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པློས་ཆློས་འཁློར་བསློར་གནང་སབས་སུ། བམས་ཆེན་ཆློས་རེས་རྒྱུད་ཀི་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་པའི་

གཞི་རེན་ཕུལ་བ་ན། ཆློས་གྲྭའི་མཁས་མང་གི་དབུས་སུ་རེ་རིན་པློ་ཆེས་འདུས་པའི་རྒྱུད་སློགས་

ངེད་རང་གི་བཤད་སྲློལ་འདི་འཛིན་ཞིང་དར་རྒྱས་བེད་ནུས་པ་སུ་ཡློད་ཅེས་བཀའ་ལན་གཅིག་

གཉིས་ཕེབས་པ་ལ་མཁས་པ་སུས་ཀང་གསུང་ལན་འབུལ་མ་སློབས་པའི་ཚེ། རེ་ཤེས་རབ་སེང་

གེས་ཚོགས་དབུས་ནས་བཞེངས་ཏེ་སྐུ་ཕག་དང་བཅས་རེ་ཉིད་ཀི་དགློངས་པ་དང་མཐུན་པ་

བདག་གིས་བགིའློ་ཞེས་ཞུས་པས། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཤིན་ཏུ་དགེས་ཤིང་བིན་རླབས་མཛད། 

ནང་མཆློད་ཀ་པཱ་ལ་གང་བ་དང་། གསང་བ་འདུས་པའི་གསེར་གི་བིན་རླབས་ཅན། འགེལ་པ་བཞི་

སྦྲགས། རྒྱུད་ཀི་རྣམ་བཤད་གཉིས། བསྐྱེད་རློགས་ཀི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དང་། ཆློས་རྒྱལ་གི་ཞལ་

འབག་གཏེར་མ། འཆམ་གློས། དབྱུག་ཏློ་ཞགས་པ་བཅས་གནང་ནས་གསང་སགས་བ་ན་མེད་

པའི་སློན་པར་མངའ་གསློལ། དེ་ནས་སྣེ་གདློང་མི་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སར་རེའི་བཀའ་

འབུམ་བཞེངས་པའི་ཕག་ལས་མཛད། 

དེ་ནས་གསང་ཕུ་གིང་སློད་མཐློང་སློན་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔློན་གནང་སེ་མདློ་ཕློགས་ཀི་འཆད་

ཉན་གནང་། དེ་ནས་རེས་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་ལྷན་དུ་གཙང་ལ་ཕེབས། བང་ཆེན་སྣར་ཐང་ར་

ནག་སློགས་སུ་མདློ་ཕློགས་ཀི་འཆད་ཉན་མཛད་པས་སློབ་མ་མང་དུ་འདུས། དེ་ནས་རེ་རིན་པློ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཆེའི་བཀའ་ལུང་ལྟར་ལྷུན་པློ་རེར་ཕེབས། སི་ཏུ་བསློད་ནམས་དཔལ་དང་བདག་མློ་ཤཱཀ་དཔལ་

གཉིས་ཀིས་སྦྱིན་བདག་བགིས་ནས་སྲད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་བཙུགས། རེ་རིན་པློ་ཆེའི་ཕག་ལེན་ལྟར་

སྒྲུབ་དཀིལ་དང་རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་ཚུགས། དེ་སབས་སྒློན་གསལ་རྣམ་ངེས་མཛད་ནས་པར་ཡང་

བསྒྲུབས། དེ་ནས་སེང་གེ་རེར་སློད་རྒྱུད་པར་གགས་པའམ་སྲད་རྒྱུད་པར་གགས་པའི་སགས་གྲྭ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕག་བཏབ། 

རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་གང་ [༡༤༣ ༣] ལློར་དབུས་ཀི་རྒྱུད་སད་པ་དང་དེ་རེས་བཞད་

སེང་ཁ་དགློན་སློགས་ཕག་བཏབ། ལྕགས་སྤེལ་ [༡༤༤༠] ལློར་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་

བཟང་པློ་དང་ལྷན་དུ་སར་ཡང་གཙང་དུ་བློན་ནས་སྣར་ཐང་དང་། བང་ཆེན། ལྷུན་པློ་རེ་སློགས་སུ་

སགས་ཀི་ཚོས་འཁློར་རྒྱ་ཆེར་བསློར། ཤིང་བི་ [༡༤༤༤] ལློར་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དབུས་སུ་

ཕེབས་ནས་རྒྱུད་འགེལ་བཤད་དང་། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ། འདུས་པ་བདེ་མཆློག་སློགས་ཀི་ཁིད་

དང་བཤད་པ་རིམ་པར་གནང་། རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་ལློ་བཅུ་གསུམ་བསྐྱངས་ཏེ་དབར་སློས་འདུས་

པའི་རྒྱུད་འགེལ། སློན་དུས་རིམ་ལྔ་གདན་རློགས། སྦྱློར་དྲུག །ནཱ་རློ་ཆློས་དྲུག །ལཱུ་དྲིལ། རློགས་

རིམ། འཇིགས་བེད་ཀི་རློགས་རིམ། ལམ་རིམ་ཁིད་དང་ལྟ་ཁིད་སློགས་ཀི་འཆད་ཉན་མཛད། 

འདུལ་ཁིམས་གཅེས་སུ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་གི་བཅའ་ཁིམས་ཀང་གནང་། གྲྭ་ཚང་གི་ནང་རེན་

དུ་རེ་རིན་པློ་ཆེས་གནང་བའི་གསང་བ་འདུས་པའི་གསེར་སྐུ་དང་། ནང་ཆློས་ཀ་པཱ་ལ། མགློན་

ཆློས་ཀི་ཞལ་ཐང་བསྩལ། དེ་ལྟར་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དྲུང་དུ་དམ་བཅའ་པ་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་དེ། 

རྒྱུད་ཀི་འཆད་ཉན་སྦྱིན་པ་དཔལ་བ་ལ་བཏུད་དེ་དགུང་ལློ་རེ་གསུམ་ཤིང་གང་ [༡༤༤༥] ལློའི་

བློད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལ་དགའ་ལྡན་རྒྱུད་ཁང་དུ་བདེ་བར་གཤེགས། རེས་འཇུག་རྣམས་

ཀིས་སྐུ་གདུང་རིན་པློ་ཆེ་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བས་དབུ་ཐློད་མ་ཉམས་པ་དང་། རིང་བསྲེལ་ངློ་མཚར་

བ་རང་བློན་དུ་ཕེབས་པ་རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པས་བཞེས་ཏེ་ད་ལྟའི་ཐུབ་དབང་བདུད་འདུལ་མའི་

གཟུངས་སུ་བཞུགས། 

གསུང་རློམ། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་གི་སྒློན་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

མེ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འཆད་པ། ཞེས་པ་ལེའུ་བཅུ་བདུན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

མཛད། རེ་འདི་ཉིད་ཀི་བཤད་སྲློལ་འཛིན་པའི་སློབ་མ་འདུལ་ནག་པ་དཔལ་ལྡན་བཟང་པློ་དང་། 

པཎ་ཆེན་བཟང་པློ་བཀྲ་ཤིས། རྒྱུད་ཆེན་སྦྱིན་པ་དཔལ་བ་སློགས་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་བའི་ཁློད་ན་

རྒྱལ་མཚན་གི་ཏློག་ལྟར་མངློན་པར་མཐློ་བ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རེ་དགེ་

འདུན་གྲུབ་པ་ཡིན། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེས་དབུས་ཀི་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་ཕག་བཏབ་རེས་རིམ་བཞིན་

དབུས་གཙང་མདློ་ཁམས་སློགས་མཐའ་དབུས་ཀི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་སུ་རྒྱུད་གྲྭ་སློད་སད་ཀི་རེས་སུ་

འབང་བའི་དགློན་སེ་མང་དུ་འཕེལ། རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་ཆེན་པློའི་བཞེས་སྲློལ་དཔལ་གསང་འདུས་

སློགས་གསང་སགས་རྒྱུད་ཀི་བསན་པ་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་བ་བཅས་སློ། །
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བློད་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ་སློན་བློན་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བློད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགློ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པློ་ཞིག་བྱུང་མློང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགློགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤློད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲློས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགློ་ཉེར་ཡློད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བློད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརློན་དགློས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ཆེད་དུ་རློམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རློམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མློད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅློས་ནློར་

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱློན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

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

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགློས་སློར་བཞག་གིས་རློམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

མ་ཕིར་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅློས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡློད་

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

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀློག་སབས་ངེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

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

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀློད་ཡློད་ན་དེ་ནི་དློ་སྣང་བ་

དགློས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦྱློར་སངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

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

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

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

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡིག་ནློར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀློད་འདུག་ཅེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དློ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱློར་དང་ལམ་སློན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

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

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་བའི་

རྒྱུད་ཀི་སྒོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པའི་འཆད་པ་ལས་ལེའུ་དང་པོ་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་རྒྱལ་བ་ཁབ་བདག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་ངློ་བློ་

དབེར་མེད་པའི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །འདིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་

གསང་བ་འདུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒློན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་འཆད་པ་ལ་བཞི། མཚན་གི་དློན། འགྱུར་གི་ཕག གཞུང་གི་དློན། 

མཇུག་གི་དློན་ནློ། །

དང་པློ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

རྒྱ་གར་སད་དུ་པྲ་དི་པློ་ཏློ་ཏ་ན་ནཱ་མ་ཊི་ཀཱ་ཞེས་གསུངས། དློན་ནི་རྒྱ་གར་ན་ཨ་ཝ་བྷྲཾ་

ཤ་ཟུར་ཆག་གི་སད། པི་ཤ་ཙ་ཤ་ཟའི་སད། པྲ་ཀྲ�་ཏ་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པ་སློ་སློའི་

སད། སཾ་ཀྲ�་ཏ་ལེགས་སྦྱར་གི་སད་དང་བཞི་ལས། ལེགས་སྦྱར་གི་སད་དུ་འགེལ་པ་

འདིའི་མཚན་ལ་པྲ་དི་པློ་ཏློ་ཏ་ན་ནཱ་མ་ཊི་ཀཱ་ཞེས་འབྱུང་ངློ་། །དེ་བློད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། 

པྲ་དི་པ་ནི་སྒློན་མ་དང་པ་ཡི་ན་རློར་འགློ་རྒྱུའི་ཨུ་དང་། ཏློ་དང་ཏ་ན་བཞི་ནི་གསལ་

བར་བེད་པ་དང་། ནཱ་མ་ནི་ཞེས་བ་བ་དང་། ཁི་ཀཱ་ནི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཞེས་པའློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཉིས་པ་ལ། ཅིའི་ཕིར་སྒློན་མ་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཞེས་

བ་ཞེ་ན། འགེལ་པ་འདིས་མུན་ཁུང་དུ་སྒློན་མེ་སྦར་བ་ལྟར་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྦས་དློན་

རྣམས་གསལ་བར་བེད་པས་ན། སྒློན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པ་དང་། ར་བའི་

རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དློན་རྣམས་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་པར་

བེད་པས་ན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའློ། །

གཉིས་པ་འགྱུར་གི་ཕག་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

གསུང་གི་མངའ་བདག་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དློན་ནི། རང་དློན་ཆློས་སྐུ་ལ་སེམས་པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང་། གཞན་དློན་གཟུགས་སྐུ་ལ་ཆེད་དུ་སེམས་པས་ན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། ངག་

གི་དབང་ཕྱུག་བརེས་པས་ན་གསུང་གི་མངའ་བདག ཉློན་མློངས་པས་རྩུབ་རེག་གི་དྲི་

མ་སངས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པས་ཁབ་པས་ན་འཇམ་དཔལ། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་སེམས་པས་ན་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་སེ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པའློ། །གསུམ་པ་གཞུང་གི་དློན་འཆད་པ་ལ། ར་

རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག ར་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དློན་བཤད་པ་དངློས། རྒྱུད་

ཀི་བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ།

དང་པློ་ལ། མཆློད་པར་བརློད་ཅིང་འགེལ་པ་རློམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། 

རྒྱུད་དློན་འགེལ་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ། ལེའུ་སློ་སློའི་བསྡུས་དློན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་

དང་གསུམ་ལས།

དང་པློ་མཆློད་པར་བརློད་པ་དང་། རློམ་པར་དམ་བཅའ་གཉིས་བསློམས་ཏེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཆད་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་རྣམ་ཕེ་

ལེགས་བཤད་པ། །མཐའ་དྲུག་གིས་ནི་འཆིང་བས་བཅིངས་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཡུལ་གྱུར་

རྒྱལ་བའི་འདུས་གང་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་རིམ་གཉིས་གནས་ཀི་རྒྱས་

བཏབ་དེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རེད་པ། །ཁབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བཏུད་

དེ་ཟླ་བ་གགས་པས་རིམ་བཞིན་བཤད། །ཅེས་གསུངས། དློན་ནི་བཏུད་ཅེས་བཤད་

པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་ལ་ན་རློ་རེའི་རིགས་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔ་པློ་ཀུན་ལ་

ཁབ་པའི་བདག་པློ་ལའློ། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔལ་རང་གི་ངློ་བློར་ལྡན་

