་བཞི་པ་རྗེ་དང་ལྷ་གནས་གཞན་རྣམས་སུ་ཟླུམ་

པློ་རྗེ་བྱས་ཏྗེ་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོམ་བུ་རྗེ་ཡང་དགློད་དློ། །དྗེ་ནས་དྗེའི་དཀིལ་དུ་ལག་པ་

གཡློན་པ་བཞག་ལ། གནས་དྗེ་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་གནས་ལ་སློགས་པ་བཅུར་བྱས་པའི་

ས་བཅུར་མློས་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་པཱུ་ཛཱ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་ཉྗེར་བཞི་དང༌། ༀ་

པཱི་ཐ། ཨུ་པ་པཱི་ཐ། ཀྗེ་ཏ། ཨུ་པ་ཀྗེ་ཏ། ཙྪ་ན་དློ་ཧ། ཨུ་པ་ཙྖ་ན་དློ་ཧ། མྗེ་ལཱ་ཀ །ཨུ་པ་

མྗེ་ལཱ་ཀ །ཤྨ་ཤཱ་ནྗེ། ཨུ་པ་ཤྨ་ཤཱ་ནྗེ། ཞྗེས་པ་བཅུ་བརློད་པར་བྱ་སྗེ་འདིའི་དློན་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏློ། །དྗེ་ནས་གནས་དྗེར་སྐད་ཅིག་གིས་རླུང་མྗེ་ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁློར་

བཞི་དང༌། སའི་སྗེང་དུ་རི་རབ་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་ས་ཚོགས་པད་དང་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་བསམ་པར་བྱའློ། །ལྭ་བ་པ་དང་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེའི་འགྲྗེལ་པར་ཟླ་

བ་མ་བྱུང་ཡང༌། པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བས་འགྱུར་གི་ཕྱི་མློའམ་བློད་དཔྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཅུང་མ་དག་པར་མངློན་ནློ། །ཟླ་བ་ནི་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་དབྱངས་

གསལ་གི་གཟུགས་བརན་ཅན་དུ་བལྟ་བ་སྗེ། འདི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་མངློན་བྱང་ལྔས་

སྐྗེད་པ་བསྡུས་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་སྔར་བཤད་པ་དང་རྒྱས་བསྡུས་སློ། །དྗེ་ནས་

རང་གི་སིང་ཁ་ནས་ཡི་གྗེ་ཧཱུཾ་ཆད་ནས་ས་བུག་གཡས་པ་ནས་བྱུང་སྗེ་ཟླ་བའི་དབུས་

སུ་བཞག་སྗེ། ཁ་དློག་ནི་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ནློ། །ས་བློན་དྗེའི་འློད་

ཟྗེར་གིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་ཧཱུཾ་ལ་བཅུག་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་དང་བཅས་པ་བལྟ་བར་བྱའློ། ཞྗེས་པ་ཙམ་ལས་མ་

གསུངས་ཀང་། རྟག་པའི་རློ་རྗེ་དང་བི་བྷུ་ཏིས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་བལྟ་

བར་བཤད་པས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྗེད་

པའི་ལུགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཟླ་བའི་ཁ་དློག་གཉིས་དང༌། དབྱངས་གསལ་གཉིས་ནི་

མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་དང༌། མཉམ་པ་ཉིད་དང༌། ས་བློན་ནི་སློར་རྟློག་དང༌། སྤློ་བསྡུ་སློགས་ནི་

བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནི་ཆློས་དབྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་བྱང་ཆུབ་

པའློ། །དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་གསལ་གདབ། རྒྱ་གཞུང་བཞིར་དྗེའི་རྗེས་སུ་གློ་ཆ་

དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་བ་མ་བཤད་དྗེ་བསྡུས་པའི་ལུགས་

སློ། །དྗེ་རྣམས་བྱ་བར་འདློད་ནའང་བྱྗེད་པ་ལ་མི་རུང་བ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་མཆློད་པ་

ནི། ལྭ་བ་པས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་ལས་བྱུང་བའི་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་དང༌། ས་

བློན་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རྩི་ལྔ་དང༌། རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པ་

དང༌། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཡློན་པ་ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱངས་པས་དཀིལ་འཁློར་གི་

དབུས་སུ་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ལ་མྗེ་ཏློག་དབུལ། སར་ཡང་དྗེ་ཉིད་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།

523

དུ་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་སིང་པློ་དང༌། ཉྗེ་སིང་གིས་མྗེ་ཏློག་དབུལ། དྗེ་ནས་མཁའ་

འགྲློ་མ་ནས་བཟུང་སྗེ། གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མའི་བར་ལ་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དང༌། 

མཚམས་གཡས་སྐློར་གི་སྦྱློར་བས། གནས་ཇི་ལྟ་བར་དཀིལ་འཁློར་དུ་མྗེ་ཏློག་

དབུལ། དྗེ་ནས་ལག་པ་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་གནས་དྗེ་དང་དྗེར་ༀ་ཧ་ལ་

སློགས་པས་མྗེ་ཏློག་ཕུལ་ནས་ལག་པ་གཡློན་པ་ན་གནས་པའི་མྗེ་ཏློག་རྣམས་རང་

བརྒྱད་ཀི་སྔགས་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་དཀིལ་འཁློར་དུ་དློར་ལ། སྤྱི་བློར་ཐལ་

མློ་སྦྱར་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ལག་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་དྗེ་རང་ལ་གཞུག་གློ། །ཞྗེས་

བཤད་ལ། དྗེ་ནས་སིང་པློ་ལ་སློགས་པ་དང༌། རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་ཀིས་བསློད་པ་

སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཇི་ལྟར་གྲགས་པའི་བསློད་པ་རྣམས་ཀིས་བསློད་ལ། ཇི་ལྟར་ནུས་

པས་སིག་བཤགས་སློགས་དང༌། བསམ་གཏན་དང༌། བཟླས་པ་དང༌། སྨློན་ལམ་

གདབ་པ་སློགས་བྱ་བར་བཤད་པ་ལྟར་བྱའློ། །གཞུང་གཞན་གསུམ་ཡང་ཅུང་ཟད་

ཙམ་མ་གཏློགས་པ་འདྲའློ། །བློད་རྣམས་མཆློད་ཡློན་སློགས་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཉྗེར་

སྤྱློད་སྔློན་དུ་བྱྗེད་དློ། །བདུད་རྩི་ལྔ་དང་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་སློགས་སིང་གའི་ས་བློན་

ལས་བྱུང་བར་བཤད་དྗེ་མཆློད་རས་དྗེ་དག་ཐློགས་པའི་ལྷ་མློ་སྤྲུལ་བའློ། །སློགས་ཀི་

སྒས་ནི་འདློད་ཡློན་སློགས་གཞན་རྣམས་བསྡུའློ། །བསམ་གཏན་ནི་རང་གི་རྣལ་

འབྱློར་སློམ་པའམ་མདུན་གི་ལྷ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པའློ། །བསམ་གཏན་གི་བདག་

འཇུག་བྱྗེད་པ་ལ་ཡང་མདུན་བསྐྗེད་རྒྱས་པ་མ་གྲུབ་ན་འདི་ལྟར་བྱས་པས་ཆློག་པར་

མངློན་ནློ། །དྗེ་ནས་ཆད་ལྷག་གི་ཉྗེས་པ་དག་པའི་ཆྗེད་དུ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་བརློད་པ་

དང༌། སིང་གའི་ཕྱག་རྒྱ་སྔགས་དང་བཅས་པ་བྱས་པའི་མཐར་ཕྱག་རྒྱ་སྡུད་པ་ན་
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འཁྱུད་པའི་ཚུལ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་སྗེ་གློལ་བརབ་ཅིང་སིན་ལག་གིས་ས་ལ་རྗེག་ལ། 

ༀ་བཛྲ་མུཿ  ཞྗེས་བརློད་པས་རང་གི་གནས་ནས་གཤྗེགས་སུ་གསློལ་ཏྗེ་བདག་

ཉིད་ལ་གཞུག་གློ །དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་རི་མློ་དབྱི་བར་བྱ་བར་ལྭ་བ་པས་བཤད་

པ་ལྟར་གཞུང་གཞན་གསུམ་ལས་ཀང་འབྱུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་ནི། ལག་པ་ལ་མཆློད་པའི་དུས་ན་ལྭ་བ་པ་སློགས་ཀིས་ཚོགས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་སློགས་བྱ་བར་གསུངས་པས། ཚོགས་འཁློར་བྱྗེད་ན་ལག་པ་ལ་

མཆློད་པའི་ཆློ་ག་སྔློན་དུ་བཏང་དགློས་ལ། དྗེ་མིན་པའི་སྐབས་གཞན་ཚེས་བཅུ་ལ་

སློགས་པའི་དུས་སུ་ཡང་བྱའློ། །རྒྱུན་གི་བཟའ་བཏུང་གི་དུས་སུ་བྱྗེད་པར་ཡང་

གསུངས་ཏྗེ། དྲིལ་བུ་པས། ཟས་ཀི་རློ་རྗེ་སྗེམས་སློགས་དང༌། །སིང་ཁའི་དཀིལ་

འཁློར་སྦྱིན་སྗེག་བྱ། ཞྗེས་ཟས་ཀི་དུས་སུ་རློར་སྗེམས་སློགས་སྐྗེད་པ་བྱ་བར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདིའི་དགློས་པ་གཞན་ནི། ཀུན་སྤྱློད་ལས། རྣལ་འབྱློར་པ་

ཡི་ལག་མཆློད་ཀིས། །དབུལ་བ་ཡིས་ནི་འདློད་དློན་འགྱུར། །སྗེམས་ནི་གཞན་དུ་

གྱུར་པ་ཉིད། །བཟའ་བཏུང་གློས་སློགས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་མཆློད་པ་བྱས་པ་

ཡིས། །ཡིད་ལ་བསམས་པ་འགྲུབ་བར་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ་རང་པ་གསུམ་པ་

ལ་འགྱུར་གཞན་ལས། སྗེམས་ཀི་བསམ་པར་མ་བྱས་ཀང༌། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྗེགས་

ཏྗེ། སྤྱིར་ཅི་བསམས་པ་འགྲུབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་དབུལ་བ་སྗེལ་བར་གསུངས་

སློ། །འདི་བྱྗེད་པའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ལྷར་སྐྗེད་ཚུལ་ནི། སློམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་དང་ལྡན་

པའི་སྔགས་པས་ཞྗེས་གསུངས་ལ། དྗེའི་དློན་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །ལག་པ་

གཡས་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་ནང་མཆློད་བངས་ཏྗེ་ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་བསང་
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གཏློར་བྱ། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཡློན་པའི་སློར་མློ་རྣམས་བསྡུས་པའི་མཐྗེ་བློང་ལ་ཟླ་

གདན། སློར་མློ་གཞན་བཞི་ལ་ཉི་གདན་རྗེ། བསྡུས་པའི་སྗེན་མློ་ལ་ཡང་ཉི་གདན་

བསམ་མློ། །མཐྗེ་བློང་ནས་སྗེན་མློ་བསྡུས་པའི་བར་དྲུག་ལ་གློ་རིམ་བཞིན་དུ་རློར་

སྗེམས་ནས་དློན་གྲུབ་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ༀ་ཧ་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་

དགློད་པར་གཞུང་གསུམ་ལས་བཤད་པས་དྗེ་ཙམ་ཞིག་གམ། ཡང་ན་དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པའི་རློ་རྗེས་ལྷ་དང་ས་བློན་སློམ་པ་གདམ་ང་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། ཇློ་བློ་མ་

ན་ཀ་ཤྲི་ཡང་ལྷར་སློམ་པར་བཞྗེད་ཟྗེར་བ་ལྟར་ཡང་ཆློག་པས་རློར་སྗེམས་སློགས་

དྲུག་དཀྲློངས་བསྐྗེད་དམ། ཡི་གྗེ་ཙམ་ལས་སམ། ཡི་གྗེ་འགྱུར་བའི་ཕྱག་མཚན་

ལས་ཆློ་ག་གསུམ་གིས་སྐྗེད་པ་གང་རུང་བྱའློ། །ཡི་གྗེ་ནི་ༀ་ཧ་སློགས་སམ། ཡང་

ན་ཧ་ཧི་ནས་ཧཾ་གི་བར་དྲུག་ལས་སྐྗེད་པར་ཡང་བཤད་དློ། །ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་དྲུག་ཡུམ་

དང་བཅས་པར་སྐབས་གཞན་དུ་བཤད་པའི་རིགས་པ་སྦྱློར་ནའང་སྦྱར་བས་ཆློ་ག་

སྗེ། ལྷ་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདློག་དང་ཕྱག་མཚན་སློགས་ནི་”སྔར་
1

བཤད་ཟིན་ཏློ། །ལག་པ་

གཡློན་པའི་མཐིལ་དུ་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་ལྔ་པ་གཅིག་

བསམ་མློ། །དྗེའི་ཤར་གི་འདབ་མ་ནས་བཟུང་སྗེ། གཡློན་སྐློར་གིས་གློ་རིམ་བཞིན་

ཧཾ་ཡཾ་སྔློན་མློ་ནས་ཕཊ་ཕཊ་དུད་ཁའི་བར་ལྔ་བཀློད་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཤིན་རྗེ་མ་

ནས་གཏུམ་མློའི་བར་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་པ་དང༌། པདའི་ལྟྗེ་བར་ༀ་བཾ་དམར་

པློ་དགློད་ལ་རློ་རྗེ་ཕག་མློར་བསམ་པར་གཞུང་གསུམ་ལས་བཤད་པས་དྗེ་ཙམ་ཞིག་

གམ། ཡང་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕག་མློ་སློགས་དྲུག་ཏུ་དཀྲློངས་བསྐྗེད་དམ་ས་བློན་

1  སྐུ།   - སྔར་
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ཙམ་ལས་སམ། ཆློ་ག་གསུམ་ལས་བསྐྗེད་དྗེ། མངློན་བརློད་ལས། དཀིལ་འཁློར་གི་

སྐབས་སུ་པད་མ་འདབ་མ་ལྔ་པའི་ལྟྗེ་བ་དང་བཅས་པ་ལ། དཔའ་མློ་དྲུག་བཀློད་ནས། 

རློར་སྗེམས་སློགས་ཀི་ཡབ་ཀིས་འཁྱུད་པ་དང༌། ཡབ་མྗེད་པར་སློས་པ་གདམ་ང་

ཅན་དུ་གསུངས་པས་དྗེ་གཉིས་གང་རུང་ངློ༌། །ལག་པའི་རྒྱབ་ཏུ་ཡང་སྔགས་སམ། 

ལྷ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་བརན་ཤར་བར་བསམ་པའམ། ཡང་ན་ལག་པའི་རྒྱབ་ཏུ་

འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་གསལ་བར་བལྟའློ། །ལག་པའི་རྒྱབ་ནི་བློལ་གློང་

ངློ༌། །དྗེ་ནས་ས་དང་ཆུ་དང་མྗེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་ལྟུང་བྱྗེད་མ་ལ་སློགས་པ་ལྔའི་ངློ་བློར་མློས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ལག་པ་ལ་གནས་

པའི་ས་བློན་གི་ཡི་གྗེ་རྣམས་ལ་ཁུ་བའི་རས་ཀི་བྱུག་པར་གཞུང་བཞི་ལས་བཤད་

པས། བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཡི་གྗེ་གསུམ་བརློད་ཅིང༌། ལག་པ་གཡས་པས་ཁུ་

བའི་རས་བངས་ནས་ལག་པ་གཡློན་པའི་ཕྱི་ནང་མྗེད་པར་ལན་གསུམ་དུ་བྱུག་ཅིང༌། 

ཆང་གིས་ཀང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་ལག་མཐིལ་དྗེ་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་

མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷའི་ངློ་བློར་མློས་

པར་བྱས་ལ། ཁུ་བའི་རས་ལ་སློགས་པས་མཆློད་པར་བཤད་དྗེ། ཁུ་བ་ནི་ཐུག་པ་

དང་ཞློ་ལ་སློགས་པ་དང་། སློགས་ཀིས་ནི་གློང་བུའི་རས་ཤ་དང་ཟན་ལ་སློགས་

པས་ཀང་མཆློད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་ལ་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་རང་བརྒྱད་

ཀི་སྔགས་བརློད་ནས་དབུལ་ལློ། །སྔ་མ་རྣམས་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་ལ་གཡས་སྐློར་དང༌། 

ཡུམ་གི་གློ་ཆ་ལ་གཡློན་སྐློར་དང༌། འཁློར་ལློའི་ལྷ་ལ་ཕྱློགས་གཡློན་དང༌། མཚམས་

གཡས་སྐློར་གིས་ལན་གསུམ་གསུམ་དང༌། ཆང་གིས་ཀང་གློ་ཆའི་སྔགས་བརློད་དྗེ། 



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དྗེ་བཞིན་དུ་དང༌། ལྷ་གཞན་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སྔགས་ཀིས་ལན་གསུམ་གསུམ་

དབུལ་ཟྗེར་རློ། །

དྗེ་ནས་ཡང་དག་པར་མཆློད་དྗེ་ཞྗེས་པ་ནི། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སློགས་ཀིས་

མཆློད་པ་ལ་སྔ་མ་རྣམས་འཆད་དློ། །དྗེ་ནས་ཆད་ལྷག་བསྐང་བའི་དློན་དུ་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་

པ་བརློད། ཚོགས་འཁློར་བྱྗེད་པ་ཡིན་ན་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་དློན་དུ་གསློལ་བ་

གདབ། སྐབས་གཞན་ཡིན་ན་སྐབས་དང་མཐུན་པར་འདློད་དློན་ལ་གསློལ་བ་གདབ་

བློ། །དྗེ་ནས་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པར་གསློལ་བ་བཏབ་ལ། རས་དྗེ་རས་གཞན་དུའམ་

གཞན་དུ་ཡང་རུང་སྗེ་བཞག་ནས་ཞྗེས་འབྱུང་བ་ནི། རྟག་པའི་རློ་རྗེས་རས་དྗེས་

གཞན་བྱིན་གིས་བརླབ་པའམ་གང་ཡང་རུང་བར་བཞག་ལ། ཞྗེས་བཤད་པ་ལྟར་

ལྗེགས་ལ། དློན་ནི་ལག་པ་ལ་མཆློད་པའི་རས་དྗེ་རྣམས་ཚོགས་ཀི་བཟའ་བཏུང་

ངམ། རང་གི་བཟའ་བཏུང་ལ་བསྗེས་ལ་བྱིན་གིས་བརླབ་པའམ། ཡང་ན་སློད་ཅིག་

གི་ནང་དུ་གཞུག་ལ་བཞག་ཅྗེས་པའི་དློན་ནློ། །ཕྱི་མ་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་བཞག་ན་

ལློངས་སྤྱློད་འཕྗེལ་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡློད་པར་བ་མ་ཁ་ཅིག་བཞྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་ལག་

པ་གཡློན་པ་ལ་གློས་པའི་རས་གཡློན་པའི་སིན་ལག་གིས་བཟུང་སྗེ། སིང་ཁ་དང༌། 

ལྕྗེ་དང༌། མགློ་བློར་ཧཱུཾ་ཨཱཿ ༀ་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་བྱུག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་

དང་པློ་ལག་པ་གཡས་པས་གཡློན་པ་ལ་འགློས་པའི་རས་རྣམས་བསྡུས་ཏྗེ། གཡློན་

གི་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག །དྗེ་ནས་དྗེ་གཡློན་པའི་སིན་ལག་གིས་བངས་ནས་བྱྗེད་

པར་སྔ་མ་རྣམས་འཆད་དློ། །དྗེ་ནས་ལག་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བདག་ལ་ཞུགས་

པར་བསམ་མློ། །འདི་ཡང་ཐློག་མར་པད་ཀློར་བྱས་ཏྗེ་མགློ་བློར་བཞག་ནས། ཡློ་ག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཤུདྡློ་བརློད་པས་ཞུ་ནས། སྤྱི་བློ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ་གློ་ཆ་ལ་ཐིམ་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བར་བསམ་ཞྗེས་སྔ་མ་རྣམས་ཟྗེར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། འདིར་ལྭ་བ་པས། ཡང་ན་ཞྗེས་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གི་

དབུས་སུ་དཀིལ་འཁློར་པ་མཆློད་པ་ཞིག་བསན་པ་ནི། ཚོགས་འཁློར་གི་སྔློན་དུ་

ལག་མཆློད་མ་གྲུབ་ན་ཆློ་ག་འདི་བྱས་ནས་ཚོགས་བྱིན་གིས་རླློབ་པ་ཡིན་ཏྗེ། ཆློ་ག་

འདིའི་མཐར་ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློ་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་དློན་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་སྗེ། 

ཞྗེས་གསུངས་པས་སློ། །འློན་ཀང་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་ཚུལ་འདིས་དཀིལ་འཁློར་

མཆློད་པ་ཡང་རུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚུལ་ནི་གནས་དང་ཉྗེ་བའི་གནས་ལ་སློགས་པའི་མིང་

བརློད་ཅིང༌། ལག་པ་ལྷ་སྐྗེད་པའི་ཆློ་གས་དག་པར་བྱས་པའི་ལག་པ་གཡློན་པའི་

མིང་མྗེད་ཀིས་བདུད་རྩིའི་སྐྗེད་ཆློག་གིས་དག་པར་བྱས་པའི་མློས་བྱྗེད་ཀིས་མདུན་

དུ་འཁློར་ལློ་གྲུ་གསུམ་པ་གཉིས་བྱུག་ཅིང༌། དྗེའི་དབུས་སུ་དཀིལ་འཁློར་ཟླུམ་པློ་

གཅིག་བྱ། དྗེར་རང་གི་སིང་ཀའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་སྤྱན་དྲངས་པའི་འཁློར་

ལློ་སློམ་པའི་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལ་གྲུ་གསུམ་

བྱྗེད་ཚུལ་ནི་གྲུ་གསུམ་བསློལ་མར་བཏང་བ་ཡིན་ཏྗེ། རྟག་པའི་རློ་རྗེས། རྩིབས་དྲུག་

འཁློར་ལློ་ལ་གནས་པའི་ཞྗེས་ཟུར་དྲུག་པར་བཤད་པས་སློ། །དྗེ་ལ་འཁློར་ལློ་ཞྗེས་

གསུངས་ཀང་དློན་ནི་ཆློས་འབྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ནི་ཨྗེ་ཡིག་གི་དློན་དང༌། དྗེའི་དབུས་ཀི་

ཟླུམ་པློ་ནི་བཾ་ཡིག་གི་དློན་དང༌། དང་པློ་ལ་ནི་མཆློད་ཏུ་དགའ་བ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་

སྐྗེས་པའི་གཟུགས་ཅད། ཤྗེས་རབ་མའི་ལུས་ལ་བརྟྗེན་པའི་སྐྗེ་གནས་ཀི་གཟུགས་

ཅན་གི་ཆློས་འབྱུང་གཅིག་དང་། དྗེ་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བའི་བདྗེ་བས་རྣམ་ཐར་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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གསུམ་གི་སློང་ཉིད་རྟློགས་པའི་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་

པ་གཅིག་སྗེ་གཉིས་སློ། །དྗེ་ཡང་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་

གཟུགས་ཅན་གིས། །སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་བདྗེ་འབྱུང་བྱྗེད། །རྣམ་དག་ཤྗེས་རབ་

ལུས་ལ་འབྱུང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གནས་ཞི་བ། །ལྷ་རས་ཆློས་འབྱུང་མི་འགྱུར་

པ། །སངས་རྒྱས་དྗེ་ནི་བདག་གིས་བསྗེན། །ཨྗེ་ཡི་ཆ་བྱད་བཟང་པློ་ལ། །དབུས་སུ་

བཾ་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །བདྗེ་བ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་པ། །སངས་རྒྱས་རིན་ཆྗེན་

ཟ་མ་ཏློག །རྒྱུད་ཀི་དང་པློར་གང་གནས་པ། །དྗེ་ཕྱིར་དྗེ་ནི་བཤད་པར་བྱ། །ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ན་ཆློས་འབྱུང་གཅིག་གི་གནས་ལ་བརྟྗེན་ནས་བྱུང་བའི་བཾ་

ཟླུམ་པློས་མཚོན་པའི་བདྗེ་ཆྗེན་གིས་ཆློས་འབྱུང་གཉིས་པའི་དློན་རྟློགས་པ་མཚོན་

ལ། དྗེ་འདྲ་བའི་ཆློས་འབྱུང་དང་། དབུས་ཀི་ཟླུམ་པློའི་ནང་དུ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ཚུད་པ་ནི། ལམ་དང་འབས་བུའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དྗེས་སྤྲུལ་

བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པས། ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དྗེའི་ནང་དུ་འདུས་པར་གློ་བའི་ཆྗེད་

ཡིན་ཏྗེ། གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། ཆློས་འབྱུང་མི་འགྱུར་ཞི་བ་ཉིད། །ཤྗེས་རབ་རང་གི་

དངློས་དྗེ་སིད། །ཀུན་ཏུ་ལྷ་རས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀིས། །སྤློས་པ་མྗེད་ཅིང་དག་པ་ལས། །འདི་

དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤྲུལ། །མཆློག་ཏུ་ཤྗེས་ཤིང་རྣམ་དག་གང་། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གིས་ཕྱག་བྱས་པ། །བརློད་མིན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་གནས། །ཐམས་ཅད་དྗེ་ཡི་

རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན། ཞྗེས་གསུངས་པ་འདིའི་གནད་ཤྗེས་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྔར་ལྟར་

བསྒྲུབས་ནས་མཆློད་པ་ནི། དྗེ་འདྲ་བའི་གློ་བ་མྗེད་པར་དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པ་ལས། 

ཆྗེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

530

རྣམས་ཀི་ངྗེས་དློན་ཡང་དྗེ་ལྟར་ཤྗེས་པར་གིས་ཤིག །

དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་ནི། གཏློར་མ་བྱིན་གིས་

བརླབ་པ་བཞིན་དུ་བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་དུ་རློགས་པར་བྱས་པའི་བཟའ་

བཏུང་སློགས་ཡི་གྗེ་གསུམ་དང་རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་ཀིས་ཕུལ་ནས། ཐློད་པ་ན་

གནས་པའི་མློས་བྱྗེད་བདུད་རྩིར་བྱས་པ་ཡང་མཐྗེ་བློང་དང༌། སིན་ལག་གིས་བངས་

ནས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་རང་རང་གི་སིང་པློ་དང༌། ཉྗེ་སིང་གིས་དང༌། ལྷ་ལྷག་མ་

རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སྔགས་ཀིས་ཕུལ་ཏྗེ། མཉྗེས་པར་བྱ་བར་བཤད་ལ། བློད་ཀི་

བ་མ་རྣམས་དངློས་བརྒྱུད་ཀི་བ་མའི་མཚན་དང༌། ལྷའི་སྔགས་ཀི་མཐར་འབྲུ་གསུམ་

བཏགས་ནས་འབུལ་བ་དང༌། འཇིག་རྟྗེན་པ་གཞན་ལའང་འབུལ་བར་འདློད་དློ། །ཕྱི་

རློལ་མཆློད་པའི་སྐབས་སུ་བདུད་རྩི་ལྔའི་མཆློད་པ་བྱྗེད་པར་བཤད་པའི་དུས་སུ་

ཡང་མློས་བྱྗེད་ཀིས་ཀང་མཆློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཡང་དག་པར་མཆློད་པར་

གསུངས་པ་ནི། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སློགས་སྔར་ཕྱི་རློལ་མཆློད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་

པ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པ་བརློད་པ་ནས་བདག་ཉིད་ལ་ཞུགས་པའི་བར་ནི། 

ཕྱི་རློལ་མཆློད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ས་དྗེ་ལ་གནས་པའི་

མློས་བྱྗེད་གཡློན་པའི་སིན་ལག་གིས་བངས་ཏྗེ། ཧཱུཾ་ཨཱཿ ༀ་གི་སྔགས་བརློད་པ་སྔློན་

དུ་འགྲློ་བས། སིང་ཁ་དང༌། ལྟྗེ་བ་དང༌། མགློ་བློ་རྣམས་སུ་བྱུག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་

ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་གནས་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་ཡང་བདག་ཉིད་ལ་ཞུགས་པར་བལྟ་

བར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དག་པར་བྱས་ཏྗེ། ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་

ལ་གནས་པའི་སྐབས་ནས་ཐུན་གི་བར་དུ་མཆློད་ཚུལ་གསུམ་པློ་དྗེས་མཆློད་པའི་



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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དུས་ཁྱད་པར་བ་ནི། ཀུན་སྤྱློད་ལས། དགུན་འབིང་ལ་སློགས་ཟླ་བ་ཡི། །ཚེས་བཅུ་

ལ་ནི་གུས་པས་མཆློད། ཅྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟླ་བ་རྗེ་རྗེའི་ཡར་མར་གི་ཚེས་བཅུ་

གཉིས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱལ་གི་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཡིན་པས་དུས་རྒྱུན་པ་

དང་ཁྱད་པར་བ་རྣམས་ལ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཧྗེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁློར་པ་མཆློད་པ་

ལ་བརྩློན་པར་བྱས་ན་སྐྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་རྗེ་བཙུན་མས་རྗེས་

སུ་གཟུང་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་འདློད་དློན་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བག་ཏུ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་འཇུག་གི་དློན་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་

མངློན་པར་རྟློགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བརྗེས་པ་དཔལ་ལཱུ་ཨི་

པའི་ཞལ་སྔ་ནས་མཛད་པ་རློགས་སློ། །ཞྗེས་པ་ནི་མཛད་པ་དྗེ་མཐར་ཕྱིན་

པའློ། །གཞུང་འདི་གང་གིས་བསྒྱུར་བ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་དཔལ་སུམ་ཏི་ཀི་རྟི་

བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། སྒ་བསྒྱུར་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆྗེན་པློ་མར་པ་ཆློས་

ཀི་དབང་ཕྱུག །གསང་མཚན་འཇམ་པའི་རློ་རྗེ་ཞྗེས་པའི་ཡུལ་དབུས་མ་ག་དའི་དཔྗེ་

དང་སྦྱར་ནས་རྒྱ་སྐད་ལས་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང༌། ཚིག་དློན་ལ་ཞུས་དག་བྱས་ཏྗེ་

འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའློ། །   ། །

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་མཐར་སློན་པ། །རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་བ་ན་མྗེད་

པ་ཡི། །རྣལ་འབྱློར་མ་རྒྱུད་ཀུན་གི་གཙོ་བློ་ནི། །འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རྒྱུད་ཅྗེས་བྱ་

བར་གྲགས། །ཤིན་ཏུ་རྟློགས་དཀའི་རྒྱུད་དྗེ་ལས་བཏུས་ནས། །སྐལ་བཟང་རྣམས་ཀི་

འཇུག་ངློགས་མཆློག་མཛད་པ། །གཞུང་ཉུང་དློན་རྒྱས་གནད་ཀུན་ལྗེགས་འདུས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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པ། །རྣལ་འབྱློར་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པ་ཡི་གཞུང༌། །འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་རྩ་བཤད་རྒྱུད་

ཀུན་དང༌། །རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའི་བདྗེ་མཆློག་གཞུང༌། །ཀུན་ལ་རིང་དུ་

འདྲིས་པར་བྱས་པ་དང༌། །དམ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ལྗེགས་འློངས་པའི། །བརྒྱུད་པ་

སློ་སློའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པར། །གློ་སའི་ངག་གིས་གསལ་བར་བཤད་པ་འདི། །ལམ་

འདི་ཆྗེས་ཆྗེར་ཉམས་པ་གསློ་ཕྱིར་དང༌། །བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་འདི་འདྲ་

བའི། །ལམ་བཟང་རྣམས་དང་མི་འབལ་བྱ་ཕྱིར་དང༌། །ལློག་པར་བཤད་པའི་དྲི་མ་

བསལ་བའི་ཆྗེད། །དྗེ་ཕྱིར་བདག་ལ་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲློ་མས། །བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་

པློས་བཟློད་པ་མཛད་དུ་གསློལ། །འདི་ན་ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སང་གི །བཤད་པ་ཇི་

བཞིན་ཕྱྗེད་པ་ཆྗེས་དཀློན་ཞིང༌། །ཁྱད་པར་རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་གཞུང་ཀུན་ལ། །རྣམ་

གཞག་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བས་ན། །ལྗེགས་བཤད་འདི་ལའང་ཆློས་ཀི་རྗེས་

འབངས་ནས། །ངྗེས་པ་རྗེད་པ་དཀའ་བར་སང་ནའང༌། །མཁས་པ་རིང་དུ་བསྗེན་པའི་

དཔྱློད་ལྡན་གིས། །ལྗེགས་པར་བཤད་ན་དགའ་བ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ལུང་དང་མན་

ངག་རིགས་ལམ་ཕ་མློ་ཡིས། །རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་བཞག་པ་ཡིན་མློད་ཀང༌། །ཚུ་

རློལ་མཐློང་བའི་བྱིས་བློ་མ་གསལ་བས། །ནློངས་པར་གང་གྱུར་དམ་པའི་སྦྱན་སྔར་

བཤགས། །རྣམ་དག་བསམ་པས་འབད་པ་ཆྗེན་པློ་ཡིས། །ཚུལ་འདི་བསྒྲུབས་པས་

བསློད་ནམས་གང་ཐློབ་པ། །དྗེས་ནི་མར་གྱུར་འགྲློ་བ་མཐའ་དག་རྣམས། །བ་མྗེད་

ཐྗེག་པའི་ལམ་འདིར་འཇུག་པར་ཤློག །འཁློར་བར་འཁློར་བའི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་

དུ། །དཔལ་ལྡན་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་རྗེ་བཙུན་མས། །མ་ལྟར་བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་རྗེས་གཟུང་

ནས། །ཡང་དག་ལམ་འདི་གྗེགས་མྗེད་མཐར་ཕྱིན་ཤློག །



འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་འདོད་འཇོ།
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ཅྗེས་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པས་མཛད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་མངློན་པར་རྟློགས་པའི་རྒྱ་ཆྗེར་བཤད་པ་འདློད་པ་

འཇློ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། མདློ་དང་སྔགས་ཀི་སྗེ་སློད་འཛིན་པ། ལམ་འདི་ཉིད་

ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་མློས་པ་མང་པློས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་

གིས་ཞྗེས་ནན་ཏན་གིས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་བདྗེ་མཆློག་གི་རྩ་བ་དང༌། བཤད་པའི་

རྒྱུད་ཀུན་དང༌། དྗེ་དག་གི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་དང༌། གཞུང་འདིའི་འགྲྗེལ་པ་དྲུག་དང༌། 

སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྒྱ་གཞུང་གཞན་རྣམས་ལའང་རིང་དུ་འདྲིས་པར་བྱས་ཤིང༌། བློད་ཀི་

བདྗེ་མཆློག་གི་བཤད་སློལ་སློ་སློ་བ་ཡང་མང་དུ་བལྟས་ནས་མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་

སློང་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།།   །།མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །དཔལ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་

གསལ་བྱེད་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དྗེ་ལྟར་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་

འདི་ཁློ་ན་བསྐྗེད་པ་དང༌། རློགས་པའི་རིམ་པས་མན་ངག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

འབྱྗེད་དྗེ་དྗེ་ལ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་གི་མཐའི་བར་ནི་བསྐྗེད་པའི་རིམ་པའློ། །

རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་ནི་རློགས་པའི་རིམ་པ་སྗེ། བསྐྗེད་པ་དང་རློགས་རིམ་

འདི་གཉིས་ནི། རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་གློ་རིམ་ཁློ་ནས་བསམ་

གཏན་བྱའློ། །གཞན་དུ་ན་ཡང་དག་པའི་སྒྲུབ་པ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་

གསུངས་པའང་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྒྱུད་ཕྱི་མ་ལས། བསྗེན་དང་ཡན་ལག་

དྲུག་སྦྱློར་བས། །གྲུབ་པའི་མཆློག་ནི་བྱས་ནས་སུ། །བསྒྲུབ་པར་བྱའློ་གཞན་དུ་

ན། །གྲུབ་པའི་མཆློག་ནི་མི་ཐློབ་བློ། ཞྗེས་སློ། །སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་

དང༌། །སློག་རྩློལ་དྗེ་བཞིན་འཛིན་པ་དང༌། །རྗེས་སུ་དྲན་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །སྦྱློར་བ་

ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འདློད། ཅྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ལ་མིག་ལ་སློགས་པའི་འབྗེལ་པ་ཅན། རྣམ་

པར་ཤྗེས་པ་ལྔ་རྣམས་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལས་སློ་སློར་སྡུད་པ་ནི་

བཀུག་ནས་ཡང་དག་པར་དུལ་བར་བྱྗེད་པ་གང་དྗེ་སློ་སློར་སྡུད་པའློ། །ཡང་ན་ལྷ་

ཉིད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡུལ་བཟུང་བ་ནི་སློ་སློར་སྡུད་པའློ། །བསམ་གཏན་སློ་སློར་སྡུད་པའི་



མངོན་པར་རྟོགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་གསལ་བྱེད་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ།
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གློ་རིམས་ཀིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་ལྷ་ཉིད་དུ་སློམ་པའློ། །དྗེའང་རྣམ་པར་རྟློག་

པ། རྣམ་པར་དཔྱློད་པ་དགའ་བ་བདྗེ་བ་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པའི་དབྱྗེ་བས་རྣམ་པ་

ལྔའློ། །དྗེ་ལ་སློད་དང་བཅུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དང་བཅས་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དཔལ་སློམ་པའི་ཡློངས་སུ་བརྟག་པ་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་སྗེ། དྗེ་ཁློ་ན་ལ་བརྟན་པ་

ཉིད་ཀིས་ངྗེས་པ་ནི་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའློ། །རྣམ་པར་དཔྱློད་པས་དྗེ་དང་དྗེའི་ལྷ་ཉིད་

དུ་དམིགས་པས། ཡིད་བདྗེ་བ་དྗེ་ནི་དགའ་བའློ། །དགའ་བས་བསློམས་པའི་ལྷ་ལ་

སིམ་པ་དང་བཅས་པའི་སྗེམས་གང་ཡིན་པ་དྗེ་ནི་བདྗེ་བའློ། །བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པའི་

སྗེམས་ཏྗེང་ངྗེ་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་ལློག་པའི་ཀུན་རློབ་ཀི་

ཡུལ་ཅན་གི་མི་ཤྗེས་པའི་སྐྗེ་བ་ཟད་པས་འདློད་པའི་ལྷ་ཁློ་ན་ལ་དམིགས་པའི་

སྗེམས་ནི་སྗེམས་རྩྗེ་གཅིག་པ་ཉིད་དློ་ཞྗེས་བྱ་བ་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ལྔའློ། །དྗེ་

ལྟར་སྔ་དྲློའི་ཐུན་མཚམས་ལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པར་གློ་རིམས་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་

འཁློར་ལློ་བསློམས་ནས་ནི་ཉི་མའི་གུང་ཐུན་ལའང་སྐད་ཅིག་ཏུ་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ། 

དཀིལ་འཁློར་འཁློར་ལློ་དམིགས་ནས་སློ་སློར་སྡུད་པ་དང་བསམ་གཏན་དག་གི་ཇི་

སིད་དུ་འདློད་པ་དྗེ ་སིད་དུ་མངློན་པར་ཕྱློགས་པར་བྱྗེད་ཅིང་བསམ་གཏན་

བྱའློ། །དྗེའི་རྗེས་ལ་ཐུན་མཚམས་ཀི་དུས་སུ་དངློས་སུའམ་མློས་པས་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ལ་

སློགས་པས་བརྒྱན་པ། ཐློད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པ། སངས་རྒྱས་ཐློད་པ་ཅན་

གི་བརྟུལ་ཞུགས་སྒྲུབ་པ་པློས་དཀིལ་འཁློར་ཁློ་ན་བསློམ་ཞིང་བསྐློར་བ་དང༌། བཟའ་

བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་བྱའློ། །ཡང་གསུངས་པ་ཐུན་གསུམ་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་

པའི་སློམ་པ་རྣམ་པར་བསློམ་པ་ནས་ལངས་ཏྗེ་ལྷའི་གཟུགས་སུ་བཞག་གློ། །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དློན་འདི་ཁློ་ན་ལ་དཔལ་རློ་རྗེ་མཁའ་འགྲློའི་རྒྱུད་ཀི་ལྗེའུ་སློ་དགུ་པ་ལས། ཧྗེ་

རུ་ཀ་དཔལ་ཚུལ་གིས་ནི། །ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སློགས་སློམ་རྣམས་ཀིས། །ཐློད་པ་གཡློན་པའི་

ཕྱག་གིས་ཏྗེ། །བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པས་སྤྱློད་པ་སྤྱད། ཅྗེས་སློ། །ཁྱད་པར་དུ་ལས་ཁ་

ཚར་གི་དློན་དུ་ཤིང་སློང་ལ་སློགས་པ་བཙུགས་པ་ན་ཚུལ་དྗེ་ཁློ་ནས་གཏློར་མ་སྦྱིན་

པ་དང༌། བསྲུང་བ་ཞག་རྗེ་རྗེ་ལ་བྱའློ། ཞྗེས་པའི་ངག་གིས་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་བང་མཛོད་

ཅྗེས་བྱ་བའི་ཊིཀྐ་ལས་ཀང་གསུངས་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་སློགས་སློམ་རྣམས་ཀིས། ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི། སློགས་པའི་སྒས་ཌཱ་མ་རུའློ། །ཆུས་བན་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་

ཙམ་སྗེ། སྐློར་བ་དང་བཟའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་འདི་ལྟར་

བྱའློ། །བྱྗེ་བག་ཏུ་ཕྱག་མཚན་གསུམ་པའི་ནང་ནས་དམ་ཚིག་གི་དབང་གིས་གང་ཉྗེ་

བར་སྦྱློར་བ་དྗེ་འདློད་པ་ལྟར་གཟུང་བར་བྱའློ། །འགའ་ཞིག་ཏུ་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའང་

བཟུང་སྗེ་རྟག་ཏུ་འདི་བཟུང་གི་ངྗེས་པར་མི་བྱྗེད། དྗེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐློད་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ། ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པའི་དཔལ་སློམ་པ་ལ་

སློགས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དངློས་སུ་བྱ་བའི་གློ་རིམ་གིས་འཇིག་རྟྗེན་གསུམ་གི་

ཁློངས་སུ་ཆུད་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་ཡློངས་སུ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་སྒྲུབ་

པའང་བསྒྲུབ་པར་བྱའློ། །འདིའང་ཐློད་པ་འཆང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ནི། རྣལ་འབྱློར་

མའི་རྒྱུད་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ཁློ་ནར་སྦྱིན་པར་བྱ་སྗེ། སྒྲུབ་པ་པློས་འདི་ཁློ་ན་

མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་གིས་སློང་པ་ཉིད་ལ་ལྡང་ཞྗེས་པ་

འདི་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་མི་བྱའློ། །འདི་ལའང་སྔ་དྲློའི་ཐུན་ནས་མཚན་མློའི་ཕྱྗེད་ཀི་ཐུན་གི་

བར་དུ་ལྷ་ཁློ་ན་བསློམ་ཞིང་གནས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་སློང་པ་ཉིད་བསློམ་པར་བྱ་སྗེ། 



མངོན་པར་རྟོགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཁྱད་པར་གསལ་བྱེད་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ།
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དྗེ་ལ་གསུང་རབ་ལས་གྲུབ་པའི་མན་ངག་འདི་ལྟ་སྗེ། ལྟྗེ་བར་འཁློར་ལློར་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ། ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་དབུས་སུ་གནས་པའི་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་

སྦྱློར་བ་སྐད་ཅིག་ཏུ་མློས་ནས་དྗེ་དང་དྗེའི་ཡི་གྗེ་དང་བཅས་པའི་འློད་ཟྗེར་རྣམས་སྤློ་

བར་བྱའློ། །འློད་ཟྗེར་དྗེའི་ངྗེས་པར་འབྱྗེད་པས་བཻ་དམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་

སློད་དང་བཅུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འློད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་བྱས་ནས། ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་

སྦྱློར་བ་དྗེ་ཁློ་ན་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པར་བྱའློ། །ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་འློད་ཟྗེར་རྣམ་པར་

སྤློས་པས་འློད་ཟྗེར་དྗེའི་ངྗེས་པར་དབྱྗེད་པས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་དང་བཅས་པའི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་འློད་ཟྗེར་གི་རང་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་ཡང་དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཁློ་ན་བཞིན་དུ་ཡང་འློད་ཟྗེར་རྣམས་སྤློས་ནས་དྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་

ངྗེས་པར་འབྱྗེད་པས། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཧཱུཾ་ཡིག་དང་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་སྦྱློར་བ་འློད་

ཀི་རང་བཞིན་དུ་བྱས་ནས། ཇི་ལྟར་དབུགས་རླུང་མྗེ་ལློང་ལ། །ཀུན་ནས་སིམ་པར་

འགྲློ་བ་ཡི། །དྗེ་བཞིན་རྣལ་འབྱློར་ཡང་དག་མཐར། །སྐད་ཅིག་རྗེ་རྗེར་རབ་ཏུ་

འཇུག །ཅྗེས་འདི་ལྟར་འློད་གསལ་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་པར་བྱས་ནས་གལ་ཏྗེ་ངལ་

བསློ་བའི་བློས་ཉལ་བར་འདློད་ན་དྗེའི་ཚེ་འདིའི་དམིགས་པ་ཁློ་ནས་ཉལ་བར་བྱའློ། །

དྗེ་ནས་མ་བཅློས་པའི་རང་བཞིན་ཁློ་ནས་སྒྲུབ་པ་པློས་འློད་གསལ་གི་རྣམ་

པར་དག་པ་ལས། མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔྗེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་

ལ་སློགས་པས་བརྒྱན་པར་ཐློད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཌཱ་མ་རུ་བསམས་པ་ཉིད་ཀིས་རློ་རྗེ་ཐློད་

ལྡན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་ཁློ་ན་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་དཔལ་བདྗེ་
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མཆློག་གི་མློས་”པ་བསལ
1

་བ་ལས་ལངས་ལ། སྔ་དྲློའི་ཐུན་པ་སྔར་བཞིན་དུ་སློ་

སློར་སྡུད་པའི་རིམ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསློམ་པར་བྱའློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་རིམ་པས་”དང་པློ་
2

དང་བཅས་པ། བར་མ་ཆད་པར་ཡུན་རིང་པློར་སློམ་པ་

དང་མ་བལ་བའི་སྒྲུབ་པློ་ལ་དཔལ་བདྗེ་མཆློག་ལ་སློགས་པ་མཁའ་འགྲློ་དང་མཁའ་

འགྲློ་མ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་འབད་པས་བདག་ཉིད་ཉྗེ་བར་སློན་པར་བྱྗེད་དྗེ། འདིར་

ཡང་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདི་ལ་རྗེས་སུ་འཛིན་ཏློ་ཞྗེས་བྱ་བ་

བསྐྗེད་པའི་རིམ་པའློ། །སློག་རྩློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པས་རློགས་པའི་རིམ་པ་

བསློམ་པར་བྱ་སྗེ། དྗེ་ལ་རིམ་པ་འདི་ལྟ་སྗེ། མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་མཉམ་པ་ཉིད་སློ་སློར་རྟློག་

པ། བྱ་བ་སྒྲུབ་པ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཤྗེས་བྱའི་ཡྗེ་ཤྗེས་

ལྔའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་རང་བཞིན་མྗེ་རླུང་དབང་ཆྗེན་ཆུ་ནམ་མཁའི་

རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པས་འབྱུང་པ་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཅན། སློག་རླུང་ཐུར་དུ་རྒྱུ་བར་

བྱས་ནས་ཡུངས་འབྲུའི་ཚད་ཙམ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་འགྲྗེལ་པའི་

ཚུལ་གིས་རློ་རྗེའི་སའི་རྩྗེ་མློར་ཕབ་ནས་གློང་དུ་གསུངས་པའི་སློ་སློར་སྡུད་པ་དང་

ཡན་ལག་ལྔའི་བསམ་གཏན་གི་རིམ་པས་བསམ་པར་བྱའློ། །འདིའང་ཐིག་ལྗེའི་སྦྱློར་

པ་སྗེ། སློག་རྣམས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་འགྲློ་བ་ལྡློག་པའི་དློན་དུ་དྗེ་བས་ན་དྗེའི་རྒྱུ་ཉིད་ཀིས་

གསང་བ་འདུས་པ་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་ལས་སློག་རྩློལ་ཞྗེས་བྱ་བར་བརློད་དློ། །འདིའང་ཉྗེ་

