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1

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

བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དད་པའི་འཇུག་ 

ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

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

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

འཇུག་“ངློགས1་ཞྗེས་བྱ་བ། རྗེ་བཙུན་བ་མ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་
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1  དློགས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

2

ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ། །འབྱམ་ཀས་གྱུར་པའི་གཏིང་མཐའ་ཇི་ཙམ་ཞྗེས། །མཐུ་ཆྗེན་

རྣམས་ཀང་ཁློགས་ལ་འཕང་འགྱུར་ན། །བདག་ལྟས་ཅུང་ཟད་དཔློག་པའང་“ག་ལ2་

ནུས། །འློན་ཀང་འདི་ན་ཤུགས་དྲག་དད་པའི་མྗེས། །སྙིང་གི་ཆུ་གཏྗེར་ཁློལ་ བ་

འཛིན་བྱྗེད་པ། །འདི་དག་“གདུང3་སྗེལ་སློབས་པའི་རྔ་ཡབ་རྩྗེས། །ཆུ་ཐིགས་ཙམ་

ཞིག་བངས་ཏྗེ་གར་བགིད་དློ། །འདི་ཉིད་ཕིར་ན་འཇིག་རྗེན་གཞན་དུ་ཡང༌། །འདི་

ལྟའི་མགློན་གིས་ནམ་ཡང་མི་གཏློང་ཞིང༌། །དྗེ་ཡི་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྩིས་འཚོ་

གྱུར་ཞྗེས། །རང་དློན་ལ་གུས་རྗེ་བའི་ཞགས་པ་ཡིས། །བདག་གི་སྙིང་ནི་ཡང་དག་

དྲངས་གྱུར་ཅིང༌། །ཤྗེས་ལན་དད་པ་རབ་དཀར་ངང་མློའི་ཚོགས། །དཔག་ཡས་ཡློན་

ཏན་འློ་མའི་ཆུ་གཏྗེར་ལ། །རབ་དགའ་རྒྱས་པའི་སད་དུ་འདིར་འབད་དློ། །སློ་ག་ཆར་

སྤིན་རྒྱས་པའི་སྒ་དབྱངས་ཅན། །དཔིད་ཀི་དཔལ་མློ་མྗེ་ཏློག་དློ་ཤལ་དགློད། །རྨ་བྱ་

གཞློན་ནུ་རློལ་པའི་རྩྗེད་འཇློ་སློན། །འདི་དག་འཇིག་རྗེན་ཡ་མཚན་ཅི་ཡང་

བྱྗེད། །མཁས་རྣམས་ཡིད་ཀི་བརན་པ་ཉམས་བྱྗེད་པ། །དམ་པའི་སྤློད་པ་རྨད་བྱུང་

བརློད་པའི་གཏམ། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་བཅུད་ལྗེན་བསྒགས་པས་ཀང༌། །ཐུབ་རྣམས་

ཡིད་ནི་ཅི་ཡང་ཆགས་པར་འགྱུར། །གཞློན་ནུ་ཉིད་དང་ངྗེས་པར་འབྱུང་བའི་

ཚུལ། །དློན་ཆྗེན་གནས་ལ་དཀའ་བ་ལྷུར་བངས་པས། །རྒྱལ་བ་དགྗེས་པའི་གློ་འཕང་

མཆློག་བརྗེས་པ། །འདི་དག་ངློ་མཚར་གཏམ་གི་གྗེང་གཞི་ཡིན། དྗེ་ཡང་བདག་གི་

དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་རིང་ལུགས་པ་ཆྗེན་པློ། 

འཇིག་རྗེན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་མྗེད་པར་ཡང་གཅིག་ཏུ་མཉྗེས་གཤིན་པའི་ངང་ཚུལ་

2  གལ་
3  གདུད་
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ཅན། རིང་མློ་ཞིག་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་དག་གི་ཕ་རློལ་

ཏུ་“ཕིན4་པ། རྗེ་བཙུན་“འཇམ5་པའི་དབྱངས་ཀི་ཐུགས་ཀི་འློད་ཟྗེར་གིས་བློ་གྲློས་

ཀི་པདློ་ཁ་ཕྗེ་བས་ཤྗེས་བྱའི་དཀིལ་འཁློར་མཐའ་དག་ལ་གཟིགས་པ་དག་པའི་སྤན་

དང་ལན་པ། ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མངློན་པར་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་

རིན་པློ་ཆྗེའི་ཚོགས་ཀིས་ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་ཡློངས་སུ་གཏམས་པའི་བདག་ཉིད་

ཆྗེན་པློ་མཚན་བརློད་པར་དཀའ་བ་འདི་ནི། བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་སྔ་རློལ་

ནས་ས་བཅུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཛད་དྗེ། མ་དག་པའི་འཇིག་རྗེན་གི་ཁམས་

རྣམས་སུ་ཡང༌། ལ་ལ་ལ་ནི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་དང། ལ་ལ་ལ་ནི་ཁམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་

དང༌། འགའ་ཞིག་ཏུ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པའི་གཟུགས་དང༌། དྗེ་བཞིན་དུ་བྱང་

ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་གདུལ་བྱ་དང་

འཚམ་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའི་ལམ་ལས་ཟ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཉིད་ཀིས་སའི་སྗེང་དུ་ཆུ་སྣློད་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་

གི་ནང་དུ་ཅིག་ཅར་རང་གི་གཟུགས་བརན་སློན་པ་དྗེ་བཞིན་དུ་འབད་རྩློལ་མྗེད་པར་

ཉྗེ་བར་བསན་པ་ལས། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི། འུ་བུ་ཅག་རང་དང་འགྲློ་བ་རིགས་

མཐུན་པར་སྐྗེ་བ་བཞྗེས་པའི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་བསན་པས་

དློན་མཛད་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་གློར་མ་ཆག་སྗེ། འདི་ལ་

བདག་ཉིད་ཡིད་ཆྗེས་པར་བྱ་བའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གཏམ་དུ་གྗེང་བའང་

ཐློས་སློ། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཚུལ་དྗེ་ནི་སྐྗེ་བློ་ཕལ་མློ་ཆྗེ་དག་གིས་བསམ་པར་བྱ་དཀའ་

4  ཕློན་
5  འཇིམ་
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བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། བདག་ཅག་དད་པ་དང་བསམ་པའི་སློབས་དམན་པ་

དག་གི་རང་བཞིན་དང་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཉྗེ་བར་གཟིགས་པའི་དབང་གིས་

བདག་ཉིད་ཀང་དློན་འདི་ཞལ་གིས་འཆྗེས་པར་མི་མཛད་པའི་ཕིར། གནས་འདི་ནི་

བསྙད་པར་བགི་བར་མི་ནུས་སློ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང༌། འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ལམ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ཉྗེ་བར་བཟུང་ནས་དློན་མཛད་ཅིང་ཕན་པ་མཛད་པའི་ཡློངས་

སུ་སྤློད་པ་དག་གི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་མཐའ་ཡང༌། བདག་ཅག་སའི་དབང་

ཕྱུག་མ་ཐློབ་པ་དག་གིས་ནི། ཕློགས་ཙམ་ཞིག་གཞལ་བར་བྱ་བའི་རྔློ་ཡང་མི་ཐློགས་

མློད་ཀི། རྗེ་ཞིག་གདུལ་བྱ་དམན་པ་དག་ལ་ཡང་ཐུན་མློང་དུ་སྣང་བ་ཙམ་གི་མཛད་

པ་ཉིད་ལ་ཉྗེ་པར་བརྗེན་ནས། བདག་ཉིད་ཀི་ཁློང་དུ་ཆུད་“པའི6་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆ་

ཤས་འགའ་ཞིག་དད་པའི་སློར་མློ་ལན་ཅིག་མིན་པར་བསྐློད་པའི་འདུ་བྱྗེད་ཀིས། 

གཏམ་དུ་བྱ་བའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཕྲྗེང་བར་བརྒྱུས་ཏྗེ། སྐལ་བཟང་སྐྗེ་བློ་དག་གི་རྣ་བ་ལ་

དགློད་པར་བྱའློ། །དྗེ་ཡང་འདི་སྐད་ཅྗེས་རྗེས་སུ་ཐློས་ཏྗེ། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་

ཐློག་མར་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་གང་དུ་བསན་པའི་ཡུལ་ནི། མདློ་ཁམས་སྨད་ཀི་

སའི་ཆ། ཤར་ཙོང་ཁ་ཞྗེས་གྲགས་པ། སྔློན་དུས་ཁ་བ་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་རྗེ་བློ་ལྷ་

བཙན་པློ་དག་གི་མངའ་རིས་ཀི་ཆབ་འློག་ཏུ་གཏློགས་པའི་ཡུལ་གི་ལློངས་ལ། འདི་

ཉིད་སའི་ཡློན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་རྒན་པློ་དག་གི་བརྒྱུད་པའི་ཁ་ལས་སྒློགས་པར་

བྱྗེད་པ་དྗེ་ཉིད་དྗེ། འདིའི་ཡབ་ནི། དཔའ་ཞིང་དྗེས་པ་དང༌། སྒིན་ཅིང་བརྟུལ་ཕློད་པ་

དང༌། འབྱློར་ཅིང་རང་བཞིན་དྲང་བ་ལ་སློགས་པས། སྐྗེ་བློ་གཞན་གི་ཡིད་དུ་འཐད་

པའི་ཆློས་ཀིས་བརྒྱན་པ། ད་ར་ཁ་ཆྗེ་ཀླུ་འབུམ་དགྗེ་ཞྗེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཡུམ་ནི། 

6  བའི་
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བུད་མྗེད་ཀི་རྗེན་ལ་གཡློ་སྒྱུ་ཆུང་བ་དང༌། སྗེམས་ཀི་ངང་རྒྱུད་མཆློག་ཏུ་བཟང་བ་

ཉིད་དློ། །ཞྗེས་ལློངས་དྗེའི་སྐྗེ་བློ་དག་མཐུན་པར་གྗེང་བ་ཤིང་མློ་ཨ་ཆློས་ཞྗེས་བྱ་བ་

སྗེ། ཡབ་ཡུམ་དྗེ་གཉིས་ལ་སས་དྲུག་མངའ་བ་ལས། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ནི་བཞི་

པ་ཡིན་ཞིང༌། འདིའི་གདུང་རུས་ནི་མལ་ཡིན་ལ། རྗེ་ཉིད་དང་གདུང་ཆློས་གཅིག་པ་

ཙམ་དུ་གཏློགས་པ་ལ་མི་ངློ་སློང་ཕྲག་ལློངས་པ་ཡློད་ཅིང༌། བདུན་བརྒྱུད་མ་“ཆད7་

པའི་གཉྗེན་དང་སྣག་གི་གཉྗེན་མཚམས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་སྗེ། དྗེ་དག་ལས་

སྔ་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡང་དག་པར་བངས་པ་མང་པློ་ཞིག་བྱློན་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

བརྟུལ་ཞུགས་མ་སྨད་ཅིང༌། རྣམ་དཔློད་ཡངས་པའི་མིག་ཅན་ཤ་སག་གློ །ཞྗེས་

གྲགས་སློ། །དྗེ་བས་ན་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་དྗེ་ནི་རྣམ་པ་དྗེ་ལྟ་བུའི་རིགས་དང་

རུས་དང་ཆློ་འབང་ཕུན་སུམ་“ཚོགས8་པའློ། །དྗེ་ཡང་འདི་ཉིད་གང་གི་ཚེ་ཡུམ་གི་

ལུས་ལས་ཉྗེ་བར་བལྟམས་པ་དྗེའི་ཚེ། འདིའི་དབུ་ནི་གདུགས་ལྟ་བུ་དང༌། “དཔྲལ9་

བ་དབྱྗེས་ཆྗེ་ཞིང་སྨིན་མ་འཛར་ལ་ཤངས་ཀི་གཟྗེངས་མཐློ་བ་དང༌། སྙན་ཤལ་རིང་

དུ་འཕང་ཞིང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྒྱས་ལ་དཀུ་སྐབས་ཕྗེད་པ་དང༌། དབང་པློ་

ཡློངས་སུ་གསལ་ཞིང་པགས་པའི་མདློག་ནི་མྗེ་ཏློག་ཀུ་མུད་ལྟར་དཀར་བས་འཇིག་

རྗེན་གི་སྐྗེ་བློ་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་མཚན་གི་དཔལ་གིས་མཛེས་པ་མིག་གི་

བདུད་རྩི་ཞིག་བཙས་ཏྗེ། དྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛིན་མ་མཐའ་དག་ནློར་བུ་རིན་པློ་

ཆྗེའི་ཅློད་པན་བངས་པ་ལྟར་གྱུར་ཏློ། །གཞློན་ནུ་དྗེ་ཉིད་ནི་བྱིས་པའི་གནས་སྐབས་

ཉིད་ནས་ཀང་བྱིས་པའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང༌། བག་

7  ཆ་ད་
8  ཆློགས་
9  དབལ་
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མྗེད་པར་རྩྗེ་བ་མཐའ་དག་ལས་ངང་གིས་ལློག །ཉྗེས་པར་སྤློད་པ་རྣམས་ནི་རང་

བཞིན་གིས་“བསམས10། ཀུན་ལ་སྙན་པར་སྨྲ་ཞིང་ཁློ་བ་སངས་པ་དང༌། འགྲློགས་ན་

བདྗེ་ཞིང་སློང་བའི་སྐྗེ་“བློ11་དག་ལ་གཏློང་བའི་ལག་བརྐྱངས་པ་དང༌། མགློན་མྗེད་

པ་དག་ལ་སྙིང་བརྩྗེ་ཞིང་བདྗེན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། བློ་གྲློས་དཔག་པར་དཀའ་ཞིང་ཆློས་

ཚོལ་བ་ལ་ངང་གིས་ཞུགས་པ་ལ་སློགས་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྤློད་པ་རླབས་

པློ་ཆྗེ་དག་ནི། བྱིས་པ་གཞན་དག་སྐྗེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ནུ་ཞློ་ལྗེན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་

དག་ཆྗེད་དུ་བསབ་པར་བྱ་མི་དགློས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ཡང་སངས་

རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཀིས། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་ཐློག་མར་འཇུག་པའི་སློ་དམ་

པ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པ་ཡང་ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་

“ཕློགས12་གཉིས་སུ་གནས་པ་ལས། “།13གཞློན་ནུ་འདིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལློའི་

གྲངས་སུ་མ་སློན་པའི་སྔ་རློལ་ཏུ། ཆློས་རྗེ་ཀརྨ་པ་རློལ་པའི་རྡློ་རྗེ་ལས་དགྗེ་བསྙྗེན་

གི་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མནློས་ཏྗེ། མཚན་ཡང་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློ་ཞྗེས་

བཏགས་སློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་གཞློན་ནུ་དྗེ་ཉིད་དགུང་ལློ་གསུམ་བཞྗེས་པའི་ཚེ། ཆློས་ཀི་

རྗེ་དློན་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་པ་དྗེ་ཉིད། རྗེ་འདིའི་ཡབ་ཀིས་གདན་དྲངས་པ་“ཞིག་གི14་

དུས་ན། ཁློང་པས་ཡབ་ལ་ར་དང་ལུག་ལ་སློགས་པ་ཟང་ཟིང་གི་གནང་སྦྱིན་དཔག་

ཏུ་མྗེད་པ་མཛད་ནས། ཁློད་ཀི་བུ་འདི་ང་ལ་ཕུལ་ཞིག་ཅྗེས་བཀའ་གནང་བ་ཡབ་

10  བ་སམས
11  པློ་
12  པློགས་
13  
14  ཞིགགི་
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ཀིས་ཀང་དང་དུ་བངས་ཏྗེ་སྤློ་དགའ་དང་བཅས་པས་ཕུལ། དྗེ་ནས་དགུང་ལློ་བདུན་

པ་ལ་ཉྗེ་བར་བབ་པ་ན། ཆློས་རྗེ་དྗེའི་ཞབས་དྲུང་དུ་ཕྗེབས་པར་མཛད་དྗེ། རབ་ཏུ་མ་

བྱུང་བའི་སྔ་རློལ་ཉིད་དུ་ཆློས་རྗེ་དྗེས་གསང་སྔགས་རྡློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་སློར་སྨིན་པར་

མཛད་ཅིང༌། བཅློམ་ལན་འདས་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་དྲིལ་བུ་པ་དང༌། ཀྗེ་རྡློ་རྗེ་དང་

ཕག་ན་རྡློ་རྗེ་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ཅིང་དབང་བསྐུར། གསང་

མཚན་དློན་ཡློད་རྡློ་རྗེ་ཞྗེས་བཏགས། རིག་པ་འཛིན་པའི་སློམ་པ་དང་དམ་ཚིག་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མནློས་ཏྗེ། མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པར་བསྲུང་བར་

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

ཀློག་པ་པློ་མང་དུ་འདུག་པ་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཤིང་ཐུགས་ཀིས་“དཔད15་པས་དྗེ་

ཙམ་གིས་ཀློག་རང་ཉིད་ཀིས་ཐློགས་མྗེད་དུ་འདློན་པར་ནུས་པ་བྱུང་ཞིང་ཆྗེད་དུ་

གཏད་ནས་བསབ་དགློས་པ་མ་བྱུང་། དབང་ཐློབ་ནས་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་གློང་དགུང་

ལློ་བདུན་དུ་ཉྗེ་བ་ཙམ་གི་དུས་ཉིད་དུའང༌། བདྗེ་མཆློག་དགྗེས་རྡློར་ཀུན་རིག་གཤིན་

རྗེའི་གཤྗེད་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་ཆློག་མང་པློ་ཐུགས་ལ་བཟུང༌། བདྗེ་མཆློག་དྲིལ་

བུ་པའི་བདག་འཇུག་ཀང་ལན་མང་དུ་མཛད་ཅིང༌། ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་དང་བཟས་པའི་

རིམ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་རབ་ཏུ་མ་

བྱུང་བའི་དུས་དྗེའི་ཚེ་ཉིད་ན་སྐབས་ཤིག་ནས་བཅློམ་ལན་འདས་ཕག་ན་རྡློ་རྗེ་

གཏུམ་པློ་ཕག་གཉིས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་ནུབ་རྗེ་ཞིང་མནལ་

ལམ་དུ་གསལ་བར་འཆར་བ་དང༌། ཁད་པར་ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ་

མནལ་ལམ་དུ་ནར་མར་འློང་བ་ཞིག་བྱུང༌། ཕིས་དབུས་སུ་ཕྗེབས་དུས་སྐུ་འདྲ་

15  དབྱད་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

8

གཟིགས་པ་ན། རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་འདུག་གློ །ཞྗེས་གསུངས་ཏྗེ། ཕིས་ཇློ་བློ་ཉིད་སར་

ཡང་ཁ་བ་ཅན་པའི་བསན་པ་ཉམས་པ་གསློ་བའི་སད་དུ་བྱློན་པ་ལྟར། མདློ་སྔགས་ཀི་

ལམ་གི་རིམ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གྲློལ་བར་མཛད་

དྗེ། བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་

བུར་འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་ཀི་སྔ་ལྟས་སུ་གདློན་མི་ཟའློ། །དྗེ་ལ་འདི་སྐད་ཅྗེས་བྱ་སྗེ། དད་

བརྩློན་དྲན་དང་བག་ཡློད་ཤྗེས་བཞིན་དང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་དང་བློ་གྲློས་

དཔག་དཀའ་བ། །རིང་ནས་འདྲིས་པའི་ཡིད་གཅུགས་གྲློགས་རྣམས་ཀིས། །གཞློན་

ནུ་ཉིད་ནའང་མཛའ་བ་མ་བཏང་ངློ༌། །ལུས་ཀི་མྱུ་གུ་དང་པློར་གྱུར་པ་ཡི། །གནས་

སྐབས་དྗེར་ཡང་ཡློན་ཏན་མྗེ་ཏློག་ནི། །དཔག་མྗེད་དྲི་བཟང་རློགས་པའི་སྙིང་པློ་

ཅན། །འདི་ལྟའི་ངློ་མཚར་སུ་ཡིས་བསམ་མི་བྱ། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་

ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ། དད་པའི་

འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། གཞློན་ནུ་ཉིད་ཀི་གནས་སྐབས་ཡློངས་སུ་བརློད་

པའི་རིམ་པར་ཕྗེ་བ་སྗེ་དང་པློའ ློ། ། 

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

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

སྐབས་ཉིད་ན་ཡང་འདི་ལྟར་རློགས་ཏྗེ། ཁིམ་ན་གནས་པ་ནི་བྱ་བ་ངན་པ་སྣ་ཚོགས་

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

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

མངློན་པར་སྒྲུབ་པ་སློགས་ཀིས་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པས་བཟློད་པར་དཀའ་བའི་སྡུག་
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བསྔལ་གི་མྗེ་འློབས་ལྟ་བུར་གྱུར་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་ཉྗེས་པ་དྗེ་དང་དྗེ་འདྲ་བ་

གཞན་དག་ལས་ཀང་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པར་བྱྗེད་པའི་སློ་དམ་པ་སྗེ། དུས་གསུམ་གི་

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

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

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

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

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

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

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

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

ཕིན་དང་བྱམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཁས་པར་བསབས། གཙང་གི་སྣར་ཐང་དུ་བྱློན། 

བཅློམ་ལན་རིགས་རལ་གི་བུ་ཆྗེན། བཅློམ་ལན་པ་རང་གི་གདན་ས་པ། ལློང་སློན་

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

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

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

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

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

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

ལ་བརྗེན་ནས་ཀང་ལྗེགས་པར་སྦྱངས། དྗེ་རྗེས་ཞ་ལུར་གྲྭ་སྐློར་ལ་བྱློན་པས། རིན་
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པློ་ཆྗེ་བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་གདན་སར་ཕྗེབས་ནས་འདུག་པ་ལའང༌། ཚོགས་

སུ་བགྲློ་གྗེང་མཛད་པས་ལྗེགས་པར་ཟིན། མཁས་པའི་གྲགས་པའང་ཐློབ། སར་མདློ་

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

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

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

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

ཆྗེན་བསྒྲུབས་ནས། ཡབ་ཆློས་སིངས་སུ་སྐྗེས་མཆློག་རློགས་ལན་པའི་དྲུང་དུ་སྒྲུབ་

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

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

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

ཐློག་དྲངས། བྱམས་ཆློས་རྣམས་དང༌། བརག་གཉིས། སྤློད་འཇུག་སློགས་ཀི་བཤད་

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

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

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

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

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

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

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

ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཐློགས་པ་མྗེད་པ་ལ་སློགས་པའི་
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མངློན་པར་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་མངའ་པ་ཞིག་“སྗེ16། དྗེ་ཡང་ཁློང་

པས་སྣར་ཐང་དང་“བདྗེ་བ17་ཅན་དུ་ཇ་སྐློལ་དང་འབུལ་བ་མང་དུ་བཏང༌། དྗེ་དུས་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཚུལ་གི་སློམ་པ་ཡང་དག་པར་མནློས་ཤིང༌། མཚན་ཡང་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་

དཔལ་ཞྗེས་བྱ་བར་གསློལ་ཏློ། །བ་མ་འདིས་བྱིས་པ་ཉིད་ནས་བདག་གིར་མཛད་དྗེ། 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ལས། 18ཁིམ་ནས་ཁིམ་མྗེད་པར་ངྗེས་པར་བྱུང་བ་ཡློངས་སུ་བངས་པའི་རིམ་པར་

ཕྗེ་བ་སྗེ། གཉིས་པའློ། ། 

༈ དྗེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་འདི་སྙམ་དུ་ཡློངས་སུ་རློག་པར་མཛད་དྗེ། ཆློས་

ཀི་རྗེ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལན་འདས་ཉིད་ཀིས་རྗེས་སུ་ལྗེགས་པར་གསུངས་པའི་

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

18  །



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

13

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

བདག་གིས་ཀང་ཇྗེ་དང་པློར་ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་སློ་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

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

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

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

གངས་རི་དཔལ་དང་ལན་པས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་ཁ་བ་ཅན་གི་ལློངས་འདིར་

སྔློན་གི་ཆློས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ལློ་པཎ་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་

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

རློགས་པའི་སྒློན་མྗེ་ཆྗེས་ཆྗེར་དང་པློར་གསལ་བར་མཛད་པ་དང༌། བར་དུ་བཤྗེས་

གཉྗེན་དམ་པ་དག་གིས་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང༌། ད་ལྟའང་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་གནས་པའི་

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

ཕློགས་འདིར་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་འཁྲུངས་ཏྗེ། དམ་པའི་ཆློས་ཚོལ་བ་ལ་དཔའ་

ཞིང༌། བརྟུལ་ཕློད་པ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུ་ལྟར། རིང་ནས་བགྲློད་པའི་

ལམ་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་པར་དཀའ་བ་དག་ལའང་ཇི་སྙམ་དུ་མི་སྗེམས་ཤིང༌། 

ལྗེགས་བཤད་ཚོལ་བ་ལ་རིངས་པར་ཆས་པ་ཞིག་གློ །དྗེ་ལྟར་དགུང་ལློ་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཚེ། བ་མའི་བཀས་ཀང་བསྐུལ་ཞིང༌། བདག་ཉིད་ཀང་སྤློ་ཤུགས་དྲག་པློས་

དབུས་གཙང་གི་ཕློགས་ལ་འབྱློན་པར་བརྩམས་ཤིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཆློས་རྗེ་དློན་རིན་

པའི་ཞལ་ནས། ངས་ཁློད་ལ་ཆློས་ཤིག་འཆད་པ་ཡིན། ཅི་འདྲ་ཞིག་འདློད་གསུངས་

པ་ལ། སྗེམས་ལ་ཕན་པའི་ཞལ་ཏ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འདློགས་འཚལ་ཞུས་པས། བ་མ་
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དྗེ་མ་འློངས་པའི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མཁྗེན་པའི་མངློན་པར་རློགས་པ་མངའ་བའི་

སློབས་ཀིས། འབྱུང་འགྱུར་དང་མཐུན་པར། དང་པློར་ཐློས་བསམ་འདི་ལ་གིས། 

དྗེའི་རྗེས་སུ་འདི་ལ་གིས་ཞྗེས་སློགས་ཀི་རིམ་པ་དང༌། དྗེ་ནས་དྗེ་དག་གི་དློན་

ཉམས་སུ་ལློང་ལ། དྗེ་རྗེས་གདུལ་བྱ་རྣམས་སྨིན་པར་གིས་ཤིག །ཅྗེས་པ་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའི་སློ་ནས་གསུངས། གདམས་པ་དྗེ་ཟིན་བིས་སུ་མཛད་ནས་བྱློན་པས་

དབུས་སུ་“ཕྗེབས19་ཙམ་ནས་དྗེ་བློར། རྩད་བཅད་ཀང་མ་རྗེད། དུས་ཕིས་ཕལ་ཆྗེ་

བའི་ཚིག་བསྙྗེལ་འདུག་ནའང༌། ཐློས་བསམ་སློགས་མཛད་པའི་རིམ་པ་ཐམས་ཅད་

དྗེ་དང་མཐུན་པར་བྱུང་འདུག་གསུང་ཞིང༌། གདམས་པ་དྗེའི་ཚིག་ཕིས་ཀང་ཐུགས་

ལ་བཞུགས་པ་ཐློ་རྗེ་བ་འདུག་པ་ནི་འདི་ལྟར། གཞློན་ནུ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་

ཁློད། །སྔློན་སྦྱངས་དགྗེ་བའི་ལས་འཕྲློ་ཅན། །སྔློན་ཚེ་དམ་ཆློས་བདུད་རྩིའི་

རློ། །འཐུངས་པའི་བག་ཆགས་“ཡློད20་པར་ངྗེས། ཞྗེས་པ་དང༌། ཡུམ་ཆྗེན་རྒྱས་

“འབིང21་བསྡུས་གསུམ་གི། །རྒྱན་དུ་གྱུར་པའི་མངློན་རློགས་རྒྱན། །ཐློག་མར་

བསབ་ཅིང་ནན་ཏན་བྱ། །དྗེ་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་ན། །ལུང་ཆློས་ཀུན་ལ་འཕྲིག་

“ཚུད22་འགྱུར། །དྗེ་ཡང་སྗེམས་ཀི་ཟུར་ལ་ཞློག །དྗེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཡི། །ལམ་དང་སྤློད་“པའི23་རྣམ་གཞག་དག །སློན་པར་བྱྗེད་པའི་མདློ་སྗེ་

རྒྱན། །མཁས་པའི་ཡན་ལག་དག་ཏུ་བསབ། །འཁློར་བ་མ་ངན་འདས་པ་ཡི། །རྗེན་དུ་

སློན་པའི་ཆློས་དང་ནི། །ཆློས་ཉིད་རྣམ་འབྱྗེད་བསན་བཅློས་དང༌། །ཐློག་མ་ཐ་མ་རྣམ་

19  པྗེབས་
20  ཡློང་
21  འཔྲིང་
22  ཚུང་
23  བའི་
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སངས་པའི། །དབུ་མའི་ལམ་ནི་སློན་པས་ན། །དབུས་དང་མཐའ་ནི་རྣམ་འབྱྗེད་

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

གཤྗེགས་སྙིང་པློར་ནི། །སློན་བྱྗེད་ཐྗེག་ཆྗེན་རྒྱུད་བ་མ། །བྱམས་ཆློས་ལྔ་པློ་དྗེ་དག་

ལ། །མཁས་པར་བྱྗེད་པའི་གློ་ཆ་གིས། །རྒྱས་པའི་བསན་བཅློས་རྣམ་འགྲྗེལ་

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

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

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

གྲགས་“པ24་ལས་བྱུང་བའི། །ཚད་མ་སྗེ་འདུན་འཛམ་གིང་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་

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

ནས་འགའ་ཞིག་བརྗེད་འདུག །མཚམས་ཤིག་ནས། བློ་གྲློས་བཟང་ལན་ཁློད་ཀིས་

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

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

“ཟྗེར25་བ་ཞིག་ཡློད་དྗེ། ལྷག་མ་རྣམས་བརྗེད་འདུག་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་འབི་ཁུང་

ཐྗེལ་པའི་འབུལ་དཔློན་ལན་མ་རིན་ཆྗེན་དཔལ་གིས་གདན་དྲངས་ནས་འཕྲིན་ལས་

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

ཕྗེབས། དྗེའི་ཚེ། འབི་ཁུང་གི་“སྤན26་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཞུགས་པས། 

ཁློང་གི་སྤན་སྔར་མཇལ། ཐྗེག་ཆྗེན་སྗེམས་བསྐྗེད་ཀི་ཆློ་ག་དང༌། ཕག་ཆྗེན་ལྔ་ལན་

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

24  བ་
25  ཟྗེང་
26  སྥྱན་
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འགའ་ཞིག་གིས་དབང་མྗེད་དུ་ཁིད་ནས་མི་འདློད་བཞིན་དུ། ཚལ་པའི་སྨན་པ་

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

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

མི་རིང་བ་ཞིག་བཞུགས་ནས་ཆློས་གྲྭ་ཆྗེན་པློ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་བྱློན། 27བདྗེ་བ་ཅན་

པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་སྙྗེ་ཐང་པ་བཀྲ་ཤིས་སྗེང་གྗེ་དང༌། གདན་ས་པ་དགྗེ་བསྐློངས་པ་གཉི་

ག་ལ་ཆློས་འབྗེལ་གསན། ཀློག་པའི་སློབ་དཔློན་གཙོ་བློ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་ཡློན་

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

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

རྒྱན་རྩ་འགྲྗེལ་ལ་ལྗེགས་པར་ཐུགས་སྦྱློང་མཛད། ཞག་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་གིས་

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

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

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

ཕིན་པའི་ཚིག་དློན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྱུར་ནས། 28སློབ་དཔློན་དང་གྲློགས་

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

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

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

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

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

27  །
28  །
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རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་བྱམས་ཆློས་རྣམས་ལྗེགས་པར་གསན་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་

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

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

ལན་བ་མ་དམ་པ་བསློད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པ་དབྗེན་གནས་ཆློས་རློང་དུ་ཕག་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ས་བཟང་པཎ་ཆྗེན་མ་ཏི་པའི་དྲུང་དུ་ཆློས་བཀའ་ཅི་རིགས་པ་གསན། ཆློས་ཚུགས་
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ནས་ས་སྐར་ཕར་ཕིན་གི་གྲྭ་སྐློར་“མཛད29། དྗེ་ཀའི་འཕྲློ་འཐུད་པ་ལ། ལ་སློད་བྱང་

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

ནས། ཇློ་མློ་ནང་དུ་ཕྗེབས། ཆློས་རྗེ་ཕློགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི་དྲུང་དུ་སྦྱློར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་གི་འཁིད་ལ་སློགས་པ་གསན། དྗེ་ནས་བློ་དློང་ལ་བྱློན། མར་རྗེས་སྤི་བློ་

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

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

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

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

གསན་པར་“བཞྗེད30་པའི་ཐུགས་བཞྗེད་ཆྗེ་བར་བྱུང་སྗེ། སྣར་ཐང་གི་མཁས་པ། བ་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29  མཇད།
30  བཞད་
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དབྱར་ཆློས་ལ་རྩྗེ་ཆྗེན་དུ་ཕྗེབས་པ་“མཛད31་ནས། མཁས་པའི་དབང་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ། 

ཉ་དབློན་ཀུན་དགའ་དཔལ་བའི་སྤན་སྔར་ཕར་ཕིན་གི་གཟབས་བཤད་ཚར་གཅིག་

གསན། ཐུགས་རབ་གསལ་ཞིང་རྣམ་དཔློད་ཡློངས་སུ་རྣློ་བ་དང༌། “བཤད32་པར་བྱ་

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

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

མངློན་པ་མཛོད་ཅིག་གསུང་བར་ཞུས་པས། ངས་ལྗེགས་པློ་“ཤློད33་པར་ཡློད་དྗེ་

དློན་གཉྗེར་བྱྗེད་མཁན་མ་བྱུང་བས་ལྟ་རློག་ཀང་“རྗེ34་དགའ་དགློས། ཁམས་ཀང་མ་

བདྗེ་ཞིང་ཕར་ཚད་འཆད་དགློས་པ་འདིས་འཕྲལ་ལ་“འཆད35་པ་མི་འགྲུབ་པ་

འདུག །“ངྗེད36་ཀི་སློབ་མ་རྗེད་མདའ་པ་འདི་བློ་གྲློས་ཅན་མངློན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་

མཁས་པ་ཞིག་ཡློད་པས་ཁྗེད་རང་ཡང་འདི་ལ་ཉན་ན་འཐད་“ཅིང37་། ཉན་པར་མི་

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

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

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

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

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

31  མཇད་
32  བཤང་
33  ཤློང་
34  ར་
35  འཆང་
36  དྗེང་
37  ཅིད།
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ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ནས་འགངས་འཆུན་པའི་གློ་བ་“བློགས38་ཆློད་དུ་སྗེར་ནུས་

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

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

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

ཏྗེ། ཁྗེད་ལ་མཛུབ་ཁིད་བྱྗེད་པ་ལ་ལྗེགས་པར་བསྒིམ་དགློས་པ་འདུག་ཅྗེས་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38  པློགས་
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རྒྱུ་བའི་བདག་“འཛིན39་མུན་པའི་སྨག་རུམ་ནི་སངས། ཐུབ་བསན་གངས་ཀི་རི་

སུལ་སྐློང་བའི་རྣམ་དཔློད་“གདློང40་ལྔའི་ལུས་རྩལ་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས། སིད་

གསུམ་དྲི་ཟའི་གྲློང་ཁྗེར་ལྟར་གཟིགས་ནས་རྒྱལ་སས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རློལ་གིས་སྤློད་

པ་ཞིག་སྗེ། གཞློན་ནུ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལུང་གི་ཆློས་མཐའ་

དག་ལ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས། དབང་དང་ལུང་གསན་པ་ཙམ་མ་གཏློགས། ད་ལྟའི་

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

འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་གང་ལ་ཡང་ལན་ཅིག་གམ་གཉིས་ཤིག་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་པ་

ཙམ་གིས་བསན་བཅློས་དྗེའི་རྩ་འགྲྗེལ་ལྗེགས་པར་སྦྱར་བའི་དློན་གི་ལུས་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་ཁློག་བསྒིགས་ཏྗེ་རང་རང་གི་ལུགས་མ་འདྲྗེས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་

ནས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་མཐའ་དག་པར་དྲངས་ཏྗེ་གཞན་ལ་འདློམས་པ་ལ་ཐློགས་

པ་མི་མངའ་ཞིང༌། ཁད་པར་དབུ་“ཚད41་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལྗེགས་

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

རིགས་པའི་ལམ་སློལ་ཕྗེ་ནས་བྱང་ཕློགས་ཀི་མཁས་པ་ཀུན་གི་མགློ་བློ་ལ་བཀའི་

ཕྲྗེང་བ་ངལ་བསློ་བགིད་པའི་ཤིང་ར་ཆྗེན་པློར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དམ་པ་འདི་ལ་

མངློན་པར་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཉྗེས་སྤློད་ཀི་དྲི་མ་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བ་ཞིག་མངའ་བས་གནས་བརན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་གསྗེར་རིའི་ཕྲྗེང་

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

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

39  འཇིན་
40  གངློང་
41  ཆད་
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འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་དགློངས་ཏྗེ། གཞན་ལ་ཕན་པར་གཟིགས་ན་དམལ་

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

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

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

མློ་ཆྗེ་དག་གིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཙམ་ཡང་བྱ་དཀའ་བའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྙིང་སློབས་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མངའ་བ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་

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

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

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

གཡྗེལ་བའི་སྲུང་མ་ཁད་པར་ཅན་དང༌། དཀར་ཕློགས་མངློན་པར་སྐློང་བའི་ལྷ་དག་

གིས་དངློས་སུ་བསྙྗེན་བཀུར་ཞིང༌། ལྗེཌ་སློ་གསློལ་བའི་ཚིག་གིས་མངློན་པར་

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

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

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

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

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

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

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

རིགས་པའི་སློ་དང་པློར་རྗེ་བཙུན་འདི་ཉིད་ལས་རྗེད་པས། དྗེའི་ཕིར་འགྲན་ཟ་མྗེད་
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པའི་བ་མ་གཙོ་བློར་“མཛད42་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་བ་མ་དྗེ་ཉིད་ལ་མཛོད་ཀི་ཆློས་

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

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

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

མ་རྗེ་བཙུན་པ་དང་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཉང་སློད་བསམ་གིང་དུ་ཆློས་བར་ལ་

བྱློན་ནས། རྗེ་བཙུན་པ་ལ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ཚར་གཅིག་གསན། རྗེ་བཙུན་པས་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

བར་གཙང་ཕློགས་ལ་ཐྗེགས་པར་འདུན་པའི་ཞུ་བ་རློང་ཇི་བས་ཕུལ་བ་ལ་བརྗེན་

ནས། དྗེ་འཕྲལ་ལ་དབུས་ནས་གཙང་ཕློགས་སུ་ཕག་བཏྗེག །ཡར་ལམ་ཆློས་རློང་དུ་

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

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

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

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

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

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

བཅློམ་པའི་བཤད་རྒྱུད་འཛིན་པའི་གདན་ས་པ་འདུལ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་

འདུག་པས། དྗེའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་བགློ་སྐལ་བང་བར་བཞྗེད་དྗེ། ཁློང་ལ་

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

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

ཁད་པར་ལྷག་པར་རློགས། དྗེའི་ཚེ་ཆློས་གསན་པའི་ཞར་ལ་མདློ་རྩའི་རྒྱ་ཆྗེར་

འགྲྗེལ་གི་དབུ་ནས་ཉིན་རྗེ་ཞིང་མདའ་“ཚད43་བཅུ་བདུན་རྗེ་ཙམ་མ་ཆག་པར་

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

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

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

ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས། དགྗེ་འདུན་གི་ཆློས་སྤློད་དང༌། བདུད་བཟློག་སློགས་ཀི་

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

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

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

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

གསུང་རབ་ཀི་གནད་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདི་ནི་དྗེ་
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འདྲ་བ་ལ་ཡང་སྗེམས་གནས་ཀི་ཉམས་བཟང་པློ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའི་ཏིང་ངྗེ་

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

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

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

བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཐུགས་ལ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ཙམ་གི་མཚམས་སུ། བར་གཅློད་ཀི་

རྣམ་པ་སྐུ་སློད་བསྙུང་བའི་སྙུན་དྲག་པློ་ཞིག་བྱུང༌། ཡུན་རིང་དུ་མ་ཕན་པས། སློད་

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

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

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

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

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

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

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

གཉྗེར་བ་དང་ཕག་ཕི་ལ་བྱློན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

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

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

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

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

དློ། །དྗེའི་དཔིད་ཀ་སྣར་ཐང་ལ་མཛད་ནས་ས་སྐར་བྱློན། དྗེའི་ཚེ་ས་སྐ་ན་བ་མ་རྗེ་
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བཙུན་རྗེད་མདའ་པ་ཆྗེན་པློ་ལམ་འབས་གསན་གིན་འདུག་པ་དང་མཇལ་ནས་དྗེ་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཡློད་པ་འདྲ་ཟྗེར་ནས་དྗེ་བཞྗེས་པ་ལ་སློགས་པའི་སད་དུ་ངམ་རིང་ནས་ས་སྐ་ལ་
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མཛད་དྗེ་དབུས་སུ་བྱློན། དབུས་སུ་ཕྗེབས་ནས། གྲློགས་དང་སློབ་འབྗེལ་མང་པློས་