པས་ན་དཔལ་ལྡན། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ནི། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱློར་ལས། རློ་རེ་སློང་

པ་ཉིད་དུ་བརློད། །སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ཉིད་དེ། །དེ་དག་བདག་ཉིད་གྲུབ་པ་

ནི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བརློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རློ་རེ་ཡུལ་སློང་པ་

ཉིད་དང་། སེམས་དཔའ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་གཉིས་སྣང་ཕྲ་མློས་ཀང་བར་མ་

ཆློད་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་བའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན་ཟླ་བ་གགས་པ་བདག་གིས་

སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན་སྒློ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པློས་སློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན་

རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་དམ་པར་བསན་པ་དང་། འགེལ་པ་རློམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་

གདུལ་བ་གཞན་དག་དང་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུའློ། །

རློམ་པར་དམ་བཅའ་ནི། དེ་ཞེས་པ་ལྷག་མ་འདྲེན་པའི་ཚིག་ཡིན་པས། བཏུད་

ནས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། བཤད་ཅེས་དྲང་ངློ་། །གང་བཤད་ན། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་དཔལ་རང་གི་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་ལྡན་པས་ན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་



  4  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནི་འདུས་པ་ཕི་མ་ལས། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཞེས་བ་བར་གགས། །རྒྱུན་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་

འགྱུར་ཏེ། །གཞི་དང་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་དང་། །མི་འཕྲློགས་པ་ཡིས་རབ་ཕེ་

བ། །རྣམ་པ་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་བཞིན་མི་འཕྲློགས་འབས་བུ་འློ། །གཞི་ནི་

ཐབས་ཞེས་བ་བ་སེ། །གསུམ་གིས་རྒྱུད་ཀི་དློན་བསྡུས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འདིའི་རྒྱུད་དེ་ལ་བརློད་བ་དློན་གི་རྒྱུད་དང་། རློད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ། 

རྒྱུད་ཀི་སྒ་དློན་ནི། རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན་རང་བཞིན་ནམ་རྒྱུའི་རྒྱུད། 

གཞིའམ་ཐབས་ཀི་རྒྱུད། མི་འཕྲློགས་པའམ་འབས་བུའི་རྒྱུད་དང་གསུམ་ཡློད་པ་

ལས། དང་པློ་ནི། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་ནམ་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་

ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། 

མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་རློད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་ནི། དེ་གསུམ་གང་རུང་བརློད་བར་སློན་པའི་རློ་

རེ་འཆང་གི་བཀའ་ནི། རློད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དེ་བཟུང་བར་

བའློ། །རྒྱུད་ཀུན་གི་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ན་རྒྱལ་པློ། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་འདུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའློ། །འློ་ན། དེ་ཁད་པར་དུ་དང་

ལྡན་ཞེ་ན། འཆད་བེད་ཀི་ཁད་པར། བཤད་བའི་དློན་རློགས་དཀའ་བའི་ཁད་པར། 

བཤད་བའི་དློན་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་སུ་འདུ་བའི་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་ནློ། །

ཁད་པར་དང་པློ་ནི། འདིའི་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་ནི་རྣལ་འབློར་མའི་རྒྱུད་ཀི་

ཟླས་དྲངས་པའི་ཐབས་རྒྱུད་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས། ལྷ་མློ་

བཞིས་ཞུས། རློ་རེ་འཕྲེང་བ། དགློངས་པ་ལུང་སློན། ལྷའི་དབང་པློས་ཞུས་པའི་རྒྱུད། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱུད་ཕི་མ་སེ་བཤད་རྒྱུད་ཆེན་པློ་དྲུག་གིས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་རྣམ་པར་ཕེ་ནས་

ལེགས་པར་བཤད་པ་སེ། འཆད་བེད་ཀི་ཁད་པར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ལ་འཆིང་བེད་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞིའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པ་སེ་རྒྱས་བཏབ་པའི་ཁད་པར་དང་། ར་རྒྱུད་ཀི་དློན་

རྣམས་ལམ་འདི་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་སྲས་ས་ཐློབ་པ་ཡན་ཆད་དང་། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་གང་

གིས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རློགས་དཀའ་བའློ། །

ཁད་པར་གསུམ་པ་ནི། འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བརློད་བའི་དློན་ལ་གནས་པ་ཀུན། 

རིམ་གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལས་མི་འདའ་བར་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་བདག་

པློ་རློ་རེ་འཆང་གིས་རྒྱས་བཏབ་པ་དེ་འཆད་དློ། །གང་ཟག་གང་གིས་བཤད་ན་ཟླ་བ་

གགས་པས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བཤད་ན་ར་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གང་། བཤད་རྒྱུད་ཀི་

གཞུང་གང་གིས་འཆད་པའི་ར་བཤད་སྦྱློར་ཚུལ་དང་། ར་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གང་དང་

གང་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞི་གང་གིས་བཤད་པའི་རྒྱ་འགློལ་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་

བཤད་པས་ཐློན་པར་གྱུར་པའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་པློ་དེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་ལས་

རེད་པའི་རིམ་པ་སེ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུད་དློན་འགེལ་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ་ལ། རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀུན་བསྡུས་

ཏེ་སློན་པ་དང་། རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་བཤད་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀུན་བསྡུས་ན་དུ་ཞིག་ཏུ་འདུ་བ་དང་། རྒྱུད་དློན་

ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཚད། སློན་དུ་རིམ་པ་ལྔ་ལ་བསབས་ནས་ཕིས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ལ། རིམ་པ་ལྔ་བསན་པ་དང་། དེ་ཉིད་དུ་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཀུན་འདུས་པར་

བསན་པ་དང་གཉིས། དང་པློ་ལ། སགས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ། སེམས་དམིགས་ཀི་

རིམ་པ། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ། དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་རིམ་པ། གཉིས་མེད་

ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པློ་ནི། གསང་སགས་སྐུ་ནི་རབ་སྒྲུབ་

བེད། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་པློ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་

ལྷའི་སྐུ་ལ་སགས་ཀི་སྐུ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་ལྷའི་སྐུ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་གཉིས་སུ་ཕེ་

བའི་ནང་ནས་སགས་ཀི་ལྷའི་སྐུ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་རིམ་པ་དང་པློ་བསྐྱེད་པའི་

རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་ཞིག་ནི། །རིམ་པ་གཉིས་པ་ཞེས་

བརློད་དློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སྙིང་ཁའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་བའི་རེས་སུ་

ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ཀིས་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་

པའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ས་ལློགས་སུ་བྱུང་བ་ནི་རིམ་པ་གཉིས་པ་

སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་གཙོ་བློ་སློས་པ་ཙམ་ཡིན་གིས་ལུས་

དབེན་སློན་དུ་འགློ་བའི་ངག་དབེན་ཀང་། སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པའི་ནང་དུ་འདུ་བ་

ཡིན་ནློ། །སྣང་བའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་གསུམ་དང་། མཆེད་པའི་རང་བཞིན་གི་

རློག་པ་བཞི་བཅུ་དང་། ཉེར་ཐློབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་ཡློད་པའི་རློག་པ་ཚན་

པ་གསུམ་པློ་དེས། སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རིམ་བཞིན་སློངས་པས། 

ཙམ་གི་སྒས། ཡེ་ཤེས་དེ་གསུམ་གི་སབས་སུ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་དེ་རྣམས་ཡློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་འགློག་པ་སེ་གཅློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་བསན་པ་ནི། །ཡིད་འློང་རིམ་པ་གསུམ་པ་

འློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་བསྐྱེད་པའི་མིང་

ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ཞེས་བསན་པས། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷ་སྐུ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ནི་རིམ་པ་གསུམ་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དག་པ་ནི། །རིམ་པ་བཞི་པ་ཞེས་བརློད་

དློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཅུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་ཟུང་འཇུག་གི་ས་ལློགས་སུ་བྱུང་བ་ནི། རིམ་པ་བཞི་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་

རིམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བློ་སློས་པ་ཡིན་གི། སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་

བེད་པའི་རེས་གཞིག་དང་རིལ་འཛིན་གཉིས་ཀི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀང་དེའི་ནང་

དུ་སྡུད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ནི། བདེན་གཉིས་སྦྱློར་བ་གང་ཡིན་པ། །ཟུང་འཇུག་ཅེས་བ་ལྔ་པ་

སེ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཀུན་རློབ་བདློན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དློན་དམ་

བདེན་པ་དག་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི། རིམ་པ་ལྔ་པ་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདི་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མཆློག རྒྱུད་ཀུན་གི་ནི་དློན་བསྡུས་

པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སར་བཤད་མ་ཐག་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སློགས་པའི་

རིམ་པ་ལྔ་པློ་དེ་ནི་རློ་རེ་འཆང་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཡན་ལག་སེ་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སེ་བཞི་པློ་ཀུན་གི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུད་དློན་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཚད་ནི། རིམ་པ་འདི་ཡི་དབེ་བ་

ཡང་། །སྤློས་པའི་རིམ་པ་རྣམ་པ་མང་། །དེ་རྣམས་ཡང་དག་བསྡུས་པ་ནི། །གང་གིས་

ཤེས་པ་རྒྱུད་རིག་དེ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་བསྐྱེད་རློགས་ལ་

སློགས་པའི་རིམ་པ་འདི་ཡི་དབེ་བ་ཡང་། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སློ་སློར་རྒྱ་ཆེར་སྤློས་པ་སེ་

བཤད་པའི་རིམ་པ་རྣམ་པ་མང་པློ་ཡློད་པ་དེ་རྣམས་འདིའི་རིམ་པ་ལྟར་འདུ་བར་སྒྲུབ་

པ་པློ་གང་གིས་ཤེས་པ་དེས་ནི་རྒྱུད་ཀི་དློན་རིག་པར་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན། བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་ཀུན་གི་དློན་རྣམས་འདིའི་རིམ་པ་ལྟར་འདུ་བར་ཤེས་པའི་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་ཀུན་གི་ལམ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་

མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡློད་པས། དེའི་རྒྱུར་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་འགློ་དགློས། 

དེའི་རྒྱུར་དློན་གི་འློད་གསལ་འགློ་དགློས། དེའི་རྒྱུར་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་འགློ་

དགློས། དེའི་རྒྱུར་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ཀིས་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་མཆེད་

ཐློབ་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དངློས་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེ་འགློ་དགློས། དེའི་སློན་དུ་སྙིང་ཁའི་ར་

མདུད་གློལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་རྣལ་འབློར་བསྒློམ་པ་

དེ་འགློ་དགློས། དེའི་སློན་དུ་སྐྱེ་འཆི་བར་དློ་གསུམ། སྐུ་གསུམ་དུ་འཁེར་བར་བེད་

པའི་ལམ་ཁེར་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་འགློ་དགློས་

པ་རྣམས་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། སགས་དང་སེམས་དང་ལུས་དང་ནི། །རྣམ་དག་དང་ནི་ཟུང་

འཇུག་པ། །རིམ་པ་ལྔ་ཡི་བསྡུས་པའི་དློན། །ཤེས་ནས་མཐའ་དྲུག་ལ་འཇུག་གློ །ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས། དློན་ནི། རྒྱུད་དློན་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཚད་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། འདུས་པའི་

རྒྱུད་བཤད་ཉན་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀི་

གཞུང་ཕྲན་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི། སགས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། སེམས་

དམིགས་ཀི་རིམ་པ་དང་། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་དང་། རྣམ་དག་འློད་གསལ་

གི་རིམ་པ་དང་། དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པ་ལྔས་བསྡུས་པའི་དློན་རྣམས་

ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་མཐའ་དྲུག་པ་ཅན་གི་འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་བཤད་

ཉན་ལ་འཇུག་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་བཤད་པ་ལ། གང་བཤད་པར་བ་

བའི་གཞི་རྒྱུད་ཀི་ཆེ་བ་བསན་པ་དང་། རྒྱན་བདུན་གིས་མ་བཤད་ན་དེའི་དློན་མི་

ཤེས་པར་བསན་པ་དང་། དེས་ན་རྒྱན་བདུན་གིས་བཤད་དགློས་པར་བསན་པ། རྒྱན་

བདུན་གི་བཤད་པ་དངློས་དང་བཞི།

དང་པློ་ལ། འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་གི་ར་བར་བསན་པ་དང་། མདློ་སེ་ཀུན་གི་

ཟ་མ་ཏློག་ཏུ་བསན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཇི་སྲིད་ཡ་ར་ལ་ཧའི་བར། །ཀ་ཁ་གྷ་

མཐའ་ཎ་ཛའི་མཐའ། །ད་དྷའི་མཐའ་དང་མ་མཐར་བཅས། །དེ་དེའི་ར་བ་ཡི་གེ་

གསུམ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཡ་ར་ལ་ཝ་ཞེས་པ་མཐར་གནས་ཀི་སེ་དང་། ཤ་

ཥ་ས་ཧ་ཞེས་པ་དྲློ་བའི་སེ་དང་། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་ཞེས་པ་ཀ་སེ་དང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ་ཞེས་

པ་ཙ་སེ་དང་། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ན་ཞེས་པ་ཊ་སེ་དང་། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན་ཞེས་པ་ཏ་སེ་དང་། པ་ཕ་