བར་མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། ལྟྗེ་བར་ཕ་བའི་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་སྦྱློར་བའམ་ཐུགས་ལ་སློགས་

པ་ལ་ཐིག་ལྗེ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བའི་བསམ་གཏན་གང་དྗེའང་སློག་འཐློན་པ་ལྡློག་

1  སྐུ།   པས་ཉལ

2  སྐུ།   དད་པ
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པའི་དློན་ཉིད་ཀིས་སློག་རྩློལ་ཞྗེས་བརློད་དློ། །བྱྗེ་བག་ཏུ་བསམ་གཏན་འདི་ལྟ་བུའི་

སློབས་ཀིས་རློ་མ་དང་རྐང་མ་དག་གི་རྒྱུ་བ་ལས་ལྡློག་ནས་དབུ་མར་སློག་རླུང་གི་

རྩློལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་སྗེ། འདིའང་སློག་རྩློལ་ཞྗེས་བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཉི་

མ་མྗེད་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་རྐང་པ་བསློམས་ནས་དྗེའི་ཐིག་ལྗེ་ལ་སློག་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་

སློ་ནས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་སློག་རྩློལ་དང་བཅས་པ་ཉམས་ན་དྗེ་ཁློ་ནའི་ཕྱིར་

སློང་པ་ཉིད་ཁློ་ནར་གནས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཞི་བ་སང་

དམིགས་ཡློད་པ་ཙམ་པློ་སྗེམས་རིན་པློ་ཆྗེ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འློད་གསལ་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་གང་སློག་རླུང་བརྟན་པར་གྱུར་པ་དྗེ་འཛིན་པའློ། །འདིའང་ཉྗེ་བར་

མཚོན་པ་ཙམ་སྗེ། ལྟྗེ་བའི་རྩ་བར་གནས་པ་ཕ་བའི་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་སྦྱློར་བའམ། རློ་

རྗེའི་སའི་རྩྗེ་མློ་ལ་སློམ་པའི་ཐིག་ལྗེའི་སྦྱློར་བའམ། གཏུམ་མློ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་

གང་ཡང་རུང་བའམ། གསུངས་མ་ཐག་པའི་རིམ་པས་གང་སློག་རླུང་བརྟན་པར་

གྱུར་པ་དྗེའང་འཛིན་པའློ། །འཛིན་པ་འདིའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་བར་མ་ཆད་པར་སྨིག་

རྒྱུ་དུ་བ་སིད་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་མར་མྗེ་སྤིན་མྗེད་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ལྔ་མཐློང་

བར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ནས་སློད་རྩློལ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འློད་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་

ཀིས་གང་གི་ཚེ་སྗེམས་བརྟན་པར་གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་སྨློན་ལམ་གིས་བར་ཏུ་འབྱྗེད་

པའི་མཐུས་དང་པློ་སློམ་པའི་ལྷ་ལ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་འབྱུང་བ་དྗེ་ལའང་བསློམས་པའི་

ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ལ་སློགས་པའི་ཕ་བའི་སྦྱློར་བ་ལས་སློམ་པ་པློས་འློད་ཟྗེར་སྤློ་བར་བྱས་

པ་འདི་ནི་རྗེས་སུ་དྲན་པའློ། །འློད་དྗེ་དང་བཅས་པ་བ་སྤུའི་བུ་ག་རྗེ་རྗེ་རྣམས་ཀིས་

ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་སློགས་པ། ལྷའི་རང་བཞིན་སྤློས་པ་ནི་རྗེས་སུ་དྲན་
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པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་དགློངས་པ་ཅན་ཡིན་ནློ། །

དྗེ་བཞིན་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། བརྟན་པས་རིན་ཆྗེན་སྤློ་བར་

བྱྗེད། །མི་བརྟན་པས་ནི་སྤློ་མི་བྱ། །རབ་མཆློག་སྤིན་རྣམས་ཀིས་སྤློ་བྱ། །སངས་

རྒྱས་ཡྗེ་ཤྗེས་མཉམ་འློད་ཀིས། ཞྗེས་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་

སློགས་པ་རང་བཞིན་གིས་སྤློས་པའི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷ་

རྣམས་འློད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་འློད་ཟྗེར་རྣམས་ཀང༌། གསུངས་པའི་སྦྱློར་བ་

རྣམས་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་ཐབས་མི་གཅིག་པས་སློམ་པའི་གང་ཡང་

རུང་བའི་ཕ་བའི་སྦྱློར་བ་ལ་སློང་པ་དང༌། སིང་རྗེ་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་

འགྲིལ་བའི་ཚུལ་དུ་བསྡུས་ནས། སྐད་ཅིག་གིས་རང་རིག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྱུང་བ་ནི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཏློ། །འདི་ཁློ་ན་རྒྱུད་གཞན་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བཤད་པའློ། །འློད་གསལ་ལས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཞྗེས་པ་

དྗེའང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཅྗེས་བྱ་བའང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བཤད་དློ། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མར་ཡང་གསུངས་པ། བཅུ་པློ་དབང་པློ་རྣམས་ཀི་ནི། །རང་འཇུག་

གནས་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །སློ་སློར་སྡུད་པ་ཞྗེས་བརློད་དྗེ། །འདློད་པའི་བསྡུས་པ་སློ་

སློའ ློ། །འདློད་པ་ལྔ་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ནི་རབ་སྦྱློར་

བས། །བརྟགས་པ་བསམ་གཏན་དུ་བརློད་དྗེ། །བསམ་གཏན་རྣམ་པ་ལྔར་འགྱུར་

ཏྗེ། །རྣམ་པར་རྟློག་དང་རྣམ་པར་དཔྱློད། །དགའ་དང་དྗེ་བཞིན་བདྗེ་བ་དང༌། །སྗེམས་

ཀི་རྩྗེ་གཅིག་ཉིད་དང་ནི། །ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་བསམ་གཏན་བསྡུས། །གསང་རྒྱུད་སྐུ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཡློངས་སུ་གྲགས། །གསང་གསུམ་འབྱུང་
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བ་རྟློག་པ་ཡིན། །རྣམ་དཔྱློད་ཡློངས་སུ་དྗེ་ལློངས་སྤྱློད། །གསུམ་པ་ཡིད་བདྗེ་དགའ་

བ་སྗེ། །བཞི་པ་བདྗེ་བས་བསྡུས་པའློ། །སྗེམས་ཀི་ཡང་བ་ཤྗེས་པར་བྱ། །ཤྗེས་དང་

ཤྗེས་བྱའི་སྐྗེ་བ་ཉམས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཞི། །ཐམས་ཅད་འདློད་

པ་སློ་སློར་གནས། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་

ཉིད། །འགྲིལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཕབ་ནས་སུ། །ས་ཡི་རྩྗེ་མློར་རབ་རྟློག་བྱ། །ཁ་དློག་ལྔ་

ལྡན་རིན་ཆྗེན་ཆྗེ། །སློག་རྩློལ་ཞྗེས་བྱ་དྲན་པ་ཡིན། །རང་སྔགས་སིང་ཁར་བསམས་

ནས་ནི། །སློག་ནི་ཐིག་ལྗེར་གྱུར་པར་བཞག །རང་དབང་རིན་ཆྗེན་དགག་པ་

ཡི། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་ཡིན་པར་བཤད། །འགློག་པའི་རློ་རྗེར་གནས་སྗེམས་

ལ། །རྟགས་ཀི་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་སྐྗེ། །དྗེ་ཡི་རྟགས་ཀང་རྣམ་པ་ལྔ། །བྱང་ཆུབ་རློ་རྗེ་

ལས་བྱུང་བ། །དང་པློ་སྨིག་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཅན། །དུ་བའི་རྣམ་པ་གཉིས་པ་སྗེ། །གསུམ་

པ་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་བཞིན། །བཞི་པ་མར་མྗེས་གསལ་བྱྗེད་པ། །ལྔ་པ་རྟག་ཏུ་གསལ་

བྱྗེད་དྗེ། །སྤིན་མྗེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའློ། །བརྟན་པ་རློ་རྗེའི་ལམ་གིས་སུ། །ནམ་མཁའི་

ཁམས་ལ་དགྲམ་པར་བྱ། །བསློམས་ནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་གང༌། །དྗེ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡང་དགྲམ། །རྗེས་སུ་དྲན་ཞྗེས་ཤྗེས་པར་བྱ། །དྗེ་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྐྗེ། །ཤྗེས་

རབ་ཐབས་དང་སློམས་འཇུག་པས། །ཐམས་ཅད་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དུ། །འགྲིལ་

བའི་ཚུལ་དུ་བསྡུས་ནས་ནི། །ཐིག་ལྗེའི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་བསློམ། །སྐད་ཅིག་ཡྗེ་

ཤྗེས་རློགས་པ་ནི། །ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཅྗེས་མིང་ཅན་ནློ། །ཚིག་ལྗེའུར་བྱས་པ་འདི་

རྣམས་ལས་རྟློགས་པར་དཀའ་བའི་ཚིག་རྣམ་པར་བཤད་དྗེ། བཅུ་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་

མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ལྔ་དང༌། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་
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ཀིའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདི་ཁློ་ན་གསུངས་ཏྗེ། དབང་པློ་རྣམས་ཀི་རང་འཇུག་གནས་ཞྗེས་

པའློ། །དབང་པློ་རྣམས་ནི་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་རྣམས་སློ། །ཡང་རང་འཇུག་

པར་གནས་པ་ནི་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་སྗེ། རང་གི་

འཇུག་པ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རང་འཇུག་གནས་པ་ནི་མིག་ལ་སློགས་པའི་ཤྗེས་པ་

ལྔ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །”འདི་ཡང
1

་བསྡུས་པ་སློ་སློ་ཞྗེས་པ་ནི། འདློད་པར་བྱྗེད་པ་

ནི་མངློན་པར་ཞྗེན་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་འདློད་པའི་གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སློགས་པའི་

ཡུལ་ལྔ་སྗེ། དྗེ་རྣམས་ལས་གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཤྗེས་པ་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

སྡུད་པ་ནི་འགུགས་པར་བྱྗེད་པའི་ཕྱིར་སྡུད་པ་སྗེ། ཡུལ་དང་བལ་བའི་ཡིད་ནི་འདློད་

པའི་བསྡུས་པའློ། །དྗེ་ལ་སློ་སློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་འདློད་པའི་བསྡུས་པ་ཐློབ་ནས་ཞྗེས་བྱ་

བའི་དློན་ཏློ། །རང་འཇུག་པའི་གནས་གང་ཤྗེས་པ་ལྔ་དྗེ་ཁློ་ན་རིམ་གིས་རང་འཇུག་

པ་དང་བལ་ཞིང་སློ་སློར་སྡུད་པར་བརློད་དློ། །འདློད་པ་ལྔ་རྣམས་ནི་ཡུལ་ལྔ་སྗེ། དྗེ་

རྣམས་ལ་ལྷའི་ཚུལ་གིས་ཡློངས་སུ་རྟློག་པ་ཞྗེས་ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་ཏྗེ། 

ཐམས་ཅད་ནང་གི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་རྣམས་དཔལ་བདྗེ་མཆློག་ལ་

སློགས་པའི་ལྷ་ཉིད་ཀི་རབ་ཏུ་སྦྱློར་བས། ཡློངས་སུ་རྟློག་པའང་བསམ་གཏན་

ཏློ། །ཡིད་ཀི་དབང་པློ་དང་དྗེའི་རྣམ་པར་ཤྗེས་པ་དག་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་

བའི་བདག་ཉིད་ལྷ་རྣམས་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་བྱུང་བ་ནི་གསང་གསུམ་བྱུང་སྗེ། དྗེ་ཁློ་

ན་རྣམ་པར་རྟློག་པའློ། །ཤྗེས་དང་ཤྗེས་བྱའི་སྐྗེ་བ་ཉམས། ཞྗེས་པ་ནི། ལློག་པའི་ཀུན་

རློབ་ཀི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཤྗེས་པ་དང༌། ཤྗེས་བྱའི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྐྗེ་བ་མྗེད་

1  སྐུ།   འདློད་པའི
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དློ། །རིན་ཆྗེན་ཆྗེ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་འབས་བུའི་མཆློག་སྦྱིན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འགློག་པའི་

རློ་རྗེ་ནི་འློད་གསལ་བ་སྗེ། དྗེ་ལ་གནས་པའི་སྗེམས་ནི་དྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པའློ། །བརྟན་པ་རློ་རྗེའི་ལམ་གིས་སུ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་དགྲམ་པར་བྱ། ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི། བརྟན་ཞིང་རློ་རྗེའི་ལམ་གིས་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམས་སུ་

དགྲམ་པར་བྱ་སྗེ། ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་རང་བཞིན་འློད་ཟྗེར་དང་ལྡན་

པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་སློ། །ཤྗེས་རབ་ཐབས་དང་སློམས་འཇུག་པས། །ཐམས་ཅད་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དུ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། ཤྗེས་རབ་དང་ཐབས་སློམས་པར་འཇུག་པ་

ནི། སློང་ཉིད་དང་སིང་རྗེ་ཐ་མི་དད་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །ཐམས་ཅད་དངློས་པློ་ཞྗེས་བྱ་

བ་ནི་ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་རང་བཞིན་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པའི་ལྷ་ཉིད་ཀི་

ཚོགས་རྣམས་སློ། །འགྲིལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཞྗེས་པ་ནི་སློང་པ་ཉིད་དང་སིང་རྗེ་ཐ་མི་

དད་པའི་ཚུལ་གིས་དྗེ་རྣམས་རང་གི་ལུག་ལ་བསློམ་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐིག་ལྗེའི་

དབུས་སུ་ཉྗེ་བར་བསྡུས་ནས་ཐིག་ལྗེ་དྗེ་ཁློ་ན་བསློམ་པར་བྱའློ། །ཐིག་ལྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་

ཉྗེ་བར་མཚོན་པ་སྗེ། རིམ་པ་འདི་བཞིན་དུ་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་སྦྱློར་བ་ལ་སློགས་པ་ཡང་

ངློ༌། །

སྐད་ཅིག་ཡྗེ་ཤྗེས་རློགས་པ་ནི། ཞྗེས་བྱ་བ་སྐད་ཅིག་གིས་རང་རིག་སྐྗེ་བས་

དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཐློང་བ་ཡང་ངློ་། །བྱྗེ་བག་ཏུ་གང་གི་ཚེའང་འདི་སྨིན་མ་དག་གི་དབུས་

སུ་སློ་སློར་སྡུད་པའི་གློ་རིམ་གིས་ཐིག་ལྗེ་སློམ་པ་དྗེའི་ཚེའང་སློག་རྩློལ་དང་འཛིན་

པ་དང་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ངློ༌། །ཡང་

གསུངས་པ། རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། སྨིན་མའི་དབུས་སུ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་གནས་བཞག་པར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བྱའློ། ཞྗེས་བྱའི་འདི་ཁློ་ན་གསུངས་པ་རི་གི་ཨ་ར་ལིའི་རྒྱུད་ལས་དྗེ་བཞིན་དུའང༌། 

ཨ་ར་ལིས་ཞུས་ལྷ་མློ་ལ། །ཡྗེ་ཤྗེས་མཆློག་ཀང་ཇི་ལྟ་བུ། །གང་ཞིག་རྣམ་པར་ཤྗེས་

ཙམ་གིས། །སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་དངློས་གྲུབ་འཐློབ། །ལྷ་མློ་རིགས་ཀིས་ཡང་དག་

གསུངས། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་མཆློག །ཀུན་མཁྱྗེན་ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་བྱུང་

བ། །བསྲུང་བྱ་སྲུབ་བྱྗེད་ལས་བྱུང་བ། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སངས་

ཏྗེ། །དབང་པློ་ཐམས་ཅད་དྗེས་བཀག་ནས། །སྐྗེ་འགྲློ་མྗེད་པའི་དབྗེན་ཕྱློགས་

སུ། །གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི། །མིག་གཉིས་མ་ཕྱྗེ་མ་བཙུམ་པར། །སྨིན་

མའི་མཚམས་སུ་སྗེམས་”བསད
1

་ན། །མུན་པ་མི་བཟད་ཚུལ་ཡང་ནི། །སྒྲུབ་པ་པློ་

ཡིས་དང་པློར་མཐློང༌། །དྗེ་ནས་གཡློན་པའི་རྣ་བ་ནི། །དལ་བུ་དལ་བུས་གཡློ་བར་

བྱྗེད། །ཤྗེས་རབ་མ་ཡི་བདྗེ་བ་གང༌། །དྗེ་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་བདྗེ། །ཉམས་པའི་

རང་བཞིན་མི་ཕྱག་རྒྱ། །དྗེ་ཕྱིར་ཤྗེས་པའང་ཉམས་པ་ཡིན། །དྗེ་ཕྱིར་ཡྗེ་ཤྗེས་ཕྱག་

རྒྱ་བསློམ། །བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཆྗེན་པློ་འདི་ཁློ་ན། །རང་

གིས་རིག་བྱའི་རང་བཞིན་ཏྗེ། །གཞན་ལ་བསན་པར་མི་ནུས་པ། གཞློན་ནུ་མ་ཡིས་

བདྗེ་མློང་བཞིན། །སྦྱློར་བ་འདི་དང་བཅས་པ་ཡིས། །སྗེམས་ཅན་མགུ་བྱྗེད་སྗེམས་

ཀིས་སུ། །སིང་རྗེས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་བདྗེ་བར་བྱྗེད། །འདི་

ལ་གློམས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སྗེམས་ཀིས་སུ། །སིང་རྗེ་ཆྗེན་

པློའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན། །རྣལ་འབྱློར་གྲུབ་འགྱུར་ཐྗེ་ཚོམ་མྗེད། །དང་པློར་མུན་པ་བྱྗེད་པ་

མཐློང༌། །གཉིས་པ་དཀར་པློ་དུ་བ་བཞིན། །གསུམ་པ་སིན་བུ་མྗེ་ཁྱྗེར་མཚུངས། །བཞི་

1  སྐུ།   གཏན
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པ་ཛ་བའི་མྗེ་ཏློག་ལྟར། །ལྔ་པ་སྤྱིན་མྗེད་ནམ་འཁའ་སྗེ། །བདག་དང་གཞན་གི་ཚོར་

བ་བལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པའི་རྒྱུ་དྗེ་ཡང༌། །སྤིན་མྗེད་ནམ་མཁའི་དཔྗེ་དང་

ལྡན། །རྒྱུན་དུ་གློམས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རྩྗེ་གཅིག་སྗེམས་པ་འདི་ལྟར་བྱློས། །རྟག་

ཏུ་ཡྗེ་ཤྗེས་བདུད་རྩི་ཡི། །བཏུང་བས་བཀྲྗེས་པའི་དགག་བྱ་མྗེད། །ར་དང་ནད་ཀི་

གདུང་བ་མྗེད། །ཐབས་ཀི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི། །རི་གི་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པར་

འགྱུར། ཞྗེས་སློ། །   ། །མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་

གནང་བ་བཞུགས། །

༄༅། །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་མཚོའི་འགྲྗེལ་པ་གྲུ་གཟིངས་ཀི་ལྗེའུ་དང་པློར། འདིར་གལ་

ཏྗེ་དྗེ་སིད་དུ་དློན་མྗེད་པ་ཅན་ཐློག་མ་དང་ཐ་མ་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་

དང༌། རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ན། དྗེའི་ཚེ་ལུང་ཐམས་ཅད་དློན་མྗེད་པར་

འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གསུང་ཡང་ཚད་མར་མི་འགྱུར་རློ། །

དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དམལ་བ་ལ་སློགས་པར་འགྲློ་པར་བྱྗེད་དློ། ཞྗེས་གཞན་

དག་ཐྗེ་ཚོམ་ཟ་ན་དྗེའི་ཕྱིར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་ལན་ཚིག་

གསུངས་པ། གང་འདྲ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་དཔྗེ་གསུངས་པའློ། །གཞན་འདུ་

ཤྗེས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་དུ་ཕྱི་རློལ་པ་ནམ་མཁའ་ཡློངས་སུ་བརྟགས་པར་གང་འདྲ་

སྗེ། མདློ་སྗེ་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་པློར་རློ། །དྗེ་འདྲ་བ་ནི་བདག་

རིག་པ་སྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རབ་ཏུ་གནས་པའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་རློ་རྗེ་

ཕག་མློས་ཡང་དག་པར་རྟློགས་པའློ། །སང་བ་མྗེད་ཀང་ཡློངས་སུ་གསལ་ཞྗེས་བྱ་བ་

ནི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དང་བལ་བས་སང་བ་མྗེད་པ་དང༌། དྗེའི་རྣམ་པ་

རྣམས་ཀིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དགའ་བར་བྱྗེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་ཡློངས་སུ་གསལ་

བར་ཡང་སྗེ། རང་གི་རིག་པའི་རང་བཞིན་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །དྗེ་ལྟར་བཅློམ་ལྡན་
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འདས་འབྱུང་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་འདིར་མྗེད་པ་སྗེ། 

གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་དང་འདིར་བལ་བས་སློ། །དྗེར་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་གློང་བུ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་ཆ་དྲུག་གི་དབྱྗེ་བ་མྗེད་དློ། །འློན་ཀང་ཐ་སད་དུ་

འཇིག་རྟྗེན་པ་གཞན་ལ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། འཇིག་རྟྗེན་གི་ཐ་སད་ཙམ་མློ། །མི་བདྗེན་པའི་

བདྗེན་པ་ཉིད་དྗེ་དྗེ་རྣམས་ཀིས་རྟློགས་པ་ས་ཚོགས་རྣམས་ལ་གནློད་པར་འགྱུར་ཏྗེ་

དར་གི་སིན་བུ་བཞིན་ནློ། །དྗེའི་ཕྱིར་མ་སྐྗེས་པ་མི་འགག་པ་སྒྱུ་མ་དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་

མཚུངས་པའློ། །དྗེར་ནི་མངློན་སུམ་གིས་ཀང་ནི། །ཡློད་པར་མི་མཐློང་མི་བདྗེན་

པའློ། །དབང་པློ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ནི། །མཐློང་ཡང་མྗེད་པ་བལྟ་བར་བྱློས། །རང་

བཞིན་ལ་ཡང་དབང་པློ་མྗེད། །དྗེ་རུ་གཟུགས་ནི་ཅི་ཞིག་མཐློང༌། །ཡིད་ཀིས་

དམིགས་པའི་གཟུགས་ཀང་ནི། །ཡིད་ནི་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཐམས་ཅད་རྒྱུ་

རྐྗེན་ཚོགས་ལས་སྐྗེས། །ས་ལུ་ལ་སློགས་མྱུ་གུ་བཞིན། །བྗེམ་པློའི་དངློས་པློ་ཐམས་

ཅད་དུ། །རྣམ་པར་འཕློ་བར་མི་འདློད་དློ། །དབང་པློ་གཅིག་སློགས་ཐམས་ཅད་

ནི། །ཁུ་བ་དང་ནི་ཁག་ལས་བྱུང༌། །ལུས་ཀིས་སུ་ནི་མི་འདློད་དྗེ། །སྐད་ཅིག་པས་ནི་

སྐྗེ་བར་བྱྗེད། ཅྗེས་སློ། དཔྗེ་གསུངས་པ། ནམ་མཁའ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། ཇི་

ལྟར་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མྗེད་པ་ལས་མྗེ་སྐྗེས་པ་སྗེ། དྗེ་བཞིན་འདིར་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཡྗེ་

ཤྗེས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མྗེའི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟུགས་རང་གི་བག་ཆགས་ཀི་སྐློན་དང་བལ་བ་ཡིས་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་

དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སང་བ་བྱྗེད་པ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །ཇི་ལྟར་རློ་བློ་བ་ནི་གཅིག་

དངློས་ལ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱུ་རུ་ར་ལ་སློགས་པའི་རས་གཅིག་ལ་རློ་བློ་བར་འགྱུར་ཏྗེ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དྗེའི་ནང་ནས་དངློས་པློ་མང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་དྗེ་བཞིན་དུའང་འཆློས་པ་དང་མང་བ་

དང༌། ལྕྗེས་རློ་དྗེ་བཞིན་དུ་བཟུང་བ་དང༌། བལྡད་པ་དང་མིད་པ་རྣམས་ཀིས་ལན་ཚྭ་

དང་ཁ་བ་དང་བསྐ་བ་དང་ཚ་བ་དང་མངར་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་གློ་བར་བྱའློ་ཞྗེས་

སློ། །ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་དགའ་བའི་ཆློས་གང་འདིར་རྣམ་པར་བརྟགས་ན་རྒྱུ་རྐྗེན་

གི་དབང་གིས་སྐྗེ་བ་སྗེ། དྗེ་ཉིད་ལ་ཉྗེ་བར་དམིགས་པ་མྗེད་ཅྗེས་བྱའློ། །བསྒྲུབ་པར་

བྱ་བ་ཅི་ཞྗེ་ན། །དཔྗེར་བྱ་མྗེད་པ་ཡི་ནི་ཆློས། །རློ་རྗེ་ལ་ནི་དགའ་བར་གིས། ཞྗེས་བྱ་

བ་སྗེ། མི་ཕྱྗེད་པའི་རློ་རྗེའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དབྱྗེ་བ་མྗེད་པའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས། ཚད་

མྗེད་པ་དཔྗེ་དང་བལ་བའི་དློན་ཅན་ལ་དགའ་བར་གིས་ཞྗེས་བྱ་བར་དགློངས་སློ། །

དྗེ་ལྟར་ལྷའི་རྣམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་བདག་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི་སྦྱློར་བ་འདིས་དཀིལ་

འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པའློ། །འཕལ་དུ་ཡིད་ཆྗེས་བྱྗེད་པ་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། 

ཕྱག་རྒྱ་ཆྗེན་པློའི་འབས་བུ་སྗེར་བ་པློ་རང་གི་འདློད་པའི་ལྷ་བསློམས་པ་ཙམ་གིས་

ཞྗེས་བྱ་བའློ། །དྗེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱློགས་བྱིས་པའི་སྐྗེ་བློ་ལ་བརྟྗེན་པ་གཞན་གི་རྣལ་

འབྱློར་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ། ལུགས་མ་ལ་སློགས་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། དྗེ་

ལྟར་སྔློན་དུ་བཤད་པའི་རྣལ་འབྱློར་སངས་ནས། ལུགས་མ་སྗེ། བཟླས་པ་དང་རི་མློ་

ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་བརྟྗེན་པའློ། །དྗེས་རྣམ་པར་བྱས་པའི་དབྱིབས་ཞྗེས་བྱ་བ་

ནི་དམལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྐྗེས་བུའི་རྣམ་པར་འགྲློ་བའློ། །ཐར་པ་ལ་གནས་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །འདིའང༌། ཇི་ལྟར་བྱིས་པས་རྣམ་བརྟགས་པའི། །ཕྱི་རློལ་དློན་ནི་ཡློད་

མིན་ཏྗེ། །བག་ཆགས་ཀིས་ནི་དཀྲུགས་པའི་སྗེམས། །དློན་དུ་སང་བ་རབ་ཏུ་སྐྗེ། 

ཞྗེས་སློ། །འློན་ཀང་སྔློན་དུ་བཤད་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་ཁྱད་པར་དུ་བྱྗེད་པ་སློང་པ་



མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རྗེས་གནང་བ།
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ཉིད་དང་པློར་དུ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྟགས་བཅུས་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྭིའི་ནང་དུ་སློན་པ་རབ་ཏུ་

བསྒྲུབ་པ་སྗེ། ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱློར་གིས་ཀང་མཚོན་པར་བྱའློ། ཞྗེས་བྱ་

བའློ། །དྗེའང་། སློ་སློར་སྡུད་དང་དྗེ་བཞིན་དུ། །བསམ་གཏན་སློག་རྩློལ་འཛིན་པ་

དང༌། །རྗེས་སུ་དྲན་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན། །སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འདློད། ཅྗེས་

སློ། །དྗེས་སློམ་པ་པློ་གནས་པ་པློ་ལ་སློགས་པ་དྗེས་རང་གི་གཟུགས་མཐློང་

བའློ། །རང་བྱིན་བརླབ་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་ཀི་རང་

བཞིན་རྣམས་སུ་མཐློང་བའློ། །དྗེ་ལྟར་ལུགས་མ་ལ་སློགས་པ་ལ་རང་བཞིན་ཐམས་

ཅད་བྱིན་གིས་བརླབ་པར་བྱའློ། ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ་རང་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་མཚན་ཉིད་

དློ། །རང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་རྟློགས་པར་སའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པས་སྒྱུ་མ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཐློག་མར་དཔྗེ་

བཅུ་གཉིས་རྣམས་ཀིས་ཉྗེར་བར་མཚོན་པར་བྱའློ། ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། དྗེ་ལ་སྒྱུ་མ་དང་

སྨིག་རྒྱུ་དང་མྗེ་ལློང་གི་གཟུགས་བརན་དང་བརྒྱ་བྱིན་གི་གཞུ་དང་སྤིན་དང་དྲི་ཟའི་

གྲློང་ཁྱྗེར་དང་ཆུའི་ཟླ་བ་དང་ཆུའི་ཆུ་བུར་དང་གསལ་སང་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་དང༌། 

རྨི་ལམ་དང༌། བག་ཆའློ། །དྗེ་ལྟར་སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་ཀུན། །རྣལ་འབྱློར་རྣམས་ཀི་རང་

མཚན་ཉིད། །ཕུང་པློ་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ཏྗེ། །རྣམ་ཤྗེས་བརྒྱད་ནི་སྨིག་རྒྱུའློ། །མྗེ་

ལློང་གི་ནི་གཟུགས་བརན་ཀང༌། །དབང་པློ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནློ། །ཡུལ་རྣམས་

བརྒྱ་བྱིན་གི་ནི་གཞུ། །སྐྗེ་མཆྗེད་སྤིན་གི་གྲིབ་མའློ། །ཁམས་ནི་དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྱྗེར་

ཏྗེ། །ལས་ཀི་དབང་པློ་ཟླ་བ་གང༌། །ཆུ་བུར་ལས་ཀི་བྱ་བ་སྗེ། །དངློས་པློ་རྣམས་ནི་

གསལ་སང་བཞིན། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་འཁློར་བ་སྗེ། །རྨི་ལམ་དང་མཉམ་བལྟ་བར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གིས། །འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་བག་ཆར་ནི། །བསློམ་པར་བྱ་ཞིང་བཟླློག་པར་

གིས། །དྗེ་ཕྱིར་འདི་རྣམས་སྒྱུ་མ་ཆྗེ། །རང་བཞིན་མཐར་ཡི་རྒྱལ་བའློ། ཞྗེས་བྱ་

བའློ། །དྗེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་བ་ན་མྗེད་པ་འཐློབ་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། བྱང་ཆུབ་ཅྗེས་བྱ་བ་

ནི་བྱང་ཆུབ་ཆྗེན་པློའི་སྗེ་སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་དབྱྗེར་མྗེད་པ་ཉིད་ཀིས་འློད་

གསལ་བར་རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་ཞྗེས་པའློ། །ལྗེའུ་དང་པློར། ཡློངས་སུ་ཤྗེས་

པས་འགྲློལ་པའློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

འཁྲུལ་པས་དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྱྗེར་ལྟ་བུར་ཡློངས་སུ་མ་ཤྗེས་པས་མཆིང་པའློ། །སྐྗེ་བ་དང་

འགག་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་དངློས་པློ་མྗེད་པའི་ཕྱིར་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་

ཤྗེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་མ་འཁྲུལ་བར་རང་བཞིན་གིས་འློད་

གསལ་བའི་རྣམ་པར་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཆློད་པ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་རྣམས་ཀིས་འགྲློལ་བ་སྗེ། རྨློངས་པས་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་སངས་པ་ཞྗེས་

བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །སྗེམས་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི་ས་ཚོགས་པ་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་

སློགས་པའི་དངློས་པློ་མྗེད་པ་སྗེ་ས་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཉིད་པས་དངློས་སུ་

ཡློད་པའི་མཁས་གསུམ་གནས་པའློ། །ལུས་ལ་སློགས་པའི་ཁམས་སུ་གནས་པར་

བཤད་པས་འློད་གསལ་བའི་སྗེམས་དྗེ་སློན་པའི་དབང་གིས་ཤྗེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པའློ། །དྗེས་དྗེ་བཞིན་

དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་གསུངས་པ། ས་ཚོགས་འློད་གསལ་པ་ནི་

མ། །དངློས་པློ་ཀུན་གི་ཕ་ཡིས་ནི། །སྐྗེད་པར་བྱྗེད་ཅིང་དྗེ་བཞིན་དུ། །བསྐྲུན་ཏྗེ་ཀུན་

རློབ་ཏུ་ནི་སློན། །འློད་གསལ་དང་བལ་བྱང་ཆུབ་ནི། །བདག་བྱིན་བརླབས་པ་མི་
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མཐློང་ངློ༌། །དྗེ་ཡིས་བྱང་ཆུབ་ངྗེས་ཤྗེས་པས། །བསན་བྱ་སློན་པ་དབྱྗེར་མྗེད་

དྗེ། །ཀུན་རློབ་དང་ནི་དློན་དམ་པ། །གཙོ་བློ་དང་ནི་དཀིལ་འཁློར་པ། །རྣམ་པ་གཅིག་

ཏུ་རིག་གང་གིས། །དྗེ་ནི་བསྲུང་བ་ཀུན་ཏུ་སློན། ཅྗེས་སློ། །ལྗེའུ་གསུམ་པ་ལས། 

དྗེའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་སྗེམས་འློད་གསལ་དུ་སློན་པས་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་རང་གི་རིག་པ་གཉིས་སུ་མྗེད་པ་ཡིད་ཆྗེས་པས་རང་གི་དངློས་སུ་ཉམས་སུ་

མློང་བར་འགྱུར་རློ། །

གལ་ཏྗེ་སྗེམས་དྗེ་སིད་དུ་འློད་གསལ་བར་སློན་པ་དྗེའི་ཚེ་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་

སློགས་པའི་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་གང་གིས་ཡིད་ཆྗེས་པར་འགྱུར་བ་

གསུངས་པ། སློབ་དཔློན་གིས་སྗེམས་རློ་རྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། འདིར་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཐློག་མར་རྩའི་ཡི་གྗེས་བྱྗེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདློ་སྗེ་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟྗེན་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། གསུངས་པ། འདིར་ལུས་ལ་འབྱུང་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་

ཁམས་རྣམས་ཆློས་མངློན་པའི་རིགས་པས་དང་བྱྗེ་བག་སྨྲ་བའི་ཆློས་ཀིས་རྣལ་

འབྱློར་པ་དྗེས་མི་རྟག་པར་བྱའློ། །དྗེས་སར་ཡང་མདློ་སྗེ་པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་

ལྟ་བ་ལ་སྗེམས་བརྟན་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དྗེ་ས་ཚོགས་པའི་སྐྗེས་རབས་ལ་སློགས་

པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཡང་མི་བདྗེན་པར་བྱས་ནས་སྗེམས་ནམ་མཁའི་ངློ་བློ་ཅན་དུ་རྣལ་

འབྱློར་སྤྱློད་པར་གྱུར་པ་མ་རིག་པ་ཡློངས་སུ་སློང་བ་ལས་སྗེམས་རློ་རྗེའློ། །དབུ་མ་

ནི་རྩ་བ་སྗེ་དྗེ་ལྟར་སྤྱློད་ཡུལ་ནི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ཀི་སྤྱློད་པ་ཉིད་

ཀི་ཕྱིར་ཡློངས་སུ་ཤྗེས་པ་དང་རིག་པའློ། །དྗེ་ལྟར་སྗེམས་ཀི་རློ་རྗེའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་སློབ་དཔློན་གིས་དྗེའི་ཚེ་ཁྱད་པར་ཉིད་ཀིས་དྗེའི་ནང་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་
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སློན་པའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ཀི་ལུས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་སློགས་པ་

རིག་པ་པློ་ཀུན་རློབ་ཀི་འློད་གསལ་བར་སློང་བའང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་སྗེམས་རློ་རྗེ་

སློ་སློར་སང་བའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཉིད་ཀིས་སློ། །དློན་དམ་པར་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱན་

བཏགས་སྒློ་བཏགས་པ་ཐློང་ཞིག །དྗེ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། དབུ་མའི་ཚུལ་ཞྗེས་བྱ་བ་

གསུངས་པ། ཡློད་མིན་མྗེད་མིན་ཡློད་མྗེད་མིན། །གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ཅན་མ་

ཡིན། །མཐའ་བཞི་ལས་ནི་རྣལ་གྲློལ་བ། །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དབུ་མར་ཤྗེས། ཞྗེས་བྱ་

བའློ། །དྗེ་ལྟར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་བཞི་པ་ལས་འདས་པའི་ངྗེས་

པར་བཞག་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་སློབ་དཔློན་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །དྗེའི་ཕྱིར་

དྗེ་ཉིད་བརྟན་པ་ཐློབ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བ་མ་རློ་རྗེ་འཆང་ལས་དཔྗེ་ཡིས་མཚོན་པར་བྱ་

བའི་མཐར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཐློབ་པའློ། །དྗེའང་ཇི་ལྟར་ཕ་དང་མ་སློམས་པར་འཇུག་པའི་

དུས་སུ་དྲི་ཟའི་སྗེམས་ཅན་གི་བདྗེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་སྗེ་”འཛག
1

་པའི་དུས་སུ་ནི་དྗེ་

བཞིན་དུ་དྗེ་ལྟར་ཉྗེ་བར་སློན་པ་ལུས་འཛིན་པའི་དངློས་པློ་མངློན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་

མློང་ངློ༌། །དྗེའི་རང་བཞིན་དུ་འགྲློ་བའློ། །ནིའི་སྒ་ནི་ངྗེས་པར་བཟུང་བའློ། །དབུ་མ་

ཆྗེན་པློའི་མཚན་ཉིད་དློ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བདྗེ་བ་དང་སྗེམས་གཉིས་ཀི་ཀུན་རློབ་ཀི་

གཟུགས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་དང་ཤིང་རྟ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་དྗེ་ཉིད་དྗེ་ལྟར་

དློན་དམ་པའློ། །འློན་ཀང་བྱིས་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཐ་དད་སློ་སློར་ཡློངས་

སུ་བརྟགས་སློ། །དྗེ་ལྟར་གང་ཀུན་རློབ་དྗེ་དློན་དམ་པ་སྗེ་གང་ཞིག་དློན་དམ་པ་ནི་

ཀུན་རློབ་ཏུ་བདྗེ་བ་དང་སྗེམས་དག་གིས་ལུས་དང་བདྗེ་བའློ། །འློ་ན་དྗེ་ལྟར་བྱྗེ་བག་

1  སྐུ།   འཛག
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སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པ་གྲུབ་པའི་མཐའ་བཞི་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྤྱློད་ཡུལ་བ་མའི་གདམས་ངག་

དྗེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་རློལ་པར་འགྱུར་རློ། །ཕྱི་དང་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆློས་ལ་

དབྱྗེ་བ་མྗེད་པར་འགྱུར་ཞྗེ་ན། དྗེ་ལ་ཇི་ལྟར་བ་མའི་གདམས་ངག་ནི་ཅི། དྗེ་ལྟར་གལ་

ཏྗེ་མི་འགྱུར་ན་དྗེའི་ཚེ་གལ་ཏྗེ་མི་འགྱུར། དྗེའི་ཚེ་སྐློན་དྗེ་སྔགས་ཀི་ཚུལ་གི་བསན་

བཅློས་ཐམས་ཅད་དློན་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་གསུངས་

པའི་ཆློས་བརྫུན་དུ་འགྱུར་རློ། །གཅིག་ཏུ་ན་སྔགས་ཀི་ཚུལ་གི་བསན་བཅློས་ཐམས་

ཅད་གཅིག་པའི་དངློས་པློ་བས་དུ་མར་མི་འགྱུར་རློ། །བརྫུན་དྗེས་ཁྱློད་ཀིས་ཕྱིན་ཅི་

ལློག་བསན་པས་དམལ་བ་ལ་སློགས་པར་འགྲློ་བར་འགྱུར་རློ་ཞྗེ་ན། དྗེ་བཞིན་དུའང་

བཤད་པ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པས་ཆློས་བསན་གང༌། །བདྗེན་པ་གཉིས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཅན། །གསང་སྔགས་ཚུལ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །སུན་འབྱིན་བྱྗེད་པ་དམལ་

བར་འགྲློ། མ་ཐློས་བའམ་ཐློས་ཆུང་བས། །ཕྱིན་ཅི་ལློག་ཏུ་འཆད་པའློ། །དྗེ་ལ་གྲུབ་

དང་བདྗེ་མྗེད་འགྱུར། །མནར་མྗེད་སློགས་སུ་ངྗེས་པར་འཚེད། །

དྗེ་ལྟར་ཐྗེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚིག་

གིས་གསུངས་པ། གྲུབ་མཐའ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། འདི་གང་གསུངས་པ་དྗེ་

བདྗེན་ནློ། །འློན་ཀང་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གདམས་ངག་གི་གྲུབ་མཐར་བལ་ན་མི་

འགྱུར་ཏྗེ། དྗེ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ། འདིར་རྨློངས་པ་རྣམས་གདམས་ངག་ལ་འཇུག་

པའི་དུས་སུ་ས་ཚོགས་པའི་དཔྗེ་རྣམས་ཀིས་འཇུག་པར་བྱྗེད་དྗེ། བསན་པའི་གསུང་

རབ་ཀིས་སློ། །ཇི་ལྟར་དགའ་བ་ལ་སློགས་པ་ཤྗེས་རབ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་

དཔྗེས་མཚོན་པའློ། །དྗེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཐིག་ལྗེ་བཞི་དང་དགའ་བ་བཞི་ལ་
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སློགས་པས་བྱྗེ་བག་སྨྲ་བ་ལ་སློགས་པར་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེའང༌། 

ཡློད་མིན་མྗེད་མིན་ཡློད་མྗེད་མིན། །གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཀང་མིན། ཞྗེས་བྱ་

བ་ལ་སློགས་པའློ། །དཔྗེ་དང་བལ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལས་རང་གིས་རིག་པའི་དུས་སུའང་

རྣལ་འབྱློར་པ་རྣམས་ཀི་དངློས་སུ་ཡིད་ཆྗེས་པའི་ཕྱིར་རློ་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །དྗེ་

ལྟར་གདམས་ངག་བ་མས་ཉྗེ་བར་བསན་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་ཅན་གྲུབ་པའི་མཐའི་སློ་ནས་

རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དློ། །བ་མ་གྲུབ་པའི་མཐའི་སྤྱློད་ཡུལ་ཏྗེ་གཞན་གི་དངློས་པློ་

རྣམས་ཀི་མ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ན་ཉན་ཐློས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་ལ་

སློགས་པའི་སྤྱློད་ཡུལ་གདམས་ངག་རང་རང་གི་བསན་བཅློས་སུ་བཤད་པའི་

རིགས་པས་གདམས་ངག་ལ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེའི་ཕྱིར་གྲུབ་མཐའི་ཡུལ་དང་

གདམས་ངག་སྗེ་གྲུབ་པློ་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐློན་མྗེད་དློ། །འློན་ཀང་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀི་སྤྱློད་

ཡུལ་མིན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྟློག་གྗེ་སམ་པློ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་དང་ལམ་དམ་པ་དང་བལ་

བ་རྣམས་དང་བྱིས་པའི་པཎི་ཏ་རྣམས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་འདི་འདྲ་བའི་སྤྱློད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏྗེ་

ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེར་བ་པློ་རྗེད་པ་དཀའ་སྗེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་

ལློ། །ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། གསུངས་པ། གྲུབ་མཐའ་མངློན་སུམ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་

འདིར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤྗེས་བྱ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་ཏྗེ། མངློན་

སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལས་དམིགས་པའློ། །དྗེ་རིག་པ་ནི་མཁས་པ་སྗེ་ཤྗེས་བྱ་

དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གཟུགས་ཅན་གི་བ་མའློ། །མ་རིག་པ་ནི་མཁས་པ་མ་ཡིན་ཏྗེ། གྲུབ་

པའི་མཐའ་མངློན་སུམ་པ་ཤྗེས་བྱ་ཙམ་ལ་བརྟྗེན་པ་དཔྱློད་པ་པ་ལྟ་བུ་སྒ་ཙམ་རྗེས་

སུ་རིག་པ་ཙམ་གིས་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ངྗེས་པ་མི་ཤྗེས་སློ། །དམུས་ལློང་ལྟ་བུའི་
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སྐྗེས་བུས་དཀར་པློ་དང་སྗེར་པློ་ལ་སློགས་པའི་རས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་དབྱྗེ་བ་དྗེ་

བཞིན་དུ་མི་ཤྗེས་སློ། །རང་བཞིན་མདློག་ནག་པློ་གཅིག་ཏུ་མཐློང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་

ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་ལ་བརྟྗེན་པ་རྣམས་ཀི་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་

ཀིས་དག་པའི་བདག་ཉིད་འདི་གའི་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏྗེ་ཞྗེས་སློ། །མཁའ་འགྲློ་རྒྱ་

མཚོའི་འགྲྗེལ་པ་གྲུ་གཟིངས་ཀི་གསང་བའི་ལྗེའུའི་རབ་ཏུ་བྱྗེད་པ་བཅུ་པ་ལས་ཉི་ཤུ་

རྩ་གཉིས་དབང་ཕྱུག་སློ་སློར་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ཡློད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་སྗེལ་བར་

བྱྗེད་པ་སྗེ། དྗེ་ལ་རང་གི་སྗེམས་ཀི་གནས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་དང༌། དབང་ཕྱུག་སློ་

སློར་མངློན་པར་ཤྗེས་པ་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་བཤད་པ། བྱྗེད་པ་པློ་དྗེའློ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །དྗེ་ནི་ཀུན་ཏུ་བྱྗེད་པློ་བྱྗེད། འཚོ་བར་བཤད་དང་འཚོ་བའི་གཟུགས། །ཐར་པ་

འཁློར་བའི་འཁློར་ལློ་སྐྗེས། །ཡྗེ་ཤྗེས་དབང་པློ་རིག་པ་དང༌། །རྣལ་འབྱློར་ཡྗེ་ཤྗེས་

སློགས་དྗེ་བཞིན། །འཇིག་རྟྗེན་པ་སློགས་དྗེ་ཉིད་གང་། །མདློར་བསྡུས་པ་ཡིས་བཅུ་

གཅིག་གློ །ཞྗེས་སློ། །

དྗེ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་གནས་པ་ལ་དམ་པ་དང་དམ་པ་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་

དཔྱད་པས་མྗེད་པ་ཉིད་སློ་སློ་མངློན་པར་ཤྗེས་ཤྗེ་ན། དྗེའི་སྗེལ་བར་བྱྗེད་པ་རྣམ་པ་

བཅུ་གཅིག་གསུངས་པ། ཀུན་གི་བྱྗེད་པ་དྗེ་མིན་ཏྗེ། །ལས་རྣམས་ཀིས་ནི་འབྱུང་

བའློ། །ལས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་མྗེད་པ་སྗེ། །འདི་ལ་འབྱུང་བ་ཡློད་མ་ཡིན། །གང་གི་བྱྗེད་པ་

ཡང་དག་བྱུང༌། །དྗེ་ལ་བྱ་བའི་དངློས་པློ་མྗེད། །བྱས་དང་བྱྗེད་པ་མྗེད་པའློ། །དངློས་

པློ་ཐམས་ཅད་མ་བྱས་པའློ། །བྱ་བ་བྱྗེད་པློའི་འགྲྗེལ་པ་ཡིས། །འདིར་ནི་དངློས་པློ་

མྗེད་པར་བཤད། །ལས་དང་བལ་བས་བྱྗེད་པ་མྗེད། །བྱ་བ་མྗེད་པས་བྱྗེད་པློ་
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མྗེད། །གལ་ཏྗེ་འབྱུང་བའི་བདག་ཡློད་ནའང༌། །འབྱུང་པློ་མྗེད་པས་མྗེད་པའློ། །གཅིག་

དང་དུ་མར་རྣམ་དཔྱད་པས། །འབྗེལ་པའི་དངློས་པློ་མྗེད་པར་འདློད། །སུ་ཞིག་བྱྗེད་

པློ་ཅིའི་བྱྗེད་པློ། །འདི་རྣམས་བྱྗེད་པ་ཡློད་མ་ཡིན། །གང་གིས་རྟག་ཏུ་འཚོ་བར་

འགྱུར། །དངློས་པློའི་གཟུགས་ནི་མི་རིག་གློ །ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཅན་གང་ཟག་