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

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

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

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

ཕློགས་ལ་གཏན་ནས་མི་འགྲློ་བའི་ཡི་དམ་བཅའ་བར་བྱའློ། །སྙམ་དུ་དགློངས་པ་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཅིག་ཏུ་ལུས་ཀི་སྐྗེད་“ཚལ44་བ་སྤུ་གཡློ་བའི་མགློ་ལྕློགས་དང་བཅས་པས་ཡིད་ཀི་

བརན་པ་ཉམས་པ་གསལ་བར་བྱྗེད་ཅིང༌། དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་བརབས་པར་གྱུར་

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

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

44  ཆལ་
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དུ་བསམས་པའི་སློ་ནས་རྗེད་བཀུར་དང༌། སྙན་གྲགས་དང༌། འཁློར་བའི་ཕུན་ཚོགས་

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

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

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

བའི་གྲློགས་བྱྗེད་པ་ནི། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་དྲན་ཤྗེས་ཀི་ལྕགས་ཀྱུས་ཡིད་ཀི་གཉིས་

འཐུང་ཡློངས་སུ་བཟུང་བའི་འབད་པ་ལ་ལྟློས་ནས་ཉམས་སུ་བང་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བྱ་

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

པར་ཡང་གཞན་དག་གིས་“བསྙྗེན45་བཀུར་བ་དང༌། སྙན་པར་སྨྲ་ཞིང་ལྗེགས་པར་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45  བསྙན་
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སྙམ་པའི་སྐློ་བ་ཤུགས་དྲག་པློ་སྣང་བ་བུན་ལློང་དུ་ཐློངས་པ་ཡིད་གཏིང་ནས་འགྱུར་

བ་རྒྱུན་རིང་པློ་རྗེ་སྐྗེ་བ་ཞིག་དང་པློ་ཉིད་ནས་རང་ཆས་སུ་“ཡློད46་པ་ཡིན། ཞྗེས་

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

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

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

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

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

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

ལ་འདུག་པ་སློགས་བྱ་དགློས་པ་བྱུང་ན་མི་རག་པས་“ཉྗེན47་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཉྗེ་བར་

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

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

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

བསློད་གྲགས་པ་ལ་ཆློས་ལུང་ཡང་མང་“རབ48་གསན་ཅིང༌། བར་ཞིག་ཏུ་སྐུ་

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

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

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

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

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

46  ཡད་
47  ཉན་
48  རང་
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གཞུང་ལ་གཟིགས་ཙམ་ནས་དད་པའི་སྤུ་ལློང་གཡློས་ཏྗེ་སྤན་ཆབ་ཀི་རྒྱུན་བཅད་

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

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

གཟིགས་རློག་མཛད་ནས་གཙང་ལ་བྱློན། སྣར་ཐང་དུ་ཕྗེབས། བ་མ་ལློཙྪ་བ་དློན་

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

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

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

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

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

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

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

དྲུང་དུ་ཚར་རྗེ་ཉན་ན་རྗེན་འབྗེལ་གི་ཁད་པར་ཞིག་འློང་དུ་རྗེ་བས་གསུང་འཚལ་

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

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

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

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

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

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

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



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

31

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

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

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

འདུག་གློ །དྗེ་ནས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་ཐབས་ཅིག་ཏུ་ས་སྐར་བྱློན། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་

འདིས། དྗེའི་ཚེ་ས་སྐར་གློང་དུ་སྨློས་པའི་དཀའ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་སྐློར་མཛད། དྗེ་

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

དུས་ཀི་གྲྭ་ས་རྣམས་ན་པློ་“ཏི49་གཞན་རྣམས་ཀི་གྲྭ་སྐློར་བྱྗེད་པའི་ལུགས་མ་དར་

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

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

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

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

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

མཚོ་ལྟ་བུ་མཐའ་དག་ཀང༌། དམ་པ་འདིའི་བློ་གྲློས་ཀི་བང་“མཛོད50་ལས་འློངས་

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

དཔློད་འདབ་བཟང་དབང་པློའི་སྦར་ཁིམ་ལས་ཐློན་པའི་དངློས་སློབས་རིགས་པའི་

སྗེར་མློ་མི་བཟད་པས་བསིགས་པས་ནི་སྙིང་འདར། མཁྗེན་རབ་གཏིང་མཐའ་ཡངས་

པའི་ཆུ་གཏྗེར་ཆྗེན་པློ་ང་རྒྱལ་ཁྗེངས་པའི་རླབས་འཕྲྗེང་ཞི་བས་དུལ་བའི་དཔལ་

གིས་ནི་དད་པའི་སྤུ་ལློང་ཀུན་ནས་གཡློས་ཏྗེ། འཇིག་རྗེན་མ་ལུས་པ་ངློ་མཚར་བའི་

49  ཧི་
50  མཇློད་
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གཏམ་གི་དགའ་སློན་ལ་རློལ་བར་བྱྗེད་པས་དུས་འདའ་ཞིང༌། ས་གསུམ་ན་སྙན་པའི་

བ་དན་བཙུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །

སྨྲས་པ། སྙིང་སློབས་ཟ་བ་རློགས་པ་དྗེ་ཡི་སྙིང༌། །བདྗེ་གཤྗེགས་བསན་པ་

བདུད་རྩིའི་དཔལ་ལ་ཆགས། །ལྗེགས་བཤད་ལམ་དུ་བློ་གྲློས་གློམ་པ་ནི། །རག་ཏུ་

ངལ་བསློ་མྗེད་པར་ཁློད་ཀིས་བཀློད། །དགྗེ་ལྗེགས་རྩ་བ་བཤྗེས་གཉྗེན་ཉིན་བྱྗེད་

ཀི། །ལྗེགས་བཤད་འློང་སློང་མ་ལུས་འཐུངས་གྱུར་པ། །དམ་ཆློས་སྦྲང་རྩིའི་རྒྱལ་

མཚན་དབང་པློ་དྗེ། །སྐལ་བཟང་བུང་བ་ཀུན་གི་ཉྗེར་འཚོར་གྱུར། །སིད་པའི་ཕུན་

ཚོགས་གདུག་པའི་སྦྲུལ་གི་ལྕྗེ། །བསྐློད་པའི་ཟློས་གར་ལྟ་བུར་གཟིགས་པ་དྗེ། །ཡུལ་

ལ་མངློན་འདློད་སྗེད་པའི་འཆིང་བ་ནི། །མི་གཙང་མངལ་གི་རྒྱ་དང་མཉམ་དུ་གྲློལ། 

“།51ནུ་མ་མངློན་དགའ་པདློའི་བཞིན་རས་ཅན། །ལུས་ཕྲའི་མིག་ཟུར་འཕངས་པས་

ཆགས་ལན་བཞིན། །ཐུབ་པའི་ལྗེགས་བཤད་སྦྲང་རྩིའི་དློག་པས་ཀང༌། །ཁློད་ཐུགས་

རྐང་དྲུག་ལན་པའི་བརན་པ་ཕྲློགས། །མི་བཟད་རིགས་པའི་སྗེར་མློ་ཕློགས་ཀུན་

གི། །རྒློལ་བ་གང་ཆྗེན་སྤི་བློར་ངལ་བསློ་བ། །ཁློད་ཀི་རྣམ་དཔློད་ཡངས་པའི་ཁློན་

གིས་ནི། །མཐའ་དག་ཤྗེས་བྱའི་ཚད་ཀང་ཉུང་ངུར་བྱས། །ཁློད་ཀི་རབ་དཀར་

གྲགས་པའི་དློ་ཤལ་གིས། “།52ཕློགས་ཀི་མཛེས་མའི་མགྲིན་པ་སྐལ་བཟང་

བྱྗེད། །མགློན་ཁློད་བསྔགས་པས་བྗེལ་བའི་འཇིག་རྗེན་འདི། །བྱ་བ་ཀུན་ལ་ཆགས་

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

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

51  -།
52  -།
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ཐློག་མར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐྗེག་པ་ལས་གཙོ་བློར་བརྩམས་པའི་མང་དུ་ཐློས་པ་

ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་རིམ་པར་ཕྗེ་བ་སྗེ་གསུམ་པའློ།། །། 

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

དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་“གསློལ53་བ་འདྗེབས་ཤིང༌། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་བཀའ་སྩལ་

མཉན་ནས། བདག་ཉིད་ཀི་སློབ་མར་ཁས་ལྗེན་པའི་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པའང་“དུ་མ54་

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

ལས་འདློད་པའི་གནས་འཐློབ་“པར55་འགྱུར་གི། གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ་སྙམ་དུ་

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

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

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

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

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

ལས་ཀི་སློབ་དཔློན་མཛད། བྱི་རིང་པའི་དབུ་མཛད་“སློམ56་བརྩློན་བསློད་ནམས་རྡློ་

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་བསྙྗེན་པར་རློགས་པའི་སློམ་པ་

ཡང་དག་པར་བཞྗེས་ཏྗེ། ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་

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

53  གསྗེལ་
54  དུམ་
55  བར་
56  སྔློམ་
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འཇིག་རྗེན་གི་ཡློན་གནས་གཅིག་པུར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་གདན་ས་ཐྗེལ་དུ་བྱློན། སྤན་

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

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

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

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

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

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

དང་བཅས་པའི་མན་“ངག57་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དང༌། ནཱ་རློ་པའི་ཆློས་དྲུག་དང༌། 

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

གསན། དྗེ་དུས་བ་མ་ལློཙྪ་ནམ་བཟང་པ་སྤན་སྔ་བས་གདན་དྲངས་ནས་“ཕྗེབས58་

འདུག་པས། ཁློང་“པའི59་དྲུང་དུ་སྒའི་ས་རིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཞིག་མཛད་པར་

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

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

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

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

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

གི་དློན་ལ་རྣམ་པར་དཔློད་པའི་སློ་དུ་མ་ཞིག་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས། མངློན་པར་རློགས་

57  དག་
58  ཕབས་
59  བའི་
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པའི་རྒྱན་འགྲྗེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་དྗེ་ཉིད་ཀི་རྩློམ་“པའང60་

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

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

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

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

ཚད་ཕྲྗེང་དགུ་མ་ཞིག་གི་ཤློག་ལྗེ་བཞི། ཤིན་ཏུ་དག་པར་ཐུགས་ལ་ཆུད་འདུག་ཅིང༌། 

གིང་མཚུངས་མྗེད་ཀིས་ཕྗེད་དང་གསུམ་ཐློ་རྗེ་བ་ཞིག་དང༌། གཞན་གཉིས་ཀིས་རྗེ་

རྗེ་ལས་མ་ཟིན་པར་འདུག་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །སྐབས་ཤིག་ཏུ། “ཚ61་གློ་དབློན་པློ་མཁན་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

གསུངས། དཔིད་ཆློས་དབུ་སློད་བྱ་ཡུལ་དུ་ཕྗེབས། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་བདུན་

ཅུ་ཙམ་ཞིག་ལ། ཕར་ཚད་དབུ་མ་འཇུག་པ། མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་རྣམས་

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

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

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

མཁས་པར་གྲགས་པ། བ་མ་རློགས་ལན་ཡྗེ་ཤྗེས་རྒྱལ་མཚན་པ་ལ་དུས་འཁློར་

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

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

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

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

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

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

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

སྦྱློང་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད། བཤྗེས་གཉྗེན་བློ་གསལ་མང་པློ་ལ་སྗེ་སྣློད་ཀང་
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མང་དུ་གསུངས།  དྗེ་ནས་རློང་ཇི་གྲགས་པ་རིན་ཆྗེན་པ་དྗེ་རྗེ་འདི་པ་ལ་དྗེ་གློང་ནས་

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

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

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

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

སྣློད་འཛིན་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཕར་ཚད་མངློན་པ་གློང་འློག་འདུལ་བ་མདློ་རྩ་

དབུ་མ་འཇུག་པ་སློགས་གསུངས། གློང་དཀར་ནས་བསྙྗེན་བཀུར་དང་ཞབས་ཏློག་

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དཀའ་བཞི་པ་ཤྗེར་སྗེང་གིས་ཆློས་ཐློག་གཅིག་ལ་པློ་ཏི་བཅུ་གཅིག་གསུངས་
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འདུག །དུས་ཕིས་བློད་དུ་པློ་ཏི་དུས་གཅིག་ལ་གསུངས་པ་དྗེ་མང་ཤློས་སུ་འློང་བ་

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

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

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

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

བཅབ་ནས་གཟིགས་རློག་མཛད། གནམ་གང་གི་ཉིན་ཕག་དཔྗེ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

རགས་བཅིངས། ཚེས་གཅིག་ནས་ཆློས་འཛུགས་པར་བཞྗེད་པ་ལ། གསང་ཕུ་

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

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

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

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

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

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

ཚད་མ་རྣམ་འགྲྗེལ། ཕར་ཕིན། མངློན་པ་གློང་འློག་གཉིས“།62 འདུལ་བ་མདློ་རྩ་བ། 

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

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

ཊི་ཀ་ཆྗེན་“མློ་རྗེ63་གཞིར་བཞག་པའི་ཐློག་ཏུ་འགྲྗེལ་པའི་འཆད་ཚུལ་དུ་མ་དགག་

“སྒྲུབ64་དང་བཅས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། གཞུང་གཞན་རྣམས་ཕལ་ཆྗེ་བ་རང་

62  -།
63  མློར་
64  སྒབ་
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རང་གི་འགྲྗེལ་པའི་སྗེང་ནས་གཞུང་ཕྲ་རགས་མ་ལུས་པ་ལ་བཤད་པ་ཞིབ་པར་

མཛད་དྗེ་ཟ་བ་གསུམ་ལ་རློགས་པར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་སྐབས་སུ་ཡང༌། སློད་ཆློས་

གྲློལ་ནས་རྡློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་བདག་འཇུག་ལ་སློགས་པ་ཐུགས་དམ་རིམ་གཉིས་

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

དངློས་སུ་བྱིན་གིས་བརླབས་པའམ། གཟུངས་ཐློབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་

ཆྗེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྗེས་ཀི་གཞན་ལ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་མི་སིད་དློ། །ཞྗེས་མཐུན་

པར་གྗེང་ངློ༌། །དྗེའི་དབྱར་ཁ་ཡར་ལུང་ཨློ་ཀར་བག་ཏུ་བཞུགས་ནས་སྐུ་མཚམས་

དམ་པློ་མཛད། བཅློམ་ལན་འདས་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་གི་སློམ་བཟས་དང་

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

གི་དམིགས་སྐློར་རྣམས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་ནས་ལྗེགས་“པར65་སྦྱངས་ཏྗེ། 

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

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

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

དབུས་སུ་ཆློས་བར་ལ་ཕྗེབས་པས་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ནས་

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

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

ཉིད་ཀིས་དྗེའི་དགུན། སྐློར་མློ་ལུང་གི་བག་ཏུ་བཞུགས་ནས། སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཆྗེན་

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

ནས་དྗེའི་དཔིད་རའི་ལློ་ལ། རྒྱུད་སྗེ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ། དབང་ལག་ལྗེན་

65  ཕར་
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མན་ངག་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་རློགས་པ་ཞིག་རྩད་གཅློད་མཛད་པར་བཞྗེད་པ་

དང༌། བ་མ་རྗེ་བཙུན་པ་དང་དཔློན་སློབ་གསུང་གྗེང་མཛད་པའི་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་

གི་ཕིར་དུ་གཙང་ལ་བྱློན། རློང་གི་སྣུབས་ཆློས་“ལུང66་དུ་བཞུགས། ཚོགས་པའི་

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

“དྗེ67་དུས་རྗེ་འདི་པའི་ཞབས་འབིང་ལ་ཡློད་པའི་སྔློ་ཕི་དབློན་པློ་བསློད་ནམས་

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

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

བཞུགས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ་བ་ལ་ཕིན། ཆློས་འབྗེལ་ཞུས། གསུང་གྗེང་བྱུང་བས། 

ཁློང་པ་ན་རྗེ། ངྗེད་ཁྗེད་ཀི་སློབ་དཔློན་པ་དྗེ་ལ་དབྱངས་ཅན་མའི་རྗེས་གནང་ཞིག་ཞུ་

དགློས་གསུངས། དྗེ་ནས་ཁློང་པ་དང་རྗེ་འདི་པ་ཞལ་“འཛོམ68་མཛད་དྗེ། རྗེ་འདི་ལ་

དབྱངས་ཅན་མའི་རྗེས་གནང་ཞུས། དྗེའི་“ཚེ69་གསུང་གྗེང་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པས། བ་

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

“བཙུན70་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སྣང་བ་ནར་མར་འློང་ཚུལ་དང༌། 

དྗེ་ལ་སྔ་ཕིར་བརག་པ་བྱས་ཚུལ་ལ་སློགས་པ་ཞིབ་པར་ཞུས་ནས། “ད་དུང་ངྗེད71་

འདི་ལ་གཏིང་ནས་ངྗེས་པ་རྗེད་པ་མྗེད་པས་བརག་དཔད་ཡང་དག་ཅིག་ཐུགས་ལ་

འདློགས་པར་ཞུ། ད་ལན་ཡང་རྗེ་བཙུན་གི་སྐུའི་སྣང་བ་དྗེའི་གསུང་ནས། རང་རྗེ་ལ་

66  ལུད་
67  ད་
68  འཇློམ་
69  ཆྗེ་
70  བཅུན་
71  ང་དུད་ངྗེང་
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དབྱངས་ཅན་མའི་རྗེས་གནང་ཞུ་བ་ལ་རྒྱུག་གསུངས་ནས་འློངས་པ་ཡིན། ཞྗེས་

གསུངས་པ་ལ་རྗེ་འདི་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སློགས་ཆློས་ཀི་གནད་ཟབ་མློ་རྣམས་ཀི་

དྲི་གཏུགས་མཛད་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་ལྗེགས་པར་བརགས་པས་བརག་ཐུབ་པར་

འདུག་པས། ཐུགས་ཡིད་གཉིས་ཟ་དགློས་པར་མི་གདའ། གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་ཐློབ་

མཛོད། འློན་ཀང་རྗེ་བཙུན་གི་སྐུ་དང་གསུང་རང་མཚན་པ་ད་ལྟ་དབང་ཤྗེས་ལ་སྣང་

བ་མིན། ཡི་དམ་གི་སྐུ་དངློས་ཀིས་གཏད་པའི་རྣམ་པ་ཡིད་ཤྗེས་ལ་དངློས་སུ་སྣང་བ་

ཞིག་ཡིན། ངྗེད་ཀང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་སྒྲུབ་སྐློར་མན་“ངག72་སློགས་འདི་

ཕློགས་ལ་ཤྗེས་འདློད་ཆྗེ་བར་ཡློད་པས་ཞུ་དགློས་ནའང༌། “ད73་ལན་རྗེ་བཙུན་རྗེད་

མདའ་པའི་དྲུང་ནས་སག་ཚང་དུ་འབྱློན་པ་དང་དཔློན་སློབ་དུས་ངྗེས་མཛད་པའི་

མཇལ་ཕྲད་དགློས་པར་ཡློད་པ་སློགས་ཀིས་བྗེལ་ནས་མི་འགྲུབ་པར་འདུག །རྗེས་

སུ་རྗེན་འབྗེལ་ཞིག་ཅིས་ཀང་སྒིག་འཚལ་ཞྗེས་གསུངས། དྗེ་ནས་སག་ཚང་རློང་ཁར་

བྱློན། མཁན་ཆྗེན་ལློཙྪ་བ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ་དང༌། རྗེ་བཙུན་“དམ74་པ་རྗེད་

མདའ་པ་དང༌། བ་མ་ལློཙྪ་བ་དློན་བཟང་བ་དང༌། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་

དང༌། དྗེ་དག་གི་ཞམ་འབིང་དུ་ལྷགས་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དུ་མ་དང༌། གཉུག་མར་གནས་པའི་དགྗེ་འདུན་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་

ཡུལ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་གདན་མངློན་པར་འཛོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉྗེ་བར་མཁློ་བའི་

འཚོག་ཆས། ཞལ་ཟས་དང་གནས་མལ་ལ་སློགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཐིལ་

ལྗེན་གི་ཐུགས་ཁུར་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་དག །རྒྱལ་སས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་གཞུང་

72  དག་
73  -ད་
74  ངམ་
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ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་མཁྗེན་པ་རྒྱས་ཤིང༌། གཅིག་ཏུ་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་ཁུར་

གཉིས་འཁྗེར་བ་ལ་མི་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་སྐབས་

མཆློག་དཔལ་བཟང་པློས་བཞྗེས་ཤིང༌། ཁློང་གིས་མཚམས་སྦྱློར་“མཛད75་ནས། 

མཁས་མཆློག་ངང་པའི་དྗེད་དཔློན་“དག76་གི་འབྗེལ་གཏམ་མགྲིན་པའི་སྒ་དབྱངས་

“སྒློགས77་པས། ཐུབ་བསན་པདློའི་མཚོ་ཡང་སྐལ་བཟང་ཉིད་དུ་བྱས་ལ། དྗེའི་ཚེ་

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

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

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

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

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

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

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

རྩ་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་ཚར་གཅིག་གསན། དྗེའི་ཚེ་གློང་གསུམ་སྗེ་ཆྗེན་པའི་བ་མ་རིན་

པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་དུས་འཁློར་ཞིག་གསན་དགློས་དགློངས་པ་བྱུང་

བའི་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཆློས་ཀི་དཔལ་གིས་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་དུས་

འཁློར་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ཚར་བཅུ་བདུན་ཉན་པ་ཡིན་ནློ་ཟྗེར་བ་ཞིག་བྱུང༌། ཕིས་ཁློང་དང་

མཇལ་དུས། རིན་པློ་ཆྗེ་བུ་སློན་གི་དྲུང་དུ་དུས་འཁློར་ཚར་དུ་གསན་པ་ལགས་ཞུས་

པས། བཅུ་བདུན་ཉན་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་དུས་རྗེ་བཙུན་པའི་ཞལ་ནས། སྔགས་ཀི་

75  མཇད་
76  ངག་
77  སློགས་
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རྩད་གཅློད་དྗེ་“ཙམ78་མཛད་པ་ལ་ཡུན་རིང་འགང༌། ད་ལྟ་སྗེ་སྣློད་ཀི་བཤད་པས་

“ཕན79་ཐློགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འློང་གིན་འདུག་པས་རྗེ་ཞིག་བཤད་པ་མཛད་པ་མི་འཐད་

དམ་ཞྗེས་གསུངས་པ་ལ། བདག་སྔགས་ཀི་ཕློགས་ལ་འདུན་པ་དྲག་པློ་བདློག་པས་

སྔློན་ལ་སྔགས་ཕློགས་ཀི་རྩད་གཅློད་བགིད་པ་ལགས། ཞྗེས་ཞུས་གསུང༌། དྗེ་ཡང་

ད་ལྟའི་དུས་ཀི་ཐློས་པ་ཚོལ་བ་རྣམས་ནི་ཕལ་ཆྗེར་མཚན་ཉིད་ཐྗེག་པའི་ཕློགས་ཀི་

གཞུང་ལ་ཅུང་ཟད་བློ་ཁ་ཕློགས་ན་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལ་རང་ཉིད་ཀང་འཇུག་པར་མི་

འདློད་ཅིང༌། རང་གི་ཚིག་ཉན་པ་དག་འཇུག་པའང་ཐབས་དུ་མ་ཞིག་གིས་ཕིར་

ཕློགས་པར་བྱྗེད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་སྔགས་ཕློགས་ལ་མློས་པ་ལྟར་སྣང་ཞིག་སྐྗེས་ན་དྗེ་

ཉིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྗེ་སྣློད་ལ་དགློས་པ་ཆུང་ཞིང་

དམན་པར་སྗེམས་པས་རང་གཞན་ཕློགས་དྗེ་ཉིད་ལས་ཕིར་ཕློགས་པར་བྱྗེད་དྗེ། 

ཆློས་སློང་བའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ཅིང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རབ་ཏུ་“ཆྗེ80་

བ་དག་བློ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་“ལྗེན81་པར་བྱྗེད་ལ། རང་བཞིན་བཟང་བའི་ངང་ཚུལ་

ཅན་དུ་ཁས་ལྗེན་པ་དག་ཀང་ཅིག་ཤློས་ཀི་ཕློགས་ལ་འཇུག་པར་སྤློ་བ་ཡང་དང་དུ་

མི་ལྗེན་ལ་དངློས་སུ་སྨློད་པར་ཡང་མི་བྱྗེད་པ་ཙམ་ཞིག་དྗེའི་སྙིང་པློར་ཟད་དྗེ། རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་ལ་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་འཛིན་པར་འདློད་པའི་ལས་བཟང་པློ་ཡློངས་སུ་

བསགས་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་འགའ་ཙམ་ཡང་མཐློང་བར་བྱ་དཀའ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ལ། སྔློན་

དུས་ཁ་བ་ཅན་གི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དག་ལ་ཡང་ཕློགས་རྗེར་མ་ཆད་པའི་ཆློས་

78  ཅམ་
79  པན་
80  ཚ་
81  ལན་
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ཀི་སྤན་མངའ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀློན་པར་བྱུང་སྣང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་བདག་ཉིད་ཆྗེན་

པློ་འདི་ནི། གཞློན་ནུའི་དུས་ཉིད་ནས་ཀང་བསན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ཁུར་

འཁྗེར་བར་རིངས་པར་ཆས་པ་ཞིག་སྗེ། རྗེའི་ཞལ་ནས། ང་ལ་སྔགས་ཀི་ཕློགས་ལ་

གཞན་གིས་བསྐུལ་དགློས་པ་མྗེད། ཆུང་“ངུ82་ནས་འདི་ལ་ཤྗེས་འདློད་དྲག་པློ་ཡློད་

ཅིང༌། དྗེ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་མཐའ་དག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བསབ་དགློས་སྙམ་པ་ཞིག་

དང་པློ་ནས་ཡློད་ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་བ་མ་རྗེ་བཙུན་པས་ས་སྐ་ལ་ཕག་

བཏྗེག །རྗེ་འདི་པས་རློང་ཆློས་ལུང་དུ་བྱློན། བ་མ་དབུ་མ་པ་དང་ཆློས་ཀི་གསུང་གྗེང་

མང་དུ་མཛད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཆློས་སྐློར་ཡང་མང་དུ་གསན། དྗེ་

དུས་ནས་སྔགས་ཀི་ཐུགས་བཞྗེད་རྣམས་གསན་ཏྗེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབྱློན་པའི་ཐུགས་

ཐག་ཆློད། དྗེ་ནས་ཉང་སློད་དུ་རིན་པློ་ཆྗེ་སྗེ་ཆྗེན་པའི་དྲུང་དུ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། 

ཕག་མློ་གྲུ་“པའི83་དམག་ཆྗེན་ལ་སློད་ལ་ཁྗེར་བ་ལློག་འློང་གིན་འདུག་ཟྗེར་ནས། 

དྗེའི་དམག་ཐག་མ་ཆློད་ཀི་བར་གི་སློན་ཀ་དྗེ་རློང་གི་རིང་ལུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས། དྗེ་

ནས་སློན་མཇུག་ཉང་སློད་ཀི་གློང་གསུམ་བདྗེ་ཆྗེན་དུ་ཕྗེབས་ནས། ཐམས་ཅད་

མཁྗེན་པ་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེའི་བུ་ཆྗེན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་

མཁས་པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ། གཞན་ཡང་སྔགས་ཀི་གཞུང་དང་ལག་ལྗེན་མན་ངག་

སློགས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་མངའ་འབྱློར་པའི་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བའི་དྲུང་དུ་

མཇལ། ཐློག་མར་མཇལ་བའི་དགློངས་མློ་དྗེ་ཕག་ཕིས་དར་སྗེར་པློ་ཞིག་ཕུལ། སང་

ཉིན་ཇ་ཞལ་ཞིག་མཛད་དྗེ། གློས་“ནྗེ84་ཙོ་ཁ་ཡུག་གཅིག་ཕུལ་ནས་དུས་ཀི་འཁློར་

82  དུ་
83  བའི་
84  ནི་
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ལློའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་གསུང་བར་ཞུས། དྗེ་དུས་ཀང་འགྲྗེལ་ཆྗེན་

གསུང་བའི་ལྗེའུ་དང་པློ་རློགས་པའི་མཚམས་ལ་འདུག་པས། ཁློང་གི་ཞལ་ནས། 

མདང་གི་དར་སྗེར་པློ་དྗེ་སའི་ཁམས་སྡུད་རིམ་དང་མཐུན་པས་རློགས་རིམ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་འློང་བ་འདུག །ད་ནངས་ཀི་གློས་ཡུག་འདི་ལང་ཁུ་ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཡིན། བསྐྗེད་རིམ་དང་མཐུན་པས་བསྐྗེད་རིམ་ཡློངས་སུ་རློགས་“པར་འློང85་བར་

འདུག །ཆློས་མཚམས་ལྗེའུ་གཉིས་པའི་མགློ །གང་ཞིག་ཆྗེན་པློའི་མི་རྣམས་སྨིན་

པར་བྱ་བའི་དློན་དུ། ཞྗེས་པའི་སྐབས་ལ་“སྗེབ86་བྱུང་བས་རྗེན་འབྗེལ་ཤིན་ཏུ་

ལྗེགས། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བྱྗེད་དགློས། ཞྗེས་དགྗེས་བཞིན་དུ་

ཞལ་གིས་བཞྗེས། ལྗེའུ་དྗེ་ནས་དབུ་བཙུགས་ཏྗེ་གསུངས་ཤིང༌། སར་ཡང་ལྗེའུ་

དང་པློའི་མགློ་ནས་བསྐར་ཏྗེ་གསུངས། སློན་མཇུག་དྗེ་ནས་དཔིད་ཆློས་སྔ་མ་མ་

རློགས་རིང་ལ་བཞུགས་ནས། རྒྱུད་འགྲྗེལ་གི་བཤད་པ་ཕག་ལྗེན་གི་མཛུབ་ཁིད། 

སྦྱློར་དྲུག་གི་ཉམས་ཁིད་སློགས་རློགས་པར་གསན་ཏློ། །དྗེ་ནས་ཡློ་གའི་བཀའ་ལུང་

བཤད་པ་མཐའ་དག་གསན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། སྔློན་དུ་ཕག་ལྗེན་ཞིᨵ་སྦྱང་བར་

བཞྗེད་ནས། ཞ་ལུ་ན་དྗེ་དུས་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆྗེ་པའི་མཆློད་གཡློག་པ་གཙོ་བློ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཡློ་གའི་ལག་ལྗེན་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པར་གྲགས་པའི་ཡློ་ག་བ་ཚེ་དབང་ཞྗེས་

པའི་སློབ་མ་དྲག་“པ87། ཡློ་ག་བ་མགློན་བཟང་ཞྗེས་བྱ་བ་གདན་དྲངས་ནས། ཁློང་

དང་གཉིས་ཀིས་ཉང་སློད་སྨད་ཀི་མཚམས། འཁིས་རྩྭ་ཁང་ཞྗེས་པར་བཞུགས་ནས། 

རྡློ་རྗེ་དབྱིངས་དང་དཔལ་མཆློག་རྩྗེ་མློ་ལ་སློགས་པ་ཡློ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་

85  བར་འློད་
86  སློབ་
87  བ
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མཐའ་དག་གི་བི་ཐིག་གར་དབྱངས། དཀིལ་ཆློག་གི་ཆློག་ཁིགས། ཕག་རྒྱ་འཆིང་བ་

སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱང་བར་སྦྱངས། དྗེའི་“ཚེ88་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཁི་ཆྗེན་

པློ་ཞིག་གི་སྗེང་ན་བ་མ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་བ་མ་བགྲྗེས་པློ་དབུ་རྒྱན་

གསློལ། རྡློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཕག་ན་བཟུང་བ་ཞིག་བཞུགས། དྗེའི་སྐུ་མདུན་ན་རྗེའི་དྲུང་

ནས་ཀང་བཞུགས་འདུག་པ་ལ། བ་མ་དྗེ་བཞྗེངས་ནས་རྡློ་རྗེའི་འགྲློས་ཀིས་དྲིལ་

སབས་དང་བཅས་རྗེ་འདི་ཉིད་ལ་གཡས་སུ་སྐློར་བ་ལན་གསུམ་མཛད་ཅིང༌། ཕྲྗེང་བ་

ནས་འབྱུང་བའི་ཨྗེ་ཀ་སུ་ཙི་ཀ་ཞྗེས་སློགས་ཀི་སྒ་བསྒགས་ནས་རྗེའི་དབུའི་སྗེང་དུ་

རྡློ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བཟུང་སྗེ། ཀརྨཱ་བཛྲ་ཞྗེས་བྱའློ། །ཞྗེས་གསུངས་ནས་ཁི་ལ་བཞུགས་

སློང་བ་ཞིག་བྱུང༌། མནལ་སད་ནས་བརགས་པ་ན། སྔར་གི་གསང་མཚན་དློན་ཡློད་

རྡློ་རྗེ་ཡིན་པ་དང༌། ཀརྨཱ་“བཛྲ89་ཡང་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་མིང་དུ་འདུག་པས་འདྲ་

བར་འདུག་དགློངས་པ་ཞིག་བྱུང་གསུང་ངློ་། །སར་ཡང་དཔིད་སྨད་དྗེ་ནས་དབྱར་

དང་སློན་མགློ་མའི་རིང་ལ་སྗེ་ཆྗེན་དུ་བྱློན་ནས། རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་དཔལ་བ་ལ་རྡློ་

རྗེ་ཕྲྗེང་བའི་དབང་ལུང་མཛུབ་ཁིད་བཤད་པ་གར་ཐིག་དབྱངས་གསུམ་གི་ཕག་ལྗེན་

འཁིད་དང་བཅས་པའི་སློ་ནས་ཕྲྗེང་བ་སྐློར་གསུམ་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། གཞན་

ཡང༌། བཅློམ་ལན་འདས་ཕག་ན་རྡློ་རྗེ་འཁློར་ལློ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་དབང་ལུང་

མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལ་སློགས་པ། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་བའི་ཆློས་མང་དུ་གསན། དྗེ་

ནས་ཞ་ལུར་རིན་པློ་ཆྗེ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་ལ་ཡློ་གའི་སྐློར་གསན་པ་ལ་འབྱློན་པར་

དགློངས་ཡློད་པ་ལ། ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ། ཁི་ཆྗེན་པློ་ཞིག་གི་སྗེང་ན་རིན་པློ་

88  ཆྗེ་
89  བཛུ་
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ཆྗེ་ཁྱུང་པློ་བ་ཡིན་ཟྗེར་བའི་བ་མ་བགྲྗེས་པློ་རང་ཞིག་བཟང་པློའི་འདུག་སངས་མཛད་

ནས་བཞུགས། དྗེའི་དྲུང་ན་རྗེ་འདི་པའང་བཞུགས་ཡློད་པ་ལ། བ་མ་དྗེས་ཕག་

གཉིས་ཀིས་ཐུགས་ཀའི་ན་བཟའ་བསལ་ནས། ཐུགས་ཀ་སློན་གིན་འདུག་པ་ལ་

གཟིགས་པས། བ་མ་དྗེའི་ཐུགས་ཀ་ན་སྔགས་ཀི་ཕྲྗེང་བ་རིང་པློ་རིམ་པ་དུ་མས་

བསྐློར་བའི་འཁློར་ལློ་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ཧྲམ་མྗེ་འདུག་པ་གཟིགས་པས་སྔགས་

རྣམས་ཕལ་ཆྗེ་བ་བཀགས་པ་ཞིག་རྨིས། ཕིས་མཇལ་བ་ན་སྐུའི་རྣམ་པ་མནལ་ལམ་

དུ་བྱུང་བ་དྗེ་ཉིད་རང་དུ་འདུག་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་སློན་ཕི་མ་དགུན་དཔིད་དབྱར་

རྣམས་སྦྲྗེལ་ནས་ཞ་ལུར་བཞུགས། སྔགས་འཆང་རྡློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་རིན་པློ་ཆྗེ་

ཁྱུང་པློ་ལྷས་པའི་དྲུང་དུ། ཡློ་གའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཐློག་དྲངས་རྒྱུད་

སྗེ་འློག་མ་རྣམས་ཀི་བཀའ་ད་ལྟ་བློད་ན་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་གི་ཆུ་བློ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཡློད་པ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གསན་ཅིང༌། བཅློམ་ལན་འདས་

འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པ་དང་ནག་པློ་པའི་ལུགས་ལ་སློགས་པས་ཐློག་དྲངས་

པའི་བ་མྗེད་ཀི་བཀའ་ལུང་ཡང་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསན་ཏྗེ། ཁློང་ལ་མངའ་བའི་

བཀའ་ལུང་ཕལ་ཆྗེར་བུམ་པ་གང་བྱློའི་ཚུལ་དུ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་གཏམས་པར་མཛད་

དྗེ། དྗེའི་ཚེ་འབུལ་བ་ཚོགས་འཁློར། ཞབས་ཏློག་ནར་མ་སློགས་ཀིས་མཉྗེས་པར་

མཛད་ཅིང༌། དད་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་དྲངས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་དུས་རྗེ་

བཙུན་ཁྱུང་ལྷས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། དབང་རྗེ་རྗེ་གནང་ཚར་བའི་མཇུག་ཏུ་འདི་ང་ལ་

ཡང་བ་མ་འདི་ཞྗེས་བྱ་བས་དགྗེས་བཞིན་དུ་གནང་བ་ཡིན་བྱ་བ་རྗེ་ཅིས་ཀང་གསུང་

ཞིང༌། བཀའ་ལུང་རྣམས་རློགས་པ་ན། ད་ནི་ཆློས་བདག་པློ་ལ་འཕྲློད་པས་འགློད་པ་
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མྗེད་དློ་ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། དང་པློ་བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་དང༌། བ་མ་ཁྱུང་ལྷས་

པ་གཉིས་ཀས། ཀུན་མཁྗེན་འཕགས་འློད་པའི་དྲུང་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་

ཡློ་ག་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་དབང་གསན་དུས་ཚོགས་

འཁློར་ཞིག་གི་གྲལ་དུ། ཀུན་མཁྗེན་པའི་ཞལ་ནས། རྗེ་མར་པས། ཉི་མ་ཤར་དུ་ཀ་

ཆྗེན་བཙུགས་པ་དྗེ། ཞྗེས་སློགས་ཀི་མགུར་མ་དྗེ་འདློན་པ་སློས་ནས། ཉི་མ་ཤར་དུ་

ཀ་ཆྗེན་བཙུགས་པ་དྗེ། ཁྱུང་པློ་སློན་སློམ་ཁློད་ལ་མི་ཟྗེར་རམ། ཞྗེས་གསུངས་པའི་

ལློ་རྒྱུས་ཀང་གསུངས། དྗེ་ནི་རྗེ་བཙུན་ཁྱུང་ལྷས་པས། ཀུན་མཁྗེན་འཕགས་པ་དང༌། 

བུ་སློན་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་གཉིས་ལས་སྔགས་ཀི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

བཞྗེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀི་བཅུད་མ་ཉམས་པར། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་པའི་ཕག་ཏུ་རྡློ་

རྗེ་ཐྗེག་པའི་བསན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འཕྲློད་ནས་ཕློགས་འདིར་སྐྗེ་དགུ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདྗེའི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་འདིའི་དློན་ལ་དགློངས་པར་གསལ་

ལློ། །རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་པའི་ཞལ་ནས། སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་

གཙོ་བློར་བ་མ་མཉྗེས་པར་བྱས་པ་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་འདུག་པས། དབང་

གནང་བའི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བ་མས་མཉྗེས་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་གསུང་བ་དྗེ་ལ་དཔད་རྒྱུ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་འདུག་གློ་ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་

རྗེ ་བཙུན་དམ་པ་ཁྱུང་པློ་ལྷས་པ་ལས་གསན་དགློས་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཐག་

“ལྗེགས90་པར་ཆློད་ནས། པ་རྣམ་གི་ཕག་པ་རི་ན་བ་མ་སྗེ་ཆྗེན་པ་ཆློས་ཀི་དཔལ་

བ་གདན་དྲངས་ནས་བཞུགས་འདུག་པའི་སྤན་སྔར་བྱློན། སར་ཡང་རྡློ་རྗེ་སྙིང་

འགྲྗེལ། ཕག་རྡློར་སློད་འགྲྗེལ། ནཱ་རློ་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལ་སློགས་པ་དུས་འཁློར་གི་ཆ་

90  ལགས་
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ལག་མང་པློ་ཞིག་གསན་ཅིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལུགས་གཉིས་ལ། བུ་སློན་

རིན་པློ་ཆྗེ་པས་ཡིག་ཆ་མཛད་པ་ཅི་ཡློད་ཀི་བཤད་ལུང་ལ་སློགས་པ་ཆློས་བཀའ་

མང་དུ་གསན། དྗེ་ནས་ཁློང་པ་སྗེ་ཆྗེན་དུ་ཐྗེགས། རྗེ་འདི་པས་ཕག་པ་རིར། ཞ་ལུ་

བའི་ཡློ་ག་བ་མཁས་“པ91་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་རྒྱལ་མཚན་གྲགས་པ་སྤན་

དྲངས་ནས། ཡློ་གའི་གར་དབྱངས་སློགས་ཕག་ལྗེན་རྣམས་ཀི་དག་ཏྗེར་ཡང་མཛད། 

བཀའ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་གསན། ཁད་པར་རིན་པློ་ཆྗེ་བུ་སློན་གིས་མཛད་པའི་རྡློ་

རྗེ་འབྱུང་བའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་གསན་ཅིང༌། ཡློ་གའི་རྩ་རྒྱུད་དྗེ་ཉིད་བསྡུས་པ། 

བཤད་རྒྱུད་རྡློ་རྗེ་རྩྗེ་མློ། དཔལ་མཆློག །ངན་སློང་སྦྱློང་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་དང༌། 