བ་བྷ་མ་ཞེས་པ་པ་སེ་སེ། གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་དང་། དེར་མ་ཟད་དབངས་ཀི་

ཡི་གེ་རྣམས་མཚན་གི་མཐར་ཡློད་པའི་རྒྱུད་ནི་རྒྱུད་སེ་བཞི་གའི་དབང་དུ་བས་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རྒྱུད་སེ་སློང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པློ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེའི་ར་བ་ནི་ཡི་

གེ་འབྲུ་གསུམ་པ་ཅན་གི་འདུས་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་མཚན་གི་

མཐར་ཡློད་པའི་རྒྱུད་ནི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་མཚན་ལ་ས་མུད་ཙ་ཡ་ཞེས་

པ་ཡ་མཚན་གི་མཐའ་ན་ཡློད་པ་དང་། རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་མཚན་ལ་བཛྲམཱ་ལ་ཞེས་པ་

ལ་མཚན་གི་མཐའ་ན་ཡློད་པ་དང་། དགློངས་པ་ལུང་སློན་གི་མཚན་ལ་བ་ཀ་ར་ཎ་

ཞེས་པ་ཎ་མཚན་གི་མཐའ་ན་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ། །འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་གི་ར་བ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱུད་སེ་གཞན་རྣམས་ཀི་ལམ་གི་གནད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་པློ་

འདིར་འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་གི་ཡལ་ག་དང་ལློ་མ་རྣམས་མཐར་གང་དུ་

འདུ་བའི་གཞིའི་ཤིང་གི་སློང་པློ་ལ་ར་བ་ཞེས་བརློད་པ་ལྟ་བུའློ། །དེ་ཡང་འདུ་རྒྱུའི་ཡི་

གེ་ནི་འབྲུ་གསུམ་དང་། འདུས་པའི་ཡི་གེ་ནི་ས་མཱ་ཛའི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་བེད་དློ། །རྒྱུད་

སེ་གཞན་གསུམ་པློ་ཀུན་གི་གནད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་པློ་འདིར་

བེད་ལས་ཀི་སྒློ་ནས་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སེ་བཞི་པློ་ཀུན་གི་ལམ་གི་བེད་ལས་ནི། 

མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ལམ་གི་

གནད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་འདུ་ཞིང་། ཁད་པར་དུ་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ཆློས་སྐུའི་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་རལ་དུ་བཏློན་ནས་འཆད་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཟད། གཟུགས་སྐུའི་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཡང་འདུས་

པའི་རྒྱུད་འདིར་རལ་དུ་བཏློན་ནས་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ནི། ཐུབ་པ་ཆེན་པློས་ཆློས་ཕུང་པློ། །བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གསུངས་

པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་འདུས་འདི་སྣློད་ཡིན་ཏེ། །དེ་བས་དེ་ནི་རྒྱུད་ཀི་རེ། །ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས། དློན་ནི། ཐུབ་པ་ཆེན་པློས་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་གཉེན་པློར་ཆློས་

ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གསུངས་པའི་སྣློད་རིན་པློ་ཆེ་འཇུག་པའི་ཟ་མ་ཏློག་ལྟ་

བུ་ནི་གསང་བ་འདུས་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གི་ལམ་གི་གནད་

ཐམས་ཅད་བེད་ལས་ཀི་སྒློ་ནས་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་འདུས་པའི་ཕིར། དེ་

ཡང་ཡིན་ཏེ། ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གི་ལམ་གི་བེད་ལས་ནི་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། འདུས་པ་འདིར་ཡང་ཐར་པ་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་གནད་མ་ལུས་པ་ཚང་ཞིང་། ཁད་པར་དུ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཆློས་སྐུའི་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་རལ་དུ་ཡ་བཏློན་ནས་འཆད་

པར་མ་ཟད། གཟུགས་སྐུའི་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡང་རལ་

དུ་བཏློན་ནས་འཆད་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་ཀུན་གི་ར་

བ་དང་མདློ་སེ་ཀུན་གི་ཟ་མ་ཏློག་ཡིན་པས། རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་རྒྱུད་སེ་ཀུན་གི་རེ་

མློ་སེ་མཐློ་ཤློས་སུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་ཉུང་བ་ལ་དློན་མང་བ། །འདུས་པའི་རྒྱུད་ནི་རེད་དཀའ་

ཞིང་། །རྒྱན་བདུན་རློགས་པར་དཀའ་བས་ན། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རྣམ་པར་

འཁློར། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཆེ་བའི་ཁད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་འདུས་པའི་

རྒྱུད་དློན་འཆད་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་སྒློ་ནས་འཆད་སྙམ་ན། རློད་བེད་ཀི་གཞུང་ཉུང་

ཞིང་བརློད་བའི་དློན་མང་བ། བློས་བརློད་བའི་དློན་རློགས་པར་དཀའ་བའི་འདུས་པའི་

རྒྱུད་རྒྱན་བདུན་གི་སྒློ་ནས་འཆད་དགློས་ཏེ། རྒྱན་བདུན་གི་སྒློ་ནས་མ་བཤད་ན་ཉན་

པ་པློ་རྣམས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བ་སྲིད་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འདུས་པའི་རྒྱུད་དློན་རློགས་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་དློན་རྒྱན་བདུན་གི་སྒློ་ནས་འཆད་

དགློས་པ་གང་ཞིག རྒྱན་བདུན་གི་བཤད་པ་དེ་ཡང་རློགས་དཀའ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། དེ་བས་བ་མའི་བཀའ་དྲིན་གིས། །འབད་དེ་རྣམ་པར་

ཤེས་ནས་ནི། །སེམས་ཅན་རེས་བཟུང་འདློད་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་རྣམ་པར་དབེ་བར་

བ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། རྒྱུད་ཀི་དློན་རྒྱན་བདུན་གི་སྒློ་ནས་མ་བཤད་ན་རྒྱུད་

དློན་རློགས་པར་མི་རློགས་པ་དེ་བས་ན། བ་མ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལ་སློགས་པའི་

བཀའ་དྲིན་ལ་བརེན་ནས་རྒྱན་བདུན་གི་སྒློ་ནས་འཆད་ཚུལ་རྣམ་པར་ཤེས་ནས་ནི་

གདུལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བར་འདློད་པ་ཡིས་འབད་དེ་རྒྱན་

བདུན་པློ་དེ་ཡི་རྣམ་པར་དབེ་བ་སེ་བཤད་པར་བའློ། །

བཞི་པ་ལ། མདློར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། དློན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པློ་ནི། གེང་བསང་བ་ཡི་གངས་ནི་ལྔ། །ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། །རྒྱས་

བཤད་མཐའ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག །བཤད་པ་ཡང་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །ལྔ་པའི་དབེ་བ་རྣམ་པ་

གཉིས། །དྲུག་པའི་དབེ་བ་ལྔ་དང་ལྡན། །བདུན་པའི་དབེ་བ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །རྒྱན་

རྣམས་མདློ་རུ་བསྡུས་པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། གེང་བསང་བའི་རྒྱན། འཚང་

རྒྱ་ཚུལ་གི་རྒྱན། མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན། ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན། འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན། རྒྱུད་

ལ་འཇུག་པ་གང་ཟག་ཉན་པ་པློའི་རྒྱན། དགློས་པའི་རྒྱན་ཏེ་བསྡུ་ན་རྒྱན་བདུན་དུ་འདུ་

ལ། དེ་ཡང་གེང་བསང་བའི་རྒྱན་ལ་མཚན་གི་ཁད་པར། ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བའི་

ཁད་པར། མཛད་པ་པློའི་ཁད་པར། ཚིག་དློན་གི་ཚད་ཀི་ཁད་པར། དགློས་པའི་ཁད་

པར་ཏེ་ལྔ་དང་། འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གི་རྒྱན་ལ། རྒྱུད། གེང་གཞི། ངེས་ཚིག རྒྱུ་དང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཞི།མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས། དགློངས་དགློངས་མིན་གཉིས། སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཏེ་དྲུག་དང་། ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་ལ་ཡིག་སྤི་གཉིས། །སྦས་

མཐའ་གཉིས་ཏེ་བཞི་དང་། འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་ལ་ཚོགས་བཤད་སློབ་བཤད་གཉིས། 

ཉན་པ་པློའི་རྒྱན་ལ། ཨུཏྤལ། པད་དཀར། པདྨ། ཙན་དན། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

སེ་ལྔ་དང་། དགློས་པའི་རྒྱན་ལ། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་ངེས་པའི་རྒྱན་དང་། དློན་དམ་

བདེན་པ་ངེས་པའི་རྒྱན་ཏེ་ཕེ་ན་ཉེར་བརྒྱད་དུ་ཡློད་དློ། །ཅིའི་ཕིར་རྒྱན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། 

རང་བཞིན་གི་རྒྱན་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་བཟང་པློ་ལ་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་མཐའ་དྲུག་དང་

ཚུལ་བཞི་ལ་སློགས་པས་སྤས་པ། གསལ་བེད་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་

བས་ཡིད་ས་འཕྲློག་པར་བེད་པས་ན་རྒྱན་ཏེ། དཔེར་ན་རང་བཞིན་གི་རྒྱན་སྐྱེས་བུའི་

གཟུགས་བཟང་པློ་ལ་མཛེས་བེད་ཀི་རྒྱན་གདུ་བུ་ལ་སློགས་པས་སྤས་པ། གསལ་

བེད་མེ་ལློང་གི་ནང་དུ་ཤར་བ་ན་སྲེད་ལྡན་རྣམས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་

པས་ན་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནློ། །ཉེར་བརྒྱད་པློ་དེ་དག་གིས་གང་ལ་བརྒྱན་པར་བ་

བའི་གཞི་ནི་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་རྒྱན་ཚུལ་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་

པ་དང་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ། རྒྱན་བདུན་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། རྒྱན་བདུན་གི་དློན་སློ་

སློར་བཤད་པ། བཤད་ཚུལ་དེ་རེད་དཀའ་ཞིང་འདློར་དུ་མི་རུང་བར་བསན་པ། བཤད་

རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་བསེན་ནས་རྒྱུད་བཟུང་བར་གདམས་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། 

བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་འབང་ནས། །རྒྱན་ནི་བདུན་པློ་རྣམས་ཀི་ནི། །རིམ་བཞིན་དུ་

ནི་རེ་རེ་ཡི། །བསན་པ་དག་ནི་བདག་གིས་བ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། བཤད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རེས་སུ་འབང་ནས་རྒྱན་དེ་ལ་བསྡུ་ན་བདུན་དང་། 

ཕེ་ན་ཉེར་བརྒྱད་དུ་ཡློད་པ་སེ་སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་མདློར་བསན་གི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

བསན་པ་དག་ནི་ཟླ་བ་གགས་པ་བདག་གིས་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་གེང་བསང་བའི་རྒྱན། བཤད་དློན་

ལམ་གི་རིམ་པར་བསྡུས་པ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གི་རྒྱན། གཞུང་དློན་ཇི་ལྟར་འགེལ་པ་

མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན། ཉན་པ་པློ་གང་ལ་དློན་གང་བཤད་པ་འཆད་ཚུལ་གི་

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

བདེན་གཉིས་ངེས་པའི་རྒྱན་དང་དྲུག་ལས།

དང་པློ་ནི། དྲི་བ་དྲིས་ལན་གཉིས་བསློམས་ནས་འཆད་པ་ལ། རྒྱུད་འདིའི་མིང་

ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། །གང་གི་དློན་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །སུ་ཞིག་བེད་པློ་འདིའི་ཚད་

གང་། །འདི་ཡི་དགློས་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །རྒྱུད་ཀི་མཚན་ནི་མིང་ཡིན་ལ། །སྐྱེ་བློ་འདློད་

ཆགས་ཅན་དློན་དུ། །འདི་ཡི་བེད་པློ་རློ་རེ་སེམས། །ཚད་དག་ཀང་ནི་བཤད་བ་

སེ། །ལེ་འུ་དེ་བཞིན་ཆློ་ག་དང་། །དུམ་བུ་དེ་བཞིན་རིམ་པར་ཕེ། །དེ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་

འགྱུར་ཏེ། །གཞུང་ཉིད་ཀི་ནི་གངས་ཀང་ངློ་། །དགློས་པ་ཡང་ནི་བཤད་བ་སེ། །ཞི་

སློགས་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། །དེ་བཞིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་

མཆློག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། རྒྱུད་འདིའི་མིང་ཅི་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན་རྒྱུད་

འདིའི་མཚན་ནི་མིང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རྒྱུད་ཀི་མིང་དྲིས་པའི་ལན་དུ། རྒྱུད་ཀི་མཚན་ནི་

མིང་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུད་ཀི་མཚན་དང་མིང་གཉིས་ལ་ངེས་

དཀའ་སའི་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་སྐྱློན་མེད་དེ། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལས། རྒྱུད་ཀི་མཚན་ནི་མིང་ཡིན་ལ། །ཞེས་པའི་དློན། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་དེ་

བ་མེད་ཀི་ར་རྒྱུད་མང་པློ་ཞིག་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་འཆད་བེད་ཡིན་པས་བ་