བཤད། །སྨིག་རྒྱུ་དང་ནི་འདྲ་བར་འགྱུར། །འཁྲུལ་པས་འཁྲུལ་པའི་རྣམ་པར་ནི། །ཡློད་

པ་སྐད་ཅིག་མར་འགྱུར་རློ། །འཇིག་རྟྗེན་གི་ནི་སྐྗེ་བ་མྗེད། །རང་ལས་འབས་བུས་

བགྲློད་པར་འགྱུར། །ཀུན་ལ་ཐར་པ་ཡློད་པ་མིན། །གང་ནའང་འཆི་བ་མྗེད་པའློ། །གལ་

ཏྗེ་ཐར་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང༌། །རློར་འཛིན་པ་ནི་དྗེ་ལ་མྗེད། །དྗེའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟྗེན་ལས་

འབས་བུ། །དགྗེ་དང་མི་དགྗེས་གང་བྱས་པ། །རྨློངས་པའི་སྐྗེས་བུ་དྗེ་ཡློད་

པར། །འཁློར་བར་ཡང་ནི་འདློད་པའློ། །སྒྱུ་མས་འཁློར་བར་རྨློངས་བདག་

ཉིད། །རྨློངས་པས་བརྟན་པར་འདློད་པའློ། །གཏི་མུག་བདག་ཅན་འཁློར་བ་

མྗེད། །རྡུལ་ཕན་ཆ་ཤས་མྗེད་པས་སློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ཞྗེས་བྱ་འདིར་མྗེད་དྗེ། །སྗེམས་

བྱུང་གཟུགས་མྗེད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དབང་པློ་ལ་སློགས་བརློད་པ་མྗེད། །རིག་པ་ཅི་

ཞིག་འབྱུང་བ་མྗེད། །མངློན་སུམ་བཞི་ཡིས་དངློས་པློ་རྣམས། །དབང་པློ་ལ་སློགས་

དྗེ་བཞིན་ཏྗེ། །ཡིད་ཀི་མངློན་སུམ་རྣལ་འབྱློར་དང༌། །རང་གིས་རིག་པའི་མངློན་སུམ་

མློ། །ཇི་ལྟར་ཡྗེ་ཤྗེས་བཞི་དབུས་སུ། །མངློན་སུམ་ཉིད་ཀང་མི་རིག་གློ །འཇིག་རྟྗེན་

འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི། །དྗེར་ནི་དྗེ་ཉིད་ཡང་དག་བྱུང༌། །མངློན་སུམ་དང་ནི་

རྗེས་དཔག་གིས། །དྗེ་རྣམས་དངློས་པློ་རིག་མ་ཡིན། །ངག་ཙམ་དུ་ནི་བཞག་པ་

སྗེ། །འཁྲུལ་པ་ངྗེས་པ་མྗེད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་བཤད་པའི་རིམ་ཤྗེས་བྱ། །རྒྱ་ཆྗེ་བར་ནི་དུ་
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མའློ། །དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པས། །སློ་སློར་མངློན་ཤྗེས་ཀི་ལས་

འགྱུར། །མཁས་པས་རྣམ་པ་དཔྱད་བྱ་ཡི། །འདི་ལ་སང་བར་མི་བྱའློ། ཞྗེས་སློ། །ལྗེའུ་

གསུམ་པ་ལས་དྗེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་བ་མའི་ཞལ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ་ཐམས་ཅད་ཅན་

ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་མངློན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དམ་པའི་དངློས་པློ་ཅན་གི་ཆློས་

སློ། །དྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་རྟློགས་པ་སའློ། །འདི་གསུངས་སློ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་

སློགས་པས་སྔློན་བཞིན་དུ་སྡུད་པར་མཛད་པ་པློ་དྗེས་རང་ཉིད་ཀི་སྐློན་ཡློངས་སུ་

སང་བའློ་ཞྗེས་སློ། །ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས། རྣལ་འབྱློར་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་

པ་རྣམས་ནི་དྲུག་ཅུར་རིག་པར་བྱ་སྗེ་གང་གིས་སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་བསློམ་པ་

ལ་དངློས་པློའི་རྣལ་འབྱློར་དྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་སློ། །དྗེའང་དབུ་མའི་ནང་དུ་སློན་

པའི་སྗེམས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་བུ་གར་གནས་པ་ན་དྗེར་མཐློང་བར་འགྱུར་

ཏྗེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུའློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་བཤད་པར་བྱ་སྗེ། 

ཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུའློ། །

འདིར་ནི། དུ་བ་སྨིག་རྒྱུ་མྗེ་ཁྱྗེར་དང༌། །དྗེ་བཞིན་མར་མྗེ་རབ་འབར་དང༌། །ཟླ་

ནི་ཀ་མ་རཱ་ཧཱུ་དང༌། །དུས་ཀི་མྗེ་དང་བཅུ་པློ་ནི། །སློ་སློར་སྡུད་པའི་འློ། །བསམ་

གཏན་རྣམ་པ་བཅུ་ནི། དྗེའང་སློག་ལ་སློགས་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྩ་བཅུ་

རྣམས་ཀི་སྗེ། དྗེ་བཞིན་དུའང༌། པད་ཅན་ས་ཚོགས་ཅན་ཉིད་དང༌། །གླང་ཆྗེན་དུང་

ཅན་མ་དྗེ་བཞིན། །ལུག་དང་སྗེར་སྐ་ཡིད་བཟང་མ། །གླང་པའི་ལྕྗེ་མ་གཞློན་ནུ་

མ། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་སུ་ཡང་དག་བཤད། །བཅུ་པློ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

ནློ། །སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་དྲི་ཟ་དང༌། །བརྒྱ་བྱིན་གཞུ་དང་མྗེ་ལློང་དང༌། །ཟླ་བའི་གཟུགས་
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དང་གྲིབ་མ་དང༌། །ཆུ་བུར་དང་ནི་བག་ཆ་དང་། །གསལ་སང་བཅུ་པར་ཤྗེས་པར་

བྱ། །བསམ་གཏན་སྦྱློར་བ་བསློམ་པར་འགྱུར། །དྗེ་བཞིན་དུ་སློག་རྩློལ་རྣམས་ཀི་

བཤད་པ། དྗེའང་རྣམ་པ་བཅུ་སྗེ། སློག་དང་ཐུར་སྗེལ་མཉམ་གནས་དང་། །བསམ་

གཏན་ཁྱབ་གནས་འདི་ལྔའློ། །ཀླུ་དང་རུས་སྦལ་སིག་པ་དང༌། །ལྷས་བྱིན་དང་ནི་ནློར་

ལས་རྒྱལ། །དྗེ་ལྟར་རླུང་ནི་བཅུ་རྣམས་ཀིས། །སློག་རྩློལ་ཉྗེ་བར་མཚོན་པར་བྱ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡང་གསུངས་པ། དྗེའང་རྣམ་པ་བཅུ་སྗེ། གཡློན་པ་དང་གཡས་

པའི་ས་བུག་ནས་རྒྱུ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བཅུ་རྣམས་ཏྗེ་དྗེ་ལྟར་ན། ནམ་མཁའི་དང་

རླུང་དང་མྗེ་དང་ཆུ་དང་ས་དང་དབང་ཆྗེན་དང་ཆུ་དང་མྗེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་

རྣམས་སློ། །དྗེ་འཛིན་པས་ན་སྐྗེ་བའི་གནས་རྣམས་སུ་ཐིམ་པ་རྣམས་བྱྗེད་དློ། །འཛིན་

པའི་དྗེ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གསུངས་པ། དྗེའང་བཅུ་སྗེ། འདློད་པའི་གནས་

སྐབས་བཅུ་རྣམས་སློ། །དྗེ་ཉིད་བཤད་པ། འདར་དང་འཕར་དང་བརྒྱལ་བ་

དང༌། །རློད་དང་རབ་ཏུ་དགའ་དྗེ་བཞིན། །ལྐུགས་དང་ངལ་བསློ་གཉིད་དང་ནི། །མཆི་

མ་ལྷུང་དང་འགྗེལ་བ་སྗེ། །དྗེ་ནི་རྗེས་དྲན་རྗེས་སུ་དྲན། ཞྗེས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུའང་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་གསུངས་པ། དྗེའང་རྣམ་པ་བཅུ་སྗེ། སྤྱན་མ་དང་མཱ་མ་ཀི་དང་

དཀར་མློ་དང་སྒློལ་མ་དང་གཟུགས་རློ་རྗེ་མ་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རློ་དང་རྗེག་དང་ཆློས་

ཀི་དབྱིངས་ཀི་རློ་རྗེ་མ་རྣམས་ཀི། སྐུ་ཆྗེན་པློ་ནི་མཐློང་འགྱུར་ཏྗེ། །དྗེ་བཞིན་

གཤྗེགས་པས་འཁྱུད་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཏིང་འཛིན་འགྲློད་འགྱུར་ཏྗེ། །སྐྲ་ཙམ་གི་ནི་ནང་

དུ་གནས། ཞྗེས་བྱ་བས་སློ། །དྗེའི་ཕྱིར་སློམ་པ་དངློས་པློ་དམ་པ་ཀུན་ཞྗེས་བྱ་བ་སྗེ། 

བཤད་པའི་བཅུ་བཅུ་པློ་རྣམས་ཀི་དྲུག་པློ་དྗེ་རྣམས་ལའང་སློམ་པ་དྲུག་སྗེ་རྗེ་རྗེ་ལ་



མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རྗེས་གནང་བ།

559

རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བཅུ་བསྐྗེད་པར་འགྱུར་བའི་དངློས་པློའི་

རས་ཀི་གཟུགས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །ཐམས་ཅད་དམ་པའི་དློན་གི་དངློས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་

རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏྗེ། སར་ཡང་བདག་གི་རྣལ་འབྱློར་སློམ་པ་ཞྗེས་བྱ་བ་

ནི་ཐམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློ་སྗེ་སློན་པ་པློའི་གཟུགས་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་

ཏྗེ། སངས་རྒྱས་མི་བསྐློད་པའི་གཟུགས་སློ། །མི་གཡློ་ཞིང་མི་འཁྲུག་པས་གང་གི་

ཕྱིར་མི་བསྐློད་པ་སྗེ། ཇི་ལྟར་ཐུགས་རློ་རྗེ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ནམ་དུའང་

མི་གཡློ་བའློ། །དྗེ་ལྟར་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སློན་པ་ན་ནམ་ཡང་གཡློ་བ་མྗེད་དྗེ། རློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་ནང་ལས་སློ། ཞྗེས་

དང༌། ལྗེའུ་བཞི་པ་ལས། ནམ་མཁའི་གཟུགས་ཅན་གིས་དྗེའི་ནང་དུ་”སློད
1

་པའི་

སློག་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ནི་རློ་རྗེ་སྗེ་རློ་རྗེ་རྣལ་འབྱློར་མ་ས་ཚོགས་པའི་

རྣམ་པ་ནི། མཁའ་འགྲློའི་བདག་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་རྣལ་འབྱློར་གི་

མཁའ་འགྲློས་གསུངས་པ། གཏང་མྗེད་ཅྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་འདིར་སྔར་བཤད་

པའི་མཁའ་འགྲློའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང༌། སློང་པ་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་

དབུ་མའི་ནང་དུ་གནས་པ་ཉིད་ནི་དྗེའི་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་མྗེད་པར་བྱུང་བ་སྗེ། ཕུང་པློ་ལྔ་

རྣམས་ཀི་བདག་མྗེད་པར་མཐློང་བའི་གཟུགས་སུ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན། གང་

གི་ཚེ་རྣལ་འབྱློར་གློམས་པ་རང་བཞིན་གི་གཟུགས་རྗེས་སུ་དམིགས་པ་མྗེད་པར་

གྱུར་པ་དྗེའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་རང་གི་གཟུགས་མཐློང་བར་འགྱུར་རློ། །སྒྱུ་མ་ཆྗེན་

པློ་པདའི་གཟུགས་ཅན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཆློས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཀི་ཆུ་སྐྗེས་རྣམས་སུ་

1  སྐུ།   སློན
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རིགས་ཐམས་ཅད་མཆློག་ཏུ་སློན་ནས་རྣལ་འབྱློར་མའི་གཟུགས་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་

པར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་རྣལ་འབྱློར་རང་གི་སྗེམས་ལ་བསམ་མྗེད་པའློ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་

རང་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་བསམ་དུ་མྗེད་པ་ཕ་རློལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་དྗེ། རྣལ་འབྱློར་

མཁའ་འགྲློའི་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །རྣལ་འབྱློར་མ་བསམ་དུ་མྗེད་པའི་གཟུགས་

ཅན་ཞྗེས་བྱ་བའི་དློན་ཏློ། །

ད་ནི་འཁློར་ལློ་མཁའ་འགྲློས་གསུངས་པ། འཁློར་ལློ་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་

ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ་འདི་ལྟར་སྔློན་དུ་བཤད་པའི་རྩའི་འཁློར་ལློ་རྣམས་སུ་

སྦྱློར་བ་ལ་གློམས་པས་ཐམས་ཅད་ཀིའང་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཀི་བདག་ཉིད་ཀིས་

ཐིག་ལྗེའི་གཟུགས་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་འགྱུར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་སྦྱར་བའི་རྩ་སློང་

ཕག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྣམས་སུ་སྦྱར་བར་བྱའློ། ཞྗེས་སློ། །ལྗེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས། 

དྗེ་ལྟར་གཉིས་པློ་བདག་མྗེད་པར་གྲུབ་སྗེ་གང་གི་ཚེའང་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ངྗེས་

པར་དཔྱད་པ་མྗེད་དློ། །འབས་བུའི་དངློས་པློ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡློད་ས་ལུ་ལ་སློགས་པའི་ས་

བློན་ཀང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་གལ་ཏྗེ་རྒྱུ་མྗེད་ན་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་ཞྗེ་ན་དྗེ་ལ་སློགས་པ་རྒྱུའི་

དངློས་པློ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པ་མྗེད་དློ། །གལ་ཏྗེ་ཡང་རིགས་ལས་བྱུང་བ་ལ་རིགས་

བསྗེན་པ་དྗེའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་གང་གི་ཕྱིར་ཀའི་ཡི་གྗེ་

གསུངས་པ་སྗེ་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀང་གང་ནའང་གནས་པ་

མྗེད་དློ། །དྗེ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཅྗེ་ན་ཐམས་ཅད་མི་བདྗེན་པའི་སྐུ་ཐམས་ཅད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་ཅྗེས་བྱའློ། །དྗེའང་སློམ་པ་དང་ཡིད་ཀིས་བཟུང་བའི་

དངློས་པློའང་མི་བདྗེན་པའློ། །དྗེའི་དངློས་བློའང་སློང་པ་སྗེ་གློང་བུ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་



མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རྗེས་གནང་བ།
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དབྱྗེ་བས་རྣམ་པར་དཔྱད་པར་གྱུར་པས་བུམ་པ་དང་སམ་བུ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཀི་

སྐུའི་གཟུགས་སློ། །དྗེའང་བསན་པའི་རབ་ཏུ་བཅིངས་པས་ཆློས་ཀི་སྐུ་མངློན་པར་

བརློད་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཙམ་མློ། །དྗེ་ལྟར་དངློས་མྗེད་མངློན་སུམ་སློང་པ་ཉིད་ཅྗེས་བྱ་

བ་ནི་འདི་ནི་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་དང་དབང་པློའི་དྲ་བའི་རང་བཞིན་ཁམས་གསུམ་གི་

དངློས་པློ་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཙམ་སློང་པ་མ་ཡིན་པ་གཟུང་བ་མྗེད་པས་དངློས་པློ་ཙམ་

གི་རང་བཞིན་ཅན་ནློ། ཞྗེས་སློ། །

ལྗེའུ་ཉི་ཤུ་པ་ལས། བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། ཀུན་ཏུ་

བསྐློད་མའི་ལས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པར་རང་གི་སྗེམས་གཡློ་བའི་

ཕྱིར་དྗེའི་མི་གཡློ་བ་ཉིད་ཀིས་དང་ལས་རྣམས་སུ་ལུང་གི་སློར་བསན་པ་ཉིད་ནི་ཀུན་

བསྐློད་མ་ལྟ་བུའློ། །དྗེ་ཉིད་གསུངས་པ། ལྔ་ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པ་སྗེ། དང་པློ་ས་

ནས་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཟད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་གང་ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀི་ལྟ་བའློ། །དྗེ་

བཞིན་དུ་འདུལ་བ་དང༌། ཆློས་མངློན་པ་དང༌། མདློ་སྗེ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་སྗེ། གང་

ཟག་གིའང་ལྔ་པའློ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལྟ་བ་གཉིས་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བསྗེ་རུའི་སྤྱློད་

པ་དང༌། སྗེ་ན་སྤྱློད་པའློ། །རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པའི་བདུན་ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་བརྟགས་པ་དང༌། 

གཞན་གི་དབང་དང་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་སྗེ། དྗེ་ལྟར་ཡང་རྗེ་རྗེ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་རབ་

ཏུ་གསུངས་ཏྗེ། བདུན་པ་ནི་འདི་རྣམས་ཀི་བྱྗེད་པས་ཏྗེ་བརྟགས་པ་ནི། མིག་དང་རྣ་

བ་དག་གློ། །གཞན་གི་དབང་ནི་ས་དང་ལྕྗེའློ། །ཡློངས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་ལུས་དང་ཡིད་

དག་སྗེ། ཚོར་བ་དང་ཉློན་མློངས་པ་ཅན་དྗེ་བཞིན་ནློ། །སྔློན་པློ་སྗེར་པློ་སློགས་སང་

བ། །བཏགས་པའི་མིང་དུ་བརློད་པའློ། །དྗེ་ནི་རྒྱུན་དུ་མ་མཐློང་སྗེམས། །འཁྲུལ་པ་དྗེ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནི་དབང་པློ་རུ། །སྒ་ཡི་ཡུལ་དུ་གང་ཤྗེས་པ། །རྟློག་པ་ཡིས་ནི་བཏགས་པའློ། །དྗེ་

ཀུན་སློང་བའི་བདག་ཉིད་དུ། །སྗེམས་ནི་ཀུན་ཏུ་འགྲློ་བའློ། །ཐམས་ཅན་རང་བཞིན་

བདག་མྗེད་པར། །དྲི་ནི་ས་ལ་སློགས་དྗེ་བཞིན། །སློམ་པར་གྱུར་པ་མ་བྱུང་

བའི། །བདག་ཉིད་སྗེམས་ནི་གཞན་དབང་ངློ༌། །ཁམས་གསུམ་རློ་ནི་མང་པ་སྗེ། །ཆློས་

སྐུ་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འཛིན། །ལྕྗེ་ནི་ཀུན་གི་རང་བཞིན་ཁམས། །སྗེམས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་

དབང་ཅན་ནློ། །བདྗེ་བ་ས་ཚོགས་རབ་ཏུ་བཤད། །རློ་མཉམ་ལྷ་རས་གཉིས་སུ་

མྗེད། །ལུས་ཀི་དངློས་པློ་ཡང་དག་འཐློབ། །ཡློངས་གྲུབ་རྒྱུད་དུ་སྨྲ་བའློ། །ཡིད་ཅྗེས་

བྱ་བ་ཐམས་ཅན་དུ། །འགྲློ་བའློ་གང་དུ་དྗེར་འགྲློ་བའློ། །རྟློག་མྗེད་བདག་ཉིད་དྗེ་ཡང་

ནི། །ཤྗེས་བྱའི་མཚོན་བྱ་སློགས་པས་མཚོན། །དྗེ་རྣམས་སུ་ནི་འབྱིན་བྱྗེད་

ཙམ། །ཉློན་མློངས་ཀང་ནི་ཀུན་ཕུན་ཚོགས། །ཆློས་དབྱིངས་ལ་སློགས་བདག་བདག་

ཏུ། །རྟློག་པས་ཡིད་ཀི་བདག་ཉིད་དློ། །དྗེ་ལྟར་སྗེམས་རིག་པ་ཐམས་ཅད། །དྗེ་ནི་

དངློས་མྗེད་བསམ་མིན་པའློ། །གཞི་ནི་ཀུན་གི་བདག་ཉིད་དྗེ། །བདུན་གིས་བདུན་

རྣམས་ནུས་པའློ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་མདློར་བསྡུས་པའློ། །རྒྱ་ཆྗེ་བ་ནི་ས་ཚོགས་པའི་

བསན་བཅློས་སུ་གློ་བར་བྱའློ། །བདག་གིས་ནི་གཞུང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་འཇིགས་པས་མ་

བཤད་དློ། །དབུ་མ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་ནི་བརྒྱད་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི་བྱྗེ་བག་སྨྲ་བ་དང་རྣལ་

འབྱློར་སྤྱློད་པ་པ་དང༌། མདློ་སྗེ་པ་དང༌། རྩ་བའི་དབུ་མ་པ་དང༌། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་

ཐྗེག་པ་དང༌། དབུ་མ་ཆྗེན་པློ་དང༌། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་དློ། །ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀི་བཅུ་དྲུག་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི། སློང་པ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་གི་དབྱྗེ་བས་

སློ། །གསང་སྔགས་ཐྗེག་པའི་སུམ་ཅུ་དྲུག་ཅྗེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་བྱང་



མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་སྐོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་རྗེས་གནང་བ།
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ཆུབ་ཀི་ཕྱློགས་རྣམས་ཀིས་ཕྱྗེ་བས་སློ། །གཉིས་ཀི་བདུན་དང་བརྒྱད་དང་རྣམས་ཀི་

ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྣལ་འབྱློར་སྤྱློད་པ་རྣམས་ཀི་དང་དབུ་མ་རྣམས་ཀི་བདུན་དང་བརྒྱད་

པློ་རྣམས་ཀི་དྗེའི་ཚེ་ནང་དུ་སློན་པས་སློ། །དྗེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའློ་

ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ལྟ་བ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པློ་རྣམས་ཏྗེ་དྗེ་དྗེ་བཞིན་དུ་གསུངས་ཏྗེ། རྣལ་

འབྱློར་མ་དང་རྣལ་འབྱློར་གི་རྒྱུད་ཀི་དབྱྗེ་བ་རྣམས་སུའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་དྗེ་ལྟར་བ་མའི་

དྲིན་གིས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །འདིས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་སློ་ཐམས་

ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ། མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་བཅོམ་ 

ལྡན་འདས་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ 

བདེ་ཆེན་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ། །

༄༅། །རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་

ལློ་སློམ་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བདྗེ་ཆྗེན་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ། བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལློ། །

དམ་ཚིག་རློ་རྗེ་གསུམ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི། །རིགས་མཆློག་ལྔ་ཡི་འཁློར་ལློའི་

དཀིལ་འཁློར་པ། །བདྗེ་ཆྗེན་ལྷན་སྐྗེས་གཅིག་པུར་སློམ་མཛད་པ། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་

ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ལམ་འདིར་བདྗེ་བ་མཆློག་གིས་བགྲློད་དགློས་

ཕྱིར། །རབ་མཛེས་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་རི་བློ་ལ། །ཡིད་འཛིན་མཚམས་སྤིན་གཞློན་ནུས་

འཁྱུད་པ་བཞིན། །གཉིས་མྗེད་སྦྱར་བའི་དགའ་བས་རྣལ་རློལ་བ། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་

བདྗེ་མཆློག་ལ་བཏུད་ནས། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པ་ཡི་ལུགས། །ལྭ་པའི་ན་

བཟའ་ཅན་གིས་བཀྲལ་བ་བཞིན། །མ་ནློར་མ་འདྲྗེས་གསལ་བར་བཤད་པར་བྱ། །

འདིར་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་

གི་སྒྲུབ་ཐབས་སློམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་སློམ་པའི་རིམ་པ་དངློས་དང༌། དྗེ་ལྟར་

བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་ནློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། གང་གིས་སློམ་པའི་རྟྗེན། གང་དུ་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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སློམ་པའི་གནས། ཇི་ལྟར་དུ་སློམ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྔགས་དང་ཕར་ཕྱིན་གི་

ཐྗེག་པ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། འདིའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལྗེགས་པར་ཐློབ་ལ། དྗེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་

ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་ལ་བརྩློན་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་

བསློམ་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ཁྱིམ་མམ་རི་སུལ་ལ་སློགས་པའི་གནས་

ཡིད་དུ་འློང་བ། རྣལ་འབྱློར་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་གནས་ཀི་སྒྲུབ་ཁང་བདུད་རྩི་

ལྔས་བྱུགས་ཤིང༌། མྗེ་ཏློག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བིས་སྐུ་

དཀྲམ་པ་དང༌། རློར་དྲིལ་ལ་སློགས་པ་ཚོགས་པའི་གནས་སུ་བསློམ་མློ། །གསུམ་པ་

ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངློ་བློ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌།  ཐུན་སྔ་ཕྱིའི་བར་དང་ཐུན་གཞན་ཇི་

ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ཐུན་གི་འགློར་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཐུན་གི་དངློས་

གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཐུན་གི་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

སྔློན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་གི་ཡན་ལག་རྣམས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ནི། སྐྲ་བཅིངས་པ་ཅན་ཡིན་ན་སྐྲ་གྲློལ་ཞིང་ཁ་ལྷློར་བལྟས་ཏྗེ། རློའི་གདན་དངློས་

སམ། དྗེ་ལ་འདུག་པར་མློས་ནས། སན་བདྗེ་བ་ལ་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་འདུག་ཅིང་། 

ལག་པ་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་དང༌། མིག་ས་རྩྗེར་དབབ་ཅིང༌། སློ་ཅུང་ཟད་

མ་འབྱར་བ་དང༌། ལུས་མི་གཡློ་བར་གནས་པར་བྱས་ལ། བདུད་རྩི་རིལ་བུ་ཁར་

གཞུག་པའམ། དྗེ་མྗེད་ན་ནང་མཆློད་ལྕྗེ་ཐློག་ཏུ་བཞག་སྗེ་ཁ་དག་པར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་

འཇིག་རྟྗེན་པའི་གཏློར་མ་སྔློན་དུ་བྱས་ལ། སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་འཕིན་ལས་

བཅློལ། ཆུ་དང་ཉྗེར་སྤྱློད་སློགས་ཀི་མཆློད་རས་གཡློན་སྐློར་གི་བཀློད་པ་རྣམས། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བསང་བ་དང༌། སྦྱང་བ་དང༌། བསྐྗེད་པ་དང༌། བྱིན་གིས་བརླབས་ལ།སྐབས་འགྲློ་འདི་རློ་རྗེ་

མཁའ་འགྲློ་དང༌། གདན་བཞི་གཉིས་ཀར་བྱུང་ཡང་གདན་བཞིའི་འགྱུར་བདྗེ་བ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ། །རྟག་ཏུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་

མཆི། །ཐྗེག་པ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་དང༌། །རྣལ་འབྱློར་གསང་སྔགས་མཁའ་འགྲློ་

མ། །དཔའ་བློ་དཔའ་མློ་དབང་ལྷ་མློ། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཆྗེ། །ཁྱད་

པར་དུ་ཡང་སློབ་དཔློན་ལ། །རྟག་ཏུ་སྐབས་སུ་མཆི་བར་བགི། །སྗེམས་བསྐྗེད་འདི་མངློན་

བརློད་འགྱུར་སིང་ཁ་ཅིག་ལས་འབྱུང༌། སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་གི་ཕྱིར། །བདག་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀར་

གྱུར་ནས། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཧྗེ་རུ་ཀའི། །གློ་འཕང་མཆློག་ལ་དགློད་པར་

བགི། ཞྗེས་སྐབས་སུ་འགྲློ་ཞིང་སྗེམས་བསྐྗེད་དློ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། སློ་གསུམ་

དག་པར་བྱས་ནས་ཚད་མྗེད་སློམ་པ་དང༌། ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་བྱིན་གིས་བརླབ་

པ་དང༌། འགལ་རྐྗེན་འགློག་པའི་སྲུང་འཁློར་བསློམ་པ་དང༌། མཐུན་རྐྗེན་བསྗེན་པའི་

ཚོགས་བསག་པའློ། །དང་པློ་ནི། ངག་ཏུ་ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞྗེས་བརློད་ལ། དྗེའི་དློན་ཡིད་

ལ་བྱ་སྗེ། ཧྗེ་ནི་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཏྗེ་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་དུ་

བརྟག་པར་བྱ་བས་སློང་པའི་ཆློས་ཀི་བདག་མྗེད་པ་དང༌། རུ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་

ཏུ་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟློག་གི་དྲ་བས་བཀློད་པའི་བདག་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་གི་

བདག་མྗེད་པ་དང༌། ཀ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་མི་མཐུན་པར་སློ་

སློར་གཉིས་སུ་མི་གནས་པ་དང༌། ཤྲི་ནི་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་འདྲ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་རྗེས་

སུ་ཞུགས་པའི་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཨྗེ་བཾ་གི་དློན་ནློ་སམ་དུ་བསམ་པ་ནི་

ཡིད་དག་པར་བྱྗེད་པའློ། །སློང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་རང་ཉིད་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྔློན་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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པློ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པ་ལ། ཡུམ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེས་

དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པར་བསྐྗེད་ལ་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ལ་ཕན་བདྗེའི་

སྗེམས་ཀིས། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀློ྅ཧཾ་ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་དྗེ། སྐུའི་ང་རྒྱལ་བཟུང་བ་ནི་

ལུས་དག་པར་བྱྗེད་པའློ། །དྗེ་ནས་མགློ་བློར་ༀ་དང་མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་དང་ལྡན་པའི་

ཨཱ་ལི། ༀ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། ར་རཱ། ལ་ལཱ། ཨྗེ་ཨཻ། ཨློ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ   ཀ་ལིའི་ཕྗེང་བ། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་

ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལན་གསུམ་

བརློད་པས། རང་གི་ལྟྗེ་བའི་ཕྱློགས་སུ་སྔགས་ཕྗེང་འློད་ཟྗེར་ལྔ་དང་བཅས་པ་གཡློན་

སྐློར་གི་ལན་གསུམ་དུ་བསྐློར་ནས་གནས་པ་ལས། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་

འཕློས་པ་ས་བུག་གཡས་ནས་འཐློན་ཏྗེ། ཕྱིར་འཕློས་པས་བགྗེགས་ཐམས་ཅད་

བསྐྲད་དྗེ། སར་བྱློན་རང་གི་ས་བུག་གཡློན་པ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ། ལྟྗེ་བའི་སྔགས་ཕྗེང་ལ་

ཐིམ་པར་བསམ་པ་ནི་ངག་དག་པར་བྱྗེད་པའློ། །

བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་བསྐྗེད་པ་ནི་དགྗེ་རྩ་ཐམས་ཅད་འཕྗེལ་བར་བྱྗེད་པས། དྗེ་

ཚད་མྗེད་ཀི་སློ་ནས་སློམ་པར་བྱྗེད་པ་ལ་གཉིས་ལས། དབང་པློ་རྣློན་པློས་བྱམས་

སློགས་བསྡུས་ཏྗེ་སློམ་པ་ནི། བདག་གིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁློར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ལས་བཏློན་ཏྗེ། དྗེ་བཞིན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་པའི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ལ་དགློད་

པར་བྱའློ། ཞྗེས་པའམ། སློ་སློར་ཕྱྗེ་སྗེ་སློམ་ན། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་དང༌། བདྗེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཐློབ་ཟིན་པའི་བདྗེ་

བ་བརྟན་པ་དང༌། དྗེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རློ་གཅིག་ཏུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་བསློམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མློ། །

གཉིས་པ་ནི།ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་དག་པར་བྱས་པས་ཀུན་ནས་བསང་པའི་མཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་

མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་བྱྗེད་པས་འདི་རྣམས་བསློམ་པར་ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ནས་བཤད། གཟུགས་

ཕུང་གི་གཙོ་བློའི་གནས་དཔྲལ་བའི་དབུས་སུ། “བྲུཾ
1

་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་རྣམ་སང་དཀར་པློ་ཕྱག་གཡས་འཁློར་ལློ་འཕྱར་ཞིང༌། གཡློན་འགིང་བ་དང་

བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པ། ཚོར་ཕུང་གི་གནས་ལྟྗེ་བར་ཨཾ་སྗེར་པློ་ལས་རློ་

རྗེ་ཉི་མ་སྗེར་པློ་གཡས་རིན་པློ་ཆྗེ། འདུ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློའི་གནས་མགྲིན་པར་ཧྲིཿ 

དམར་པློ་ལས་པད་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དམར་པློ་གཡས་པད་དམར་པློ། འདུ་བྱྗེད་ཀི་

ཕུང་པློའི་གནས་རང་པ་གཉིས་ཀི་ལློང་བུའི་འློག་ཏུ་ཧློ་ལང་གུ་ལས་རློ་རྗེ་རྒྱལ་པློ་

ལང་གུ་གཡས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། དྗེ་གསུམ་འཕྱར་ནས་འཛིན་པ། གཡློན་གསུམ་

འགིང་བ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་གར་འཛིན་པའློ། །.པྲཛྙཱ་རཀི་ཏའི་འགྲྗེལ་པའི་འགྱུར་

གཅིག་ལས། རིན་འབྱུང་སང་མཐར་དློན་འགྲུབ་གསུམ་གི་གཡས་གསུམ་གིས་ཕྱག་མཚན་དཀུར་འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་

གསུམ་ཐུགས་ཀར་ཕྱློགས་པ་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀའི་གཡློན་ཏིང་འཛིན་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི། དྗེའི་འགྲྗེལ་པ་རློག་

གིས་བསྒྱུར་བ་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་ལྭ་བ་པས་མཛད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་སློགས་དང༌། བཤད་

རྒྱུད་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་པས་མི་ལྗེགས་པའློ། །རྣམ་ཤྗེས་ཀི་ཕུང་པློའི་གནས་སིང་ཁར་ཧཱུཾ་

དཀར་པློ་ལས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དཀར་པློ། གཡས་ཐུགས་ཀར་རློ་རྗེ། སྤྱི་གཙུག་

ཏུ་ཧི་ནག་པློ་ལས་ཧྗེ་རུ་ཀ་ནག་པློ་གཡས་ས་གནན་གི་ཕྱག་རྒྱས་རློ་རྗེ་འཛིན་ཞིང༌། 

གཡློན་གཉིས་འགིང་བ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པའློ། །དྗེ་དྲུག་ནི་ཕུང་

1  སྐུ།   བྷྲཱུཾ
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པློ་ལྔ་དང༌། དྗེ་ལྔ་གའི་དྗེ་བཞིན་ཉིད་བྱིན་གིས་རླློབ་པའློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་

གཅིག་པ་ཕྱག་གཉིས་པ་སྤྱན་གསུམ་པ་རལ་པའི་ཅློད་པན་ཅན། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་

བརྒྱན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པའློ། །མངློན་བརློད་ལས། དཀིལ་འཁློར་དྲུག་གི་དབུས་སུ། 

འདི་དྲུག་རྗེ་རྗེས་གཙོ་བློ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་སུ་པད་དང༌། ཟླ་ཉིའི་དབུས་སུ་རློ་རྗེའི་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་དང༌། 

ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པར་བཤད་ཀང་འདིར་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བཀློད་དློ། །

མིག་གཉིས་སུ་ༀ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཏི་མུག་རློ་རྗེ་དཀར་

པློ་གཡས་ཀིས་འཁློར་ལློ་འཕྱར་བ། རྣ་བ་གཉིས་སུ་ཧཱུཾ་ནག་པློ་ལས་ཞྗེ་སང་རློ་རྗེ་

ནག་པློ། གཡས་ཀིས་ཐུགས་ཀར་རློ་རྗེ་དང༌། གཡློན་གཉིས་ཀིས་འགིང་བ་དང་

བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པའློ། །ས་བུག་གཉིས་སུ་ཏྲཱཾ་སྗེར་པློ་ལས་སྗེར་ས་རློ་

རྗེ་སྗེར་པློ་གཡས་རིན་པློ་ཆྗེ། ཁ་སྗེ་ལྕྗེའི་རྩ་བར་ཨཾ་དམར་པློ་ལས་འདློད་ཆགས་རློ་

རྗེ་དམར་པློ་གཡས་པད་དམར་པློ། རྗེག་བྱྗེད་ལུས་ཀི་དཔྲལ་བར་ཁཾ་ལང་གུ་ལས་

ཕག་དློག་རློ་རྗེ་ལང་གུ །གཡས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། དྗེ་གསུམ་རློལ་པ་དང་བཅས་པས་

འཕྱར་ནས་འཛིན་པ། གཡློན་གསུམ་རློལ་པ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་

འཛིན་པའློ། །སྐྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྗེས་སུ་འགྲློ་བའི་ཡིད་ཀི་སྐྗེ་མཆྗེད་ཀི་གནས་

སིང་ཁར་ཧཾ་དཀར་པློ་ལས། དབང་ཕྱུག་རློ་རྗེ་དཀར་པློ་གཡས་རློ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་

འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་འགིང་བ་དང་བཅས་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟྗེན་པའློ། །ཐམས་

ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་གཉིས་པ་སྤྱན་གསུམ་པ། རལ་པའི་ཅློད་པན་ཅན། 

ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པའློ། །ཕུང་པློ་དང་སྐྗེ་མཆྗེད་

ཀི་ལྷ་ཁ་ཅིག་ལ་རྗེ་རྗེ་ལ་གནས་ཀི་སློ་ནས་གཉིས་གཉིས་བྱུང་ཡང་ངློ་བློའི་སློ་ནས་
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གཅིག་ཏུ་བགྲང་བས་མངས་པའི་སྐློན་མྗེད་དློ། །དྗེ་དྲུག་ནི་སྐྗེ་མཆྗེད་དྲུག་བྱིན་གིས་

རླློབ་པའློ། །ལྟྗེ་བ་ས་ལ་ལཾ་སྗེར་པློ་ལས་ལྟུང་བྱྗེད་མ་སྗེར་མློ། སིང་ཁ་ཆུ་ལ་མཾ་ནག་

པློ་ལས་གསློད་བྱྗེད་མ་ནག་མློ། མགྲིན་པ་མྗེ་ལ་བཾ་དམར་པློ་ལས་འགུགས་བྱྗེད་མ་

དམར་མློ། དཔྲལ་བ་རླུང་ལ་ཏཾ་ལང་གུ་ལས་གར་གི་དབང་ཕྱུག་མ་ལང་གུ །དྗེ་བཞི་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ། གཡས་ཀི་དང་པློ་བཞི་ན་གྲི་གུག་རྗེ་དང༌། གཉིས་པ་བཞི་

ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཁློར་ལློ་རློ་རྗེ་པད་རལ་གྲི། གཡློན་གི་དང་པློ་བཞི་ན་ཐློད་པ་རྗེ་

དང༌། གཉིས་པ་བཞི་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་རྗེ་འཛིན་པ། སྤྱན་གསུམ་པ་སྐྲ་གྲློལ་བ། གཅྗེར་བུ་

ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པའློ། །གསང་གནས་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ལ་ཁཾ་དུད་ཀ་ལས་པདའི་དྲ་བ་ཅན་དུད་ཀ ། རྩ་ཞལ་དུད་ཀ །གཡས་

དཀར་གཡློན་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་གིས་གྲི་

གུག །ཚངས་མགློ །ལྕགས་ཀྱུ། གཡློན་གསུམ་གིས་ཐློད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཞགས་པ་

འཛིན་པའློ། །ཁྱད་པར་ལྷག་མ་སྔ་མ་རྣམས་དང་འདྲ་བ་སྗེ། འདི་ལྔ་ཁམས་ལྔ་བྱིན་

གིས་རླློབ་པའློ། །ཀུན་སྤྱློད་ལས་ལྷ་འདི་རྣམས་ལ་ང་རྒྱལ་བྱ་བར་གསུངས་པས། ལྷ་

འདི་རྣམས་སློམ་པ་ན་སྒྲུབ་པ་པློས་ལྷ་དྗེ་དང་དྗེའི་ང་རྒྱལ་རྗེ་བྱ་དགློས་ཀི། ལུས་ཀི་

གནས་རྣམས་སུ་བཀློད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་གློ །དྗེ་ལྟར་ལྷ་བཅུ་བདུན་པློ་བསྐྗེད་

པའི་མཐར། ༀ་པྲ་ཀྲ་ཏ་པ་རི་ཤུདྡཿ  སརྦ་ད་རྨྨཱཿ  པ་ཀྲ་ཏ་པ་རི་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་

ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་དག་པ་ནི་

ངའློ་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་བརྟན་པར་བཟུང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ར་བ་སློགས་ཀིས་བསྲུང་བ་དང༌། བགྗེགས་ལ་ཕུར་
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བུས་གདབ་པ་སློགས་སློ། །དང་པློ་ནི། རང་ལྷ་བཅུ་བདུན་ལུས་ལ་གནས་པའི་ཧྗེ་རུ་

ཀའི་ང་རྒྱལ་གིས། ལག་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་ཕྱློགས་རྗེར་སྗེ་གློལ་

གཏློག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ཤར་དུ། ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་སུམ་བྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་བརློད་

པས་དྗེར་སྔགས་དྗེ་ནག་པློ་དང༌། བྱང་དུ་ༀ་གྲཧྞ་གྲཧྞ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་དྗེར་

སྔགས་དྗེ་ལང་གུ་དང༌། ནུབ་ཏུ་ༀ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་གྲཧྞ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་དྗེར་སྔགས་

དྗེ་དམར་པློ་དང༌། ལྷློར་ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ་བྷ་ག་ཝན་བཛྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པས་དྗེར་

སྔགས་དྗེ་ཁ་དློག་སྗེར་པློ་རྣམས་དགློད། དྗེ་ནས་སྔགས་དྗེ་བཞི་ལས་རང་རང་གི་ཁ་

དློག་ཅན་གི་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས། སྗེང་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ནས་འློག་གསྗེར་གི་

ས་གཞི་ལ་ཐུག་པར་ཁྱད་པའི་འློད་ཟྗེར་འབར་བའི་གཟུགས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཕྱློགས་

བཞིར་དགློད་དློ། །དྗེ་ནས་སྔགས་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རང་ཕྱློགས་ཀི་ཁ་དློག་ཅན་གི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ། རྒྱར་དྲི་ཙམ་འདློད་

པ་དང༌། མཐློ་ཁྱད་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ནས་གསྗེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་པའི་བར་

དུ་ཁྱད་པར་བསློམ་མློ། །ར་བ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་ས་ཚོགས་

རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པའི་ས་བློན་གིས་འློད་ཟྗེར་ལས། གསྗེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་

པའི་འློག་གི་ས་གཞི་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་མློ། །ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་

ས་བློན་གི་འློད་ཟྗེར་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་སྗེང་དང་ལློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱད་པར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མདའི་དྲ་བ་དང༌། དྗེའི་འློག་ཏུ་རློ་རྗེའི་གུར་དང༌། གུར་གི་འློག་ར་

བའི་སྗེང་དུ་རློ་རྗེའི་བ་བྗེ་རྣམས་བར་མཚམས་མྗེད་པར་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་

དང༌། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་རློ་རྗེའི་མྗེ་འཇིག་དུས་ཀི་མྗེ་ལྟ་བུས་བསྐློར་པར་བསམས་ལ། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ༀ་མྗེ་དི་ནི་བཛྲ་བྷ་བ་བཛྲ་བནྡ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པྲ་ཀ་ར་ཧཱུཾ་བཾ་ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་པཉྩ་ར་ཧཱུཾ་པཾ་

ཧཱུཾ། ༀ་བཛྲ་བི་ཏ་ན་ཧཱུཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ། ༀབཛྲ་ས་ར་ཛཱ་ལ་ཏྲཱཾ་ཤཾ་ཏྲཱཾ། ༀ་བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་ཨ་ན་ལཱ་ར་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པས་འློག་གཞི་ནས་མྗེ་དཔུང་གི་བར་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱིན་

གིས་བརླབ་བློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཁློ་མློ་བསྐྗེད་ནས་བགྗེགས་དགུག་པ་དང༌། བཀུག་པའི་

བགྗེགས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་སློགས་སློ། །དང་པློ་ནི། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་

ཀིས་སྗེ་གློལ་གཏློག་ཅིང༌། སྔར་བཞིན་སྔགས་དང་པློ་བརློད་དྗེ་ཤར་དང་སྗེང་དུ་

བཀློད་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་དང་སྗེང་དུ་ཁྭ་གདློང་མ་ནག་མློ་གཉིས་

བསྐྗེད། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ་སྔགས་གཉིས་པ་ལས་བྱང་དུ་འུག་གདློང་མ་ལང་

གུ །སྔགས་གསུམ་པ་ལས་ནུབ་དང་འློག་ཏུ་ཁྱི་གདློང་མ་དམར་མློ་གཉིས་དང༌། 

སྔགས་བཞི་པ་ལས་ལྷློར་ཕག་གདློང་མ་སྗེར་མློ་བསྐྗེད། དྗེ་ནས་སྗེ་གློལ་སྔར་བཞིན་

གཏློག་ཅིང༌། སྔགས་དང་པློ་ནག་པློ་དང༌། བཞི་པ་སྗེར་པློ་གཉིས་ཤར་ལྷློར་བཀློད་

པའི་སྔགས་འློད་ཟྗེར་དང་བཅས་པ་གཉིས་འདྲྗེས་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་བ་ལས། གཤིན་

རྗེ་བརྟན་མ་གཡས་སྔློ་གཡློན་སྗེར་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་སྔགས་བཞི་པ་དང་གསུམ་

པ་དམར་པློ་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་དཀློད་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་ཕློ་ཉ་མློ་གཡས་སྗེར་གཡློན་དམར་

བ་དང༌། སྔགས་གསུམ་པ་དང་གཉིས་པ་ལང་གུ་གཉིས་ནུབ་བྱང་དུ་བཀློད་པ་ལས། 

གཤིན་རྗེ་མཆྗེ་བ་མ་གཡས་དམར་གཡློན་ལང་བ་དང༌། དྗེ་ནས་སྔགས་གཉིས་པ་

དང་དང་པློ་གཉིས་བྱང་ཤར་དུ་བཀློད་པ་ལས། གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མ་གཡས་ལང་

གཡློན་སྔློ་བ་བསྐྗེད་དྗེ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་གཉིས་པ། ལྟྗེ་བ་མན་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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ཆད་ཕུར་བུའི་རྣམ་པ་ཅན། གཡས་ཀིས་རློ་རྗེ་ཐློ་བ་དང༌། གཡློན་གིས་རང་འདྲའི་

ཕུར་བུ་བསམས་པའློ། །དྗེ་ནས་དྗེ་རྣམས་ཀིས་རང་འདྲ་དུ་མ་ཕྱློགས་བཅུར་སྤློས་

ནས། ཕྱློགས་བཅུའི་བགྗེགས་བཀུག་སྗེ། རློ་རྗེ་ར་བའི་ཕྱི་རློལ་དང་ཉྗེ་བར་ཧཱུཾ་རིང་པློ་

བརློད་པ་དང༌། ཧཱུཾ་རིང་པློ་ནག་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁློན་པ་བཅུར། སློ་སློའི་བགྗེགས་

རྣམས་བཅུག་པར་བསམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས། ཁློ་མློ་རྣམས་

ལ་ཕུར་བུ་ཚུགས་ཤིག་པར་བཀའ་བསློ་བའི་ཚུལ་གིས། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་

སྐློར་དང༌། མྗེ་ནས་མཚམས་གཡས་སྐློར་དང༌། སྗེང་འློག་ཏུ་དམིགས་ཏྗེ། ༀ་གྷ་གྷ། 

གྷ་ཏ་ཡ་གྷ་ཏ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཱན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཀི་ལཱ་ཡ་ཀི་ལཱ་ཡ། སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བཛྲ་ཀི་ལཱ་ཡ། བཛྲ་ད་ར་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། སརྦ་དུཥྚཱན་བིགྷ ྣཱནཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་

བཛྲ་ཀི་ལཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་རྗེ་རྗེ་ནས་བརློད་ལ། བགྗེགས་རྣམས་ཀི་སྤྱི་བློར་ཕུར་བུ་

གཟུག །དྗེ་ནས་ༀ་བཛྲ་མུངྒ་ར་བཛྲ་ཀི་ལཱ་ཡ་ཨ་ཀློ་ཊ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཅྗེས་

བརྡུང་པའི་སྔགས་ཀང་རིམ་པ་སྔར་བཞིན་དུ་རྗེ་རྗེ་ནས་བརློད་པས། ཁློ་མློ་རྣམས་

ཀིས་ཕྱག་གཡས་ཀི་ཐློ་བས་བརྡུངས་པས། སྤྱི་གཙུག་ནས་རང་མཐིལ་གི་བར་དུ་

སློན་པར་ཕུར་བུས་བཏབ་པས། བགྗེགས་ཐམས་ཅད་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ངློ་