དྗེ་ཉིད་སྣང་བ། ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན། དཔལ་“མཆློག92་འགྲྗེལ་ཆྗེན་ལ་སློགས་པ། རྒྱུད་

དང་འགྲྗེལ་“པ93་རྒྱ་གཞུང་གི་རིགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ལུང་ཡང་གསན་ཏློ། 

“།94དྗེ་ནས་སྤྗེ་ལློའི་སློན། བ་མ་དབུ་མ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་

དབུས་ཀི་དགའ་བ་གདློང་དུ་ཕག་ཕྗེབས། ལྷ་སར་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་གསློལ་

བ་འདྗེབས་པ་ལ་བྱློན་ནས། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་དགའ་བ་གདློང་དུ་སྐུ་མཚམས་

ལྗེགས་པར་བཅད་ནས་བཞུགས་སློ། །དྗེ་ཡང་བ་མ་དབུ་མ་པ་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་

“པ95་ཟུར་ཙམ་སྨློས་ན། ཁློང་དང་པློ་མདློ་ཁམས་ན་བྱིས་པ་གཞློན་ནུ་ཕྱུགས་མ་

སྐློང་བའི་དུས་ཉིད་ནས། སྔློན་གི་ལས་བསགས་པའི་མཐུ་ཆྗེས་པས། ཚེ་འདིར་

འབད་པ་མཛད་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར། རང་གི་ཁློང་པའི་ནང་ནས་ཨ་ར་པ་ཙ་ནའི་སྔགས་

91  བ་
92  མཆྗེག་
93  བ་
94  -།
95  བ་
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ཀི་སྒ་དྲག་པློ་འབྱུང་བ་དང༌། སྐུའི་སྣང་བའང་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་རྡློལ་དུ་བྱུང༌། དྗེ་

ནས་ལུང་དང་རྗེས་སུ་གནང་བ་མནློས་ནས་བསྙྗེན་སྒྲུབ་ལ་འགྲུས་པར་མཛད་པས་

སྐུ་དང་གསུང་གི་སྣང་བ་མང་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡློད། འློན་ཀང་དྗེ་ལ་ཐུགས་ངྗེས་རང་

ནི་མ་མཛད། དྗེ་ནས་དབུས་ཀི་གསང་ཕུར་སློབ་གཉྗེར་ལ་བྱློན། ཕར་ཕིན་གི་

གཟིགས་རློག་མཛད་པས་ཆློས་སྐད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང༌། གྲྭ་སྐློར་མཛད་པར་

དགློངས་པ་ལ། ཡི་དམ་གི་གསུང་གིས་ཡློ་བྱད་ཅི་ཡློད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་ཐློང་

གསུང༌། སློབ་གཉྗེར་བྱྗེད་པའི་ཆས་མི་འློང་བར་འདུག་ཞུས་པས། གཏྗེར་ཞིག་འདློན་

རྒྱུ་ཡློད་ཀིས་གསུང༌། དྗེར་ཡློ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཚོགས་སུ་བཏང་ཚར་ནས། “ད་

གཏྗེར96་འདློན་འཚལ་ཞྗེས་ཞུས་པས། ད་བྱ་བལ་ཐག་ཆློད་གིས་ལ་དགྗེ་སྦྱློར་གིས་

ཤིག་ཅྗེས་བསྐུལ་ལློ། །དྗེ་ནས་བྱ་བལ་མཛད་ནས་ཀློང་པློ་ཕློགས་ལ་བྱློན། སྐམ་ཚང་

གི་ཆློས་སྐློར་ཕག་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་ལ་སློགས་པ་ཞུས། ཐུགས་དམ་མཛད་པས། སྔར་

ལས་ཀང་ཡི་དམ་གི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སྣང་བ་ཆྗེས་གསལ་ཞིང་བརན་པ་བྱུང༌། དྗེ་

ནས་བསམ་ཡས་སུ་རློགས་ལན་མཚོ་དཀར་མ་ལ་སྦྱློར་དྲུག་གསན་པས། དྗེའི་ཚེ་

ཡི་དམ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་གསལ་ཞིང་བརན་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང༌། རློགས་ལན་པ་ལ་

ཞུས་ན་བྱས་པས་མ་ཞུ་གསུངས། དྗེ་ནས་དཔལ་རི་བའི་བ་མ་གཞློན་རྒྱལ་བ་ལ་

ཞུས་ན་བྱས་པས། ཞུས་པས་འློང་གསུང༌། ཁློང་གིས་ལམ་འབས་ནས་བཤད་པའི་

མན་ངག་དབང་བཞིའི་བརྡ་རྣམས་བསན་པས་བརྡ་ལན་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

འཇལ་གིན་འདུག །བརྡ་ལན་འཇལ་ལུགས་རྣམས་ཞུས་པས། ཁྗེད་ཀི་འདི་རྣམ་དག་

ཅིག་ཡིན་པ་འདུག་ཅྗེས་གསུང༌། ཡི་དམ་གི་ཞལ་ནས། བརྡ་སློན་པ་ལ་ཕག་རྒྱ་

96  དགཏྗེར་
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རྣམས་ཡིད་ལ་བསམས་པས་ཆློག །ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་མི་དགློས་པ་ཡིན་ཏྗེ་ཁློང་

རང་གིས་མི་ཤྗེས་པ་འདུག་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་གཙང་ལ་འབྱློན་པར་བཞྗེད་པ་ལ། 

དྗེ་དུས་འབར་འཇག་གཉིས་གྲགས་པ་ཆྗེ་བར་འདུག་པས་སུའི་དྲུང་དུ་ཕིན་པ་འཐད་

ཞུས་པས། ཁློད་རང་སློང་དང༌། འབུམ་ཚོ་གདློང་གི་འཕྲང་དྗེར་མི་གཅིག་དང་འཕྲད་

པར་འདུག །དྗེ་གང་ཟྗེར་བ་ལྟར་གིས་གསུང༌། བྱློན་པས་འཕྲང་དྗེར་བཙུན་པ་ཞིག་

དང་ཕྲད། དྗེ་ལ་དྲིས་པས་འབའ་ར་བ་ཅན་སློང་ཟྗེར། དྗེར་འབའ་ར་བ་ཅན་བྱློན། ཕག་

ཆྗེན་སློགས་ཞུས། ཁློང་སྐློ་ཤས་ཅན་ཞིག་འདུག་པས། དྗེའི་སློབས་ཀིས་ངྗེས་འབྱུང་

དང་སྐློ་ཤས་དྲག་པློ་སྐྗེས། སྣང་ཤས་ཆུང་དུ་འགྲློ་བའི་ཚབས་ཆྗེན་པློ་བྱུང༌། “དྗེ97་

ལ་དགློངས་པར་འདུག །ཁློང་གིས་བསན་པའི་ལྷག་མཐློང་དྗེ་ལྷག་མཐློང་མཚན་ཉིད་

པ་ཨྗེ་ཡིན་ཞུས་པས། ཅིས་ཀང་མིན་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་ཡང་ཡི་དམ་གིས་ལུང་

བསན་ནས་ས་སྐར་བྱློན། རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པ་ལ་དབུ་མ་དང་འདུལ་བ་གསན། དྗེ་

ནས་མར་བྱློན། རློང་ཆློས་ལུང་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ལའང་འཇུག་

པའི་རང་འགྲྗེལ་ཚར་གཅིག་གསན་ཏློ། །མདློར་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ཀིས་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མཛད་ནས། ཐློ་རངས་མནལ་སད་རྗེས་ཀིས་ཆློས་ཤློ་

ལློ་ཀ་རྗེ་མ་ཆག་པར་གསུང་བར་ཞལ་གིས་བཞྗེས། ངྗེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་དང༌། ལྟ་བ་རྣམས་བསློམ་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐློང་ཚུལ་སློགས་མཐའ་དག་

པར་དངློས་སུ་འདློམས་ཤིང༌། ཐུགས་རྒྱུད་ཉློན་མློངས་པ་གང་ཤས་ཆྗེ་བ་དྗེའི་གཉྗེན་

པློ་སློན་པར་མཛད། འཕྲལ་གི་སློ་གསུམ་གི་བྱ་བ་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ལློག་

ཀང་ཡི་དམ་གིས་སློན་པ་མ་གཏློགས་པར་རང་དགར་འཇུག་ཏུ་མི་སྗེར། ཐུགས་

97  ད་
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དམ་ལ་བརྩློན་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ཚུལ་སྐྗེ་བློ་གཞན་གིས་བསམ་པར་དཀའ་ཞིང༌། 

མ་ངན་ལས་འདས་ནས། གདུང་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཡང༌། མྗེ་ལྕྗེ་དང་དུ་བ་རྣམས་

ལྷ་བིས་པ་མཁས་པས་བིས་པ་ལྟ་བུའི་རལ་གྲི་དང་ཨུཏྤ་ལའི་གཟུགས་སུ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་འློངས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ནམ་མཁར་ཡལ་འགྲློ་བ་དྗེར་འཚོགས་པ་ཀུན་

ལ་མཐུན་པར་སྣང་ངློ༌། །ཞྗེས་ཟྗེར་ཞིང༌། རིང་བསྗེལ་ཤྗེལ་ལྟར་དྭངས་པ་གུར་ཀུམ་

གི་མདློག་ཅན་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱློན་པ་རྣམས་ཀང་འཕྗེལ་གདུང་དུ་གྱུར་པ་

ལས། ཁ་ཅིག་ནི་རིང་བསྗེལ་ཕྲ་མློ་མང་པློ་གཅིག་ལས་གཅིག་འཕྗེལ་བ་འཁློར་ལློ་

རྩིབས་དྲུག་པ་ལྟྗེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་ཤིན་ཏུ་ལྗེགས་ཤིང་ངློ་མཚར་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་ཡང་སྣང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་ཀིས་མངློན་པར་མཐློ་བའི་བ་མ་

དབུ་མ་པ་དང་ཐབས་ཅིག་ཏུ་དགའ་བ་གདློང་དུ་བཞུགས་ཀི་རིང་ལའང་ཁློང་ལ་རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཆློས་སྐློར་མང་དུ་གསན་ཅིང༌། བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་

དད་དུ་བྱས་པ་ལ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་འདྗེབས་པ་དང༌། ཡི་དམ་གི་བསྙྗེན་སྒྲུབ་ལ་ཤིན་

ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད། ཁད་པར་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ནི་ཐློག་མ་མྗེད་པ་ནས་ལྗེགས་

པར་སྦྱངས་པའི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་གིས་གསུང་རབ་

དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་ཇི་སྙྗེད་ཅིག་མཛད་པ་ཐམས་

ཅད་ལའང༌། ཚེ་འདིའི་རྗེད་བཀུར་དང༌། སྙན་གྲགས་དང༌། འཁློར་དང༌། འདུ་འགློད་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། བདག་ཉིད་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཉིད་དུ་

མཐློང་བར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སློགས་ཀི་ཀུན་སློང་གི་དྲི་ཙམ་ཡང་མ་འདྲྗེས་

པར་གཅིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པའི་ཆྗེད་དུ་དམིགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཐུགས་
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རང་དབང་མྗེད་པར་ཕྲློགས་པས། ཚིག་འགྲིག་འགྲིག་མློ་དང༌། དློན་མཁས་པ་གཞན་

གིས་བཤད་པ་ལས་ཁད་དུ་ཐློན་ཐློན་མློ་དང༌། མང་པློ་ཚོགས་པའི་དབུས་སུ་རང་གི་

ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཞན་གིས་བརྒལ་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། གཞན་གི་

འདློད་པ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་དགག་ནུས་པ་ཙམ་གིས་ཐུགས་ཚིམ་པ་དང་

དྗེ་འདྲ་བ་ཙམ་ཞིག་ལྷུར་མཛད་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་ཞིང༌། དྗེ་བས་ན་བདག་

ཉིད་རྒྱལ་ཞིང་ཕ་རློལ་སྨ་དབབ་པར་བཞྗེད་པ་དང༌། རང་ཉིད་མཁས་པར་རླློམ་པའི་

ང་རྒྱལ་གིས་དྗེ་ཉིད་གཞན་ལ་གྲགས་པར་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ། འཆད་པའམ། རྩློད་

པའམ། རྩློམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག །དང་པློ་ཐློས་བསམ་གཙོ་བློར་ལྷུར་མཛད་པའི་ཐློག་

མ་ནས་བརྩམས་ཏྗེ་དིང་སང་གི་བར་གང་གི་སྐབས་སུའང་དུས་འདིའི་ཚེ། ཚུལ་འདི་

ལྟར་མཛད་དློ། །ཞྗེས་གཟུ་བློར་གནས་པ་སུས་ཀང་ལན་ཅིག་ཀང་དྲང་པློར་གྗེང་བའི་

སྐབས་མི་རྗེད་པ་འདི་ནི། ཆློས་ལ་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཕློགས་པ་ཡན་ཆད་སུས་

བསམས་ཀང༌། གཟུ་བློའི་བློས་བསམས་ན་ནི། རང་དབང་མྗེད་པ་ཉིད་དུ་དད་པ་

ལྷག་པར་སྐྗེད་པའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ངློ་མཚར་བ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་

གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་དློན་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་

ནའང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པར་བགྲློད་པའི་ལམ་གློང་འློག་ཐམས་ཅད་

རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དང༌། ཤིང་ར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་རྗེད་པ་ཞིག་ཇི་“ལྟར98་བྱས་ན་འློང་ཞིག་གུ་སྙམ་དུ་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཐུགས་

ལ་གཅགས་པས་དཔློད་པར་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་དབང་པློ་རྣློན་པློ་ཆློས་ཀི་རྗེས་སུ་

འབང་བའི་རིགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས། གཞན་གི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརྗེན་ནས་རྣམ་པར་

98  ལྔར་
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དཔློད་པ། ལུང་ཙམ་སྐབས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ངང་ཚུལ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མི་

མངའ་བས། འདི་སྙམ་དུ། རྒྱལ་བས་གསུང་རབ་འགྲྗེལ་བའི་མཆློག་ཏུ་ལུང་བསན་

པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་བསན་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་

རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངྗེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕྗེ་བའི་ངྗེས་དློན་གི་གསུང་རབ་ཀི་

དློན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ཀང་མཐའ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་གིས་རྗེད་པ་ཞིག །སྐྗེས་བུ་སྐློམ་པས་“གདུངས99་པ་བཏུང་བ་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་

ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀིས། ཚུལ་འདིས་གསུང་རབ་ཀི་དློན་ཚོལ་བ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་མཛད་

དློ། །དྗེ་ཡང་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་བློད་ན་ཤྗེས་རབ་གློ་བ་བཟང་བའི་མཐར་ཐུག་

ཏུ་བརྩི་བ་འདི་ཚོ་ལྟར། གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་བསན་བཅློས་

ཕལ་ཆྗེར་ལ། བལྟས་“པ100་ཙམ་ནས་འདིའི་དློན་འདིར་འདུག་སྙམ་པ་འབད་མྗེད་དུ་

ལམ་ལམ་འཆར་བ། དྗེ་གཞན་ལ་བསན་ན་གློ་བ་ཆྗེན་པློ་བློ་ཡུལ་དུ་བདྗེ་སང་སང་བ་

འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་ང་ལ་སྔ་མློ་ནས་ཡློད་དྗེ། དྗེ་འདྲ་ལ་ཡིད་བརན་བཅང་མི་རུང༌། 

རིགས་པ་ཕྲ་མློས་ལྗེགས་པར་དཔད་པ་ན། དང་པློར་ཡིན་ཡིན་འདྲ་བའི་གློ་བ་རྗེད་པ་

རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆྗེར་ཞིག་འགྲློ་བ་ཀ་མང༌། དྗེས་ན་རིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཕྲ་མློ་

ཞིག་གིས་ལྗེགས་པར་དཔད་པའི་དཔད་པ་མ་རློགས་བར་དུ་དློན་དྗེར་ཁ་ཚོན་

བཅད་ཀང་ཤབ་ཤློབ་ཏུ་འགྲློ་བ་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ཡང་དྗེའི་“ཚེ101་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟ་བ་དང༌། གསང་བ་འདུས་

པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ། དྗེའི་ནང་ནས་ཀང་སྒྱུ་ལུས་འདི་ཤིན་ཏུ་རློགས་དཀའ་བ་དང༌། 

99  གཔུརས་
100  བ་
101  ཚ་
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རློགས་ན་དློན་ཆྗེ་ཞིང༌། མ་རློགས་ན་ནི་ལློག་པར་ལྟུང་བའི་གཡང་སའང་འདི་ཤིན་ཏུ་

ཆྗེ་ལ། དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསློམ་པ་དང༌། སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་ལམ་ལ་བརྗེན་ནས་སངས་

རྒྱས་ཚོལ་བ་སློགས་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ཏྗེ། འདི་དག་མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་དགློངས་པ་བཞིན་འཁྲུལ་མྗེད་དུ་སློན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་

རྒྱ་བློད་བལ་གསུམ། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་སློགས་གང་ན་ཡློད་ཀང་དྗེའི་

ཁུངས་ཤིག་རྗེད་ན་ནི། དྗེ་ཚོལ་བའི་ཕིར་དུ་ལུས་སློག་ཐྗེད་ལ་བློར་ནས་དཀའ་བ་ཅི་

བྱུང་ཡང་དང་དུ་བངས་ཏྗེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུའང་འགྲློ་དགློས་དགློངས་པ་སྙིང་ནས་ཤུགས་

དྲག་པློ་དྗེའི་ཚེ་ཡློད་དློ། །ཞྗེས་རྗེ་ཉིད་གསུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཕིར་ན། དྗེའི་དུས་སུའང་བ་

མ་དབུ་མ་པ་ལ་ལློཙྪ་བ་བཅློལ་ནས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

དང༌། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཁད་པར། སྔགས་བ་མྗེད་ཀི་ལམ་གི་གནད་ཆྗེ་ཤློས་

རྣམས་དང༌། རིམ་“པ102་ལྔའི་གློ་རིམ། གྲངས་ངྗེས་སློགས་མཐའ་ཡས་“པ103་ཞིག་

གི་དྲི་བ་དང༌། དློགས་པ་ཆློད་པའི་ཆྗེད་དུ་བརྒལ་ཞིང་བརག་པའི་སློ་ནས་འདྲི་བ་ལ་

སློགས་པ་འབའ་ཞིག་གཙོ་བློར་མཛད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་རྗེ་འདིའི་ཐུགས་ཡུལ་ན་ཡང་

ཁས་ལྗེན་ཅིའང་མྗེད་ཅིང་གང་ཡང་རང་ལུགས་ལ་བཞག་ས་མྗེད་པར་གཞན་ངློ་

འབའ་ཞིག་ལ་སྐྗེལ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དྗེ་ཅུང་ཐུགས་ལ་བདྗེ་བར་ཡློད་པས། བདག་

གི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་ཐལ་རང་གང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་ཞུས་པས། གང་“གིའང104་མིན། 

ཞྗེས་གསུང་ཞིང༌། གཞན་ཡང་གསུང་རབ་ཀི་གནད་དང༌། དཔད་པ་མཛད་པའི་སློ་

བསན་པ་ལ་ཚད་མྗེད་དློ། །དྗེའི་ཚེ་གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས། ད་ཕིན་ཆད། 

102  བ་
103  བ་
104  གིའད་
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བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ། སྔར་བསགས་ཀི་

སིག་ལྟུང་སྦྱློང་ཞིང་ཚོགས་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་གློང་ནས་གློང་དུ་སྗེལ་བའི་བསག་སྦྱང་ལ་

འབད་པ། ཤིང་ར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྗེན་ནས་མདློ་རྒྱུད་དགློངས་

འགྲྗེལ་དང་བཅས་པའི་དློན་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔློད་པ་གསུམ་སུམ་སྒིལ་དུ་གིས་ལ་རྒྱུན་མ་

ཆད་པར་ཉམས་སུ་ལློང་དང༌། རིང་པློ་མི་ཐློགས་པར་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་

དང༌། མདློ་རྒྱུད་ཀི་དློན་མཐའ་དག་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་པར་འགྱུར། ད་ལྟ་

ནས་བཤད་པ་བྱས་ཀང་ཕན་འདློགས་ལྟར་སྣང་ལས་མི་འློང་བས། རྗེ་ཞིག་བྱ་བལ་

བྱས། དབྗེན་པ་བསྗེན་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་གིས་ཤིག །ཅྗེས་བསྐུལ་བར་མཛད་

དློ། །དྗེ་ལྟར་བསྐུལ་བ་དང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ལྗེགས་པར་དགློངས་ནས་བྱ་

བལ་མཛད་ཅིང༌། དབྗེན་པ་བསྗེན་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་མཛད་པ་ལ་ཐུགས་ཐག་

བཅད་དློ། །འདིར་སྨྲས་པ། རིག་སྔགས་འཆང་གི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེ། །རྣམ་

དག་དབང་བཞིའི་རླབས་འཕྲྗེང་ཆྗེར་གཡློ་ཞིང༌། །རིམ་གཉིས་དབུ་བའི་འཛུམ་

དཀར་རློལ་པ་ཅན། །དངློས་གྲུབ་རིན་ཆྗེན་བྱྗེ་བའི་གཏྗེར་གྱུར་ཏྗེ། །བདག་དློན་ལ་

ཆགས་རབ་དཀར་དགྗེ་བའི་གཤྗེད། །སྗེད་“པའི105་ལྷ་མིན་སྙིང་རྗེའི་ལྟློ་བར་

ནི། །ཉིད་ཀིས་ཞུ་མཛད་ཁློད་ཐུགས་དྲང་སློང་ཆྗེས། །མ་ལུས་རྣམ་དཔློད་ཡངས་

པའི་ཞལ་དུ་དྲངས། །མང་དུ་ཐློས་པའི་འདྲྗེན་བྱྗེད་སློང་ལན་ཞིང༌། །བློ་གསལ་འཆི་

མྗེད་ཚོགས་ཀི་རལ་པའི་རྒྱན། །ཐྗེག་མཆློག་བདུད་རྩིའི་དཔལ་ལ་དབང་སྒྱུར་

བ། །ཐུབ་བསན་ཡློངས་འདུའི་བདག་པློ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་

མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་

105  བའི་
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པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། གཙོ་བློར་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པ་ལས་བརྩམས་པའི་

མང་དུ་ཐློས་པ་ཡློངས་སུ་བཙལ་བའི་རིམ་པར་ཕྗེ་བ་སྗེ་བཞི་པའློ།། །།

དྗེ་ནས་བ་མ་དབུ་མ་པ་དྗེ་ཁའི་སློན་མདློ་ཁམས་ལ་འབྱློན་པར་ཆས། རྗེའི་

ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་ལྷ་སར་སྐྗེལ་“མ་ལ106་བྱློན། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་གསློལ་བ་

དྲག་ཏུ་བཏབ། ལྷ་སའི་སློ་ཁང་སྗེང་གི་“གཙུག107་ལག་ཁང་དུ། བ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་

རྗེ་འདིས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་པའི་དབང་བཞི་རློགས་པར་གནང༌། 

དྗེ་ནས་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་པས་སྐློར་མློ་ལུང་དུ་ཕྗེབས། སློན་མཇུག་དྗེ་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས། དགུན་ལ་ཉྗེ་བ་སྤྗེའུ་ལློ་ཟ་བ་བཅུ་པ་ལ་བབ་པ། དགུང་ལློ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་

པ་ལ་སྐློར་མློ་ལུང་ནས་ཕག་བཏྗེག །སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་འཇམ་དཀར་བ་ཞྗེས་

གྲགས་པ་དཔལ་ལན་བཟང་པློ་བ་དང༌། རློགས་ལན་བྱང་སྗེང་བ། གནས་བརན་རིན་

ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་པ། གནས་བརན་བཟང་སྐློང་བ་སྗེ་དབུས་པ་བཞི། བ་མ་རློགས་

ལན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ་བ། དགྗེ་བཤྗེས་ཤྗེས་རབ་གྲགས། དགྗེ་བཤྗེས་འཇམ་

དཔལ་བཀྲ་ཤིས། དགྗེ་བཤྗེས་དཔལ་སྐློང་སྗེ་མདློ་སྨད་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་ཕག་

ཕིར་ཁིད། དྗེ་གློང་ནས། གཞིས་ཀ་སྣྗེའུ་རློང་པས་ཞབས་ཏློག་ལྗེགས་པློ་མཛད་ཀིན་

ཡློད་ཅིང༌། དྗེ་དུས་ཀང་ཁློང་གི་ཞབས་ཏློག་བསྒྲུབས་ཏྗེ། དཔློན་སློབ་དགུས་གཞུང་

ཀློ་མཛད་ནས་བྱ་བལ་ལ་བྱློན། འློལ་ཁར་ཕྗེབས། དྗེའི་དགུན་“དཔིད108་རྣམས་

འློལ་ཁ་ཆློས་ལུང་དུ་བཞུགས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་འློལ་ཁ་བ་ཡབ་སས་རྣམས་

106  མལ་
107  གཅུག་
108  དབྱིད་
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ཀི་དད་པ་ཆྗེན་པློས་སྦྱིན་བདག་“མཛད109་དྗེ་ཞབས་ཏློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

བསྒྲུབས། དྗེར་བཞུགས་ཀི་རིང་ལ་ཡང༌། ཐློག་མར་བསག་“སྦྱང110་གནད111་ཆྗེ་

བར་དགློངས་ཏྗེ་དཔློན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སློབས་བཞི་ཚང་བའི་བསག་སྦྱང་ལ་

ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རང་གིས་ཀང༌། ལྟུང་བཤགས་བརྒྱ་ཕག་

དང་བཅས་པ་དང༌། ཕག་སློར་གི་རྩྗེ་མློ་རྣམས་སྗེར་ཁར་སློང་གི་བར་དུ་མཎལ་

འབུལ་བ་སློགས་ལ་དཔག་པར་དཀའ་བའི་བརྩློན་པ་དྲག་པློ་མཛད་ཅིང༌། དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་གྲློ་ལུང་པ་ཆྗེན་པློའི་གསུང་ལས། མདློ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པློ་ཆྗེ་འདི་མ་

འགྱུར་ན། བློད་ཀི་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་རྣམས་སྤློད་པ་ལ་སློབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱྗེད་

དམ། ཞྗེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དུ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པློ་ཆྗེ་ལ་སློགས་པ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་

དཔའི་སྤློད་པ་རླབས་པློ་ཆྗེ་རྣམས་སློན་པའི་མདློ་སྗེ་རྣམས་ལ་གཟིགས་རློག་ཞིབ་

པར་མཛད་དྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་རིགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློངས་སུ་རྒྱས་པར་བྱྗེད་པའི་

ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བ། བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་སྙིང་སློབས་དཔག་པར་དཀའ་བས། 

རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ཞིང་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་སྔར་གི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་བསབས་ཤིང༌། ད་ལྟ་དང་མ་འློངས་པའི་

བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པ་དང༌། སློབ་པར་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་མདློ་སྗེ་ལས་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་པ་དྗེ་རྣམས་ལ། བདག་ཉིད་ཀང་ད་ལྟ་

ནས་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཞུམ་པ་གཏན་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། སྤློ་དགའ་ཤུགས་

དྲག་པློས་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཆྗེད་དུ། མདློ་སྗེ་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྙིང་

109  མཛེད་
110  སྦྱད་
111  གནང་
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སློབས་དང་སྤློད་པ་གང་རླབས་ཆྗེ་ཆྗེ་རྣམས་ལ་རྗེ་རྗེ་ནས་དམིགས་ཕུག་གི་ཐུགས་

སྦྱློང་བའི་དམིགས་རྣམ་ནར་མར་བསྗེན་པས། དང་པློ་ཞིག་ཅུང་དཀའ་ཙམ་བྱུང་

ཡང༌། ཕིས་ལྗེགས་པར་གློམས་ནས་འབད་རྩློལ་མི་དགློས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་

རྒྱལ་སས་ཀི་སྙིང་སློབས་དང་སྤློད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཇི་འདྲ་བའི་དཔག་དཀའ་བ་

ཞིག་ལའང་ཞུམ་པ་ནམ་ཡང་མི་སྐྗེ་ཞིང༌། སྤློ་དགའི་ཤུགས་དྲག་པློ་ངང་གིས་འཇུག་

པ་ཞིག་བྱུང་ཞྗེས་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ལས་ཐློས་ཏྗེ། གསུང་འདི་ཙམ་ཡང་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་

ལ་སློབ་པར་འདློད་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གདམས་ངག་དང༌། བློ་

ཆྗེན་དག་གིས་ཀང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པའློ། །དྗེའི་དབྱར་རིང་ཇིའི་

ཇློ་བློ་བྱམས་པ་མཇལ། མཆློད་པ་དང་སྨློན་ལམ་རླབས་པློ་ཆྗེ་མང་དུ་མཛད། དྗེ་ནས་

དགུན་དྭགས་པློ་སྨན་ལུང་རྒྱ་སློག་ཕུར་བྱློན། ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་ཞིང་ཡློན་

ཏན་གི་ཁད་པར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མང་དུ་བརྗེས། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ། ད་བར་དུ་

རྡློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་བཅུ་གསུམ་མའི་བདག་འཇུག་ནམ་ཡང་མ་ཆག་པར་མཛད་དློ་

ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དཔིད་འློལ་ཁར་བྱློན། དྗེ་ཡང་རིང་ཇིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དྗེ། སྔློན་

གར་མི་ཡློན་ཏན་གཡུང་དྲུང་གིས་བཞྗེངས་པ། ཇློ་བློ་བྱམས་པའི་སྐུ་ལི་འདྲ་མི་

“ཚད112་ལྷག་ཙམ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཆྗེ་ཞིང་ངློ་མཚར་བ་བཞུགས་པ་ཕུལ་དུ་

བྱུང་བ་ཞིག་འདུག་ནའང༌། ཕིས་ལྷ་རིས་ཐམས་ཅད་ཉམས་ཤིང་ལྗེགས་པར་གློགས། 

ཇློ་བློའི་སྐུ་དྗེ་ཡང་རྡུལ་ཁློད་ན་འློ་བརྒྱལ་ཞིང༌། སྐུ་ལ་བྱ་ཐལ་སློགས་ཀི་མི་གཙང་

བས་གློས་པར་གྱུར་པ་གཟིགས་པས་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟློད་དྗེ་སྤན་ཆབ་བྱུང་ཞིང༌། 

དྗེའི་ཞིག་གསློས་མཛད་པར་དགློངས་ནས། འློལ་ཁ་སག་རྩྗེ་བ་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་སྗེ། 

112  ཚང་
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རྩིག་པ་དང་ཐློག་དང་ཞལ་བ་སློགས་འཆློས་དགློས་རྣམས་ཁློང་གིས་ལྗེགས་པར་

བསྒྲུབས་ཤིང༌། དྗེ་ནས་རི་མློ་བ་དཔློན་སློབ་རྣམས་ལ་རང་གིས་ཆ་རྐྱྗེན་དང་ཞལ་ཏ་

མཛད་ནས་སྒྲུབ་པར་བརྩམས་པའི་ཚེ། “དཔློན113་སློབ་བཅུ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕག་

རས་གཏློར་ཆ་སློགས་གང་ཡློད་ལ་རིན་བཏབ་པས་ཞློ་བཅུ་གཉིས་ལས་མ་བྱུང༌། ཇི་

ལྟར་མཛད་ཀི་རྔློ་མ་ཐློགས་པ་ལ། རྣམ་སས་ཀི་འཛིན་གཏློར་ཞིག་བཅས་ནས་འཕྲིན་

ལས་འཆློལ་བར་དགློངས་པའི་ཚེ་མར་མྗེད་པ་ལ། བཙུན་པ་ཞིག་གིས་མར་གྲློད་བུ་

གང་ཕུལ། དྗེ་ལ་མར་གི་འཛིན་གཏློར་བཅས་ནས་འཕྲིན་ལས་བཅློལ་བས། དྗེའི་

སང་ཉིན་རང་ལ། འབློག་པ་འགས་མར་ཐུད་མང་པློ་བཀལ་བྱུང་སྗེ་ཕུལ། དྗེ་ནས་

བཟུང་སྗེ་འབུལ་བ་མང་པློ་རིམ་པ་བཞིན་བྱུང་བས་ཡློ་བྱད་ཀིས་མ་ཐློགས། འདིར་

མ་ཟད་ཆློས་ལན་གི་དགློས་པ་ཁད་པར་ཅན་གཟིགས་པའི་སྐབས་གཞན་དུའང༌། 

རྣམ་སས་ལ་མར་གི་གཏློར་མ་དང་བཅས་ཏྗེ་འཕྲིན་ལས་བཅློལ་བས་ཡློ་བྱད་དཔག་

ཏུ་མྗེད་པ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་མང་དུ་ཡློད་དློ། །དྗེ་ནས་ཡར་ལུང་ཕློགས་

ནས་ཀང་ལྷ་བཟློ་བ་ཚོན་རྩི་ཁྗེར་ནས་རི་མློའི་དང་བངས་ལ་འློངས་པའང་མང་དུ་

བྱུང༌། དྗེའི་ཚེ་ལྷ་བཟློ་བ་རྣམས་ཀང་བསྙྗེན་གནས་དང་གསློ་སྦྱློང་གི་སློམ་པ་ལ་

བཀློད་ནས་འདྲིར་འཇུག་པ་དང༌། ལས་བྱྗེད་པའི་མི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀང༌། ཐ་མལ་

བའི་ཚིག་སྨྲ་བ་སངས་ནས། སྨློན་ལམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སློགས་ཤས་ཆྗེར་ཁ་

ཏློན་དུ་བྱྗེད་པས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞློལ་བར་མཛད་ལ། ཐློག་མར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབྱངས་ཀི་ཞིང་བཀློད་འདྲི་བའི་སྐ་རིས་བཏབ་ཚར་བ་དྗེ་ལ་རབ་གནས་ཤིག་

མཛད་ནས། ཀློང་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་སློད་ཀི་མགློ་ལ་མར་མྗེ་ཕུལ་བ་སང་ཉིད་ཕྗེད་

113  དབློན་
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བར་དུ་མ་ཟད་པར་བཟུང༌། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ། ཞིང་བཀློད་རྗེ་བིས་ཚར་རིམ་གི་རབ་

གནས་“མཛད114་དྗེ། མར་མྗེ་ཕུལ་བ་ལ་མ་བཟུང་བ་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང༌། དྗེ་ལྟར་

རི་མློ་ལྗེགས་པར་གྲུབ་ནས། འཇམ་དཔལ་གསང་ལན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཞྗེངས་ཏྗེ། 

རྗེ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་སློབ་མ་སྐལ་ལན་བཅུ་

ལྷག་པ་ཞིག་ལ་གསང་ལན་གི་དབང་ཡང་གནང་ལ། རབ་སློན་མཛད་པའི་སྐབས་སུ་

གདན་ས་ཕན་ཚུན་གི་མདློ་སྨད་པ་སློགས་ཀིས། གློས་དར་སློགས་ཀི་འབུལ་བ་མང་

དུ་བྱུང་བས། རྗེན་འབུར་དུ་དློད་པ་རྣམས་ཀི་ན་བཟའ་ལློགས་བིས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཞལ་ཁྗེབས་དང་བཅས་པ་ལྗེགས་པར་གྲུབ་བློ། །དྗེའི་ཚེ་རབ་གནས་དངློས་གཞིའི་

ཉིན། ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད་པ་དང༌། ལས་བྱྗེད་དང༌། བྱ་བའི་དུས་ཚིགས་

འཛིན་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཐུགས་དམ་དང་བྱ་བ་སློགས་སྔར་ལས་ཆྗེས་སྔ་བའི་

ཚོད་ལ་ཟིན་ནས། འདི་ཅི་ཞིག་སྙམ་དུ་གྲིབ་ཚོད་བཙུགས་ཤིང་ཞིབ་ཏུ་བརགས་

པས། དྗེ་ཉིན་ཉི་མ་ཚད་ལས་ཆྗེས་རིང་དུ་གྱུར་པར་སྣང་ངློ༌། །ཞྗེས་དུ་མ་ཞིག་མཐུན་

པར་གྗེང་ངློ༌། །གཞན་ཡང༌། འགའ་ཞིག་གི་རྨི་ལམ་ན། མཁའ་འགྲློས་རི་མློ་འདྲི་བ་

མཐློང་བ་དང༌། ལྷློ་བག་མཁན་ཆྗེན་ཕག་རྡློར་བའི་གཟིགས་སྣང་ལ། སངས་རྒྱས་

རབས་བདུན་ནམ་མཁའ་ལ་བྱང་ཕློགས་སུ་འབྱློན་པ་གཟིགས། གང་དུ་བཞུད། ཅྗེས་

གསློལ་པས། རིང་ཇིའི་རབ་གནས་ལ་སྦྱན་འདྲྗེན་གིན་འདུག །ཅྗེས་གསུང་བའི་

ཚེས་གྲངས་དང་རབ་གནས་མཛད་པའི་ཚེས་གྲངས་གཉིས་ཕིས་བརྩིས་པས་

མཐུན་པར་འདུག་གློ །ཞྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནས་རིན་པློ་ཆྗེ་ལྷློ་བག་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་

མཚན་པས། འདིར་ཞིག་ཅི་ནས་ཕག་ཕྗེབས་པར་ཞུ། བཀའ་འདྲ་ཞུ་བའི་འདློད་
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པའང་ཡློད། སྐུ་ཚེ་བསིང་བའི་རྗེན་འབྗེལ་སྒིག་པ་སློགས་ཀི། སྙན་བསྐུལ་འདྲ་ཡང་

འབུལ་བ་ལགས། ཞྗེས་པའི་གསུང་ཡིག་ནན་ཆྗེར་བྱུང་བ་ལ་བརྗེན་ནས་ལྷློ་བག་བ་

བློ་དགློན་པར་བྱློན། མཁན་ཆྗེན་ལྷློ་བག་པ་རང་གིས་གཙོ་མཛད་པའི་ལྷློ་བག་གི་

དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་བསབ་བཏུས་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། རིན་

པློ་ཆྗེ་ལྷློ་བག་པ་རང་ལ། གྲྭ་ལྔའི་དབང་ལ་སློགས་པ་དབང་རྗེས་གནང་མང་དུ་

གནང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཁློང་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་གསན་ཅིང༌། 

གནས་དྗེར་ཟ་བ་བདུན་ཙམ་བཞུགས། དྗེ་ནས་ཕིས་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་

པར་དག་པའི་སློ་ནས་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་འབྱུང་བའི་རྗེན་འབྗེལ་ཁད་པར་

ཅན་ཞིག་ཡློད་པར་དགློངས་ནས། ཆློས་གློས་གསུམ་ལྷུང་བཟྗེད་འཁར་གསིལ། 

གཞན་ཡང་མཆློད་རས་དུ་མ་ཞལ་གསྗེར་དང་བཅས་པ་དང༌། བསློད་པ་ཚངས་པའི་

ཅློད་པན་ཞྗེས་བྱ་བ། དློན་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་ཚིག་སྦྱློར་ཡིད་འཕྲློག་པ་མཛད་དྗེ། རིང་

ཇིའི་རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་ལ་འབུལ་བ་ལ་བསྐུར་ཞིང༌། སར་རྒྱ་གར་ཤིང་གི་རི་ལ་

འབྱློན་པར་དགློངས་ཏྗེ་ལམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་འབྱློན་པར་ཆས་པ་ལ། ཡི་དམ་གི་སྐུ་

དང་གསུང་གི་གནང་བ་ཡློད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་རྗེ་རང་ལ་ཤིང་གི་རིར་ཕྗེབས་ནས་

གྲུབ་ཆྗེན་མི་ཏ་དང་མཇལ་བ་སློགས་ངློ་མཚར་བ་འློང་ནའང༌། འཁློར་ཕལ་ཆྗེར་ལ་

ཚད་པ་འློང་ཞིང་མང་པློ་ཞིག་ཚེའི་དུས་བྱྗེད་པར་“འདུག་ཟྗེར115་བ་དང༌། རྗེ་རང་

ཉིད་ཀིས་ཀང་དྗེ་ལྟར་དགློངས་ནས་སར་ལློག་སྗེ་གཉལ་ལ་བྱློན། གཉལ་ལློ་རློར་

ཕྗེབས་ནས། ལློ་རློ་སློད་སག་ཏུ་ཟ་བ་ལྔ་ཙམ་བཞུགས། དྗེར་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་

115  འདུགཟར་
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ཆྗེན་པློ་“ཕྲིན116་ལས་པས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་ཆྗེན་མློ་གདན་དྲངས་བྱུང་བ་ལ། 

བསུ་བ་མཛད། མཆློད་པ་ཕུལ། ཞིབ་པར་གཟིགས་པས་ཐུགས་ངྗེས་ཆྗེན་པློ་

འཁྲུངས། དྗེར་བསན་རིམ་ཚར་གཅིག་གསུངས། ལར་ཡང་བྱ་བལ་ལ་བྱློན་པ་ཉིད་

ནས། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དློན། ཚིག་སྤི་ཙམ་ལ་མ་ལུས་པར་ད་ལྟ་

ལས་དང་པློ་ཉིད་ནས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐློར་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཆློག་པའི་

ཚུལ། ལམ་གི་ངློ་བློ། གྲངས་ངྗེས། གློ་རིམས་སློགས་ཐམས་ཅད་ཤིང་ར་ཆྗེན་པློ་

རྣམས་ཀི་ལམ་སློལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་མྗེད་“དུ་མི117་རུང་བར་གཟིགས་ནས་བ་

མ་ཡི་དམ་ལ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང༌། གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྗེལ་དང་བཅས་