མེད་ཀི་རྒྱུད་སྤིའི་དབང་དུ་བས་ནས་བེ་བག་གི་མིང་སློས་མ་མཛད་ལ། སྒློན་གསལ་

ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་ཡིན་ཀང་

སབས་ཐློབ་ཀི་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བ་བར་གློ་

བར་བའློ། །གདུལ་བ་གང་གི་དློན་དུ་མཛད་སྙམ་ན་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་སྐྱེ་བློ་

དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པའི་གང་ཟག་གི་དློན་དུ་མཛད་

པ་ཡིན་ནློ། །སུ་ཞིག་རྒྱུད་འདིའི་བེད་པ་པློ་ཡིན་སྙམ་ན། རྒྱུད་འདིའི་བེད་པ་པློ་ནི་

བཙུན་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གི་རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ། །རྒྱུད་འདིའི་ཚིག་དློན་གི་ཚད་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རྒྱུད་འདིའི་

ཚིག་དློན་གི་ཚད་དག་ཀང་བཤད་པར་བ་སེ། རྒྱུད་འདིའི་དློན་གི་ཚད་ལ་ལེའུ་དང་

ཆློ་གའི་སད་དློད་ཀལྤ་ཞེས་པ་རློག་པ་ལའང་འཇུག་པས་རློག་པ་དང་། དུམ་བུ་དང་

རིམ་པར་ཕེ་བ་སེ་རྣམ་པ་བཞིའི་ནང་ནས་ལེའུ་བཅུ་བདུན་དུ་ཡློད་ལ། དེར་མ་ཟད་

དློན་དེ་དག་བརློད་བར་སློན་པར་བེད་པའི་གཞུང་ཉིད་ཀི་གངས་ཚད་ཀང་ལེའུ་བཅུ་

བདུན་དུ་ཡློད་དློ། །རྒྱུད་འདིའི་དློན་རློགས་པའི་དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། རྒྱུད་འདིའི་

དློན་རློགས་པའི་དགློས་པའང་བཤད་པར་བ་སེ། ཞི་སློགས་ཀི་ཆློ་གས་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་ནད་ཞི་བ་དང་། ཚེ་དང་ཤེས་རབ་དང་འབློར་བ་ལ་སློགས་པ་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱལ་

པློ་དང་བློན་པློ་དང་། ཡུལ་འཁློར་དང་། ཕག་རྒྱ་ལ་སློགས་པ་དབང་དུ་བསྡུས་པ་དང་། 

གདུག་པ་ཅན་བསད་པ་དང་། བསྐྲད་པ་དང་། རེངས་པར་བེད་པ་སེ་དངློས་གྲུབ་ཆུང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ངུ་དང་། འབིང་ནི་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ལས། རས་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྒྲུབ་པ་བཤད། །རི་

ལུ་མིག་སན་དངློས་གྲུབ་དང་། །ས་འློག་རལ་གིའི་དངློས་གྲུབ་དང་། །ནམ་མཁར་

འཕུར་དང་མི་སྣང་དང་། ཤི་བ་མེད་དང་ནད་འཇློམས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་གྲུབ་

པ་བརྒྱད་དང་། མཆློག་སངས་རྒྱས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀང་ནི་རྒྱུད་འདིའི་ཉིང་དགློས་

ཡིན་ནློ། །དེས་ན་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་པ་མཚན་

གི་ཁད་པར་དང་། དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པའི་གདུལ་

བའི་ཁད་པར་དང་། བཙུན་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་ཆ་

ལུགས་ཅན་གི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་མཛད་པས་མཛད་པ་པློའི་ཁད་པར་དང་། ལེའུ་

བཅུ་བདུན་ལྟ་བུའི་ཚིག་དློན་གི་ཚད་ཀི་ཁད་པར་དང་། དངློས་གྲུབ་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་ཚེ་དེ་ལ་སེར་བར་བེད་པའི་དགློས་པའི་ཁད་པར་ཏེ། ཁད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་

པའི་འདུས་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་རློགས་པར་

འཇུག་པའི་གཞིར་བཟུང་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་དབེ་བ་བསན་པ་དང་། དབེ་བ་དངློས་བཤད་

པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གེང་བསང་བ་ནི་འདས་ཟིན་ཏེ། །གཉིས་པ་ཡང་ནི་

བཤད་པར་བ། །རྒྱུད་དག་དང་ནི་གེང་གཞི་དང་། །ངེས་པའི་ཚིག་དང་རྒྱུ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི་གེང་བསང་བའི་རྒྱན་ནི་འདས་ཟིན་པ་སེ་བཤད་ཟིན་ལ། 

དེར་མ་ཟད་རྒྱན་གཉིས་པ་ཡང་ནི་བཤད་པར་བའློ། །སར་བཤད་པའི་རྒྱན་གཉིས་པ་

དེ་ལ་བཞིར་ཕེ་བ་དེ་དག་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རྒྱུད་དག་དང་ནི་གེང་གཞི་དང་ངེས་པའི་

ཚིག་དང་རྒྱུ་དང་བཞི་པློ་དེ་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཉིས་པ་ལ། ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་དཔེར་འགློད་པ། དེ་

ལ་བརེན་ནས་ཆགས་ཅན་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ངེས་པར་བ་བ་གཉིས་ལས།

དང་པློ་ནི། མི་ཡི་སྐྱེ་བར་འཁྲུངས་པ་ནི། །རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་པར་

བརློད། །བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་ནང་ནས་ནི། །ངེས་པར་འབྱུང་བ་གེང་གཞི་

ཡིན། །འདུལ་ལས་སློམ་པ་བསན་པ་ནི། །ངེས་པའི་ཚིག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། །འབས་

བུ་འདློད་པས་ཆློས་སྤློད་པ། །དེ་ནི་རྒྱུ་ཞེས་བརློད་བ་སེ། །འདི་ནི་འདློད་ཆགས་བལ་

ཆློས་ཀི། །ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་འདློད་དློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། མི་ཁློམ་པ་

བརྒྱད་དང་བལ་བའི་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ་ནི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་པར་

བརློད་དློ། །འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ་དེ་བཙུན་མློའི་འཁློར་གི་ནང་ནས་ངེས་

པར་འབྱུང་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་དང་པློའི་བཅའ་གཞི་ཡིན་པས་གེང་གཞི་ཡིན་པར་

རབ་ཏུ་བསན་ཏློ། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེས་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་སློམ་པའི་བསྲུང་

ཐབས་བསན་པ་རྣམས་གདློན་མི་ཟ་བར་ངེས་པར་བསེན་དགློས་པའི་གནས་ཡིན་

པས་ངེས་པའི་ཚིག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །འདུལ་བའི་ཀུན་སྤློད་ལ་གནས་པ་དེས་

འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་པས་དཀའ་བའི་ཆློས་སྤློད་པ་དང་། མི་གཡློ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བརློད་

དློ། །དེ་ལྟར་ན་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། འདུལ་བའི་

ཀུན་སྤློད་ལ་གནས་པ་དང་། མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་བཞི་

པློ་འདི་ནི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ལམ་གི་ཆློས་ཀིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་ནི་རྣམ་

པ་བཞིའློ། །ཁློ་ན་རེ། འདིར་ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་སློན་པ་མི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རིགས་ཏེ། འདིར་དེ་སློན་པའི་སབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་ཆགས་ཅན་གི་ལམ་

གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་སློན་པའི་སབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རློ། །དེའི་ལན་ལ་ཁློ་

ན་རེ། སྐྱློན་མེད་དེ། ཆགས་ཅན་གི་ལམ་གི་གློལ་ས་མི་མཐུན་ཕློགས་ཤེས་པའི་ཕིར་

དུ་འདིར་ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་མི་

རིགས་ཏེ། ཆགས་ཅན་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ་

ངེས་པར་དགློས་ཤིང་། ཁད་པར་དུ་དགེ་སློང་རློ་རེ་འཛིན་པ་སགས་སྤློད་པའི་རེན་

མཆློག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། དེས་ལམ་སྲིད་ཚད་

བསན་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི་བརྒལ་བ་ཉིད་ལན་དུ་

སློང་བའི་ཕིར། དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། རྒྱ་ཆེར་རློལ་པ། ཉན་ས། མཛོད་ལ་སློགས་

པར། བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པ་སློན་དུ་སློང་བའི་བང་

སེམས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དེས་འདློད་པའི་རེན་ལ་ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་

བའི་ཚུལ་ལ། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ། འདུལ་བའི་ཀུན་སྤློད་

ལ་གནས་པ། མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་དང་བཞི་དགློས་

པར་གསུངས་པའི་དློན་དཔེར་མཛད་ནས། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་འདློད་པའི་

རེན་ལ་ཆགས་ཅན་གི་ལམ་གིས་སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་

ཡང་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་དང་། བསྐྱེད་

རློགས་ཀི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་དང་། དེ་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་དང་བཞི་དགློས་

སློ་ཞེས་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀི་ཚུལ་གིས་ནི། །དློན་གསལ་རློགས་ཕིར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པར་བ། །རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་བསྐྱེད་པ་ནི། །རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་པར་

བརློད། །སར་ཡང་རིགས་གཅིག་གྱུར་པ་ནི། །གེང་གཞི་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བསན། །རློ་

རེ་ལ་སློགས་བཟུང་བ་ཉིད། །ངེས་པའི་ཚིག་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །སྒེག་པ་ལ་སློགས་

སྤློད་པ་ནི། །རྒྱུ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས། དློན་ནི། འདློད་ཆགས་

ཀི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་ནི་དློན་གསལ་པློར་རློགས་པའི་ཕིར་དུ་བཤད་པར་

བའློ། །ཐེག་པ་གཞན་དུ་འདློད་པའི་རེན་ལ་ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་

འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ་དགློས་པ་དེ་འདིར་ཡང་ངེས་པར་དགློས་ཤིང་། 

རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་སངས་རྒྱས་སུ་བདག་ཉིད་བསྐྱེད་པ་ནི་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དང་

འདྲ་བས་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་ནི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་པར་བརློད་

དློ། །ཐེག་པ་གཞན་དུ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐྱེས་པ་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་དགློས་པ་དེ་

བཞིན་དུ་སར་ཡང་རིགས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རློགས་རིམ་ནི་རེན་དང་བརེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་མ་ལུས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་གེང་གཞི་ཡིན་ནློ། །རློགས་རིམ་

དེ་ལ་སྣང་ཕློགས་ཀི་རློགས་རིམ་དང་། སློང་ཕློགས་ཀི་རློགས་རིམ་གཉིས་ལས། དང་

པློ་ནི། དབེན་པ་གསུམ་དང་རིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་སབས་ཀི་གསང་ཆེན་རློ་རེ་

འཆང་རྣམས་སུ་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། དབེན་པ་གསུམ་དང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སབས་ཀི་དཔེའི་འློད་གསལ་

དང་། རིམ་པ་བཞི་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་སབས་ཀི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

རྣམས་སུ་ཡློད་དློ། །ཐེག་པ་གཞན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེས་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤློད་ལ་

གནས་དགློས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་རློ་རེ་ལ་
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སློགས་པ་བསེན་པའི་དམ་ཚིག་དང་། བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་དང་། བསྲུང་བའི་དམ་

ཚིག་རྣམས་གདློན་མི་ཟ་བར་ངེས་པར་བསེན་དགློས་པའི་གནས་ཡིན་པས་ན་ངེས་

པའི་ཚིག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ཐེག་པ་གཞན་དུ་འདུལ་བའི་ཀུན་སྤློད་ལ་གནས་

པ་དེས་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་དཀའ་བའི་ཆློས་སྤློད་པ། མི་གཡློ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དགློས་པ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་སྒེག་པ་ལ་

སློགས་པའི་གར་གི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པའི་སྤློད་པ་གསུམ་པློ་གང་རུང་ལ་སློབ་པ་

ནི་འབས་བུ་བང་ཆུབ་ལ་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཞེས་བཤད་པར་བའློ། །དེས་ན་སྲིད་པ་ཐ་མའི་

བང་སེམས་དེས་ཆགས་བལ་གི་ལམ་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་

སྐྱེས་པ་སློགས་བཞི་དགློས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

འདློད་པར་ཆགས་ཅན་གི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་

འཚང་རྒྱ་བ་ལ་རྒྱུད་སྣློད་རུང་དུ་བ་བའི་ཕིར། དབང་དང་དམ་ཚིག་སྣློད་དུ་རུང་བར་

བས་ནས་རྒྱུད་སིན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། སིན་ནས་གློལ་བར་

བ་བའི་ཕིར་དུ་རློགས་པའི་རིམ་པ་དང་། ལམ་དེ་གཉིས་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་

པ་དང་བཅས་པ་བཞི་དགློས་སློ། །ཞེས་རང་ལམ་ལ་ངེས་པ་བརན་པློ་འདྲེན་པར་བེད་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་གཞུང་དློན་ཇི་ལྟར་འགེལ་པ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་

བཤད་པ་ལ། གཞུང་གི་ཚིག་དང་དློན་སློ་སློར་སློན་པ་མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན་བཤད་པ། 