བློར་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་ཁྭ་གདློང་མ་ལ་སློགས་པས་

བགྗེགས་ལྷག་མ་རྣམས་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་ནས། རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ་ལ་ཐིམ་

པས། ཆུ་ལ་ཆུ་བརབས་པས་གཟྗེགས་མ་ཕྱིར་འཐློར་བ་བཞིན་དུ། འློད་ཟྗེར་ཕྱིར་

འཕློས་པ་ལས་རློ་རྗེ་དང་པད་དང་འཁློར་ལློའི་ར་བ་ཟླུམ་པློ་གསུམ་པར་མཚམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མྗེད་པར་དུམ་བུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བསློམས་ལ། མཚམས་བཅིང༌། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་

རློ་རྗེའི་མྗེ་གཡློན་སྐློར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་འབར་བས། སྗེང་དང་ལློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱད་པར་

བསམས་ལ། འགྲློ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བགྗེགས་དང་བལ་བར་

མློས་པ་བརྟན་པློ་བྱའློ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསག་པ་དང༌། 

ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་བསག་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཚོགས་ཀི་ཞིང་སྒྲུབ་པ་དང༌། 

ཞིང་དྗེ་ལ་ཚོགས་བསག་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྲུང་འཁློར་གི་དབུས་ན་རང་ཧྗེ་རུ་ཀར་

གནས་པའི་ཐུགས་ཀར་པཾ་སྗེར་པློ་ལས། ས་ཚོགས་པདར་ཨཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་དབུས་སྔློ་ལ་མཐའ་

སྐ་བ།ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔར་འཇློག་ཚུལ་ནི་ཨ་བྷྱཱ་ཀ་རས། ཨཱུ་དློན་གྲུབ་དང༌། ཧའི་ལུས་སང་མཐའ་དང༌། དྗེའི་མགློ་བློ་རིན་

འབྱུང་དང༌། ཟླ་ཆློས་རྣམ་སང་དང༌། ཐིག་ལྗེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་མི་བསྐློད་པར་བཤད་པས་ཧཱུཾ་གི་ཆ་ལྔ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་བྱ་སྒྲུབ་སློར་རྟློག་མཉམ་ཉིད་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་ཆློས་དབྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་སུ་བྱའློ། །ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔའི་རང་བཞིན་

ཅན་གི་འློད་ཟྗེར་གིས་རང་གི་སྤྱི་བློ་ནས་རང་པའི་བར་གང་སྗེ། ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་

ཀི་སློ་གསུམ་གི་དྲི་མ་རྣམས་སྦྱངས་པས། ལུས་ཤྗེལ་གློང་བཞིན་དུ་དག་པར་གྱུར་

ཏྗེ་བ་སྤུའི་སློ་ནས་ཕྱིར་འཕློས་པའི་འློད་ཟྗེར་གིས། འློག་མིན་ནས་བ་མ་རློ་རྗེ་འཆང་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་དང༌། གཞན་

ཡང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་དང༌། ལྷ་དང་ལྷ་མློ་དང་ཁློ་བློས་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཏིལ་གི་གང་བུ་ལྟར་གང་བ་མདུན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། འློད་ཟྗེར་རང་གི་

སིང་ཁའི་ས་བློན་ལ་འདུས་པར་བསམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ཏྗེ།ཀུན་སྤྱློད་འགའ་ཞིག་ལས་འབྱུང༌། གང་གི་དྲིན་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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གིས་བདྗེ་ཆྗེན་གནས། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་འཐློབ་འགྱུར་བ། །བ་མ་རིན་ཆྗེན་ལྟ་བུ་

ཡི། །རློ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། ཅྗེས་པས་བ་མ་དང༌། ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བློ་

ཆྗེ། །སློམ་འབྱུང་ལས་གསུངས། རྣམ་དག་རློ་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་དང༌། །རྣམ་རྟློག་ཅྗེས་ཀང་ཟྗེར། རྗེས་

ཆགས་ཆགས་པ་ཆྗེ་རྣམས་ཀི། །རློ་རྗེ་ཕག་མློ་དྗེ་ལ་འདུད། །གནས་དང་ཉྗེ་བའི་

གནས་དང་ཞིང༌། །འདུས་དང་དུར་ཁློད་གནས་པ་ཡི། །དཔའ་བློ་དཔའ་མློའི་དབང་

ཕྱུག་མ། །ཀུན་ལ་བདག་ནི་གུས་ཕྱག་འཚལ། ཞྗེས་པས་ལྷའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་བྱ། དྗེ་

ནས་ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་ ཆུའི་སྔགས་སྦྱློར་ལུགས་འདི་ལྭ་བ་པའི་འགྲྗེལ་པ་ནས་

བཤད་དློ། །པས་མཆློད་ཡློན་དང༌། ཨḒḻཾ་གི་གནས་སུ་པཱ་དྱཾ་བཅུག་ལ་ཞབས་བསིལ་

གིས་མཆློད། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་ལས་སྤྲུལ་པའི་མྗེ་ཏློག་མ་དཀར་མློ། 

བདུག་པ་མ་དུ་བའི་མདློག །མར་མྗེ་མ་དམར་སྗེར། བྱུག་པ་མ་ལང་གུ །ཞལ་ཟས་མ་

ས་ཚོགས་མདློག་ཅན་དུ་མས་མཆློད་པར་བསམས་ལ། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ་

དང༌། པུཥྗེའི་གནས་སུ་དྷཱུ་པྗེ་དང༌། དྗེ་པྗེ་དང་། གནྡྗེ་དང༌། ནཻ་ཝི་དྱྗེ་བཅུག་ལ་

མཆློད།ལྷ་མློ་དྗེ་ལྔའི་མདློག་དང་ཕྱག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་དང༌། ལྷག་མ་གཉིས་ཀིས་རིན་པློ་ཆྗེའི་

སློད་རང་རང་གི་མཆློད་སྤིན་གིས་གང་བ་འཛིན་པ་དང༌། མཆློད་སྔགས་ནི་ཇློ་བློའི་འགྲྗེལ་པར་བཤད། བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་

ཅིག །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐྭ་ག་ཏ་ཤྲི་ཙཀྲ་སཾ་བར་མཎལ་ཙཀྲ་སརྦ་བཱི་ར་ཡློ་གི་མཱི་བཛྲ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གིས་མཆློད་ཡློན་

དང༌། ཨḒḻཾ་གི་གནས་སུ་པཱ་དྱཾ་དང་བཛྲ་པུཥྗེ་སློགས་བཅུག་ནས་ཞབས་བསིལ་དང༌། མྗེ་ཏློག་སློགས་ཀིས་ནི་མཆློད་

པར་བྱྗེད་པ་ལ་ཁུངས་གསལ་བར་མི་སང་ཡང་མི་རུང་བའང་མྗེད་དློ། །དྗེ་ནས་རང་གི་སིང་ཁའི་ས་བློན་

ལས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་སྤྲུལ་ཏྗེ། ༀ་བཛྲ་བཱི་ཎྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་པི་ཝཾ་མ་སྔློན་མློ། །ༀ་

བཛྲ་བཾ་ཤྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་གླིང་བུ་མ་སྗེར་མློ། ༀ་བཛྲ་མྲ་ཏཾ་གྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་ར་
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ཟླུམ་མ་དམར་མློ། ༀ་བཛྲ་མུ་ར་ཛེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་ར་ར་མ་ལང་གུ །དྗེ་བཞི་ནི་ཕྱག་བཞི་

མ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རང་རང་གི་རློལ་མློ་སྒློག་ཅིང་གཞན་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་འཛིན་པའློ། །ༀ་བཛྲ་ཧཱ་སྱ་

ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་བཞད་མ་དམར་མློ། ༀ་བཛྲ་ལཱ་སྱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་སྗེག་མློ་སྔློན་མློ། 

ༀ་བཛྲ་གི་ཏི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་གླུ་མ་སྗེར་མློ། ༀབཛྲ་ནྲ་ཏྱ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་གར་མ་

ལང་གུ །བཞི་ནི་ཕྱག་བཞི་མ་དང་པློའི་ཕྱག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་བཞད་པའི་སངས་དང༌། གཉིས་པའི་དང་པློ་གཉིས་

ཀིས་བསྗེམས་པའི་ཚུལ་གིས་རློར་དྲིལ་བཟུང་ནས་དཀུར་བརྟྗེན་པ་དང༌། གསུམ་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ཏིང་ཤག་

བརྡུང་བ་དང༌། བཞི་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་པད་ཀློར་མཛད་ཅིང༌། བཞི་གའི་ཕྱག་འློག་མ་གཉིས་ཀིས་གཡས་ཐློད་པ་

དང༌། གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའློ། །ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་མྗེ་ཏློག་མ་དཀར་མློ། ༀ་

བཛྲ་དྷཱུ་བྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་བདུག་སློས་མ་དུད་ཀ ། ༀ་བཛྲ་དི་པྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་

མར་མྗེ་མ་དམར་སྗེར། ༀ་བཛྲ་གནྡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་དྲི་ཆབ་མ་དམར་མློ།བཞི་ནི་ཕྱག་

བཞིའི་གཡས་ཀི་དང་པློ་བཞི་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མྗེ་ཏློག་གི་སློད་དང༌། བདུག་སློང་ཀི་སློད་དང༌། མར་མྗེའི་མཆློད་སློང་

དང༌། དྲིའི་དུང་ཆློས་དང༌། གཡས་ལྷག་མ་བཞིས་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། གཡློན་གཉིས་ན་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའློ། 

།ༀ་རཱུ་པ་བཛྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་གཟུགས་མ་དཀར་མློ། ༀ་ར་ས་བཛྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་

རློ་མ་དམར་མློ། ༀ་སརྗེ་བཛྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་རྗེག་བྱ་མ་ལང་སྗེར། ༀ་ད་རྨ་དྷཱ་ཏུ་

བཛྲི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀིས་ཆློས་དབྱིངས་རློ་རྗེ་མ་དཀར་མློ། བཞི་ནི་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་ཀི་དང་པློ་

བཞི་ན་རིམ་པ་བཞིན་མྗེ་ལློང་དང༌། སྦྲང་ཆང་གི་སློད་དང༌། གློས་ས་ཚོགས་པ་དང༌། ཆློས་འབྱུང་འཛིན་ཞིང༌། ལྷག་མ་

གསུམ་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་སྗེ། དྗེ་དག་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ནས་བཤད་དློ། །དྗེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་པ་སྤྱན་

གསུམ་པ་གཅྗེར་མློ་སྐྲ་གྲློལ་བ་རུས་པའི་རྒྱན་ཅན་ཞབས་གཉིས་གར་སབས་ཅན་ནློ། །རྣམས་ཀི་མཆློད་ལ། 

རང་པ་བརྒྱད་པའི་སྔགས་ཀིས་བསློད་དྗེ་མཆློད་པའློ། །



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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དྗེ་ནས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །གུར་ལས་གསུངས། སིག་

པ་ཐམས་ཅད་སློ་སློར་བཤགས། །འགྲློ་བའི་དགྗེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །སངས་རྒྱས་བྱང་

ཆུབ་ཡིད་ཀིས་བཟུང༌། །སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་ཚོགས་མཆློག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་

དུ་སྐབས་སུ་མཆི། །རང་གཞན་དློན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་

བསྐྗེད་པར་བགི། །བྱང་ཆུབ་མཆློག་གི་སྗེམས་ནི་བསྐྗེད་བགིས་ནས། །སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགྲློན་དུ་གཉྗེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱློད་མཆློག་ཡིད་འློངས་སྤྱད་

པར་བགི། །འགྲློ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་བར་ཤློག །བགྲློད་དཀའ་སིད་པའི་

རྒྱ་མཚོ་ལས། །ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ནས་བཤད། བདག་གིས་འགྲློ་རྣམས་བསྒལ་བའི་

ཕྱིར། །རང་གིས་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་མ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགི། 

ཞྗེས་སིག་བཤགས་ཡི་རང་སྐབས་འགྲློ། ལམ་ལ་བརྟྗེན་པ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྗེམས་

བསྐྗེད་པ། ལུས་དབུལ་བ་རྣམས་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་

རླློབ་པར་བསམས་ལ། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཏྗེ་ནི་པ་

ཏིཥྛ། དྲ་ཌློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་པློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སརྦ་

སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ། ཙིཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ  བྷ་ག་ཝཾ། 

བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ ། མཱ་མྗེ་མུཉྫ། ཧྗེ་རུ་ཀ་བྷ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་

བཟླས་ལ་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་བསམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་མཆློད་ཡུལ་དང༌། མཆློད་མཁན་དང༌། མཆློད་རས་

རྣམས་རྣམ་པར་རིག་པའི་སྗེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ་སམ་དུ་བསམས་

ནས། རང་གི་སྤྱི་བློར་ཧྗེ་དཀར་པློ། མགྲིན་པར་རུ་དམར་པློ། སིང་ཁར་ཀ་མཐིང་ག་
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བཀློད། དྗེ་གསུམ་གི་དློན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང༌། བརློད་པ་དང་བལ་བ་

དང༌། གང་དུའང་མི་གནས་པ་ཉིད་དློ་སམ་དུ་ཡིད་ལ་བྱས་ལ། སྗེམས་ཅན་རྣམས་

ཀིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཡིན་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་མ་ཤྗེས་པས་འཁློར་བར་འཁྱམས་པས་ན། 

བདག་གིས་ཧྗེ་རུ་ཀའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བྱས་ལ། གཟུང་འཛིན་བདྗེན་པས་སློང་

པའི་”སྗེམས་ཅན་གི་
1

ཡིན་ཚུལ་འདི་རྟློགས་པར་བྱས་ཏྗེ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་

ལས་ཐར་བར་བྱའློ་སམ་དུ་ཆློས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗེ་བསྐྗེད་ལ། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཤུདྡྷཱཿ སརྦ་ད་རྨྨཱཿ སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ལ་ཁམས་གསུམ་པློ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་བལྟའློ། །དྗེ་ནས་ཡི་གྗེ་གསུམ་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

སྨློན་ལམ་གི་དབང་གིས་རང་གི་སྗེམས་དྗེ་སྗེང་ནས་སྗེང་དུ་བརྩྗེགས་པའི་ༀ་དཀར་

པློ། ཨཱཿ དམར་པློ། ཧཱུཾ་སྔློན་པློར་གྱུར་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་དྗེ་གསུམ་ལས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སྤློས་ཏྗེ། ས་འློག་དང༌། མི་ཡུལ་དང༌། མཐློ་

རིས་རྣམས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ངློ་བློར་བསམ། སློམས་པར་འཇུག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་

བས་ཞུ་བ་གསུམ་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐིམ་ཞིང་། ༀ་ཡང་ཨཱཿ ལ་དང༌། 

ཨཱཿ ཡང་ཧཱུཾ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཐིམ་པས། ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཨཱུ་ནི་ཧ་ལ་དང༌། ཧའི་ལུས་

ནི་དྗེའི་མགློ་བློ་ལ་དང༌། དྗེའང་ཟླ་ཚེས་ལ་དང༌། ཟླ་ཚེས་ཀང་ཐིག་ལྗེ་ལ་དང༌། དྗེའང་

ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། ནཱ་དའང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱ་སློང་གི་ཆའི་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པར་

བསམས་ནས། སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཉིད་མ་རྟློགས་པས་འཁློར་བར་

འཁྱམས་པས། བདག་གིས་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རྟློགས་པར་བྱས་ལ། རང་

1  སྐུ།   སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས
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བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་སྗེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཆློས་ཉིད་ཁློང་དུ་ཆུད་

པར་བྱས་ཏྗེ། འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྱའློ་སམ་དུ་དམིགས་པ་མྗེད་

པའི་སིང་རྗེ་བསློམས་ལ། 

ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་ཛྙཱན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་ནཱ་ད་ཙམ་གི་

རྣམ་རྟློག་ཀང་དློར་བར་བྱས་ཏྗེ་སང་བ་མྗེད་པ་ལ་བཞག་གློ །དྗེ་ལྟར་གནས་གསུམ་

དུ་ཧྗེ་རུ་ཀ་བཀློད་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ། སློད་བཅུད་གཞན་ཐམས་

ཅད་སྡུད་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་འཆི་བའི་ཚེ་སློད་བཅུད་གཞན་དུ་སང་བའི་རང་གི་ཤྗེས་

པ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས། དཀར་དམར་ནག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་སང་མཆྗེད་

ཐློབ་གསུམ་དུ་སློང་བའི་སྐབས་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ནས་དཀར་པློ་དམར་པློ་ལ་བསྡུས་པ་

ནི་སང་བ་སང་བ་མཆྗེད་པ་ལ་ཐིམ་པ་དང་འདྲའློ། །དམར་པློ་ནག་པློ་ལ་བསྡུས་པ་ནི། 

མཆྗེད་པ་ཉྗེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པ་དང་འདྲའློ། །དྗེ་ནས་ཧཱུཾ་ནག་པློ་ཞབས་ཀྱུ་ནས་ནཱ་དའི་

བར་དང་། ནཱ་དའང་མི་དམིགས་པར་སློང་བ་ནི། ཐློབ་པ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་

འདྲ་སྗེ། འཆི་རིམ་ལ་སློང་པ་བཞི་ཡློད་པའི་འཆི་བའི་འློད་གསལ་དངློས་གཞི་དང་

འདྲའློ། །ཉྗེར་ཐློབ་མཚོན་པའི་ཧཱུཾ་ཉིད་ལ་ཐིམ་རིམ་ལྔར་བྱས་པ་ནི་སྦྱང་གཞི་ལའང་

ཉྗེར་ཐློབ་ནས་ཇྗེ་ཕ་ཇྗེ་ཕར་སློང་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། 

དྗེས་ནི ་རིམ་པ་གཉིས་པའི ་སྐབས་སུ་ཉྗེར་ཐློབ་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་

པའང་། ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རིམ་པས་རིམ་གིས་འཇུག་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་རློ། །འདི་ནི་

སིང་ཁར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་སྡུད་རིམ་ཡིན་པས། སྤློས་པ་བསྡུས་ནས་འློད་

གསལ་འཆར་བའི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་སིང་ཁ་ཡིན་པ་དང་། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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དུ་གྱུར་པའི་འློད་གསལ་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ངློ་ན། ནཱ་ད་ཙམ་གི་གཉིས་སང་ཕ་མློ་ཡང་

དག་པར་སློན་པའློ། །མངློན་བརློད་ལས། སྲུང་འཁློར་གི་འློག་ཏུ་སློང་ཉིད་སློམ་པའི་

མཇུག་ཐློགས་སུ། དྲིལ་བུ་ཞབས་ཀི་རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་དང་པློའི་བཤད་པའི་གནད་

ཀང་། འདི་རྣམས་ཀིས་ཤྗེས་དགློས་ལ། རིམ་པ་དང་པློར་འདི་ལྟར་བྱས་ནས་

བསྐངས་པའི་མཐུས་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རྟློགས་པ་བྱྗེ་བག་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་སྐྗེ་

བའི་རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་འགྲློ་བའང་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་དགློས་པ་དང་། དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་རྟློགས་པའི་ལྟ་བའི་སྗེང་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་ལུགས་འདི་དང་། རྒྱུད་

སྗེ་འློག་མ་གསུམ་དང་ཕར་ཕྱིན་གི་ཐྗེག་པ་རྣམས་འདྲའང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

འཇུག་རིམ་ལམ་འདི་ལ་ཡློད་པའང་། སློང་པ་སློམ་པ་དང་འཆི་རིམ་གི་སྡུད་རིམ་

མཐུན་པར་བྱས་པ་འདི་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཤྗེས་དགློས་པས་གནད་ཆྗེའློ། །དྗེའི་ཕྱིར་འདི་

འདྲ་བ་འདི་ལ་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་འཁྱྗེར་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ཐུན་གི་དངློས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གསུམ། སློང་པ་ལས་

ལངས་ནས་ནམ་མཁར་ནཱ་ད་བཞག་པ། གཞལ་ཡས་ཁང་གང་ལ་གནས་པའི་རྟྗེན་

བསྐྗེད་པ། དྗེ་ནས་རྣལ་འབྱློར་བཞི་སློམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་སང་བ་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པའི་སློང་པ་ཉིད་ལས་ལངས་ཏྗེ། རང་གི་སྗེམས་ནཱ་དའི་གཟུགས་གྗེད་དུ་

འགྲྗེང་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་ནམ་མཁའ་བཞག་

གློ །དྗེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཞི་ལ་མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱས་

ན། འཆི་བའི་འློད་གསལ་ལས་ལངས་མ་ཐག །འློད་གསལ་གི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་

བར་སིད་དབང་པློ་ཀུན་ཚང་ཞིང་། ཤ་རུས་ལ་སློགས་པས་སློང་པའི་ཕ་བའི་ལུས་
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ཅན་ཐློགས་མྗེད་འགྲུབ་པ་བཞིན་དུ། ལམ་རིམ་པ་དང་པློ་ལའང་འཆི་བའི་འློད་གསལ་

དང་འདྲ་བའི་སྔར་བཤད་པའི་སྡུད་རིམ་གིས་འློད་གསལ་སློང་ཉིད་དུ་ཞུགས་པ་ལས་

ལངས་མ་ཐག །བར་དློ་དང་འདྲ་བའི་ནཱ་དའི་ལུས་འགྲུབ་པས་ནཱ་ད་ནམ་མཁར་འཇློག་

གློ །ལམ་བསྐྗེད་རིམ་ལ་འདི་ལྟར་སྦྱངས་པའི་མཐུས། རིམ་པ་གཉིས་པར་འློད་

གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་པའི་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་ལློངས་སྐུར་བསྐྗེད་པའི་

ཆྗེད་ཡིན་ལ། དྗེས་ན་འདི་ལ་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་ཁྱྗེར་ཞྗེས་ཀང་བྱ་

སྗེ། འདི་ནི་ལུགས་འདིའི་རློགས་རིམ་གི་གནད་རྟློགས་པ་ལ་གནད་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེའློ། །གཉིས་པ་ནི། སློང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་སྔློན་པློ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཁ་

དློག་སྔློན་པློ་དབྱིབས་གཞུ་ལྟ་བུ་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཚན་

པ། དྗེའི་སྗེང་དུ་རཾ་དམར་པློ་ལས་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་ཁ་དློག་དམར་པློ། དབྱིབས་གྲུ་

གསུམ་པ་གྲྭ་གསུམ་དུ་རཾ་གིས་མཚན་པ། དྗེའི་སྗེང་དུ་བཾ་དཀར་པློ་ལས་ཆུའི་དཀིལ་

འཁློར་ཁ་དློག་དཀར་པློ། དབྱིབས་ཟླུམ་པློ་དབུས་སུ་བུམ་པས་མཚན་པ། དྗེའི་སྗེང་

དུ་ལཾ་སྗེར་པློ་ལས་སའི་དཀིལ་འཁློར་ཁ་དློག་སྗེར་པློ། དབྱིབས་གྲུ་བཞི་པ། གྲྭ་

བཞིར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པས་མཚན་པ། དྗེའི་སྗེང་དུ་སུཾ་ལས་རི་རབ་ལྷུན་པློ་གྲུ་བཞི་

པ། རིན་པློ་ཆྗེ་ས།ཤར་ཤྗེལ། ལྷློ་བཻ་ཌཱུརྱ། ནུབ་པད་རཱ་ག །བྱང་གསྗེར་རློ། །བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན། 

སྗེང་གི་ཕྱློགས་མཚམས་སུ་རྩྗེ་མློའམ་ལྕློག་བརྒྱད་ཀིས་ཉྗེ་བར་མཛེས་པ། དྗེའི་སྗེང་

དུ་པཾ་སྗེར་པློ་ལས་ས་ཚོགས་པད། དྗེའི་ལྟྗེ་བར་ཧཱུཾ་ལས་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། དྗེའི་སྗེང་

གི་ལྟྗེ་བར་པཾ་ལས་ལྟྗེ་བ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། ལྟྗེ་

བ་དང་གྗེ་སར་དང་ལྡན་པ། ཕྱློགས་བཞིའི་འདབ་མ་དམར། མྗེ་རླུང་གཉིས་སྗེར། 
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བདྗེན་བལ་ལང༌། དབང་ལྡན་ནག །ལྟྗེ་བ་ལང༌། གྗེ་སར་སྗེར་བ་བསམ་མློ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། རྣལ་འབྱློར་དང༌། རྗེས་སུ་རྣལ་འབྱློར་དང༌། ཤིན་ཏུ་རྣལ་

འབྱློར་དང༌། རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའ ློ། །དང་པློ་ནི། ས་ཚོགས་པད་ཆུང་ངུའི་དབུས་སུ་

མཚན་སློ་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་དབྱངས་ཡིག་དཀར་པློ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅིག་གཡས་

སྐློར་དང༌། སར་ཡང་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཉིས་པ་གཡློན་སྐློར་དུ་རིམ་

པ་གཅིག་གིས་འཁློད། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དཔྗེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུའི་ངློ་བློ་གསལ་བྱྗེད་སློ་

བཞི་ལ། ཌ་ཌ་ད་ད་ཡ་ལ་དྲུག་བསན་པའི་གསལ་བྱྗེད་དམར་པློ་བཞི་བཅུ་པ་ཕག་

གཅིག་གཡས་སྐློར་དང༌། སར་ཡང་གསལ་བྱྗེད་བཞི་བཅུ་པ་ཕག་གཉིས་པ་གཡློན་

སྐློར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁློད། དྗེ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ལ། དབྱངས་སློ་

གཉིས་དང་གསལ་བྱྗེད་བརྒྱད་ཅུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་དུ་སང་བའི་ཨཱ་ལི་

དང་ཟླ་བའི་ཁ་དློག་དཀར་བའི་ཆ་ནི་མྗེ་ལློང་ལྟ་བུ་དང༌། ཀ་ལི་དང་ཟླ་བའི་ཁ་དློག་

དམར་བའི་ཆ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་གཉིས་ནི་རྣལ་འབྱློར་

རློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་རང་ནམ་མཁའི་ནཱ་དའི་ང་རྒྱལ་གིས། ཟླ་བ་དཀར་ལ་

དམར་བ་མཐློང་བ་ན། བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཡབ་ཡུམ་གི་བྱང་སྗེམས་དཀར་

དམར་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་སྐྗེ་བ་བངས་ལ་སྗེམས་ཅན་གི་དློན་བྱའློ་སམ་

དུ་འཕྗེན་པ་བཏང་ནས་ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་པ་ལས་རིམ་གིས་ནཱ་ད་ལས་

ཐིག་ལྗེ། ཐིག་ལྗེ་ལས་ཟླ་ཕྱྗེད། དྗེ་ལས་མགློ་བློ། དྗེ་ལས་ཧའི་ལུས། དྗེ་ལས་ཨཱུ་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་གིས། དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གི་ཧཱུཾ་ཡིག་རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་
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རང་བཞིན་ཅན་དུ་རློགས་པར་གྱུར་པ་ནི་སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །ཧཱུཾ་ལས་ཁ་

དློག་ས་ལྔ་པའི་འློད་ཟྗེར་འཕློ་བའི་རྩྗེ་མློ་ལས། འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་འཐློན་

ཏྗེ། འགྲློ་བ་རྣམས་དྗེའི་གློ་འཕང་ལ་བཀློད་པ་དང༌། སྡུད་པའི་ཚེ་སྔློན་ཐློག་མ་མྗེད་པ་

ནས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་ལ་སློགས་པ་ཕྱློགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་

ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། མཉམ་པར་སྦྱར་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་

ཞུ་བར་གྱུར་ཏྗེ། ཧཱུཾ་ཡིག་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། ཧཱུཾ་ཡིག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་

བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བསམ་པ་ནི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །བྱང་སྗེམས་ཞུ་

བའི་ངློ་བློར་གནས་པས་ཧཱུཾ་ཡིག་རྒྱུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་དློ། །”བཅློམ་

ལྡན་འདས་
1

ནི་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྗེས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་

པས་འབས་བུ་རློ་རྗེ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་ཏྗེ། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་གཉིས་ནི་རྗེས་སུ་རྣལ་

འབྱློར་རློ། །

དྗེ་ནས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ།ནི་སྔགས་དང་པློ་སྗེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་མདློར་བསན་པའློ། །དྗེ་ཉིད་

གསལ་བར་བྱྗེད་པ་ནི། ༀ་ནས་ཀློ྅ཧཾ་གི་བར་སྔགས་གཉིས་པས་ཏྗེ་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ནི་ངའློ་ཞྗེས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་ཧྗེ་རུ་ཀའི་སྐུར་ཤར་བའི་ངློ་བློར་

འདིའི་ལྷ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་སློམ་པ་ཡིན་པས། འློག་མིན་དང་ཛམྦུའི་གླིང་སློགས་ཀི་ལྷ་ཕྱློགས་རྗེ་བ་ལ་མི་བྱའློ། །ༀ་

བཛྲ་སློགས་ནི་སྔགས་གསུམ་པ་སྗེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་གཉིས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་ལ་

དྗེའང་རློ་རྗེ་ལྟར་མི་ཕྱྗེད་པར་བརྟན་པར་བྱྗེད་པའློ། །ༀ་སརྦ་བཱི་ར་ཡློ་གི་ནཱི་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་

བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། ༀ་བཛྲ་ཤུདྡ་སརྦ་ད་རྨཱཿ བཛྲ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་སྐད་ཅིག་གིས་

1  སྐུ།   ཧཱུཾ་བཅློམ་ལྡན་འདས
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བསྐྗེད་པའི་སྔགས་གསུམ་བརློད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲུག །རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་རློགས་ཚུལ་མདློར་བསན་པ་དང༌། 

གསལ་བཏབ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཕྱློགས་མཐུན་གི་དག་པ་དང་ལུས་

དཀིལ་བསློམ་པ་དང༌། གློ་བགློ་ཞིང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། ལྷ་

རྣམས་ལ་མཆློད་ཅིང་བསློད་པ་དང༌། ལྷའི་འཁློར་ལློ་བསློམ་ཞིང་དག་པ་དྲན་

བའློ། །དང་པློ་ནི། ཟླ་བ་དབྱངས་གསལ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་

བསམ་པ་ནི་ཆློས་དབྱིངས་ཡྗེ་ཤྗེས་སློ། །གཞི་ལ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་གི་

དབུས་སུ་བར་སིད་ཞུགས་ནས་སྐྗེ་བ་ལྗེན་པ་བཞིན་དུ། རིམ་པ་དང་པློར་ཡང་བར་

སིད་མཚོན་པའི་ནམ་མཁའི་ནཱ་ད་ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ཞུགས་ནས་ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་གྲུབ་ནས་

དཀིལ་འཁློར་པ་རློགས་པ་ནི་མངལ་དུ་སྐྗེ་བ་བངས་པ་དང་མངལ་རློགས་པའི་

སྐབས་དང་འདྲ་སྗེ། འདི་ལ་སྐྗེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱྗེར་བའི་ལམ་ཁྱྗེར་ཞྗེས་ཀང་བྱའློ། །དྗེ་

ལྟར་བསློམས་པས་ནི། རིམ་པ་གཉིས་པར་སྒྱུ་མའི་སྐུས་ལུས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

འཛིན་ནུས་པ་དང༌། ལུས་ཀི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕློད་ཁྱད་པར་བ་ལ་

བརྟྗེན་ནས་ངྗེས་དློན་གི་ཧྗེ་རུ་ཀ་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་འདྲྗེན་པའི་རྒྱུད་སྨིན་བྱྗེད་དུ་

འགྲློའ ློ། །ཚུལ་དྗེ་ལྗེགས་པར་ཤྗེས་ན་མཆློག་སྒྲུབ་པ་ལ། བསྐྗེད་རིམ་སློམ་མི་དགློས་

སམ་པ་དང༌། ཆློས་འདི་པ་དང་གཞན་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ཐུན་མློང་བ་ཙམ་ལ་བ་མྗེད་

ཀི་རློགས་རིམ་དམ་པར་འཛིན་པ་དང༌། ཏིང་ངྗེ་འཛིན་དྗེས་དྲངས་པའི་བདྗེ་བ་ལ་

ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་ཆྗེན་དུ་འཛིན་པ་སློགས་ཀི་ལློག་རྟློག་རྣམས་ལྡློག་པས་རྣམ་པར་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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དག་པའི་གློ་བ་ཆགས་པར་བྱས་ནས་བསློམ་པར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟྗེན་གསལ་གདབ་པ་དང༌། བརྟྗེན་པ་ལྷ་གསལ་གདབ་

པའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་རྟྗེན་རིམ་གིས་གསལ་གདབ་པ་ནི། 

ཁང་པ་བརྩྗེགས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་པ། ཕྱི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་

དཀར་སྗེར་དམར་ལང་སྔློ་བའི་རིམ་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྩིག་པས་

བསྐློར་བའི་སྗེང་ན། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕ་གུ་གཞི་དམར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཟུར་གསུམ་དང་

གྲུ་བཞི་ལ་སློགས་པས་སྤས་པ། དྗེའི་སྗེང་ན་གནས་པའི་གསྗེར་གི་སྐ་རགས་བཞིའི་

ཕྱི་ངློས་སུ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་མུ་ཏིག་གི་དློ་ཤལ་དང་དློ་ཤལ་ཕྱྗེད་པ་འཕྱང་བ། དྗེའི་

ཕྱི་ངློས་སུ་བྱ་འདབ་ལས་འཕྱང་བའི་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཤར་བུ། དྗེའི་སྗེང་ན་པད་འདབ་མ་

ཕྱྗེད་པའི་དབྱིབས་ཅན་གི་མདའ་ཡབ་ལ་གནས་པའི་གསྗེར་གི་བུམ་པ་ནས་འཐློན་

པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀིས་མཛེས་པར་བྱས་པ། ཕྱིའི་སྗེང་གི་

ཟུར་བཞི་ལ་གདུགས་བཞིས་བརྒྱན་པ། རྩིག་པའི་འགྲམ་ནས་འདློད་ཡློན་གི་སམ་བུ་

དམར་པློས་བསྐློར་བ་ལ་བཞུགས་སབས་དང་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་

ཀིས་མཆློད་པ་བྱྗེད་བཞིན་པ། སློ་དང་སློ་ཁྱུད་ཀི་ཕྱིའི་མཚམས་དང་རྩིག་པའི་ཕྱི་

ནང་གི་ཟུར་བཞིར། ཟླ་ཕྱྗེད་ལ་གནས་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་དམར་པློའི་སྗེང་དུ་རློ་རྗེས་

བརྒྱན་པ། སློ་བཞི་སློ་སློའི་མདུན་དུ་སྗེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པའི་སྗེང་དུ། བུམ་པ་ལ་

གནས་པའི་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏྗེག་པའི་རྟ་བབས་སམ་བུ་བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་

རྩྗེ་མློར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་གཡས་གཡློན་དུ་རི་དྭགས་ཕློ་མློ་དང་བཅས་པ། རྟ་

བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ་བུམ་པ་བཟང་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་
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ལ། རྒྱལ་སིད་རིན་པློ་ཆྗེ་ས་བདུན་དང༌། བར་བར་དུ་གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་དང༌། སྤིན་གི་

གསྗེབ་ནས་བྱུང་བའི་ལྷ་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྗེང་བ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་ནས་མཛེས་

པར་བྱས་པའློ། །དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་ར་བས་བསྐློར་བ་ལ་སློགས་པའི་

སྲུང་འཁློར། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་བསྐལ་པ་འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མྗེ་ལྟ་བུ་རློ་རྗེའི་མྗེ་ཁ་དློག་

ས་ལྔ་པས་སྗེང་དང་ལློགས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་གཡློན་སྐློར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་འབར་བ། 

དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ན་གནས་པའི་དུར་ཁློད་བརྒྱད་ནི། ཤར་དུ་གཏུམ་དྲག །བྱང་དུ་ཚང་

ཚིང་འཁིགས་པ། ནུབ་ཏུ་རློ་རྗེ་འབར་བ། ལྷློར་ཀྗེང་རུས་ཅན། དབང་ལྡན་དུ་དྲག་ཏུ་

རློད་པ། མྗེར་བཀྲ་ཤིས་ཚལ། བདྗེན་བལ་དུ་མུན་པ་དྲག་པློ། རླུང་དུ་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་

སྒ་སྒློགས་པ་སྗེ། རློ་མགློ་མྗེད་པ་དང༌། འགགས་ཏྗེ་ཤིང་ལ་དཔྱངས་པ་དང༌། ས་ལ་

འགྗེལ་བ་དང༌། གསལ་ཤིང་ལ་བསྐློན་པ་དང༌། མདུང་གིས་ཕུག་པ་དང༌། ཕྱྗེད་ཚིག་

པ་དང༌། མགློ་ཐློད་དང༌། བྱིན་པའི་རུས་པ་དང༌། གཙིགས་པའི་མགློ་དང༌། དྗེ་ལས་

གཞན་པའི་རུས་པ་མཐློར་བ་དང༌། མ་འཐློར་བའི་ཀྗེང་རུས་རྣམས་གཅལ་དུ་བཀྲམ་

པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་དུར་ཁློད་དློ། །དྗེ་ན་གནས་པའི་ཤིང་བརྒྱད་ནི། ཤར་ནས་

ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དུ་ཤིར་ཥ། ཨ་ཤྭད་ཐ། ཀཾ་ཀྗེ་ལ། ཙུ་ཏ། དབང་ལྡན་ནས་

མཚམས་གཡས་སྐློར་དུ་བ་ཊ། ཀ་རཉྫ། བ་ཊ་པར། པར་ཐི་བ་རྣམས་སློ། །

ཤིང་གི་རྩ་བར་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་བརྒྱད་ནི། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་

སྐློར་དུ། དབང་པློ་སྗེར་པློ་རབ་བརྟན་དཀར་པློ་དང༌། ནློར་སྦྱིན་སྗེར་པློ་མི་དང༌། ཆུ་

ལྷ་དཀར་པློ་གདྗེངས་ཀ་བདུན་ལྡན་ཆུ་སིན་དང༌། གཤིན་རྗེ་སྔློན་པློ་མ་ཧྗེ་དང༌། 

དབང་ལྡན་ནས་མཚམས་གཡས་སྐློར་དུ། དབང་ཕྱུག་ཆྗེན་པློ་དཀར་པློ་གླང་དང༌། 
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མྗེ་ལྷ་དམར་པློ་ར་སྐྗེས་དང༌། སིན་པློ་སྔློན་པློ་གཅྗེར་བུ་མི་མགློའི་འཕྗེང་བའི་ཅློད་

པན་ཅན་རློ་ལངས་དང༌། རླུང་ལྷ་དུད་ཀ་ཤ་བ་ལ་ཞློན་པའློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། ལྷག་མ་གཡས་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་རློ་རྗེ་དང༌། ནྗེའུ་ལྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་སྐྱུག་པ་

དང༌། སྦྲུལ་ཞགས། དབྱུག་པ། རྩྗེ་གསུམ། ཕྗེང་བ། སྤྱི་བླུགས་དང་བཅས་པ། རལ་གྲི། བ་དན་སྗེར་པློ། གཡློན་རྣམས་

ན་ཐློད་པ་འཛིན་པས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པར་འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་བཤད། ཤིང་བརྒྱད་ཀི་སློད་ཀི་ཡལ་

གའི་གསྗེབ་ནས་ལུས་ཕྱྗེད་འཐློན་པའི་ཞིང་སྐློང་བརྒྱད་ནི། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་

སྐློར་དུ་རིམ་པ་བཞིན། གླང་པློ་དང༌། མི་དང༌། ཆུ་སིན་དང༌། མ་ཧྗེའི་གདློང་ཅན། 

དཀར་པློ། སྗེར་པློ། དཀར་པློ། ནག་པློ་དང༌། དབང་ལྡན་ནས་མཚམས་གཡས་སྐློར་

དུ། གླང་དང༌། ར་དང༌། རློ་ལངས་དང༌། རི་དྭགས་ཀི་གདློང་པ་ཅན། དཀར་པློ། དམར་

པློ། ནག་པློ། ལང་གུའློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་དྲག་ཅིང་གཏུམ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློ་པ་ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་གཉིས་

ཀི་གཡས་གཏློར་མ་དང༌། གཡློན་ཐློད་པ་འཛིན་པའློ། །ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་བརྒྱད་དང༌། དྗེ་ལ་གནས་པའི་

ཀླུ་བརྒྱད་ནི། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དུ། ནློར་རྒྱས་དཀར་པློ། འཇློག་པློ་

དམར་པློ། ཀ་རློ་ཊ་སྔློན་པློ། པད་དཀར་པློ། དབང་ལྡན་ནས་མཚམས་གཡས་སྐློར་

དུ། པད་ཆྗེན་པློ་དཀར་པློ། མཐའ་ཡས་ས་ཚོགས་མདློག །རིགས་ལྡན་དཀར་པློ། 

དུང་སྐློང་སྗེར་པློའ ློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་སློད་མི་འདྲ་བ། སྨད་སྤྲུལ་འཇུག་ཏུ་འཁྱིལ་ཞིང༌། ཕྱག་གཉིས་ཀིས་ཐལ་

མློ་སྦྱར་ནས་གཙོ་བློ་ལ་འདུད་པར་འགྲྗེལ་པ་སློམ་འབྱུང་ལས་བཤད། དྗེ་དག་གི་སྗེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་པའི་སྤིན་བརྒྱད་ནི། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དུ། སྒློག་པ། ཆྗེར་སྒློག་པ། 

དྲག་པློ། གཡློ་བ། དབང་ལྡན་ནས་མཚམས་གཡས་སྐློར་དུ། བརྟན་པ། གང་བ། 

འབྗེབས་པ། གཏུམ་པློའ ློ། །ཐམས་ཅད་ཀང་གླློག་འཕྗེང་འཁྱུག་ཅིང་འབྲུག་སྒ་སྒློག་པ། 
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འགའ་ཞིག་ཆར་གི་རྒྱུན་ཅན་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པའློ། །སྤིན་རྣམས་འདི་ལྟར་བཤད་པ་ནི་མན་སྗེ་

ལས་སློ། །དྗེ་ན་གནས་པའི་རི་བརྒྱད་ནི། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དུ། རིན་པློ་ཆྗེའི་

རང་བཞིན་གི་ལྷུན་པློ། “མཎ་ར་ལང་གུ 
1

།ཀཻ་ལ་ཤ་དཀར་པློ། མ་ལ་ཡ་སྗེར་པློ། 

དབང་ལྡན་ནས་གཡས་སྐློར་དུ། དབང་ཆྗེན་ནག་པློ། སློས་ངད་ལྡང་སྗེར་པློ། གངས་

ཅན་དཀར་པློ། དཔལ་གི་རི་སྔློན་པློའ ློ། །རི་དྗེ་རྣམས་ལ་གནས་པའི་མཆློད་རྟྗེན་

དཀར་པློ་བརྒྱད་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་བརྒྱད་དློ། །གཞན་ཡང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མྗེ་བརྒྱད་དང༌། 

ཁྭ་དང༌། འུག་པ་དང༌། བྱ་རློད་དང༌། ཅྗེ་སྤྱང་དང༌། འློལ་བ་ཕློ་མློ་དང༌། སྦྲུལ་བ་གླང་

གི་མགློ་ཅན་ལ་སློགས་པ་ཕྱློགས་སུ་བརྒྱུ་ཞིང༌། གནློད་སྦྱིན་དང༌། རློ་ལངས་དང༌། 

སིན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒ་ཆྗེན་པློ་སྒློག་པ་དང༌། གྲུབ་པ་ཐློབ་པ་དང༌། 

རིག་པ་འཛིན་པ་དང༌། དམ་ཚིག་སྤྱློད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བལྟ་བ། གཅྗེར་བུ་སྐྲ་བཤིག་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། 

ཅང་ཏྗེའུ་དང༌། ཐློད་པ་དང༌། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཐློད་པས་སྤྱི་བློར་བརྒྱན་པ། རློད་

ཅིང་དུར་ཁློད་དུ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་ངློ་མཚར་བར་བྱྗེད་པའློ། །གཞལ་ཡས་ཁང་

གི་ནང་གི་སྗེང་འློག་རྣམས་ཤར་དཀར། བྱང་ལང་། ནུབ་དམར། ལྷློ་སྗེར་བ། འློག་

གཞི་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་ལ་གནས་པའི་སྐུའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་

པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་འཁློར་ལློའི་ཕྗེང་བ་དང༌། དྗེའི་ལྟྗེ་བར་གསུང་གི་འཁློར་ལློ་དམར་པློ་

རྩིབས་བརྒྱད་པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་པདའི་ཕྗེང་བ་དང༌། དྗེའི་ལྟྗེ་བར་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་

སྔློན་པློ་རྩིབས་བརྒྱད་པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་དང༌། དྗེའི་ལྟྗེ་བར་བདྗེ་ཆྗེན་གི་

1  སྐུ།   མཎྡྷ་ར་ལང་གུ
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འཁློར་ལློ་ས་ཚོགས་པད་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་གྲི་གུག་གི་ཕྗེང་བས་

བསྐློར་བ། འཁློར་ལློ་བཞི་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་མཚམས་རྣམས་ན་གནས་པའི་ཀ་བ་བརྒྱད་

བརྒྱད་ཀིས་བཏྗེག་པའི་གདུང་ཟླུམ་རིམ་པ་བཞིའི་ཐློག་གིས་ཇྗེ་མཐློ་ཇྗེ་མཐློར་གྱུར་

པའི་རྩྗེ་མློར་རློ་རྗེ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཏློག་གིས་སྤས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གསལ་གདབ་པ་དང༌། འཁློར་གི་ལྷ་

རྣམས་གསལ་གདབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། དབུས་ཀི་པདའི་ལྟྗེ་བར་ཉི་མའི་གདན་ལ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདློག་མཐིང་ག །ཞལ་བཞི་པའི་རྩ་ཞལ་

ནག །གཡློན་ལང༌། རྒྱབ་དམར། གཡས་སྗེར་བ། ཞལ་རྗེ་རྗེའང་སྤྱན་གསུམ་པ། 

ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ། དཔྲལ་བར་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པའི་ཕྗེང་བ་འཛིན་པ། ཞབས་གཡས་

བརྐང་པས་འཇིགས་བྱྗེད་ནག་པློ་ལག་པ་བཞི་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་བ། 

ལྷག་མ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དང༌། གཡློན་རལ་གྲི་འཛིན་པའི་མགློ་བློ་མནན་པ། གཡློན་

བསྐུམ་པས་དུས་མཚན་མ་དམར་མློ། ལག་པ་བཞི་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་

བ། ལྷག་མ་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའི་ནུ་མ་མནན་པ།ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློས་གཡས་

ཀིས་འཇིགས་བྱྗེད་དང༌། གཡློན་གིས་དུས་མཚན་མ་གནློན་པར་བཤད་པ་ལྟར། མངློན་བརློད་ཀི་ལྗེའུ་སློ་གཉིས་པ་

དང༌། ང་གཉིས་པར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཤད་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྒྱ་གཞུང་མང་པློ་ལས་ཀང་གཡས་བརྐང་གིས་

འཇིགས་བྱྗེད་དང༌། གཡློན་གིས་དུས་མཚན་མ་མནན་ཞྗེས་རིམ་པ་དྗེ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནློ། །གདན་

གཉིས་ཀའང་གདློང་གཅིག་པ། མིག་གསུམ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པའློ། །ཕྱག་

དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ལ་འཁྱུད་པའི་གཡས་པས་རློ་རྗེ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང༌། 

གཡློན་པས་དྲིལ་བུ་བསམས་པ། དྗེའི་འློག་མ་གཉིས་ཀིས་གླང་པློ་ཆྗེའི་པགས་པ་
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དཀར་པློ་ཁག་དང་བཅས་པའི་ན་བཟའ་ཕྱག་གཡས་པས་ལག་པ་གཡློན་པ་དང༌། 

གཡློན་པས་རང་པ་གཡློན་པའི་པགས་པ་རང་གི་རྒྱབ་ཏུ་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་