“པ118་མཐའ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔློད་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་མཛད་པས། ཐློག་མར་

བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་པ་ནས་མགློ་བརྩམས་ཏྗེ། མཐར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ལ་

བསབ་ཚུལ་གི་བར་ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང་ཐུན་མློང་དང༌། ཐྗེག་ཆྗེན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

ལམ་སྤི་དང༌། དྗེའི་སྗེང་དུ་སྔགས་ཀི་ཐབས་མཁས་ཀི་ཁད་པར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

རྣམས་སྣློན་པ་བཏབ་ནས་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཚུལ་གི་ལམ་གི་ངློ་བློ་དང་གློ་རིམས་དང་

གྲངས་ངྗེས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་ངྗེས་པ་འཁྲུངས་ནས་གསུང་རབ་དགློངས་

འགྲྗེལ་དང་བཅས་པ་གང་ལའང་ཁློལ་བཏློན་རྗེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐམས་ཅད་གང་

ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྱྗེན་དུ་སྦྱར་ནས་ཉམས་ལྗེན་གི་ཕློགས་སུ་འཁྗེར་

ཤྗེས་པ། དྗེ་ཡང་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ད་ལྟ་བློ་མཐློ་དམན་དབང་པློ་རབ་

འབིང་ཐ་མ་གང་ཡིན་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐློར་ནས་དམིགས་རྣམ་གི་རིམ་པར་ཉམས་སུ་

116  བིན་
117  དམི་
118  བ་
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ལྗེན་པའི་ལག་ལྗེན་དུ་འཁྗེར་བདྗེ་ཞིང་འཆུན་ཆྗེ་ལ། སྗེམས་འདུལ་བའི་རིམ་པ་

འབའ་ཞིག་ལྷུར་མཛད་པའི་སློ་ནས་གདུལ་བྱ་མཆློག་དམན་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་བཀྲི་

བའི་རིམ་པ་ལ་མངའ་བརྗེས་ཤིང༌། གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་ཚུལ་འདི་ནི། སྗེམས་

དཔའ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་མར་མྗེ་མཛད་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གདམས་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་

པའི་མཚན་ཉིད་དང་སྔགས་ཀི་ཐྗེག་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ། ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འདི་ཉིད་ཡ་མཚན་པར་གཟིགས་ཤིང༌། དྗེའི་སློལ་

ལ་བརྗེན་ནས་ཐུགས་ངྗེས་ཆྗེར་འཁྲུངས། དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་པའི་སློལ་

ལ་ཡང་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་པློ་ཏློ་བ་སློགས་ཀི་གདམས་པ་ལ་ཡང་རྨད་

དུ་བྱུང་བའི་ཐུགས་ངྗེས་ཡློད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ལྷག་པར། བ་མ་ལློཙྪ་བ་ཆྗེན་པློ་བློ་

ལན་ཤྗེས་རབ་ཀིས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་དང༌། དྗེའི་སས་ཀི་ཐུ་བློ་དཔལ་ལན་གྲློ་

ལུང་པས་མཛད་པའི་བསན་རིམ་ཆྗེན་མློ་སློགས་དང༌། རང་ཉིད་ཀིས་དགློངས་པའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་མཐུན་ཤས་ཆྗེ་ཞིང་སློལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་གཟིགས་

སློ། །དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤའི་གདམས་པ་དྗེ་ཡང༌། གསུང་རབ་དང་དགློངས་འགྲྗེལ་གི་

བསན་བཅློས་མན་ངག་མཐའ་དག་ལམ་གི་རིམ་པ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ནས་སློན་པར་སྣང་

བས། འཆད་ཤྗེས་པ་དང་ཉན་ཤྗེས་པ་གཉིས་ཀིས་བཤད་ཅིང་ཉམས་སུ་བངས་ན་

མན་ངག་ཆང་ཆུང་དུ་མ་ཟད་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་གུང་འགྲིག་ནས་འློང་བར་

སྣང་བས། ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་བློ་སྦྱློང་བ་ནས་འཁིད་དགློས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་

ལ་ཁིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་མང་པློ་སློན་པ་མ་བྱས་གསུང་ཞིང༌། འདི་ཁློ་ནའི་སྗེང་ནས་

གཙོ་བློར་འཁིད་པར་མཛད་དློ། །“དྗེ119་ནས་གཉལ་སྨད་གསལ་རྗེ་གངས་ཀི་ཡར་

119  ད་
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འདྲྗེན་དགློན་པར་དབྱར་ཐློག་གཅིག་བཞུགས། དྗེའི་ཚེ་དཔློན་སློབ་རྣམས་མཐུན་

རྐྱྗེན་དཀློན་པར་བྱུང་བ་ལ་རྣམ་ཐློས་སས་ལ་གཏློར་མ་འབུལ་དགློས་པའི་མཚན་མ་

དགློངས་ནས་ཕུལ་བས་མྱུར་དུ་མཐུན་རྐྱྗེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷག་དང་བཅས་

པར་བྱུང༌། དྗེ་ནས་དཔློན་སློབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་གིས་ཙ་རི་མ་ཆྗེན་ལ་བྱློན། ཞག་

འགའ་བཞུགས་རི་པ་རྣམས་ལ་མང་ཇ་གནང་སྦྱིན་དང་བཅས་པ་མཛད། རི་ཁློད་

གཟིགས་ཤིང་བདྗེ་མཆློག་གི་བདག་འཇུག་ལ་སློགས་པ་མཛད། ངློ་མཚར་བའི་

ལྟས་མང་དུ་བྱུང༌། ཙ་རིར་ཕྗེབས་འབྱློན་པའི་ལ་ཁ་ན་མར་འབྱློན་དུས། གནས་འདིར་

ཡང་ནང་མཆློད་དང་བཅས་པའི་ཚོགས་འཁློར་རང་བྱྗེད་པ་མི་འློང་དགློངས་པ་ཞིག་

ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས། དྗེ་མ་“ཁད120་ནས་ཞབས་ཀི་ཁློལ་བུ་ཞིག་ལ་གློ་བུར་དུ་

ཚེར་མ་ཟུག་པ་འདྲ་བའི་ཚ་ཟུག་དང་སྙུང་ཟུག་ཆྗེན་པློ་རང་ཡློད་པ། སྐྲངས་པ། ནག་

པློ་ཆྗེན་པློ་དང་བཅས་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ། སྐབས་ཤིག་ཏུ་ནང་མཆློད་དང་བཅས་པའི་

བདྗེ་མཆློག་གི་ཚོགས་འཁློར་ཞིག་མཛད་པས། ཚོགས་འཁློར་མ་གྲློལ་བ་ནས་ཟུག་

མྗེད་པར། དྗེ་མ་ཁད་གདངས་སློ། །དྗེ་ནས་ཡང་གཉལ་ལ་བྱློན་ཏྗེ། གཉལ་སྨད་སྗེང་

གྗེ་རློང་དུ་བཞུགས། གསྗེར་ཕྗེ་འབུམ་པ་ལ་མཆློད་པ་ཆྗེན་པློ་ཕུལ་ཞིང༌། དྗེར་

འདུལ་བའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། ལག་ལྗེན་ཕྲན་ཚེགས་རུང་ཆུ་འདྗེབས་པ་ཡན་

ཆད་ཞིབ་པར་མཛད། ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མ་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་

དག་དགློས་པ་ཡིན། ངྗེད་ལ་ནི་སློ་སློར་ཐར་པའི་ཕམ་ལྷག་སྦློམ་པློ་དང་བཅས་པའི་

ལྟུང་བ་འློང་མ་མློང༌། ལྟུང་བྱྗེད་ཉྗེས་བྱས་དང་བཅས་པ་འགའ་རྗེ་བྱུང་བ་རྣམས་

བཤགས་བསམ་བྱྗེད་གསུང་ནས་མཛད་ཅིང་འཁློར་རྣམས་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་སྦྱར་
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བར་མཛད་དྗེ། གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་ཉམས་

པར་གྱུར་པ་ལ། གཏིང་ནས་མ་བཟློད་པའི་ཐུགས་ཀི་ཤུགས་དྲག་པློས། བསན་པ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་རྨང་དཀའ་བ་ཆྗེན་པློས་གཞི་ནས་བཙུགས་པར་མཛད་པས། ཕི་རབས་

གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྐྗེ་བློ་ཡློངས་ལ། རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་

བ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་དཔིད་གཉལ་གི་སང་ཆུང་དུ་བཞུགས། དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་

ཆློས་སྣ་ཚོགས་གསུངས། གྲློང་པ་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཐུགས་རྗེའི་

ཤུགས་ཀིས་དད་པ་དྲག་པློ་དང་བཅས་ཏྗེ་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། བསྙྗེན་གནས་

དང་སྐབས་འགྲློ་སློགས་འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་པའི་དགྗེ་བ་ལ་ལྗེགས་པར་སྦྱར་

ཅིང༌། རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཐློག་མ་མཛད་དྗེ། ཐམས་ཅད་བསྐུལ་ནས་ཚ་ཚ་འབུམ་གཏྗེར་

མང་པློ་བཏབ་ཅིང༌། ཕིས་ཀང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦྱར་བར་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་

གཉལ་སློད་རྭ་གྲློང་དུ་བྱློན། དབྱར་བཞུགས་མཛད། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་དར་མ་

རིན་ཆྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དཀའ་བཅུའི་གྲྭ་སྐློར་མཛད་ཚར་ནས། དྗེར་མཇལ་བ་ལ་

ཕྗེབས། དྗེའི་ཚེ་རྭ་གྲློང་མཁན་པློ་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་ནས་ཁློང་གིས་སྦྱིན་བདག་གི་

མཐིལ་ལྗེན་བྱས། གཞན་ཡང་དད་འབུལ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྗེན་ནས། གཉལ་

ཕློགས་ཀི་དགྗེ་འདུན་གི་སྗེ་ཕལ་ཆྗེ་བའི་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏྗེ་ཆློས་

ཀི་འཁློར་ལློ་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ་མཛད་ཅིང༌། དྗེ་བར་དགྗེ་འདུན་ཚོགས་པ་ལ་

ཞབས་ཏློག་བསྙྗེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གྲུབ། དྗེ་ཡང་གཉལ་གི་སྗེ་པ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་གྲལ་སློགས་ལ་ཡྗེ་མི་འཆམ་པས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མི་སིད་པ་ཙམ་

ཡིན་པ་ལ། དྗེ་དུས་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྗེའི་སློབས་དང་ཐབས་མཁས་པའི་དབང་གིས་
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ཐམས་ཅད་རྩློད་པ་མྗེད་ཅིང༌། དམ་པའི་ཆློས་ཀི་དགའ་སློན་གིས་དུས་འདའ་བར་

གྱུར་ལ། དྗེར་རྗེ་ཉིད་ཀིས་སློ་སློ་ལ་དད་འབུལ་དང་བསྙྗེན་བཀུར་རྒྱུན་པའི་ཁས་

ལྗེན་གི་དད་བསྐུལ་སློགས་ཀི་ཞལ་ཏ་གནང་བས། ཐམས་ཅད་སྤློ་དགའ་དང་བཅས་

པར་གྱུར་ཏྗེ། དིང་སང་གི་བར་དུའང༌། དྗེའི་ལློ་དུས་ལ་ཆློས་འཁློར་ཞག་མང་པློ་རྗེ་

བྱྗེད་པ་མ་ཆག་པར་ཡློད་ལ། དྗེའི་“ཚེ121་སྔར་ལྟར་ཐམས་ཅད་རྩློད་པ་མྗེད་ཅིང༌། 

ཆློས་འཁློར་དྗེ་ལས་གཞན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་ཕན་ཚུན་གྲལ་སློགས་ལ་རྩློད་པ་དང་

བཅས་པས་ལྷན་ཅིག་འདུ་འགློད་མི་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་གཉལ་ཕློགས་སུ་བསན་པ་དང་

སྗེམས་ཅན་གི་དློན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལྗེགས་པར་མཛད་ནས་སར་ཡང་འློལ་

ཁར་ཕྗེབས། དྗེ་ནས་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལྷ་ཞློལ་དབྗེན་གནས་ལྷ་སིངས་སུ་ལློ་གཅིག་

བཞུགས་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ཡང་ཐལ་རང་གི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་ལ། བྱ་

བལ་ལ་འབྱློན་པའི་གློང་ཉིད་ནས་དྗེ་བར་དུ་དཔད་པ་ནར་མར་མཛད་ནའང༌། མཐར་

ཐུག་པའི་གནད་ལ་མི་བདྗེ་བ་གཏན་ནས་ལློག་པའི་ངྗེས་པ་འདྲྗེན་མ་ཐུབ། གནས་

དྗེར་བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་ཤིང་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་

འདྗེབས་པ་དང༌། རིགས་པའི་དཔད་པ་ཞིབ་པར་མཛད་པས། བྱིན་གིས་བརླབས་

པའི་མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན་ཡང་བྱུང༌། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགྲྗེལ་

པ་བུངྔྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལ་ལྗེགས་པར་གཟིགས་པས་ཀང་མཚམས་སྦྱར་ཏྗེ། མགློན་པློ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དང་དགག་བྱའི་མཚམས་འཛིན་

སློགས་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ངྗེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་འཁྲུངས་ཤིང༌། མཚན་

འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞིག །དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་
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དློགས་པའི་སྒློ་འདློགས་ལྷག་མ་མྗེད་པར་དྲུངས་ཕྱུང་བར་གྱུར་ཏྗེ། སློན་པ་ལ་ཤྗེས་

ནས་དང་བ་ཐློབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་དྲངས་པ། ཟབ་མློ་རྗེན་ཅིང་འབྗེལ་པར་འབྱུང་བ་

གསུངས་པའི་སློ་ནས་བསློད་པ་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པློ་ཞྗེས་བྱ་བའང་མཛད་

དློ། །དྗེ་ལྟར་དྗེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་རིགས་པའི་སློབས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་ལྷག་མ་མྗེད་

པར་ཆློད་དྗེ། སློད་པ་ཉིད་ལ་ཐུགས་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་ཏིང་ངྗེ་

འཛིན་ལྷུར་མཛད་ཅིང༌། ཡང་དག་པའི་དྲན་ཤྗེས་ཀིས་ལྗེགས་པར་བསྐངས་པའི་

གློམས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་མཛད་པའི་སློབས་ཀིས། རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། ད་ལྟ་

ལྗེགས་པར་གློམས་པས་རྗེས་ཐློབ་ཏུའང་སྣ་ཚོགས་པའི་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་སློང་

བཞིན་དུ་སྣང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟར་འཆར་གི། སློང་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱས་མ་ཐྗེབས་པའི་སྣང་བ་

རང་དགའ་བ་ཆྗེར་མི་འཆར་བར་འདུག །ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །ཚུལ་འདི་ནི་མཁས་པ་

མགུ་བར་བྱྗེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་“པ122་ཆྗེས་དཔག་པར་དཀའ་བ། རྒྱལ་བ་སས་

དང་བཅས་པས་ཀང་བསློད་པའི་ཕྲྗེང་བས་བསྔགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ན། 

བདག་ཅག་དག་གིས་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་ཞིག་འཚལ། དྗེ་ཡང་བ་མ་འདི་ནི། གློང་དུ་

བརློད་པ་ལྟར་བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་བྱས་ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་དང༌། 

བསག་སྦྱང་སློགས་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བརྩློན་པར་མཛད་ཅིང༌། སྐྗེ་བློ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་

བློ་ཡུལ་དུ་བྱ་དཀའ་བ་ཙམ་གི་བསྙྗེན་སྒྲུབ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་བརྩློན་པར་མཛད་

པས། ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚུལ་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡློད་

ལ། ཁད་པར་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞལ་

མངློན་སུམ་དུ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང༌། དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་མཛད་པའི་སློབས་
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ཀིས། གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དློན་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་མངའ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཇི་

འདྲ་བའི་རློགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། ཐློག་མར་རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་པས་

ཕལ་ཆྗེར་དགློངས་འློང༌། དྗེ་ལྟར་མཛད་ཀང་ཐུགས་ངྗེས་མཐའ་ཆློད་པ་འདྲྗེན་མ་

ཐུབ་པ་རྣམས་ལ། བ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཐ་མི་དད་ལ་གསློལ་བ་

དྲག་ཏུ་བཏབ་ཅིང་མཎལ་ཕུལ་བས། དྗེ་མ་ཁད་འབད་མྗེད་དུ་དཔིས་ཕིན་པར་

དགློངས་ནས་འློང་བ་བསྙློན་མི་ནུས་པར་ཡློད་ལ། གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་གི་སྣང་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་“པ123་ཞིབ་པར་ནི་

དངློས་སུ་ཡློངས་ལ་བསྒག་པར་མི་ནུས་མློད། འློན་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་དློན་ལ་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་དཔློད། དཔད་པ་རློགས་མ་རློགས། ཉམས་ལྗེན་གི་གནད། གདུལ་བྱ་ཇི་ལྟར་

བཀྲི། འཁློར་ཇི་ལྟ་བུ་བསྗེན། གནས་ཇི་ལྟ་བུར་བཞུགས་པ་སློགས་ཕལ་ཆྗེར་རང་

བཟློས་ཞུགས་པ་མ་བྱས། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་སློན་འློལ་ཁར་བྱློན། དགུན་

དཔིད་མགར་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་ནས་འློལ་ཁའི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས། དྗེ་ནས་དབྱྗེའི་སྗེའུ་རར་བྱློན། དབྱར་བཞུགས་མཛད། དབྱྗེ་པའི་དགྗེ་

འདུན་རྣམས་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་དགྗེ་བའི་ལམ་ལ་

བཀློད། དྗེ་ནས་འློལ་ཁའི་བག་གདང་དུ་བྱློན། དགུན་བཞུགས་མཛད། དྗེ་ནས་རིང་

ཇིར་ཇློ་བློ་བྱམས་པའི་དྲུང་དུ་མཇལ། ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་མཆློད་ལ་དགློངས་

ནས་ཞག་བཅློ་ལྔའི་རིང་ལ་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེ་ཞིང་བཀློད་པ་ཡིད་འཕྲློག་པ་རྒྱུན་མི་

འཆད་པར་མཛད་དྗེ། བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་ནས་འཕྲལ་

དང་ཡུན་དུ་ཕན་བདྗེ་རྒྱས་པའི་སྨློན་ལམ་རླབས་ཆྗེ་བ་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་དྗེར་
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དཔིད། སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད། སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཉིས་

བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ནས་ཉང་པློ་ཕློགས་ནས་དད་པ་ཆྗེན་

པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། ཉང་པློ་མདངས་མདློའི་དགློན་པར་བྱློན། 

དབྱར་བཞུགས་མཛད། ཉང་པློ་ཕློགས་ཀི་དགྗེ་འདུན་རྣམས་ལ་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློ་མཛད། དྗེའི་སྐབས་སུ། དཔློན་

ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བས་རྔློག་ལློ་ཆྗེན་པློའི་གདན་ས་པ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློ་དཀློན་

མཆློག་ཚུལ་ཁིམས་པ་ངློ་ཆྗེན་ལ་སྦྲན་ཏྗེ་སྐི་ཤློད་ཕློགས་སུ་ཕྗེབས་པར་ཞུ་བའི་

“གསློལ124་བ་འདྗེབས་པ་སྔ་མློ་ནས་ནར་མར་ཡློད་པའི་རིང་བསྐུལ་གི་གསློལ་

འདྗེབས་པས་སྗེབ་པ་དང༌། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་མཇལ་བར་བཞྗེད་པས་ཀང་ཐུགས་

དྲངས་ཏྗེ། སློན་སྐི་ཤློད་དུ་ཕྗེབས། པློ་ཏ་ལར་བཞུགས་ནས། གསང་བདྗེ་གུང་

གསུམ། དགའ་སྐློར་ཟུལ་གསུམ་གི་གདན་ས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐློག་དྲངས་པའི་སྗེ་

སྣློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ། འདུལ་བ། ལམ་རིམ་ལ་སློགས་

པའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེའི་ཕི་རྗེས་སློ་ག་དགའ་བ་གདློང་དུ་བྱློན། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་

པློ་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་རྣམས་ཀིས། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་“དཔང125་པློར་བྱས་ཏྗེ་ཁས་བངས་པའི་སྗེམས་སྐྗེད་ཀི་བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་ཇི་

ལྟར་སློབ་པའི་ཚུལ་མཐའ་དག་པར་ཤྗེས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། 

དྗེའི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་པ་མིང་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ཤིང༌། གསང་སྔགས་རྡློ་རྗེ་

ཐྗེག་པ་ལ་འཇུག་པར་འདློད་ན་ལམ་ཐུན་མློང་བ་ལ་ལྗེགས་པར་བློ་སྦྱངས་པའི་སྗེང་

124  གསལ་
125  དབང་
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དུ། བ་མ་བསྗེན་ཚུལ་ཐྗེག་ཆྗེན་ཐུན་མློང་པའི་སྐབས་སུ་བསན་པ་ལས་ཀང་ཆྗེས་

ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གི་སློ་ནས། དབང་བསྐུར་རྒྱུད་སྗེ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བ་མ་

མཚན་ཉིད་དང་ལན་པ་ལས་མནློས་ཏྗེ། དྗེའི་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པ་རྣམས་མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་པར་འཛིན་ཅིང༌། ཁད་པར་རྩ་ལྟུང་ལ་

སློག་“བསློས126་བྱས་ནས་ལྗེགས་པར་སློམ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ཁས་བངས་པའི་

དམ་ཚིག་ཡལ་བར་དློར་ནས། སྔགས་གི་ལམ་ལ་སློབ་པ་སྐད་བྱས་ཀང་ངན་འགྲློ་མི་

བཟད་པའི་སློ་འབྱྗེད་པར་དགློངས་ནས། ཨྗེ་མ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་སྤི་དང་ཁད་པར་བ་ལ་

སློབ་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་འདི་དག །ཚུལ་འདི་ལྟ་བུས་སྤད་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་

དུ་སྙིང་ནས་ཤས་མ་བཟློད་པའི་ཐུགས་བརྩྗེ་བ་ཆྗེན་“པློས127་ཀུན་ནས་བསངས་ཏྗེ། 

གདུལ་བྱ་རྣམས་ལའང་ཚུལ་དྗེ་ཉིད་འདློམས་པར་མཛད་པས། དྗེར་ཡང༌། བྱང་སའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་པ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་

ཞིབ་པར་གསུངས། དྗེའི་ཆློས་གཞུག་ལ། བ་མ་རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་པ་ཆྗེན་པློའི་

ཞལ་སྔ་ནས་མངའ་རིས་ནས་བྱློན། དབྱར་གནས་སག་ཚང་དུ་མཛད་དྗེ། དབུས་སུ་

བྱློན་ནས། དགའ་བ་གདློང་དུ་ཕག་ཕྗེབས། བསུ་བ་དང༌། བསྙྗེན་བཀུར་དང༌། ཞབས་

ཏློག་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ནས། དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་

ནས་ཡབ་སས་གཉིས་ཀའང་དབྗེན་པ་ལ་དགྗེས་ཤིང༌། དབྱར་རྭ་སྒྗེང་གྗེ་དབྗེན་པའི་

གནས་ཀི་བསྔགས་པ་གཏམ་དུ་བརློད་པ་སྙན་དུ་གསློན་པས་ཀང་ཐུགས་གཡློས་

པར་གྱུར་ལ། དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤས་ལུང་བསན་པའི་གནས། སློན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡབ་

126  བསྔློས་
127  པས་
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སས་ཀི་གདན་ས། བཀའ་གདམས་པའི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་ཆུ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་

ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་ཀང་གཟིགས་པར་བཞྗེད་དྗེ། ཡབ་སས་གཉིས་ཀིས་ཐློག་མ་

མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་མང་པློའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྭ་སྒྗེང་ལ་

ཕག་བཏྗེག །དགུན་བཞུགས་རྭ་སྒྗེང་དུ་མཛད། བ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆྗེན་པློས། རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པ་དང་གསང་འདུས་རིམ་ལྔ་སློགས་གསུངས། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས། ཐྗེག་པ་

ཆྗེན་པློ་མདློ་སྗེ་རྒྱན་དང༌། དབུས་མཐའ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། ཉན་ས་ལ་

སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གུང་ལྗེགས་པར་བསྒིགས་ཏྗེ། ཞི་གནས་ཀི་བཤད་པ་

མཐའ་དག་པར་གསུངས་ཤིང༌། བསློམ་དུ་བཅུག་པས། འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་

གསུང་རབ་དང་མཐུན་པའི་ཞི་གནས་ཀི་མློང་བ་ཁད་པར་ཅན་འཁྲུངས། ཡབ་སས་

གཉིས་ཀིས་སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་ལམ་གི་གནད་དུ་མ་ལ་འབྗེལ་བའི་གཏམ་གི་

བཀའ་མཆིད་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་མཛད། དྗེ་ནས་ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་དང༌། འབི་ཁུང་ཆློས་

རྗེ་གཉིས་ཀས་ཞལ་འཛོམ་པར་ཞུ་པའི་ཕློ་ཉ་དང་གསུང་འཕྲིན་ནར་མར་བྱུང་བས། 

རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་འདིས་དཔིད་མགློ་འབི་ཁུང་དུ་“བྱློན128། ཆློས་མང་དུ་གསུངས། སྤན་

སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ལ་ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག་དང༌། ཕག་ཆྗེན་ལྷན་ཅིག་སྐྗེས་

སྦྱློར་ལ་སློགས་པ་གསན། དྗེ་རྗེས་ཡབ་སས་གཉིས་ཀས་ཕག་བཏྗེག་ནས་བྱློན། 

རིན་པློ་ཆྗེ་ལློཙྪ་བ་སྐབས་མཆློག་དཔལ་བཟང་པློའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་ཆློས་རྗེ་རྣམ་པ་

གསུམ་ག་གནམ་རྩྗེད་ལྗེང་དུ་ཨར་ཆྗེན་པློ་བྱང་ཆུབ་ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

ཞལ་མངློན་པར་འཛོམ་ཞིང༌། དཔློན་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བས་དད་པ་དང་གཏློང་བ་

ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆྗེན་པློས་ཞབས་ཏློག་མཛད་དྗེ། སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་

128  བྱློད
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རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་དུ་མས་ཐློག་དྲངས་པའི་དགྗེ་འདུན་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གིས་དབྱར་

གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ནས། ཆློས་རྗེ་གསུམ་གས་ཀང༌། བསན་པ་རིན་པློ་

ཆྗེའི་དག་ཏྗེར་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་མཛད་པར་དགློངས་ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཇི་སིད་དུ་

རྒྱལ་བའི་ནང་མཛོད་འདུལ་བ་རློགས་པར་ཡློད་པ་དྗེ་སིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་

པ་ཡློད་ལ། དྗེ་མྗེད་ན་མྗེད་པར་གསུངས་པ་དྗེ་ཉིད་ཐུགས་ལ་ལྕི་བར་གྱུར་ནས། 

བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀིས། འདུལ་བ་མདློ་རྩའི་བཤད་པ་

རྒྱས་པ་རྗེ་གསུང་ཞིང་དྗེའི་དུས་སུ། གཞི་བཅུ་བདུན་ནས་གསུངས་པའི་བཅས་པ་ཕྲ་

མློ་ཞིག་ཡན་ཆད། ད་ལྟའི་གང་ཟག་གིས་ཉམས་སུ་བང་ནུས་ཙམ་རྣམས་དང༌། རྣམ་

འབྱྗེད་ནས་འབྱུང་བའི་བཅས་པ་རྣམས་ལས་འདས་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་རང་རང་

གི་མིང་རིགས་ཀིས་ཕིར་བཅློས་པའི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་གི་ཕག་ལྗེན་

རྣམ་པར་དག་པའི་སློལ་ལྗེགས་པར་བཙུགས་ཏྗེ། དྗེའི་ཚེ་འདུལ་བ་གསན་པ་ཕལ་

ཆྗེ་བས་ཀང་རང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརགས་ནས། ལྟུང་བ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་

བཤགས་ཡུལ་མང་ཉུང་གི་བྱྗེ་བག་དང༌། དངློས་པློ་སངས་པའི་ཆད་ལས་སྔློན་དུ་

གཏློང་བ་སློགས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཕག་ལྗེན་ལ་བཏབ་ནས་ཕིར་བཅློས་

མཛད་དྗེ་དྗེ་ཕིན་ཆད་ཕག་ཕི་ལ་གཉུག་མར་གནས་པ་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཉིན་རྗེ་ཞིང༌། 

རང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརགས་ནས་ལྟུང་བ་དང་ཡུན་དུ་མི་འགྲློགས་པར་ཕིར་བཅློས་

པ་དང༌། ཡློ་བྱད་བྱིན་རླབས། རུང་ཁང་གཅློད་པ། ནུབ་ལྷག་ཉལ་བསྲུང་བ་སློགས་

ཀི་ཕག་ལྗེན་དག་ལའང་ཆྗེས་བརྩློན་པར་མཛད་ན། དྗེ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་མི་དཀའ་བ་

རྣམས་ལ་ནི་ལྟ་སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། དྗེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་རྩ་བ་སློ་
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སློར་ཐར་པའི་རྨང་རློགས་པར་གསློས་པས་བསན་པ་ལ་བྱ་བ་“མཛད129་པ་ཞིག་ལ་

འདི་ཡ་མཚན་པ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་དབུ་ཚད་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

མང་དུ་བསྐློར། དགག་དབྱྗེ་ཐློན་ནས། རྗེ་བཙུན་ཆྗེན་པློ་གཙང་ལ་ཕག་བཏྗེག །ཆློས་

རྗེ་རྣམ་གཉིས་འཁློར་དང་བཅས་པ་སར་རྭ་སྒྗེང་དུ་བྱློན། བག་སྗེང་གྗེའི་ཞློལ་དུ་

དབྗེན་གནས་བཏབ། ཆློས་རྗེ་ལློཙྩ་བས་ནན་ཆྗེར་བསྐུལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་གསློལ་

བ་འདྗེབས་པ་དུ་མའི་ངློར། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་གནད་བསྡུས་པ། 

ཤིང་ར་ཆྗེན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐློགས་མྗེད་གཉིས་ཀི་ལམ་སློལ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་

པའི་སློ་ནས་སྐལ་བ་དང་ལན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སློན་

པའི་ལམ་རིམ་ཆྗེན་མློའི་རྩློམ་པ་མཛད། དྗེ་ནས་དྗེ་ཕིན་ཆད་“སྔགས130་ཀི་ཆློས་

ཐན་ཐུན་འཆད་འདློད་པས། ཁྗེད་དྲག་པ་འགའ་རྗེས་ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་ལ་དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐློད་པའི་དབང་ཞུས་ལ་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་སློར་ཆུག་

གསུང༌། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་འཇམ་དཀར་བ་དང༌། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདུལ་

འཛིན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔས་དབང་ཞུས། དྗེ་ཡང་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་

རང་གིས་སྨློན་འཇུག་གི་སློམ་པ་ཕློག་པ་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་པ་རྣམས་ལ། ཆློས་

རྗེ་ལློཙྪ་བས་སྨློན་འཇུག་གི་སློམ་པ་ཕློག་ཅིང༌། དྗེ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མཛད་

དློ། །གཞན་ཡང་གནས་དྗེ་ཉིད་དུ་རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་སྔར་གནམ་རྩྗེད་ལྗེང་

དང་ལམ་པ་དགློན་པ་སློགས་སུ་སྨློན་འཇུག་གི་སློམ་པ་གནང་བ་འགའ་ཞིག་གི་ཆྗེད་

དུ་གཙོ་བློར་དགློངས་ནས། བྱང་སའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་པའང་

129  མཇད་
130  སགས་
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མཛད་ཅིང༌། དློན་གཉྗེར་ཅན་མང་པློས་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། རྩ་

ལྟུང་དང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་ཀང་མཛད་དློ། །དྗེ་ནས་ཆློས་རྗེ་ལློཙྪ་བ་ལམ་

རིམ་གི་གྗེགས་བམ་ཕག་ཏུ་བཞྗེས་ཤིང༌། ལྗེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐྗེས་ཀིས་

ཐུགས་ཀི་བང་མཛོད་གཏམས་ཏྗེ། གཙང་ལ་ཕག་བཏྗེག །རྗེ་འདིས་དབྱར་དགུན་

གཉིས་ཙམ་དྗེ་ཉིད་དུ་བཞུགས་ནས། ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། 

ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་མཆློད་ལ་མཆློད་པ་དང་སྨློན་ལམ་ཤིན་ཏུ་རླབས་ཆྗེ་ཞིང་ངློ་

མཚར་བ་མཛད་དྗེ། རིམ་གིས་བྱློན་ནས་ལྷས་ཕུ་དགློན་གསར་དུ་ཕག་ཕྗེབས། བློ་

གྲློས་དང་ལན་པའི་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་དུ་མ་ལ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲྗེལ་གི་བརློད་བྱའི་གཙོ་

བློ་མཐའ་དག་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏྗེ། གཞུང་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་

ནས་ཉམས་ལྗེན་ལ་སྦྱར་ཏྗེ་གསུངས་པས། སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་སྔློན་ལན་

ཅིག་ཀང་མ་མློང་བའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་བདུད་རྩིའི་རློ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མློང་

བས་ཡིད་ཀི་སྐྗེས་བུ་རང་དབང་མྗེད་པར་ཕྲློགས་ཏྗེ་ངློ་མཚར་བའི་གཏམ་གིས་དུས་

འདའ་བར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེ་ཕིན་ཆད་ཀང་སྐབས་སྐབས་སུ་གསུངས་པས། སྔློན་ཆད་

གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་ཚད་མ་ཚིག་གི་ན་ཡམ་མམ། ཕིའི་གློ་རྒྱ་གཅློད་པའི་“ཚེ131་

བསན་བཅློས་གཞན་ལྟ་བ་ལ་བློ་ཅུང་ཟད་དྲག་ཏུ་འགྲློ་བའི་ཡན་ལག་ཙམ་དུ་ཉྗེ་བར་

མཁློ་བར་འཛིན་པར་ཟད་ཀི། འདི་ཉམས་ལྗེན་ལ་མཁློ་བའི་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་སུ་

ལའང་མྗེད་པས། ཕལ་མློ་ཆྗེ་ཞིག་དློན་མ་ཡིན་པ་སྐྗེད་པར་བྱྗེད་པ་ལ། ད་ལྟ་བློ་གྲློས་

དང་ལན་ཞིང་གཟུ་བློར་གནས་པ་དག་ལ། འདི་ཉིད་ཉམས་ལྗེན་སློན་པའི་བསན་

བཅློས་ཤིག་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཕློགས་མཐློང་ཙམ་ཡློད་པ་འདི་ནི། རྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་

131  ཆྗེ་
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འདི་འབའ་ཞིག་གི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྗེན་པ་ཡིན་ཏྗེ། འདི་ཙམ་གི་བཀའ་དྲིན་ཡང་

གངས་ཅན་པ་ཡློངས་ཀིས་བསབ་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ནས་མིའི་དབང་པློ་

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། འློན་སྗེ་

ཆྗེན་སྗེང་དུ་ཕྗེབས། སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་འདུས་པ་རྣམས་ཀིས་དྗེ་ཉིད་དུ་

དབྱར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞྗེས་ཏྗེ། རྒྱལ་བཟང་སྨློན་མཁར་ནས་ཞབས་ཏློག་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་བསྒྲུབས། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་དང༌། དབུ་ཚད་

ཀི་དཀའ་བའི་གནས་འགྲློལ་བའི་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། དྗེ་ནས་འློ་དྗེ་གུང་རྒྱལ་གི་

ལྷ་ཞློལ་འློལ་ཁའི་བྱམས་པ་གིང་དུ་ཕག་ཕྗེབས། དློན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་རིམ་

དང་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་ཆློས་རྗེ་གསུངས། དཔློན་སློབ་རྣམས་སྐུ་མཚམས་ཤིན་ཏུ་

དམ་པའི་ངང་ནས། ཐུགས་དམ་ལ་ལྷུར་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་བྱང་

གིས་མཛད་པའི་རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་ཊི་ཀ་མཛད་དྗེ། དློན་གཉྗེར་ཅན་རྣམས་ལ་

ཞིབ་པར་གསུངས། དྗེ་ཡང་སྤིར་རིམ་ལྔའི་དློན་དང༌། ཁད་པར་རིམ་པ་གསུམ་པའི་

སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་སློགས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་རྩ་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང༌། 

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལྔའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་དློན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རགས་

པ་རྣམས་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིག་ལྗེགས་པར་གློ་ནས་དྗེ་དུས་ལློ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སློང་བ་

ལ་དྗེ་བར་དུ་སྨྲ་མ་ནུས། དྗེ་ནས་ཟུར་ཙམ་སྨྲས་པ་ཡིན། ཞྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་

དམ་པ་མང་པློས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་ལམ་གི་ལུས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སློན་པའི་བསན་བཅློས་ཆྗེན་པློ་གསང་ཆྗེན་ལམ་གི་རིམ་པ་

མཛད། སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་དུ་མ་ལ་སྔགས་ལམ་རིམ་གསུངས། དྗེའི་ཚེ་བར་ཆད་ཀི་
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ལྟས་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པ་ཅི་རིགས་པ་བྱུང༌། དགྗེ་བཤྗེས་གཅིག་གཉིས་ཀང་འདས་པ་ལ། 

དཔློན་སློབ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་མཚམས་དམ་པར་མཛད་དྗེ། ཐུགས་དམ་དང༌། ཟློག་པ་

སློགས་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྲུས་པར་མཛད་པས་ཚེགས་མྗེད་པར་བཟློག །དྗེའི་ཚེ་བཅློམ་

ལན་འདས་རྡློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ་དང་སྦྱིན་སྗེག་གི་ཆློ་ག་རྒྱས་པའི་རྩློམ་པ་ཡང་མཛད། ཐུགས་དམ་ཤིན་ཏུ་འཕྗེལ་

ལློ། །དྗེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་སློམ་བཟས་སློགས་མཛད་པའི་སྐབས་སུ། སྐུ་མདུན་རང་ན་

ཡློད་པ་རྣམས་ཀིས། སློ་གསུམ་གི་སྤློད་པ་ཅི་བྱས་ཀང༌། ཆྗེད་དུ་གཏད་ནས་ཐུགས་

བཅུག་ན་མ་གཏློགས། ཐུགས་ཀིས་དྗེ་རྣམས་ཅི་ཡང་མི་ངྗེས་པ་ཞིག་ཡློད། འདི་

དུས་ཇི་ཙམ་ནས་ལགས་ཞུས་པས། དགྗེ་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་དྗེ་ལྟར་འློང་བ་བྱམས་པ་

གིང་ནས་ཡིན། ལྟ་རློག་དང་དཔད་པ་ཞིབ་པློ་བྱྗེད་པའི་སྐབས་སུ་དྗེ་ལྟར་འློང་བ་སྔ་

མློ་ནས་ཡློད་དྗེ་འདྲ་བ་འདུག །ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །ལློ་གཉིས་བཞུགས་ནས། དྗེ་ནས་

བྱང་ཆུབ་ལུང་དུ་དགུན་བཞུགས་མཛད། སྔགས་མཚན་ཉིད་ཀི་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་

བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ལ་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་གསུངས། སློ་ག་སྐི་ཤློད་དུ་བྱློན། སྣྗེའུ་

ནས་དད་པ་དྲག་པློས་ཞབས་ཏློག་ཚད་མྗེད་པ་ནར་མར་མཛད་དྗེ། དབྱར་གནས་སྗེ་

ར་ཆློས་སིངས་སུ་བཞུགས། སྐུ་མཚམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་མཛད། གསང་འདུས་

རིམ་ལྔ་དང༌། མ་རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་འགའ་ཞིག་གསུངས། དྗེར་གསློལ་“བ132་

འདྗེབས་པ་མང་པློའི་ངློར་དབུ་མ་རྩ་ཤྗེའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་མཛད་པར་བཞྗེད་ནས་

གཞུང་གི་རིགས་པའི་གནད་ཕྲ་མློ་རྣམས་ལ་དཔད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་པས། རིགས་པ་

132  པ་
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ཕྲ་མློ་འགའ་ཞིག་ལ་དློགས་པ་ཅུང་ཟད་དཔད་དཀའ་བ་བྱུང་ནས། “བ133་མ་དང་རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསློལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། སྐབས་ཤིག་ན། ཤྗེས་

རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློའི་སློང་ཉིད་ཉི་ཤུའི་འགྲྗེལ་རྐང་རྣམས་གསྗེར་བཙོ་

མའི་ཡི་གྗེར་བཀློད་པའི་རྣམ་པས་བར་སྣང་ཁིག་གིས་གང་བར་གཟིགས་པ་ཡང་

ཡང་བྱུང་བས། རྩ་ཤྗེའི་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྣམས་ལའང་དློགས་པ་ལྷག་མ་མྗེད་

པར་འབད་མྗེད་དུ་“ཆློད་སློང134་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ནས་མྱུར་དུ་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་

ངྗེས་རྣམ་པར་འབྱྗེད་པའི་བསན་བཅློས་དང༌། རྩ་ཤྗེའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་མཛད། 

དྗེའི་ཚེ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་པློ་ཆྗེན་པློ་ཏ་མིང་གིས་བ་མ་འདི་ལ་དད་པ་ཆྗེན་པློས་ལུང་

དང་གནང་སྦྱིན་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་འབུལ་སྐྗེལ་དང༌། རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསློད་ནམས་ཀི་

ཞིང་དང༌། སྐྗེ་བློ་མཐའ་དག་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ཀིས་བཀའ་དྲིན་“མཛད135་པའི་སད་