གཞུང་གཅིག་གིས་དློན་རློགས་པར་སློན་པ་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། བཤད་པའི་མཚམས་སྦྱར་བ། གངས་ཀི་སྒློ་ནས་མདློར་བསན་པ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཚན་ཉིད་ཀི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ལ། རྒྱན་ནི་གསུམ་པ་ཉིད་ཀང་ནི། །རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཚུལ་ལས་བཤད་

པའི། །མཐའ་དྲུག་ཚིག་གིས་ངེས་བས་པ། །རྒྱས་བཏབ་དློན་ནི་རབ་རློགས་བ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། རྒྱས་བཤད་ཀི་རྒྱན་ནི་གསུམ་པ་ཉིད་ཀང་ནི་རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་

ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་ར་རྒྱུད་བཤད་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ཚིག་

དློན་བཤད་པའི་སྒློ་ནས་ངེས་པར་བ་དགློས་པས་ར་རྒྱུད་ལ་མཐའ་དྲུག་གིས་རྒྱས་

བཏབ་པའི་དློན་ནི། རབ་ཏུ་རློགས་པ་སེ་བཤད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། དྲང་བ་དང་ནི་ངེས་དློན་བཅས། །དགློངས་པས་བཤད་

དང་དགློངས་མིན་དང་། །ཇི་བཞིན་སྒ་དང་མ་ཡིན་ཏེ། །མཐའ་ནི་དྲུག་ཏུ་ཤེས་པར་

བ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་བྱུང་། དློན་ནི། དློན་མཐའ་ལ་བརེན་པ་དྲང་ངེས་གཉིས། སྒ་

མཐའ་ལ་བརེན་པ་དགློངས་དགློངས་མིན་གཉིས། སྒ་དློན་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ལ་བརེན་

པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཏེ། བཤད་པའི་མཐའ་འམ་སྒློ་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་

པར་བའློ། །དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད་པ་དེ་དློན་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རློད་བེད་

ཀི་གཞུང་གཅིག་གིས་བརློད་བའི་དློན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་བསན་པའི་སྒློ་ནས་བཞག་

པའི་ཕིར། དགློངས་དགློངས་མིན་གིས་བཤད་པ་དེ་སྒ་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

བརློད་བའི་དློན་གཅིག་ཉིད་རློད་བེད་ཀི་གཞུང་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཀིས་བསན་པ་ལ་

བཞག་པའི་ཕིར། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་བཤད་པ་དེ་སྒ་དློན་གཉིས་ཀའི་

མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བརློད་བའི་དློན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་རློད་བེད་ཀི་གཞུང་

མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཀིས་བསན་པ་ལ་བཞག་པའི་ཕིར། 
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གསུམ་པ་ལ། དྲང་ངེས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ། དགློངས་དགློངས་མིན་གི་

མཚན་ཉིད་བཤད་པ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་སློན་པ་ལ། སལ་ངན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བ་ཡིས། །སྦས་ཏེ་བཤད་པ་དྲང་

བའི་དློན། །ཡང་དག་དློན་ནི་རབ་སློན་ཕིར། །ངེས་པའི་དློན་ཡང་གསུངས་པ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། རློ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་དློན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་

ནང་ནས་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་དངློས་ཟིན་གི་དློན་བསན་པའི་བཤད་པ་དེ། རློ་རེའི་ཚིག་

དེས་དྲང་དློན་དུ་བསན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དཔེར་ན་སལ་ངན་རྣམས་ལ་གསང་

བར་བ་བའི་ངེས་དློན་གཞུང་དློན་ལ་ཡློད་ཀང་དངློས་སུ་མི་མཐུན་པར་རྒྱལ་བས་

སྦས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡང་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས། རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་

རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཅིའི་ཕིར་དྲང་དློན་

ཞེས་བ་ཞེ་ན་དངློས་ཟིན་གི་དློན་དང་མི་མཐུན་པར་དློན་གཉིས་པ་ཞིག་དྲང་དུ་ཡློད་

པའི་དློན་གིས་ན་དྲང་དློན་ཞེས་བའློ། །རློ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་དློན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་

ཡློད་པའི་ནང་ནས་དངློས་ཟིན་གི་དློན་དང་མི་མཐུན་པའི་དློན་གཉིས་པ་སློན་པའི་རློ་

རེའི་ཚིག་དེའི་བཤད་པ་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་

ན་ཡང་དག་པའི་དློན་རློགས་རིམ་རབ་ཏུ་སློན་པ་ན། རློ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་པའི་རློ་རེའི་

ཚིག་དེས་ཟུང་འཇུག་བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཅིའི་ཕིར་ངེས་དློན་ཞེས་བ་ཞེ་

ན། དངློས་ཟིན་གི་དློན་དང་མི་མཐུན་པར་དློན་གཉིས་པ་དེར་ངེས་པའི་དློན་གིས་ན་

ངེས་དློན་ཞེས་བའློ། །དེས་ན་གཞུང་གཅིག་གི་དློན་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་

ཡིན་གི། གཞུང་གཅིག་ཉིད་དྲང་ངེས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ནི་མིན་ནློ། །སལ་ངན་རྣམས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ་གསང་བར་བ་བའི་ངེས་དློན་རྒྱལ་བས་སྦས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡང་གསང་བར་བ་

བའི་ངེས་དློན་སལ་ངན་རྣམས་ལ་སྦས་པ་ཡིན་གི། སལ་ངན་ཁློ་ནར་སྦས་པ་མིན་ཏེ། 

གསང་བར་བ་བའི་ངེས་དློན་སལ་བཟང་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་སྦས་ཏེ་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མིན་ན། ར་རྒྱུད་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་

བས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ར་རྒྱུད་དུ་ཡང་གསང་བར་བ་བའི་ངེས་དློན་མ་

སྦས་པར་གསལ་བར་སློན་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ར་རྒྱུད་དུ་གསང་བར་བ་བའི་ངེས་

དློན་སྦས་ནས་མི་གསལ་བར་བསན་པ་རྣམས་གསལ་བར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་བཤད་

རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མང་པློ་གསུངས་པ་རྣམས་དློན་མེད་དགློས་པ་ལ་དློན་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ར་རྒྱུད་དུ་གསང་བར་བ་བའི་ངེས་དློན་སྦས་པ་རྣམས་བཤད་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་

གསུངས་པ་དེའི་དློན་རློགས་པ་ལ་ཡང་ར་བཤད་སྦྱར་ནས་འཆད་ཤེས་པའི་བ་མའི་

མན་ངག་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས་སློ། །དེར་གསལ་བར་མ་བཤད་པའི་དགློས་པ་ནི། 

ལམ་འདི་ལ་བསེན་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཀི་ར་བ་བ་མ་ཡུན་རིང་པློར་སྒློ་དུ་མའི་སྒློ་

ནས་མཉེས་པར་བེད་དགློས་ཞེས་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་གསང་བར་བ་

བའི་ངེས་དློན་སལ་ངན་རྣམས་ལ་སྦས་པ་ཡིན་གི། གསང་བར་བ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་

ན་སལ་ངན་རྣམས་ལ་སྦས་པས་མ་ཁབ་སེ། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། ག་བུར་

དང་ཁག་གི་ངེས་དློན་བང་སེམས་དཀར་དམར་དང་། རློ་རེ་དང་པདྨའི་ངེས་དློན་ཕློ་

མློའི་གསང་གནས་སུ་བཤད་པ་གཉིས། གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ལའང་གསལ་བར་

སློན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། མཆློག་འདློད་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཕིར། །ཆློས་ཀི་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཉིད་རབ་སློན་པ། །འགལ་བའི་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་ཡི། །གསུངས་པ་གང་ཡིན་དགློངས་

བཤད་དེ། །དབང་པློ་དམན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །རློགས་ཕིར་མཆློག་ཏུ་གསལ་

བ་ཡིས། །དེ་ཉིད་ངེས་པར་སློན་པ་ནི། །དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པ་འློ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་

དབང་པློ་རྣློན་པློ་རྣམས་ཀི་ཕིར་དུ་ཆློས་ཀི་དེ་ཉིད་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་

སློགས་པ་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་མན་ཆད་དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་དློན་གཞན་ལ་

དགློངས་ནས་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་རློ་རེའི་

ཚིག་དེས་དགློངས་པའི་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལེའུ་བརྒྱད་པར། 

ན་ཆུང་གཞློན་ནུ་མིག་ཡངས་པ། །གཟུགས་བཟང་གཞློན་པས་བརྒྱན་པ་ནི། །ལློ་

གངས་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལློན་རེད། །ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་ཟུང་འཇུག་བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་

བུའློ། །ཅིའི་ཕིར་དགློངས་པས་བཤད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། དློན་གཞན་ལ་དགློངས་ནས་

སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་བསན་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པའི་དློན་གིས་ན་དགློངས་པས་

བཤད་པ་ཞེས་བའློ། །གསང་ཆེན་གི་སྣློད་དུ་རུང་བའི་གདུལ་བ་དབང་པློ་དམན་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་མཆློག་ཏུ་གསང་བའི་དློན་གསལ་པློར་རློགས་པའི་ཕིར་དུ། 

ཆློས་ཀི་དེ་ཉིད་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་མན་ཆད་

དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་དློན་གཞན་ལ་དགློངས་ནས་བཤད་པ་མིན་པར་དློན་དེ་

སྒ་དྲང་ཐད་དུ་གསལ་བར་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ་དེ་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་

དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལེའུ་གཉིས་པར། 

བདག་མེད་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་ཚིག་གིས་དློན་གི་འློད་གསལ་བསན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །ཅིའི་ཕིར་དགློངས་

པ་མིན་པས་བཤད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། དློན་གཞན་ལ་དགློངས་ནས་སྒ་འགལ་བ་གཞན་

གིས་བསན་པ་མིན་པར་དློན་དེ་གསལ་པློར་སློན་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པས་ན། 

དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པ་ཞེས་བའློ། །དགློངས་དགློངས་མིན་གིས་བཤད་པའི་

དློན་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

གི། དགློངས་དགློངས་མིན་གིས་བཤད་པའི་དློན་ཡིན་ན། འློད་གསལ་དང་ཟུང་

འཇུག་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སེ། ལེའུ་དང་པློར། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་བེད་པ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་ལྟ་

ཅི་སློས། ཞེས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་པད་དཀར་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་དམན་པ་བཞིར་

བཤད་པ་ནི། དགློངས་པས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། ལེའུ་བདུན་པར། ཡི་གེ་ཧཱུཾ་དང་ༀ་

དག་དང་། །ཨཱཿ དང་ཕཊ་ཀང་རབ་བརག་བ། །འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་ཁབ་པ་ཡིས། །རློ་རེ་

པདྨློ་རྣམ་པར་བསྒློམ། །ཞེས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་གསང་བ་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་

ཆློ་ག་བསན་པར་བཤད་པ་ནི། དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་སློགས་པ་གློང་དུ་སལ་ངན་ལ་སྦས་

པར་གསུངས་པ་དང་། འདིར་གང་ཟག་དབང་པློ་དམན་པ་བཞི་ལ་གསལ་བར་སློན་པ་

གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་གང་ཟག་དང་གཞུང་གཉིས་ཀའི་ངློས་ནས་མི་

འགལ་ཏེ། གློང་གི་སལ་ངན་གི་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ནི་དབང་པློ་མ་སྦྱངས་པ་དང་། 

འདིར་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་དབང་པློ་སྦྱངས་པ་ལ་བཞག་པའི་ཕིར། འློ་ན་གང་ཟག་
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དམན་པ་བཞི་པློ་དབང་པློ་སྦྱངས་མ་སྦྱངས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གང་ཟག་

དམན་པ་བཞི་དབང་པློ་མ་སྦྱངས་པ་ནི། ཚེ་དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་ལུས་དབེན་མཐར་

ཕིན་ནས་ངག་དབེན་གི་རློགས་པ་སྐྱེ་ནུས་ཀང་། ངག་དབེན་ཚེ་དེ་ལ་མཐར་ཕིན་མི་

ནུས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ལ། དབང་པློ་སྦྱངས་པ་ནི་ཚེ་དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་། ལུས་

དབེན་དང་། ངག་དབེན་མཐར་ཕིན་ནས་སེམས་དབེན་གི་རློགས་པ་སྐྱེ་ནུས་ཀང་། 

སེམས་དབེན་གི་རློགས་པ་མཐར་ཕིན་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་སློགས་པ་གློང་དུ་སལ་

ངན་ལ་སྦས་པར་གསུངས་པ་དང་། འདིར་གང་ཟག་དབང་པློ་དམན་པ་བཞི་ལ་གསལ་

བར་གསུངས་པ་གཉིས་གཞུང་གི་ངློས་ནས་མི་འགལ་ཏེ། དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་

འཇུག་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་དློན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་བསན་པས་དློན་གཉིས་པ་དེ་

སྦས་ནས་བསན་དགློས་ལ། དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་

དློན་གཅིག་ལས་མི་སློན་པས་དློན་གཅིག་པློ་དེ་གསལ་བར་སློན་དགློས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། དཀིལ་འཁློར་སློགས་དང་ཆློག་ཞི་བ། །སྤློད་པ་ཇི་ལྟ་ཇི་

ལྟར་གསུངས། །དློན་རྒྱས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཇི་བཞིན་སྒར་གསུངས་