པའི་ཕྱག་གིས་བརྒྱངས་ཏྗེ་འཛིན་པའི་སིགས་མཛུབ་ཀི་རྩྗེ་གཉིས་སྨིན་མའི་ཐད་

སློར་གནས་པ། གཡས་གསུམ་པ་ན་ཌཱ་མ་རུ། བཞི་པ་ན་དགྲ་ས། ལྔ་པ་ན་གྲི་

གུག །དྲུག་པ་ན་མདུང་རྩྗེ་གསུམ་པ་བསྒྗེང་བ། གཡློན་པའི་ཕྱག་གསུམ་པ་ན་རློ་རྗེས་

མཚན་པའི་ བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཀི་རང་བཞན་གི་  ཁ་ཊྭཱཾ་ག། ནི་ཡུ་བ་དཀར་པློ་ཡར་རྩྗེ་རློ་རྗེ་ནག་པློ་རྩྗེ་ལྔ་

པ་དྗེའི་འློག་ཏུ་རིམ་པ་བཞིན་བསྒིགས་པའི་མི་མགློ་སྐམ་པློ་དཀར་པློ། རིང་པ་དམར་པློ། རླློན་པ་ནག་པློ་གསུམ། ཡུ་

བའི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་རློ་རྗེ། དྗེའི་འློག་ཏུ་བུམ་པ་སྗེར་པློ། མར་རྩྗེ་ནི་རྩྗེ་གཅིག་པ་མཆློད་ཕྱིར་ཐློགས་དང་འབྗེལ་པ་

ཡིན་ཏྗེ། མངློན་བརློད་དང༌། ཕག་མློ་ཤྗེས་རབ་སང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་རྣམས་ཀི་དགློངས་པ་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའློ། །བཞི་པ་ན་ཁག་གིས་གང་བའི བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རློའི་རང་བཞིན་གི་  ཐློད་པ། 

ལྔ་པ་ན་རློ་རྗེ་ཞགས་པ། དྲུག་པ་ན་ཚངས་པའི་མགློ་པློ་གདློང་བཞི་པ་བསམས་ཤིང༌། 

ས་ཚོགས་རློ་རྗེས་མཚན་པའི་རལ་པའི་ཐློར་ཅློག་ཅན། དབུ་རྗེ་རྗེ་ལ་རློ་རྗེ་ནག་པློའི་

ཕྗེང་བ་སློད་སྨད་དུ་གནས་པ་གཉིས་ལ་བརྒྱུས་པའི་ཐློད་པ་སྐམ་པློ་ལྔ་ལྔའི་ཕྗེང་བས་

བརྒྱན་པ། དབུའི་གཡློན་དུ་ཅུང་ཟད་ཡློ་བའི་ཟླ་བ་ཕྱྗེད་པ་འཕྱང་བ། ཞལ་རྣམ་པར་

འགྱུར་བ། མཆྗེ་བ་བཞི་བཞི་གཙིགས་ཤིང་འཇིགས་སུ་རུང་བ། སྗེག་པ་དཔའ་བ་མི་

སྡུག་པ་སྗེ་སྐུའི་ཉམས་གསུམ་དང༌། རློད་དང༌། དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་སྗེ་

གསུང་གི་ཉམས་གསུམ་དང༌། སིང་རྗེ་དང་རམ་པ་དང་ཞི་བ་སྗེ་ཐུགས་ཀི་ཉམས་

གསུམ་སྗེ་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། མིའི་རྒྱུ་མ་

ལ་བརྒྱུས་པའི་མི་མགློ་རླློན་པ་ལྔ་བཅུའི་འཕྗེང་བ་ མགྲིན་པ་ནས་བརླ་ཕ་སྦློམ་གི་བར་དུ་ 



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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འཕྱང་བ། ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ།ནི་སྤྱི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་དང༌། མགུལ་རྒྱན་དང༌། གདུ་བུ་

དང༌། རྣ་ཆ་དང༌། མཆློད་ཕྱིར་ཐློགས་དང༌། ཐལ་ཆྗེན་ནློ། །བར་པ་བཞི་ནི་མི་རུས་ལས་བྱས་པར་བཤད་ལ། བརྩློན་

འགྲུས་དཔལ་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་གིས་འཁློར་ལློ་དང༌། རྗེད་རྒྱན་སློགས་ཉྗེ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཤད་པས་ཀང་བརྒྱན་པའློ། 

།མི་རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་བྱུགས་པའློ། །

ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཕྱག་མཚན་དང་རྒྱན་ཆ་སློགས་ཀི་དག་པ་འགྲྗེལ་པར་གསུངས་

པ་རྣམས་ཀི་དློན་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་ཚུལ་ནི། ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་དུ་

འཁྱུད་པས་ནི་ཐབས་དང་ཤྗེས་རབ་ཕན་ཚུན་དུ་འཁྱུད་པ་མཚོན་ཞིང༌། དྗེའང་ཡུམ་

དང་སྦྱློར་བ་སློགས་ཀི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལས། 

མགློ་བློ་ནས་བྱང་སྗེམས་ཀི་ཟླ་བ་ཞུ་བ་དང༌། དྗེས་ལུས་ཀུན་ལ་ཁྱད་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཐབས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློས་ཤྗེས་རབ་སློང་པ་ཉིད་རྣམ་ཐར་བཞིའི་དློན་བསློམ་

དགློས་པར་མཚོན་པ་དང༌། དྗེའི་བདྗེ་བ་ནི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐློད་པས་མཚོན་པའི་དློན་

དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀང་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུས་མཚོན་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔ་དང༌། ཤྗེར་ཕྱིན་གི་

དློན་དང་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་ཐབས་ཤྗེས་སློ། །དྗེའི་བྱྗེད་ལས་ནི་ཆགས་སློགས་སྦྱློང་བ་

དང༌། གཏི་མུག་དྲལ་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་ཞིང་སློ་གསུམ་གི་སྐློན་

དང་མཐར་འཛིན་གི་རྣམ་རྟློག་གཅློད་པ་དང༌། ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་འབིགས་ཤིང་

ཡང་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་འཆིང་བ་དང༌། རྟག་པ་འཁློར་བའི་ཡློད་མཐའ་དང༌། ཆད་

པ་མང་འདས་ཀི་མྗེད་མཐའ་གཉིས་གནློན་ཞིང༌། སློང་ཉིད་རྟློགས་པས་འགྲློ་བ་ཀུན་

ཟིལ་གིས་གནློན་པའློ། །དྗེ་ལྟར་མཛད་པའི་འབས་བུ་ལ་སྐློན་ཟད་པའི་སངས་པ་ནི། 

ཚངས་མགློ་དང༌། ཞི་མཐའ་སངས་པའི་འློད་གསལ་ལས་གཟུགས་སྐུར་བཞྗེངས་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནི་ཐློད་སྐམ་དང༌། རྟྗེན་འབྗེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་པ་ནི་ཕྱག་

བཅུ་གཉིས་དང༌། ལློག་ལྟ་ཀུན་ལས་ལློག་པའི་ཞལ་འགྱུར་བ་དང༌། བདུད་བཞི་

འཇློམས་པའི་མཆྗེ་བ་གཙིགས་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྗེལ་པའི་

རྟློགས་པ་ནི་རལ་པ་གྗེན་དུ་བསྡུས་པ་དང༌། དྗེ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ཡྗེ་ཤྗེས་ལྔར་གནས་

པ་ནི་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེས་ཇི་སྗེད་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ནི་སྤྱན་

གསུམ་དང༌། འཕིན་ལས་བཞིས་སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་མཛད་པ་ནི་ས་

ཚོགས་རློ་རྗེ་དང༌། ཕྱིན་དྲུག་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་མཛད་པ་ནི། ཕྱག་རྒྱ་

དྲུག་གི་མཚོན་པའི་དློན་དང༌། གཤྗེགས་པ་ལྔ་དང་གཤྗེགས་མ་བཞིས་བསྡུས་པའི་

ཞི་ལྷག་གི་ཉམས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་མངློན་དུ་ཕྱློགས་

པར་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྐུ་མདློག་དམར་མློ། །ཞལ་གཅིག་པ་ཕྱག་

གཉིས་པ། སྤྱན་གསུམ་པ། གཅྗེར་མློ་སྐྲ་གྲློལ་བ། ཐློད་པའི་དུམ་བུས་བརྒྱན་པའི་

འློག་པག་ཅན། ཕྱག་གཡློན་པས་ཡབ་ཀི་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པའི་ཐློད་པ་ན་བདུད་

བཞི་ལ་སློགས་པའི་ཁག་གིས་གང་བ་བསམས་ནས་ཡབ་ཀི་ཞལ་དུ་སློབ་པ། གཡས་

པས་ཕྱློགས་བཅུའི་གདུག་པ་ཅན་ཀུན་ལ་རློ་རྗེ་དང་བཅས་པའི་སིགས་མཛུབ་ཀིས་

བསིགས་པར་མཛད་པ། འགྲློ་བ་སློང་པ་ཉིད་དུ་མཉམ་པར་རྟློགས་པས་བསྐལ་པ་

འཇིག་པའི་དུས་ཀི་མྗེ་ལྟ་བུ། ཤིན་ཏུ་དག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་སང་བ་དང་ལྡན་པས། ཉི་

མའི་འློད་ཅན་གི་གཟི་བརིད་ཆྗེ་བ། ཁག་ལ་དགྗེས་ཤིང་ཁག་འཛག་པ། བྱིན་པ་

གཉིས་ཀིས་ཡབ་ཀི་བརླའི་སྗེང་དུ་ལྗེགས་པར་འཁིལ་བ། ལྷག་མཐློང་གི་རང་བཞིན་

གི་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློར་གནས་ཀང་འགྲློ་བའི་དློན་བྱྗེད་པས་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། 
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ཐལ་བ་མ་གཏློགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། མི་མགློ་སྐམ་པློ་ལྔའི་ཐློད་དང༌། མི་

མགློ་སྐམ་པློ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན་དུ་བསློམ་མློ། །

དྗེ་ནས་རློ་རྗེ་དང་པད་སྦྱངས་ཏྗེ་ཡབ་ཀི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་ལས། 

ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་རློ་རྗེ་དཀར་པློའམ། ནག་པློ་རྩྗེ་ལྔ་པ་དང༌། བྱཱ་དམར་པློ་ལས་བྱུང་

བའི་ནློར་བུ་དམར་པློ་རྩྗེ་མློ་ལ་བྱཱ་སྗེར་པློས་མཚན་པ། ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་

དམིགས་པ་ལས་ཨ་ལས་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་གསུམ་པ། དྱཱ་དཀར་པློ་ལས་བྱང་

ཆུབ་ཀི་སྗེམས་མཚོན་པའི་ལྟྗེ་བ་དཀར་པློ། རྩྗེ་མློ་དྱཱ་སྗེར་པློས་མཚན་པ་བསམ། 

ཡབ་ཀི་ལྟྗེ་བ་དང་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ། ཡུམ་ཀི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང༌། མགྲིན་པ་

དང་དཔྲལ་བར་ཉི་གདན་ལ་རང་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་དགློད། ཡུམ་གི་ལྟྗེ་བ་དང་

ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ། ཡབ་ཀི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་དང༌། མགྲིན་པ་དང་དཔྲལ་བར་

ཟླ་གདན་ལ་རང་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་དགློད་དྗེ། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་དམར་

པློ་འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ་གཡློན་སྐློར་དུ་དགློད་དློ། །ཡབ་ཡུམ་ཕན་ཚུན་དུ་ཙུམྦྷ་ན་བྱ་ཞིང༌། 

སྔགས་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་ཞལ་སྦྱློར་བ་དང༌། འློད་ཟྗེར་འཁྱུད་པར་བསམས་ལ། 

ཡི་གྗེ་གསུམ་བརློད་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པར་བྱ་སྗེ། ཕྱི་རློལ་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལའང་

ཆློ་ག་འདི་ཉིད་དློ། །སློམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་སྤྱི་བློ་ནས་མགྲིན་

པར་སྗེབ་པ་ན་དགའ་བ་དང༌། མགྲིན་པ་ནས་སིང་ཁར་སྗེབ་པ་ན་མཆློག་དགའ་དང༌། 

སིང་ཁ་ནས་ལྟྗེ་བར་སྗེབ་པ་ན་ཁྱད་པར་གི་དགའ་བ་དང༌། ལྟྗེ་བ་ནས་ནློར་བུའི་རྩྗེར་

སྗེབ་པ་ན་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་དགའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྐྗེས་པར་བསམས་ལ། སློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་

བ་དྲན་པར་བྱས་ཏྗེ་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར་ལ་བསྐང༌། དྗེ་ནས་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་
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དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀང་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ངློ་བློར་ལྟ་བའི་མློས་པ་ཤུགས་

ཅན་བསྐྗེད་དློ། །འདི་གློམས་ན་རིམ་པ་དང་པློའི་སྐབས་སུའང་དྗེའི་ཉམས་ཤུགས་

ཅན་འཆར་བས་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་འཇུག་པའི་སྐབས་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་རྩློམ་པའི་

དམིགས་པ་རྣམས་དམིགས་ཕྱྗེད་པ་དང༌། དལ་བུས་བརྟན་པར་བྱས་ལ་མློས་པ་ཚུན་

ཆློས་ཀིས་ཀང་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་པའི་མཐར་བདྗེ་སློང་སྦྱར་ལ་བསློམ་ཞིང༌། 

བསློམས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དང་བཟླས་པ་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་

སྗེམས་ཀི་ངློ་བློར་མློས་ནས་ངྗེས་པར་བྱ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱྗེད་པ་ནི་

རིམ་པ་དང་པློ་བསློམས་པས་རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་པའི་ཐམས་

དམ་པར་ཟུང་ཞིག །

གཉིས་པ་ནི། པདའི་འདབ་མ་ལ་ཤར་དུ་མཁའ་འགྲློ་མ་ནག་མློ། བྱང་དུ་ལཱ་མ་

ལང་གུ །ནུབ་ཏུ་ཁཎ་རློ་ཧི་དམར་མློ། ལྷློར་གཟུགས་ཅན་མ་སྗེར་མློ། ཐམས་ཅད་

ཀང་ཞལ་གཅིག་མ། སྤྱན་གསུམ་མ། མཆྗེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པའི་ཞལ་ཅན། 

གཅྗེར་བུ་སྐྲ་གྲློལ་བ། ཕྱག་བཞིའི་གཡས་དང་པློས་གྲི་གུག་དང༌། གཡློན་དང་པློས་

ཐློད་པ་བཟུང་ནས་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་མཛད་ཅིང༌། གཡས་འློག་མས་ཌཱ་མ་

རུ་དང༌། གཡློན་འློག་མས་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསམས་པ། ཅུང་ཟད་བཞད་པ། ཞབས་གཡས་

བརྐང་བས་བཞུགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་

སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན་ནློ། །མཚམས་བཞིར་ཟླ་གདན་ལ་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་

པའི་ཐློད་པ་བཞི་བསམ་མློ། །

དྗེ་ནས་འཁློད་ལློ་གསུམ་གི་རྩིབས་ཉྗེར་བཞི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་ངློ་བློ་དང་
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རྩིབས་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཡུལ་དྗེ་ན་གནས་པའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་

མློར་དངློས་སུ་མློས་པ་བྱས་ལ། ཐུགས་འཁློར་གི་ཤར་རྩིབས་པུལི་ར་མ་ལ་ཡར་

ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་དང་རབ་གཏུམ་མ། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ། བྱང་ཛཱ་ལནྡ་རར་མཧཱ་ཀཾ་ཀ་ལ་

དང་གཏུམ་མིག་མ། ནུབ་ཨཽཌི་ཡ་ནར་ཀཾ་ཀ་ལ་དང་འློད་ལྡན་མ། ལྷློ་ཨརྦུ་ཏར་མཆྗེ་

བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་དང་ས་ཆྗེན་མ། མྗེ་གློ་ད་པ་རིར་སུ་ར་བྗེ་རི་ཎ་དང་དཔའ་

བློའི་བློ་ཅན་མ། བདྗེན་བལ་རཱ་མྗེ་ཤྭ་རིར་འློད་དཔག་མྗེད་དང་ཁརྦ་རི། རླུང་དྗེ་བཱི་ཀློ་

ཊིར་རློ་རྗེའི་འློད་དང་ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་མ། དབང་ལྡན་མཱ་ཝ་བར་རློ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་

གྲིབ་མ་སྗེ་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་མདློག་སྔློན་པློའ ློ། །གསུང་གི་འཁློར་ལློའི་ཤར་རྩློབས་ཀ་མ་རཱུ་

པར་མྱུ་གུ་ཅན་དང་ས་སྲུངས་མ། བྱང་ཨློ་ཊྗེར་རློ་རྗེ་རལ་པ་ཅན་དང་འཇིགས་བྱྗེད་

ཆྗེན་མློ། ནུབ་ཏི་ཤ་ཀུ་ནྗེར་དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་དང་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་མ། ལྷློ་ཀློ་ས་

ལར་རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་དང་ཆང་མཐུང་མ། མྗེ་ཀ་ལིངྐར་རབ་ཏུ་བཟང་པློ་དང་སྔློ་

བསངས་ལྷ་མློ། བདྗེན་བལ་ལམ་པ་ཀར་རློ་རྗེ་བཟང་པློ་དང་ཤིན་ཏུ་བཟང་མློ། རླུང་

ཀཉྩིར་འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་པློ་དང་རྟ་རྣ་མ། དབང་ལྡན་ཧི་མཱ་ལ་ཡར་མིག་མི་བཟང་

དང་བྱ་གདློང་མ་སྗེ་གསུང་གི་འཁློར་ལློ་ས་ལ་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་མདློག་དམར་པློའ ློ། །སྐུའི་འཁློར་ལློའི་ཤར་རྩིབས་པྲྗེ་ཏ་པུ་རིར་

སློབས་པློ་ཆྗེ་དང་འཁློར་ལློའི་ཤུགས་ཅན་མ། བྱང་གྲི་ཧ་དྗེ་བ་ཏར་རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་

དང་དུམ་སྐྗེས་མ། ནུབ་སཽ་རཥརྜ་རྟ་མགྲིན་དང་ཆང་འཚོང་མ། ལྷློ་སུ་བརྞ་དི་བར་

ནམ་མཁའི་སིང་པློ་དང་འཁློར་ལློའི་གློ་ཆ་མ། མྗེ་ནཱ་ག་རར་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཏུ་དཔའ་མློ། བདྗེན་བལ་སིནྡྷུ་ར་པད་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དང་སློབས་ཆྗེན་མློ། རླུང་

མ་རུར་རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་མ། དབང་ལྡན་ཀུ་ལུ་ཏར་རློ་རྗེ་

སྗེམས་དཔའ་དང་བརྩློན་འགྲུས་ཆྗེན་མློ་སྗེ། སྐུའི་འཁློར་ལློ་ས་འློག་ན་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་

གིས་གཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་སྗེ། དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞི་པློ་

ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་པ། སྤྱན་གསུམ་པ། རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་ཅན། དཔའ་བློའི་

དར་ཐློད་དཔྲལ་བར་བཅིངས་པ། ཕྱག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རློར་དྲིལ་བཟུང་

ནས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། ལྷག་མ་གཡས་ཌཱ་མ་རུ་དང་གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཕྱག་

རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་རླློན་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་

ཅན། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པའློ། །དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ། སྤྱན་གསུམ་མ། ཡབ་ལ་འཁྱུད་པའི་ཕྱག་གཉིས་ཀི་

གཡས་པས་གདུག་པ་ལ་བསིགས་པའི་སིགས་མཛུབ་དང་བཅས་པས་གྲི་གུག་

འཛིན་ཅིང༌། གཡློན་པས་ཁག་གིས་གང་བའི་ཐློད་པ་འཛིན་ཅིང་སློབ་པ། དྲག་མློའི་

གཟུགས་ཅན་གཅྗེར་མློ་སྐྲ་གྲློལ་བར་རྣམ་པར་མཛེས་ཤིང༌། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། 

ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་བརྒྱན་དང་ཐློད་སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། འློག་པག་སིལ་སིལ་

གི་སྒ་སྒློག་པའློ། །ཤར་སློར་ཁྭ་གདློང་མ། བྱང་སློར་འུག་གདློང་མ། ནུབ་སློར་ཁྱི་

གདློང་མ། ལྷློ་སློར་ཕག་གདློང་མ། ཤར་ལྷློར་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་གཤིན་

རྗེ་ཕློ་ཉ་མློ། ནུབ་བྱང་དུ་གཤིན་རྗེ་མཆྗེ་བ་མ། བྱང་ཤར་དུ་གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མ་སྗེ། 

སྐུ་མདློག་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། དྲག་མློ་ཆྗེན་མློ། སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་མཛད་པ་ལ་

བརྩློན་པ། རློའི་གདན་ཅན། ཞལ་ཕྱག་གི་གྲངས་དང༌། ཕྱག་མཚན་ལ་སློགས་པ་ནི་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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མཁའ་འགྲློ་མ་ལ་སློགས་པ་དང་འདྲའློ། །འཁློར་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་དཔྲལ་བར་རློ་

རྗེའི་ཕྗེང་བ་འཛིན་པའློ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བྱང་ཕྱློགས་སློ་བདུན་ལྷ་དང་སྦྱར་བ་དང༌། ལུས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྔར་གསང་གནས་གཉིས་སྦྱངས་པ་དང༌། 

གནས་བཞི་སྔགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་སློགས་གསལ་གདབ་ལ་སློམས་པར་

ཞུགས་ཏྗེ་དགའ་བ་བསྐྗེད་ལ་ལྟ་བ་དྲན་པར་བྱས་ནས། བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར་

བ་དྗེ་ཉིད་རང་གི་ངློ་བློ་དང་གྲློགས་དང་བྱྗེད་ལས་སློགས་ཀི་སློ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་

ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་དུ་ཤྗེས་པར་བྱས་ལ། དྗེ་ཉིད་ལྷ་སློ་བདུན་དུ་ཤར་བའློ་

སམ་དུ་མདློར་བསྡུས་ཏྗེ་སྦྱར་བ་དང༌། རྒྱས་པར་སྦྱར་བ་གཉིས་སྐབས་དང་སྦྱར་ལ་

བྱའློ། །འདི་བསློམ་པའི་དགློས་པ་ནི་འགྲྗེལ་པ་གསུམ་ལས། ལྷའི་རྣམ་པ་ལ་མངློན་ཞྗེན་འདློར་བ་དང༌། ཐམས་ཅད་

ཤྗེས་པ་ཉིད་ཐློབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བསློམ་པར་བཤད་པའི་དང་པློ་ནི་འབས་བུའི་སྐབས་ན་གཉིས་མྗེད་བདྗེ་ཆྗེན་གི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ཉིད་ལྷར་ཤར་བ་ཡིན་ལ། དྗེ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་འབས་བུ་ལམ་དུ་བྱྗེད་པའི་དློན་ཡིན་པས་བདྗེ་སློང་གི་

ཡྗེ་ཤྗེས་ལྷར་ཤར་བ་མིན་པའི་ལྷ་སྐུ་ལ་ཞྗེན་པ་འགློག་པའི་དློན་ཡིན་གི། ལྷ་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ཞིག་བསློམས་ནས། ལྷ་

སྐུ་ལ་གདློས་བཅས་སུ་འཛིན་པ་བཟླློག་པ་ཙམ་ཡང་མིན་ལ། སློ་བདུན་པློ་ཐྗེག་ཆྗེན་གཞན་དང་ཐུན་མློང་བ་ཉིད་ལྟར་

སློན་པའང་མིན་ནློ། །གཉིས་པའི་དློན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རློ། །

རྒྱས་པ་ནི་ལུས་དང༌། ཚོར་བ་དང༌། ཆློས་དང༌། སྗེམས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཉྗེ་

བར་བཞག་པ་བཞི་ནི། རིམ་པ་བཞིན་གཡློན་སྐློར་གིས་མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་བཞི་

དང༌། འདུན་པའི་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ཀི་དང༌། དཔྱློད་པའི་དང༌། སྗེམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་

གི་རང་པ་བཞི་ནི། རིམ་པ་བཞིན་རབ་གཏུམ་མ་དང༌། གཏུམ་མིག་མ་དང༌། འློད་ལྡན་
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མ་དང༌། ས་ཆྗེན་མ་བཞི་དང༌། དད་པའི་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ཀི་དང༌། དྲན་པའི་དང༌། 

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་དབང་པློ་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། དཔའ་བློའི་བློ་ཅན་མ་དང༌། མིའུ་

ཐུང་མ་དང༌། ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་མ་དང༌། ཤིང་གྲིབ་མ་བཞི་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་དབང་

པློ་དང༌། དད་པའི་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ཀི་དང༌། དྲན་པའི་སློབས་བཞི་ནི་རིམ་པ་

བཞིན། ས་སྲུངས་མ་དང༌། འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་མློ་དང་། རླུང་ཤུགས་མ་དང༌། “ཆང་

མཐུང་མ་བཞི་དང༌།
1

 ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གི་སློབས་དང༌། ཤྗེས་རབ་ཀི་སློབས་དང༌། ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། 

སྔློ་བསངས་ལྷ་མློ་དང༌། ཤིན་ཏུ་བཟང་མློ་དང༌། རྟ་རྣ་མ་དང༌། བྱ་གདློང་མ་བཞི་དང༌། 

དགའ་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང༌། ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱྗེད་དང༌། དྲན་པ་ཡང་

དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། འཁློར་ལློའི་ཤུགས་ཅན་མ་དང༌། 

དུམ་སྐྗེས་མ་དང༌། ཆང་འཚོང་མ་དང༌། འཁློར་ལློའི་གློ་ཆ་མ་བཞི་དང༌། བཏང་

སློམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། རྟློག་པ་དང༌། 

ངག་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཤིན་ཏུ་དཔའ་མློ་དང༌། སློབས་ཆྗེན་མ་དང༌། འཁློར་ལློ་

སྒྱུར་མ་དང༌། བརྩློན་འགྲུས་ཆྗེན་མློ་བཞི་དང༌། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་དང༌། 

འཚོ་བ་དང༌། རྩློལ་བ་དང༌། དྲན་པ་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཁྭ་གདློང་མ་དང༌། འུག་

གདློང་མ་དང༌། ཁྱི་གདློང་མ་དང༌། ཕག་གདློང་མ་བཞི་དང༌། ཡང་དག་བའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ནི་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀའློ། །བྱང་ཕྱློགས་སློ་འདུན་ལྷ་མློ་དང་སྦྱློར་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་དངློས་སུ་སྦྱློར་བ་ན་ཆློས་སྔ་མ་ཉྗེར་བཞི་ཡང་རང་རང་གི་དཔའ་བློ་དང་སྦྱློར་བ་ཤྗེས་ནུས་ལ། 

1  སྐུ།   ཆང་མཐུང་མ་དང་བཞི་དང༌།
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དྗེའི་རིགས་པས་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ནི་གཙོ་མློ་དང་སྦྱློར་བ་ཡང་ཤྗེས་ནུས་པས། དག་པ་དྗེ་རྣམས་ནི་དཔའ་

བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་གཉིས་སུ་མྗེད་པའི་དག་པའློ། །དགྗེ་བའི་ཆློས་མ་སྐྗེས་པ་བསྐྗེད་པ་དང༌། 

སྐྗེས་པ་རྣམས་བསྲུང་བ་དང༌། མི་དགྗེ་བའི་ཆློས་སྐྗེས་པ་རྣམས་སློང་བ་དང༌། མ་

སྐྗེས་པ་རྣམས་མི་བསྐྗེད་པའི་ཡང་དག་སློང་བ་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། གཤིན་རྗེ་

བརྟན་མ་དང༌། ཕློ་ཉ་མློ་དང༌། མཆྗེ་བ་མ་དང༌། འཇློམས་མ་བཞིའློ། །ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ནི་ཧྗེ་རུ་ཀར་བཤད་པའི་འློག་ཏུ་གཉྗེན་པློའི་ཕྱློགས་སྒྲུབ་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱློགས་འགློག་པའི་སློང་བ་བཞི་

བཤད་པ་ནི། བྱང་ཕྱློགས་སྔ་མ་སློ་གསུམ་གི་བྱ་བ་དྗེ་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཧྗེ་རུ་ཀ་མ་ཐློབ་བར་དུ་བྱ་དགློས་པར་ཤྗེས་

པའི་དློན་དུ་ཁྱད་པར་གསལ་བྱྗེད་ལས་བཤད། 

གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་རགས་པ་དང་ཕ་བ་རྩ་དང་ཁམས་རྣམས་

རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་ལུས་དཀིལ་དུ་བསློམས་པས། རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུམ་པ་ལས་རློགས་རིམ་གི་སློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་

སྨིན་པར་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་རླློབ་པའི་ཕྱིར་དུ་

གཉིས་པ་ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་ལ་གཉིས། ལུས་རགས་པ་རྟྗེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

སློམ་པ་དང༌། ལུས་ཕ་བ་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདིའི་

སློམ་ཚུལ་ནི་སྔར་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩྗེགས་རི་རབ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བཅས་པ་

བསྐྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུན། ད་གཟློད་གཞལ་ཡས་ཁང་མ་བསྡུས་བར་དུ་འཇུག་པར་

མློས་པའི་ལུགས་ཡིན་པས། རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་དང༌། ལུས་ཀི་ཆ་རྗེ་ལ་བརྟྗེན་

ནས་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་སྐྗེས་པར་སློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའང་རང་པ་གཉིས་བགྲད་པ་

གཞུའི་དབྱིབས་སུ་ཡློད་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། འབྱུང་བ་རིམ་བརྩྗེགས་ཀི་རླུང་

གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་དང༌། སུམ་མདློ་གྲུ་གསུམ་གི་གཟུགས་སུ་ཡློད་པ་ལས་མྗེ་
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དཀིལ་ཟུར་གསུམ་དང༌། ལྟློ་བ་ཟླུམ་པློའི་དབྱིབས་ཅན་ལས་ཆུ་དཀིལ་ཟླུམ་པློ་དང༌། 

སིང་ཁ་གྲུ་བཞི་པ་ལས་ས་དཀིལ་གྲུ་བཞི་དང༌། སལ་ཚིགས་ལས་རི་རབ། སྤྱི་བློའི་

རྩ་སློ་གཉིས་ལས་པད། ལུས་འདློམ་གང་ཡན་མན་དང་ཕན་ཚུན་དུ་མཉམ་པ་ལས་

”ངློས་བཞི
1

་མཉམ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ། ཕ་གུ་དང་དྲ་ཕྱྗེད་སློགས་ཀི་

རྒྱན་གིས་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ཧྗེ་རུ་ཀའི་དཀིལ་འཁློར། རང་བརྒྱད་ལས་ཀ་བ་

བརྒྱད། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་འཁློར་ལློ་གསུམ་དུ་བསམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། སིང་ཁ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་བྱང་

སྗེམས་བ་མློ་ལྟ་བུ་འཛག་པ། ཡུངས་ཀར་སྦློམ་པློའི་ཚད་ཀི་དཔྱིད་ཧཱུཾ་ཡིག་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཧྗེ་རུ་ཀ ། ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་གཏུམ་མློ་མྗེའི་

གཟུགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྗེ། 

དཔྱིད་དང་ཐིག་ལྗེའི་ངློ་བློ་གཉིས་སིང་ཁར་ཕད་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པས་

བཞུགས་པའློ། །སིང་ཁའི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་འབྱུང་བ་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་རྩ་འདབ་ 

སུམ་སྐློར་མ། འདློད་མ། ཁྱིམ་མ། གཏུམ་མ། བཞི་ལས། ཤར་དུ་མཁའ་འགྲློ་མ། བྱང་དུ་ལཱ་མ། 

ནུབ་ཏུ་ཁཎ་རློ་ཧི། ལྷློར་གཟུགས་ཅན་མ། ཤར་ལྷློ་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པ་བཞིའི་

རྩ་འདབ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔས་གང་བའི་ཐློད་པ་བཞིའློ། །སྤྱློ་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་

ཉྗེར་བཞིར། པཱུ། ཛཱ། ཨློ། ཨ། གློ །རཱ། དྗེ། མཱ། ཀ། ཨློ། ཏ། ཀློ། ཀ། ལ། ཀ། ཧི། པྲྗེ། 

གྲི། སཽ། སུ། ན། སི། མ། ཀུ། རྣམས་ཐིག་ལྗེས་བརྒྱན་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

རྩིབས་ཁློང་སློང་རྩིབས་ཤུན་གི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའི་འཁློར་ལློ་ཉྗེར་བཞིའི་རྣམ་པར་

1  སྐུ།   ངློས་གཞི



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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བསྐྗེད་ལ་ཕྱིའི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་དངློས་ཡིན་པར་མློས་པ་བྱའློ། །གནས་ཉྗེར་བཞིའི་རྩ་

ཉྗེར་བཞི་དང་། དྗེའི་ནང་གི་ཁམས་ཉྗེར་བཞི་”ངློ་བློ་
1

དབྱྗེར་མྗེད་དུ་མློས་ལ། རྩ་དང་

ཁམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་དང་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིར་གྱུར་པར་

བསམ་མློ། །སྤྱི་བློ་སྗེ་སྐྲ་མཚམས་པཱུལི་ར་མ་ལ་ཡ་ན་གནས་པའི་རྩ་ མི་ཕྱྗེད་མ་སློ་དང་

སྗེན་མློ་འབབ་པ། རང་གི་ཁམས་དང་རྩ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་དང་

རབ་གཏུམ་མ། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ། སྤྱི་གཙུག་ཛཱ་ལནྡ་རར་ཁམས་དང་རྩ་ ཕ་གཟུགས་

མ་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་འབབ་པ། ལས། མཧཱ་ཀཾ་ཀ་ལ་དང་གཏུམ་མིག་མ། རྣ་བ་གཡས་པ་ཨཽཌི་ཡ་

ནར་ཁམས་དང་རྩ་ བརྩྗེ་བ་མ་པགས་པ་དང་དྲི་མ་འབབ་པ། ལས། ཀཾ་ཀ་ལ་དང་འློད་ལྡན་མ། 

ལྟག་པ་ཨརྦུ་ཏར་ཁམས་དང་རྩ་ གཡློན་པ་མ་ཤ་འབབ་པ། ལས། མཆྗེ་བ་རྣམ་པར་

གཙིགས་པ་དང་ས་ཆྗེན་མ་སྗེ་གནས་སློ། །རྣ་བ་གཡློན་པ་གློ་ད་བ་རིར་ཁམས་དང་

རྩ་ ཐུང་ངུ་མ་རྒྱུས་པ་འབབ་པ། ལས། སུ་ར་བཻ་རི་ཎ་དང་དཔའ་བློའི་བློ་ཅན་མ། སྨིན་

མཚམས་ར་མྗེ་ཤཱ་རིར་ཁམས་དང་རྩ་ རུས་སྦལ་སྐྗེས་མ་རུས་པ་འབབ་པ། ལས། འློད་དཔག་

མྗེད་དང་ཁརྦ་རི། མིག་གཉིས་དྗེ་བཱི་ཀློ་ཊིར་ཁམས་དང་རྩ་ སློམ་པ་མ་མཆིན་པ་འབབ་པ། 

ལས། རློ་རྗེ་འློད་དང་ལཾ་ཀའི་དབང་ཕྱུག་མ། ཕག་པ་གཉིས་མཱ་ལ་བར་ཁམས་དང་རྩ་ 

དབང་མ་སིང་འབབ་པ། ལས། རློ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཤིང་གྲིབ་མ་སྗེ། ཉྗེ་བའི་གནས་ཏྗེ་ཐུགས་

འཁློར་རློ། །མཆན་ཁུང་གཉིས་ཀ་མ་རཱུ་པར་ཁམས་དང་རྩ་ སྐློན་ལྡན་མ་མིག་འབབ་པ། 

ལས། མྱུ་གུ་ཅན་དང་ས་སྲུངས་མ། ནུ་མ་གཉིས་ཨློ་ཊྗེར་ཁམས་དང་རྩ་ མཇུག་མ་མཁིས་

པ་འབབ་པ། ལས། རློ་རྗེ་རལ་པ་ཅན་དང་འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་མློ་སྗེ་ཞིང་ངློ༌། །ལྟྗེ་བ་ཏི་ཤ་

1  སྐུ།   དངློས་པློ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཀུ་ནྗེར་ཁམས་དང་རྩ་ མ་མློ་གླློ་བ་འབབ་པ། ལས། དཔའ་བློ་ཆྗེན་པློ་དང་རླུང་གི་ཤུགས་

ཅན་མ། ས་རྩྗེ་ཀློ་ས་ལར་ཁམས་དང་རྩ་ མཚན་མ་རྒྱུ་མ་འབབ་པ། ལས། རློ་རྗེ་ཧཱུཾ་མཛད་

དང་ཆང་འཐུང་མ་སྗེ་ཉྗེ་བའི་ཞིང་ངློ༌། །ཁ་ཀ་ལཾི་ཀར་ཁམས་དང་རྩ་ བསིལ་སྦྱིན་མ་ངློས་ཀི་

རྒྱུས་པ་འབབ་པ། ལས། རབ་ཏུ་བཟང་པློ་དང་སྔློ་བསངས་ལྷ་མློ། མགྲིན་པ་ལཾ་པ་ཀར་

ཁམས་དང་རྩ་ ཚ་བ་མ་ལྟློ་བ་འབབ་པ། ལས། རློ་རྗེ་བཟང་པློ་དང་ཤིན་ཏུ་བཟང་མློ་སྗེ་ཚནྡློ་

ཧའློ། །སིང་ཀཉྩིར་ཁམས་དང་རྩ་ གཞློལ་མ་བཤང་བ་འབབ་པ། ལས། འཇིགས་བྱྗེད་ཆྗེན་མློ་

དང་རྟ་རྣ་མ། འབས་བུ་གཉིས་ཧི་མ་ལ་ཡར་ཁམས་དང་རྩ་ རངས་མ་མཆློགས་མའི་མཚམས་

སམ་མཐའ་འབབ་པ། ལས། མིག་མི་བཟང་དང་བྱ་གདློང་མ་སྗེ་ཉྗེ་བའི་ཚནྡློ་ཧ་སྗེ་གསུང་

འཁློར་རློ། །མཚན་མ་པྲྗེ་ཏ་པུ་རིར་ཁམས་དང་རྩ་ ཤིན་ཏུ་གཟུགས་ཅན་མ་བད་ཀན་འབབ་པ། 

ལས། སློབས་པློ་ཆྗེ་དང་འཁློར་ལློའི་ཤུགས་ཅན་མ། བཤང་ལམ་གྲི་ཧ་དྗེ་བ་ཏར་

ཁམས་དང་རྩ་ སྤྱི་མ་རྣག་འབབ་པ། ལས། རིན་ཆྗེན་རློ་རྗེ་དང་དུམ་སྐྗེས་མ་སྗེ་འདུས་

པའློ། །བརླ་གཉིས་སཽ་རཥར་ཁམས་དང་རྩ་ རྒྱུ་སྦྱིན་མ་ཁག་འབབ་པ། ལས། རྟ་མགྲིན་དང་

ཆང་འཚོང་མ། བྱིན་པ་གཉིས་སུ་བརྞ་དི་པར་ཁམས་དང་རྩ་ སྦྱློར་བལ་མ་རྡུལ་འབབ་པ། 

ལས། ནམ་མཁའི་སིང་པློ་དང་འཁློར་ལློའི་གློ་ཆ་མ་སྗེ་ཉྗེ་བའི་འདུས་པའློ། །སློར་མློ་

བཅུ་དྲུག་ན་ག་རར་ཁམས་དང་རྩ་ སྡུ་གུ་མ་ཚིལ་འབབ་པ། ལས། ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་ཤིན་ཏུ་

དཔའ་མློ། བློལ་གློང་གཉིས་སིནྡྷུར་ཁམས་དང་རྩ་ གྲུབ་མ་མཆི་མ་འབབ་པ། ལས། པད་

གར་གི་དབང་ཕྱུག་དང་སློབས་ཆྗེན་མ་སྗེ་དུར་ཁློད་དློ། །མཐྗེ་བློང་བཞི་མ་རུར་

ཁམས་དང་རྩ་ འཚེད་པ་མ་མཆིལ་མ་འབབ་པ། ལས། རྣམ་པར་སང་མཛད་དང་འཁློར་ལློ་

སྒྱུར་མ། པུས་མློ་གཉིས་ཀུ་ལུ་ཏར་ཁམས་དང་རྩ་ ཡིད་བཟང་མ་སབས་འབབ་པ། ལས། རློ་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང་བརྩློན་འགྲུས་ཆྗེན་མློ་སྗེ། ཉྗེ་བའི་དུར་ཁློད་དྗེ་སྐུ་འཁློར་

རློ། །ལུས་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་ཞྗེ་བརྒྱད་པློ་དྗེ་ནི་ཕྱིའི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞི་ན་བཞུགས་པའི་

དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་དངློས་ཡིན་པར་མློས་པ་བྱའློ། །ཁ་སྗེ་ལྕྗེའི་རྩ་བར་གནས་པའི་

རྩ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྭ་གདློང་མ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ། ལྟྗེ་བའི་བུག་པའི་

ནང་དང༌། རྟགས་དང༌། བཤང་ལམ་གི་སློར་གནས་པའི་རྩ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

འུག་གདློང་མ་དང༌། ཁྱི་གདློང་མ་དང༌། ཕག་གདློང་མར་བསློམ། མཛོད་སྤུའི་བུག་པ་

དང༌། རྣ་བུག་གཉིས་དང༌། མིག་གཉིས་དང༌། ས་བུག་གཉིས་ན་གནས་པའི་རྩ་རྣམས་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རིམ་པ་བཞིན་དུ། གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་དང༌། ཕློ་ཉ་མློ་དང༌། 

མཆྗེ་བ་མ་དང༌། འཇློམས་མ་རྣམས་བསློམ། ལུས་ཀི་ལྷ་རྗེ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐུ་མདློག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནློ། །

 ཕྱི་དཀིལ་ནས་འདིའི་བར་བསློམས་པ་སྐུ་གསུམ་སློམ་པར་འཇློག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་ཡང༌། དཔལ་རཱ་རི་

ཀ་པས། ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་སློམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། བྱང་ཕྱློགས་སློ་བདུན་སློམ་པ་ཆློས་སྐུ་དང༌། ལུས་དཀིལ་སློམ་པ་

ལློངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་གསུངས་སློ། །དགློངས་པ་ནི་གདུལ་བྱ་ཐུན་མློང་བའི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་རགས་

པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྤྲུལ་སྐུ་དང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་པ་

ཅན་ཡིན་པས་ཆློས་སྐུ་དང༌། གདུལ་བྱ་མཆློག་གི་དློན་དུ་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རྩ་དང་ཁམས་ཀི་སློ་ནས་

གཟུགས་སྐུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཞིང༌། “རྩ་དྗེའི
1

་ཁམས་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་སློམ་པ་བདྗེ་བ་རློགས་པར་

ལློངས་སྤྱློད་པས་ལློངས་སྐུར་བཞག་སྗེ་ལྗེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། གློ་ཆ་བྱ་ཞིང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་པ། དབང་བསྐུར་ནས་

1  སྐུ།   ་དང



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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རྒྱས་གདབ་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གློ་ཆ་བཅིང་བ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཞུག་

པའློ། །དང་པློ་ནི། གློ་ཆ་དགློད་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྒྱས་པ་ནི། རང་གི་སིང་ཁར་ༀ་

ཧ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཟླ་གདན་ལ་རློར་སྗེམས་དཀར་པློ་རྩ་ཞལ་

དཀར། གཡས་དམར། གཡློན་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ། ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་

ན་རློ་རྗེ་དང་ཌཱ་མ་རུ་དང་མགློ་བློ། གཡློན་གསུམ་ན། དྲིལ་བུ་དང་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

འཛིན་པ། ཟླ་བའི་འློད་ཀློར་ཅན། ཕག་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། མགློ་བློར་ན་མ་ཧི་

སྗེར་པློ་ལས་རྣམ་སང་སྗེར་པློ། གཡས་དང་པློ་འཁློར་ལློ། “སྤྱི་བཙུག་ཏུ་སྭ་ཧ་
1

ཧུ་

དམར་པློ་ལས་པད་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དམར་པློ། གཡས་དང་པློ་པད། ཕག་པ་

གཉིས་ལ་བཽ་ཁཊ་ཧྗེ་ནག་པློ་ལས་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ནག་པློ། གཡས་དང་པློ་རློ་རྗེ། མིག་

ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧློ་དམར་སྗེར་ལས་རློ་རྗེ་ཉི་མ་དམར་སྗེར། གཡས་དང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ། 

དཔྲལ་བར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དབང་གི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཧཾ་ལང་གུ་ལས། རྟ་

མཆློག་ལང་གུ་གཡས་དང་པློ་རལ་གྲི། གཡས་འློག་མ་རྣམས་ཀིས་ཌཱ་མ་རུ་དང་། 

གཡློན་དང་པློ་རྣམས་ཀིས་དྲིལ་བུ་དང༌། གཡློན་འློག་མ་རྣམས་ཀིས་ཐློད་པ་དང་

བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཉི་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་ཉི་མའི་འློད་ཀློར་ཅན། རང་

རང་གི་ཡུམ་གཤིན་རྗེ་མ་སློགས་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། དཔའ་བློ་དྲུག་པློ་ཐམས་

ཅད་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་ཅིང་ཐློད་པའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། མགློ་བློའི་དློ་ཤལ་དང་

སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། སྤྱན་གསུམ་པ་གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་

པའློ། །བསྡུས་པ་བྱྗེད་ན་གནས་དྲུག་ཏུ་ཡི་གྗེ་ཚན་པ་དྲུག་བཀློད་ལ་ལྷ་དྗེ་དང་དྗེའི་ངློ་

1  སྐུ།   སྤྱི་གཙུག་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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བློར་མློས་པ་བྱའློ། །གཙོ་མློའི་ལྟྗེ་བར་ༀ་བཾ་དམར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་

ཕག་མློ་དམར་མློ། དམར་སྔློ་ལང་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་གསུམ་ན་གྲི་

གུག །ཚངས་མགློ །ལྕགས་ཀྱུ། གཡློན་གསུམ་ན་ཐློད་པ། ཁ་ཊྭཱཾ་ག །ཞགས་པ་འཛིན་

པ། སིང་ཁར་ཧཾ་ཡློཾ་སྔློན་པློ་ལས་གཤིན་རྗེ་མ་སྔློན་མློ། ཁ་སྗེ་མགྲིན་པར་ཧིཾ་མློཾ་

དཀར་པློ་ལས་རྨློངས་བྱྗེད་མ་དཀར་མློ་ཟླ་གདན་དང་ཟླ་བའི་འློད་ཀློར་ཅན། མགློ་

བློར་ཧྗེཾ་ཧིཾ་སྗེར་པློ་ལས་སྐློད་བྱྗེད་མ་སྗེར་མློ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལང་གུ་ལས་སྐྲག་

བྱྗེད་མ་ལང་གུ །དཔྲལ་བར་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དབང་གི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཕཊ་

དུད་ཀ་ལས་ཙཎི་ཀ་དུད་ཀ་སྗེ་ལྷག་མ་ལྔ་ཉི་གདན་དང་ཉི་མའི་འློད་ཀློར་ཅན། ཞལ་

གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་ན་ཌཱ་མ་རུ་དང་གྲི་གུག །གཡློན་གཉིས་ན་ཐློད་པ་

དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་སྤྱན་གསུམ་པ། 

གཅྗེར་མློ་སྐྲ་གྲློལ་ཞིང་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཐློད་པའི་དབུ་རྒྱན་དང་མགློ་ཕྗེང་

ཅན། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུངས་ཤིང༌། རང་རང་གི་ཡབ་རློར་སྗེམས་སློགས་དང་

མཉམ་པར་སྦྱློར་བའམ། ཡུམ་རྐང་སློམ་པ་གང་མློས་བྱའློ། །བསྡུས་པ་བྱྗེད་ན། ལྟྗེ་བ་

ལ་སློགས་པའི་གནས་དྲུག་ཏུ་ཡི་གྗེ་ཚན་པ་དྲུག་བཀློད་ལ་ལྷ་མློ་དྗེ་དང་དྗེའི་ངློ་བློར་

མློས་པ་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་

ལས་འཕློས་པའི་འློད་ཟྗེར་དང༌། རང་པ་གཉིས་རློ་རྗེ་སྐིལ་ཀྲུང་དུ་གནས་པ་བཤིག་

ལ། གཡས་པ་བརྐང་བའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་གི་སྗེང་དུ། རང་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་ཆྗེན་

གིས་མནན། ལག་པ་གཉིས་ཀི་མཛུབ་མློ་གཉིས་མདུད་གུང་མློ་གཉིས་རྩྗེ་སྤད་ལ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བརྐང༌། མཐྗེ་བློང་གཉིས་བརྟན་པློར་སྦྱར་བ་ཐུར་དུ་བསན། མིང་མྗེད་དང་མཐྗེའུ་