དུ་སྤན་འདྲྗེན་པའི་གསློལ་བ་ནན་ཆྗེར་འདྗེབས་པ་ལ། གསྗེར་ཡིག་པ་ཏཱ་ཞིང་བཞིས་

མགློ་བྱས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པློ་མངགས་བྱུང་བ་ལ། དང་པློར་ཅུང་ཟད་དབྗེན་པ་འདྲར་

མངློན་ཆུང་བར་བཞུགས་ཏྗེ། གསྗེར་ཡིག་པ་རྣམས་མཇལ་དུ་མ་གནང༌། རྗེས་སུ་མི་

དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་གཙོ་མཛད། དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བ་དང་

བཅས་པ་ངློ་ཆྗེན་ལ་སྦྲན་ནས། གསྗེར་ཡིག་པ་རྣམས་མཆི་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཞུ་བ་ནན་

གིས་ཕུལ་བས་སྗེ་རར་ཕྗེབས། མཇལ་ཁ་གནང༌། འབུལ་བ་རྣམས་བཞྗེས། རྒྱ་ཡུལ་

ལ་འབྱློན་པ་དགག་བྱ་ཆྗེ་ཞིང་དགློས་པ་ཆུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ཏ་

ནན་ཅན་ཞིབ་པར་བྱློན་ནས། སྤན་མ་འདྲློངས་པར་གསྗེར་ཡིག་པ་རྣམས་ཕིར་ལ་

133  ག་
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ཐྗེགས། དྗེ་ནས་སྗེ་རར། རྩ་ཤྗེ། དྲང་ངྗེས་རྣམ་འབྱྗེད། བཞི་བརྒྱ་པ། གསང་སྔགས་

ལམ་རིམ། རྩ་ལྟུང་དང༌། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སློགས་པའི་བཤད་པ་ཞིབ་པར་གསུངས་

ཤིང༌། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་ཀང་གནང༌། སྗེ་“སྣློད136་འཛིན་པ་ཆྗེན་པློ་

གསང་བདྗེ་དང༌། དགའ་སྐློར་ཟུལ་གསུམ་གི་གདན་ས་པ། ཐང་སག་པའི་གདན་

ཟུར་ལ་སློགས་པ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་རྗེ་འདུས། སྣྗེའུ་ནས་

དབྱར་གནས་ཀི་བདག་རྐྱྗེན་དང༌། དཔློན་སློབ་རྣམས་ཀི་སྤི་སློས་ཀི་ཞབས་ཏློག་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད། དྗེ་ལྟར་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་ལློ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་

ནས། དགག་དབྱྗེ་ཐློན་པ་དང༌། མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་གསློལ་བ་

བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། སྐི་སྨད་གྲུམ་བུ་ལུང་དུ་ཕག་བཏྗེག །ཕག་ཕིར་བྱློན་པའི་

བཤྗེས་གཉྗེན་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་རྗེ་ལ་ཕློགས་དང་ཞབས་ཏློག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ཅིང༌། 

གཞན་ཡང་ཕློགས་ཐ་དད་ནས་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ལྗེན་པ་ལ་

འདུས་པ་དང་བཅས་པས། དགྗེ་འདུན་སློང་ལློངས་པ་ཙམ་རྗེ་ཚོགས་ཤིང༌། དགུན་

བཞུགས་དྗེར་མཛད། ལམ་རིམ་དང་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང༌། མ་

རྒྱུད་ཀི་རློགས་རིམ་སློགས་རྒྱས་པར་གསུངས། སྗེ་ར་ནས་ཕག་མི་འདྗེགས་པའི་

གློང་ཙམ་ནས། ལྷ་སར་སྨློན་ལམ་ཆྗེན་མློ་མཛད་པའི་ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་བཏང༌། 

དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བ་ལའང་ཞལ་ཏ་བྱློན། ཁློང་པས་ཀང་ལྷ་སའི་དཀིལ་

འཁློར་སྗེང་དང་སྗེང་གཡབ་སློགས་ཀི་ཞིག་གསློས་རླབས་ཆྗེན་མཛད་ཅིང༌། སྨློན་

ལམ་གི་མཆློད་པའི་ཡློ་བྱད་རྣམས་ཀི་ས་གློན་ཡང་ལྗེགས་པར་མཛད། གཞན་ཡང་

གྲུམ་བུ་ལུང་དུ་བཞུགས་ཀི་རིང་ལ། འབི་ཁུང་དང་རྭ་སྒྗེང་ཚུན་ཆློད། འློལ་ཁ་ཡན་

136  སྣློང་
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ཆད་ཀི་སྗེ་དགློན། མི་ཆྗེན་ཡློན་བདག་བུ་སློབ་ཀི་ཚོགས་ལ་དད་འབུལ་བསྐུལ་བ་

ཕློགས་ཕློགས་སུ་མངགས་པ་སློགས་ཀི་ཞལ་ཏ་དང༌། ཐུགས་རྩློལ་ཆྗེར་མཛད་

ཅིང༌། མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པ་ལའང་ཞལ་ཏ་ཞིབ་པར་བྱློན། དྗེ་ལྟར་

མཛད་པས་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀིས་དད་འབུལ་བ་མཐའ་ཡས་ཤིང་དཔག་པར་

དཀའ་བ་བྱུང༌། དཔློན་སློབ་རྣམས་རང་ལའང༌། སྨློན་ལམ་གི་ཐུགས་འདུན་མཛད་

ཕིན་ཆད་ཕག་ཏུ་ཡློ་བྱད་ཅི་བྱུང་ཕལ་ཆྗེ་བ་སྨློན་ལམ་གི་ཆས་ལ་བསྔློས། དྗེ་ནས་

གྲུམ་བུ་ལུང་ནས་ཕག་མི་འདྗེགས་པའི་གློང་ཙམ་ནས། ལྷ་སར་ཞལ་ཏ་མཛད་དྗེ། ལྷ་

བཟློ་བ་མང་དུ་བསགས། ཚོན་རྩི་གསྗེར་ཤློག་སློགས་མཐའ་ཡས་པ་འཛོམ་པས། ལྷ་

སའི་བིས་སྐུ་དང་སྐུ་འབུར་དུ་དློད་པ་ཐམས་ཅད་དྲི་མས་སྦགས་ནས་འགའ་ཞིག་གི་

སྐུ་མདློག་ཙམ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡློད་ངྗེས་དཀའ་བར་གྱུར་པ་རྣམས། དྲི་བཟང་གི་ཆུ་ལ་

སློགས་པས་ལྗེགས་པར་བཀྲུས་ཤིང༌། དག་བྱྗེད་ཀི་རས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྗེད་པ་

རྣམས་ཀིས་ལྗེགས་པར་དག་པར་བགིས་ཏྗེ། སར་ཚོན་བཟང་པློ་རྣམས་ཀིས་

ལྗེགས་པར་གསློས་ཤིང༌། གསྗེར་ཤློག་ལ་སློགས་པས་ལྗེགས་པར་སྤས་ཏྗེ། གསར་

དུ་བཞྗེངས་པ་ལྟ་བུར་མཛད། གཞན་ཡང་བཟློ་རིགས་པ་དུ་མ་བསགས་ནས། གློས་

དར་གི་དད་འབུལ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྐུ་གཟུགས་རྣམས་ཀི་ན་བཟའ་དང༌། བ་

“དན137་འཚེམ་པ་སློགས་ཀི་ས་གློན་རྣམས་ལྗེགས་“པར138་མཛད་དྗེ། བྱི་བ་ལློ་ཟ་

བ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ལ་ལྷ་སར་ཕག་ཕྗེབས། གནམ་གང་གི་ཉིན་སྙན་གསན་

འབྗེབས་པའི་མཆློད་པ་མཛད། དགྗེ་འདུན་སློང་ཕྲག་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་ལ། 

137  ངན་
138  བར་
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དཔློན་སློབ་རྣམས་རང་གིས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས། མི་རྗེ་ལ་མར་ལྷ་སའི་སང་གི་

ཉག་བཞི་མ་ཙམ་རྗེ་དང༌། ཇ་དཀར་ཞློ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བགྲངས་པའི་མང་ཇ་དང་བཅས་

པའི་ཚུགས་སློན་དྲངས། གང་གི་ལློ་ཟ་བ་དང་པློའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅློ་ལྔའི་བར་

དུ་ཆློ་འཕྲུལ་ཆྗེན་པློའི་དུས་ཀི་མཆློད་པ་དངློས་གཞི་མཛད་པ་ལ། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་

དྲུང་དུ། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་རིགས་རྣམ་པ་ལྔ་“འཕྲུལ139་ལས་བཏློན་པ་དར་

དཔངས་དང་བཅས་པའི་དབུ་རྒྱན་རྒྱུ་གསྗེར་བཟང་པློ་འབའ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་པ། 

རིན་པློ་ཆྗེ་ནལ་དང༌། མུ་ཏིག་དང༌། གཡུ་ལ་སློགས་པའི་ཕྲ་བཟང་པློ་བཀློད་པས་

མཛེས་པར་བྱས་པ་དང༌། ཇློ་བློ་མི་བསྐློད་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ། དངུལ་བཟང་

པློ་ལས་བྱས་པའི་དབུ་རྒྱན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞིང༌། ཇློ་བློ་རིན་

པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་དངུལ་གི་ལྷུང་བཟྗེད་ཆྗེ་ཚད་དུ་ལློངས་པ། དྗེའི་ཁ་ལ་འཚམ་པའི་

དངུལ་གི་མཎལ་དང་བཅས་པ་དང༌། ཇློ་ཤཱཀ་ཞལ་གཉིས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་

བཅས་པ་ལ་ཆློ་འཕྲུལ་གི་རིང་ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཞལ་གསྗེར། ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅློ་ལྔ་ལ་

སྐུ་ཡློངས་རློགས་ཀི་གསྗེར་ཆབ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞིང༌། ཇློ་ཤཱཀ་ཞལ་གཉིས་དང་

ཐུབ་པ་གངས་ཆྗེན་མཚོས་གཙོ་མཛད་“སྤྲུལ140་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་འབུར་དུ་

དློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། གློས་དར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་བྱས་པའི་བ་གློས་དང་

སྣམ་སྦྱར་དང༌། སྗེམས་དཔའ་དང་སྗེམས་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་སློགས་པ་དང་ཁློ་བློའི་

རྣམ་པར་བཞུགས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་དར་ཆྗེན་དང༌། གན་གློས་ལ་སློགས་

པའི་སློད་གཡློགས་དང་སྨད་གཡློགས་དང༌། གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེ་ཆུང་

139  འཕུལ་
140  སྦྲུལ་
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རྣམས་ཀི་ཏློག་དང་བྱ་འདབ་ལ་སློགས་པའི་རྩྗེ་ཟུར་ཕན་ཚུན་དུ་ཐག་གུས་སྦྲྗེལ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་བ་དན་དང་རྔ་ཡབ་དང་དྲིལ་བུ་ལ་སློགས་པས་བར་མ་ཆད་པར་

མཛེས་པར་བྱས་ཤིང༌། ཕིའི་སྐློར་ལམ་ཆྗེན་མློའི་ཕི་རློལ་ནས་ཤིང་ཆྗེན་པློ་འཕང་

ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་རྣམས་ལ་གློས་དར་སློགས་ལས་བྱས་པའི་བ་དན་ཆྗེན་པློ་འཇིགས་

སུ་རུང་བ་ལ་ཕློགས་སྐློང་དྗེ་དང་དྗེའི་སྐུས་ཏློག་ལ་བརྒྱན་ཅིང༌། དྗེ་དང་དྗེའི་སྔགས་

བ་དན་ཉིད་ལ་བིས་པ་བཅློ་ལྔ་ཕློགས་སྐློང་བ་བཅློ་ལྔ་པློ་རང་རང་གི་ཁ་དློག་དང་

མཐུན་པ་རང་རང་གི་ཕློགས་སུ་ལྗེགས་པར་བཙུགས་ནས་ནུབ་རྗེ་ཞིང་དྗེ་དག་གི་

རྩ་བའི་གཏློར་སྗེགས་ཁར་ཕློགས་གཏློར་གཏློང་བ་དང༌། དྗེ་དག་གི་བར་བར་དུ་

གདུགས་དཀར་ལ་སློགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་རང་རང་གི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ལྗེགས་པར་

བཙུགས་ཤིང༌། བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚན་དྗེ་དག་གི་ཤིང་རྣམས་ཐག་གུས་སྦྲྗེལ་བ་ལ་

འཕན་དང་རྔ་ཡབ་དང༌། དྲིལ་བུ་ལ་སློགས་པས་བར་མ་ཆད་པར་མཛེས་པར་བྱས་

པ་ནི་འཇའ་ཚོན་ཀུན་ནས་བཀྲ་བས་ནམ་མཁའི་ལམ་ཁབ་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། ཉིན་བར་ཡང་ཁམས་ནང་མ་ཡན་ཆད་ལ་དཀར་མྗེ་བརྒྱ་ཕྲག་བཞི་རྗེ་

ཙམ་དང༌། བར་སྐློར་ལ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་པ་དང༌། ཕི་སྐློར་ལ་རྡློ་རིང་གི་འགྲམ། ཇློ་བློ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་ཞལ་གི་དྲང་ཐད་དུ། ཀློང་བུ་ཆྗེན་པློ་གྲུ་བཞི་པ། ཕློགས་རྗེ་ལ་“འདློམ་

ཚད141་མ་གསུམ་གསུམ་ཡློད་པ། དྗེ་ཉིད་མར་གིས་ལྗེགས་པར་བཀངས་པ་ལ་

འཚམ་པའི་སློང་བུ་ལས་འབར་བའི་མྗེ་ལྕྗེ་ནི་གསྗེར་གི་མཆློད་སློང་གིས་ནམ་མཁའི་

ལམ་འགློག་པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུས་ཐློག་དྲངས། རའི་ཁློག་མ་ཆྗེན་པློ་མར་གིས་བཀང་

བའི་སློང་བུ་མི་ཆྗེན་པློའི་ལག་པའི་སྦློམ་ཙམ་ལ། འཕང་མདའ་ཚད་ལྷག་ཙམ་གི་མར་

141  འདློམཚེད་
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མྗེ་བར་ཐག་འཚམ་པར་བཀློད་པས་ཕི་སྐློར་གི་ཕི་རིམ་འཁློར་བ་དང༌། གཞན་ཡང་

ར་མློ་ཆྗེ། ཀླུ་ཕུག །པློ་ཏ་ལ། གུང་ཐང་རྣམས་སུའང་དཀར་མྗེ་དུ་མ་དང༌། མཚན་མློ་

ནི། བར་སྐློར་གི་རྩིག་འགྲམ་འཁློར་བ་དང༌། ཁམས་གྲྭ་ཕི་མའི་ཀ་ཚར་ཇི་ལྟར་ཡློད་

པ་བཞིན་དུ་མར་མྗེའི་ཕྲྗེང་བ་བཀློད་པས་མིག་གིས་བལྟ་བ་ཙམ་ཡང་བཟློད་དཀའ་

བར་བྱས་ཏྗེ། ཇི་ལྟར་ས་ཆྗེན་པློ་ལ་མངློན་པར་བིས་པའི་སྒློན་མྗེའི་ཕྲྗེང་བས། ལྷའི་

ལམ་ལ་འཁིགས་པའི་རྒྱུ་སྐར་གི་ཚོགས་ལ་འཕ་བ་གསལ་བར་བྱྗེད་“པའི142་སློ་

སློའི་འློད་ཟྗེར་གིས། མཚན་གུང་ལ་བབ་པའི་མུན་པའི་ཚོགས་དཔུང་དང་བཅས་

པའང་རབ་ཏུ་ཞུམ་ཞིང་ངློ་ཚ་བས་སའི་འློག་ཏུ་སློང་སྗེ་ཀུན་གི་མིག་ལམ་དུ་མི་

མངློན་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེའི་ཕིར། ར་མློ་ཆྗེ་དང་པློ་ཏ་ལ་ཚུན་ཆད་ཀི་ལྕང་མའི་ལྕུག་

ཕྲན་གཞློན་ནུ་དག་གི་རང་རང་གི་ལུས་ཀི་གྲིབ་མའང་ཉིན་མློ་ཇི་ལྟ་བར། ས་ལ་

འབབ་པས་ཉིན་མཚན་ཁད་པར་མི་ཕྗེད་“པ143་ལྟར་དུ་གྱུར་ཅིང༌། །རྒྱུ་སྐར་གི་

ཚོགས་ནི་ཉི་མ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པློ་ཅིག་ཅར་ས་གཞི་ལས་ཐློན་པར་གྱུར་ཏློ་སྙམ་དུ་

འཇིགས་པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་བབ་ཅློལ་གིས། མཚན་ཕྗེད་ལ་ནམ་མཁའི་ལམ་བཏང་སྗེ་

རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློར་བློས་པ་ལྟར། མཚན་མློའི་གུང་ལའང༌། སྗེང་དུ་མངློན་པར་བལྟས་

པ་ན། ནམ་མཁའ་མར་མྗེའི་འློད་ཀི་གློས་དང་བཅས་པས་ཁ་དློག་དམར་སྐ་ཉིད་དུ་

མཐློང་བ་མ་གཏློགས་སྐར་མ་གཅིག་གི་གཟུགས་ཀང་མཐློང་བའི་ཡུལ་ལས་འདས་

པར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་ཡློན་ཆབ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་གསར་དུ་མངློན་

པར་བཤམས་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་ཁ་ཆྗེ་གུར་ཀུམ་སྦངས་པའི་ཁུ་བས་ཁ་

142  བའི་
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ལྗེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་གུར་ཀུམ་གི་རློ་མ་ནི་ཉིན་རྗེ་ལའང་བྗེས་གཞལ་དགློས་པ་

དང༌། གཞན་ཡང་“སློས144་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང༌། གདུགས་དང༌། སློས་སྣློད་ཐ་དད་

དུ་མངློན་པར་བསྗེགས་པ་ལ་སློགས་པའི་དྲི་བཟང་པློས་ཕི་རློལ་གི་ཁློར་ཡུག་

ཐམས་ཅད་དུའང་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀ་མངློན་པར་ཁབ་ཅིང༌། དུ་བ་རྣམས་ནི་བར་

སྣང་ལ་“སྤིན145་གི་སྣ་རིང་པློ་དག་ཕན་ཚུན་མདུད་པའི་ལ་ལི་བྗེས་པ་ལྟ་བུ། ཐ་ན་ཕི་

སྐློར་གི་སྐློར་ལམ་རྣམས་ཀང་སློས་ཀི་ཆུས་ཆག་ཆག་བཏབ་པར་བྱས་ན། གཞན་ལྟ་

ཅི་སྨློས། ཞལ་ཟས་མདའ་ཚད་ལྷག་ཙམ་ལ་མར་གི་རྒྱལ་སིད་རིན་པློ་ཆྗེ་སྣ་མདུན་

ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་ཡིད་འཕྲློག་པས་བརྒྱན་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རྗེ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་གསར་

པ་གསར་པ་ཕུལ་ཞིང༌། ཀློང་བུ་ཆྗེན་པློའི་གཡས་གཡློན་དུ་ས་སྗེགས་ལ། རྩམ་པ་

ཁལ་བཞི་བརྒྱ་རྗེ་ལས་བྱས་པའི་ལྷ་བཤློས་རྒྱན་བཟང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པས་སྤས་

པ། འཕར་དར་བཙུགས་པ་དང་བཅས་པ་མངློན་པར་བཤམས་པའི་ཞལ་ཟས་རིང་པ་

རྣམས་ནི་བདག་གིར་བྱྗེད་པ་མྗེད་པར་སྐྗེ་བློ་ཕློངས་པ་སྤང་པློའི་ཚོགས་ལ་ལྟློས་

“པ146་མྗེད་པར་བྱིན་པས། ཕློངས་པ་དག་ཀང་བཀྲྗེན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀི་འཆིང་བ་

ལས་གྲློལ་ནས་བཟའ་བཏུང་གིས་ཚིམ་པ་ལྷག་པར་ཐློབ་པས་སར་བཟའ་བ་ཡིད་ལ་

མི་བྱྗེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་མཆློད་པའི་བྱྗེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་དང༌། 

རྒྱལ་སིད་རིན་པློ་ཆྗེ་སྣ་བདུན་ལ་སློགས་པའི་བཀློད་པ་ཡིད་འཕྲློག་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་

པ་དང་བཅས་པས་མངློན་པར་མཆློད་དྗེ། རྗེ་བ་མ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་སྔགས་དང་

ཕག་རྒྱ་དང་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་གིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེ་ནས་

144  སྦློས་
145  སྦྲིན་
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བྱུང་བའི་ཆློ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་མངློན་པར་མཆློད་ཅིང༌། བསན་པ་དང་སྗེམས་

ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀི་ཤུགས་དྲག་པློས་བསན་པ་རྒྱས་པ་དང་

སྗེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདྗེ་འབྱུང་བའི་སྨློན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་མཛད་ལ། 

དགྗེ་འདུན་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཉིན་རྗེ་ཞིང་སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་

མཛད་པའི་སྐྗེས་རབས་ཀི་ཆློས་ཐུན་རྗེ་གསུངས་སློ། །དྗེའི་ཚེ། ལྷ་མཆློད་མི་མཆློད་

རྣམས་ཀི་མཐིལ་ལྗེན། ཕློགས་ཕློགས་ནས་འདུས་པའི་བ་མ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན། མི་དཔློན་སློ་སློ། དད་འབུལ་སྐྗེལ་པ་ལ་བྱློན་པ་སློ་སློ། བཟློ་རིགས་པ་སློ་སློ་

ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྣ་ལྗེན་ཆས་ཀ་སློགས་ཀི་མཐིལ་ལྗེན། དཔློན་ནམ་

མཁའ་བཟང་པློ་ཁུ་དབློན་གིས་ཐུགས་དད་པ་དང་གཏློང་བ་རྒྱ་ཆྗེན་པློས་གུས་པར་

བསྒྲུབས་ཤིང༌། བདག་པློ་ཆྗེན་པློ་མི་དབང་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པས་ཀང་མཆློད་

པ་རྣམས་ཀི་མཐིལ་ལྗེན་གི་ཐུགས་ཁུར་ཆྗེར་བཞྗེས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་འབི་ཁུང་

སློགས་ཀི་དད་འབུལ་དང༌། བསྙྗེན་བཀུར་མང་བས། ཞག་བཅུ་དྲུག་པློའི་རིང་ལ། 

དགྗེ་འདུན་ཁི་རྭ་ཅན་ཙམ་རྗེའི་ཚ་དྲློ། ཚ་ཇ་དྲློ་ཇ་དང་བཅས་པ་འཆག་མྗེད་དུ་བྱུང་

ཞིང༌། ཚ་དྲློ་ལ་དགྗེ་འདུན་ཚོགས་པའི་ཚེ་བསློད་ནམས་ཆྗེ་བ་ལ་དགློངས་ནས། 

གྲལ་དུ་ཚ་དྲློ་མི་བཞྗེས་པར་སྐློར་བ་མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་ཡང་སློང་ལྷག་ཙམ་རྗེ་

ཡློང་བར་ངྗེས་སློ། །དྗེ་བས་ཀང་སྐྗེ་བློ་མི་ནག་པའི་ཚོགས་འདུས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་

སྗེ་ཁི་ཕྲག་བགྲང་བ་ཡློད་པར་མངློན་ལ། ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀིས། དྗེ་ཙམ་དུ་

ཚོགས་པའི་སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ཕན་ཚུན་ཚིག་རྩུབ་མློས་འཐབ་མློ་མངློན་ཚན་

ཅན་བྱྗེད་པ་ནི་གཅིག་ཀང་མ་མཐློང་ཞིང༌། སྐློར་བ་གཞན་གི་སྐབས་ལྟར་གླུ་གཞས་
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དང་རྐང་བློ་དང་ཆང་འཐུང་བ་ལ་སློགས་པ་བག་མྗེད་པ་དག་ཀང་ལྷུར་མི་བྱྗེད་ཀི། 

གཞན་དུ་ན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྒྱུད་འཇམ་པ་དང༌། དད་པ་དང༌། དགྗེ་བ་ལ་

སྤློ་བ་སློགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པས་ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་ཏུ། ཆློས་ཉན་པ་

དང༌། ཕག་དང་སྐློར་བ་དང༌། སྨློན་ལམ་འདྗེབས་པ་དང༌། གཟུངས་ཁ་ཏློན་དུ་བྱྗེད་པ་

སློགས་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་བར་གྱུར་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་མཚན་ཕྗེད་ལ་བབ་པའི་

དུས་རང་ན་ཕི་སྐློར་བྱྗེད་པ་ཉིན་མློ་ལས་ཅུང་ཟད་ཉུང་བར་མངློན་པ་ཙམ་མ་

གཏློགས། སྐློར་བ་བྱྗེད་པ་བར་ཆད་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱུང་ངློ༌། །དྗེའི་ཚེ་ཉམས་

སྣང་བཟང་པློ་རང་ཡློད་པའི་ཐུགས་དམ་པ་ཞིག་གི་མནལ་ལམ་དུ། བུད་མྗེད་ཆྗེན་མློ་

ཞིག་གིས་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འཁྱུད་འདུག །ཅི་བྱྗེད་བྱས་པས་

མྗེའི་གནློད་པ་བསྲུང་བ་ཡིན་ཟྗེར་བ་ཞིག་རྨིས་འདུག །དྗེའི་ཕི་དྗེ་ནུབ། ཀློང་བུ་ཆྗེན་

མློའི་མར་ཕལ་ཆྗེ་བ་རློགས། མར་གསར་པ་མ་བླུགས་པའི་མཚམས་ཤིག་ཏུ། ཀློང་

བུའི་ནང་གི་རས་རྡག་རྡློག་རྣམས་དང་མར་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྗེ་

འབར་ནས་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བའི་མྗེའི་ཕུང་པློར་གྱུར་ཏྗེ། སྐྗེ་བློ་ཐམས་ཅད་འཇིགས་སྐྲག་ཏུ་

གྱུར་པ་ལ། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དྗེ་མ་ཁད་གཟིམས་ཁང་དུ་བྱློན་སློང་ནས་ཐུགས་དམ་

ལ་བཞུགས་པས། རླུང་གཅིག་ཀང་མྗེད་ཅིང་ཐབས་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཟློག་ཤིན་ཏུ་

ས་བར་བྱུང་ནས་དྗེ་མ་“ཁད147༌ཞི་ཞིང་གནློད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་

ལྷ་མཆློད་མི་མཆློད་ཀི་ཆློས་ཕློགས་ཀི་དད་འབུལ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རགས་

པ་ཙམ་ཞིག་བརྩིས་ནས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལ། གསྗེར་ཞློ་དགུ་བརྒྱ་དང་ཉྗེར་

གཅིག །གསྗེར་ཞློ་ཕྗེད་དང་ལྔ་བརྒྱའི་དངུལ། མར་ཁལ་ཁི་ཚོ་གསུམ། སློང་ཕྲག་

147  ཁང་
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བདུན་དང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ། ནས་རྩམ་ཁལ་ཁི་ཚོ་གཅིག །སློང་ཕྲག་བརྒྱད་དང་ཉིས་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག །ཇ་དཀར་ཞློ་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག །ཇ་ནག་སིགས་བརྒྱ་

དྲུག་“ཅུ་རྗེ148༌གསུམ། བུ་རམ་“ཀ་ར149་ལྟང་བཅློ་བརྒྱད། ཤ་སྐམ་ཁློག་པ་ཉིས་

སློང་དང་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དློན་གཉིས། འཕན་དང་རྒྱལ་མཚན་ཆྗེན་པློ་སློ་གསུམ། ན་

བཟའ་དང་གློས་“བཙེམས་མ150་སུམ་ཅུ། གློས་དར་ཡུག་ཉིས་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ། 

རས་ཡུག་བདུན་བརྒྱ་སློ་གཅིག །ཀ་དན་བསྒིལ་མ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅིག །གཡུ་རིང་རྡློག་

པློ་ཆྗེ་ཆུང་འདྲྗེས་པ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ། མཛོ་ར་སློགས་ཀི་རིན་གློང་བརྩིས་པ་སྨར་ཞློ་

ཉིས་སློང་དང་དློན་གསུམ། སློང་རས་ལ་ཕུལ་བའི་ཇ་ཐྗེར་བཅུ་བཞི། སློས་དཀར་

ཁལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །བ་བྗེ་བཙེམས་མ་གསུམ། སློས་རྗེང་མདའ་ཚད་མ་ཁི་ཚོ་

གསུམ་དང་སུམ་སློང་ཉིས་བརྒྱ་བདུན་ཅུ། སང་སློས་དང་དྲི་བཟང་བསྗེས་པ་ཕད་བུ་

ཆྗེན་པློ་ཉྗེར་ལྔ། གཞན་འདིར་མ་བརྩིས་པའི་ཕྲན་ཚེགས་མཐའ་ཡས་མློད། འདི་རང་

གི་  དཀར་ཆག་ཆྗེན་མློ་ལློགས་སུ་མཛད་པར་བལྟ་བར་བྱའློ། །དྗེ་ནས་ཚེས་བཅུ་

དྲུག་གི་ཉིན་གྲློལ་སློན་བཟང་པློ་དང་སྨར་དྲུག་ནམ་རྗེའི་འགྗེད་དང་བཅས་པ་མཛད་

ཅིང༌། དྗེ་ལྟ་བུའི་སྨློན་ལམ་བསམ་ལས་འདས་པའི་སློ་ནས་བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་

ཀུན་གི་གསློས་སུ་འགྱུར་བར་མཛད་ཅིང༌། དྗེའི་ཚེ་ཐུགས་དམ་པ་ཉམས་སྣང་ཤིན་

ཏུ་བཟང་པློ་ཞིག་གི་མནལ་ལམ་དུ། ལྷ་སའི་ཉྗེ་སྐློར་གི་ས་གཞི་ལས་“སྐྗེ151་བློའི་

ཚོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཐློན་ནས། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་ཡར་ཐལ་བྱུང་དུ་

148  ཅུར་
149  ཀར་
150  བཙེམསམ་
151  སྐ་
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འགྲློ་ཡི་འདུག །འདི་ཅི་ཡིན་བྱས་པས། ངྗེད་རྣམས་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་འདི་ལྟར་

མཆློད་པས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྗེན་དུ་འགྲློ་བ་ཡིན་ཟྗེར་བ་དྗེ་འདྲ་བའི་རྨི་ལམ་ཡང་

བྱུང་འདུག་ཅིང༌། དྗེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་འདི་སྐད་དུ་“གྗེང152་སྗེ། སྔློན་ཆློས་རྒྱལ་

སློང་བཙན་སམ་པློས་ཀ་བ་ཤིང་ལློ་ཅན་དུ་གཏྗེར་དུ་སྦས་པའི་དཀར་ཆག་གི་ཤློག་

དྲིལ། ཇློ་བློ་ཆྗེན་པློ་དཔལ་ལན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་མཁའ་འགྲློས་ལུང་བསན་ཏྗེ་གཏྗེར་ནས་

བྱུང་བ་ལ་ཤློག་དྲིལ་གསུམ་ཡློད་དྗེ། བློན་པློ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་ཟ་བ་འློད་

“འཇློ153། “ཇློ154་མློ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་དར་དཀར་གསལ་བ། རྒྱལ་པློ་རང་

ཉིད་ཀི་བཀའ་ཆྗེམས་ཆྗེན་མློ་ཀ་ཁློལ་མའློ། །དྗེ་ལ་རྒྱལ་པློ་རང་གི་བཀའ་ཆྗེམས་

དྗེའི་ནང་ནས་བསན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་པ་དང༌། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེ་ལ་མཆློད་པ་མཛད་

པའི་སྐྗེས་བུ་དམ་པ་འདི་འདྲ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྗེས་པའི་ལུང་བསན་མང་དུ་ཡློད་

པ་ལ། ཁློང་རང་གི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱལ་པློ་འབྱློན་ལུགས་དང༌། ལློ་ཆྗེན་རིན་བཟང་

འབྱློན་པར་ལུང་བསན་པའི་རྗེས་ནས་རྔློག་ལློ་ཆྗེན་པློ་ལུང་བསན། དྗེ་ནས་དྗེའི་

ལྗེགས་བཤད་ཉམས་ཏྗེ། ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་ལམ་གི་མཆློག་ཡིན་ཟྗེར་ནས་

ཀུན་རློབ་ཁད་དུ་གསློད་པའི་ལྟ་ངན་དར་བར་འགྱུར་བར་ལུང་བསན། བར་སྐབས་

སུ་དྭགས་པློ་ལྷ་རྗེ་ཁུ་དབློན་གིས་ལྷ་ས་ལ་ཞིག་གསློས་དང་ཞབས་ཏློག་ཕུན་ཚོགས་

མཛད་པར་ལུང་བསན། དྗེ་ནས་དུས་འཕི་མློ་ནས། རིགས་པ་ལ་མཁས་པས་གློང་གི་

ལྟ་ངན་དྗེ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་ཉམས་པར་བྱྗེད་པར་ལུང་བསན་ཅིང༌། དགྗེ་སློང་བྱང་

སྗེམས་རྡློ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་ཇློ་བློའི་ཞལ་བསྒྱུར་ཞིང་མཆློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

152  གང་
153  འངློ
154  ངློ་
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“མཛད155་པར་ལུང་བསན་པ་ནི་རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཡིན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། ཇི་སྐད་དུ། 

བཀའ་ཆྗེམས་ལས། དྗེ་ནས་ཁད་པར་བསྙྗེན་བཀུར་ཆྗེར་མཛད་པ། །དགྗེ་སློང་བྱང་

སྗེམས་ཤར་ཕློགས་སྐུ་འཁྲུངས་པ། །གསང་སྔགས་འཆང་ཞིང་རྣལ་འབྱློར་ཆྗེན་པློ་

ནི། །སྙིང་པློའི་མཐའ་བསྗེན་སྐྗེས་ཆྗེན་དམ་པ་ནི། །ཞལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞིང་བསྙྗེན་

བཀུར་དམ་པ་མཛད། །དྗེ་ལ་“བསྙྗེན156་བཀུར་ཆྗེར་བྱྗེད་དྗེ་དག་ནི། །འཕགས་པའི་

གང་ཟག་དགྗེ་སྦྱློང་ཤ་སག་གློ །ཞྗེས་འབྱུང་བའློ། །ཞལ་ཡང་བསྒྱུར་ཞྗེས་པ་ནི། ཇློ་བློ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་ཞལ་སྔློན་དབུ་རྒྱན་དང་མི་ལན་པ་ལས་དབུ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་

བསྒྱུར་བའློ། །དྗེ་ཡང་འཁློར་ལ་འབྱློན་པ་རྣམས་འབྱློན་བཞུད་མངས་པས་ཅུང་ཟད་

ཐུགས་སུན་ནས། དབྗེན་དགློན་ཞིག་འདིངས་པའི་ཞུ་བ་སྔ་མློ་ནས་འབུལ་གིན་ཡློད་

པས། དྗེའི་ཚེ་སྗེ་པ་“དང157་ཡློན་བདག་བུ་སློབ་སློ་སློ་ནས་དགློན་པ་རིང་པ་འབུལ་

བ་དང༌། གསར་པ་འདིངས་པའི་བདག་རྐྱྗེན་བྱྗེད་ཟྗེར་ནས་གསློལ་བ་འདྗེབས་པ་

མང་དུ་བྱུང་བས་དྗེ་རྣམས་གང་བཟང༌། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་

ནས། མར་མྗེ་དང་མནལ་ལམ་སློགས་ཀི་ལྟས་བརགས་པས། ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་

ནས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེ་བཟང་བར་བྱུང་སྗེ། སྨློན་ལམ་གྲློལ་བ་དང་རྗེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་

ཞབས་ཀིས་བཅགས། དྗེ་ནས་“དཔིད158་སྔློན་མ་སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་བཞུགས། 

སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་དྲུག་བརྒྱ་རྗེ་ཙམ་ལ། རྩ་ཤྗེ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ལྗེའུ་དང༌། སྒྲུབ་

ཐབས་ཀུན་བཟང་དང༌། ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པ་མདློ་སྔགས་ཀི་ཆློས་མང་དུ་

155  མཇད་
156  བསྙན་
157  ངང་
158  དབྱིད་
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གསུངས། དྗེ་ནས་སྤན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་ནམས་བཟང་པློ་བས་གསློལ་བ་ནན་

ཆྗེར་བཏབ་པ་ལ་བརྗེན་ནས། དཔིད་རིང་མ་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔློན་སློབ་ཉིས་བརྒྱ་

ཙམ་གིས་ཟངས་རིའི་ཕུ་མཆིན་དུ་བྱློན། སྤན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེ་བསློད་བཟང་བ་དང༌། 

མཁན་ཆྗེན་རྒྱལ་བཟང་བས་གཙོ་མཛད་ཐྗེལ་པའི་རི་དགྗེ་མང་པློ་དང༌། གཞན་ཡང་

སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་མང་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལ། ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་མང་དུ་

གསུངས། སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་འདུལ་འཛིན་པ་རྣམ་གཉིས་

ཀིས་ཐློག་མ་མཛད་པའི་དགྗེ་འདུན་ཕལ་ཆྗེ་བས་འབློག་རི་བློ་ཆྗེར་བྱློན་ཏྗེ་དགྗེ་ལན་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་བཏབ། ཕློགས་ཀི་ཡློན་བདག་དང༌། ཉྗེ་སྐློར་གི་བན་སྐའི་སྗེ་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དད་བསངས་སློགས་ཚད་མྗེད་པ་དགའ་སྤློ་དང་བཅས་པས་

བསྒྲུབས་ནས་དྗེ་གའི་ལློ་ལ་གཟིམས་ཁང་གིས་ཐློག་དྲངས་བང་ཁང་རློགས་པར་

གྲུབ་པ་བདུན་ཅུ་ལྷག་ཙམ་དང༌། གཞི་བཏིང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བརྒལ་བ་བྱུང༌། བང་ཁང་

སློ་སློ་ཕལ་ཆྗེ་བ་ལའང༌། འདུལ་བ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། དང་པློར་གཞི་

བརག་པ་དང༌། བརགས་ནས་དགྗེ་འདུན་ལ་གསློལ་བ་དང༌། དྗེ་ནས་དགྗེ་འདུན་གིས་

གནང་བ་སྦྱིན་པ་དང༌། ལག་གི་བ་སྐློ་བ་དང༌། རྡློ་བཏྗེག་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་

རུང་ཁང་གཅློད་པ་དང༌། ཁང་པའི་ཚད་ལས་མ་ལྷག་པར་རྩིག་པ་སློགས་ཀི་ཕག་

ལྗེན་དག་ཏྗེར་ཅན་མཛད་པས་མཁར་ལས་ཀི་ཕག་ལྗེན་ཙམ་གིས་ཀང་བསན་པ་

རིན་པློ་ཆྗེ་གསལ་བར་མཛད་དློ། །རྗེ་ཉིད་ཀིས་དྗེའི་དབྱར་གནས་འློལ་ཁ་བས་

གདན་དྲངས་ནས་འློལ་ཁ་བསམ་གཏན་གིང་དུ་མཛད། འློལ་ཁ་དང་དྭགས་པློ་

སློགས་ཀི་རབ་བྱུང་མང་པློ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆློས་མང་དུ་གསུངས། གཉལ་གི་རྭ་
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གྲློང་དགྗེ་བཤྗེས་འདས་པས། “ཁློང159་རང་གི་ཁ་ཆྗེམས་བཞག་པའི་ལུགས་ལྟར། 

འབྗེལ་པ་ཤུལ་ན་མཆིས་པ་དག་གིས་ཀང་གཡློ་ཟློལ་མྗེད་པར་རྗེ་བ་མ་ཉིད་ལ་

མགུར་མློའི་གསྗེར་ཕྗེ་མ་ཞློ་སློང་ཕྲག་གཅིག་གིས་ཐློག་དྲངས་དངུལ་ལ་སློགས་

པའི་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱས། སློན་ཀའང་ཕློགས་དྗེར་རང་གཞན་གི་དློན་རྒྱ་

ཆྗེན་པློ་མཛད་ནས། སག་ལློ་ཟ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་རི་བློ་དགྗེ་ལན་རྣམ་པར་

རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ཕག་ཕྗེབས། ལམ་རིམ་གསང་འདུས་སྒློན་གསལ་རིམ་ལྔ་དང་

བཅས་པ་གསུངས་ཤིང༌། མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་ས་སྗེ་ལ་སློགས་པའི་

འགངས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཚད་མའི་དཀའ་གནས་ཀང་མང་དུ་གསུངས། དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པའི་བཤད་རྒྱུད་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་དང་ཡྗེ་ཤྗེས་རྡློ་རྗེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཤད་རྒྱས་པའི་རྩློམ་པའང་མཛད། དྗེའི་ཕི་ལློ་དྗེ་རིམ་པ་ལྔ་

རབ་ཏུ་གསལ་བའི་སྒློན་མྗེ་ཞྗེས་བྱ་བའི་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་གཏྗེར་ཆྗེན་“པློ་

དྗེ160་ཉིད་དང༌། རིམ་ལྔ་གདན་རློགས་ཀི་ཁིད་ཡིག་དང་བཅས་པའང་མཛད་ནས། 

ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་ཀི་འབྱློར་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྩལ་བར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ནས་

དགུང་ལློ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པའི་སྗེང་དུ་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཆྗེན་པློ་ཡློང་བའི་མཚན་མ་