པའློ། །ཀློ་ཊ་ཁ་ལ་སློགས་པའི་སྒ། །འཇིག་རེན་བསན་བཅློས་ལ་མེད་ཅིང་། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་བརར་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཇི་བཞིན་མིན་པར་བསྒགས། །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་བ་དང་ལྷ་ལ་ཉེར་སྤློད་ཀི་མཆློད་པས་མཆློད་

པ་དང་། གཏློར་མའི་ཆློ་ག་དང་། སན་གི་སྦྱློར་བ་དང་། ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་

ཚུལ་དང་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་སློགས་གང་རུང་གསལ་བར་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པ། རློ་རེའི་ཚིག་དེས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན་བ་མེད་ཀི་རློག་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་རྣམས་ཀི་རློག་པར་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་

གིས་བི་བ་དང་། ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་

བཤད་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། དངློས་ཟིན་དང་མི་མཐུན་པའི་དློན་གཉིས་པ་མེད་པའི་སྒ་ཇི་

བཞིན་པའི་བཤད་པ་དང་། དེ་ཡློད་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་གི་རློག་པར་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་གིས་

བི་བར་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལེའུ་ལྔ་བར། སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ལ་སློགས་པའི། །སིག་

པ་ཆེན་པློ་བེད་པ་ཡང་། །རློ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཐེག་པ་མཆློག་ནི་འདི་ལ་

འགྲུབ། །ཅེས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །དློན་དེ་ལ་མིང་དེ་དངློས་སུ་འཇུག་

པ་འཇིག་རེན་པ་དང་། སྒ་པ་རྣམས་ཀི་སྒའི་བསན་བཅློས་ཀི་བར་ལ་མེད་ཅིང་། དློན་

དེ་ལ་མིང་དེ་དངློས་སུ་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བར་མཛད་

པར་གྱུར་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་བཤད་པ། རློ་རེའི་ཚིག་དེས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་

བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཀློ་ཊ་ཁ། ཀློ་ཊ་ཝ། ཀློ་ཊ། ཀློ་ཊ་ཝཉྩ། ཀློ་ཊ་

ར་ག ཀློ་ལ་ཁ། ཀློ་ལ་ཝ། ཀློ་ལ། ཀློ་ལཉྩ། ཀློ་ལ་ཏ་ཐ། ཞེས་པའི་སྒ་བཅུ་པློ་དེ་སྤློད་

རྒྱུད་ལས་ཕག་ན་རློ་རེའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སུ་བསན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་

བཏུས་ལས། དབང་པློ་ལྔ་དང་ཡུལ་ལྔ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་དང་། མཉམ་སྦྱློར་

ལས། རླུང་བཅུ་ལ་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་གཞུང་གཅིག་གིས་དློན་རློགས་པར་འཆད་པ་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་
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བཤད་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། སློ་སློའི་མིང་དང་དབེ་

བ། སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་སློན་པར་བེད་པ་ལ། མཐའ་དྲུག་དབེ་བ་བསན་ནས་ནི། །བཤད་པའི་

དབེ་བ་བརློད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པའི་དབེ་

བའི་ངློས་འཛིན་བསན་ནས། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པའི་དབེ་བའི་ངློས་འཛིན་བརློད་

པར་བའློ། །

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། ཚིག་གི་དློན་དང་སྤི་ཡི་དློན། །སྦས་དང་དེ་བཞིན་མཐར་

ཐུག་པའློ། །དང་པློ་གཅིག་པུ་ཁློ་ན་ཉིད། །སྤི་ཡི་དློན་གི་དབེ་བ་གཉིས། །སྦས་པ་རྣམ་

པ་གསུམ་དུ་བཤད། །མཐར་ཐུག་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཚུལ་

བཞིའི་བཤད་པ་ལ་དབེ་ན། ཚིག་གི་དློན་ནམ་ཡི་གེའི་དློན་དང་། སྤིའི་དློན་དང་། སྦས་

དློན་དང་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ་མཐར་ཐུག་པའི་དློན་ཏེ་བཞི་ཡློད་དློ། །དང་པློ་ཡི་གེའི་

དློན་ལ་དབེ་བ་མེད་པས་གཅིག་པློ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། སྤིའི་དློན་གི་དབེ་བ་རྣམ་པ་

གཉིས། སྦས་པའི་དློན་ལ་དབེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ། མཐར་ཐུག་གི་དློན་ལ་དབེ་བ་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། ཡི་གེའི་དློན་བཤད་པ། སྤིའི་དློན་བཤད་པ། སྦས་དློན་བཤད་

པ། མཐར་ཐུག་གི་དློན་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པློ་སློན་པ་ལ། སྒ་ཙམ་ལ་ནི་རབ་གཞློལ་བའི། །ཕི་རློལ་བསན་བཅློས་

མཁས་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་བཀློད་པས་རབ་བསན་པ། །ཡི་གེའི་དློན་ནི་ཡིན་པར་བཤད། ། 

ཅེས་གསུངས། དློན་ནི། ནང་རིག་པའི་སེ་སྣློད་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒའི་བསན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཅློས་ལ་མཁས་པ་ཡིས། སྒའི་གཞུང་ཙམ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་གཞློལ་བའི་སྒློ་ནས་སྒ་དེ་ཡི་

བཀློད་པས་ཏེ། དློན་དེ་ལ་མིང་དེ་དངློས་སུ་འཇུག་པར་སྒ་པ་རྣམས་ཀི་སྒའི་གཞུང་

ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཐློན་པར་ནུས་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེའི་བཤད་པ་རློ་རེའི་ཚིག་དེས་

ཡིག་དློན་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། དངློས་པློ་མེད་པས་སྒློམ་པ་

མེད། །ཅེས་པས་སྣློད་བཅུད་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བར་བསན་པ་ལྟ་བུའློ། །སྒ་པ་རྣམས་

ཀི་སྒའི་གཞུང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཐློན་པར་ནུས་པས་ཡིག་དློན་དང་། དངློས་ཟིན་ལྟར་

བཟུང་དུ་རུང་བའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་། ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བའི་སྤི་དློན་

གསུམ་མི་འགལ་ལློ། །ཡི་གེའི་དློན་ཞེས་པའི་ཡི་གེ་ནི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་ཕེ་

བའི་ཡི་གེ་མིན་གི། མིང་ཚིག་དུ་མ་འདུས་པའི་ཡི་གེའི་ཚོགས་ལ་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་སློན་པར་བེད་པ་ལ། མདློ་སློགས་ལ་ནི་རབ་ཞུགས་པའི། །འགློད་

པ་བཟླློག་པར་བེད་པ་དང་། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་དང་ལྡན་པ་དག །སྤི་ཡི་དློན་ནི་ཡིན་

པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པ་མན་ཆད་གང་རུང་དང་

ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བའི་དློན་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེའི་བཤད་པ་རློ་རེའི་ཚིག་

དེས་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་དབེ་ན། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལམ་

ལྟ་བུ་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་གཉེར་བ་དང་། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་

གཉེར་བ་གཉིས་ཀའི་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བའི་སྤི་དློན་དང་། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་

གསུམ་མན་ཆད་དང་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བའི་སྤི་དློན་གཉིས། ཕི་མ་ལ་ལྷའི་

རྣལ་འབློར་ལྟ་བུ་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དང་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བའི་སྤི་དློན་

དང་། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་མདློ་སེའི་སེ་སྣློད་དང་ལ་སློགས་པ། འདུལ་བའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སེ་སྣློད་དང་། མངློན་པའི་སེ་སྣློད་ལ་ནི་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་སེ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བས་སློན་པ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་སློ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཐློས་པ་

ན། དེ་རང་གིས་ཁས་བངས་པའི་གཞུང་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། དེ་

དག་ལ་འགློད་པ་སེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཟླློག་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་དེ་དག་དང་ཉམས་

སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བའི་སྤི་དློན་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། འདློད་ཆགས་ཆློས་ནི་རབ་སློན་དང་། །ཀུན་རློབ་བདེན་

པ་རློགས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་པློ་རྣམ་བརགས་པའི། །སྙིང་པློ་ཡློད་པས་སྦས་པ་

འློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། རློ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་དློན་མི་མཐུན་པ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་

ནས་སྦས་དློན་གསུམ་པློ་གང་རུང་གི་དློན་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེའི་བཤད་པ། རློ་

རེའི་ཚིག་དེས་སྦས་དློན་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། དངློས་པློ་མེད་

པས་སྒློམ་པ་མེད། །ཅེས་སློགས་ཀིས་སེམས་དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་བསན་པ་ལྟ་

བུའློ། །ཅིའི་ཕིར་སྦས་དློན་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཕི་ན་མི་མངློན་ཞིང་ནང་ན་སྙིང་པློ་ཡློད་པའི་

ཚུལ་གིས་བསན་པའི་དློན་གིས་ན་སྦས་དློན་ཞེས་བའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན། འདློད་ཆགས་

ཆློས་ནི་རབ་ཏུ་སློན་པ་སེ། འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་དང་། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་རློགས་

པ་སེ། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་གསུམ་པློ་རྣམ་བརགས་པ་སེ། སྣང་བ་

སེམས་སྦས་དང་གསུམ།

 དང་པློ་ལ། དབེ་ན་གཞི་ལམ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ལམ་གི་སྦྱང་གཞིར་

གྱུར་པའི་གཞི་ཕློ་མློ་གཉིས་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་དང་། རློགས་རིམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལས་དང་། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་

འཇུག་པ་དེ་ཡིན་ནློ། །ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་པ་ལ་དབེ་ན། གཞི་ལམ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་དང་། རི་ལམ་གི་ལུས་དང་། བར་དློའི་རླུང་གི་ལུས་

རྣམས་ཡིན། 

གཉིས་པ་ནི། དབེན་པ་གསུམ་གི་སབས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པ་དང་། 

རིམ་པ་གསུམ་པའི་སབས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་དངློས་གནས་པ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །སྣང་བ་

སེམས་ཀི་སྦས་པ་ལ་དབེ་ན། གཞི་ལམ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གཉིད་དང་འཆི་བའི་

སབས་ཀི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡློག་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཉིས་པ་ནི། དབེན་པ་གསུམ་དང་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སབས་ཀི་ལུགས་འབྱུང་

ལུགས་ལྡློག་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རྣམས་ཡིན་ནློ། །གང་ལ་གང་སྦས་ན་རྒྱུད་སེ་

འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་ལ་སྦས་དློན་གསུམ་ཀ་སྦས་པ་ཡིན་ནློ། །བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་

འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་ཀི་ཕློགས་གཅིག་མ་གཏློགས་གཞློན་རྣམས་སྦས་སློ། །སྦས་

ཚུལ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ལྟ་བུ་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་ལ་མ་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་

སྦས་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་ལམ་མིན་པའི་ཚུལ་གིས་སྦས་པ་དང་། ར་རྒྱུད་དུ་

བསན་ཀང་ཕི་ནས་མི་མངློན་པར་ནང་ན་སྙིང་པློ་ཡློད་པའི་ཚུལ་གིས་སྦས་པ་དང་

གསུམ་དུ་ཡློད་པ་ལས་འདིར་ཕི་མ་བཟུང་ངློ་། །

བཞི་པ་སློན་པ་ལ། འློད་གསལ་བ་ནི་རབ་སློན་དང་། །ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རློགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་སེ། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མཐའ་བཤད་དེ། །མཐའ་ནི་མུར་ཐུག་པ་ཡི་ཚིག །ཅེས་

གསུངས། དློན་ནི། རློ་རེའི་ཚིག་དེ་ལ་དློན་མི་མཐུན་པ་བཞི་ཡློད་པའི་ནང་ནས་མཐར་

ཐུག་གཉིས་པློ་གང་རུང་གི་དློན་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེའི་བཤད་པ། རློ་རེའི་ཚིག་

དེས་མཐར་ཐུག་གི་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། དངློས་པློ་མེད་པས་

སྒློམ་པ་མེད། །ཅེས་སློགས་ཀིས་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་བསན་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཅིའི་ཕིར་མཐར་ཐུག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། རགས་པ་ཉེར་ལྔ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་

མཐའ་ནི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་མཐའ་ནི་

འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ཡིན་པས་ན་མཐར་ཐུག་ཅེས་བའློ། །དེ་ལ་དབེ་ན། འློད་

གསལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་སློན་པ་སེ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། ཟུང་དུ་འཇུག་པ་རློགས་པ་

སེ། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །གང་གང་དུ་མཐར་ཐུག་ན། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་

སེམས་དང་རླུང་གཉིས་པློ་དེ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུར་མཐར་ཐུག་གློ །མཐར་ཐུག་པའི་ཚུལ་ནི། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སེམས་དེ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་ཏེ་སློང་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་

པའི་ཚུལ་གིས་འློད་གསལ་གི་མཐར་ཐུག་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་དེ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པའི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་གིས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་རྒྱུད་བཤད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་

མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞི་པློ་དེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རྒྱུད་གང་ལ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞིའི་བཤད་པ་རློགས་པར་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་

ཆད་དུ་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡློད་ཀང་། མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་དེ། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་ཀི་ལམ་ལ་