ཆུང་རྣམས་བརྐང་བ་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དཔྲལ་བའི་དབུས་སུ་བཞག །མིག་ཅུང་ཟད་

འློག་ཏུ་དམའ་བར་བྱས་ལ། གཡློན་ནས་གྗེན་དུ་བལྟས་ཏྗེ། དང་པློར་གཡློན་དང༌། དྗེ་

ནས་གཡས་སུ་བསྐློར་ལ། ངག་ཏུ་ཕ້་ཞྗེས་པའི་སྒ་བསྒགས་པས་ཕྱློགས་བཅུའི་

འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཡྗེ་

ཤྗེས་པའི་འཁློར་ལློར་གྱུར་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་ལ་འློད་ཟྗེར་སིང་

ཁར་བསྡུ། དྗེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དབང་གི་ལྷ་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་ཀང་སྤྱན་འདྲྗེན་

པ་མན་ངག་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །དྗེའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ནི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང་

བའི་ཐློད་པ་དང་ཌཱ་མ་རུ་འཛིན་པའློ། །དྗེ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་སྔར་ལྟར་རིག་མ་བཅུ་

དྲུག་གིས་མཆློད་ལ། བཛྲ་ཨངྐུ་ཤ་ཛཿ ་ཞྗེས་བརློད་པས་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་རྣམས་དམ་

ཚིག་པ་རང་རང་གི་སྗེང་དུ་དགུག །བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པས་སློ་སློ་ལ་གཞུག །བཛྲ་

སློ་ཊ་བཾ་ཞྗེས་པས་འློ་ཆུ་འདྲྗེན་པ་ལྟར་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་བཅིང༌། བཛྲ་གྷཎ་ཧློཿ ཞྗེས་པས་

མི་བཞྗེད་པ་མྗེད་པར་དགྗེས་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ཏྗེ། རྟྗེན་རྣམས་

ལའང་འློད་ཕྗེང་དང་དུར་ཁློད་ལ་སློགས་པའི་བར་དུའང་བསིམ་མློ། །

དྗེ་ནས་ༀ་ཡློ་ག་ཤུདྡ་སརྦ་དརྨྨཱཿ ཡློ་ག་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ། དམ་ཚིག་

པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཉིས་རློ་མཉམ་དུ་སྦྱར་བ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་

དང༌། བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་གཉིས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་ཡིན་ལ། དྗེ་ཉིད་རྟྗེན་བརྟྗེན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཤར་བ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེའང་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ཤར་བའི་ཆ་

ཤས་སུ་མློས་པའི་སློ་ནས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ལ། ལག་པ་གཉིས་ཀིས་སིང་ཁར་པད་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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ཀློར་ མར་དློས་སྔགས་ལན་རྗེ་དང་པད་ཀློར་གཡློན་དང༌། གཡས་དང༌། དབུས་གསུམ་དུ་བྱྗེད། མལ་ནས་བརྒྱུད་པ་

རྣམས་དབུས་སུ་གསུམ་དང༌། གཡས་གཡློན་དུ་རྗེ་རྗེ་བྱྗེད་དྗེ་རྣམ་ལྔ་འདློད་པའི་ཕྱློགས་སུ་བསྐློར་བ་ཞྗེས་ཟྗེར། 

བྱས་པའི་མཐར། ཕྱག་རྒྱ་སྡུད་པ་ན་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱྗེད་པའི་སིང་པློའི་ཕྱག་རྒྱ་

སྦྱིན་པར་བྱ་ཞིང༌། སྔར་གི་སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་བརློད་ལ་སྔགས་དློན་ལྟར་ང་རྒྱལ་

བཟུང་ངློ༌། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་དབང་གི་ལྷ་ལ་སྔར་བཞིན་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་

མཆློད་ལ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ལ་མངློན་པར་དབང་

བསྐུར་དུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀིས་བགྗེགས་

བསྐྲད། དཔའ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཤིས་པ་བརློད། དཔའ་མློ་རྣམས་ཀིས་རློ་རྗེའི་གླུ་ལྗེན། 

གཙོ་བློས་དབང་བསྐུར་བའི་དགློངས་པ་མཛད། ཡུམ་བཞི་ཕག་མློ་དང་ལྔས་ཕྱག་

གཡློན་པའི་ཐློད་པ་ཅུང་ཟད་ཡློ་བར་བྱས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །དྗེ་

བཞིན་གཤྗེགས་ཀུན་ཁྲུས་གསློལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དྗེ་བཞིན་བདག་

གིས་ཁྲུས་བགིའློ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་”ཨ་བྷི་ཥ་ཀ་ཏ་
1

ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་

གསུང་ཞིང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གིས་སྤྱི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བས། རང་དང་ལྷ་

རྣམས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང༌། སྤྱློ་བློ་ནས་སྐུ་ལ་

ཞུགས་པའི་ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། གཙོ་བློ་ལ་

མི་བསྐློད་པ། ཕག་མློ་ལ་རྣམ་སང༌། མཁའ་འགྲློ་ལ་སློགས་བཞི་ལ་རིན་འབྱུང༌། 

ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་མི་བསྐློད་པ། གསུང་འཁློར་ལ་སང་མཐའ། སྐུ་འཁློར་

ལ་རྣམ་སང༌། དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ལ་དློན་གྲུབ་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པར་

1  སྐུ།   ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀ་ཏ
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བསམ་མློ། །དྗེས་བུམ་པའི་དབང་ཐློབ། དྗེ་ནས་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཕག་མློ་

ལ་ཐིམ་ནས་དྗེ་དང་ཧྗེ་རུ་ཀ་སློམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་སྗེམས་ལྕྗེ་ལ་བཞག་པ་

མངས་པ་ལས་གསང་དབང་ཐློབ། དྗེ་ནས་ཧྗེ་རུ་ཀས་ཕག་མློ་ཕྱག་རྒྱར་གནས་པ་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་པས་རླུང་ཐིམ་པ་ལས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་མློང་བ་ལས་ཤྗེས་

རབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་དབང་ཐློབ། དྗེ་ནས་ཧྗེ་རུ་ཀས་རིགས་ཀི་བུ་ཁྱློད་ཀིས་ཕྱག་རྒྱ་དང་

སྦྱར་བ་ལ་བརྟྗེན་ནས་ཐློབ་པའི་སང་བ་ཐློབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས་དྗེ་འློད་གསལ་བར་སློམས་

ཤིག །འློད་གསལ་དྗེ་ནི་སང་མཆྗེད་ཐློབ་གསུམ་གི་རྣམ་ཤྗེས་རྣམ་པར་དག་པ་ཤྗེར་

ཕྱིན་གི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་དྗེ་ནི་མཐློང་བ་གཞན་གི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་སྗེ། ཤྗེས་རབ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་མིག་གིས་ལྟློས་ཤིག །དྗེ་ལྟར་གཞན་གང་

གིའང་རང་བཞིན་དུ་མ་མཐློང་བ་དྗེ་འློད་གསལ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་དློན་རྒྱུ་

འབས་གང་ཡང་མྗེད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཀུན་རློབ་ཏུ་རླུང་སྗེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་

ལྷ་སློ་བདུན། གཟུགས་བརན་ལྟར་གསལ་ལ་རློགས་པ། འཇའ་ཚོན་ལྟར་ཁ་དློག་མ་

འདྲྗེས་པར་སློ་སློར་སང་བ། ཆུ་ཟླ་ལྟར་སྒློ་སྐུར་དང་བལ་བར་ལྟློས་ཤིག །དྗེ་འདྲ་བའི་

ཀུན་རློབ་དང་དློན་དམ་འློད་གསལ་གཉིས་དབྱྗེར་མི་ཕྱྗེད་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སྗེམས་ཆྗེན་པློ་སྗེ་དབང་བཞི་པའློ། ཞྗེས་དློན་གི་དབང་བཞི་པ་བསན་

པའི་དློན་གློ་བ་ལས་ཚིག་གི་སློ་ནས་དབང་བཞི་པ་ཐློབ། དྗེ་ནས་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་

རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མློ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། མཆློད་པ་དང༌། བསློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ལག་པ་གཡློན་

པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་ནང་མཆློད་བངས་ལ་མཆློད་རས་རྣམས་ལ་གཏློར་ཏྗེ་ཞལ་
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བཞི་པའི་སྔགས་བརློད་དྗེ་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སློང་པར་སྦྱངས། སློང་པའི་ངང་ལས་

ཨའམ་ཀཾ་ལས་ཐློད་པའི་སློད་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་མཆློད་པ་རྣམས་རང་བཞིན་

སློང་ཉིད། རྣམ་པ་མཆློད་རས་སློ་སློའི་རྣམ་པ་ཅན། བྱྗེད་ལས་དབང་པློ་དྲུག་གི་སྤྱློད་

ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྗེར་བར་བསྐྗེད། སློ་སློའི་སྔགས་

ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབ། དྗེ་ནས་ཆུ་གཉིས་སམ་གསུམ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཉྗེར་སྤྱློད་

དང༌། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་སྔར་བཞིན་མཆློད་པ་ནི་ཕྱི་མཆློད་དློ། །དྗེ་ནས་ནང་

མཆློད་གཏློར་མ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། མགྲློན་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་

རྗེ་དཀར་པློ་རྩྗེ་གསུམ་པ་ནས་ཙམ་པ་བཀློད་ལ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཋ་ཋ། ཏཾ་

ཨཱཿ ཁཾ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་པ་དང་ཡི་གྗེ་གསུམ་བརློད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ། ལྷ་མློ་རློ་རློ་རྗེ་མས་

བདུད་རྩི་སློབ་པ་རློ་རྗེའི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་བསམ་ཞིང༌། བ་མ་རྣམས་

ཀི་མཚན་གི་མཐར་ཡི་གྗེ་གསུམ་བཏགས་ལ་དབུལ། དྗེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་

རྣམས་ཀི་སྔགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གི་མཐར་ཡང་དྗེ་བཞིན་དུ་བཏགས་ལ་

དབུལ། དྗེ་ནས་ཕྱློགས་སྐློང་དང་འབྱུང་པློའི་བར་རྣམས་ལའང་དབུལ་ཞིང་། རང་གི་

ལྕྗེ་ལ་བཞག་ལ། ༀ་ཨ་མྲ་ཏ་སྭ་ད་ན་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་མགྲློན་

ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་ཚིམ་པར་བསམ། སིང་ཁའི་ས་བློན་ལས་སིང་

པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་སྤློས་ལ། ཐློད་པ་ན་གནས་པའི་

བདུད་རྩི་ལྔས་ཀང་མཆློད་ལ། ༀ་སརྦྦ་བཛྲ་ཀ་མི་ནི་སརྦ་བྷ་ཀཾ་ཤློ་ད་ཡ་གུ་ཧྱ་བཛྲ་

ཎི་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་བརློད་དྗེ་ནང་མཆློད་དློ། །དྗེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གི་གསང་གནས་སྦྱང་བ་

སློགས་དྲན་པར་བྱས་ལ། སྔར་བཞིན་སློམས་པར་ཞུགས་པས་དགའ་བཞི་བསྐྗེད་དྗེ། 
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ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཉམས་སུ་མློང་བར་བསམས་ཏྗེ། 

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རློ། །དྗེ་ནི་གསང་བའི་མཆློད་

པའློ། །དྗེ་ནས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་དང༌། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་གཉིས་སྦྱར་ནས་ཡུན་

རིང་དུ་སློམ་པ་ནི་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ནས་སློ་སློའི་སྔགས་བརློད་པ་ན། སློ་སློའི་ལྷ་སྐུ་གསལ་པར་

དམིགས་ནས། ༀ་ཤྲི་བཛྲ་ཧྗེ་ཧྗེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛཱ་ལ་ཤཾ་བ་”ར་
1

སྭཱཧཱ། 

གཙོ་བློའི་སིང་པློའ ློ། །ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཙོ་བློའི་ཉྗེ་སིང་ངློ༌། །ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་

ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཡུམ་གི་སིང་པློའ ློ། །ༀ་སརྦྦ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡྗེ་བཛྲ་ཝ་རྞ་ནཱི་

ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཡུམ་གི་ཉྗེ་སིང་ངློ༌། །ༀ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ལཱ་མཱ་ཡཻ་ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་”ཥཎ
2

་རློ་ཧི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་རཱུ་པི་ཎི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་

མ་བཞིའི་སྔགས་སློ། །ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་པྲ་ཙཎྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཀུ་རུ་ཀུ་

རུ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཙཎྜཱ་ཀྵཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བནྡ་བནྡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་པྲ་བྷཱ་བ་ཏི་ཡྗེ་ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཏྲཱ་ས་ཡ་ཏྲཱ་ས་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་ནཱ་སྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཀློ་བྷ་ཡ་ཀློ་བྷ་

ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཱི་ར་མ་ཏི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧཽཾ་ཧཽཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཁརྦ་རཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་ཧཿ ཧཿ ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ལཾ་ཀྗེ་ཤྭ་རཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཕ້་ཕ້་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

དྲུ་མ་ཙྪཱ་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཕཊ་ཕཊ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨྗེ་ར་བ་ཏི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ད་

ཧ་ད་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་བྷཻ་ར་བཱ་ཡཻ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་པ་ཙ་པ་ཙ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བཱ་

ཡུ་བྗེ་གྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བྷ་ཀ་བྷ་ཀ་བ་ས་རུ་དི་རཱནྟྲ་མཱ་ལཱ་བ་ལཾ་བི་ནྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾཕཊ། ༀ་

1  སྐུ།   རཾ

2  སྐུ།   ཁཎ



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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སུ་རཱ་བྷཀྵཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་གྲཧྞ་གྲཧྞ་སཔྟ་”པཱ་ཏ
1

་ལ་ག་ཏ་བྷུ་ཛཾ་གཾ་སརྦཾ་བཱ་ཏ་ར་ཡ་

ཏ་ར་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤྱཱ་མ་དྗེ་བཱི་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱ་ཀཌྜྷ་ཨཱ་ཀཌྜྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

སུ་བྷ་དྲི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧྲཾིཧྲཾི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧ་ཡ་ཀརྞྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཛྞཽཾ་ཛྞཽཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་ཁ་ག་ན་ནྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཀྵྨཱཾ་ཀྵྨཱཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཙཀྲ་བྗེ་གྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

ཧཱཾ་ཧཱཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཁཎ་རློ་ཧྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཧཱཾི་ཧཱཾི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤཽཎི་ནི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཙཀྲ་བརྨི་ཎི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཀི་ལི་ཀི་ལི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་སུ་བཱི་རཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སི་ལི་སི་ལི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་བ་ལ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

ཧི་ལི་ཧི་ལི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཙཀྲ་བརྟི་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་དི་ལི་དི་ལི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

མཧཱ་བཱི་རྱྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། དང་པློ་ཉྗེར་བཞི་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞི་དང༌། གཉིས་པ་ཉྗེར་བཞི་

དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྔགས་སློ། །ༀ་ཀ་ཀ་སྱྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨུ་ལཱུ་ཀ་སྱྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་ཤྭཱ་ནཱ་སྱྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཤཱུ་ཀ་ར་སྱྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སློ་མ་བཞིའི་སྔགས་སློ། །ༀ་ཡ་

མ་ད་ཌྷི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཡ་མ་དཱུ་ཏི་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཡ་མ་དཾ་ཥི་ཎི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ༀ་ཡ་མ་མ་ཐ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པ་ནི་མཚམས་མ་བཞིའི་སྔགས་སློ། །ༀ་ན་མློ་

བྷ་ག་ཝ་ཏྗེ་ཝཱི་རྗེ་ཤཱ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་ཀལྤགྣི་སཾ་ནི་བྷཱ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཛ་ཊ་མུ་

ཀུཊློཏྐ་ཊ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་དཾ་ཥྚཱ་ཀ་རཱ་ལློ་གྲ་བྷཱི་ཥ་ཎ་མུ་ཁཱ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ས་ཧ་

ས་བྷུ་ཛ་བྷཱ་སུ་རཱ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་པ་ར་ཤུ་པཱ་ཤློ་དྱ་ཏ་ཤཱུ་ལ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དྷཱ་རི་ཎི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ༀ་བྱཱ་གྷྲཱ་ཛི་ནཱ་མྦ་ར་ད་རཱ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་དྷཱུ་མྲཱནྡ་ཀ་ར་ཝ་པུ་ཥཱ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཅྗེས་རང་པ་བརྒྱད་པའི་སྔགས་ཀིས་བསློད་དྗེ་སྔགས་ཀི་མཆློད་པའང་ཡིན་

1  སྐུ།   པཱ་ཏྗེ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ནློ། །

དྲུག་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་སློམ་པ་དང༌། དག་པ་དྲན་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདི་ལ་

སློབ་ཚུལ་གཉིས་ལས། རྒྱ་ཆྗེ་བ་གསལ་བ་ལ་དང་པློར་རྣམ་པ་དུ་མར་དཔྱད་ནས་

སྐློང་བ་ནི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཐློག་མ་ནས་འདིའི་བར་གི་དམིགས་པ་རྣམས་ལ། སྐབས་

གང་ཡིན་གི་དམིགས་པ་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་གཡྗེང་བ་དཀག་ནས་བྱིང་རློད་དང་བལ་

བར་རིམ་པ་བཞིན་བྗེད་ཆགས་སུ་བསློམ། ཐ་མལ་པའི་ཞྗེན་པའི་གཉྗེན་པློར་ནི། 

གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་སློམ་པ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་

ཀི་སྐུ་དྗེ་དང་དྗེ་དངློས་ཡིན་སམ་པའི་དག་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རྗེ་བསྐྗེད་ལ་

བསློམ། རྟྗེན་བརྟྗེན་པ་ལ་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་འཆར་བའི་གཉྗེན་པློར་ནི། ཡློངས་སུ་

དག་པའི་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་སློམ་པ་ན། རིམ་ཅན་དུ་སློམ་པའི་ཚེ། སྐབས་གང་

ཡིན་གི་སང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྗེ་རྗེ་ནས་གསལ་འདྗེབས་ཏྗེ། སྔ་མ་མ་གསལ་བར་

དུ་ཕྱི་མ་མི་སློམ་པ་དང༌། ཕྱི་མ་སློམ་པའི་ཚེ་སྔ་མ་མ་བརྗེད་ཙམ་བྱའློ། །དམིགས་པ་

དུ་མ་ལ་རྣམ་པ་དུ་མར་མི་དཔྱློད་པར་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་འཇློག་སློམ་བྱྗེད་པ་བསྐྗེད་རིམ་

སློམ་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས། དྗེ་སློམ་པ་ན་དང་པློར་ཡབ་རྐང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་

གཉིས་པ་གསལ་གདབ་ལ་དྗེ་ལ་སྗེམས་བཟུང་སྗེ། གང་གསལ་བཏབ་པ་དྗེའི་སྐློར་

མིན་པར་དྗེ་ལས་གཞན་དུ་གང་ཤར་ཡང་དྗེའི་རྗེས་སུ་མི་འབང་བར་རྩ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་སྗེམས་བཟུང་། གསལ་བཏབ་པའི་སྐློར་ནས་ཆ་གཅིག་གསལ་ན་དྗེ་

ལ་བཟུང༌། དྗེ་མི་གསལ་དུ་སློང་བའམ་འགྲློ་བར་སང་ན་སྐུའི་སྤྱི་ལ་བཟུང༌། དྗེ་འདྲ་

བའི་སང་བ་སློམ་པ་དང༌། རང་ལྷ་དྗེའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཤུགས་ཅན་རྗེ་བསྐྗེར་ནས། 



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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དྗེ་ཀའི་ངང་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་སློམ་པའི་ང་རྒྱལ་སློམ་པ་སྗེལ་མར་བྱ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་

ལ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་མ་བཅློས་པ་སྐྗེའང་། རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་གསལ་པློ་མྗེད་པ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་ལ་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་སང་བ་གསལ་པློ་ཡློད་ཀང༌། བཅློས་མིན་གི་ང་རྒྱལ་མྗེད་

པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་གཉིས་ཀ་ཡློད་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་མྗེད་པ་སྗེ་མུ་བཞི་འློང་བར་

སང་ངློ༌། །དྗེའང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་སློམ་པ་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་བའི་

སང་བ་སློམ་པ་ནི་དྗེའི་ཡན་ལག་གློ །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལློབས་པ་

ན། ཞལ་ཕྱག་རློགས་པ་དང༌། རྒྱན་དང་ཕྱག་མཚན་སློགས་རློགས་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་

གསལ་གསལ་དུ་བསབ། དྗེ་ལ་ལློབས་པ་ན་ལྷ་གཞན་གཅིག་དང་གཉིས་ལ་སློགས་

པ་བསན་ཞིང༌། དྗེ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་ནས་གནས་པ་ལ་བསབ། དྗེ་ནས་

ནང་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། གློ་ཆ་གཉིས་དང༌། གཞན་ཡས་ཁང་ལ་སློགས་པའི་

གསལ་སང་ལ་བསབ་བློ། །ཐུན་རྗེ་རྗེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཕློས་པ་བརྟན་པ་དང༌། སང་བ་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་སློང་ནས་ཡིད་ངློར་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་ལློག་པ་དང༌། དྗེ་ལ་སྗེམས་ཀི་

གནས་ཆ་བརྟན་ན་རགས་པ་ལ་ལློབས་པ་ཡིན་ནློ། །

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་གཉིས་སུ་མྗེད་པ་ལ་སློབ་པ་ནི། གསལ་སང་ཐློབ་པ་

དང༌། དམིགས་པ་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་དམིགས་ནས། རྣམ་པ་རང་

བཞིན་མྗེད་པར་ངྗེས་པའི་ངྗེས་ཤྗེས་དང་ལྡན་པར་སྐློང་བ་སྗེ། བསྐྗེད་རིམ་པའི་ཟབ་

གསལ་གཉིས་མྗེད་ཅྗེས་ཀང་ཟྗེར་རློ། །ལྷ་ལ་སྗེམས་འཛིན་པ་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་

མ་གཏློགས་པ། སྗེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏློད་པའི་དྲན་ཤྗེས་བསྗེན་པ་དང༌། བྱིང་

རློད་གཅློད་པ་དང༌། ཞི་གནས་དངློས་དང་རྗེས་མཐུན་པར་སློང་མ་སློང་ནི་ཐྗེག་པ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཐུན་མློང་གི་ལམ་རིམ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་

ནི། དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྔགས་བརློད་དྗེ། སློ་དང་སྗེན་མློ་བསྐྗེད་པ་སློགས་ཀི་ལུས་

ཀི་ཁམས་ཉྗེར་བཞི་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་དག་པར་མློས་པ་བྱ། གཙོ་

བློའི་རྩ་སྔགས་དང་ཡབ་ཀི་གློ་ཆ་དྲུག་གི་སྔགས་བརློད་ལ། དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱག་

རྒྱ་དྲུག་དང༌། ཉྗེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས་དང༌། གཙོ་མློའི་ཕྗེང་སྔགས་བརློད་ལ་དྗེ་ལས་

བྱུང་བའི་མགུལ་རྒྱན་དང༌། ཡབ་ཀི་སིང་པློ་བརློད་ལ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཐློད་པའི་དློ་

ཤལ་དང༌། ཡབ་ཀི་ཉྗེ་སིང་བརློད་ལ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་རྣ་རྒྱན་དང༌། ཡུམ་གི་ཉྗེ་སིང་

བརློད་ལ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་གླང་ལྤགས་དང༌། ཡུམ་གི་གློ་ཆ་དྲུག་གི་སྔགས་བརློད་ལ་

དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་སྐ་རགས་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་སློ་དྲུག་གི་སྔགས་བརློད་ལ་དྗེ་ལས་

བྱུང་བའི་ཐློད་པ་དང༌། ཡུམ་གི་སིང་པློ་བརློད་ལ་དྗེ་ལས་བྱུང་བའི་ཐློད་སྐམ་གི་དབུ་

རྒྱན་དངློས་སུ་ཡློད་ན་དྗེ་རྣམས་ཀིས་ལུས་དངློས་སུ་བརྒྱན། མྗེད་ན་དྗེ་དག་ལས་

བྱུང་བའི་རྒྱན་རྣམས་བཏགས་པར་མློས་པ་བྱ་ཞིང༌།རང་གི་འཆང་བའི་ ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་ལྷ་ཡི་

སྐུ། །ཧྗེ་རུ་ཀའི་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་མློས་པའམ་ཡང་ན་རང་གི་རུས་པའི་གཞུང་ཚིགས་ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་རང་བཞིན་དུ་

བལྟའློ། །ཤྗེས་རབ་ཌཱ་མ་རུ་ཡི་སྒ། །ཤྗེས་རབ་ནི་སློང་པ་ཉིད་བག་ཆ་ལྟ་བུར་རྟློགས་པར་བྱའློ། །ཉིན་མློ་

བཅློམ་ལྡན་དཔའ་བློ་སྗེ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ནི་ཐབས་སང་ཕྱློགས་ཡིན་པས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཉིན་མློ་ཞྗེས་

གསུངས་སློ། །རྣམ་འབྱློར་མ་ནི་ བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་ནི་སང་བ་སྡུད་པའི་སློང་པའི་ཕྱློགས་ཡིན་པས་མི་

དམིགས་པའི་ཕྱིར། མཚན་མློར་བརློད། །མ་ངན་ ལས་ འདས་ པ་འློད་གསལ་ལས་ བྱང་ བའི་ 

དཔའ་བློ་ནི། །སྐབས་འདིར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་མློས་པ་དང༌། དྲུག་པ་སྗེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་སྗེ། །དག་

པ་ཆློས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཕག་མློའི་གཟུགས་སུ་བསན་པ་ཡིན། །ནི་སློང་པ་ཉིད་འློད་གསལ་གི་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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ངློ་བློར་མློས་པ་བྱའློ། །ཡི་གྗེ་བཞིའི་དློན་ནི་བཤད་ཟིན་ནློ། །ཤྲི་ནི་གཉིས་མྗེད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། །ཧྗེ་ནི་རྒྱུ་

སློགས་སློང་པ་ཡིན། །རུ་ནི་བཀློད་དང་བལ་བ་སྗེ། །ཀ་ནི་གང་དུའང་མི་གནས་པ། 

ཞྗེས་བརློད་ལ་དློན་དྲན་པར་བྱས་ཏྗེ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་རློ། །ལཱུ་ཨི་པའི་འགྲྗེལ་པ་

རྣམས་ནས་ཕྱློགས་མཐུན་སློ་བདུན་དང་སྦྱློར་བས་ཐམས་ཅད་ཤྗེས་པ་ཉིད་དང༌། ས་

བཅུ་རྣམ་པར་དག་པ་གནས་ལ་སློགས་པ་དང་སྦྱློར་བས་ནི་ལམ་ཤྗེས་པ་ཉིད་དང༌། 

གློ་ཆ་ནས་རྣམ་དག་གི་བར་གིས་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་ཉིད་གསུངས་པར་

འཆད་དློ། །དྗེ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་འདིར་ཕར་ཕྱིན་པའི་འཁྱྗེན་གསུམ་གི་ལམ་རྣམས་

འདུས་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནློ། །འདུས་ཚུལ་ནི་གཞི་ཕུང་ཁམས་སྐྗེ་མཆྗེད་ཐམས་ཅད་ཀི་དྗེ་ཁློ་ན་

ཉིད་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཆློས་སློ་བདུན་ཕྱི་དཀིལ་གི་ལྷ་སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ནི་

གཞི་ཤྗེས་བསྡུས། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་གི་རྟློགས་པ་ལ་ལམ་ཤྗེས་ས་བཅུར་བཞག་པ་ཉིད་ལ་ལུས་ཀི་གནས་དང་ཉྗེ་

བའི་གནས་སློགས་སུ་མློས་པར་བྱས་པ་ལ་ལུས་དཀིལ་བསློམས་པས་ནི་ལམ་ཤྗེས་བསྡུས། རྣལ་འབྱློར་པ་རང་གི་

གཞི་དང་ལམ་ཁྱད་གཞིར་བྱས་པའི་སྗེང་ནས་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་ཀི་རྣམ་པ་གློ་ཆ་འཆིང་བ་སློགས་མཁྱྗེན་པས་ནི་རྣམ་

མཁྱྗེན་གི་ལམ་བསྡུས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། དབྱངས་གསལ་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་དབྱངས་གསལ་གི་

ཕྗེང་བ་འློད་ཟྗེར་ལྔ་ལྡན་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་འཕློ་བ། ས་བུག་གཡས་པའི་

རླུང་དང་འགྲློགས་ནས་འཕློས་པས འགྲློ་བ་རྣམས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་  ལྷ་ཚོགས་སུ་བྱས། 

བྱས་པ་དྗེ་རྣམས་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བློ་དང༌། རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་

དང་རློ་མཉམ་དུ་གྱུར་ཏྗེ། ས་བུག་གཡློན་ནས་ཞུགས་ལྟྗེ་བར་གནས་པ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། དབྱངས་གསལ་གི་གཟུགས་བརན་དང་ལྡན་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསློམ། དྗེའི་དབུས་སུ་སྐད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཅིག་གིས་ཧཱུཾ་ཡིག་དཀར་དམར། དྗེ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཧྗེ་རུ་

ཀ་དཀར་པློ་གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློར་

དྲིལ་བསམས་པ། ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ། ཡུམ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་ཞལ་གཅིག་མ་

ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པ་དང་སློམས་པར་ཞུགས་པས། གསང་

གནས་གཉིས་བསྐློད་པའི་སྒྱུ་མའི་དགའ་བའི་སྒས་འགྲློ་བ་རྣམས་བཀུག་སྗེ་དུར་ཁློད་

ལ་ཐིམ། དྗེ་ནི་རྟྗེན་གི་འཁློར་ལློ་ལ། རྟྗེན་གི་འཁློར་ལློ་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དང་

བཅས་པ་སྐུ་འཁློར་ལ། དྗེ་གསུང་འཁློར་ལ། དྗེ་ཐུགས་འཁློར་ལ་ཐིམ། དྗེའི་ཤར་ནས་

གཡློན་སྐློར་གིས་ཕྱློགས་ན་གནས་པ་བཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། མཁའ་འགྲློ་མ་ནས་

བཟུང་སྗེ། གཡློན་སྐློར་གིས་ལྷ་མློ་བཞི་ལ་དང་། དྗེ་ནས་མྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་

མཚམས་ན་གནས་པ་བཞི་ནི། གཟུགས་ཅན་མ་ནས་བཟུང་སྗེ་གཡས་སྐློར་གི་ལྷ་མློ་

བཞི་ལ་ཐིམ། ཐློད་པ་བཞིའང་གཟུགས་ཅན་མ་ལ་སློགས་པ་བཞི་ལ་བསྡུ། ལྷ་མློ་

བཞིའང་རང་ངློས་ཀི་གཙོ་བློའི་ཞལ་བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བསྡུ། དམ་ཚིག་པ་ཡབ་

ཡུམ་ནི། ལྟྗེ་བའི་ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ། དྗེ་གཉིས་ཀང་སློམས་

པར་ཞུགས་པས་ཞུ་བར་གྱུར། ཞུ་བ་དྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སིནྡྷུ་རས་བྱུགས་

པའི་མུ་ཏིག་ལྟ་བུའི་ཧཱུཾ་ཡིག་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། དྗེའི་ཨཱུ་ནས་ནཱ་

དའི་བར་དུ་སྔ་མ་ཕྱི་མ་ལ་རིམ་གིས་བསྡུས་ནས། ནཱ་དའང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱ་སློང་གི་

ཆ་ཙམ་དུ་བྱས་པ་ལ་སྗེམས་གཟུང་ངློ་། །རབ་ཀིས་ནི་དྗེའང་མི་དམིགས་པར་འློད་

གསལ་དུ་བསྡུས་པ་ལ། སྗེམས་ནུས་ཚད་དུ་གཟུང་སྗེ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློའ ློ། །འདི་

བསྐྗེད་རིམ་སློམ་རྗེས་ཀི་སྐབས་འདིར་མ་ཆག་པར་བསློམ། རློགས་རིམ་འདིའི་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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གནད་རྟློགས་པ་གལ་ཆྗེ་བར་ཡློད་པས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་འདྲི་བར་འགྱུར་བ་ལས་

ཤྗེས་པར་བྱའློ། །གསུམ་པ་ཐུན་གི་འཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། བཟླས་པ་ཇི་

ལྟར་བྱ་བ་དང་། གཏློར་མ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། དྗེ་ལྟར་བསློམ་པ་དྗེས་སྐློ་བར་

གྱུར་ན། སློང་པའི་ངང་ལས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་

དམིགས་ལ་བཟླས་པ་བྱའློ། །རློར་བཟླས་སྐབས་འདིར་གསུངས་པ་ནི་འདིའི་རློགས་

རིམ་དུ་འཆད་པ་ལས་ཤྗེས་པར་བྱའློ། །བཟླས་བྱའི་སྔགས་ནི་རྩ་རྒྱུད་ལས། ས་སྗེང་

ན་ནི་རིན་ཆྗེན་བཞི། །ཕྗེང་བའི་སྔགས་ནི་དམ་པ་ཡིན། ཞྗེས་ཡབ་ཡུམ་གི་རྩ་སྔགས་

དང༌། སིང་པློ་དང༌། ཉྗེ་སིང་དང༌། གློ་ཆའི་སྔགས་ཏྗེ་རིན་ཆྗེན་བཞིའི་སྔགས་དང་ཕྗེང་

སྔགས་མཆློག་ཏུ་གསུངས་སློ། །དྗེ་ལ་རྩ་སྔགས་སམ། ཕྗེང་སྔགས་ལ་གཉིས་ཡློད་

པའི་ཡབ་ཀི་ཕྗེང་སྔགས་ནི། ཀ་ར་ཀ་ར་སློགས་ལ་སྔགས་ཚན་པ་ཉྗེར་བཞིར་མ་

བཅད་པར་ཕྱློགས་གཅིག་ཏུ་སྦྲྗེལ་ཏྗེ། འགློ་བློར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་

བའློ། །ཡབ་ཀི་རྩ་སྔགས་ལའང་ཀ་ར་ཀ་ར་ལ་སློགས་པའི་འགློ་བློར་ཡབ་ཀི་རང་བརྒྱད་སྦྱར་བའང་ཡློད་ཅིང༌། ཡང་

ཀ་ར་ཀ་རའི་འགློར་ཡབ་ཀི་སིང་པློའི་ཕྱྗེད་དང་མཇུག་ཏུ་ཕྱྗེད་སྦྱར་བའང་ཡློད་དློ། །ཡུམ་གི་ཕྗེང་སྔགས་ལ་

མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང༌། འཁྲུལ་སློང་སློགས་རྒྱ་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས་ནི།མངློན་

བརློད་དང་ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་གཉིས་ཀར་རང་པ་རྗེ་རྗེའི་འགློར་ༀ་དང་མཐར་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་ཞིང་ཕག་མློ་མངློན་

འབྱུང་ལས་དང་པློ་མ་གཏློགས་པ་རང་བརྒྱད་རྗེ་རྗེའི་འགློར་ན་མློ་མྗེད་ལ། མངློན་བརློད་ལས་ནི་རྗེ་རྗེའི་འགློར་ན་

མློའང་སྦྱློར་བར་བཤད་དློ། །ༀ་ན་མློ་བྷ་ག་ཝ་ཏི་བཛྲ་པཱ་རཱ་ཧི་བཾ། ཨཱརྱ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏྗེ་ཏཻ་ལློཀ་

མཱ་ཏྗེ་མཧཱ་བིདྱ་ཤྭ་རི། སརྦ་བྷཱུ་ཏ་བྷ་ཡཱ་བ་ཧྗེ་མཧཱ་བཛྲ། བཛྲ་ས་ནི་ཨ་ཛི་ཏྗེ་ཨ་པ་རཱ་

ཛི་ཏྗེ་བ་ཤཾ་ཀ་རི་ནྗེ་ཏ་བྷྲ་མ་ཎི། ཤློ་ཥ་ཎི་རློ་ཥ་ཎི་ཀྲློ་ད་ནི་ཀ་རཱ་ལི་ནི།ནི་ཡང་ལ་སྦྱར་བ་དང་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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མར་ལ་སྦྱར་བ་གཉིས་ཀ་ཡློད་དློ། །ཏྲཱ་ས་ནི་མཱ་ར་ཎི་སུ་པྲ་བྷྗེ་ད་ནི་ཨ་པ་རཱ་ཛ་ཡྗེ། བི་ཛ་ཡྗེ་ཛཾ་བྷ་

ནི་སམྦྷ་ནི་མློ་ཧ་ནི། བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧི་མཧཱ་ཡློ་གི་ནི་ཀ་མྗེ་ཤྭ་རི་ཁ་གྗེ །ཏདྱ་ཐཱ། པྲློ་ཏདྗེ་པྲློ་

ཏདྗེ། ཧ་ན་ཧ་ན་པྲཱ་ཎི། ཀཾིཀི་ནི་ཁཾི་ཁི་ནི། དྷུ་ན་དྷུ་ན་བཛྲ་ཧ་སྗེ། ཤློ་ཥ་ཡ་ཤློ་ཥ་ཡ། 

བཛྲ་”ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཀ
1

་པཱ་ལ་དྷཱ་རི་ནི། མཧཱ་པི་ཤི་ཏ་མཱཾ་སཱ་ས་ནི། མ་ནུ་ཥྱཱནྟྲ་པྲ་བཏྟྗེ་སནི་

དྷི་ན་ར་སི་རློ་མཱ་ལཱ་གྲཾ་ཐི་ཏ་དྷཱ་རི་ནི། སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། པྲཱ་ཎཾ་སརྦ་པཱ་པ་སཏྭ་

ནཱཾ་སརྦ་པ་ཤུ་ནཱཾ། མཧཱ་མནྶ་ཙྪེ་ད་ནི་ཀྲློ་ད་མཱུ་རྟི་དཾཥྚྲཱ་ཀ་རཱ་ལི་ནི་མཧཱ་མུ་དྲྗེ། ཤྲི་ཧྗེ་རུ་

ཀ་དྗེ་”
2

བ་སྱཱ་གྲ་མ་ཧི་ཥི་ས་ཧ་ས་ཤི་རྗེ། ས་ཧ་ས་བཱ་ཧ་པྗེ། ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས་ཨཱ་ན་ནྗེ། 

ཛྲ་ལི་ཏ་ཏྗེ་ཛ་སྗེ། ཛྭ་ལ་མུ་ཁྗེ། པཾི་ག་ལ་ལློ་ཙ་ནྗེ། བཛྲ་ཤྭ་རཱི་རྗེ་བཛྲ་ས་ནི། མི་ལི་ཏྗེ་

ནི་མི་ལི་ཏྗེ། ཧྗེ་ཧྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཁ་ཁ། དྷུ་དྷུ། རུ་རུ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ། མུ་རུ་མུ་རུ། ཨ་དྭཻ་ཏྗེ། མཧཱ་

ཡློ་གི་ནཱི། པ་ཐི་ཏ་སིདྡྗེ། དྲཻཾ་བྷཾ་དྲཻཾ་དཾ། གྲཾ་གྲཾ། ཧྗེ་ཧྗེ། ཧ་ཧ། བྷཱི་མྗེ་ཧ་ས་ཧ་ས་བཱི་རྗེ། ཧཱ་

ཧཱ། ཧློ་ཧློ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཏཻ་ལློཀ་བི་ནཱ་ཤ་ནི་ཤ་ཏ་ས་ཧ་ས་ཀློ་ཊི། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བ་རི་བཱ་རྗེ་ཏྗེ་ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། སཾི་ཧ་རུ་པྗེ་ཁ། ག་ཙ་རཱུ་པྗེ་ག་ཏཻ་ལློཀ་ཨུ་ད་རྗེ་ས་མུ་དྲ་མྗེ་ཁ་ལྗེ། གྲ་ས་གྲ་ས་

ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བཱི་རཱ་དྭྗེ་ཏྗེ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་མཧཱ་བ་ཤུ་མློ་ཧྗེ་ནི་ཡློ་གི་ཤྭ་རི་ཏཾ། ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་

ལློ་ཀ་ནཱཾ་བནྡ་ནི་སདྱ་པྲདྱ་ཡ་ཀ་རི་ཎི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བྷཱུ་ཏ་ཏྲཱ་ས་ནཱི་མཧཱ་བཱི་རྗེ་པ་ར་མ་

སིདྡྗེ་ཡློ་གི་ཤྭ་རི་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ།སྔགས་འདི་རྣམས་ལ་གཞུང་རྣམས་ལས་

འདྲ་མིན་ནང་དུ་འབྱུང༌། ཞྗེས་སློད་དུ་ཡུམ་གི་རང་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་གཅིག་བཤད། 

མངློན་བརློད་ཀི་ཉི་ཤུ་པ་དང༌། ཕག་མློ་མངློན་འབྱུང་ལས། རང་བརྒྱད་དང་ཏདྱ་ཐཱ་

མྗེད་པར། ༀ་བཛྲ་བཱ་རཱ་ཧཱི་པྲློ་ཏད་ནས། ཡློ་གི་ཤྭ་རི་ཕཊ་ཀི་བར་ལ་འགའ་ཡར་མ་

1  སྐུ།   ཁ་བྷཱཾ་ག་ག

2  སྐུ།   བྱཱ་སྱཱ
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གཏློགས་པ་སྔར་དང་འདྲ་ལ། མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་འབྱུང་བས། རང་བརྒྱད་

ཡློད་མྗེད་གཉིས་ཡློད་དློ། །སིང་པློ་གཉིས་དང་ཉྗེ་སིང་གཉིས་ནི་བཤད་ཟིན་ནློ། །གློ་

ཆ་ལ་ༀ་ཧཱ་སློགས་དྲུག་གི་ཐློག་མར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊསྦྱར་བ་དང༌། བཛྲ་

སཏ་སློགས་མཚན་སྔགས་དྲུག་ལ་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བ་གཉིས་ རྩ་རྒྱུད་ཀི་འགྲྗེལ་པར་དཔའ་

བློ་རློ་རྗེས་བཤད་ལ། ཡང་དྗེས་དཔའ་བློའི་གློ་ཆ་དྲུག་པློ་སྦྲྗེལ་ནས་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་བ་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་

དཔའ་མློའི་གློ་ཆ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར། བཤད་དློ། །

དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིའི་སྔགས་ལ་རང་རང་གི་མཚན་སྔགས་མྗེད་པ་དང༌། 

མཚན་སྔགས་ཡློད་པ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ནི། ལཱུ་ཨི་པས་མཛད་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟ་

བུའློ། །མཚན་སྔགས་ཡློད་པ་ལ་མཚན་སྔགས་རྐང་པའི་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་

སྦྱར་བ་དང༌།ༀ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུའློ། །རྩ་སྔགས་ཉྗེར་བཞིར་བཅད་པ་དང་

སྗེལ་བ་གཉིས་ཀི་ཕྱི་མ་ལ་ཐློག་མཐའ་བར་དུ་སྗེལ་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་སློ། །ༀ་ཁཎ་

ཀ་པཱ་ལ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུ་ཐློག་མ་དང༌། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུ་ཐ་མ་དང༌། 

ༀ་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ཀ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པ་ལྟ་བུ་བར་དུ་སྗེལ་པའློ། །དཔའ་བློ་དང་དཔའ་མློ་གཉིས་

ཀའི་མཚན་སྔགས་སྦྲྗེལ་བའང་བཤད་ལ།དཔའ་བློ་རློ་རྗེས་དཔའ་བློའི་མཚན་སྔགས་ཉྗེར་བཞི་

བསྒིགས་པ་ལ་ཐློག་མར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧཱུཾ་གཉིས་དང་ཕཊ་སྦྱར་བ་ནི་དཔའ་བློའི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་བསྡུས་པ་དང༌། 

དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱས་པ་ནི་དཔའ་མློའི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་སིང་བསྡུས་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་དློ། །ཁྱད་

པར་གསལ་བྱྗེད་ལས། ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལི། པྲ་ཙཎྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་སྦྱར་བ་ཞིག་ཀང་ཡློད་དློ། །ལྷ་མློ་

གཞན་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྔགས་ནི་སྔར་ལྟར་རློ། །གཞན་ཡང་ལྷ་དྲུག་ཅུའི་སྔགས་ཤིན་

ཏུ་བསྡུས་པ་བྱྗེད་ན། ར་ལ་བཞི་དང༌། མ་ཡིག་དློར་བའི་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པའི་སྗེ་ཚན་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཡི་གྗེ་ཉྗེར་བཞི་དང༌། ཡ་ར་ཝ་ལ་བཞི་དང༌། ཤ་ཥ་ས་ཧ་བཞིའི་འགློར་ཐིག་ལྗེ་བྱིན་

ནས། ཐློག་མར་ༀ་དང་མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་བ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སིང་པློའི་

རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་དང་། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་ཟུང་ཉྗེར་བཞི་དང༌། སློ་མ་བཞི་དང་

མཚམས་མ་བཞིའི་སྔགས་སུ་ ར་རཱ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གྗེ་སློ་དྲུག་ལྷ་དྗེ་རྣམས་ཀི་ས་བློན་དུའང་། 

མངློན་བརློད་ལས་བཤད་དྗེ། ས་བློན་སློ་དྲུག་སྦྲྗེལ་ནས་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་

ཡང་ཆློག་གློ །

མི་རུས་ཀི་ཕྗེང་བའམ་བློ་དྗེ་ཙེ་ལ་སློགས་པ་ཕྗེང་ཐག་གཞློན་ནུ་མ་མ་ཉམས་

པས་བཀལ་བའི་རས་བལ་གི་སྐུད་པ་ལས་བྱས་པ། བསང་སྦྱང་བྱས་ཏྗེ་ཕྗེང་བའི་

བསྐྗེད་ཆློག་རྒྱས་པའམ། དྗེ་མ་གྲུབ་ན་སྐད་ཅིག་གིས་གསུང་རློ་རྗེ་པད་གར་དབང་

དུ་བསྐྗེད། རང་འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་བྱ། བུམ་ཆུས་གཏློར་ལ་མཆློད་ནས། 

ༀ་པད་ནྲི་ཏྱྗེ་ཤྭ་རི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅྗེས་པའམ། སྭཱཧཱ་ཧཱུའི་ཐློག་མཐར་སྔར་བཞིན་སྦྱར་ལ་

བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་ཏྗེ་གསུང་རློ་རྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕྗེང་བའི་རྣམ་པར་

བསམས་ལ། ལག་པ་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་བཟུང་སྗེ་གཙོ་བློའི་སིང་པློ་དང་

ཉྗེ་སིང་བཟླ་ན། རང་གི་ལྟྗེ་བར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་དཀར་དམར་རམ། ནཱ་ད་རྐང་

པ་དཀར་དམར་བལྟས་ལ། དྗེ་ལ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀིས་འཁློར་བར་དམིགས་ཏྗེ། 

དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལས་འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་སྤློས་ནས་འགྲློ་བའི་དློན་བྱས། སར་

སྡུད་པའི་ཚེ་དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལ་སྡུད་པའི་ཚུལ་གིས་བཟླ་ལ། ཡུམ་གི་སིང་པློ་དང་ཉྗེ་

སིང་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཀི་སྔགས་བཟླ་ན་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་ཏིང་

ངྗེ་འཛིན་སྗེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་དགློད་ལ་དྗེ་ལ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀིས་འཁློར་བར་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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དམིགས་ནས། སྔར་བཞིན་སྤློ་བསྡུའི་ཚུལ་གིས་བཟླ་སྗེ་དམ་ཚིག་གི་བཟླས་

པའློ། །ཡབ་ཡུམ་གི་ཕྗེང་སྔགས་བཟླ་ན། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ང་རྒྱལ་

གིས། སྔགས་ཕྗེང་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས་ཏྗེ། རློ་རྗེ་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདར་

ཞུགས་དྗེའི་དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་ནས་སྗེང་དུ་བྱུང་སྗེ། གཙོ་མློའི་ཞལ་ནས་ཐློན། རང་གི་ཞལ་

དུ་ཞུགས་ཤིང་ནཱ་དར་ཐིམ་པ་དང༌། ཡང་སྔར་བཞིན་འཁློར་བར་བསློམས་ནས་བཟླ་

སྗེ་དློ་ལིའི་བཟླས་པའློ། །སྗེམས་མ་ཡྗེངས་པ་ལ་འབད་ནས་བཟླ་བའི་སྐློན་ཧ་ཅང་ 

མྱུར་བུལ་དང་ཧ་ཅང༌ སྒ་ཆྗེ་བ་དང་རིང་ཐུང་གི་ཚད་ལས་ཉམས་པ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ལྡློག་