དྗེའི་ལློ་བཅུ་བཞིའི་གློང་དུ་རྗེ་བ་མ་རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་དགློངས་པ་བཞིན་དུ་

འཁློར་གི་ཐློག་མ་འགའ་ཞིག་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་སྗེ། ཡློས་བུའི་ལློ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པའི་

དགུན་སློད་ནས། རྗེ་བ་མ་རང་ཉིད་ཀིས་“གཙོ161་མཛད་དཔློན་སློབ་སུམ་ཅུ་རྩ་

བགྲངས་ཀིས། སྐུ་ཚེ་འཕྗེལ་བ་དང་བར་ཆད་བཟློག་པའི་ཐབས། དཔལ་རྡློ་རྗེ་

159  ཁློད་
160  པྗེ་དི་
161  གཅློ་
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འཇིགས་བྱྗེད་ཀི་རྒྱས་པའི་འཁྲུལ་འཁློར་མང་དུ་མཛད་ནས། སྐུ་མཚམས་དམ་པར་

བཅད་དྗེ། སྔ་དྲློ་རྒྱས་པའི་བཟས་སློམ། ཕི་དྲློ་ཕིར་ཟློག་གི་བཟས་སློམ་ཤུགས་དྲག་

ལ་རྒྱུན་རིང་བ་མཛད་པས། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས། ད་དུང་ལན་མང་དུ་བྱས་ན་དགའ་

རབ་ཡློང་བ་ཨྗེ་ཡིན་གསུང༌། ང་དྲུག་པའི་སྗེང་དུ་ཕྗེབས་པ་ནའང་དཔློན་སློབ་བཞི་

བཅུ་རྩ་བགྲངས་ཀིས་སྔར་བཞིན་མཛད་ནའང་བར་ཆད་བཟློག་པའི་མཚན་མ་

གསལ་བ་རང་ནི་མ་བྱུང་གསུང༌། འབྲུག་ལློའི་སློན། ད་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཨྗེ་ཡློང་མི་

ཤྗེས་“པས162་ད་ལན་རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་རྗེ་སྨློན་ལམ་གི་

རྗེན་དུ་བྱྗེད་པ་ཡིན་གསུང་བ་ལ། འཁློར་གི་ཐློག་མ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་བགྲློས་ནས། 

ད་“མཚན163་མ་ངན་པའི་ལློ་དུས་ཀིས་གཏུགས་པས། རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་སྐུ་

མཚམས་དམ་པར་བཞུགས་པ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་“འཚལ164། བདག་ཅག་རྣམས་

ཀིས་ཀང་སྐུ་རིམ་འབད་ནས་བསྒྲུབ་པར་བགི་ཞྗེས་ནན་ཆྗེར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལ་

བརྗེན་ནས། འབྲུག་ལློ་ཟ་བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བདུན་གི་ཉིན་ནས་རྗེའི་ཞལ་སྔ་ནས་

གཙོ་མཛད་དཔློན་སློབ་སུམ་ཅུ་རྩ་བགྲངས་སྐུ་“མཚམས165༌ལ་བཞུགས་ཤིང༌། དྗེ་

ནས་དྲག་“ཤློས166༌རྣམས་རིམ་གིས་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་ནས་སྔར་བཞིན་སྐུ་

རིམ་བསྒྲུབས་ནའང༌། ཟ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་ནས་སྐུ་ཁམས་ཅུང་མི་བདྗེ་བ་ཞིག་

བྱུང་སྗེ། དྗེ་ནས་བཟུང་སྗེ་སྐུ་ཁམས་བསྙྗེལ་བ་ཡུན་རིང་དུ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་

162  བས་
163  མཆན་
164  འཆལ
165  མཆམས་
166  ཤས་
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སུའང༌། མནལ་གཏན་ནས་མྗེད་“པ167་ཞིག་ཉི་ཤུ་རྩ་རྗེ་ཙམ་མཐུད་པ་དང༌། སྐུའི་

སྨད་ཀི་ཆ་ལ་སྙུང་ཟུག་ཏུ་མངློན་པ་རྗེ་དགའ་ཡློད་གསུང་པ་མ་གཏློགས། ཐུགས་

དམ་ཟབ་མློ་ལ་མངའ་བརྗེས་པའི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལས་གཡློ་བ་མི་མངའ་བའི་དབང་

གིས། གསློལ་བ་ཆྗེར་འགག་པ་དང༌། ཐུགས་དམ་ལ་སྦྱློར་མི་བཟློད་པ་སློགས་ཡྗེ་

མྗེད་པས། ཕི་ནས་མངློན་པའི་མི་བདྗེ་བ་མངློན་“ཚན168༌ཅན་རང་ནི་མྗེད། དྗེའི་

སྐབས་སུ་སློབ་དཔློན་དཀའ་བཅུ་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་གཙོ་མཛད་དགྗེ་འདུན་བྱིངས་

དང༌། ནང་དུ་སྐུ་ལ་ཉྗེ་བར་གནས་པ་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་པས་ལློ་ངློ་སྦྲྗེལ་གི་བར་

དུ་ཅུང་ཟད་ཀང་གཡྗེལ་བ་མྗེད་པར་སྐུའི་རིམ་གྲློ་ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང༌། སྔློན་ཆད་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་བ་མའི་སྐུའི་རིམ་གྲློ་

བསྒྲུབས་པ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་མ་བྱུང་ཞྗེས་མཐུན་པར་གྗེང་ལ། དྗེ་དག་གི་སྐབས་

སུ་དགྗེ་འདུན་གི་མང་ཇ་དང་གདུགས་ཚོད་ལ་སློགས་པའི་བསྙྗེན་བཀུར། བུ་སློབ་

དང་སྦྱིན་བདག་ཐད་ཐད་ནས་བ་མའི་སྐུའི་རིམ་གྲློ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཏྗེ། འདི་

ཉིད་མི་བཞུགས་ན་བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་མགློན་དང་བལ་བར་འགྱུར་རློ། །སྙམ་

པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པློས་བསྒྲུབས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མྗེད་དྗེ། སྐུ་རིམ་གི་སྐབས་སུ་

དགྗེ་འདུན་གི་མང་ཇ་འདྲྗེན་པ་ཕི་ནང་ཀུན་དྲིལ་བ་ལ། ཇ་དཀར་ཞློ་སློང་དྲུག་བརྒྱ་

ལྷག་ཙམ་ཞིག་སློང་འདུག་ཅྗེས་ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་དང་སྐུ་རིམ་གི་སློབས་

ཀིས། ཤིན་ཏུ་བཟློག་པར་དཀའ་བའི་བར་ཆད་ཀི་མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

བཟློག་སྗེ་སྐུ་ཁམས་ལྗེགས་པར་དྭངས་ནས། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲློ་བ་ཡློངས་ཀིས་

167  བ་
168  ཆན་
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དབུགས་ཕིན་པ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏྗེ། དྗེའི་ཕི་ལློ་དྗེ་དབྱར་གནས་ལ་མི་དབང་གྲགས་

པ་རྒྱལ་མཚན་པས་གསློལ་བ་བཏབ་ནས། འློན་གི་བཀྲ་ཤིས་དློ་ཁར་གདན་དྲངས། 

སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ལ་དབུ་ཚད་དང་ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

མང་དུ་གསུངས་ཤིང༌། གདན་སའི་སྤན་སྔ་རིན་པློ་ཆྗེས་ཐློག་དྲངས། ཤིན་ཏུ་མཐློ་

བའི་དཔལ་དང་ལན་པ་ཀུན་གིས་མཆློག་ཏུ་དད་པའི་བསྗེར་བུས་བསྐློད་པའི་གཙུག་

གི་པདློ་ཞབས་ཀི་ངློས་ལ་གཡློ་བས་“ཚིམ169༌པ་མྗེད་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་སར་

ཡང་གདན་ས་ཆྗེན་པློ་དགྗེ་ལན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་ཕག་ཕྗེབས། དྗེ་ནས་

བརྩམས་ཏྗེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི་ཊི་ཀ་ཆྗེན་མློ་

དང༌། རློགས་རིམ་རྣལ་འབྱློར་བཞི་ལན་གི་ཁིད་ཡིག་ཆྗེ་ཆུང༌། སྒྲུབ་ཐབས། དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་དང་འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་གི་ཞུས་དག་དག་ཏྗེར་ཅན་

མཛད་ནས། ཚིག་དློན་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་འཆད་པའི་མཆན་བུ་དང༌། ལྗེའུ་སློ་སློ་དང་

སྤིའི་དཀའ་བའི་གནས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པའི་མཐའ་གཅློད་དང༌། དློན་

ཚན་སློ་སློའི་དམིགས་འབྱྗེད་པའི་བསྡུས་དློན་དང་བཅས་པ་མཛད་ཅིང༌། རྒྱུད་སྗེ་

བཞི་དང་འབྗེལ་བའི་བཤད་པ་མཐའ་དག་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གསུངས་པས། རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྙིང་པློ་མཐའ་དག་ལྗེགས་པར་ཉམས་ནས་མིང་ཙམ་ཡང་

མྗེད་པར་གྱུར་པ་འདི་གཞི་ནས་བསངས་ཏྗེ་ལྗེགས་པར་གསལ་བར་མཛད་པས་

རྒྱལ་བ་བས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ། རྗེའི་

ཞལ་སྔ་ནས། སྒྲུབ་མཆློད་སློགས་ཚོགས་ཁང་དུ་བྱས་ན་དབང་མ་ཐློབ་པ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་དཀིལ་འཁློར་སློགས་མཐློང་བའི་དགག་བྱ་ཆྗེ་བར་འདུག་པས། སྔགས་ཀི་

169  ཆིམ་
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སྒྲུབ་མཆློད་ཁང་པ་འགློལ་བ་ཞིག་ལློགས་སུ་བྱྗེད་དགློས་པར་སྣང་གསུངས་ནས། 

ལུག་ལློའི་དབྱར་རྨང་བཏིངས་ཤིང༌། དྗེའི་མཐུན་རྐྱྗེན་དང་དད་བསྐུལ་སློགས་ཀི་

ཐུགས་འདུན་མཛད་པས། ཕློགས་ཕློགས་ནས་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བྱུང་ཞིང༌། 

ཅུང་ཟད་ཟངས་དཀློན་པར་ཡློད་པ་ལའང༌། གཉལ་སློགས་ནས་ཟངས་རུ་མངས་དང་

རུ་གཉིས་མ་ཙམ་ཡན་ཆད་ཆྗེ་ཆུང་འདྲྗེས་པ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དང༌། ཟངས་བན་མང་

པློས་ཐློག་དྲངས་པའི་ཟངས་ཀི་དད་འབུལ་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བས། བྱ་ལློ་ཟ་བ་

གསུམ་པ་ནས་བཟློ་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་དུ་མ་བསགས་ཏྗེ། རྗེན་རྣམས་

བཞྗེང་བའི་བྱ་བ་ཉྗེ་བར་བརྩམས་སློ། །དྗེ་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་ཁམས་གཙང་ཁང་

དང་བཅས་པ་ལ་ཀ་བ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀི་ས་ལ་དབུས་ཀི་གཙང་ཁང་དུ་སློན་པའི་

སྐུ་ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐུ་ཚད་ལས་ཅུང་ཞིག་གིས་ཆྗེ་བ་དང༌། སྗེང་གི་གཙང་ཁང་དུ་

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལྷ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས། དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་

པ་ལྷ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས། དཔལ་རྡློ་རྗེ་དབྱིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་རྗེན་

དང་བརྗེན་པར་བཅས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་བློས་བསངས་རྣམས་རྒྱུ་རིན་པློ་ཆྗེ་

འབའ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་པ། དྗེ་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཟངས་

ལ་གསྗེར་གསློལ་བ། གཙོ་བློ་རྣམས་དང༌། ཕློགས་ཀི་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པ་དང་

སྙིང་པློའི་རྣལ་འབྱློར་མ་རྣམས་དངུལ་བཟང་པློ་འབའ་ཞིག་ལས་བཞྗེངས་པའི་གཙོ་

བློ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རྗེ་རྗེ་ལའང་དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་གཉིས་ལྷག་རྗེ་དང་རྡློར་

དབྱིངས་ཀི་གཙོ་བློ་ལ་དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་གཉིས་མ་ལློང་ཙམ་དང༌། འཁློར་གི་ལྷ་བཅུ་

གཉིས་ལ་རྗེ་རྗེ་ལའང་དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་ཕྗེད་དང་གཉིས་རྗེ་ཅུང་མ་ལློང་ཙམ་དང་
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བཅས་པ་དང༌། དྗེ་དག་ལ་རིན་པློ་ཆྗེ་དང༌། གཡུ་རིང་བཟང་པློ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་ཕྲ་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། རྒྱལ་བ་ཚེ་

དཔག་མྗེད། རྗེ་བཙུན་བྱམས་མགློན། གཅློམ་ལན་འདས་རྡློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཞལ་

ཕག་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་རྣམས་ཀི་གསྗེར་སྐུ་མདའ་ཚད་རྗེ་དང༌། བཅློམ་ལན་

འདས་མ་གཙུག་ཏློར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དང༌། གཙུག་ཏློར་གདུགས་དཀར་གཉིས་ཀི་

གསྗེར་སྐུ་ཁྲུ་ཚད་རྗེ་དང༌། གློས་དར་བཟང་པློ་མཐའ་ཡས་པ་བརྡུངས་པའི་དར་

འདག་འབའ་ཞིག་ལས་བསྒྲུབས་པའི་བཅློམ་ལན་འདས་རྡློ་རྗེ་འཇིགས་བྱྗེད་ཞལ་

ཕག་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་སྐུ་ལ་རྒྱབ་མཐློ་བཅུ་བདུན་ཡློད་པ་རྣམས་བཞྗེངས་

ཤིང༌། དྗེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང༌། ལྷ་བཟློའི་བཟློ་ཐིག་དང་ཕག་ཚད་ཕལ་པ་ཡིན་པར། 

ཤཱ་རིའི་བུ་དང་ཚངས་པ་ཨྗེ་ཌའི་བུ་ལ་སློགས་པས་ཞུས་པའི་ཕག་ཚད་ཀི་ཡི་གྗེའང་

མང་དུ་ཡློད་མློད་ཀི། གཙོ་བློར་དཔལ་འཁློར་ལློ་བདྗེ་མཆློག་སློམ་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་

ཀི་ལྗེའུ་གཅིག་གིས་ལྷའི་ཕག་ཚད་ཞིབ་པར་སློན་ཅིང༌། དྗེའི་རྒྱ་ཆྗེར་འགྲྗེལ་རཏྣ་

རཀི་ཏས་ཁད་པར་ཞིབ་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང༌། དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤྗེད་དམར་

པློ་དང་ནག་པློའི་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་ལྗེའུ་རྗེ་རྗེས་ལྷའི་ཕག་ཚད་སློན་པ་རྣམས་གུང་

ལྗེགས་པར་བསྒིགས་པའི་ཐིག་ཁློག་ནས་དྲངས་ཏྗེ། ལྷ་རྣམས་རྒྱལ་བས་གསུངས་

པའི་ཕག་ཚད་དང་ལན་པར་བཞྗེངས་ཤིང༌། དྗེ་དག་རྣམས་ལའང་རྒྱུའི་བྱིན་རླབས་

སློགས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཛད་པས། ལུགས་བཏང་བ་ལ་འདི་འདྲ་པའི་ལུགས་འདྲྗེན་

བདྗེ་བ་དང་“མཚར170་བ་སྔར་འློང་མ་མློང་ཞྗེས་ལྷ་བཟློ་བ་དག་ཟྗེར་ལ། ཐམས་ཅད་

ཀང་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཡིད་འཕྲློག་པར་བྱྗེད་པའི་མིག་གི་བདུད་རྩི་འབའ་ཞིག་ཉྗེ་

170  མཆར་
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བར་བྱློན་ཏློ། །དྗེ་དག་ལས་ཀང༌། ཁད་པར་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་གསུམ་བཞྗེངས་པའི་

ལུགས་སྔ་མ་བཏང་བའི་ལུགས་ཕུད་ལ། དཔའ་བློ་ཁཎ་ཀ་པཱ་ལ་འཇའ་ཚོན་མ་བྱློན་

ཏྗེ། དྗེ་ཡང་རྒྱུ་ཟངས་ཡིན་ཀང༌། ལུགས་ཀློང་ནས་བྱློན་མ་ཁད་ལ། ཟངས་ཀི་ཁ་དློག་

ཡུངས་འབྲུའི་རྗེས་ཙམ་ཡང་མི་མངློན་པར། སྐུ་ཐམས་ཅད་འློད་ཟྗེར་ལྔའི་གློང་བུར་

གྱུར་པའི་སྔློན་པློ་རྣམས་ནི་རྒྱ་མཐིང་བཟང་པློའི་མདངས་ཀིས་བསྒྲུན་དུ་མྗེད་ལ། 

དམར་པློ་དག་ནི་ད་ཆུ་བཏུལ་མ་བཟང་པློའི་ཁ་དློག་ལས་བདུན་འགྱུར་གིས་ལྷག་

ཅིང༌། དམར་སྗེར་དག་ནི་ལི་ཁིའི་མདངས་མློག་མློག་པློར་བྱྗེད་ལ། སྗེར་པློ་དག་ནི་

གསྗེར་བཟང་པློའི་རྒྱན་གི་མདངས་ཀང་རག་གན་ལྟར་བྱྗེད་པ། གཞན་ཡང་དཀར་

པློ་དང༌། ལང་ཁུ་དང༌། བཙོད་ཀི་ཁ་དློག་སློགས་དུ་མ་སྗེལ་བ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་

སྐུ་ལ་འཁྱུད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་མིག་གིས་བཟློད་པར་དཀའ་བའི་འློད་ཟྗེར་གི་ཕུང་པློ་

ཆྗེན་པློ་ཞིག་བྱློན་ཏྗེ། བད་བརྡར་སློགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱས་ཀང་ཤིན་ཏུ་འཇམ་

ཞིང་གཙང་བ། ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བར་གྱུར་ནས། འདི་ལྟ་བུ་ཅི་ཞིག་ཅྗེས་གཟིགས་སུ་

ཕུལ་ཞིང༌། དག་བྱྗེད་ཀི་རས་དུ་མས་ཤིན་ཏུ་དག་པར་བྱི་དློར་བྱས་ཀང༌། སྔར་ལས་

ཀང་འློད་ཟྗེར་རྣམས་ཆྗེས་ཆྗེར་ཁ་དློག་གསལ་བར་གྱུར་ནས། ལུགས་ཁ་བཅད་པའི་

མཚམས་ལ་བལྟས་པས། ཟངས་ཀི་ཁ་དློག་ཐམས་ཅད་ཀང་དྗེ་འདྲ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་

གནས་གྱུར་ནས། བཅད་མཚམས་འློད་ཟྗེར་སྣ་ལྔར་ཁིག་གྗེ་སྣང་ངློ༌། །རྗེའི་ཞལ་ནས་

རྗེན་འདི་ལ་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་ཁད་པར་ཅན་ཕུལ་ལ་གསློལ་བ་ཐློབ། བད་བརྡར་མ་

བྱྗེད་ཅྗེས་གསུང་ངློ༌། །དྗེ་ལྟར་རྗེན་དྗེ་རྣམས་དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་དང་བཅས་པའི་

རགས་རིམ་ཞིག་ལློ་དྗེ་གའི་ཁློངས་སུ་གྲུབ། ཉྗེ་སྐློར་གི་དགྗེ་འདུན་གི་སྗེ་རྣམས་དང༌། 
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ལྷས་ཀི་གྲློང་པ་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བསགས་ཏྗེ། རབ་སློན་

བཟང་པློ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མཛད་ཅིང༌། རྒྱུད་སྗེ་ནས་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་རྣམ་པར་དག་

པས་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཕིན་ཆད་དབུ་རུ་

སློད་སྨད་ཀི་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་ལློ་ལྗེགས་པ་དང༌། ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབབ་པ་དང༌། 

བཤད་སྒྲུབ་རྒྱས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཁད་པར་སྔར་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ངློ་མཚར་

དང་ལན་པར་གྱུར་ཏློ། །ཁི་ལློ་ལ་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཕློགས་ཐད་ཐད་

ནས་བྱློན་པ་དང༌། གཉུག་མར་གནས་པའི་དགྗེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ལ་དགྗེ་ལན་ཉིད་

དུ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བསྐློར་ཅིང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

འགྲྗེལ་པ་སྒློན་གསལ་“མཆན171་དང་བཅས་པ་དང༌། བཤད་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་དང༌། 

རིམ་ལྔའི་ཁིད་རྒྱས་པ་དང༌། སྦྱློར་“བ172་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་ཁིད་རྒྱས་པ་དང༌། 

དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འགྲྗེལ་ཆྗེན་དྲི་མ་མྗེད་པའི་འློད་ཀི་བཤད་པ་ཆྗེས་ཞིབ་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་དབུ་ཚད། བདྗེ་མཆློག །ལམ་རིམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆྗེ་

བ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསུངས། དྗེའི་དབྱར་དང་སློན་ལ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཁམས་

ལ་ལློགས་བིས་ཀང་གྲུབ་པར་མཛད། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ཆྗེན་མློ་

མཛད་པའང་ལྗེགས་པར་རློགས་པར་མཛད་དློ། །ལློ་དྗེའི་གཞུག་ནས་ཐུགས་ཀི་

དགློངས་པ་དང་ས་གློན་མཛད་ནས། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་འགྲྗེལ་པ་

སྒློན་གསལ་དང་བཅས་པ་པར་དུ་བརྐློ་བའི་སྦྱློར་བ་ཉྗེ་བར་བརྩམས་ཏྗེ། འབད་རྩློལ་

མྗེད་པར་ཕག་ལློའི་ནང་དུ་ལྗེགས་པར་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་ལ། ཕག་ལློ་ལ་སྗེ་

171  མཚན་
172  པ་
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སྣློད་འཛིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་དཔིད་“དང173་དབྱར་གི་རིང་ལ། དཔལ་འཁློར་ལློ་

བདྗེ་མཆློག་གི་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་གསུངས་ཤིང༌། 

བདྗེ་མཆློག་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊི་ཀ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྩློམ་པ་རློགས་པར་མཛད་དློ། །མདློར་

ན་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་འདྲྗེན་པ། འཇིག་རྗེན་མ་ལུས་པའི་མིག་གཅིག་“པུ174་འདི་

ནི། ལྷག་པའི་ལྷས་དངློས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ། དགྗེ་ལྗེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བ་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློའི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པས་ཉྗེ་བར་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་འགྲན་པའི་ཟ་དང་བལ་

ཞིང༌། སློམ་པ་གསུམ་གི་བཅས་པ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ཡང་མིག་གི་འབས་བུ་ལྟར་གཅྗེས་

པར་འཛིན་པས། ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཅློད་པན། རག་ཏུ་

བསན་པ་དང་སྗེམས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་“པའི175་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་ལྷག་

བསམ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སྙིང་སློབས་རླབས་པློ་ཆྗེའི་གཞན་དབང་དུ་

གྱུར་པས། སློ་གསུམ་གི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ཙམ་ཡང་དློན་དུ་མ་གྱུར་པའི་

གློ་སྐབས་མི་མངའ་བ། རིགས་པའི་ལམ་དུ་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷུར་བྱས་པའི་མང་དུ་

ཐློས་པ་བློའི་ནུས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ལྗེགས་པར་བརགས་ཀང་གཏིང་

དཔློག་པར་“རྔློ176་ཡང་མི་ཐློགས་པའི་བློ་གྲློས་ཀི་ལུས་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང༌། 

རིགས་པ་དྲི་མ་མྗེད་པའི་ལམ་ལ་ལྗེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ཉྗེར་ལྗེན་དམ་པ། བསག་

སྦྱངས་མཐའ་ཡས་པའི་གྲློགས་ཀིས་རྒྱུན་ལན་དུ་བསྐངས་ཤིང༌། མང་དུ་ཐློས་པའི་

ལྷན་ཅིག་བྱྗེད་རྐྱྗེན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པས་ཟིན་པར་མཛད་པས། རྒྱལ་བའི་དམ་

173  ངང་
174  བུ་
175  བའི་
176  རྡློ་
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ཆློས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བར་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསན་

བརྗེས་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་དགློངས་

དློན་འབྱྗེད་པ་ལ་འཁྲུལ་བའི་དྲི་མ་ཙམ་ཡང་མི་མངའ་བས་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་མི་

ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་སློན་པ་གཉིས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་

པ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་ཡང་ཚུལ་འདི་ནི་གཅམ་བུའི་“ངག177་གམ་སྙན་དངགས་ཀི་གཏམ་

གིས་རབ་ཏུ་བཏགས་ཏྗེ་བརློད་པ་མ་ཡིན་གི། ཁློ་བློ་ཅག་གིས་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་

མས་ལྗེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ཅིས་མངློན་ཞྗེ་ན། ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བས་ལུང་

བསན་བརྗེས་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་པློ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དག་གིས་ཇི་ཙམ་དཔད་ཀང་ཁས་བངས་སྔ་ཕི་འགལ་བ་

སློགས་ཀི་དྲི་ཙམ་ཡང་བརག་པར་མི་ནུས་པ་ལྟར། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིས་ཀང༌། 

མདློ་སྗེ་དང་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་འགྲྗེལ་བའི་བསན་བཅློས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་འདི་ཙམ་

ཞིག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་། བདག་ཅག་གི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་གི་གསུང་

ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཉྗེ་བར་བཀློད་པའི་རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤྗེས་ཀིས་སྒློ་འདློགས་

པ་དང༌། ཡིད་ཕྲག་དློག་གི་དུག་ཆུས་ཆྗེས་ཆྗེར་མློས་པས་སྐློན་གདགས་པར་འདློད་

པ་འབའ་ཞིག་གི་སྗེམས་ཀིས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་གཉིས་ཀ་སངས་ཏྗེ། དྲི་“མ178་

མྗེད་པའི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འློངས་པའི་བློས་ཇི་ཙམ་ལྗེགས་པར་བརགས་ཀང༌། 

རྒྱུད་སྗེ་གློང་འློག །ཐྗེག་པ་ཆྗེ་ཆུང༌། གྲུབ་པའི་མཐའ་སློ་སློ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡིན་པ་

དྗེའི་གཞུང་ལུགས་དྗེ་དང་དྗེ་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པར་ལུང་དང་རིགས་པ་འདིས་
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གནློད་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བའམ། ལུགས་དྗེ་ཉིད་གཞིར་བྱས་པ་ལའང༌། རང་ཚིག་འགལ་

བའི་ཉྗེས་པ་འདི་ལྟ་བུས་རྗེག་གློ །ཞྗེས་བྱ་བའི་དྲི་ཙམ་ཡང་བརག་པར་མི་ནུས་པ་

མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་འདི་ཉིད་འདིའི་རིགས་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེའི་ཕིར་

ཚུལ་འདི་ནི་ཇི་འདྲ་བའི་མཁས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གྲགས་པའི་བ་དན་གིས་མཛེས་

པར་བྱས་པ་སྔློན་བྱློན་པའི་ཆྗེན་པློ་དག་ལའང་རང་རང་གིགཞུང་ལུགས་ལ་རྣམ་པར་

དཔད་ན། ལུགས་དྗེ་ཉིད་གཞིར་བྱས་པ་ལའང་རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཉྗེས་པ་ལན་

ཅིག་མ་ཡིན་པར་འབབ་པ་དག་མཐློང་བ་ལས་ན། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློ་འདིའི་བློ་གྲློས་

དང་མཁྗེན་རབ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བསྒྲུན་པར་བཟློད་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ནི་སྔློན་ཆད་

གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་ལན་ཅིག་ཀང་མ་བྱློན་པ་ཉིད་དུ་ཁློ་བློས་ཡིད་ཆྗེས་པའི་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཇི་ཙམ་མང་དུ་ཐློས་པ་དྗེ་ཙམ་དུ། དྗེ་དང་དྗེའི་

དློན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་མཛད་པས་བསབ་པ་གསུམ་གི་

མངློན་པར་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་“ཆ་ལ179་འགྲན་པའི་ཟ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་

འདི་“ནི་དྗེ180་བས་ཀང་དཔག་པར་དཀའ་བའི་ཡློན་ཏན་གི་ཕུང་པློ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟར་

རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཁ་བ་ཅན་གི་ལློངས་འདིར་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལན་འདས་ཀི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་སློ་ཐམས་ཅད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་སློལ་ཆྗེན་

པློ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཞི་ནས་བཙུགས་ཤིང༌། ཆྗེས་ཆྗེར་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ཏྗེ། 

དྗེ་ཡང་སྔློན་ཆད་བློད་འདིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་གིས་བསྒྲུབ་ཅིང་ལག་ཏུ་བང་བའི་བྱ་

བའི་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟ་སྗེ། གང་ཞིག་ཀློག་པ་ཁ་ཏློན་གི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ནས་བསན་

179  ཆལ་
180  ན་དཻ་
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བཅློས་ཆྗེན་པློ་དག་གི་ཚིག་བློ་ལ་ལྗེན་པ་དང༌། སློབ་དཔློན་ལས་ལུང་ནློད་པ་དང༌། 

དློན་ཡིད་ལ་སྗེམས་པ་དང༌། བརྒལ་ཞིང་བརག་“པ181་དང་འབྗེལ་བའི་གཏམ་གིས་

རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྗེབས་པ་དང༌། འཆད་པ་དང༌། རྩློད་པ་དང་རྩློམ་པའི་སློ་ནས་

ཐློས་བསམ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་དུས་གང་ཡིན་པ་དྗེའི་ཚེ་ནི་མློས་པའི་ཆང་གི་བཏུང་བ་

དང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་དང༌། བག་མྗེད་པའི་རྩྗེད་མློ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་དང༌། 

གླུ་དང་གཞས་དང་བློ་གར་ལ་སློགས་པ་ཁིམ་པ་ཡ་རབས་ཀི་“ངང182་ཚུལ་ལ་

བརྗེན་པ་དག་གིས་ཀང་ལག་ཏུ་བངས་པ་ལ་ངློ་ཚ་བའི་གནས་སུ་བྱྗེད་པ་གང་ཅི་ཡང་

རུང་བ་ཐམས་ཅད་ལློངས་སྤློད་ཅིང་ལག་ཏུ་ལྗེན་པ་ནི་ཐློས་བསམ་ལ་ནན་ཏན་ལྷུར་

ལྗེན་པའི་ལུས་གསློ་བ་དང༌། ཁམས་བསང་བའི་ཕིར་སྐློན་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་

བའི་གཏམ་འདི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློར་རླློམ་པ་དག་ནས་བྱིས་པ་ངུར་སྨྲིག་གསར་

དུ་བངས་པ་དག་ཡན་ཆད་ལ་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་ཐློས་བསམ་

ལྷུར་ལྗེན་པའི་“ཚེ183་འཐབ་པ་དང་རྩློད་པ་དང་གཡུལ་འགྗེད་པ་དང་དམག་གི་བྱ་བ་

ལ་གནས་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལའང༌། འདི་ནི་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། 

ཆློས་མ་ཡིན་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཉམས་པར་བྱྗེད་པའློ། །ཞྗེས་སྨློད་པར་བྱྗེད་

པ་སུ་ཡང་མྗེད་ཀི། གཞན་དུ་ན། ཀློག་པ་ཐློས་བསམ་གི་གྲྭར་ཞུགས་ཙམ་ནས། ཕལ་

ཆྗེ་བ་དག །བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དྗེ་དག་ལ་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་མྗེད་པར་ངང་གིས་འཇུག་པ་

ལ་སུ་ཡང་ཡ་ང་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལས་གཞན་པ་ཐློས་བསམ་གི་ཚེ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་སློན་པའི་ཕློགས། རྡློ་རྗེ་ཐྗེག་པའི་བསྐྗེད་རློགས་དང༌། དཀིལ་

181  བ་
182  དང་
183  ཆ་
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འཁློར་གི་ཆློ་ག་ལ་སློགས་པ་དག་ལ་དློན་དུ་གཉྗེར་ཞིང་སློབ་པར་བྱྗེད་པ་མཐློང་ན། 

སློབ་དཔློན་དང༌། གྲློགས་དང༌། ཉྗེ་ཞིང་སྙིང་བརྩྗེ་བར་སྗེམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། 

འདི་ནི་བྱ་བའི་དུས་མ་ཡིན། དགློས་པ་ཆུང༌། སྙིང་པློ་མྗེད་པ་སྗེ། ནམ་ཞིག་ཐློས་

བསམ་དང་འཆད་ཉན་གི་བྱ་བ་མ་ལྕློགས་པའི་ཚེ།  གྲློང་དང་ཉྗེ་བའི་དགློན་པ་ཞིག་ཏུ་

སློང་སྗེ། གཏློར་མ་དང༌། ཁྲུས་ཀི་ཆློ་ག་དང༌། གཤིན་པློ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་སློགས་

པའི་སློ་ནས་རང་གི་ལྟློ་“བཙལ184་བར་བྱ་བའི་ཐབས་ཡིན་གི། ད་ལྟ་ནི་ཐློས་བསམ་

གི་བར་དུ་གཅློད་པ་ཆྗེན་པློའ ློ། །ཞྗེས་རྡློ་རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ལས་འབད་པ་དུ་མས་

ཕིར་ཕློགས་པར་བྱྗེད་ཀི། གང་ཟག་གཅིག་ལ་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐློས་བསམ་

གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་དློ། །ཡང་གང་ཞིག་གསང་སྔགས་རྡློ་རྗེ་ཐྗེག་

པ་བར་ཁས་འཆྗེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། མློས་པར་འགྱུར་བའི་བཏུང་བ་དང༌། དུས་མ་

ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་ལ་སློགས་པ་ལློངས་མ་སྤད་པ་ལས་ལྟུང་བར་འགྱུར་ཞིང་དམ་

ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལློག་པའི་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་

རྒྱ་ཆྗེར་སྗེལ་བས་འདློད་ཡློན་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་སྗེད་པ་དག །རང་གི་འདློད་པ་དང་

མཐུན་པས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་རངས་པར་གྱུར་ཅིང༌། དྗེའི་སློབས་ཀིས་གསང་སྔགས་ཀི་

ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཕིན་ཆད་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་རྩ་ལྟར་དློར་ནས། གདུལ་བྱ་

དུ་མའི་འདྲྗེན་པར་རླློམ་པ། ཆྗེན་པློ་དག་གིས་བཀུར་བ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང༌། ངུར་སྨྲིག་

གི་རྒྱལ་མཚན་དང་བཅས་བཞིན་དུ་བུ་དང་བུ་མློ་དང་ཆུང་མའི་ཚོགས་ཆྗེན་པློ་

མངློན་སུམ་དུ་བབ་པ་ལ་རང་ཉིད་ཀང་ཡ་མི་ང་ཞིང༌། སུ་ཡང་སྨློད་པར་མི་བྱྗེད་ལ། 

དྗེ་ལྟ་ནའང་རང་གི་སིད་དུ་གཏློགས་པ་དག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙྗེན་པར་རློགས་

184  བཅལ་
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པར་འདློད་པ་དག་ཐྗེ་མི་ཚོམ་པར་སྒྲུབ་པས། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ཆྗེད་དུ་ཉམས་པར་

བྱྗེད་པའི་སྦྱློར་བ་ངན་པ་ལྷུར་ལྗེན་པས་ཁབ་པར་གྱུར་“པ185་ནི་གསང་སྔགས་པ་

ལ་འདློད་པ་སྤློད་པ་སྐློན་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་འཇིག་རྗེན་བསླུས་པ་

ཡིན་ནློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་གསང་སྔགས་ལ་རིགས་པའི་དཔད་པ་དློར་བར་བྱ་བ་ཡིན་

ནློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་བླུན་གཏམ་ཚོགས་སུ་བསྒགས་པས། སྗེ་སྣློད་ལ་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མ་ཕློགས་པའི་གསང་སྔགས་པར་ཁས་འཆྗེ་བ་དག །བླུན་པློ་རང་དང་མཐུན་

པས་མགུ །ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚུལ་གིས་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚན་པར་གྱུར་ཏྗེ། གསང་སྔགས་ལ་

རློག་གྗེའི་དཔད་པ་བྱར་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདི་ཙམ་ལ་སྐབས་སུ་བཟུངས་

ནས། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཀང་སྨད་པར་བྱ་བའི་ལུགས། ལུང་རིགས་

ལ་བློ་ཁ་མ་ཕློགས་པའི་བླུན་པློ་དག་གིས་བསམས་ནས་རྗེད་པའི་དློན་ལ། བ་མའི་

མན་ངག་ལས་འློངས་པའི་གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་གི་གནད་མཐར་ཐུག་པའློ། །ཞྗེས་

བསྒགས་པས། ཕལ་ཆྗེ་བ་དག་རློག་དཔློད་མི་བྱྗེད་པར། ཚུལ་དྗེ་ཉིད་ལ་ཡིད་རློན་

པར་བྱྗེད་ཅིང༌། དྗེའི་མཐུས། རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་གྲུབ་ཆྗེན་གིས་བཀྲལ་བའི་ལམ་

གི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དག་མིང་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་བྱྗེད་དློ། །ཡང་གང་ཞིག་རི་

ཁློད་དགློན་པ་དག་ཏུ་སློང་སྗེ། དབྗེན་པའི་གནས་ལ་བརྗེན་ནས་བསམ་གཏན་ལྷུར་

ལྗེན་པར་འདློད་པ་དག་ནི་འདི་སྐད་དུ། མློས་པའི་བཏུང་བ་དང༌། ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་སློང་

བ་ལ་སློགས་པའི་འདུལ་“བ186་ལས་གསུངས་པ་དག་ནི་ཉན་ཐློས་པའི་དབང་དུ་

བྱས་པ། ཐྗེག་པ་འློག་མ། དམན་པ་ལ་མློས་པ་དག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། ཐྗེག་

185  བ་
186  པ་
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པ་གློང་མ་དང༌། སྗེམས་ཀི་རང་ངློ་ཤྗེས་པ་ལ་དྗེ་འདྲ་བ་འཆིང་བྱྗེད་ཡིན་པས་དགློས་

པ་མྗེད་དློ། །ཞྗེས་གྗེང་ཞིང༌། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་དག་ཡལ་བར་འདློར་བ་

ལ་ཇི་མི་སྙམ་པར་མ་ཟད་ཀི། ཁ་ཅིག་ནི་བ་གློས་དང་མཐང་གློས་ལ་སློགས་པའི་

རགས་ཀང་ཆྗེད་དུ་འདློར་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་ལྷུར་ལྗེན་པ་ནང་

ལ་གཞློལ་བས་ནི། གསུང་རབ་དང༌། དགློངས་འགྲྗེལ་གི་བསན་བཅློས་དག་ལ་བལྟ་

བ་དང་ཉན་པ་ལ་སློགས་པ་ནི་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྗེ། དྗེ་དག་ནི་ཕིའི་གློ་རྒྱ་གཅློད་པ་

ཙམ་མ་གཏློགས། ནང་སྗེམས་ཀི་གནས་ལུགས་སྗེམས་པའི་ཚེ་རྣམ་པར་གཡྗེང་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང༌། དྗེ་དག་མྗེད་ཀང་བ་མའི་མན་ངག་ལས་གནས་ལུགས་རློགས་

པར་འགྱུར་བས་སློ། །དྗེ་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པ་དང༌། 

གཟུངས་སྔགས་ཁད་པར་ཅན་གི་བཟས་བརློད་དང༌། ཕག་འཚལ་བ་དང༌། མཆློད་

པ་འབུལ་བ་ལ་སློགས་པ་སྤློས་བཅས་ཀི་དགྗེ་སྦྱློར་དག་དློར་ནས། སྤློས་པ་མྗེད་པ་

གནས་ལུགས་ཀི་དློན་འབའ་ཞིག་བསློམ་པར་བྱ་ལ། གནས་ལུགས་ཀི་དློན་བསློམ་

པ་ལ་ནི་རིགས་པའི་“རྗེས187་སུ་འབང་བའི་ངྗེས་པ་རྗེད་མི་དགློས་ཀི། ཅི་ཡང་ཡིད་

ལ་མི་བྱྗེད་པར་ཐ་མལ་གི་ཤྗེས་པ་སློ་མ་རང་བབས་སུ་བཞག་པས་ཆློག །ཅྗེས་

བསམ་གཏན་པ་དག་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་བར་བྱྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་ཚུལ་

ཁིམས་གཞིར་བྱས་ནས་གནས་ལུགས་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། དྗེའི་

དློན་སློམ་བྱུང་གིས་ཡིད་ལ་བྱྗེད་པའི་བསབ་པ་གསུམ་གི་གློ་རིམས་རྗེས་སུ་འགྲློ་

ལློག་མི་འཁྲུལ་བར་གསུངས་པ་དྗེ་ཉིད་འབད་པས་འགློག་ཅིང༌། སྔགས་དང་ཕ་རློལ་

ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། ཐློས་པ་དང་སློམ་པ་ལ་སློགས་པ་ཕན་ཚུན་ཚ་གྲང་ལྟར་འགལ་བར་

187  རས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

106

བསམས་ནས་སུན་འབྱིན་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་དམ་པའི་ཆློས་འདུལ་བའི་

བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སུན་འབྱིན་པར་བྱྗེད་པའི་སློ་

ནས། ཁ་བ་ཅན་གི་ལློངས་འདིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞིག་ལྷག་

མར་གྱུར་པའི་ཚེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་ཆྗེ་འདི་ཉིད་དམ་པའི་ཆློས་འཛིན་པའི་སྨློན་ལམ་

རླབས་པློ་ཆྗེ་ཡློངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཐུས་བྱང་ཕློགས་ཀི་རྒྱུད་འདིར་བསན་པ་རིན་པློ་