རིམ་གཉིས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་

ཀིས་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་དང་མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་དྲང་ངེས་ཀི་

བཤད་པ་གཉིས་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་གཅིག་སེ། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་དུ་

མྱུ་གུ་སྐྱེ་བར་སློན་པའི་མདློ་དྲང་དློན་གི་མདློ་དང་། མྱུ་གུ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་

པར་སློན་པའི་མདློ། ངེས་དློན་གི་མདློར་བཤད་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་འགལ་ལ། 

འདིར་གཞུང་གཅིག་གི་དློན་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་སུ་འབེད་པའི་སྒློ་ནས་དྲང་དློན་གི་

མདློ་དང་ངེས་དློན་གི་མདློ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་མི་བསྐྱློད་པ་ཞེས་

པའི་དྲང་དློན་དུ་མི་བསྐྱློད་པ་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སློན་པ་དང་། ངེས་དློན་གི་

སྲློག་རློལ་བསན་པ་ལྟ་བུའློ། །

རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་དུ་དགློངས་དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་

འཇུག་པ་ཡློད་ཀང་། མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་དགློངས་དགློངས་མིན་གི་

བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་དེ། མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་དགློངས་དགློངས་

མིན་གི་བཤད་དློན་ཡིན་ན། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་

པའི་དློན་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པར་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་

འཇུག་པ་ཡློད་ཀང་། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པར་མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་

ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་དེ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པར་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་

ཚོན་གིས་བི་བ་ལ་སློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དུ་མཐའ་དྲུག་གི་

ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡློད་དེ། དཀིལ་འཁློར་ཐིག་
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ཚོན་གིས་བི་བ་དང་། ལྷ་ལ་ཉེར་སྤློད་ཀིས་མཆློད་པ་ལ་སློགས་པ་མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་

གལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡློད་པར་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་

བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་

བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡློད་ཀང་། མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་དེ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པར་དློན་དེ་ལ་མིང་དེ་

དངློས་སུ་འཇུག་པ་འཇིག་རེན་པ་དང་སྒ་པ་རྣམས་ཀི་སྒའི་བསན་བཅློས་ཀི་བར་ལ་

མེད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་བར་མཛད་པར་གྱུར་པའི་དློན་

བཤད་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་ལ་མཐའ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་

པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡློད་དེ། ཀློ་ཊ་ཁ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་

གེ་བཅུ་པློ་སྤློད་རྒྱུད་དུ་ཕག་ན་རློ་རེའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་པ་དེ་མཐའ་

དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་བཤད་པ་ཡིན་པར་ཡེ་ཤེས་རློ་

རེ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་དུ་བསན་

པའི་དློན་ཡང་ཡིན། ཡིག་སྤི་གཉིས་ཀིས་བསན་པའི་དློན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་

པ་ཡློད་དེ། སྣློད་བཅུད་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་

བློ་རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སློང་པའི་སློང་ཉིད་དེ། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་

མན་ཆད་ཀིས་བསན་པའི་དློན་ཡང་ཡིན། ཡིག་སྤི་གཉིས་ཀིས་བསན་པའི་དློན་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་དུ་སྦས་དློན་

དང་། མཐར་ཐུག་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་དེ། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དུ་སྦས་དློན་

གསུམ་དང་མཐར་ཐུག་གཉིས་གང་ཡང་སློན་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་མཐའ་དྲུག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་རློགས་པར་འཇུག་པའི་རྒྱུད་ཡིན་ན། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་

དགློས་སློ། །

འློ་ན་མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་

གཉིས་འགལ་ལམ་མི་འགལ་སྙམ་ན། ལག་རི་དང་སལ་ལྡན་གགས་པ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་

ཐ་དད་ཅེས་འགལ་བར་འདློད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་གཞུང་གཅིག་ལ་བཤད་པ་གཅིག་གམ་

གཉིས་ལས་མི་འཇུག་ན་མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། གཞུང་གཅིག་ལ་

བཤད་པ་གསུམ་ཡན་ཆད་འཇུག་ན་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་ཡིན་པས། 

མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་དང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འགལ་བར་འདློད་ཀང་། རང་

ལུགས་ལ། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་

དང་། དགློངས་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་རྣམས་མི་འགལ་ཏེ། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ཁ་དློག་

ལྔ། །ཞེས་པའི་གཞུང་ལ་སྒློན་གསལ་དུ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། སྤློད་

བསྡུས་སུ། དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། རིམ་ལྔར་དགློངས་པས་བཤད་པ་

འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། དགློངས་མིན་

གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ལེའུ་

དང་པློའི་སྒློན་གསལ་དུ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། ལེའུ་གཉིས་པའི་སྒློན་

གསལ་དུ་དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ཚུལ་བཞིའི་

བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མི་འགལ་ཏེ། 

གེང་གཞིའི་སྦས་བཤད་ཀི་ཡི་གེ་བཞི་བཅུའི་བཤད་པ་དེ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་

དློན་ཚང་བའི་ཕིར། མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པའི་ནང་ཚན་གི་དགློངས་པའི་བཤད་པ་
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འཇུག་པ་དང་། དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་གཉིས་པློ་འགལ་ཏེ། གཞུང་

གཅིག་ལ་དགློངས་དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་གཉིས་ཀ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པའི་

ཕིར། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་པ་གཉིས་འགལ་ཏེ། གཞུང་

གཅིག་ལ་དེ་གཉིས་ཀའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་

པ་འཇུག་ན་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པས་ཁབ་པ་དང་། དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་

འཇུག་ན་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པས་ཁབ་བམ་སྙམ་ན། ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་

འཇུག་པ་ན་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁབ་སེ། ཡིག་སྤི་གཉིས་ལ་དྲང་

དློན་གི་དློན་ཚང་དུ་རུང་ཞིང་། སྦས་མཐའ་གཉིས་ལ་ངེས་དློན་གི་དློན་ཚང་དུ་རུང་

བའི་ཕིར། དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་ན་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པས་མ་ཁབ་

སེ། དྲང་དློན་ལ་ཡིག་སྤི་གཉིས་གང་རུང་མེད་པ་དང་། ངེས་དློན་ལ་སྦས་མཐའ་

གཉིས་གང་རུང་མེད་པ་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར། འློ་ན་གཞུང་གཅིག་ལ་བཤད་པ་ཅི་ཙམ་

འཇུག་པ་ཡློད་ཅེ་ན། རིམ་ལྔའི་འགེལ་པ་ནློར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལས། གཞུང་གཅིག་ལ་

བཤད་པ་མང་བ་ལ་བཅུ་བཞི་འཇུག་པ་ཡློད་དེ། མཐའ་དྲུག་དང་ཡིག་དློན་གི་གཅིག 

སྤི་དློན་གི་གཉིས། སྦས་དློན་གི་གསུམ། མཐར་ཐུག་གི་གཉིས་ཏེ་བཅུ་བཞི་འཇུག་པ་

ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། གཞུང་གཅིག་ལ་དགློངས་དགློངས་མིན་གི་

བཤད་པ་གཉིས་ཀ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་དང་། གཞུང་གཅིག་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ནི། གཞུང་

གཅིག་ལ་བཤད་པ་མང་བ་ལ་བདུན་འཇུག་པ་ཡློད་དེ། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ཁ་དློག་ལྔ། 

ཞེས་པའི་གཞུང་ལ་སྒློན་གསལ་དུ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། སྤློད་བསྡུས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སུ་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་། རིམ་ལྔར་དགློངས་པས་བཤད་པ་འཇུག་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ཉན་པ་པློ་གང་ལ་དློན་གང་བཤད་པ་འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་བཤད་པ་ལ། 

འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་བཤད་པ། སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་བསན་པ། དློན་བསྡུ་བ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། འཆད་པས་ཉན་པར་འདློད་པ་ལ། །དབེ་བ་ཡང་ནི་

གཉིས་ཡློད་དེ། །ཚོགས་ལ་བཤད་པར་བསན་པ་དང་། །གཉིས་པ་སློབ་མ་ལ་བཤད་

པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། རྒྱུད་འཆད་པ་པློས་རྒྱུད་ཉན་པར་འདློད་པའི་གང་ཟག་

གང་ལ་དློན་གང་འཆད་པ་འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་ཡང་ནི་གཉིས་སུ་ཡློད་དེ། 

དང་པློ་ཚོགས་པ་ལ་བཤད་པར་བསན་པ་དང་། གཉིས་པ་སློབ་མ་ལ་བཤད་

པར་བ་བ་གཉིས་སུ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་སློན་པ་ལ། ཇི་བཞིན་སྒ་དང་དགློངས་མིན་དང་། །དྲང་བའི་དློན་

དུའང་གང་གྱུར་དང་། །ཡི་གེའི་དློན་དང་སྤི་ཡི་དློན། །ཚོགས་པ་ལ་བཤད་ཡིན་པར་

བརློད། །ཇི་བཞིན་མིན་སྒ་ངེས་དློན་དང་། །དེ་བཞིན་དགློངས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། །སྦས་

དང་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ནི། །སློབ་མ་ལ་ནི་བཤད་པར་འདློད། །ཅེས་གསུངས། དློན་

ནི། མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་། དགློངས་པ་མིན་པ་དང་། དྲང་དློན་

དང་གསུམ། ཚུལ་བཞིའི་ནང་ནས་ཡིག་སྤི་གཉིས་ཏེ་ལྔ་པློ་དེ་ནི་ཚོགས་བཤད་ཀི་

གང་ཟག་ལ་བཤད་པ་ཡིན་པར་བརློད་དློ། །མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་པ་དང་། ངེས་དློན་དང་། དགློངས་པས་བཤད་པ་དང་གསུམ། ཚུལ་བཞིའི་ནང་

ནས་སྦས་དློན་དང་། མཐར་ཐུག་གི་དློན་གཉིས་ཏེ་ལྔ་པློ་དེ་ནི་སློབ་བཤད་ཀི་གང་ཟག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལ་བཤད་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་འབང་ནས། །བདེ་གཤེགས་

རྣམས་ཀི་གདུལ་བ་ལ། །རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་ནི། །བཤད་པའི་དབེ་བ་

གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་གིས་རང་གི་གདུལ་བ་ལ་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རེས་

སུ་འབང་ནས་རིམ་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་

བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ལྔ་ཚན་དང་པློ་དེ་ཚོགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ཁློ་ན་

ལ་བཤད་བ་དང་། ལྔ་ཚན་གཉིས་པ་དེ་སློབ་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ཁློ་ན་ལ་བཤད་བ་

ཡིན་པའི་སྒློ་ནས་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་དུ་དབེ་བ་མིན་ཏེ། ལྔ་ཚན་དང་པློ་དེ་

གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ཁློ་ན་ལ་བཤད་བ་ཡིན་ན། དེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་

བཤད་བ་མིན་དགློས། དེ་མིན་ན་བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་

བཤད་བ་མིན་དགློས། དེ་མ་ཡིན་ན་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་རློ་རེ་འཆང་དུ་བགློད་

པར་བེད་པའི་ལམ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ལྔ་ཚན་

གཉིས་པ་དེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཁློ་ན་ལ་བཤད་བ་ཡིན་ན། དེ་གང་ཟག་དམན་

པ་བཞི་ལ་བཤད་བ་མ་ཡིན་དགློས། དེ་མིན་ན་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་པློ་དེས་རྒྱུད་

ཀི་གཞུང་མ་ལུས་པ་ཐློས་སུ་མི་རུང་དགློས་པ་ལས་གང་ཟག་དམན་པ་བཞིས་རྒྱུད་

ཀི་གཞུང་མ་ལུས་པར་ཐློས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་སྒློན་

གསལ་ལས། གསང་བ་འདུས་པ་འདི་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་

བའི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་འཐློབ་པ་ཐློས་ཤིང་། རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལུས་པ་ཐློས་ཀང་མཐའ་དྲུག་གི་ཚིག་གི་དབེ་བས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལ་རློངས་པ་དང་མ་

བལ་བའི་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་སློགས་པའི་ཉན་པ་པློ་རྣམས། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་ཀི་ཁད་པར་ནི་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་

བཞིའི་བཤད་པ་ལྟར་གཞུང་འཆད་ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་ཕེ་བ་མིན་གི་གདུལ་བ་ཉན་པ་

པློའི་སྒློ་ནས་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་རུང་མི་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཕེ་བ་དང་། 

སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་ཕེ་བ་གཉིས་ཡློད་དློ། །

དང་པློ་ནི། སྤིར་དབང་བཞི་རློགས་པར་ཐློབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་

གནས་པ་ཡིན་ན། རིམ་གཉིས་རགས་པ་ཀུན་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བས་ཁབ་ཅིང་། 

གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་པློ་རིམ་གཉིས་རགས་པ་ཀུན་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་རུང་ཡང་། 

གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ལ་དབང་པློ་སྦྱངས་པ་དང་མ་སྦྱངས་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། 

དབང་པློ་མ་སྦྱངས་པ་ནི་རིམ་གཉིས་རགས་པ་ཀུན་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་རུང་ཡང་རློགས་

རིམ་རློགས་པར་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་མི་རུང་བའི་ཉན་པའི་ཚོགས་བཤད་ཀི་གང་ཟག་