ནས་འདློན་པ་སློགས་དང་བལ་བར་བྱ་ཞིང༌། མཐྗེ་བློང་ལྕགས་ཀྱུར་བྱས་ལ། ལྷ་

རྣམས་འགུགས་པའི་ཚུལ་གིས་བཟླའློ། །འདི་ལ་ཡིད་བཟླས་རློ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་

ངག་བཟླས་གཉིས་ཀ་ཡློད་ལ། དྗེའང་ཐུན་གི་ངློ་བློ་ལ་མ་ཡྗེངས་པར་བཟླས་པ་

རྣམས་གྲངས་སུ་གཞུག་གི་ཐུན་བར་དུ་བཟླས་པ་དང༌། སྗེམས་གཡྗེངས་ནས་

བཟླས་པ་སློགས་ནི་གྲངས་ལ་མི་ཕན་ཡང་བཟླ་བར་ནི་བཤད་དློ། །གཞན་ལ་དབང་

བསྐུར་བ་དང༌། རང་ཉིད་བདག་འཇུག་བྱྗེད་པ་དང༌། རབ་གནས་སློགས་ལ་དབང་བ་

ལ། སྔློན་དུ་བསྗེན་པ་གལ་ཆྗེ་ལ་དྗེ་ལ་གཉིས་ལས། རྒྱས་པ་ནི། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་

ལ་ཁི་ཕག་གསུམ་གསུམ། འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་རྗེ་རྗེ་ལ་ཁི་ཕག་གཉིས་གཉིས། ལྷ་

མློ་གཞན་བཅུ་གཉིས་པློ་རྗེ་རྗེ་ལ་སློང་ཕག་ཕྱྗེད་དྲུག་རྗེ་བཟླ་བར་བཤད་དློ། །འབིང་

དང་བསྡུས་པ་ནི་གཙོ་བློ་ལ་འབུམ་དང་། འཁློར་ལ་ཁི་ཕག་རྗེ། རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་

ཀ་ལ་ཐུན་མློང་དུ་ཡྗེ་ཤྗེས་འབྗེབས་པའི་སྔགས་ཁི་ཕག་གཅིག་བཟླ་སྗེ། གཙོ་བློའི་

སྔགས་ནི་སིང་པློའི་སྔགས་སུ་གསུངས་ཏྗེ་དྗེས་གཞན་ཡང་མཚོན་ནློ། །
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གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རྟྗེན་པ་དང་འཇིག་རྟྗེན་ལས་འདས་པའི་གཏློར་མ་ཤ་དང་

ཆང་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་པ་བཤམས་ལ་ཞལ་བཞི་པའམ་དུམ་སྐྗེས་མའི་སྔགས་

ཀིས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སློང་པར་སྦྱངས། སློང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་ལས་བྱུང་བའི་

རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་སྔློན་པློ་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཚན་པ་དང༌། 

དྗེའི་སྗེང་དུ་རཾ་ལས་བྱུང་བའི་མྗེའི་དཀིལ་འཁློར་གྲུབ་གསུམ་པ། གྲྭ་གསུམ་དུ་རཾ་

མམ་མྗེ་འབར་བས་མཚན་པའི་སྗེང་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་མི་མགློ་

རླློན་པའི་སྒྗེད་བུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་ཨ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ཐློད་པ་དུམ་དུ་

གཅིག་པ་ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བ། དྗེའི་ནང་དུ་གཏློར་མའི་རས་རྣམས་ཤར་དུ་ༀ་

དཀར་པློ་ལས་གསང་བའི་སྨན་དྲི་ཆྗེན། བྱང་དུ་ཁཾ་ལང་གུ་ལས་ཀད་པ། ནུབ་ཏུ་ཨཾ་

དམར་པློ་ལས་བྱང་སྗེམས་དཀར་པློ། ལྷློར་ཏཾ་སྗེར་པློ་ལས་རཀ། དབུས་སུ་ཧཱུཾ་མཐིང་

ག་ལས་དྲི་ཆུ་རྣམས་ལ་སར་ཡང་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་གིས་མཚན་པ། མྗེ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་

མཚམས་བཞི་དང༌། དབུས་ཀི་བར་དུ་གཡས་སྐློར་གིས་ལཱཾ་མཱཾ་པཱཾ་ཏཾ་བཱཾ་དཀར་སྔློ་

དམར་ལང་དམར་པློ་ལས། རིམ་པ་བཞིན་དུ། བ་ལང༌། ཁྱི། གླང་པློ་ཆྗེ། རྟ། མིའི་ཤ་

ལྔ་ལ་སར་ཡང་ཡི་གྗེ་དྗེ་དག་གིས་མཚན་པར་བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་རླུང་གཡློས་པ་

ལས་མྗེ་འབར་བའི་དྲློད་ཀིས་རས་རྣམས་ཡི་གྗེ་དང་བཅས་པ་ཞུ་ནས། ཉི་མ་འཆར་

ཀའི་མདློག་ལྟར་དམར་སྗེར་དུ་བལྟའློ། །དྗེའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ཁ་ཊྭཱཾ་

ག་དཀར་པློ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་ཅན་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཐློད་

པར་ལྷུངས་ཏྗེ་ཞུ་བས། བཅུད་དྗེ་དག་དངུལ་ཆུའི་མདློག་ཅན་བསིལ་བར་གྱུར་པར་

བསམ་མློ། །དྗེ་ནས་དབྱངས་གསལ་གི་ཐློག་མར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་དང་
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བཅས་པ་བརློད་པས། ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ས་ཚོགས་པ་བདུད་རྩིའི་སྗེང་དུ་གནས་

པར་བལྟས་ལ། དྗེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ༀ་དཀར་པློ་ཨཱཿ དམར་པློ་ཧཱུཾ་

སྔློན་པློ་སྗེང་ནས་སྗེང་དུ་གནས་པ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སློགས་པ་

ན་གནས་པའི་བདུད་རྩི་དང༌། ཕྱློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་དང༌། དཔའ་

མློའི་དབང་ཕྱུག་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་ལས། ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩི་

བཀུག་ཅིང༌། འློད་ཟྗེར་གིས་འགྲློ་བ་རྣམས་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷར་བྱས་པའི་དཔའ་

བློ་དང༌། དཔའ་མློ་བཀུག་པ་རྣམས་ཀང་སློམས་པར་འཇུག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས་ཞུ་

བ་ཡི་གྗེ་གསུམ་ལ་ཐིམ། དྗེ་གསུམ་ཡང་རིམ་གིས་ཞུ་བ་ཐློད་པར་ཐིམ་པར་

བསམས་ལ། ཡི་གྗེ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརློད་དྗེ་བྱིན་གིས་བརླབ་བློ། །གཏློར་

མགྲློན་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གི་འབར་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྔགས་ཀིས། དུར་ཁློད་ན་

གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་སློགས་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་

པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ་མདུན་དུ་བཞག་ལ། མཆློད་ཡློན་སློགས་སྔློན་དུ་

འགྲློ་བས་མཆློད་དློ། །དྗེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཟླ་

བ་དང་ཉི་མའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་བལྟས་ཏྗེ། ༀ་ཨ་ནྱློ་ནྱ་ཨ་

ནུ་ག་ཏཿ སརྦྦ་དརྨཱཿ བ་ར་ས་ར་ཨ་ནུ་པྲ་བིཥ་སརྦ་དརྨཱཿ ཨ་ཏྱན་ཨ་ནུ་པྲ་བིཥ་སརྦྦ་

དརྨྨཱཿ ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་བརློད་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ཟླ་ཉི་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་ཐལ་མློར་བྱས་པའི་ལག་མཐིལ་དུ། བདུད་རྩི་གཏློར་མའི་སློད་

དངློས་སུ་བཞག་པའམ་བཞག་པར་མློས་ཏྗེ། དྗེ་ནས་མགྲློན་གིས་གཏློར་མ་བདག་

གིར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དུ་རང་གི་འདློད་དློན་བརློད་དྗེ། ལྷ་མློ་ཚད་མ་དམ་ཚིག་ཚད་མ་
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དང༌། །དྗེས་བརློད་གསུང་ཡང་མཆློག་ཏུ་ཚད་མ་སྗེ། །བདྗེན་པ་འདི་དག་གིས་ནི་ལྷ་

མློ་རྣམས། །བདག་ཅན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་

མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་པློ་རྣམས་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློར་དབྱྗེར་མྗེད་པར་བལྟས་ལ། 

ལྷ་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་དཀར་པློ་ནས་

འབྲུ་ཙམ་བཀློད་དྗེ་སྔར་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས། རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་

ནས་གསློལ་བར་བསམ་ཞིང༌། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཨཱ་ར་ལི་ཧློཿ ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ བཛྲ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་

ས་མ་ཡ་སྟྭཾ་དྲ་ཤྱ་ཧློཿ  ལན་ཅིག་བརློད་པས་གཙོ་བློ་དང་། ལན་གཉིས་པས་གཙོ་མློ་

དང༌། ཤར་ནས་གཡློན་དུ་བསྐློར་ཏྗེ་ལན་གསུམ་པས་མཁའ་འགྲློ་མ་སློགས་བཞི་

དང༌། ཡང་གཏློར་སློད་ཤར་ནས་ཕྱློགས་བཞི་གཡློན་སྐློར་དང༌། མྗེ་ནས་མཚམས་

བཞི་གཡས་སུ་བསྐློར་ཏྗེ། རྩ་སྔགས་ལན་ཅིག་བརློད་དྗེ་འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷ་

རྣམས་དང༌། ཤར་ནས་ཕྱློགས་གཡློན་དུ་བསྐློར་ཏྗེ། སྔགས་སྔ་མ་ལན་ཅིག་གིས་སློ་

མ་བཞི་དང༌། མྗེ་ནས་མཚམས་གཡས་སུ་བསྐློར་ཏྗེ། སྔགས་དྗེ་ལན་ཅིག་གིས་

མཚམས་མ་བཞི་ལ་དབུལ་ཞིང་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆློད་དྗེ་རང་བརྒྱད་ཀིས་

བསློད་ལ་འདློད་དློན་ལ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །

དྗེ་ནས་སྔར་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུར་ཁློད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་དང་ཞིང་

སྐློང་དང་ཀླུ་ལ་སློགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་རྗེས་ལ། བདྗེ་

མཆློག་གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་བཞྗེངས་པར་བསམས་ལ། ཕྱློགས་གཡློན་དང་

མཚམས་གཡས་སུ་བསྐློར་ཏྗེ། ༀ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་ཡཀ། རཱཀ་ས། བྷཱུ་ཏ། པྲྗེ་

ཏ། པི་ཤཱ་ཙ། ཨུནྨཱ་ད། ཨ་པསྨཱ་ར། བཛྲ་ཌཱ་ཀ །ཌཱ་ཀི་ནྱཱ་ད་ཡ། ཨི་མཾ་བ་ལིཾ་གྲཧྞནྟུ། ས་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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མ་ཡ་རཀནྟུ། མ་མ་སརྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡཙྪནྟུ། ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐྗེཥཾ། བྷུཉྫ་ཐ། པི་པ་ཐ། ཛི་

གྷྲ་ཐ། མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཐ། མ་མ་སརྦྦ་”ཀ་ྻ།
1

 སད་སུ་ཁཾ་བི་ཤུདྡ་ཡྗེ། ས་ཧ་ཡི་ཀ་བྷ་ཝནྟུ། 

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་ལན་གཉིས་བརློད་དྗེ་ཕྱློགས་དང་མཚམས་ན་གནས་པ་ལ་

དབུལ་ལློ། །ཕྱློགས་སྐློང་ལ་སློགས་པས་བདུད་རྩི་དྗེ་གསློལ་པས་ལུས་བདྗེ་བ་ཆྗེན་

པློས་ཚིམ་པར་བསམ་མློ། །དྗེའི་རྗེས་ལ་མགྲློན་དྗེ་རྣམས་སྤྱི་ལ་སློ་རྩི་ལ་སློགས་པ་

དབུལ་ཞིང༌། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆློད། རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད་ལ། མཉྗེས་པའི་

དློན་དུ་འཆད་པ་ལྟར་ལག་པས་བར་བྱ། ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཀླུ་ཡི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །གནློད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །སིན་པློའི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །འབྱུང་པློའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཡི་དྭགས་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །ཤ་ཟའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །སྨློ་བྱྗེད་ཚོགས་

རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །བརྗེད་བྱྗེད་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མཁའ་འགྲློའི་

ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མ་མློའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། །མ་ལུས་པ་ནི་

ཐམས་ཅད་དག །འདིར་གཤྗེགས་བདག་ལ་དགློངས་སུ་གསློལ། །བསན་པ་བསྲུང་

དང་འགྲློ་བའི་དློན་མཛད་ཕྱིར། །ཐུགས་དམ་བཅས་ཤིང་ཞལ་གིས་འཆྗེས་པ་

རྣམས། །དཔལ་ཆྗེན་དཀའ་སློད་ཡིད་ལྟར་མགློགས་པ་ཡི། །འཇིགས་པའི་གཟུགས་

ཅན་དྲག་གཏུམ་མི་བཟད་པ། །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ནག་པློའི་ཕྱློགས་རྣམས་

འཇློམས། །རྣལ་འབྱློར་ལས་ལ་འབས་བུ་སྗེར་མཛད་ཅིང༌། །མཐུ་སློབས་བྱིན་རླབས་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི། །གནློད་སྦྱིན་ཚོགས་སློགས་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་

1  སྐུ།   ཀ་རྟཾ་ཡ



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ལློ། །བདྗེ་བརྒྱད་བཙུན་མློ་སས་དང་གཡློག་བཅས་པས། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་བཀའ་

དྲིན་བདག་ལ་སྩློལ། །རྣལ་འབྱློར་འདི་ཞྗེས་བྱ་བ་འཁློར་བཅས་ལ། །ནད་མྗེད་ཚེ་དང་

དབང་ཕྱུག་དང༌། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་བ་བཟང༌། །ལློངས་སྤྱློད་རྒྱ་ཆྗེན་ཀུན་

ཐློབ་ཅིང༌། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སློགས་པ་ཡི། །ལས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩློལ། །སྲུང་

མས་རྟག་ཏུ་གྲློགས་མཛོད་ཅིག །དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང༌། །གདློན་དང་

བགྗེགས་རྣམས་ཞི་བ་དང༌། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱྗེད་ངན་པ་མྗེད་

པར་མཛོད། །འཇིག་རྟྗེན་བདྗེ་ཞིང་ལློ་ལྗེགས་དང༌། །འབྲུ་རྣམས་རྒྱས་ཤིང་ཆློས་

འཕྗེལ་དང༌། །བདྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང༌། །ཡིད་ལ་འདློད་པ་ཀུན་གྲུབ་

ཤློག །ཅྗེས་འདློད་དློན་ལ་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །

དྗེ་ནས་ཆློ་ག་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐློང་བའི་དློན་དུ་དྲིལ་བུ་དཀྲློལ་བ་སྔློན་དུ་འགྲློ་

བས། ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པའི་འློག་ཏུ། ༀ་ཡློ་ག་ཤུདྡཿ སརྦ་དརྨཿ ཡློ་ག་ཤུདྡློ྅ཧཾ། 

ཞྗེས་བརློད་ཅིང༌། སིང་ཁར་པད་ཀློར་གི་ཕྱག་རྒྱས་མཉྗེས་པར་བྱས་ལ། ཕྱག་རྒྱ་

སྡུད་པ་ན་ལག་པས་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱ་ཞིང༌། མཐྗེ་བློང་དང་སིན་ལག་གིས་སྗེ་གློལ་

གཏློག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ༀ་བཛྲ་མུཿ ཞྗེས་བརློད་དྗེ། འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་

གཤྗེགས་སུ་གསློལ་ཞིང༌། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་བདག་ཉིད་ལ་གཞུག་པར་

བྱའློ། །དྗེ་ལྟར་བདག་ཉིད་རྣམས་བསམ་ཞྗེས་སློགས་རྗེས་སྤྱློད་ཀི་རྣལ་འབྱློར་རྣམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་དུ་

བཤད་པས་བཟླས་པ་དང་གཏློར་མ་སློགས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱློར་དུ་བསྡུའློ། །དྗེ་ནས་ཕྱི་དཀིལ་གི་འཁློར་

གི་ལྷ་རྣམས་སྔར་བཞིན་བསྡུས་པའི་འློག་ཏུ། ལུས་དཀིལ་གི་སློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་

སྐུ་འཁློར་དང༌། དྗེ་གསུང་འཁློར་དང༌། དྗེ་ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་དང༌། དྗེ་རྣམས་ཀང་
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རྣལ་འབྱློར་མ་བཞི་ཐློད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་བསྡུ་ཞིང༌། དྗེ་བརྒྱད་ཀང་ནང་གི་ཧྗེ་རུ་

ཀ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། དྗེ་གཉིས་ཀང་གནས་དྗེར་ཐིམ་ནས། རྩ་དང་ཁམས་ཐམས་ཅད་

བྱིན་གིས་བརླབས་པར་བསམས་ལ། ལྷག་མ་སྔར་བཞིན་བསྡུས་ཏྗེ། ལྡང་བ་ན་ཧྗེ་

རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་དུ་ལངས་ལ། སིད་པ་གསུམ་འབར་སྐུ་ནི་རྗེས་

ཆགས་དུལ་བར་ལྡན། །འློད་ཟྗེར་སྔློན་པློ་སློང་ལྡན་ཉི་མ་བརྒྱ་སློང་ལྡན། །རྣམ་མང་སྐུ་

དང་ཆ་ལུགས་རྗེས་ཆགས་སྗེམས་པར་ལྡན། །ཧྗེ་རུ་ཀ་དཔལ་དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་གར་

བྱྗེད་ཤློག །ཅྗེས་དང༌། ལྷ་མློ་ཚད་མ་ཞྗེས་སློགས་དང༌། སྔར་གི་སྗེམས་བསྐྗེད་སྨློན་

ལམ་དུ་བསྒྱུར་ལ་བསགས་པའི་དགྗེ་བ་བསྔློ་བར་བྱའློ། །

གཉིས་པ་ཐུན་སྔ་ཕྱིའི་བར་དང་ཐུན་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ་གཉིས། ཐུན་

སྔ་ཕྱིའི་བར་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང༌། ཐུན་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའློ། །དང་པློ་ནི། རང་

ཕྱག་གཉིས་པ་ཡུམ་བཅས་སུ་ལངས་པ་ལ་གློ་ཆ་གཉིས་བགློ །སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་

གནས་ཉྗེར་བཞིར་ཉི་གདན་ལ་པཱུ་ཛ་སློགས་ཡི་གྗེ་ཉྗེར་བཞི་མགློ་བློར་ཐིག་ལྗེས་

བརྒྱན་པ་བཀློད་པའི་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློས་ཀང་བསྲུང༌། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་

ཤར་ནས་གཡློན་སྐློར་དུ་སྗེ་གློལ་གཏློག་ཅིང༌། ཞལ་བཞི་པའི་སྔགས་བརློད་པའི་

ཚམ་ངམ་སྔགས་ཀིས་བསྲུང་བའང་བྱ། མཐློང་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་སྗེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ཏུ་བལྟ་བའི་ཚངས་སྤྱློད་ལ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་དང༌། 

བ་མ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སྗེམས་ཀི་སྐུ་མཐློང་བའི་ཚེ་བདྗེ་མཆློག་ཏུ་མློས་

ནས་རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད་ཅིང༌། རང་ཉིད་ལའང་དྗེས་མཆློད་པར་བྱའློ། །ཁམས་

གསུམ་གི་འཁློར་ལློ་ཐམས་ཅད་བདྗེ་བའི་མཆློག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་
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པར་སློམ་པ་ལ་གནས་ནས། བདྗེ་སློང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་དུ། འདློད་

ཡློན་སྤྱི་དང་བྱྗེ་བག་ལ་སྗེང་གྗེ་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པར་ལློངས་སྤྱད། ཧྗེ་རུ་ཀའི་ང་

རྒྱལ་གི་ངང་ནས་ལུས་ཀི་བསྒུལ་བསྐློད་དང༌། ངག་གི་སྨྲ་བརློད་བཏང་སློམས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་བཅིང་བ་དང༌། སྔགས་བཟླ་བ་དང་འདྲ་བའི་ཚོགས་སྡུད་

པར་གསུངས་པས་སྤྱློད་ལམ་ཀུན་ཏུ་དྗེའི་ང་རྒྱལ་རྒྱུན་ལྡན་བྱ། ཁྲུས་བྱྗེད་ན་ཆུ་

དབང་བསྐུར་བའི་སྐབས་ལྟར་བྱའློ། །ཁ་ཟས་ཀི་དུས་སུ་ནི་རང་གི་ལུས་དཀིལ་སྐད་

ཅིག་གིས་གསལ་གདབ། ཁ་ཟས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་གཏློར་མའི་བསྐྗེད་ཆློག་ལྟར་རམ་

ཡང་ན་ཡི་གྗེ་གསུམ་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་ཁ་ཁ་ཞྗེས་སློགས་ལན་ཅིག་

བརློད་དྗེ། ཕྱློགས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་དབུལ། དྗེ་ནས་རང་གི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་བྱིན་

གིས་རླློབ་པ་ནི། ལག་པ་གཡས་ལ་ཧློ་དཀར་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་འཁློར་ལློ་རྣམ་སང་

གི་ངློ་བློ་ཧློ་ཡིག་གིས་མཚན་པ་བསམས་པ་ལ། བཟའ་བཏུང་གི་སློད་དངློས་སུ་

བཞག་པའམ་བཞག་པར་མློས་པ་བྱ། ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་ཧ་དམར་པློ་ལས་སྐྗེས་

པའི་སང་མཐའི་རང་བཞིན་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཧས་མཚན་པས་ཁ་

དགབ། རས་ཀི་སྗེང་དུ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲིཿ སྔློན་པློ་མི་བསྐློད་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་བལྟས་ལ། སྔགས་དྗེ་གསུམ་ལན་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་བརློད་པས། ཧས་

ཁ་དློག་དང༌། ཧློས་དྲི་དང༌། ཧྲིཿ ས་ནུས་པའི་སྐློན་རྣམས་བཅློམས་ཤིང་བདུད་རྩིར་

བསྒྱུར་བར་བསམ། ཧྲིཿ འི་གཡས་སུ་ༀ་དཀར་པློ། གཡློན་དུ་ཨཱཿ དམར་པློ། མདུན་

དུ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་གནས་པར་བསམས་ལ། ཡི་གྗེ་གསུམ་མམ་ལྔའམ་བདུན་བརློད་ལ་རྒྱ་

ཆྗེར་སྗེལ་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབ། ཕུད་ཀིས་བ་མ་དང༌། དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་
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མཆློད་ནས། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དློ་

སམ་དུ་མློས་པའི་ང་རྒྱལ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བས། ༀ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡཿ སརྦ་དརྨཱཿ ས་མ་ཡ་

ཤུདྡློ྅ཧཾ། ཞྗེས་བརློད། ལྕྗེ་རློ་རྗེར་བསྐྗེད་པའམ་ལྕྗེ་ལ་རློ་རྗེ་བསྐྗེད་ནས་སྔར་བཞིན་

བྱིན་གིས་བརླབ་སྗེ། ལློངས་སྤྱད་ནས་ལྟྗེ་བར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ངམ། ནཱ་ད་དཀར་

དམར་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློར་མློས་ཏྗེ་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་ཚིམ་པར་བསམ་

མློ། །གཉིས་པ་ནི། དྗེ་ལྟར་ཐུན་དང་པློ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་བཤད་ནས། གུང་ཐུན་ལ་ནི་

བསམ་གཏན་གི་ཁང་པར་ཞུགས་ཏྗེ། སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་གསུམ་བརློད་པས། 

སྐད་ཅིག་གིས་རྟྗེན་བརྟྗེན་པའི་འཁློར་ལློ་རློགས་པར་མློས་པ་བྱ་སྗེ། སྔར་བཞིན་

གསལ་གདབ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གསལ་གདབ་ཟིན་པ་དང༌། གསང་གནས་བྱིན་

རླབས་སློགས་བྱས་ལ་བདྗེ་སློང་བསློམ། འཁློར་རྣམས་གསལ་བཏབ་ཟིན་པ་ནའང༌། 

སྔར་ལྟར་སློམས་འཇུག་བྱས་ལ། ཆློས་སློ་བདུན་གི་དག་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་

ཞིག་དྲན་པར་བྱ། དྗེ་ནས་ལུས་དཀིལ་བསློམ། དྗེ་ནས་གློ་བགློ་བ་སློགས་སྔར་

བཞིན་བྱའློ། །

འགྲྗེལ་པ་རྣམས་ལས། དག་པ་གསུམ་ནས་སྦྱློར་བ་ཚོགས་གསློག་གི་བར་

རྣམས་ཐུན་གཞན་གསུམ་ལ་བྱ་བར་མ་བཤད་ཀང༌། བསྐྗེད་རིམ་ལ་སྗེམས་ཅུང་ཟད་

ལས་རུང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་མ་ཐློབ་བར་དུ་མ་ཆག་པ་རྗེ་དང༌། སློང་པའི་ངང་ནས་ནཱ་ད་

འཇློག་པ་ནས་མངློན་བྱང་བསློམ་པའི་བར་བྱས་ན་ལྗེགས་སློ། །ཐུན་དྗེ་བཏང་ནས་

ཕྱི་དྲློའི་ཐུན་ལ་མ་ཞུགས་ཀི་བར་དང༌། ཕྱི་དྲློའི་ཐུན་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱའློ། །དྗེ་

ནས་ཐུན་བཞི་པ་མཚན་མློའི་ཐུན་ལའང་དྗེ་བཞིན་དུ་བྱས་ལ། དྗེའི་མཐར་ནམ་གི་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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གུང་ལ་ནི། ངག་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་ཀ་ལིའི་བདག་ཉིད་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་

བྱས་ལ། ༀ་ཚུར་སྤྱློན་ཚུར་སྤྱློན་དཔའ་བློ་ཆྗེ། །དག་པའི་ཚིག་ནི་སློན་པ་པློ། །སྐྗེ་

དང་འཇིག་དང་རང་བྱུང་བ། །སློང་ཉིད་ཡྗེ་ཤྗེས་འདི་ཁློ་ནའློ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང༌། འགློ་

བློར་ༀ་དང༌། མཐར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྦྱར་བའི་དབྱངས་གསལ་ཚར་གཅིག་བརློད་ལ། 

སྡུད་རིམ་སིང་ཁར་བྱས་ནས་ནཱ་ད་དྗེའང་མི་དམིགས་པར་བྱས་པའི་འློག་ཏུ། སྗེམས་

གཡློ་མྗེད་དུ་གཟུང་ན། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པའི་སློབས་ཆྗེའློ། །ཐུན་བཞི་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་མང་དུ་བརློད་དློ། །དྗེ་ནས་ཡང་ཐློ་རངས་ཀི་ཐུན་

ལ་འློད་གསལ་ལས་ལངས་ཏྗེ། ལུས་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློར་མློས་པ་བྱས་ལ། 

ༀ་ཚུར་སྤྱློན་སློགས་བརློད་ནས་ཐུན་དང་པློ་ལ་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་

གནས་པར་བྱའློ། །གཉིས་པ་དྗེ་ལྟར་བསློམས་པའི་ཕན་ཡློན་ནི། དྗེ་ལྟར་ཐུན་བཞིར་

བསྐྗེད་རིམ་རྣལ་འབྱློར་གསུམ་དང༌། རློགས་རིམ་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་བསློམས་པས། 

རློགས་རིམ་གི་རྟློགས་པ་ཡློངས་རློགས་སྐྗེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་ཞིང༌། རློགས་རིམ་ཡང་

མཚན་ཉིད་ཚང་བར་སྐྗེས་ཏྗེ་ཚེ་འདིར་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་ས་འཐློབ་པ་དང༌། ཚེ་

འདིར་དྗེ་མ་ཐློབ་ཀང་སྐྗེ་བ་བརྒྱུད་ནས་ཐློབ་སྗེ། དྗེའང་ཐྗེག་པ་མཆློག་གི་རིགས་སུ་

སྐྗེ་བ་དང༌། ཆློས་འདི་སྤྱློད་པའི་ཆློས་ལྡན་གི་རྒྱལ་པློར་འགྱུར་བ་དང༌། ལས་ཀི་སྒིབ་

པའི་སིག་ཀུན་འདག་པ་དང༌། ལམ་འདི་ལ་བསམ་གཏན་བྱས་པ་ཙམ་དང༌། གླྗེགས་

བམ་ཀློག་པ་དང༌། ཁ་ཏློན་དུ་འདློན་པ་དང༌། རྒྱུད་ཀི་གླྗེགས་བམ་བིས་པས་ཀང་མཐློ་

རིས་ཀི་དཔལ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བ་འཁློར་སྒྱུར་འཐློབ་པར་གསུངས་སློ། །གལ་ཏྗེ་

གཡྗེང་བས་མ་གྲུབ་ན། ལམ་འདིའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་འཇིག་



ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་གསལ་བ།
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རྟྗེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟྗེན་ཕ་རློལ་ཏུ་འཕློ་བའི་ཚེ། དཔའ་ཧྗེ་རུ་ཀ་དང་རྗེ་བཙུན་མ་

ཕག་མློ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་བློ་དང་རྣལ་འབྱློར་མ། ལག་ན་མྗེ་ཏློག་དང་། བདུག་

སློས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། བ་དན་དང༌། སིལ་སན་ས་ཚོགས་པ་ཐློགས་པས་ཡིད་

དུ་འློང་བའི་གླུའི་མཆློད་པ་ས་ཚོགས་པས་བསུས་ནས་ཕྱིའི་མཁའ་སྤྱློད་ཀི་གནས་སུ་

འཁིད་ཅིང་ནང་གི་མཁའ་སྤྱློད་འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་བྱྗེད་དློ། །ཕན་ཡློན་

དྗེ་རྣམས་མངློན་དུ་བྱྗེད་ནུས་པའི་ལམ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྗེད་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་དང༌། 

རྣལ་འབྱློར་མ་ནི་ས་སྗེང་ན་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པར་གསུངས་པས། འདི་འདྲ་བའི་རྗེད་

དཀའ་བའི་ལམ་ལ་ཉམས་ལྗེན་བྱ་ས་ཡློད་པའི་དུས་སུ་ནི། ཤིག་ཏུ་རྗེད་དཀའ་བར་

ཤྗེས་པར་གིས་ལ། ལམ་འདི་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་ལ་འབད་པར་བྱློས་

ཤིག །མངློན་རྟློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་ཤྗེས་པར་འདློད་ན། བདྗེ་མཆློག་

གི་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང༌། སྤྱི་སློས་ཀི་འགྲྗེལ་པ་རྣམས་དང༌། འདི་དང་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་བདྗེ་མཆློག་གི་རྒྱ་གཞུང་རྣམས་དང༌། བློད་ཀི་བརྒྱུད་པ་སློ་སློའི་ལུགས་

ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ཏྗེ། ཕ་རགས་རྣམས་མཐའ་དག་པར་ལཱུ་

ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པ་འདློད་འཇློར་བིས་པ་ལས་ཤྗེས་པར་

བྱའློ། །རྒྱལ་བའི་བསན་པ་མདློ་སྔགས་གནད་ཀི་དློན། །ཇི་བཞིན་འགྲྗེལ་ལ་ལྗེགས་

པར་དབང་འབྱློར་པའི། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཤ་བ་རི་ལས་ལྗེགས་བརྒྱུད་པ། །དཔལ་ལྡན་ལཱུ་ཨི་

པ་ཡི་ལུགས་མཆློག་འདི། །ལམ་འདི་ཤྗེས་ནས་དད་པ་རྗེད་པ་ཡི། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་

པ་སིང་པློར་བྱྗེད་འདློད་པ། །སྐལ་ལྡན་མང་པློས་རིང་ནས་བསྐུལ་བའི་ངློར། །གསློལ་

བ་རིང་དུ་བཏབ་ནས་ལྗེགས་པར་སྦྱར། །རྒྱུ་སྐར་དབུས་ན་ཉ་རྒྱས་ཟླ་བ་
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བཞིན། །ཕྱློགས་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་པློ་འདི་སྦྱར་ལས། །རྣམ་དཀར་བསློད་

ནམས་འདི་ཡིས་སྐྗེ་བློ་ཀུན། །དཔལ་ལྡན་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡི་ཞབས་བསྗེན་ཤློག །དུས་ཀི་

དབང་གིས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་གྱུར་པ། །དཔལ་ལྡན་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལམ་བཟང་

པློ། །མི་ནུབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལྗེགས་འཛིན་པའི། །དཔྱློད་ལྡན་དུ་མས་ཕྱློགས་

ཀུན་གང་བར་ཤློག །

ཅྗེས་རྣལ་འབྱློར་གི་དབང་ཕྱུག་ལཱུ་ཨི་པའི་ལུགས་ཀི་བཅློམ་ལྡན་འདས་

འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བདྗེ་ཆྗེན་གསལ་བ་ཞྗེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ལམ་

འདི་ཤྗེས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་འདློད་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མང་པློ་ཞིག་

གིས་རིང་མློ་ཞིང་ནས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ། མང་དུ་ཐློས་པའི་དགྗེ་སློང་དཔལ་འཁློར་

ལློ་སློམ་པའི་རྣལ་འབྱློར་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གིས་འབློག་

རི་བློ་ཆྗེ་དགྗེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གྗེ་པ་ནི་དཀའ་བཞི་པ་

རིན་ཆྗེན་དཔལ་ལློ། །  ། །

འདིས་ཀང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཕྱློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་ནུས་པར་གྱུར་

ཅིག ། མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས་བཞུགས་ས།ོ །

༄༅། །བ་མ་དང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གུས་པས་ཕྱག་

འཚལ་ལློ། །

དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་པའི་མངློན་རྟློགས་ངག་འདློན་གི་ཆློ་

གའི་རིམ་པ་ནི། ནང་མཆློད་གཏློར་མ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབ་པའམ། ཡང་ན། ཧ་ཧློ་ཧྲིཿ ། ཁ་དློག་དྲི་རློ་

ནུས་པའི་སྐློན་བཅློམས་ཤིང་བདུད་རྩིར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས། རྒྱ་

ཆྗེར་སྗེལ་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར། སྔློན་འགྲློ་གཏློར་མ་མངློན་རྟློགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་

ནས། ཕྱག་རྒྱ་བཅིངས་པའི ཕ້་ ཞྗེས་བརློད་ནས། རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་

ཡིག་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་འློད་ཟྗེར་གིས་དུར་ཁློད་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་

ཕྱློགས་སྐློང་དང་ཞིང་སྐློང་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏྗེ། ཕྱློགས་མཚམས་

བརྒྱད་དུ་འཁློད་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས། བདྗེ་མཆློག་གི་ལྷ་

ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་བཞྗེངས་པའི་མགྲློན་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་

བའི་རློ་རྗེ་དཀར་པློ་རྩྗེ་གསུམ་པ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁློད་པའི་རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་

གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་གྱུར། རློ་རྗེ་ཐལ་མློ་ཁ་ཕྱྗེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ། ༀ་ཁ་ཁ ཞྗེས་པ་ནས  

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་”ལན་གསུམ་བརློད།
1

 ཕྱློགས་གཡློན་དང་མཚམས་གཡས་སྐློར་དུ་གནས་པ་ལ་འབུལ་ལློ། 

1  སྐུ།   ཞྗེས་ལན་གཉིས་བརློད།
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།ༀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཨḒḻཾ་གི་གནས་སུ། པཱ་དྱཾ གིས་ཞབས་བསིལ་དང༌། ༀ་བཛྲ་

པུཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དྗེ་བཞིན་དུ་པུཥྗེའི་གནས་སུ། དྷཱུ་པྗེ། དི་པྗེ། གནྡྗེ། ནཻ་ཝི་དྱྗེ། ཤཔྟ་ རྣམས་བཅུག་

ལ་དབུལ། ཕྱློགས་སྐློང་དང་ཞིང་སྐློང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ནང་

མཆློད་དབུལ། ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། ཡིད་ལ་འདློད་པ་ཀུན་གྲུབ་

ཤློག ། ཅྗེས་དང་ཡིག་བརྒྱ་བརློད། ༀ་བཛྲ་མུཿ འཇིག་རྟྗེན་པ་རྣམས་རང་གནས་སུ་

གཤྗེགས་པར་གྱུར། མཆློད་པ་ བསང་སྦྱང་བྱིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། སུཾ་བྷ་ ཞྗེས་སློགས་ཀིས་བགྗེགས་

བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝ་ ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སློང་པར་སྦྱངས། སློང་པའི་ངང་ལས་ཀཾ་ངམ་ཨ་ལས་བྱུང་

བའི་ཐློད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆྗེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་ཡློན། 

ཞབས་བསིལ། མྗེ་ཏློག །བདུག་སློས། མར་མྗེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རློལ་མློས་ལ་

སློགས་པ་རང་བཞིན་སློང་ཉིད་རྣམ་པ་མཆློད་རས་སློ་སློའི་རྣམ་པ་ཅན། བྱྗེས་ལས་

དབང་པློ་དྲུག་གི་སྤྱློད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མྗེད་པའི་བདྗེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྗེར་བར་གྱུར། 

ༀ་ཨḒḻཾ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དྗེ་བཞིན་དུ། པཱ་དྱཾ། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། ཤཔྟ འི་བར་སྔགས་

ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱིན་གིས་བརླབས། དྗེ་ནས་མཎལ་དབུལ་ཞིང་གསློལ་བ་གདབ་པ་ནི། ཕྱག་གསུམ་བྱས་ཏྗེ་

སྤྱིར་མཎལ་བཤམས། ཕྱག་གསུམ་བྱས་ཏྗེ་སློ་སློའི་ཕྱག་ཏུ་མྗེ་ཏློག་འབུལ། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་མྗེ་ཏློག་དང་བཅས་པའི་ཐལ་

མློ་སྦྱར་ནས་སིང་པློ་རྒྱན་ལས། སྗེམས་ཅན་དློན་དུ་སྗེམས་དགྗེ་བ། །རྣལ་འབྱློར་པ་ཡི་

ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཚུལ་བཞིན་ཆློ་ག་ལྡན་པ་ཡི། །རྣལ་འབྱློར་ལ་ནི་ཉྗེར་གནས་

མཛོད། ཅྗེས་པ་གསུམ་གིས་མྗེ་ཏློག་གཏློར་ལ་གསློལ་བ་བཏབ། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་བ་མ་མ་གཏློགས་པའི་མྗེ་ཏློག་བསྡུ། 

ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་མཎལ་བཤམས། ཕྱག་བྱས་ཏྗེ་གཞན་རྣམས་ཀི་མྗེ་ཏློག་བ་མ་ལ་འབུལ་བའི་ཕྱིར་མཎལ་བ་མ་ལ་འབུལ། 

བ་མས་ཀང་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཕུལ་བའི་མཎལ་དང༌། རང་གི་མྗེ་ཏློག་བ་མ་གློང་མ་ལ་འབུལ་བའི་ཕྱིར་མྗེ་ཏློག་མཎལ་



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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གི་དབུས་སུ་སྤུངས་ལ་རྟྗེན་གི་དྲུང་དུ་བཞག་ཕྱག་བྱས་ཏྗེ། རང་གནས་སུ་འཁློད། ཡང་ན་ཕྱག་གསུམ་བྱས་ཏྗེ་བ་

མའམ། གཙོ་བློ་ལ་མྗེ་ཏློག་དབུལ། ཡང་ཕྱག་གསུམ་བྱས་ཏྗེ། གྲལ་ལ་འཁློད་པ་རྣམས་ལ་མྗེ་ཏློག་བཀྲམ། དྗེ་ནས་ཕྱག་

སུམ་ཚན་གཞན་ལྔ། གསློལ་གདབ་དང་བཅས་པ་སྔ་མ་བཞིན་བྱའློ། །དྗེ་ནས་བ་མའམ་གཙོ་བློས། བཤགས་པ་

དང་བསམ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཅན་གི་ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་པར་ཞུ། ཞྗེས་བརློད། 

སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྗེ་འདུན་ལ། ཞྗེས་པ་ནས། གློ་འཕང་མཆློག་ལ་འགློད་པར་

བགི། ཞྗེས་པའི་བར་གསུམ་གིས་སྐབས་འགྲློ་སློགས་བྱ། དྗེ་ནས་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་བའི་བཟླས་པ་ནི། 

རང་གི་སྤྱི་བློར་པཾ་ལས་པད་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་གདན་གི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རྗེ་

རྩྗེ་ལྔ་པ་ལྟྗེ་བ་ཧཱུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འློད་འཕློས་དློན་གཉིས་བྱས་ཚུར་འདུས་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རློ་རྗེ་

དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་རློ་རྗེའི་སྐིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཡུམ་རློ་རྗེ་སྗེམས་མ་

དཀར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། གཉིས་

ཀའང་དར་དང་རིན་པློ་ཆྗེའི་རྒྱན་ས་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པ། གཉིས་ཀའི་སྤྱི་བློར་ༀ། 

མགྲིན་པར་ཨཱཿ  ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་རང་

འདྲའི་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿ ཧཱུཾ་བཾ་ཧློཿ   གཉིས་སུ་མྗེད་པར་གྱུར། ཡང་ཧཱུཾ་ལས་

འློད་ཟྗེར་འཕློས་པས་དབང་གི་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་པ་རྣམས་ལ་མངློན་པར་དབང་བསྐུར་

དུ་གསློལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། དྗེ་རྣམས་ཀིས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང་

བའི་བུམ་པ་ཐློགས་ནས། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥྗེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤི་ཡྗེ་ཧཱུཾ་ཞྗེས་

དབང་བསྐུར། ལུས་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་གང༌། མི་བསྐློད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་

གྱུར། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་གི་ཐ་མར་ཡི་གྗེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཀིས་བསྐློར་

བར་གྱུར། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྒིབ་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་པར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞྗེས་

གསློལ་བ་བཏབ་པས། ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྗེང་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལས་འློད་ཟྗེར་

འཕློས། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་སྦྱངས། སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ལ་

མཆློད་པ་ཕུལ། དྗེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་རྣམས་འློད་ཀི་རྣམ་པར་

བསྡུས་ནས་སྔགས་ཕྗེང་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐིམ་པས། དྗེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་

དཀར་པློར་བབས་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་ཐློན། རང་གི་ཚངས་བུག་

ནས་ཞུགས་ཏྗེ། ལུས་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གིས་གང༌། སློ་གསུམ་

གི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀི་དག་པར་གྱུར། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ས་མ་ཡ་མ་ནུ་

པཱ་ལ་ཡ། ཧྗེ་རུ་ཀ་ཏྗེ་ནློ་པ་ཏིཥྛ། ཌ་ཌློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀློ་མྗེ་བྷ་

ཝ། སུ་པློ་ཥློ་མྗེ་བྷ་ཝ། སརྦ་སིདྡི་མྗེ་པྲ་ཡ་ཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མྗེ། ཙིཏྟཾ་ཤི་ཡཾ་ཀུ་རུ་

ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧློཿ བྷ་ག་ཝན། བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་མཱ་མྗེ་མུཉྩ། ཧྗེ་རུ་ཀ་བྷ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་

སཏ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་བཟླས་ནས་རྒྱུད་མངློན་བརློད་བ་མ་ལས། བདག་ནི་མི་ཤྗེས་རྨློངས་པ་

ཡིས། །དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས། །བ་མ་མགློན་པློས་སྐབས་མཛོད་

ཅིག །གཙོ་བློ་རློ་རྗེ་འཛིན་པ་སྗེ། །ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འགྲློ་བའི་

གཙོ་ལ་བདག་སྐབས་མཆི། །རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་རང་ལ་ཐིམ་པས། རང་

གི་སློ་གསུམ་དང་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གྱུར་ པར་བསམ། 

ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀ །ཧྗེ་ནི་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སྗེམས་ཏྗེ་ ཞྗེས་དང༌། ཨྗེ་བཾ་གི་

དློན་ནློ། །སློང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ ཞྗེས་དང་ ་ཕག་མློ་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་རློ་རྗེ་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པ། ཡང་ན་གྲི་གུག་དང་ཐློད་པ་འཛིན་པ་སྦྱློར། 
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ཤྲི་ཧྗེ་རུ་ཀློ྅ཧཾ། ཞྗེས་ལནགསུམ་བརློད། ༀ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། ར་རཱ། ལ་ལཱ། ཨྗེ་ཨཻ། 

ཨློ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྙ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་

མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས། ཧཀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་ལན་གསུམ་བརློད། རང་གི་ལྟྗེ་བའི་ཕྱློགས་

སུ་ ཞྗེས་དང་ ལྟྗེ་བའི་སྔགས་ཕྗེང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། རང་ཧྗེ་རུ་ཀར་གསལ་བའི་ཐུགས་

ཀར་པཾ་སྗེར་པློ་ལས་ས་ཚོགས་པདའི་ལྟྗེ་བར་ཨཾ་ལས་ ཞྗེས་དང༌། འློད་ཟྗེར་རང་གི་

སིང་གའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། གང་གི་དྲིན་ ཞྗེས་པ་ནས་ པད་ལ་འདུད། །ཧྗེ་རུ་ཀ་

དཔལ་ ཞྗེས་པ་ནས། གུས་ཕྱག་འཚལ། །རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་

པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་གྱུར། ༀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། དྗེ་བཞིན་དུ། པཱ་དྱཾ། 

གིས་ཞབས་བསིལ་དང༌། ༀ་བཛྲ་པུཥྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། དྗེ་བཞིན་དུ། དྷཱ་པྗེ། དི་པྗེ། གནྡྗེ། ༀ་

བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱྗེ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཨཱ་དརྗེ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། དརྨྗེ་ཧཱུཾ། ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་སིང་པློའི་ ཞྗེས་དང༌། མཆློད་པར་གྱུར། 

ༀ་སརྦྦ་བཛྲ་ ཞྗེས་དང༌། སྭཱཧཱ། ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏྗེ་ ཞྗེས་དང་། ་

ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་ ཞྗེས་དང་། འགྲུབ་པར་ཤློག །སྗེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒིབ་པ་ ཞྗེས་དང་། འདྗེབས་སློ། །བགྲློད་དཀའ་ ཞྗེས་དང༌། དབུལ་བར་

བགི། །སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་བདྗེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅིག ། དྗེ་བཞིན་དུ་བར་པ་གཉིས་ལའང་ཐློག་མར་སྦྱར་ལ། སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉློན་མློངས་

པ་དང་ ཞྗེས་པ་ནས་ བལ་བར་གྱུར་ཅིག །བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་ ཞྗེས་

དང༌། བརླབ་ཏུ་གསློལ། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཧཱུཾ་ཕཊ། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ ཞྗེས་

དང༌། བྱིན་གིས་བརླབ་པར་གྱུར། ཆློས་ཐམས་ཅད་ ཅྗེས་པ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར། ༀ་ 
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ཞྗེས་པ་དང༌། ཧཾ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཀིས༌ ཞྗེས་པ་དང༌། རལ་ལ་ཐིམ་ཞིང་རང་ཡང་སློད་

སྨད་ནས་རིམ་གིས་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལ་ཐིམ། ཧཱུཾ་གི་ཞབས་ཀྱུ་ཨཱུ་ནི་ཧ་ལ། ཧའི་ལུས་

ནི་མགློ་བློ་ལ་དྗེའང་ཟླ་ཚེས་ལ། དྗེའང་ཐིག་ལྗེ་ལ། དྗེའང་ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་ཞིང༌། ནཱ་

དའང་མི་དམིགས་པར་གྱུར། ༀ་ཤཱུ་ ཞྗེས་པ་དང༌། ཧཾ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ ཞྗེས་པ་

ནས། འློད་གསལ་དུ་གྱུར། དྗེ་ལྟར་སང་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་སློང་པ་ཉིད་ལས་

རང་གི་སྗེམས་ ཞྗེས་པ་དང༌། མདངས་ཆགས་པ་ནམ་མཁར་གནས་པར་གྱུར། ༀ་སུཾ་

བྷ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཕཊ། ཤར་དུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ནག་པློ། ༀ་གྲཧྞ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཕཊ། 

བྱང་དུ་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་ལང་གུ །ༀ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ་ཕཊ། ནུབ་ཏུ་སྔགས་

དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་དམར་པློ། ༀ་ཨཱ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ་ཕཊ། ལྷློར་སྔགས་དྗེ་ཉིད་ཁ་དློག་སྗེར་པློ་

རྣམས་འཁློད་པར་གྱུར། སྔགས་དྗེ་རྣམས་ལས་རང་རང་གི་ ཞྗེས་པ་དང༌། འཕློས་པས་

ཚངས་པའི་འཇིག་རྟྗེན་ནས། ཞྗེས་དང་། གཟུགས་ཆྗེན་པློ་རྣམས་སུ་གྱུར། སྔགས་འློད་

ཟྗེར་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཤར་ནག །བྱང་ལང༌། ནུབ་དམར། ལྷློ་

སྗེར་བའི་ས་ཚོག །རློ་རྗེའི་ར་བ་གྲུ་བཞི་པ་ཚངས་པའི་འཇུག་རྟྗེན་ནས་ ཞྗེས་དང༌། ཁྱབ་

པར་གྱུར། ར་བ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ ཞྗེས་དང་ མཚན་པའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟྗེར་ལས། 

གསྗེར་གི་ས་གཞི་ལ་ ཞྗེས་དང༌། ས་ཚོགས་རློ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ས་ཚོགས་རློ་

རྗེའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟྗེར་ལས་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ ཞྗེས་དང༌། གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་ ཞྗེས་དང༌། 

བསྐློར་བར་གྱུར། ༀ་མྗེ་དི་ནི་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། དྗེ་ནས་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀི་སྗེ་གློལ་

ཤར་ནས་གཡློན་སྐློར་དུ་ཕྱློགས་བཞིར་གཏློག་པ་སྔར་ལྟར་བྱ། ཤར་ལྷློ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་གཡས་སྐློར་དུ་མཚམས་

བཞིར། ༀ་སུཾ་བྟ་ ཞྗེས་པ་ནས་ བིདྱཱ་རཱ་ཛ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་པའི་བར་བཞི་བརློད། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་འགྲློ་བ་རྣམས་བགྗེགས་དང་བལ་བར་གྱུར། སྲུང་འཁློར་གི་དབུས་སུ་ཡཾ་སྔློན་
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པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རླུང་གི་ ཞྗེས་དང་ གྗེ་སར་སྗེར་བའི་ས་ཚོགས་པད་ཆུང་

ངུའི་དབུས་སུ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཨཾ་ཨཿ དབྱངས་དཀར་པློ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕག་གཅིག་གཡས་

སྐློར་དང༌། སར་ཡང༌། ཨ་ཨཱ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཨཾ་ཨཿ སྗེ་དབྱངས་དཀར་པློ་བཅུ་དྲུག་པ་

ཕག་གཅིག་གཡློན་སྐློར་དུ་རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁློད། དྗེའི་ཕྱི་རློལ་ཏུ་དཔྗེ་བྱད་ ཅྗེས་

དང་ ཀ་སྗེ་གསལ་བྱྗེད་དམར་པློ་བཞི་བཅུ་པ་ཕག་གཅིག་གཡས་སྐློར་དང༌། སར་ཡང་

ཀ་ཁ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཀ་སྗེ་གསལ་བྱྗེད་དམར་པློ་བཞི་བཅུ་པ་ཕག་གཅིག་གཡློན་སྐློར་དུ་

རིམ་པ་གཅིག་གིས་འཁློད། དྗེ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་དང་། མཉམ་པ་

ཉིད་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས། རང་ནམ་མཁའི་ནཱ་དས་ཟླ་བ་དཀར་ལ་ ཞྗེས་དང༌། སྗེམས་ཅད་གི་

དློན་བྱའློ་སམ་པའི་འཕྗེན་པ་དང་ལྡན་པས། ཟླ་བའི་དབུས་སུ་ནཱ་ད་ཞུགས་པ་ལས། 

ནཱ་ད་ལས་ཐིག་ལྗེ། དྗེ་ལས་ཟླ་ཕྱྗེད། དྗེ་ལས་ཧའི་མགློ་བློ། དྗེ་ལས་ཧའི་ལུས། དྗེ་

ལས་ཨཱུ་གྲུབ་པའི་ ཞྗེས་དང་ སློ་སློར་རྟློག་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས། ཧཱུཾ་ལས་ཁ་དློག་ ཅྗེས་དང༌། འགྲློ་

བ་རྣམས་འཁློར་ལློ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཀི་གློ་འཕང་ལ་བཀློད་པ་དང༌། སྔློན་ཐློག་མ་མྗེད་

པ་ནས་ ཞྗེས་དང་ ནཱ་ད་ལ་ཐིམ་ཞིང་། ཧཱུཾ་ཡིག་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

དུ་གྱུར་པ་ནི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡྗེ་ཤྗེས། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཤུདྡློ྅ཧཾ་ཟླ་བ་དབྱངས་

གསལ་ཧཱུཾ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ ཞྗེས་པ་ནས། དུས་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་ནི་ཆློས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་ཏྗེ། དྗེའང་ཁང་པ་བརྩྗེགས་པའི་གཞལ་ཡས་

ཁང་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་པ་ ཞྗེས་དང་ ལྷློ་སྗེར། དབུས་སྔློ་བ། དྗེའི་དབུས་སུ་ས་ཚོགས་

པད་དང་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར། དབུས་ཀི་པདའི་ལྟྗེ་བར་ཉི་མའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ ཞྗེས་དང༌། གཡློན་ཞལ་ལང༌། རྒྱབ་ཞལ་དམར། གཡས་ཞལ་སྗེར་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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བ། ཞལ་རྗེ་རྗེའང་ ཞྗེས་དང་ ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་

པ་ ཞྗེས་དང༌། དློ་ཤལ་ཅན་རང་པ་གཉིས་བགྲད་པ་གཞུའི་དབྱིབས་སུ་ཡློད་པ་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་བ་རིམ་རྩྗེགས་ཀི་ ཞྗེས་དང་ གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ། རང་

བརྒྱད་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཀ་བ་བརྒྱད། ཕ་གུ་དང་ ཞྗེས་པ་ནས་ དཀིལ་འཁློར། 

སིང་གའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་ ཞྗེས་དང༌། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྐུ་

མདློག་མཐིང་ག་ཞལ་བཞི་པའི་ ཞྗེས་དང༌། མི་རུས་ཀི་ཐལ་བས་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་

བྱུགས་པ། ལྟྗེ་བའི་དམར་ཆ་གཏུམ་མློ་མྗེའི་གཟུགས་ཀི་ཐིག་ལྗེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་མ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སྐུ་མདློག་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་པ་ ཞྗེས་པ་

ནས་ མི་མགློ་སྐམ་པློ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན་ཏྗེ། དཔྱིད་དང་ཐིག་ལྗེའི་ངློ་བློ་གཉིས་སིང་

གར་ཕད་ནས་སློམས་པར་འཇུག་པས་བཞུགས་པ། སིང་གའི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ 

ཞྗེས་དང་ ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསམས་པ། གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་

པ་ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང་། ཐློད་སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། ཤར་ལྷློ་ལ་སློགས་

པའི་ ཞྗེས་དང༌། འཁློར་ལློ་ཉྗེར་བཞིའི་རྣམ་པ་ཅན། ཕྱིའི་ཡུལ་ཉྗེར་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར། 

གནས་ཉྗེར་བཞིའི་རྩ་དང་ཁམས་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་དཔའ་མློ་དང་དཔའ་བློ་ཉྗེར་བཞིར་གྱུར་པ་ནི། སྐྲ་མཚམས་པཱུལི་ར་མ་ལ་ཡ་ན་

གནས་པའི་རྩ་ནང་གི་ཁམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལི་དང༌། རྩ་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་རབ་གཏུམ་མ། སྤྱི་གཙུག་ཛཱ་ལན་ད་རར་གནས་པའི་རྩ་ནང་གི་

”ཁམས་
1

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་”མཧ་ཀྐཾ
2

་ལ་དང་གཏུམ་མིག་མ་ དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་མཐར། 

1  སྐུ།   ཁམས་དང་རྩ་གཉིས

2  སྐུ།   མཧཱ་ཀངྒ



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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པུས་མློ་གཉིས་ཀུ་ལུ་ཏར་གནས་པའི་རྩ་ནང་གི་ཁམས་དང་རྩ་གཉིས་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང་བརྩློན་འགྲུས་ཆྗེན་མློ་སྗེ་ཉྗེ་བའི་དུར་ཁློད་

དྗེ་སྐུའི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་ས་འློག་ན་སྤྱློད་པའི་ཚུལ་གིས་

བཞུགས་པ། ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་ལ་སློགས་པའི་ཉྗེར་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་

ཕྱག་གཉིས་ཀིས་གཡས་རློ་རྗེ་དང་གཡློན་དྲིལ་བུ་བསམས་ནས་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། 

དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་ཅན། སྤྱི་བློར་ ཞྗེས་པ་ནས་ དཔྲལ་བར་རློ་རྗེའི་ཕྗེང་བ། 

ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་རླློན་ལྔ་བཅུའི་དློ་

ཤལ་དང་སག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན་གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པ། རབ་

གཏུམ་མ་ལ་སློགས་པའི་དཔའ་མློ་ཉྗེར་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ ཅྗེས་པ་

ནས་ ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། ལྕྗེའི་རྩ་བར་

གནས་པའི་རྩ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་དང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཁྭ་གདློང་མ་ནག་མློ་ དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ། མཛོད་སྤུའི་བུག་པར་གནས་པའི་རྩ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་

དང་ངློ་བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རྗེ་བརྟན་མ་གཡས་

སྔློ་གཡློན་སྗེར་བ། དྗེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏྗེ། ས་བུག་གཉིས་ན་གནས་པའི་རྩ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་དང་ངློ་

བློ་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་གནས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རྗེ་འཇློམས་མ་གཡས་

ལང་གཡློན་སྔློ་བ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་མ། ཞྗེས་པ་ནས། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བསམས་པ་ 

ཞྗེས་པའི་བར་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིའི་སྐབས་བཞིན་སྦྱར་ལ། རློའི་གདན་ལ་གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་སྐམ་ལྔ་

བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། ཡབ་ཀི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པ་ལས་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽

642

བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་དཀར་པློ་ ཞྗེས་པ་ནས། རྩྗེ་མློར་དྱཱ་སྗེར་པློས་མཚན་པ། ཡབ་ཀི་ལྟྗེ་བར་

ཟླ་གདན་ལ། ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ། ༀ་

སརྦ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡྗེ་བཛྲ་བརྞ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། མགྲིན་པར་ཉི་གདན་ལ། ༀ་

ཤྲི་བཛྲ་ཧྗེ་ཧྗེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྲ་ལ་སམྦ་རི་སྭཱཧཱ། དཔྲལ་བར་ཉི་གདན་

ལ། ༀ་ཧྲིཿ ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཀི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་དམར་པློ་འློད་ཟྗེར་འཕློ་བ་

གཡློན་སྐློར་དུ་གནས་པ། ཡུམ་གི་ལྟྗེ་བར་ཉི་གདན་ལ། ༀ་ཤྲི་བཛྲ་ཧྗེ་ཧྗེ་ ཞྗེས་པ་ནས་ 

ཛྭ་ལ་སམྦ་རི་སྭཱཧཱ། ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ། ༀ་ཧྲིཿ ་ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། མགྲིན་པར་

ཟླ་གདན་ལ། ༀ་བཛྲ་བཻ་རློ་ཙ་ནཱི་ཡྗེ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། དཔྲལ་བར་ཟླ་གདན་ལ། ༀ་

སརྦ་བུདྡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ ཞྗེས་པ་ནས། སྭཱཧཱའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་དམར་པློ་འློད་ཟྗེར་

འཕློ་བ་གཡློན་སྐློར་དུ་གནས་པ། སྔགས་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་ཞལ་སྦྱློར་ཞིང་འློད་

ཟྗེར་འཁྱུད་པའི་རྣམ་པ་ༀ་ཤྲི་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

སློམས་པར་ཞུགས་པས་བྱང་སྗེམས་ཞུ་བ་ ཞྗེས་དང༌། ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་

སྐྗེས་པས་རྟྗེན་དང་བརྟྗེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀང་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་ཀི་ངློ་

བློར་གྱུར་ཅིང༌། དྗེ་ལྟར་བདྗེ་སློང་དབྱྗེར་མྗེད་དུ་སྦྱར་བ་དྗེ་ཉིད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་

ཕྱློགས་ཀི་ཆློས་སློ་བདུན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་ལྷ་སློ་བདུན་དུ་ཤར་བ་ཡིན་ཞིང་ལྷ་

རྣམས་སང་ལ་རང་བཞིན་མྗེད་པ་མྗེ་ལློང་གི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་གྱུར། རང་གི་

སིང་གར་ༀ་ཧ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དཀར་པློ་

དཀར་དམར་ནག་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གི་གཡས་རློ་རྗེ་དང་ཌཱ་མ་རུ་དང་མགློ་

བློ། གཡློན་དྲིལ་བུ་དང་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཕག་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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བ། མགློ་བློར་ན་མ་ཧི་སྗེར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སང་སྗེར་པློ་”ཞལ་ཕྱག་

བཞིའི་
1

གཡས་གཉིས་འཁློར་ལློ་དང་ཌཱ་མ་རུ་གཡློན་གཉིས་དྲིལ་བུ་དང་ཐློད་པ་དང་

བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། གཤིན་རྗེ་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། དྗེ་བཞིན་དུ་རྟ་མཆློག་

གི་ཕྱག་མཚན། ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པ། ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ་ ཙཎི་ཀ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། རློར་

སྗེམས་ཟླ་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་ཟླ་བའི་འློད་ཀློར་ཅན། གཞན་ལྔ་ཉི་གདན་ལ་

གཞུགས་ཤིང་ཉི་མའི་འློད་ཀློར་ཅན། དཔའ་པློ་དྲུག་པློ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་

གིས་བརྒྱན་ཅིང་ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་རླློན་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། 

སྤྱན་གསུམ་པ་གཡས་བརྐང་གིས་བཞུགས་པ། གཙོ་མློའི་ལྟྗེ་བར་ༀ་བཾ་ ཞྗེས་དང་ཕག་

མློའི་སྐབས་སུ། གཡློན་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཞགས་པ་འཛིན་པ། རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་དང་

མཉམ་པར་སྦྱློར་བ། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་སྦྱར་མཐར། ཙཎི་ཀ་དུད་ཀ་རྟ་མཆློད་དང་

མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་གཡས་གཉིས་ཌཱ་མ་རུ་

དང་གྲི་གུག །གཡློན་གཉིས་ཐློད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། 

རྨློངས་བྱྗེད་མ་ཟླ་གདན་ལ་བཞུགས་ཤིང་ཟླ་བའི་འློད་ཀློར་ཅན། གཞན་ལྔ་ཉི་གདན་

ལ་བཞུགས་ཤིང་ཉི་མའི་འློད་ཀློར་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྤྱན་གསུམ་པ་ ཞྗེས་པ་ནས་ 

ཐློད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་དང༌། ཐློད་སྐམ་ལྔ་བཅུའི་དློ་ཤལ་ཅན། གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་དང་པློར་གཡློན་དུ་བསྐློར་ཞིང་དྗེ་ནས་གཡས་སུ་བསྐློར་ལ་ ཕ້་ ཞྗེས་བརློད་ལ། ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འཕློས་པའི་འློད་

ཟྗེར་གིས་ཕྱློགས་བཅུའི་འཇིག་རྟྗེན་གི་ཁམས་ན། ཞྗེས་དང༌། ཡྗེ་ཤྗེས་པའི་འཁློར་ལློ་

1  སྐུ།   ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི
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དབང་གི་ལྷ་དང་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་དང་བཅས་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས། 

འློད་ཟྗེར་སིང་གར་ཐིམ། ཧཱུཾ་ ཞྗེས་བགྗེགས་བསྐྲད། ༀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་མཆློད་ཡློན་ཕུལ། 

ༀ་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ བཛྲ་པཱ་ཤ་ཧཱུཾ། བཛྲ་སློ་ཊ་བཾ། བཛྲ་གཎྗེ་ཧློཿ ། ཞྗེས་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་དང་

བཅས་པས་དགུག་གཞུག་སློགས་བྱས་ལ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤྱི་བློར་ཟླ་བ་ལ། ཞྗེས་དང༌། ཧཱུཾ་སྔློན་

པློ། ༀ་ཡློ་ག ། ཞྗེས་པ་ནས། ཧཾ། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་པ་གཉིས་ ཞྗེས་དང་། ཤར་བའི་

ཆ་ཤས་སློ། །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། བཛྲ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། སྐད་ཅིག་མའི་སྔགས་དང་པློ་གཉིས་ལ་པད་

ཀློར་དང་པློར་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་དང༌། དྗེ་ནས་གཡློན་གི་ནུ་མའི་སྗེང་དང༌། དྗེ་ནས་ཡང་དབུས་དང་དྗེ་ནས་

གཡས་ཀི་ནུ་མའི་སྗེང་དང༌། ཡང་དབུས་སུ་བྱས་ལ། མཐར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱ་ཞིང་བཛྲ་ཤུདྡ་ལ་དང་པློར་གཡློན་གི་

ནུ་མའི་སྗེང་དང༌། དྗེ་ནས་གཡས་དང་དྗེ་ནས་དབུས་སུ་པད་ཀློར་བྱས་ལ། མཐར་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་བྱའློ། །ༀ་ཨḒḻཾ་

པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སྔར་བཞིན་མཆློད་ནས། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས ཞྗེས་པ་ནས 

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར། སྤྱི་བློ་ནས་ ཞྗེས་དང༌ 

དབང་གི་ལྷ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་ༀ་སུཾ་བྷ། ཞྗེས་སློགས་ཀིས་མཆློད་པ་ཆུ་

གཉིས་ཞལ་བསིལ་དང་བཅས་པའི་མཆློད་རས་རྣམས་བསང་སྦྱང་བསྐྗེད་པ་སློགས་སྔར་ལྟར་བྱས་ལ། ༀ་ཨḒḻཾ། 

ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྔར་ལྟར་མཆློད་ཡློན་དབུལ་པའམ། ཡང་ན་ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཤྲི་ཙཀྲ་སཾ་བྷ་ར་མཎ་

ལ་ཙཀྲ་བཱི་ར་ཡློ་གི་ནཱི་བཛྲ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གིས་མཆློད་ཡློན་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་ ཨḒḻཾ་ གི་

གནས་སུ་ པཱ་དྱཾ་ དང༌། ཨཉྩ་མཱ་ཎི་ དང༌། པུཥྗེ་ ནས ཤཔྟ འི་པར་རྣམས་བཅུག་ལ། ཆུ་གཉིས་ཉྗེར་སྤྱློད་

རློལ་མློ་དང་བཅས་པ་དབུལ། ༀ་ཨཱཿ བཛྲ་ཨཱ་དརྗེ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་སློགས་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཀང་སྔར་ལྟར་

མཆློད། ནང་མཆློད་གཏློར་མ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ་འབུལ་བ་ནི། མགྲློན་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་

དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་དཀར་པློ་རྩྗེ་གསུམ་པ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁློད་པའི་རློ་



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་གྱུར་ པར་བསམས་ལ། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་

སིན་གིས་གཡློན་སྐློར་དུ་ལན་གསུམ་དཀྲུགས་ལ། དབུས་སུ་བདུད་རྩིའི་སིང་པློ་བྱུང་བར་བསམས་ཏྗེ། གཡློན་པའི་

མཐྗེབ་སིན་སྦྱར། དབུས་ནས་བངས་ཏྗེ། སྨིན་མཚམས་སུ་སྗེང་དུ་གཏློར་ཞིང༌། ཕྱློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་

གི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་ཕིན་ལས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ངློ་བློ་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་སློང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་འཕགས་

པའི་དགྗེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀི་མངའ་བདག་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ། རློ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པློའི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། དྗེ་བཞིན་དུ་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་གི་

མཐར། འབྲུ་གསུམ་བཏགས་ལ་དབུལ། ༀ་ཧྲི་ཧ་ཧ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་པ་ནས། ༀ་ཡ་མ་

མ་ཐ་ནཱི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལྷ་རང་རང་གི་སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་པ་སིང་གའི་ཐད་ནས་

སྔར་ལྟར་ཕུལ་ལ། དྗེ་ནས་མཐྗེབ་སིན་གིས་ནང་མཆློད་བངས་ཏྗེ་ལྕྗེ་རྩྗེ་སྨིན་མཚམས་སྤྱི་གཙུག་གསུམ་དུ་ཐིག་ལྗེ་

བྱས་ལ། ཆློས་སྐློང་རྣམས་ཀི་སྔགས་ལ་འབྲུ་གསུམ་བཏགས་ནས་ཕུལ། དུར་ཁློད་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་

ཕྱློགས་སྐློང་ཞིང་སྐློང་ཀླུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། གཞི་བདག་དང་

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ཞལ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལྟྗེ་བའི་ཐད་ནས་

གཏློར་ཞིང་མཆློག་སྦྱིན་གི་ཕྱག་རྒྱས་དབུལ། དྗེ་ནས་ནང་མཆློད་མཐྗེབ་སིན་གིས་རང་གི་ལྕྗེ་རྩྗེ་ལ་བཞག་ནས། ༀ་

ཨ་མྲ་ཏ། ཞྗེས་པ་ནས་ ཀློ྅ཧཾ་མགྲློན་ཐམས་ཅད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་བདུད་རྩིས་ཚིགས་པར་

གྱུར། ༀ་སརྦ་བཛྲ་ཀ་མི་ནི་ ཞྗེས་སློགས་ཀིས་སྔར་ལྟར་སིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་བཞིས་ཐློད་པ་བདུད་

རྩིས་གང་བའི་མཆློད་པར་བསམ་ ༀ་ཤྲི་མཧཱ་སུ་ཁ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཕཊ་སྭཱཧཱ། གནས་བཞི་དང་

གསང་གནས་བྱིན་གིས་བརླབས་པས་ཡབ་ཡུམ་སློམས་པར་ཞུགས་བྱང་སྗེམས་

ཞུ་བ་སྤྱི་བློ་ནས་མགྲིན་པར་སྗེབས་པ་ན་དགའ་བ་ ཞྗེས་དང༌ ལྷན་སྐྗེས་ཀི་ཡྗེ་ཤྗེས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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སྐྗེས་པས་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་བདྗེ་བ་ཆྗེན་པློ་ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར། དཀིལ་

འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལྷན་སྐྗེས་ཀི་བདྗེ་བ་དང་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་དབྱྗེར་མྗེད་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ལ་སློགས་པར་ཞུགས་པས་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པས་མཉྗེས་པར་གྱུར། དྗེ་

ནས་ལྷ་སློ་སློའི་སྐུ་གསལ་བར་དམིགས་ནས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ལྷ་སློ་སློའི་སྔགས་བརློད། 

ༀ་བཅློམ་ལྡན་དཔའ་བློའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་བསྐལ་

པ་ཆྗེན་པློའི་མྗེ་དང་མཉམ་པའི་འློད་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་རལ་བའི་ཅློད་པན་མི་ཟད་པ་དང་

ལྡན་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་མཆྗེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་འཇིགས་པའི་ཞལ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་

སློང་ཕག་ཕྱག་ནི་འབར་བའི་འློད་ཟྗེར་ཅན་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་དགྲ་ས་ཞགས་གདྗེངས་

མདུང་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་འཛིན་པ་ཅན་ཧུཾ་

ཧཱུཾ་ཕཊ། ༀ་སྐུ་ཆྗེན་དུད་ཀ་བགྗེགས་མཐར་མཛད་ལ་འདུད་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅྗེས་ཡབ་ཀི་རང་

བརྒྱད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའམ། ཡང་ན་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཡབ་ཀི་རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་དང༌། ཡུམ་གི་རང་

བརྒྱད་དང་བཅས་པས་བསློད་དློ། །བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློའི་བཟླས་པ་བྱ་ཚུལ་ནི། བཟླས་པའི་སྔགས་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་འཐློན་ནས་ ཞྗེས་པ་ནས འབྱུང་འཇུག་བྱྗེད་ཅིང་ཞལ་ཐམས་

ཅད་དང་འཁློར་གི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞལ་ནས་སྔགས་ཀི་སྒ་འབྱུང་བར་གྱུར། བར་

བསམ་ཞིང་ཡབ་ཀི་སྔགས་བཟླའློ། །འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྔགས་བཟླ་བའི་ཚེ། ལྷ་རང་རང་གི་ཐུགས་

ཀར་ཉི་གདན་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་བཟླ་བྱའི་སྔགས་ཀིས་བསྐློར་བའི་དབུས་ཀི་

ཡི་གྗེ་ལས། ཞྗེས་དང༌། འགྲློ་བའི་དློན་བྱས། སར་འདུས་ཏྗེ་དབུས་ཀི་ཡི་གྗེ་ལ་ཐིམ་པའི་

སྤློ་བ་དང་བསྡུ་བའི་མཛད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ པར་བསམ་ཞིང་བཟླའློ། །གཏློར་མའི་སྐབས་སུ་ སློང་

པའི་ངང་ལས་ ཞྗེས་དང༌། གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་གཡས་གཡློན་གཉིས་སུ་རྒྱལ་མཚན་



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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གིས་མཚན་པ་ ཞྗེས་དང༌། ཕྱི་དཀར་ལ་ནང་དམར་བའི་ནང་གི་ཤར་དུ་ༀ་དཀར་པློ་

ལས་བྱུང་བའི་དྲི་ཆྗེན་ༀ་གིས་མཚན་པ་ ཞྗེས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་སྦྱར་མཐར། 

དབང་ལྡན་དུ་ཧཾ་ལང་གུ་ལས་བྱུང་བའི་རྟའི་ཤ་ཧཾ་གིས་མཚན་པ། རླུང་གཡློས་པ་

ལས་མྗེ་ ཞྗེས་དང༌། དམར་སྗེར་དུ་གྱུར། དྗེའི་སྗེང་དུ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་ ཞྗེས་དང་ བསིལ་

བར་གྱུར། “ༀ་ཨ་ཨཱཿ ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།
1

 ཡི་གྗེ་དྗེ་ཉིད་ ཅྗེས་པ་ནས་ བདུད་རྩིའི་སྗེང་དུ་

གནས་པ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཞྗེས་དང་། བཀུག་པ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་ལ་

ཐིམ་ཞིང་དྗེ་གསུམ་ཡང་རིམ་གིས་ཞུ་བ་ཐློད་པར་ཐིམ་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། སྔར་སྤྱན་

དྲངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བྱས་ལ་ ཕ້་ ཞྗེས་བརློད། དུར་ཁློད་ལ་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་ལ་སློགས་པ་

འཁློར་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་མདུན་དུ་སྤྱན་དྲངས། ༀ་

ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སྔར་བཞིན་ཆུ་གཉིས་ནས། རློལ་མློའི་བར་གིས་མཆློད་ནས། ལག་པ་གཉིས་

རློ་རྗེའི་ཐལ་མློ་དང་མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་པློ་རྣམས་བདྗེ་སློང་གི་ངློ་བློ་དབྱྗེར་

མྗེད་དུ་གྱུར་ཅིང་ལྷ་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ ཞྗེས་པ་ནས་ སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་

གྱུར་ༀ་བཛྲ་ཨ་ར་ལི་ཧློཿ ། ཞྗེས་དང་ ༀ་ཀ་ར་ཀ་ར། ཞྗེས་པ་ནས། དི་ལི་དི་ལི་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཅྗེས་འཁློར་ལློ་གསུམ་དང༌། ༀ་བཛྲ་ཨ་ར་ལི་ ཞྗེས་སློགས་ཀིས་གཏློར་མ་འབུལ། མཆློད་ཅིང་བསློད་ནས། 

སིད་པ་དང་མཉམ་ཞི་བ་ཆགས་བཅློམས་ཀུན་ཏུ་རྟློག་པ་འཇློམས། །ཁྱློད་ནི་དངློས་པློ་

མཐའ་དག་མཁའ་ལྟར་གཟིགས་པ་དང་ལྡན་པ། །མགློན་པློ་ཤིན་ཏུ་བརྩྗེ་བ་ལྕི་བའི་

ཆུས་བརླན་ཐུགས་ཀི་ཆུས། །མཛོད་ཅིག་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་བདག་ལ་ཤིན་ཏུ་རྗེས་

བརྩྗེར་མཛོད། །ཅྗེས་གསློལ་བ་གདབ་ དུར་ཁློད་ན་གནས་པའི་ཕྱློགས་སྐློང་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། 

1  སྐུ།   ༀ་ཨ་ཨཱཿ ཞྗེས་པ་ནས་ ཀ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བདྗེ་མཆློག་གི་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་བཞྗེངས་པའི་

མགྲློན་རྣམས་ཀི་ལགས་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་ནས་འབྲུ་

ཙམ་འཁློད་པའི་རློ་རྗེའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་ནས་གསློལ་བར་གྱུར། ༀ་ཁ་ཁ་ 

ཞྗེས་པ་ནས་ ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ༀ་ཨḒḻཾ་པྲ་ཏི་ཙྪ་སྭཱཧཱ། ཞྗེས་སྔར་བཞིན་ཆུ་གཉིས་རློལ་མློ་དང་བཅས་

པའི་བར་གིས་མཆློད་ལ། རང་བརྒྱད་ཀིས་བསློད། ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་དང༌། ཞྗེས་པ་ནས། 

ཡིད་ལ་འདློད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤློག །

ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ་ཞྗེས་དང༌ ༀ་ཡློ་ག་ ཞྗེས་པ་ནས། ཧཾ། ༀ་བཛྲ་མུཿ འཇིག་རྟྗེན་པ་

རྣམས་རང་གནས་སུ་གཤྗེགས་ཤིང་། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་བདག་ཉིད་ལ་

ཐིམ་པར་གྱུར། དྗེ་ནས་སྐུ་དཀིལ་དང་བཅས་པ་བསྡུ་ཚུལ་ནི་ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་ ཞྗེས་པ་

ནས་ དྗེ་རྣམས་སིང་གའི་ཡབ་ཡུམ་ལ། དྗེ་གཉིས་སིང་གར་ཐིམ་པར་གྱུར། པར་བསམ་ 

གཞལ་ཡས་ཁང་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཐིམ། ཞྗེས་པའི་རྗེས་སུ་ ལྷ་རྣམས་རང་གནས་སུ་

ཐིམ་པ་ལས། རྩ་དང་ཁམས་རྣམས་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་ པར་བསམ་ གཞིའི་

ཧྗེ་རུ་ཀ་ ཞྗེས་པ་ནས་ ཐུགས་གའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་ཐིམ། ཧཱུཾ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྔློན་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་

ཡུམ་དང་བཅས་པར་གྱུར། ཞྗེས་དང་སྤྱློད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ རང་ཉིད་ཧྗེ་རུ་ཀ་སྔློན་པློ་

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་རློ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་གཡས་བརྐང་གིས་

བཞུགས་པ་ལ། ཡུམ་རློ་རྗེ་ཕག་མློ་དམར་མློ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས་གྲི་གུག་

དང་ཐློད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པར་གྱུར་ པར་བསམ། གློ་ཆའི་སྲུང་བ་ནི་ རང་གི་སིང་གར་ཟླ་

བ་ལ་རློ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ངློ་བློ་ༀ་ཧ་དཀར་པློ། མགློ་བློར་ཉི་མ་ལ་རྣམ་སང་གི་ངློ་བློ་



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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ན་མ་ཧི་སྗེར་པློ། ཞྗེས་པ་ནས་ དཔྲལ་བར་ཉི་མ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དབང་

གི་རང་བཞིན་རྟ་མཆློག་གི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཧཾ་ལང་གུ་ ཞྗེས་པའི་བར་གིས་གློ་ཆ་དྲུག་དགློད་ གཙོ་

མློའི་ལྟྗེ་བར་ཉི་མ་ལ་རློ་རྗེ་ཕག་མློའི་ངློ་བློ་ༀ་བཾ་དམར་པློ་ ཞྗེས་པ་ནས་ དཔྲལ་བར་ཉི་

མ་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དབང་གི་རང་བཞིན་ཙཎི་ཀའི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཕཊ་

དུད་ཀས་མཚན་པར་གྱུར། ཞྗེས་དང་གློ་ཆ་ཆྗེན་པློས་བསྲུང་བ་ནི། སྤྱི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་

ཉྗེར་བཞིར་ཉི་གདན་ལ་པཱུ་ཛཱ། ༀ་ཨ། གློ །རཱ། དྗེ། མ། ཀ །ཨློ། ཏི། ཀློ། ཀ །ལ། ཀ། 

ཧི། པྲྗེ། གྲི། ས།ཽ སུ། ན། སི། མ། ཀུ་རྣམས་ཐིག་ལྗེས་བརྒྱན་པར་གྱུར། ཚམ་དམ་སྔགས་

ཀིས་བསྲུང་བ་ནི། གཡློན་པའི་མཐྗེབ་མཛུབ་ཀིས་སྔགས་བརློད་པའི་ཕྱློགས་དྗེར་སྗེ་གློལ་གཏློག་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་

ཤར་དུ། ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། བྱང་དུ་ ༀ་གྲཧྞ་གྲཧྞ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ནུབ་ཏུ་ ༀ་གྲཧྞ་པ་

ཡ་གྲཧྞཱ་པ་ཡ་ཧུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ལྷློར་ ༀ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧློ་བྷ་ག་ཝཱན་བཛྲ་ཧུཾ་ཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་ནས་བསྲུང་

བར་བྱའློ། །ཁ་ཟས་ཀི་དུས་སུ་རང་གི་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བར་དམིགས་ནས། ཁ་ཟས་ཀི་ཆ་  

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས་བྱིན་གིས་བརླབས་ལ། ༀ་ཁ་ཁ་ ཞྗེས་པ་ནས་ སྭཱཧཱ། ཞྗེས་པའི་

བར་ལན་ཅིག་བརློད་དྗེ། ཕྱློགས་སྐློང་ལ་གཏློར་མ་ཕུལ། བཟའ་བཏུང་བྱིན་གིས་བརླབས་ནི། ལག་པ་གཡས་

པ་ལ་རྣམ་སང་གི་ངློ་བློ་ཧློ་དཀར་པློ་ལས་སྐྗེས་པའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རྩིབས་

བརྒྱད་པ་ཧློ་ཡིག་གིས་མཚན་པ། བསམས་པའི་སྗེང་དུ་བཟའ་བཏུང་ངམ་བཟའ་བཏུང་དང་བཅས་པའི་

སློད་དངློས་སུ་བཞག་པའམ་དྗེར་མློས། ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་སང་མཐའི་ངློ་བློ་ཧ་དམར་པློ་ལས་

སྐྗེས་པའི་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཧས་མཚན་པ། བསམས་ལ་ཁ་ཟས་ཀི་ཁ་དགབ་

པའམ་དགབ་པར་མློས་ལ། ཁ་ཟས་ཀི་སྗེང་དུ་ཉི་གདན་ལ་མི་བསྐློད་པའི་ངློ་བློ་ཧྲིཿ སྔློན་པློ་ 

བསམས་ལ་ ཧ་ཧློ་ཧྲིཿ ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས་རིམ་པ་ལྟར། 



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཁ་དློག་དྲི་ནུས་ཀི་སྐློན་བཅློམས་ཤིང་བདུད་རྩིར་གྱུར། ཧྲིཿ འི་གཡས་སུ་ༀ་

དཀར་པློ་གཡློན་དུ་ཨཱཿ དམར་པློ་མདུན་དུ་ཧཱུཾ་སྔློན་པློ་གནས་པར་གྱུར། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། 

ཞྗེས་ལན་གསུམ་བརློད་པས། རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་ཞིང་བྱིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་ པར་བསམས་ལ་

སྐབས་འདི་དང་གཞན་དུ་བཟའ་བཏུང་ལ་སློགས་པའི་དུས་སུ་ལག་མཆློད་བྱ་ཚུལ་ནི་ལག་པ་གཡས་པའི་མཐྗེབ་སིན་

གིས་ནང་མཆློད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་བརློད་ཅིང་གཡློན་པ་ལ་བསང་གཏློར་བྱས་ལ་ལག་པ་མཉྗེ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་

གཡློན་པའི་སློར་མློ་ལྔ་ལ་མྗེ་ཏློག་རྗེ་རྗེ་བཞག་པའམ། ཡང་ན་ནང་མཆློད་ཀི་ཐིག་ལྗེ་རྗེ་བྱས་ཏྗེ། གཡློན་པའི་

སློར་མློ་རྣམས་བསྡུས་པའི་མཐྗེ་བློང་ལ་ཟླ་གདན་དང༌། གཞན་བཞི་དང་སློར་མློ་ལྔ་

བསྡུས་པའི་སྗེར་མློ་རྣམས་ལ་ཉི་གདན་རྗེ་རྗེ། གདན་དྗེ་རྣམས་ཀི་སྗེང་དུ་མཐྗེ་བློང་

ལ་རློར་སྗེམས་ཀི་ངློ་བློ༌ༀ་ཧ་དཀར་པློ། མཛུབ་མློ་ལ་རྣམ་སང་གི་ངློ་བློ་ན་མ་ཧི་

སྗེར་པློ་གུང་མློ་ལ་པད་གར་དབང་གི་ངློ་བློ་སྭཱཧཱ་ཧུ་དམར་པློ། སིན་ལག་ལ་དཔལ་ཧྗེ་

རུ་ཀའི་ངློ་བློ་བཽཥ་ཊ་ཧྗེ་ནག་པློ། མཐྗེའུ་ཆུང་ལ་རློ་རྗེ་ཉི་མའི་ངློ་བློ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧློ་དམར་

སྗེར། སྗེན་མློ་རྣམས་ལ་རྟ་མཆློག་གི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཧཾ་ལང་གུ ། རྣམས་བསམས་ལ། གཡློན་

པའི་མཐིལ་དུ་པད་དམར་པློ་འདབ་མ་ལྔ་པའི་ཉི་མ་ལ་རློ་རྗེ་ཕག་མློའི་ངློ་བློ་ༀ་བཾ་

དམར་པློ། ཤར་གི་འདབ་མར་ཉི་མ་ལ་གཤིན་རྗེ་མའི་ངློ་བློ་ཧཾ་ཡློཾ་སྔློན་པློ། དབང་

ལྡན་དུ་ཟླ་བ་ལ་རྨློངས་བྱྗེད་མའི་ངློ་བློ་ཧཾི་མློཾ་དཀར་པློ། བྱང་དུ་ཉི་མ་ལ་སྐློད་བྱྗེད་མའི་

ངློ་བློ་ཧཾ་ཧཾི་སྗེར་པློ། ནུབ་ཏུ་ཉི་མ་ལ་སྐྲག་བྱྗེད་མའི་ངློ་བློ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ལང་གུ །ལྷློའི་འདབ་

མར་ཉི་མ་ལ་གཏུམ་བྱྗེད་མའི་ངློ་བློ་ཕཊ་ཕཊ་དུད་ཀ་རྣམས་ཀིས་མཚན་པར་གྱུར་ 

པར་བསམ་པའམ། ཡང་ན་གློ་ཆའི་སྐབས་བཞིན་སྔགས་དྗེ་དག་ལས་ལྷ་སློ་སློར་བསྐྗེད། ལག་པའི་རྒྱབ་ཀི་

བློལ་ལ་མྗེ་ལློང་ལ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ལྟར། གློ་ཆའི་སྔགས་བཅུ་གཉིས་གསལ་



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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བར་གྱུར་ པར་བསམ། ལྷར་བསྐྗེད་ན་ལྷ་བཅུ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་བློལ་ལ་འཁློར་ལློ་གསུམ་ལ་སློགས་པ་བསམ། 

ལག་པའི་སའི་ཁམས་ནི་ལྟུང་བྱྗེད་མ། ཆུའི་ཁམས་ནི་གསློད་བྱྗེད་མ། མྗེའི་ཁམས་ནི་

འགུགས་བྱྗེད་མ། རླུང་གི་ཁམས་ནི་གར་གི་དབང་ཕྱུག་མ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་

པདའི་དྲ་བ་ཅན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་ པར་བསམས་ནས། ༀ་ཧ་ ཞྗེས་པ་ནས། ཕཊ་ཕཊ། ཅྗེས་པའི་

བར་གི་སྔགས་བརློད་ཅིང༌། གཡས་པས་ཁུ་བའི་རས་བྱན་གིས་བརླབ་པའམ། ནང་མཆློད་གིས་གཡློན་པའི་ཕྱི་ནང་

ཀུན་ཏུ་བྱུག །ལག་པ་དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་

འཁློར་ལློ་གསུམ་གི་ལྷའི་ངློ་བློར་གྱུར་ པར་བསམ། 

དྗེ་ནས་མཆློད་པ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་དང་རང་བརྒྱད་ཀི་སྔགས་བརློད་ཅིང༌། ཁུ་བའི་རས་ཐུག་པ་དང་

། ཞློ་ལ་སློགས་པ་ལག་པ་གཡས་པས་གཡློན་པའི་སྗེང་དུ་བཞག་ལ་དབུལ། དྗེ་བཞིན་དུ་ཤ་དང་ཟན་ལ་སློགས་པ་གློང་

བུའི་རས་རྣམས་ཀང་ལག་པའི་ལྷ་ལ་དབུལ། དྗེ་ནས་ ༀ་ཧ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་སློགས་གློ་ཆའི་སྔགས་ལ་འབྲུ་

གསུམ་བཏགས་པས་མཆློད་ལ་ནང་མཆློད་ཀིས་ཀང་མཆློད། དྗེའང་ཡབ་ཀི་གློ་ཚ་ལ་གཡས་སྐློར་དང༌། ཡུམ་གི་གློ་ཆ་

ལ་གཡློན་སྐློར། འཁློར་ལློའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་ཕྱློགས་གཡློན་སྐློར་དང༌། མཚམས་གཡས་སྐློར་དུ་ཕུལ་ནས། ༀ་ཨḒḻཾ་

པྲ་ཏི་ཙྪ། ཞྗེས་སློགས་ཆུ་གཉིས་ཉྗེར་སྤྱློད་རློལ་མློ་དང་བཅས་པས་སྔར་བཞིན་མཆློད། རང་བརྒྱད་གི་སྔགས་ཀིས་

བསློད་ནས། ལྷག་ཆད་ཀི་ཉྗེས་པ་ཞི་བའི་འདློན་དུ། ༀ་བཛྲ་ཧྗེ་རུ་ཀ ། ཞྗེས་སློགས་ཧྗེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་

བརློད་འདློད་དློན་ལ་གསློལ་བ་གདབ། དྗེ་ནས་ལག་པ་གཡློན་པ་ལ་གློས་པའི་རས་རྣམས་གཡས་པས་བསྡུས་ཏྗེ་

གཡློན་པའི་ལག་མཐིལ་དུ་བཞག །དྗེ་ནས་གཡློན་པའི་མཐྗེབ་སིན་གིས་བཟུང་སྗེ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞྗེས་རིམ་བཞིན་

སིང་ག་དང་། ལྟྗེ་བ་དང༌། མགློ་བློར་བྱུགས་ཏྗེ། པད་ཀློར་བྱས་ནས་མགློ་བློར་བཞག་ལ། ལྷག་པའི་ལྷ་རྣམས་སྤྱློ་བློ་ནས་

ཞུགས་ཏྗེ། རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། ལག་པ་གཡློན་པའི་རས་ཕྱྗེད་རང་གི་བཟའ་བཏུང་དང་བསྗེ་ཞིང༌། ཕྱྗེད་སློད་

གཞན་ཞིག་ཏུ་བཅུག་ལ་གཞག་པར་བྱའློ། །ཕྱི་མ་འདི་ལྟར་བྱས་ན། ལློངས་སྤྱློད་འཕྗེལ་བའི་རྟྗེན་འབྗེལ་ཡློད་པར་བ་མ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་གསུང་འབུམ། ༼ ཏ ༽
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ཁ་ཅིག་བཞྗེད་དློ། །ལག་པ་ལ་གློས་པའི་རས་ལྷག་མ་རྣམས་ལག་པ་ཕན་ཚུན་མཉྗེས་ནས་གདློང་དང་ཡན་ལག་རྣམས་

ལ་བྱུགས་ན་སྲུང་བའི་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། ཞྗེས་གསུངས་སློ། །ཕུད་ཀིས་བ་མ་དང་དཔའ་བློ་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་མཆློད་

ནས། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དློ། །,སམ་དུ་

མློས། ༀ་ས་མ་ཡ་ཤུདྡ་སརྦ་དརྨཱཿ ས་མ་ཤུདྡློ྅ཧཾ། ལྕྗེ་ལ་ཧཱུཾ་དཀར་པློ་ལས་བྱུང་བའི་

རློ་རྗེ་རྩྗེ་གསུམ་པ་དཀར་པློ་ནས་འབྲུ་ཙམ་འཁློད་པའི་འློད་ཟྗེར་གི་སྦུ་གུས་དྲངས་ 

པར་བསམས་ནས་ལློངས་སྤྱློད་པས་ སིང་གའི་བདྗེ་ཆྗེན་གི་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕུལ་བས་

ལྷ་རྣམས་མཉྗེས་ཤིང་ཚིམ་པར་གྱུར་ པར་བསམ་པར་བྱའློ། །ཐློག་མཐའི་གཞན་རྣམས་མངློན་རྟློགས་

བཞིན་དུ་ཅི་རིགས་པར་སྦྱློར། རློ་རྗེ་ཕག་མློ་སློགས་རྣལ་འབྱློར་མ་སློ་བདུན་གི་སྔགས་རྣམས་ཀི། ཧཱུཾ་དང་པློ་ཐུང་ངུ་

དང༌། གཉིས་པ་རིང་པློ་དང༌། གཙོ་བློ་ལ་སློགས་པ་དཔའ་བློ་རྣམས་ཀི་ཧཱུཾ་གཉིས་ཀ་ཐུང་ངུར། པཎི་ཏ་ཨུ་མ་པ་རི་ཏ་

ཏས་བཤད་དློ། །ཆློས་ཀི་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་

ནས་མཛད་པའི་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་པའི་མངློན་རྟློགས་ངག་ཏུ་

འདློན་ཚུལ་ཡི་གྗེར་བཀློད་པ་འདིས་ཀང་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་བཤད་

སྒྲུབ་ཕྱློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག། །།

༈ ། འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རློ་རྗེ་འཆང་། ཡི་ཤྗེས་ཀི་མཁའ་འགྲློ་མ། དྲིལ་བུ་པ། 

རུས་སྦལ་ཞབས། འབར་བ་འཛིན། ཀརྞ་པ། གུ་ཧྱ་པ། རྣམ་རྒྱལ་ཞབས། ཏ་ཻལློ་པ། ནཱ་

རློ་པ། “ཕམ་མཐིང་པ་
1

སྐུ་མཆྗེད། ཀློག་སྐ་ཤྗེས་རབ་བརྩྗེགས། མལ་གློ་ལློཙྪ་བ། ས་

ཆྗེན། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ། ས་པཎ། བློ་དློང་རིན་ཆྗེན། ཁློ་ཕུ་

བ། རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་སྗེང་གྗེ །བུ་རིན་པློ་ཆྗེ། ཐུགས་སས་ལློཙྪ་བ། ཡང་ས་

1  སྐུ།   ཕམ་མཐའ་པ



དྲིལ་བུ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷན་ཐབས།
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པཎ། བ་མ་འཕགས་པ། ཞང་དཀློན་མཆློག་དཔལ། ན་བཟའ་བག་ཕུག་པ། བ་མ་དམ་

པ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ། །     ། །

༄། །ༀ་སྭསི། 

ཕན་བདྗེའི་འབྱུང་གནས་རྒྱལ་བསན་ཡློངས་འདུའི་ལློན། །

རབ་རྒྱས་འགྲློ་ཀུན་ཐར་མཆློག་འབས་བཟང་ལ། །

སྤྱློད་ཕྱིར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེར། །

ཆློས་སྦྱིན་འཛད་མྗེད་དལ་འགྲློའི་རྒྱུན་འདི་སྗེལ། །མངྒལཾ། །
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རྣམ་གྲློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ།  ། 

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།  ། 

ཚིག་གི་གཟྗེགས་མ་རྗེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི།  ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས།  ། 

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ།  ། 

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ།  ། 

ངྗེས་ལྗེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱློར་ཤློག །

ཅྗེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་

སྗེངྒྗེའི་རིང་ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལྗེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆྗེད་དུ་

དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྗེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགྗེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགྗེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་

དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །    ། །

ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏ དཱབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེ�ཱཧཱ།
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