ཆྗེ་གསློ་བའི་སད་དུ་ཉྗེ་བར་བྱློན་ཏྗེ། གློང་དུ་ཇི་སྐད་བརློད་པའི་ཚུལ་གིས། རང་

གཞན་གི་དློན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དག་ལ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བརྩློན་པ་དྲག་པློ་ལྷུར་

མཛད་པས་དིང་སང་གི་དུས་ན་ཐློས་བསམ་པ་དག་གིས་ཐློས་བསམ་ལ་བརྩློན་པ་

ལྷུར་བྱྗེད་པའི་ཚེ་ཡང་བསབ་པའི་གཞི་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། ཁད་པར་དུ་

ཡང་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་ཅུང་ཟད་གྲག་པར་སློམ་ཕིན་ཆད་ཆང་དང་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་

ཟས་སློགས་འཇློལ་ཉློག་ཏུ་སྤློད་པ་ལ་ངློ་ཚ་བའི་གནས་སུ་བྱྗེད་པ་དང༌། སྔློན་དུས་གྲྭ་

ས་ཆྗེན་པློ་དག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕལ་ཆྗེ་བས་ཀང༌། གདིང་བ་དང་ལྷུང་བཟྗེད་ལ་

སློགས་པའི་དགྗེ་སྦྱློང་གི་ཡློ་བྱད་དག་ངློ་ཤྗེས་པའང་དཀའ་བར་གྱུར་ཅིང༌། བ་གློས་

དང་མཐང་གློས་སྣམ་ཕྲན་གྗེགས་བུར་སྦྱར་བ་ལ་སློགས་པ་ནི་རྣ་བས་ཀང་ཐློས་པར་

མ་གྱུར་པ་ལས། དིང་སང་ཁ་ཆྗེ་དང་རྒྱ་ནག་གི་བར་ཐམས་ཅད་དུ། དགྗེ་སྦྱློང་གི་

རགས་དང་ཆ་ལུགས་རྣམ་པར་དག་པ་དྗེ་ལྟ་བུ་དང༌། ཆང་དང་ཕི་དྲློའི་ཁ་ཟས་སློང་བ་

དང༌། བྱིན་ལྗེན་དང་རུང་ཆུ་དང༌། ནུབ་ལྷག་ཉལ་སྲུང་བ་སློགས་བསབ་པའི་གཞི་ཕྲ་

མློ་གཅིག་ཡན་ཆད་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱྗེད་པའི་དགྗེ་སྦྱློང་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་ཁབ་

པར་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི། བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་རྗེ་བཙུན་རིན་པློ་
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ཆྗེ་འདི་འབའ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་མ་ཡིན་ན། གཞན་གང་ཞིག་ལ་བརྗེན་ནས་བྱུང་

བར་གྱུར་པ་སློམས་ཤིག །དྗེ་བཞིན་དུ་གང་ཞིག་སྗེ་སྣློད་ལ་ཐློས་བསམ་ལྷུར་བྱྗེད་པ་

དྗེ་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལ་ཞྗེན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་འཐས་པར་གྱུར་པ། གྲགས་པའི་བ་དན་གིས་

མཛེས་པར་གྱུར་པ་དག་ལའང༌། ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་ལ་ཉྗེ་བར་མཁློ་བའི་ཚེ། རང་གི་

རྒྱུད་འདུལ་བར་བྱྗེད་པའི་ཚུལ། གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མློ་དག་ནས་གསུངས་པ། ལག་

ཏུ་བང་བའི་རིམ་པ་འདི་ལྟ་བུའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་བསན་དུ་མྗེད་ཅིང༌། 

གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་མློ་དག་ན་དྗེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་ཡློད་པའི་ཐྗེ་ཚོམ་ཙམ་

ཡང་མྗེད་པར། གང་གི་ཚེ་རང་ཉིད་ན་སློ་ཡློལ་བའི་ཕློ་ཉས་ཟིན་པས། འཆི་བདག་གི་

ཆད་པ་ལ་འཇིགས་པ་ཅུང་ཞིག་སྐྗེས་པར་གྱུར་པ་ན། བླུན་པློ་ཅི་ཡང་མ་བསབས་པ། 

རིའི་ཕུག་ཏུ་མི་ཚེ་ཡློལ་བར་བྱས་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སློང་སྗེ། དྗེས་ཇི་སྐད་གདམས་

པའི་ངག་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་འདའ་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། སྔློན་ཆད་ཐློས་བསམ་ལ་ཇི་

སྙྗེད་འབད་པ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད། འགློད་པ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས། ཅི་

ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱྗེད་པ་དུད་འགྲློའི་སྒྲུབ་ཐབས། ཧྭ་ཤང་གི་རིང་ལུགས་ལ་གནས་

བཞིན་དུ། གསུང་རབ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་འཆི་བའི་ཚེ་དགློས་པ་མྗེད་པར་འཛིན་པའི་

ཆློས་སློང་བའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་བས་ནློན་བཞིན་དུ་ཚེའི་དུས་བྱྗེད་པར་

འགྱུར་བ་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པ་ལས། དིང་སང་གི་ཚེ་ཉམས་ལྗེན་གི་གནད་

མཐར་ཐུག་པ་སློན་པ་ནི་གཞུང་ལུགས་ཆྗེན་པློ་དག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆྗེས་ནས་ཅུང་

ཞིག་ཉམས་སུ་ལྗེན་པར་འདློད་པ་ནའང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པ་

གཞིར་བྱས་ནས། བསག་“སྦྱང188་ལ་འབད་དྗེ་གསུང་རབ་ཆྗེན་པློ་དག་གི་དགློངས་

188  སང་
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པ་ཤིང་ར་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་བཀྲལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པ་དགློས་ཀི། 

གཞན་དུ་ན་ངལ་བ་ལྷུར་ལྗེན་པའི་དཀའ་བ་ཇི་ཙམ་ཞིག་སྤད་དུ་ཟིན་ཀང༌། འབད་པ་

འབས་བུ་མྗེད་པ་ཡིན་ནློ་སྙམ་པའི་གློ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆགས་པ་དང༌། ཚུལ་དྗེ་

དང་མཐུན་པར་ཉམས་སུ་ལྗེན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གིས་

ཁ་བ་ཅན་གི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་གྱུར་ཏྗེ། ཆློས་མ་ཡིན་པ་ཆྗེས་ཆྗེར་ཉམས་

དམས་པར་གྱུར་པ་འདི་ཡང༌། བདག་ཅག་གི་རྗེ་བཙུན་འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་གི་བཀའ་

དྲིན་མཛད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡློད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་སུ་ཞིག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་

དྲན་པར་བྱ། དྗེ་བཞིན་དུ་དིང་སང་གི་ཚེ་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆློས་ལ་ཐློས་བསམ་ལྷུར་

ལྗེན་པའི་བཤྗེས་གཉྗེན་དག་ཀང༌། དྗེ་ཙམ་ཞིག་གིས་ཡིད་མི་ཚིམས་པར་གསང་

སྔགས་རྡློ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ལ་སྤློ་བ་ཆྗེན་པློས་འཇུག་པ་ལྷུར་ལྗེན་ཞིང༌། སྔློན་ཆད་སྔགས་

ཀི་མན་ངག་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་པར། བ་མའི་ངག་ལས་ཐློས་

པ་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་འཛིན་པ་ལ། ད་ལྟ་མན་ངག་གིས་རློགས་པར་བྱ་བའི་ཟབ་

དློན་མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྒྱུད་སྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་རྣམས་ཁློ་ན་ན་“ཡློད189་པར་རློགས་ནས། 

དྗེ་རློགས་པར་བྱ་བའི་དློན་དུ་རྒྱུད་སྗེ་རིན་པློ་ཆྗེ་དག་ལ་འབད་པས་དློན་དུ་གཉྗེར་བ་

དང༌། སྔློན་ཆད་རྒྱུད་སྗེའི་དགློངས་པ་གྲུབ་ཆྗེན་གིས་བཀྲལ་བ་དང་མཐུན་པའི་མན་

ངག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་ཕལ་ཆྗེ་བ་མིང་ཙམ་ཡང་མ་མཆིས་པར་གྱུར་པ་ལས། 

དིང་སང་གི་ཚེ་རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་ཀི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་མང་བ་ལ་བརྗེན་ནས། རང་

གི་བརྩློན་པས་སློམ་པ་ལ་འགྲུས་པར་བྱས་ན་ནི་གདློན་མི་ཟ་བར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རྡློ་

རྗེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་ནུས་པའི་མན་ངག་གི་གནད་གྲུབ་ཆྗེན་གི་དགློངས་

189  ཡློང་
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པ་ལྟར་འཁྲུལ་མྗེད་དུ་གློ་ནས་བསྐྗེད་རློགས་ཀི་ལམ་ལ་དཔིས་ཕིན་པའི་ངྗེས་པ་རྗེད་

ཅིང་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་ཅིང་

ལྷའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་གནས་པ་དང༌། རྒྱུད་སྗེའི་དློན་ལ་མི་འཇིགས་པ་རྗེད་པ་དང་སྐལ་

ལན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྡློ་རྗེ་སློབ་དཔློན་ཆྗེན་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་དང༌། བསྐྗེད་

རློགས་ལ་གློམས་པར་བྱས་པས་རྒྱུད་སྗེ་དང་མཐུན་པའི་མློང་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

འཁྲུངས་ཏྗེ། བློད་ལ་གྲུབ་ཐློབ་ཏུ་གྲགས་པ་དུ་མ་ཞིག་གིས་བསྒྲུན་པར་མི་ནུས་པའི་

ཏིང་ངྗེ་འཛིན་བརན་པློ་རྗེད་པ་དང༌། ལྷག་པའི་ལྷས་བྱིན་གིས་བརླབས་ཤིང་བསྙྗེན་

སྒྲུབ་དང་བཟས་པ་ལ་གློམས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བས། རང་གཞན་གི་བདུད་དང་བར་དུ་

གཅློད་པ་ཚར་གཅློད་པ་ལ་ཐློགས་པ་མྗེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལན་པ་ལ་སློགས་པ། 

མདློར་ན་རྒྱུད་སྗེ་དང་མཐུན་པའི་རྡློ་རྗེ་འཛིན་པ། སློ་སློར་ཐར་པ་དང་འདུལ་བའི་

ཀུན་སྤློད་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསབ་པའི་གནས་དག་ལ་ཐྗེག་

པ་ཆྗེན་པློའི་སྗེ་སྣློད་དང་མཐུན་པར་གཅྗེས་སྤས་སུ་བྱྗེད་པ། སློམ་པ་གསུམ་གི་ཆུ་

བློ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལན་པས་ཐུགས་རྒྱུད་རློག་པ་མྗེད་པར་ལྗེགས་པར་

གཏམས་པའི་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་སློང་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་གིས། ནུབ་ཕློགས་ཛ་ལན་ངྷ་

ར་ནས་བཟུངས་ཏྗེ། ཤར་ཕློཌ་རྒྱ་མཚོ་ཆྗེན་པློ་ལ་ཐུག་པའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁམས་

ཡན་ཆད་དུ་ཅི་རིགས་པར་ཁབ་པར་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི། རྗེ་བ་མ་འདི་ཉིད་འབའ་

ཞིག་གི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཕྲིན་ལས་དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ནློ། །གཞན་ཡང་

བདག་ཅག་གི་རྗེ་བ་མ་འདི་ནི། སྔློན་དུ་ལྗེགས་པར་སྤད་པའི་རྒྱུའི་སློབས་བསམ་

གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་ལ་གློམས་པར་མཛད་པའི་སློབས་ཀིས། སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་
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ཆློས་དང་མཐུན་པའི་འཚོག་ཆས་ཀིས་ཅུང་ཟད་ཀང་བྗེལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ཞློག་

གི །གངས་དང༌། རི་སུལ་དང༌། བས་མཐའ་དང༌། དགློན་པའི་གནས་དག་ཏུ་གཅིག་

ཏུ་དབྗེན་པ་ལ་ཐུགས་གཞློལ་བའི་ཚེ་ཡང༌། དབུས་གཙང་མདློ་ཁམས་རྒྱ་ནག་ཁ་ཆྗེ་

ཚུན་ཆད་ཀི་འབྱློར་པའི་ཁད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། ཉྗེ་བར་མཁློ་ཞིང་རྐྱྗེན་དུ་

བབས་པའི་ཡློ་བྱད་ཀི་ཁད་པར་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དག་ཐམས་ཅད། དད་པའི་

ཤུགས་ཀིས་ཡིད་ཀི་བརན་པ་ཉམས་པའི་སྐྗེ་བློ་མཆློག་དང་གཙོ་བློ་དང་དམན་པ་

དང་བར་མ་དག་གིས་དམ་པ་འདིའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཞིང་ལ་དགྗེ་བའི་ལློ་ཏློག་

བསྐྲུན་པའི་སད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤན་ལམ་དུ་བབ་པར་ཉྗེ་བར་འགློད་པ་དང༌། 

མཆློད་ཅིང་བསྙྗེན་བཀུར་བའི་ཚུལ་ལ་ནི་སུས་ཀང་ཚད་བཟུང་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། 

གྲངས་སུ་བརྩི་བར་མི་ནུས་ལ། སྔློན་ཆད་བློད་ཀི་དགྗེ་བའི་གཤྗེས་གཉྗེན་ཕློགས་

ཆྗེན་པློ་ཅན། གྲགས་པའི་བ་“དན190་གིས་མཛེས་པ་སུ་ལའང་དྗེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་

གཏམ་བརློད་པ་མྗེད་དློ། །དྗེ་ལྟ་ནའང་དྗེ་དག་ཐམས་ཅད། རྒྱལ་པློ་དང༌། གཙོ་བློ་

དང༌། མི་དཔློན་དང༌། སྐྗེས་པ་དང༌། བུད་མྗེད་སློགས་ཀི་ངློར་ལྟ་བ་དང༌། ལན་ལ་རྗེ་

བ་སློགས་ཀི་ཆྗེད་དུ་ཟང་ཟིང་གི་འདུ་“འགློད191་ལྷུར་ལྗེན་པས་དད་པས་བྱིན་པ་

ཆུད་གཟློན་པར་བྱྗེད་པ་ལྟ་ཅི་སྨློས་ཀི། བདག་ཉིད་ཡློངས་སུ་འཛིན་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་

མི་མངའ་བས་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀིས་གདུལ་བྱ་མཐའ་

ཡས་པ་དག་ལ་ཚད་བཟུང་མི་ནུས་པར་སྦྱིན་པའི་སྐློན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བར་

གཏློང་བ་ལྷུར་མཛད་པས་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིའི་སློ་ནས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་

190  དློན་
191  འགློང་
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རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་སྨིན་ཅིང་གྲློལ་པར་མཛད་ལ། གཞན་ཡང་

གཙུག་ལག་ཁང་དང༌། བདྗེ་བར་གཤྗེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྗེན་དང༌། 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་མཆློད་པ་དང༌། བ་མ་གློང་མ་དག་གི་འདས་མཆློད་ནར་མ་

དང༌། དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་དུས་མཆློད་ཆྗེན་པློ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པ་

ནར་མ་དང༌། ཀློག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལྗེན་པ་བརྒྱ་སློང་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་གི་འཚོ་

བའི་ཡློ་བྱད་དུ་གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་བསམ་པར་མི་ནུས་ཏྗེ། དྗེའི་ཕིར་དམ་

པ་འདིས་སྐུ་ཚེ་རིལ་པློ་ལ། ཡློ་བྱད་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཐུགས་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་

གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་བྱ་བའམ། ནས་འབྲུ་གཅིག་ཡན་ཆད་ཀི་བསྐྗེད་བདག་གིར་མཛད་དློ་

ཞྗེས་བྱ་བའམ། བདག་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའམ་ཡློ་བྱད་ཀི་སད་དུ་ཞིང་བྗེ་གང་གི་ས་ཙམ་

ཡང་བདག་གིར་མཛད་དློ་ཞྗེས་གྗེང་བའི་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་པས་ཚུལ་མ་

ཡིན་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཐློག་མ་ཉིད་ནས་རང་གི་ངང་གིས་སངས་པ་

ཞིག་སྗེ། འདི་ནི་འདིའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཆ་ཕྲ་མློ་ཞིག་ཡིན་མློད་ཀི། དྗེ་ལྟ་ན་ཡང༌། 

གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་ཆྗེན་པློ་དུ་མ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་ཐར་པས་འདི་ཙམ་ལ་ཡང་བསྒྲུན་

པར་བཟློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དྗེ་ལྟ་བས་ན། སྔློན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སློན་པ་མ་ངན་

ལས་འདའ་བའི་མཛད་པ་བསན་ནས་ལློ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པློ་དག་འདས། སྡུད་པར་

བྱྗེད་པའི་འཕགས་པ་དག་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་བསིལ་བའི་དངློས་པློ་ཐློབ་པར་གྱུར་

པ་ན། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་བཀའ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞྗེས་སྐུར་པ་འདྗེབས་པ་དག་གིས་ཁབ་

པར་གྱུར་ཏྗེ། རྗེ་ཞིག་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློ་མིང་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་

ལྟ་བུར་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱློན་ཏྗེ། རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་པ་
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ལྟར། སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་སྙིང་པློ་མཐའ་དག་གཞི་ནས་

གསློས་ཤིང༌། ལློག་པར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་དྗེ། ཐྗེག་པ་ཆྗེན་པློའི་བསན་པ་

ཉི་མ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་པས། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་

བ་ཉིད་ལས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆྗེ་བར་བསྙློན་མི་ནུས་པར་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱྗེད་ཆྗེན་

པློ་ཕལ་ཆྗེ་བ་དང༌། གྲུབ་ཆྗེན་ཕལ་ཆྗེ་བ་དག་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བརྣགས་ཏྗེ་

འདུག་གློ །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་བྱ་

བ་ཆྗེན་པློ་མཛད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་བཞིན་དུ། དུས་ཀི་ཐ་མ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ན། རྗེ་བ་

མ་འདི་ཉིད་ཀིས་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར། རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་སྙིང་པློ་མཐའ་དག་

རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞི་ནས་བསངས་ཏྗེ་གསལ་བར་མཛད་པ་

ཡང་ཚུལ་དྗེ་དང་ཁད་པར་མ་མཆིས་པ་ཡིན་པས། སྐྗེས་བུ་དམ་པའི་ངློ་མཚར་བའི་

མཛད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དག་མཐློང་ཞིང་ཐློས་པ་ཙམ་ཉིད་ནས། དུག་སྦྲུལ་གིས་ག་

རྩིའི་དྲི་ཚོར་བ་བཞིན་དུ་ཡིད་ཚེར་མའི་མལ་དུ་ཉལ་བ་ལྟ་བུར་མ་བྱྗེད་པར་བདག་

ཉིད་ལ་རྗེས་སུ་ལྟ་བར་བྱློས་ཤིག ། འདིར་“སྨྲས192་པ། དཔལ་ལན་གསུང་རབ་ཀུན་

ལ་བལྟ་བའི་མིག །དྲི་མྗེད་རིགས་པའི་འདྲྗེན་བྱྗེད་སློང་ལན་པ། །ཁློད་ཀི་དངློས་

སློབས་རིགས་པའི་ལག་ཉལ་གིས། །མཐར་འཛིན་རི་བློ་མིང་གི་ལྷག་མར་

མཛད། །བཟློད་དཀའ་རིགས་པའི་དྲི་བཞློན་རླུང་ཤུགས་ཀིས། །མ་ལུས་ཕློགས་ཀི་

གློ་སྐབས་ལ་གནས་པའི། །ལློག་པའི་གཞུང་ལུགས་སྤིན་ཚོགས་ཀུན་བཅློམ་

སྗེ། །ཕན་བདྗེ་སྦྲང་རྩིའི་གཉྗེན་གཅིག་མཁའ་ལ་མཛེས། །དྲི་མྗེད་རིགས་པ་རྣློན་པློའི་

མཚོན་འཆང་བ། །ཁློད་ཀིས་རྩུབ་མློའི་སྦྱློར་བ་རྒྱང་བསིངས་ཀང༌། །སྨྲ་བའི་སྗེང་གྗེ་

192  སྣྲས་
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ཀུན་གི་ང་རྒྱལ་གི། །རལ་པ་མ་ལུས་ཅིག་ཅར་ས་ལ་ལྷུང༌། །བདྗེ་གཤྗེགས་བསན་

པའི་ས་ཆྗེན་ཁློད་ཀི་ནི། །ལྗེགས་བཤད་“དཔུང193་པའི་ཀ་བ་ལ་བརྗེན་པ། །ཐྗེག་

མཆློག་འཁློར་ལློ་བསྒྱུར་བ་ཁློད་ཀི་བཀའ། །དཔལ་ལན་མཁས་པ་ཀུན་གི་མགློ་བློས་

འཛིན། །མི་དམན་རྒྱལ་བའི་ས་བློན་སྙིང་རྗེའི་ཁམས། །ཤྗེས་རབ་ཡུམ་གི་ལྟློ་བར་

བསམ་གཏན་གི། །བདྗེ་དྲློད་སྙློམས་པར་བརྗེན་པས་ལྗེགས་སྨིན་པ། །དུས་གསུམ་

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སས་འདི་བསྐྲུན། །སྙིང་རྗེའི་ཟ་བ་རློགས་པའི་གཞློན་ནུ་

ནི། །ལྷག་བསམ་ཀུན་གསལ་མཛེས་མའི་པང་པ་ལས། །རྨད་བྱུང་བརྩློན་པའི་

མགློགས་འགྲློས་རབ་བངས་ཏྗེ། །གཞན་དློན་ཤར་རིའི་བ་གམ་རྩྗེ་ལ་འཛེགས། །དྗེ་

ཚེ་དམ་ཆློས་ཀུ་མུད་བཞད་པ་དང༌། །མཉམ་དུ་ཐུབ་བསན་གློས་དཀར་གློན་པའི་

ལུས། །གཟིགས་ནས་ས་གསུམ་འགྲློ་འདི་མུན་བལ་ཞྗེས། །དགྗེས་ལན་རྒྱལ་“བ་

ཀུན194་ནི་བཏང་སྙློམས་མཛད། །རྩློད་དུས་འཕྲློག་སད་ཆྗེད་དུ་འློངས་པ་ཡི། །རློགས་

ལན་བཞིན་དུ་ཁློར་ཡུག་རི་བློའི་ཁློངས། །མ་ལུས་ཁབ་པར་བསབ་གསུམ་རྒྱལ་

མཚན་ནི། །ཁློད་གྲགས་སྙན་པའི་བ་དན་བཞིན་དུ་བཙུགས། །དྗེ་ཕིར་དུས་མཐར་

ལྗེགས་བཤད་སྦྲང་རྩིའི་གཉྗེན། །ཐུབ་པའི་ཉི་མ་མ་ལུས་ཟིལ་གནློན་པའི། །ས་

གསུམ་འློད་མཛད་འགྲློ་བའི་བ་མ་གང༌། །ཁློད་དང་མཚུངས་པའི་སྣང་བ་གཞན་ཡློད་

མིན། ཞྗེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་

བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། རང་ཉིད་ཆློས་ཀི་

རྒྱལ་པློའི་གློ་འཕང་བརྗེས་ནས། བསན་པ་དང་འགྲློ་བའི་དློན་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་མདློ་

193  དཔུངས་
194  བཀུན་
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ཙམ་སྨློས་པའི་རིམ་པར་ཕྗེ་བ་སྗེ་ལྔ་པའློ།། །།  

དྗེ་ལྟར་བསན་པ་དང་གདུལ་བྱའི་དློན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད་པས་

གངས་རིའི་ཁློད་ཀི་སྐལ་བ་དང་ལན་པ་སྐུ་དངློས་ཀིས་གདུལ་བ་དག་གི་དློན་ནི་ཕལ་

ཆྗེར་མཛད་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་ཉྗེ་བར་གྱུར་པ་ཕག་གི་ལློའི་སློན། སློད་ལུང་གི་ཆུ་

ཚན་ལ་བྱློན་ན་སྐུ་ལུས་ལ་ཤིན་ཏུ་འཕྲློད་པར་འགྱུར་རློ་ཞྗེས་གསློལ་བ་དག་གིས་

འཕྲལ་དུ་མཚམས་སྦྱློར་བའི་རྐྱྗེན་བྱས་ཤིང༌། དློན་གི་གཙོ་བློ་ནི། རང་ཉིད་ཇློ་བློ་

རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་སྐུ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་ཕི་མ་མྗེད་པའི་ཕག་བྱ་བར་བཞྗེད་པ་དང༌། ཀུན་

ཏུ་རྒྱུ་རབ་བཟང་དང་དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློ་བཞིན་དུ། སྐུ་དྗེ་ཉིད་ཀིས་དངློས་སུ་གདུལ་བའི་

སྐྗེ་བློ་མང་པློ་ཞིག་གི་དློན་བྱ་བར་ཡང་དགློངས་ཤིང༌། སྔློན་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་སྨིན་

པར་མཛད་པའི་སྐྗེ་བློ་མཐའ་ཡས་པ་དག་ལ་ལྗེགས་པར་བཤད་པའི་གསུང་གི་ཐ་མ་

སྩལ་བར་བཞྗེད་ནས། རི་བློ་དགྗེ་ལན་ནས་ཕག་བཏྗེག་སྗེ་ལྷ་སར་མཆློད་པ་དང་སྨློན་

ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་ནས་སློད་ལུང་གི་ཆབ་ཚན་ཁར་བྱློན། འློན་ཀང་ཆབ་

ཚན་གིས་ནི་ཞབས་ལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བདུག་པ་ལས་མ་མཛད། གཙོ་བློར་སློད་ལུང་

ཕུ་མདའི་སྐྗེ་བློའི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་དག་ལ་ཆློས་དང་བྱིན་རླབས་ཀི་སྐྗེས་གནང་

ཞིང༌། བསྙྗེན་བཀུར་བ་དང་འབུལ་བ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དག་བདག་གིར་མཛད་པ་དང༌། 

ཐ་ན་ཞལ་མཐློང་ཞིང་གསུང་ཐློས་པ་ཙམ་གི་སློ་ནས་ཀང་དློན་དང་ལན་པར་མཛད་

དྗེ། སར་འབས་སྤུངས་སུ་བྱློན་པའི་ཚེ། མདློ་ལི་ལ་གདན་དྲངས་པའི་མདློ་ལིའི་སྣ་ལ་

འཇའ་ཚོན་ཁ་དློག་ལྔ་པ་ཀུན་ནས་བཀྲ་བ་ཐལ་བྱུང་དུ་ཟུག་པ་དང༌། འབས་སྤུངས་སུ་

ཕྗེབས་ནས་ཀང༌། ཆློས་གསུང་བའི་ཚེ་ཆློས་གྲྭའི་དབུས་སུ་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་པ་ནམ་
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མཁའི་དབྱིངས་ནས་ཀ་བ་བཙུགས་པ་ལྟར་ཆྗེས་གསལ་བར་ཟུག་པ་སློགས་ཀི་

ལྟས་མངློན་སུམ་དུ་བབ་པར་གྱུར་ལ། གཞན་ཡང་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་ཀི་རིང་

ལ་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་སྗེ་སྣློད་འཛིན་པ་སློང་ཕྲག་གཉིས་རྗེ་ཙམ་འདུས་ཤིང༌། 

སྣྗེའུ་ནས་ཞབས་ཏློག་དང་སྤི་སློས་ཀི་ཕློགས་བསྙྗེན་བཀུར་འབུལ་ནློད་སློགས་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཛད་ལ། དྗེའི་“ཚེ195་ལམ་རིམ་གི་ཁིད། ནཱ་རློ་ཆློས་

དྲུག །དབུ་མ་འཇུག་པ། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པ་གསུངས་ཤིང༌། དྗེ་

ཡང་སྔློན་ཆད་གྲློང་པའི་སྐྗེ་བློ་ཕློ་མློ་སུ་ལ་ཁིད་ཆྗེར་མི་གནང༌། ཁད་པར་ལམ་རིམ་

གི་ཁིད་ལའང་འཚོག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལ་སློགས་པའི་དམ་གཞག་ཆྗེ་བར་ཡློད་པ་ལ། དྗེ་

དུས་གྲློང་པའི་སྐྗེ་བློ་ཇི་ཙམ་ཞིག་འློངས་པ་དང༌། དུས་ནམ་ཞིག་ན་འློངས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཁད་པར་མྗེད་པར། ཐ་ན་སྤང་པློའི་ཚོགས་དུ་མ་འདུས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་

ཅད་ལ་ལམ་རིམ་དང་དབུ་མ་ལ་“སློགས196་པའང་བཀག་པ་མྗེད་པར་གནང༌། 

འབས་སྤུངས་སུ་སྐབས་ཤིག་ནས་གཞན་ཕལ་མློ་ཆྗེ་ལ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མངློན་ཆུང་

བར་གིས་གསུངས་ནས་ལྷ་བཟློ་བ་ལ་དམ་གཞག་ཆྗེ་བར་མཛད་དྗེ། བཅློམ་ལན་

འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་དངུལ་སྐུ་ཆྗེན་པློ་ཞིག་བཞྗེང་བའི་ཞལ་ཏ་མཛད། དྗེ་

ལྟར་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་ཆྗེར་བསྐློར་ནས། སྔློན་ཆད་དུས་འཁློར་མ་གཏློགས་པའི་

རྒྱུད་ལ་ལྗེ་མཚམས་མཛད་པའི་ལུགས་མྗེད་པ་ལ། དྗེའི་ཚེ་གསང་འདུས་ཀི་ལྗེའུ་

དགུ་པའི་སྐབས་ལ་ཆློས་“མཚམས197་མཛད་ནས། མྱུར་དུ་དགློན་པར་འབྱློན་

བཞྗེད་པའི་ཞལ་ཏ་གནང༌། དྗེ་ལ་སྦྱིན་བདག་དང༌། ཆློས་གསན་པ་རྣམས་ཀིས་ད་

195  ཆྗེ་
196  ཀློགས་
197  མཆམས་
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དུང་ཟ་བ་གཅིག་གམ་ཟ་བ་ཕྗེད་ཙམ་དུའང་བཞུགས་ནས་ཆློས་འཕྲློ་རློགས་པར་

གསུང་བ་ཞིག་ཐུགས་རྗེས་གཟུང་འཚལ། “ཐ་ན198་རྒྱུད་ཀི་འཕྲློ་བཀགས་ལུང་དུ་

མཛད་པ་ཙམ་ཞིག་ཀང་གནང་འཚལ་ཞྗེས་གསློལ་བ་ནན་ཆྗེར་བཏབ་ཀང་གསན་དུ་

མ་བཞྗེད་ནས། ད་ལན་མྱུར་དུ་བཏྗེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དགའ་བས་འདྗེགས། རྒྱུད་

དང་ལམ་རིམ་འཕྲློ་ལ་འཇློག་པའི་འདུན་པ་ཁ་སིང་དུ་བཏང་ཚར་གསུངས་ནས་ཆློས་

མཚམས་མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ད་དུང་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་གསུང་བགྲློས་ཀི་

བཤད་རྒྱུན་རློགས་པ་མྗེད་པར་འཕྲློ་རིང་དུ་གནས་པའི་རྗེན་འབྗེལ་སྒིག་པའི་

དགློངས་པ་སྔློན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པར་གདློན་མི་ཟའློ། །དྗེ་ནས་ལྷ་སར་ཕག་

བཏྗེག །ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་དྲུང་དུ་བྱློན་ཏྗེ། ཕག་དང་མཆློད་པ་དང་སྨློན་ལམ་རྣམ་

པར་དག་པ་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད་ནས་ད་དུང་ཡང་བསན་པ་རིན་པློ་ཆྗེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་

པའི་གསློལ་བ་བཏབ། དྗེ་ནས་ཆློས་རྗེ་ཤཱཀ་ཡྗེ་ཤྗེས་“པས199་སྤན་དྲངས་ཏྗེ་སྗེ་ར་

ཆློས་སིངས་སུ་བྱློན། ཁློང་པ་ལ་སྔར་ནས་ཞལ་ཏ་བྱློན་པ་དང༌། ཁློང་པ་རང་ལ་

ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་ཆྗེ་བར་ཡློད་ཅིང༌། ཁད་པར་གངས་རིའི་ཁློད་འདིར་སྔགས་ཀི་

རྒྱུད་སྗེ་ལ་འཆད་ཉན་རྣམ་པར་དག་པ་ཡློང་ཡྗེ་ཐམས་ཅད་དུ་ནུབ་པར་གྱུར་ནས་

རིང་ཞིག་ལློན། རྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་བཤད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མཛད་པའི་གསུང་གི་

བདུད་རྩི་ཉམས་སུ་མློང་བས་བློ་གྲློས་ཀི་ལུས་ཡློངས་སུ་ཚིམ་པ་མང་དུ་བྱློན་མློད་

ཀི། དྗེ་ལྟ་ནའང་ད་དུང་རྒྱུད་སྗེའི་འཆད་ཉན་རྐང་ཚུགས་པའི་གྲྭ་ས་ཐིངས་པ་སྔློན་

ཆད་མྗེད་པས། དྗེ་འདྲ་བའི་འཆད་ཉན་གི་གཞི་རྣམ་པར་དག་པ་ཚུགས་ན་ཅི་མ་རུང་

198  ཐན་
199  བས་
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སྙམ་དུ་བསན་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དགློངས་པའི་ཐུགས་ཀི་འདུན་པ་ཤུགས་དྲག་པློས་

དྗེའི་ཚེ་ཞལ་ཏ་གནང་སྗེ། སྗེ་ར་ཆློས་སིངས་སུ་ཆློས་རྗེ་བས་བདག་རྐྱྗེན་གི་ཐུགས་

ཁུར་ཆྗེས་ཆྗེར་བཞྗེས་ནས། གཞི་འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་

བརྗེན་ཏྗེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་དང་བདྗེ་མཆློག་གི་རྩ་རྒྱུད་ལ་འཆང་ཉན་རྐང་

བཙུགས་པའི་གྲྭ་ས་རྣམ་པར་དག་པ་འཛུགས་པའི་ཞལ་སྐློས་དང༌། ཆློས་དཔློན་བསྐློ་

བ་ལ་སློགས་པ་མཛད་ཅིང༌། རྗེན་འབྗེལ་ཁད་པར་ཅན་སྒིག་པའི་ཆྗེད་དུ་གནས་དྗེར་

གསློ་སྦྱློང་མཛད། རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་གཉིས་ཀི་དབུ་ནས་ཆློས་ཐུན་རྗེ་གསུངས་

སློ། །དྗེ་ནས་རིམ་གིས་བ་ལམ་བདྗེ་ཆྗེན་རྩྗེར་ཕག་ཕྗེབས། དྗེར་ཡང་བག་དཀར་

རློང་དཔློན་པ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཞལ་ཏ་བྱློན་ཅིང༌། ཁློང་པས་ཀང་དད་པ་ཆྗེན་པློས་དགའ་

སྤློ་དང་བཅས་ཏྗེ་བཀའི་ཁུར་སྤི་བློས་མནློས་ནས། བདྗེ་ཆྗེན་རྩྗེར་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའི་འཆད་ཉན་རྣམ་པར་དག་པ་རྐང་བཙུགས་པ་དང༌། གཞི་འདུལ་བའི་

བསབ་ཁིམས་ཕག་སློལ་མ་ཉམས་པ་ལ་བརྗེན་པའི་གྲྭ་ས་བཙུགས། རྗེ་རང་ཉིད་ཀིས་

ཀང་བདག་རྐྱྗེན་གི་“གནས200་གཞི་འཛུགས་པ་སློགས་ཀི་རྐྱྗེན་དུ་བབ་པའི་ཡློ་

བྱད་དཔག་ཏུ་མྗེད་པའི་གནང་སྦྱིན་དང༌། རློང་དཔློན་པས་བདག་རྐྱྗེན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཐུགས་ཁུར་བཞྗེས་སློ། །དྗེ་ནས་གནས་དྗེ་ཉིད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་

ཞུས་པས། “ད201་ལན་མིན་པ་རབ་གནས་བྱྗེད་པ་མི་འློང་བས་ད་ལན་རྒྱས་པ་ཞིག་

བྱྗེད་དགློས་གསུངས་ནས། རབ་ཏུ་གནས་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དྗེ། གནས་དྗེ་ཉིད་ཀི་

གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྔགས་མཁར་ཞྗེས་བྱ་བར་མིང་དུ་གདགས་པ་ཡང་མཛད་

200  ནས་
201  ང་
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དྗེ། །དྗེ་ནས་བག་དཀར་དུ་བྱློན། དྗེ་ནས་གྲུ་བཞིར་གདན་འདྲྗེན་ཞུས་ནས་བྱློན་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་འབས་སྤུངས་ནས་ཕག་བཏྗེག་ནས། དགློན་པར་མ་ཕྗེབས་ཀི་རིང་ལ་གང་དུ་

སྤན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ད་ཡང་ཡང་འློང་བ་མི་འློང་བས་ད་ལན་འགྲློ་དགློས་

གསུངས་ནས་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པར་མཛད་“དློ202། །གྲུ་བཞིར་“ཕྗེབས203་པའི་

ནུབ་གཎི་བརྡུངས་པའི་སྒ་ཆྗེན་པློ་གྲག་པས། ཐམས་ཅད་ཐྗེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་

བརགས་ཀང༌། མི་ཞིག་གིས་བརྡུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ངྗེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། གཞན་

དུ་ན་རྡུང་བར་བྱྗེད་པ་སུ་ཞིག་གིས་གནས་གང་དུ་བརྡུངས་པ་སློགས་གང་དུའང་

བརག་པར་མི་ནུས་པར་ཡུན་རིང་དུ་སྒ་ཤིན་ཏུ་དྲག་ཅིང་གསང་མཐློ་བ་རྡུང་བར་

བྱྗེད་དློ། །གཞན་ཡང༌། འབས་སྤུངས་ནས་ཡར་ལ་ཕག་མ་བཏྗེག་པའི་གློང་ཙམ་གི་

སྐབས་སུའང༌། ས་ཆྗེན་པློ་གློ་བུར་ཉིད་དུ་གཡློ་བ་དང༌། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་མཐའ་

མི་མངློན་པའི་ལམ་རིང་པློ་ནས་འློངས་པའི་འཇའ་ཚོན་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ལྷའི་ཕློ་ཉ་ལྟ་

བུ་རི་བློ་དགྗེ་ལན་གི་རྩྗེ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཛུག་པ་ལ་སློགས་པ་ལན་མང་དུ་བྱུང་

ངློ༌། །དྗེ་ནས་གྲུ་བཞི་ནས་ཕག་བཏྗེག་ནས་དགྗེ་ལན་དུ་ཕྗེབས་པ་ན་ཐློག་མར་ཡངས་

པ་ཅན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆྗེན་པློར་བྱློན་ཏྗེ། འདིར་ད་ཡང་ཡང་འློང་བ་མི་འློང་བས། 

མཆློད་གཏློར་རྒྱ་ཆྗེར་ཤློམས་གསུངས་ནས་སློན་པའི་སྐུ་དང༌། གཞལ་ཡང་ཁང་

རྣམས་དང༌། ཡི་དམ་གི་དྲུང་དུ་མཆློད་པ་དང་གཏློར་མ་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད་དྗེ་གསློལ་བ་

གདབ་པ་དང་སྨློན་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་སློགས་པ་མང་དུ་མཛད། དྗེ་ནས་འདུ་ཁང་དུ་

དགྗེ་འདུན་གི་མང་ཇ་འདྲྗེན་པ་ཞིག་གིས་གདན་དྲངས་པས་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་

202  དྗེ
203  བྗེབས་
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ཕྗེབས་ཏྗེ། བསྔློ་བ་མཛད་པའི་མཇུག་ཏུ་སྦྱིན་བདག་སློགས་ཀིས་ཆྗེད་དུ་ཞུ་བ་

སུའང་མྗེད་པར། བདྗེ་བ་ཅན་གི་སྨློན་ལམ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་དྗེ། དགྗེ་འདུན་གི་

ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཤིས་བརློད་དང་བཅས་པ་མཛད་ནས་ཕིས་ཀི་རྗེན་

འབྗེལ་ཁད་པར་ཅན་སྒིག་པའི་ཆྗེད་དུ་ཐུགས་གཏད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་གསལ་

ལློ། །དྗེ་ནས་གཟིམས་ཁང་དུ་ཕྗེབས་ཏྗེ། བཞུགས་གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན། ད་ནི་

རང་རྗེའི་དགློན་པ་རང་དབང་ཐློབ་པ་འདིར་སྗེབ་བྱུང་བས་བློ་བདྗེའློ། །ཞྗེས་གསུངས་

ཟྗེར་རློ། །དུས་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཉིན་མློ་འདས་པའི་མཚན་མློའི་གུང་“ཐུན204་ལ་བབ་པ་

ཙམ་ནས་སྐུ་ཁམས་ཅུང་ཞིག་བསྙྗེལ་བའི་ཚུལ་བསན་ཏྗེ། དྗེའི་སང་ཉིད་ནས་དགྗེ་

འདུན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་སྐུ་རིམ་ལ་འབད་པ་འདློན་པ་སློགས་བགིས། དྗེ་ལྟ་

ནའང་སང་གི་ཉི་མ་ཕྗེད་ཙམ་བར་དུ་སྐུ་ལུས་ཀི་ཆ་སློ་སློ་ལ་བསྙུང་ཟུག་ཏུ་མངློན་པ་

ཅུང་ཟད་ཡློད་གསུང་བ་མ་གཏློགས། དྗེ་ནས་བསྙུང་ཟུག་ཀང་ཆྗེན་པློ་མྗེད་པར་ཅུང་

ཟད་ཐུགས་ཉློག་པར་གསལ་ཙམ་གི་བར་ལ་ཉིན་ཞག་གཉིས་ཀི་རིང་དུ་སྐུ་རིམ་

བསྒྲུབས། དྗེ་ཡང་སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་དཀའ་བཅུ་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་བསན་པའི་

བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་འདི་ལྟར་དགློས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཞལ་ཏ་ཞིབ་པར་སྔ་མློ་ནས་

གནང་ཚར་བས་དྗེའི་ཚེ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས། གནས་བརན་རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་

པ་ལ་སློགས་པ་སྐུ་དྲུང་ན་འཁློད་པ་ལ། ཚུལ་འདི་ཤྗེས་པར་གིས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་

སྗེམས་སློམས་ཤིག་ཅྗེས་སློགས་ཙམ་གསུང༌། གཞན་སྐུ་ཁམས་ཅུང་ཟད་བསྙྗེལ་

བར་ཚུལ་བསན་པའི་རིང་ལའང་སྔར་གི་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱློར་དང་བདག་འཇུག་

ལ་སློགས་པའི་ཐུགས་དམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་འཆག་མྗེད་དུ་མཛད་པ་དང༌། གཞན་

204  ཐུམ་
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ཡང་གཙོ་བློར་ནང་གི་ཏིང་ངྗེ་འཛིན་ལ་མཆློག་ཏུ་གཞློལ་བའི་ཐུགས་དམ་ལ་ཁློར་

ཡུག་ཏུ་བཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་ཉི་ཤུ་བཞིའི་དགློངས་ཕི་མ་རྗེད་དུ་སློང་ཙ་

ན། བཅློམ་ལན་འདས་བདྗེ་མཆློག་འཁློར་ལློའི་མཆློད་པ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་དྗེ་དྗེའི་

ཚེ་ཀ་པཱ་ལ་མར་མྗེད་པ་ཞིག་ཁྗེར་ཤློག་གསུངས་ནས་དྗེར་ནང་མཆློད་བྱིན་རླབས་

རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་དྗེ། བདག་ཉིད་ཀིས་བདུད་རྩི་མང་བ་ལན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་

སམ། བཅུ་དྲུག་ཕྲག་གཉིས་སུ་མཛད་ལ། དྗེ་ཡང་བདྗེ་མཆློག་གི་མཆློད་པ་དྗེ་དང་

འབྗེལ་བས། དྗེ་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ་རག་ཅིང༌། གཞན་དུ་ན་ལྷའི་འཁློར་

ལློ་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བདུད་རྩི་མང་བ་མཛད་དློ་ཞྗེས་བྱ་བར་

ནི་སུས་ཀང་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་དློ། “།205སྐུ་དྲུང་ན་འཁློད་པ་ཁ་ཅིག་ནི་གྲངས་ལ་

དཔགས་ནས་བཅློམ་ལན་འདས་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་སློ་ནས་མཛད་པར་

ཡང་རློག་གློ །གཞན་ཡང་དྗེ་དག་གི་ཚེ་ཡི་དམ་གི་ཁད་པར་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་

པ་ལ་སློགས་པའི་གཟིགས་སྣང་ཁད་པར་ཅན་མང་དུ་ཡློད་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་མངློན་

མློད་ཀི། སྐུ་དྲུང་ན་འཁློད་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་མཆིས་པ་ཞུ་བར་རྔློ་མ་ཐློག་གློ །ཞྗེས་

ཟྗེར་རློ། །དྗེ་ནས་མཚན་མློའི་རིང་ལ་ཐུགས་དམ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏྗེ། དྗེ་

ཡང་ཕི་རློལ་ནས་མངློན་པ་ལ་རྡློ་རྗེ་བཟས་པ་ལ་སློགས་པ་མཛད་པ་ཤས་ཆྗེ་བར་

མངློན་ནློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། མདློར་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྗེ་བའི་མན་ངག་

རྣམས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་བ་ཡིན་པར་ངྗེས་སློ། །དྗེའི་སང་ཉིན་ཉི་ཤུ་ལྔའི་སྔ་དྲློ་

དང་པློ་ནས་ཞབས་རྡློ་རྗེ་སྐིལ་མློ་ཀྲུང་དུ་མཛད། ཕག་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག་སྗེ་

ཐུགས་དམ་ལ་རྩྗེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ལས་ཉི་མ་ཤར་རྗེས་ཙམ་ལ་སློང་པ་གསུམ་
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རིམ་གིས་ཐིམ་ནས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་མངློན་དུ་

མཛད་དྗེ། དྗེ་ཡང་ཤངས་ཀི་སློའི་རླུང་རགས་པ་རྒྱུ་བ་ནང་དུ་ཐིམ་པ་ནས། ཞལ་གི་

དཀིལ་འཁློར་དྗེ་གློང་ཅུང་ཟད་སྐུ་ཁམས་བསྙྗེལ་བ་སློགས་ཀིས་སྔར་ལས་སྐུ་

མདངས་ཅུང་ཞིག་ཆུང་བར་ཡློད་ནའང༌། དྗེའི་ཚེ་གློ་བུར་དུ་ཟ་བ་རྒྱས་“པ206་ལྟར་

གྱུར་ཏྗེ། སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་འློད་ཀི་ལུས་ཅན་གི་ལྷ་བུ་གཞློན་ནུ་ལྟར་གྱུར་ཅིང༌། 

སྐུའི་ཤ་ཞུ་བ་དང༌། ལྟར་ལྟར་པློར་གྱུར་པ་དང༌། ཁང་ཁུང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མྗེད་ལ། སྔར་གི་སྐུའི་གཉྗེར་མ་རྣམས་ཀང་སྐྲའི་རྩྗེ་མློ་བརྒྱར་གཤགས་

པའི་ཚོད་ཙམ་དུའང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མྗེད་པར་གྱུར་ཏྗེ། བལྟ་བར་མི་

བཟློད་པའི་འློད་ཀི་ཕུང་པློ་“དང207་ལན་ཞིང༌། དྗེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་སྐུའི་འློད་དམར་

སྗེར་དུ་སྣང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར། ཁ་ཅིག་ནི་དཀར་སྗེར་དུ་སྣང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར། ཁ་ཅིག་ནི་

གསྗེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་ངློ་ཞྗེས་ཟྗེར་ཏྗེ། ལློ་བཅུ་དྲུག་ལློན་པའི་ན་ཚོད་དང་ལན་

པའི་ལྷའི་ལུས་ཅན། ཇི་ལྟར་འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་

སངས་ནས། ནང་དུ་ཡང་དག་འཇློག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་ལྟར་གྱུར་པ་

ན། དྗེའི་ཚེ་གློ་བུར་ཉིད་དུ་མགློན་དང་བལ་བས། ཡིད་མ་ངན་གིས་བརླམས་ཏྗེ། རང་

གི་འཚོ་བ་ལ་ཡང་མི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་སྐྗེ་བློ་དྲུང་ན་འཁློད་“པ208་དག་ཐམས་ཅད་

ཀང༌། ཨྗེ་མ་མ་ལ་འདི་འདྲ་བའི་ངློ་མཚར་བ་ནི་བརློད་པར་དཀའ་བ་ཞིག་སྗེ། བདག་

ཅག་རྣམས་ཀིས་ལྷའི་ལུས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ངློ༌། །ཞྗེས་མ་ངན་གིས་མློས་པས་

རང་དབང་བལ་བཞིན་དུ་ཡང་ངློ་མཚར་བས་བསྐློད་པའི་མུ་ཅློར་གི་གར་བྱྗེད་
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དློ། །དྗེ་ཡང་སྐུ་འདའ་བའི་ཚེ་སྐུའི་མདངས་དང་གཞློན་ཤ་ལ་སློགས་ཏྗེ། མདློར་ན་

མིའི་ལུས་གནས་གྱུར་ནས་ལྷ་བུ་གཞློན་ནུའི་ལུས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་སྔློན་

ཆད་སུ་ཞིག་ལ་བྱུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་བསྙད་པ་འགའ་ཐློས་པའམ། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

འདི་ལྟའློ་ཞྗེས་བརློད་པར་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅྗེ་ན། སྔློན་གི་“ཚེ209་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་

ཐློབ་པཎི་ཏ་ག་ཡ་ངྷ་ར་ཞྗེས་བྱ་བ་དྗེ་ཉིད་མཁའ་རྗེག་ཏུ་འདས་པ་ན་སྐུ་ལུས་ཤིན་ཏུ་

ཆུང་ཞིང་གཞློན་ཤ་དང་ལན་པའི་བྱིས་པའི་ན་ཚོད་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏློ་ཞྗེས་ཐློས་ཀི། 

བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་སུ་ཞིག་ལའང་ཚུལ་དྗེ་ལྟར་བརློད་པ་མ་ཐློས་སློ། །འློན་ཀང་དྗེའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་འདི་ཡིན་པར་འཁུམས་ཏྗེ། བཅློམ་ལན་འདས་ཀི་གསུང་རབ་དག་ལས། 

གང་གི་རྒྱུད་ལ་མཐློང་བའི་ལམ་སྐྗེས་པ་དང༌། དགྲ་བཅློམ་པ་མངློན་དུ་བྱས་པ་ལ་

སློགས་པའི་སློ་ནས་བདུད་རྩི་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ན། དབང་པློ་ཡློངས་སུ་གསལ་ཞིང༌། 

བཞིན་གི་མདློག་ནི་དག་ལ། པགས་པའི་མདློག་ནི་དཀར་བ་ལ་སློགས་པ་ལུས་ཀི་

མདངས་སྔར་ལས་གནས་གྱུར་པ་འབྱུང་བ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་ཏྗེ། དྗེ་བས་ན་རྗེ་འདི་

ཡང་དྗེའི་ཚེ་འློད་གསལ་དློན་དམ་པའི་བདྗེན་པ་མངློན་དུ་མཛད་དྗེ། འཆི་བ་ཆློས་ཀི་

སྐུར་བསྒྱུར་བའི་སློ་ནས་བར་དློ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞྗེངས་ཏྗེ། བར་དློར་ལློངས་སྤློད་

རློགས་པའི་སྐུ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་གློ་འཕང་མཐར་ཐུག་པ་མངློན་དུ་མཛད་པ་

ཡིན་པར་གདློན་མི་ཟ་བས། དྗེའི་ངློ་མཚར་བའི་ལྟས་ཡིན་པར་ཤྗེས་པར་བྱློས་

ཤིག །གཞན་ཡང་བར་དློ་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་མངློན་དུ་མཛད་པ་ལ་ནི། སྐུ་

“ཚེ210་འདི་ཉིད་དུ་དྗེའི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་ལྗེགས་པར་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཚར་

209  ཆྗེ་
210  ཆྗེ་
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བ་འདི་འདྲའློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆྗེས་ཞིབ་པ་ཉིད་དུ་ཁློ་བློ་ལ་

བསྙད་པར་བྱ་བ་ཡློད་མློད་ཀི། འློན་ཀང་ཚོགས་སུ་བསྒག་པར་མ་གནང་བས་མ་

བིས་ལ། ཅུང་ཟད་བརྡ་གློ་བར་ནུས་པ་ཙམ་ཞིག་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པར་བརློད་ཟིན་ཏློ། །འློ་ན་དགའ་ལན་དུ་བྱང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པློ་

ཞྗེས་བྱ་བར་འགྱུར་བ་ཉིད་དུ་ལུང་བསན་ཅིང་ཞལ་གིས་བཞྗེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞྗེ་ན། 

དྗེ་ནི་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ས་དང་པློ་ཐློབ་སྗེ་བདྗེ་བ་ཅན་དུ་གཤྗེགས་པར་གསུངས་པ་

དང༌། ཡང་སྐུ་ཚེ་དྗེ་ཉིད་ལ་རྡློ་རྗེའི་འཆང་ཆྗེན་པློའི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་མཛད་པར་

གསུངས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀ་འགལ་བ་མྗེད་པ་དང་འདྲ་སྗེ། སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སློན་ཚུལ་

གི་དབང་དུ་བྱས་པའློ། །དྗེ་ལྟར་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་རིང་ལ། སྐུའི་

ཞལ་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐད་དྲང་ཤིན་ཏུ་ཉྗེ་བར། འཇའ་ཚོན་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པ་ཤིན་

ཏུ་དྭངས་ཤིང་འློད་“འཚེར211་བ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཉིད་ཉྗེ་བར་མཚོན་པའི་

སད་དུ་ཆྗེད་དུ་སྤྲུལ་བ་བཞིན་གཡློ་བ་མྗེད་པ་ཞིག་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་ཀ་བ་

བཙུགས་པ་བཞིན་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དུས་དྗེ་དག་གི་“ཚེ212་ནམ་མཁའ་ནི་

ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་འདྲའློ། །ཞྗེས་འཇིག་

རྗེན་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་བར་བྱྗེད་པ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གཡའ་དག་པར་གྱུར་ཏྗེ་ཆྗེས་

དྭངས་ཤིང༌། ཐ་མལ་གི་སྤིན་དང་རྡུལ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་“ཞིང213་

ས་གཞི་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ནས་བསྗེར་བུ་ཕྲ་མློའི་འགྲློ་འློང་ཡང་རྒྱུན་

ཆད་པ། ཞག་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཙམ་གི་བར་དུ་བྱུང་ལ། དྗེའི་ཚེ་དགློན་པའི་གིང་

211  འཆྗེར་
212  ཆྗེ་
213  ཞང་
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གསྗེབ་ནས་གཟིམས་ཁང་གི་ཕློགས་སུ་རང་རང་གི་བང་ཁང་གི་སྗེང་གི་ལ་བད་ཁ་

རྣམས་སུ་མཚན་མློ་མར་མྗེའི་ཕྲྗེང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཕུལ་བ་རྣམས་དང༌། གཟིམས་

ཁང་གི་སློ་དྲུང་དང་ཕི་རློལ་གི་ཆློས་གྲྭའི་ཞལ་དཀར་ཐད་སློ་རྣམས་སུ་མར་མྗེའི་ཕྲྗེང་

བ་“ཚར214་དུ་དངར་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཚན་རིང་གང་ལ་མྗེ་ལྕྗེའི་རྩྗེ་མློ་ཅུང་ཟད་

རླུང་གིས་གཡློ་བ་“ཙམ215་ཡང་“མྗེད216་པར་གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཀིས་

མངློན་པར་མཆློད་པ་དང༌། དཔའ་བློ་དང་མཁའ་འགྲློ་མ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་

བསྒགས་པའི་རློལ་མློའི་བྱྗེ་བག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་མཚན་གུང་ལ་གྲག་པ་དང༌། 

ཉིན་མློ་ཡང་སྔློན་ཚོར་མ་མློང་བའི་སྒའི་བྱྗེ་བག་དུ་མ་འགའ་ཞིག་གི་རྣ་ལམ་ན་གྲག་

པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། ལྷ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་གཏློར་བའི་མྗེ་ཏློག་གི་ཚོགས་ནི་

ཕལ་ཆྗེ་བ་ཀུནྡ་ལྟར་དཀར་ཞིང་མུ་ཏིག་ལྟར་འློད་གསལ་བས་མཐློན་པློ་ནས་འབྱུང་

བ་ན་ཟ་བ་ལྟར་འཚེར་བ་དང༌། འགའ་ཞིག་ནི་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་དང༌། འགའ་ཞིག་ནི་

སྗེར་པློ་དང༌། འགའ་ཞིག་ནི་དམར་པློ་ལ་སློགས་པ་མི་ཆྗེན་པློའི་ལག་པའི་མཐིལ་

ཙམ་པ་དང༌། ཤིང་རའི་“ཕང217་ལློ་ཙམ་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་ཆར་ལྟར་དུ་བབ་པར་

གྱུར་ཏློ། །གཞན་ཡང་ཕལ་ཆྗེ་བར་ནམ་མཁའི་ལམ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཁ་དློག་དཀར་

པློ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་འཕྲློག་པས་བ་རྗེ་ལྟར་བྗེས་པ་དང༌། བ་དན་ལྟར་འཕང་བ་དང་དགྗེ་

ལན་གི་གཡས་གཡློན་དང་མདུན་གི་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་འཇའ་ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་

པས་ལ་ལི་ལྟར་ཁིག་གིས་གང་བར་གྱུར་པ་ལ་སློགས་པ་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ་བྱུང་

214  ཆར་
215  ཅམ་
216  མློད་
217  པང་
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ཞིང༌། གང་གི་ཚེ་བཅློམ་ལན་འདས་གྲློང་ཁྗེར་རྩྭ་ཅན་དུ་གཟིགས་མལ་གི་ཐ་མ་ལ་

གཟིམས་ཏྗེ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའི་མཛད་པ་བསན་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མངློན་པར་

མཆློད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དྗེ་ལྟར་གྱུར་ཏློ། །སྨྲས་པ། ལྗེགས་བཤད་འློད་དཀར་སློང་གི་དྲ་བ་

ཅན། །ཐུབ་བསན་ཀུ་མུད་མཛེས་པའི་གཉྗེན་གཅིག་པུ། །གློ་བུར་ཉིད་དུ་ཞི་བའི་

དབྱིངས་སུ་ནུབ། །ས་གསུམ་འགྲློ་འདི་ཅིག་ཅར་མུན་པས་ཁབ། །རིང་ནས་ཁློད་ལ་

བརྗེན་པའི་སྐྗེ་བློ་འདི། །ཡིད་ལ་མ་ངན་མྗེ་ལྕྗེའི་སྦྱིན་སྗེག་དང༌། །བཞིན་ལ་མཆི་མའི་

རྒྱུན་གི་དག་བྱྗེད་དག །སྡུག་བསྔལ་བསམ་གཏན་དྲག་པློས་རྩྗེ་གཅིག་བསྒྲུབས། །བློ་

གསལ་འཆི་མྗེད་ཚོགས་ཀི་འདློད་དགུའི་གཞི། །མཁྗེན་བརྩྗེའི་གྲིབ་བསིལ་ཕློགས་

ཀི་མཐར་འགྲློ་བ། །སྔློན་མྗེད་ཡློངས་འདུའི་དབང་པློ་དབྱིངས་སུ་འཛེགས། །ཐར་

འདློད་ཡིད་གི་གདུང་སྗེལ་སུ་ཞིག་བསྗེན། །ཐུབ་བསན་གངས་རིའི་སློད་གཡློགས་

ནི། །ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་ལྷུང་ངློ་ཞྗེས། །ལྷ་རྣམས་སྐྲག་པའི་ཆློ་ངྗེ་བཞིན། །སྤིན་བལ་ནམ་

མཁའི་རྔ་ཆྗེན་བརྡུངས། །ཆུ་གཏྗེར་དུ་གུ་ལ་ཡི་གློས། །མ་ངན་རླུང་གིས་རླབས་

བསྐློད་པའི། །ལློན་ཤིང་སྤུ་ལློང་གཡློ་བ་ཅན། །ནློར་འཛིན་ལུས་འདི་རིང་ཞིག་

འདར། །འཇིག་རྗེན་ཀུན་གི་ལྟ་བྱྗེད་ནི། །ལྷུང་བས་ཡིད་ཀི་བརན་ཉམས་ཏྗེ། །ཀུན་

གསལ་མཛེས་མས་མུ་ཅློར་དུ། །ཆུ་འཛིན་སྨད་“གཡློགས218་རྒྱ་མཚོར་དློར། །དྗེ་

ཡིས་སྐབས་གསུམ་ལྷ་རྣམས་ནི། །ངློ་ཚས་བབ་ཅློལ་གྱུར་པ་བཞིན། །འཕྲློག་བྱྗེད་བ་

གློས་བཀྲ་བ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་བུ་མློ་ཁབ་པར་བསྒིབས། །ཀུན་རློག་རླུང་གི་བཞློན་

པ་ཀུན། །མ་ལུས་བཅློམ་པས་“སྐྲག219་གྱུར་ཏྗེ། །མཐའ་དག་དྲི་བཞློན་གཡློ་བ་

218  གསློགས་
219  སྒག་
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ནི། །སློབས་ལན་བཞིན་དུ་ས་འློག་ཞུགས། །མགློན་འདིས་ཆློས་སྐུ་མངློན་དུ་མཛད་

པ་ན། །བདག་ཅག་བཏང་སྙློམས་འདུག་པར་མི་རིགས་ཞྗེས། །མཐློ་རིས་པདློ་མ་

ལུས་ལྷ་རྣམས་ཀིས། །མཁའ་ལ་གཏློར་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཅི་ཡང་བྱས། །ཁློད་ཐུགས་

ཞི་བའི་བདུད་རྩིས་མློས་མཐློང་ནས། །མངློན་དགའ་རྒྱས་པའི་ཟ་བས་སྐུ་ལ་

འཁྱུད། །དྗེ་ཚེ་དྗེ་ཡི་རྗེས་འབང་རྒྱུ་སྐར་ཚོགས། །རང་གནས་བཏང་སྗེ་མཁའ་ལས་

ལྷུང་བ་བཞིན། །མགློན་པློ་ཁློད་ཀིས་བདག་ཅག་རབ་བཏང་སྗེ། །ཕུན་ཚོགས་སྐུ་ཡི་

སྒྱུ་མས་“བིད220་གྱུར་ཀང༌། །མ་ངན་ལྕགས་ཀྱུས་ཡིད་ཀི་གཉིས་འཐུང་ནི། །གཏློང་

བ་མིན་ཞྗེས་ཀུན་གིས་ཆློ་ངྗེ་བྱས། །འློན་ཀང་བ་མ་མཆློག་གིས་སྐུ་གསུམ་གི། །གློ་

འཕང་རྒྱ་ཆྗེན་མངློན་དུ་མཛད་དློ་ཞྗེས། །བདག་ཅག་ཡིད་ལ་གདུང་བ་ཅི་ལྟར་

རིགས། །སར་ཡང་ཚུལ་དྗེར་དང་བ་ལྷུར་བྱློས་ཤིག །དྗེ་ནས་དུས་དྗེ་ཉིད་དུ། དགྗེ་

འདུན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས་ཞག་མང་པློའི་བར་དུ། ཕི་ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆྗེན་པློ་དག་

ཞལ་ཕྗེ་ནས། བ་མ་དང་རྡློ་རྗེ་འཆང་ཐ་མི་དད་པ་ལ། ཕི་ནས་གསང་བའི་མཆློད་པ་

རྒྱ་ཆྗེན་པློས་མཉྗེས་པར་བྱས་ཤིང༌། བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བང་བ་ལ་སློགས་

པས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བགིས་ཏྗེ་ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་

རློགས་པ་དང༌། བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་དུ་ཡང་བ་མ་མཆློག་གི་ཡྗེ་ཤྗེས་

གཟིགས་པ་འབལ་བ་མྗེད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅྗེས་ཡིད་ལ་བརྣག་པ་ལྷུར་བྱྗེད་པའི་སྨློན་

ལམ་གི་རྗེན་རྒྱ་ཆྗེར་བསྒྲུབས་ལ། དྗེ་བཞིན་དུ་དབུས་གཙང་གི་དགྗེ་འདུན་གི་སྗེ་

ཆྗེན་པློ་དུ་མར་ཡང་མང་ཇ་དང་འབུལ་ནློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆྗེར་བསྒྲུབས་

ཤིང༌། དྗེ་ཡང་ཕིས་ཀི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དག་ལ། མཁན་པློ་དང༌། སློབ་དཔློན་དང༌། བ་

220  བིང་
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མ་དག་འདས་པ་ན་ཐློས་བསམ་སློམ་པ་དང་ཆློས་འཆད་པ་ལ་སློགས་པ་དགྗེ་བའི་

སྦྱློར་བ་དག་རྒྱུན་བཅད་དྗེ། སྐྲ་ཚད་ལས་ལྷག་པར་འཇློག་པ་དང༌། གློས་བསྒྱུར་བ་

དང༌། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བ་དན་སྡུད་པ་ལ་སློགས་པ། གྲློང་པའི་ཆློས་ལུགས་དག་

ཡློངས་སུ་གྲགས་མློད་ཀི། བདག་ཅག་རྣམས་ཀིས་ནི་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀི་དགློངས་

པ་དང་མཐུན་པར་གྲློང་པའི་ཆློས་ལུགས་དྗེ་དག་རིང་དུ་སངས་ཏྗེ། འདུ་བྱྗེད་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་འདི་འདྲའློ་སྙམ་དུ་སྐློ་བར་འགྱུར་བའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱྗེད་

པས་སར་ཡང་འཁློར་ལློ་གཉིས་ཀི་བྱ་བ་ལ་ཆྗེས་ཆྗེར་བརྩློན་པར་བགིས་ནས་

ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་བྱ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དྗེ་ནས་སྒྲུབ་མཆློད་ཐློན་འཕྲལ་ལ། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་དར་

མ་རིན་ཆྗེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། བདག་ཉིད་ཆྗེན་པློའི་ཆློས་ཀི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཏྗེ། 

གཟིམས་ཁང་དུ་ཕག་“ཕྗེབས221་ནས། རྗེས་འཇུག་ཡློངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པར་

རིང་དུ་བཞུགས་ཤིང༌། རྗེ་ཉིད་ཀི་མཛད་སློལ་དམ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བདག་རྐྱྗེན་

དུ་སློབ་དཔློན་རིན་པློ་“ཆྗེ222་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐློག་མ་མཛད་

པའི་གནས་བརན་ཡློངས་ཀི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དག་གིས་མགྲིན་གཅིག་

ཏུ་གསློལ་བ་བཏབ་སྗེ། ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སིད་ཆྗེན་པློའི་བདག་པློར་མངའ་གསློལ་ནས། 

སྔར་རྗེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཞལ་ཏ་མཛད་པའི་བཅློམ་ལན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ཀི་དངུལ་སྐུ་ཆྗེན་མློ་ཡང་ལྗེགས་པར་གྲུབ་སྗེ། རབ་ཏུ་གནས་པ་ཚུལ་བཞིན་

དུ་མཛད་དློ། །དྗེ་ཡང་སྐུ་དྗེ་བཞྗེངས་པའི་དགློངས་པ་གང་ཡིན་ཞྗེས་འགའ་ཞིག་གྗེང་

221  ཕབ་
222  ཆ་
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བར་བྱྗེད་མློད་ཀི། དྗེ་ནི་རྗེ་རང་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་སྔར་བདྗེ་མཆློག་དང༌། གསང་

འདུས་དང༌། རྡློར་དབྱིངས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་དག་བཞྗེངས་པའི་

དགློངས་པའི་གཙོ་བློ་ནི་བ་མྗེད་དང་ཡློ་གའི་རྒྱུད་སྗེ་ཆྗེན་པློ་རྣམས་ཀི་འཆད་ཉན་

ལྗེགས་པར་ཉམས་པ་འདི་ཅུང་ཟད་“གསློ223་ཨྗེ་ཐུབ་བསམས་ནས། དྗེའི་རྗེན་

འབྗེལ་སྒིག་པའི་ཆྗེད་དུ་བཞྗེངས་པ་ཡིན། ད་དུང་སྤློད་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངློན་བྱང་འདི་

ལ་བཤད་པ་ཞིག་གི་སློལ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་ཚུགས་ན། རྒྱུད་སྗེ་བཞིའི་ཡ་གལ་གཅིག་

གཏན་མྗེད་དུ་ནུབ་སློང་ལ་ཁད་འདུག་པས། དྗེའི་རྗེན་འབྗེལ་ཅིག་སྒིག་དགློས་ཞྗེས་

གསུང་བ་དྗེ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པར་གདློན་མི་ཟའློ་ཞྗེས་ཁློ་བློས་འཁུམས་སློ། །དྗེ་

ནས་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་“པ་ལས224་བཞྗེངས་ནས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་

ལ་གཞྗེན་པ་དང༌། “མ་ཉམས225་པར་བཞུགས་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྗེས་བཀའ་བགྲློ་བ་

མཛད་པ་ལས་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་ན་བསན་པའི་རྒྱུན་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་

དགློས་པ་ཆྗེ་བར་དགློངས་ཏྗེ། མ་ཉམས་པར་བཞུགས་སུ་གསློལ་བ་ལ་ཐག་བཅད་

ནས། སློ་སློ་ནས་དད་པས་ཕུལ་བའི་དངུལ་བྗེ་ཆྗེན་བཅློ་བརྒྱད་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་

གདུང་རྗེན་ཆྗེན་པློ། རིན་པློ་ཆྗེའི་ཕྲ་སྣ་ཚོགས་པ་བཀློད་པས་སྤས་པ་བཞྗེངས་ཏྗེ། 

དྗེའི་བུམ་པར་སྐུ་གདུང་སྣམ་སྦྱར་གིས་ལྗེགས་པར་གཡློགས་ཏྗེ་ཙནྡན་འབའ་ཞིག་

ལས་བསྒྲུབས་པའི་སྒློམ་དུ་བཅུག་ནས་བཞུགས་སུ་གསློལ་ལློ། །དྗེའི་རྗེས་སུ་སྣྗེ་

གདློང་དང་འབི་ཁུང་ནས་ཐློག་དྲངས་པའི་སྦྱིན་བདག་བུ་སློབ་རྣམས་ཀིས། ཞློ་སློང་

ཕྲག་དང་བརྒྱ་ཕྲག་བགྲངས་པའི་གདུང་འབུལ་བྱུང་བ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་

223  གསྗེ་
224  པལས་
225  མཉམས་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

129

ཕློགས་ཕློགས་སུ་ཟངས་ཀི་དད་འབུལ་བསྐུལ་བའི་ཞལ་ཏ་མཛད་ནས་ཟངས་ཀི་

འབུལ་བ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བརྗེན་ནས། སློབ་དཔློན་རིན་པློ་ཆྗེ་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་

ཞལ་ཏ་མཛད་ཅིང༌། ནང་རྗེན་གི་གསྗེར་སྐུ་ཆྗེན་མློ། ཇློ་བློ་རིན་པློ་ཆྗེའི་སྐུ་ཚད་ལས་

ཁྲུ་གང་དུ་ཉྗེ་བས་ཆྗེ་བ་ཤིན་ཏུ་བྱློན་ལྗེགས་ཤིང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། སྐུ་གདུང་དང༌། 

ནང་རྗེན་བཞུགས་པའི་སད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ཤིན་ཏུ་ཆྗེ་ཞིང་ལྗེགས་པ་དང་བཅས་

པ་གསར་དུ་བཞྗེངས་ཏྗེ། བྱི་བ་ལློའི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡན་ཆད་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གྲུབ་པར་མཛད་ལ། དྗེ་ཡང༌། སྐུ་གདུང་གཙུག་ལག་ཁང་

གསར་པར་གདན་འདྲྗེན་པའིཚེ་ནམ་མཁའ་འཇའ་ཚོན་གིས་ཁབ་ཅིང༌། མྗེ་ཏློག་གི་

ཆར་བར་སྣང་གང་བ་བབ་བློ། །གཞན་ཡང་བྱི་ལློ་ཟ་བ་བཅུ་པ་ལ་དགྗེ་ལན་དུ་རྡློ་རྗེ་

སློབ་དཔློན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མས། དཀིལ་འཁློར་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྒྲུབ་ཅིང༌། མཆློད་པའི་

དུས་ཀི་མཆློད་པ་ཞག་དུ་མའི་བར་དུ་བསྒྲུབས་པ་ན། ཉི་མ་དང་པློ་དང་རྗེས་མ་ལ་མྗེ་

ཏློག་གི་ཆར་བབ་པ་ནི། མྗེ་ཏློག་མུ་ཏིག་གི་མདློག་ལྟ་བུ་ཆུང་ངུ་འདབ་མ་དྲུག་པ་ལ་

སློགས་པ་ཡུ་བ་དང་བཅས་པ་བབ་ཅིང༌། ཉྗེར་ལྔའི་ཉིན་མྗེ་ཏློག་ཆུང་ངུ་དྗེ་ལྟ་བུ་ནི་ས་

ལ་ཁ་བ་ལྟར་ཆགས་པ་དང༌། གཞན་ཡང་མྗེ་ཏློག་འདབ་མ་དྲུག་པ་ལ་སློགས་པ་ཁ་

ཅིག་གི་མདློག་ནི་དུང་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་གསྗེར་བཙོ་མ་དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་ལི་ཁི་ལྟ་བུ་

དང༌། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱ་མཐིང་བཟང་པློས་བྱུགས་པ་ལྟ་བུ་མི་ཆྗེན་པློའི་ལག་པའི་ཁློན་

“ཙམ226་པ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་བབ་པ་དང༌། དྗེའི་ཚེ་དཔློན་ནམ་མཁའ་བཟང་པློ་བ་ཁུ་

དབློན་པའི་དྲུང་ནས། ར་ག་བག་ཏུ་ཆློས་རྗེ་ཤཱཀ་ཡྗེ་ཤྗེས་པས་ཐློག་མ་མཛད་པའི་

དགྗེ་འདུན་དུ་མ་སྤན་དྲངས་ནས་དུས་ཀི་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆྗེར་མཛད་དྗེ་གསློལ་བ་

226  ཅམ་



རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངོགས།

130

བཏབ་པས་ཀང་མྗེ་ཏློག་གི་ཆར་ཆྗེན་པློ་བབ་བློ་ཞྗེས་གྲག་གློ །མདློར་ན་མ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་མཛད་“པ227་བསན་པའི་རྗེས་སུའང༌།  ཉིད་ཀི་ངློ་མཚར་བའི་མཛད་པ་

དག་གིས་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མྗེད་པ་སྨིན་གྲློལ་གི་ལམ་ལ་བཞག་པར་“མཛད228་

དློ། །ཞྗེས་བྱ་བ་ནི་རྗེ་བཙུན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྗེན་པློའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡློངས་སུ་

བརློད་པའི་གཏམ་དུ་བྱ་བ་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་ཞྗེས་བྱ་བ་ལས། མ་ངན་ལས་

འདའ་བའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་རིམ་པར་ཕྗེ་བ་སྗེ་དྲུག་པའློ།། །། 

ཁྗེད་ཀི་ཡིད་ལ་རིང་ནས་གནས་བཅས་མུན་པའི་ལག་འགྲློ་གདུག་པའི་

ལྕྗེ། །གཉིས་པ་དང་བཅས་ཆགས་དང་སང་བའི་གློག་འཕྲྗེང་གཡློ་བ་ལྟར་རྣློ་བ། །དགྗེ་

ལྗེགས་སློག་འཕྲློག་ཆྗེན་པློའི་དུག་གིས་མྱུར་དུ་ཁབ་བྱྗེད་རྨློངས་པ་ནི། །རྒྱལ་བའི་

ཐུགས་ཀི་བུམ་པ་ལས་འློངས་ལྗེགས་བཤད་བདུད་རྩིས་འཕྲློག་གྱུར་ཅིག །རྨ་བྱ་

དག་གི་རྣ་བ་ལ། །དབྱར་སྐྗེས་སྤིན་གི་སྒ་དབྱངས་བཞིན། །དམ་པའི་སྐྗེ་བློ་མ་ལུས་

པ། །དམ་པའི་སྤློད་ཚུལ་ཐློས་པས་ཚིམ། །དྗེ་ཕིར་ཚིག་གི་དློག་པ་ནི། །སྤློད་ཚུལ་

རློགས་པའི་དྲི་བཟང་ཅན། །ཕློགས་ཀི་མཛེས་མའི་རྣ་བ་ལ། །འཁྱུད་པར་རྩློམ་པ་

བདག་གིས་བྱས། །ཆྗེན་པློའི་གཏམ་གི་སྦྱློར་བས་ཀང༌། །དམན་རྣམས་ཡིད་ལ་ཟུག་

རྔུ་ནི། །ཕྲག་དློག་མྗེ་ཡིས་བཙོས་པ་བཞིན། །ཞུམ་པ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང༌། །ཉི་

མའི་འློད་ཟྗེར་འཐུངས་པ་ཡི། །པད་གཞློན་ཁ་ཡི་བདུད་རྩི་ལ། །ཁློས་པའི་བུང་བ་གང་

ཆྗེན་གི། །འགྲམ་པའི་ཆང་ལ་འཐུང་བར་རྩློམ། །དྗེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་གིས་ནི། །དམ་

པ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་གི། །ཟུར་ཕུད་དག་ལ་འློས་པ་གང༌། །ངློ་མཚར་གཏམ་གི་ཕྲྗེང་

227  བ་
228  མཇད་
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བ་བཀློད། །གང་གི་བློ་གྲློས་བློ་ཡི་བང་མཛོད་ནི། །ལྗེགས་བཤད་རིན་ཆྗེན་བྱྗེ་བས་

གང་གྱུར་པ། །བློ་ཆུང་“ཚད229་ཀིས་བགྲང་བར་མི་དཔློད་པའི། །སྙན་དངགས་

འབྱུང་ཁུངས་དྗེ་ལས་འདི་ཉིད་འློངས། །གང་ཞིག་ཟབ་ཡངས་ཆུ་གཏྗེར་བཞི་ཡི་

ཚད། །ཤྗེས་ལན་སུ་ཞིག་ཆུ་ཐིགས་གྲངས་ཀིས་བགྲང༌། །དྗེ་ལྟར་ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་

ཕུང་པློའི་ཚད། །བགྲང་བས་མཐུ་ཆྗེན་ཀུན་ཀང་སྒིད་ལུག་འགྱུར། །འློན་ཀང་ལྷློ་

ཕློགས་དྲི ་བཞློན་གིས་བློས་པའི། །རྐང་འཐུང་མྗེ ་ཏློག་རྒྱས་པའི ་སྙྗེ ་མ་

བཞིན། །མགློན་ཁློད་ཡློན་ཏན་པདློའི་དྲི་བསུང་གིས། །བདག་ཡིད་བུང་བའི་བརན་

ཉམས་མུ་“ཅློར230་གྱུར། །དྗེ་ཕིར་རྗེ་བཙུན་བ་མའི་ཡློན་ཏན་གི། །རིན་ཆྗེན་འབྱུང་

གནས་དད་པའི་འཇུག་ངློགས་དྗེར། །ཚིག་གི་འབབ་སྗེགས་རིམ་པར་སྗེལ་པ་

ཡིས། །བདག་བློའི་དྲི་མ་བཀྲུ་བ་འདི་བརྩམས་སློ། །དགྗེ་བ་འདི་ཡིས་ཚེ་“རབས231་

ཀུན་ཏུ་བདག །གང་གི་མཚན་ཡང་བསྐལ་པར་རྗེད་དཀའ་བ། །ཐྗེག་མཆློག་དགྗེ་བའི་

བཤྗེས་ཁློད་ཞབས་ཀི་རྡུལ། །འབལ་མྗེད་གཙུག་ཕུད་རྒྱན་དུ་བསྗེན་པར་ཤློག །དྗེར་

ནི་སློ་གསུམ་བྱ་བ་ཀུན་གིས་ཀང༌། །ཁློད་མཉྗེས་བགིད་པ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་བངས་

ནས། །དྗེ་ཡི་མཐུ་ལས་ཐུགས་ཀི་བཅུད་ཕྱུང་བ། །ཁློད་གསུང་བདུད་རྩིའི་རློ་ཡིས་

འཚོ་བར་ཤློག །ཐྗེག་མཆློག་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་བྱང་ཆུབ་སྗེམས། །ཡང་དག་ལྟ་

བའི་གནད་དང་རིམ་གཉིས་ལ། །འཁྲུལ་མྗེད་ངྗེས་པ་རྗེད་ནས་བརྩློན་པ་ཡིས། །ཁློད་

གསུང་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པློར་བྱྗེད་པར་ཤློག །ཅྗེས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཁྗེན་བརྩྗེ་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནློར་བུ། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་

229  ཆད་
230  ཙོར་
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རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་རྒྱལ་བ་ཉིད་དང་མཚུངས་པ། སྐྗེ་དགུ་མ་ལུས་པའི་གཉྗེན་

གཅིག་པུ། ཐམས་ཅད་མཁྗེན་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀི་རྣམ་

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

འདི་ནི། ལུང་དང་མངློན་པར་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའི་ནློར་གིས་ཐུགས་

ཀི་བང་མཛོད་ཡློངས་སུ་གཏམས་པའི་གནས་བརན་ཡློངས་ཀི་དགྗེ་བའི་བཤྗེས་

གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་“ཆློས232་བཟང་བ་དང༌། རིན་ཆྗེན་རྒྱལ་མཚན་པ་གཉིས་ཀི་བཀས་

ནན་ཆྗེར་བསྐུལ་ཞིང༌། གཞན་ཡང་དགྗེ་བའི་གཤྗེས་གཉྗེན་ཆྗེན་པློ་དུ་མ་ཞིག་གིས་

ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་ལ་བརྗེན་ནས། དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་དམིགས་པ་མྗེད་པའི་

ཐུགས་རྗེ་ཆྗེན་པློ་དང་ལན་པ་དྗེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་ལ་ཉྗེ་བར་གཏུགས་པའི་བཀའ་

དྲིན་གིས་འཚོ་བ། མང་དུ་ཐློས་པའི་བཙུན་པ་དགྗེ་ལྗེགས་དཔལ་བཟང་པློས། གཙང་

ཉང་སློད་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་སའི་ཆར་གྲུབ་པར་སྦྱར་བ་ཕློགས་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག། །།

དགྗེ་ལྗེགས་འཕྗེལ།།

232  ཆྗེས་
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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་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྗེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྗེས་ལྗེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱློར་ཤློག །

ཅྗེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མྗེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲྗེན་ཤཱཀ་

སྗེངྗེའི་རིང་ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་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། །
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