དང་དབང་པློ་སྦྱངས་པ་ནི། རིམ་གཉིས་རགས་པ་ཀུན་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བར་མ་

ཟད། རློགས་རིམ་རློགས་པར་ཉན་པའི་སྣློད་དུ་རུང་བས། ཉན་པའི་སློབ་བཤད་ཀི་

གང་ཟག་ཏུ་འཇློག་པ་ནི་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་དུ་འཇློག་ཚུལ་ཕལ་པ་ཡིན་

ལ། སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་ཕེ་བ་ལ་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་པློ་

བསྐྱེད་རིམ་སྐྱེ་ས་ཞིང་། ཚེ་དེ་ལ་རློགས་པར་སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་ལྡན་ཡང་རློགས་

རིམ་སྐྱེ་དཀའ་ཞིང་། ཚེ་དེ་ལ་རློགས་པར་སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཚོགས་

བཤད་ཀི་གང་ཟག་དང་། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཚེ་དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སྐྱེ་ས་བར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མ་ཟད། རློགས་རིམ་ཀང་སྐྱེ་ས་ཞིང་ཚེ་དེ་ལ་རློགས་པར་སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་ལྡན་

པས་ན་སློབ་བཤད་ཀི་གང་ཟག་ཏུ་འཇློག་པ་དེ་ནི་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་དུ་

འཇློག་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་ཉན་པ་པློའི་རྒྱན་བཤད་པ་ལ། གང་ཟག་གི་

དབེ་བ། ཕེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པ། དབང་པློའི་རིམ་པ་དང་སྣློད་ཀི་ཁད་པར། 

བཤད་པ་གཉིས་ཀི་སྣློད་དུ་འགྱུར་ཚུལ། སྣློད་བརགས་ནས་བཤད་དགློས་པར་བསན་

པ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པློ་སློན་པ་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཉན་འདློད་པའི། །འཇིག་རེན་ངེས་པར་གྱུར་

པ་ནི། །བློ་ཡི་རྣམ་པ་དཔག་མེད་ལས། །གང་ཟག་རྣམ་པ་ལྔར་འདློད་དློ། །ཨུཏྤ་ལ་དང་

པད་དཀར་དང་། །པདྨ་ཙན་དན་རིན་པློ་ཆེ། །རང་བཞིན་ཐ་དད་མིང་གིས་ཏེ། །ཐམས་

ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། འདུས་པའི་རྒྱུད་ཉན་

པར་འདློད་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་དེ་ལ་བློ་རིགས་ཀི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་ཀང་། བསྡུ་ན། ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག པད་དཀར། པདྨ། ཙན་

དན། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དང་ལྔ་ཡློད་པར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཡེ་ཤེས་རློ་

རེ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག པད་དཀར། པདྨ། ཙན་དན། རིན་པློ་

ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བསན་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། དེ་ནི་མ་ལུས་ཐློས་གྱུར་

ལ། །འཛིན་པ་ལ་ནི་རྣམ་པར་མཁས། །སད་ཅིག་གིས་ནི་བརེད་འགྱུར་བ། །ཨུཏྤལ་

ཞེས་བའི་གང་ཟག་གློ །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་མ་ལུས་པ་བ་མ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལས་ཐློས་ནས་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པར་མཁས་ཀང་། བ་མ་དང་བལ་ན་སད་ཅིག་སེ་རིང་

པློར་མི་ཐློགས་པར་བརེད་པར་འགྱུར་བའི་འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་

གྱུར་པའི་གང་ཟག་དེ། འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་ཨུཏྤལ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་བ་ཞེ་

ན། ཨུཏྤལ་དེ་ཆུ་ནང་ན་གནས་པའི་ཚེ་དྲི་ཞིམ་པློ་མང་པློ་འཛིན་ཅིང་རེད་པ་མེད་ལ། 

ཆུ་ནང་ནས་བཏློན་མ་ཐག་ཏུ་རིད་ཅིང་དྲི་ཡལ་ནས་འགློ་བ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་

ན་ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་བའློ། །

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། གཟུང་བ་མང་དུ་ཐློས་གྱུར་ཀང་། །སློན་པ་ཡི་ནི་ནུས་

མེད་པ། །བུམ་པའི་རས་བལ་ས་བློན་འདྲ། །པད་དཀར་ཞེས་བའི་གང་ཟག་གློ །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། གཟུང་བའི་ཚིག་དློན་གློགས་ལས་ལྷག་པར་མང་དུ་ཐློས་ནས་

འཛིན་པར་ནུས་ཀང་། གཞན་ལ་སློན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་དེ། འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་

པའི་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། བུམ་པའི་ནང་དུ་རས་བལ་གི་ས་བློན་སྦངས་པ་ན་འཕེལ་ནས་

ཕིར་འགློ་བ་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་པདྨ་དཀར་པློ་དེ་རང་གི་དྲི་ལྟེ་བའི་སྦུབས་སུ་འཁློར་

ནས་ཕིར་འགློ་བ་མེད་པ་དང་འདྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ན་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་ཅེས་བའློ། །

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། དད་དང་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རེ་ཤེས། །ཐློས་ན་བློ་ཡི་ཁ་

འབེད་ལ། །ཚིགས་མེད་འློད་མ་བཞིན་འཛག་པ། །པདྨ་ཞེས་བའི་གང་ཟག་གློ །ཞེས་
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གསུངས། དློན་ནི། དཀར་ཆློས་ཀི་ར་བ་དད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རེ་ཆེ་བ། ཤེས་རབ་

དང་ལྡན་པ། ཆློས་ཐློས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རབ་འཕེལ་ཞིང་ཚིགས་མེད་པའི་འློད་

མའི་ཕློགས་གཅིག་ནས་ཆུ་བླུགས་པ་ཕློགས་གཅིག་ནས་འཛག་པ་བཞིན་དུ། ཐློས་

པའི་དློན་རྣམས་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བརེད་པར་འགྱུར་བའི་གང་ཟག་འདུས་པའི་

ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པ་དེ། དེའི་གདུལ་བ་པདྨ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་པདྨ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། པདྨ་དེ་དྲི་ཞིམ་པ་མཐློང་

ན་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉི་མས་ཁ་འབེད་པ། ཉི་མ་ཤར་མ་ཐག་

ལྟེ་བར་ཆགས་པའི་ཟིལ་པ་ཡལ་ནས་འགློ་བ་དང་འདྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ན་པདྨ་

ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་བའློ། །

བཞི་པ་སློན་པ་ལ། ཐློས་པ་ཉུང་ཞིང་ང་རྒྱལ་ལྡན། །ར་བ་མེད་པར་མང་དུ་

སྨྲ། །རེས་སུ་བཟུང་བར་མི་ནུས་པ། །ཙན་དན་ཞེས་བའི་གང་ཟག་གློ །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། ཐློས་པ་ཉུང་བ་སེ་ཐློས་པ་ཆུང་ཞིང་ཐློས་པ་ལ་བསྐུལ་བ་ན་ངས་ཤེས་ཀི་ཞེས་ང་

རྒྱལ་དང་ལྡན་པ། ལུང་རིགས་ཀི་ར་བ་མེད་པར་རློད་པ་ན་མང་དུ་སྨྲ་བ། སྐྱློན་དེ་བསལ་

ནས་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་རེས་སུ་བཟུང་དཀའ་བའི་གང་ཟག་འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པ་དེ། དེའི་གདུལ་བ་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། ཙན་དན་དེ་དྲི་ཆུང་བ། ཚེར་

མ་མང་བ། འབས་བུ་མེད་པ། སྦྲུལ་གདུག་པས་དཀྲིས་པས་དྲུང་དུ་ཉེར་མི་རུང་བ་དང་

འདྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ན་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅེས་བའློ། །

ལྔ་པ་སློན་པ་ལ། ཚུལ་ཁིམས་དག་ཅིང་མཁས་ལ་སྒིན། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱུད་གཅིག་པ། །ཐློས་ནས་ལེགས་པར་སློན་པ་ནི། །རིན་ཆེན་ཞེས་བའི་གང་ཟག་

གློ །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་ཅིང་ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་སློན་པས་ན་མཁས་ལ། དགེ་བ་ལ་མཁས་ཤིང་སྤློ་བས་སྒིན་པ་དང་། མགློ་སློས་པ་

ཙམ་གིས་དློན་གློ་བའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་ཞིང་བ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པར་རིགས་ངེས་

པས་ན་རྒྱུད་གཅིག་པ་དང་། རང་གིས་ཐློས་པའི་དློན་གཞན་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་

སློན་ནུས་པ་དང་། ཚེ་དེ་ལ་རློགས་རིམ་རློགས་པར་སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པའི་

གང་ཟག་འདུས་པའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་གྱུར་པ་དེ། དེའི་གདུལ་བར་གྱུར་

པའི་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་ཅེས་བ་ཞེ་ན། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་དེ་རེད་དཀའ་ཞིང་རེད་ན་

དློན་ཆེན་པློར་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ན་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་ཅེས་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཟག་ལྔ་ག་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཉན་པ་པློར་རུང་སེ། རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཉན་འདློད་པའི། །འཇིག་རེན་ངེས་པར་གྱུར་པ་ནི། །ཞེས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཉན་

པར་འདློད་པའི་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལ་ལྔར་ཕེ་བར་གསུངས་པ་དང་། ཐློས་པའི་བག་

ཆགས་སེམས་ལ་བཞག་ནས་ཕིས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གང་ཟག་

ལྔ་ག་ཉན་པ་པློར་རུང་བར་མ་ཟད། འཆད་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་ཡང་རུང་སེ། ཨུཏྤལ་

དང་པདྨ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཆློས་ཀི་སྒ་གང་ཐློས་

མི་བརེད་པར་འཛིན་མི་ནུས་པར་གསུངས་ཀང་། ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་འགའ་ཞིག་

འཛིན་ནུས་པས་དེ་རང་གིས་བསྒློམ་པ་དང་གཞན་ལ་སློན་པས་ཆློག་པའི་ཕིར། རང་
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གིས་ཐློས་པའི་དློན་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་བེད་ནུས་པའི་ཕིར། འདི་ལ་བ་མ་གཞན་དག་

གིས་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་པློ་ཉན་པ་པློར་རུང་ཡང་། ཨུཏྤལ་དང་པདྨ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་ནི་འཆད་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་མི་རུང་སེ། ཐློས་པའི་དློན་དེ་མ་ཐག་བརེད་པས་

རང་གིས་བསྒློམ་རྒྱུ་དང་། གཞན་ལ་སློན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། པད་དཀར་དང་ཙན་དན་

ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གཉིས་སྒྲུབ་པ་པློར་རུང་ཡང་། འཆད་པ་པློར་མི་རུང་སེ། པད་དཀར་

ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་ཚིག་གི་ཡློན་ཏན་མེད་པ་དང་། ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་

གདུལ་བ་གཞན་གིས་ཚིག་དློན་རྣམས་འཛིན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་ནི་ཉན་པ་པློར་རུང་བར་མ་ཟད། འཆད་པ་པློ་དང་སྒྲུབ་པ་པློར་ཡང་རུང་བ་

ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་རློ། །

བཞི་པ་སློན་པ་ལ། ཨུཏྤལ་དེ་བཞིན་པད་དཀར་དང་། །པདྨ་ཙན་དན་ཉིད་དག་

སེ། །གང་ཟག་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི། །ཚོགས་པ་ལ་བཤད་གང་ཟག་གློ །རློགས་པའི་

རིམ་གི་སལ་ལྡན་ཞིང་། །རག་ཏུ་སྤློད་པས་རྣམ་བརྒྱན་པ། །འདི་ནི་རིན་ཆེན་གང་ཟག་

སེ། །སློབ་མ་ལ་བཤད་སྣློད་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཨུཏྤལ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་དང་། པད་དཀར། པདྨ། ཙན་དན་ཉིད་དག་སེ་གང་ཟག་བཞི་པློ་འདི་དག་ནི་

ཚོགས་པ་ལ་སེ། ཐུན་མློང་དུ་བཤད་པར་བ་བའི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་སྐྱེ་ས་ཞིང་། ཚེ་དེ་

ལ་རློགས་པར་སྐྱེ་བའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྣློད་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་ནློ། །དམ་པའི་

སྤློད་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་འདི་ནི་སློབ་མའི་གཙོ་བློ་ལ་

བཤད་པར་བ་བའི་ལམ་རློགས་རིམ་སྐྱེ་ས་ཞིང་། ཚེ་དེ་ལ་རློགས་པར་སྐྱེ་བའི་སྣློད་

ཀི་གང་ཟག་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྔ་པ་སློན་པ་ལ། གང་ཟག་ཤེས་པའི་དབེ་བ་ཡིས། །སྣློད་དང་སྣློད་མིན་

ཡློངས་བརགས་ནས། །རློ་རེ་སློབ་དཔློན་མཁས་པས་ནི། །བཤད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་བ་

འློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། གང་ཟག་གི་བློ་རིགས་ཀི་དབེ་བ་ཤེས་པའི་རློ་རེ་སློབ་

དཔློན་མཁས་པ་ཡིས། རློགས་རིམ་རློགས་པ་སྐྱེ་བའི་སྣློད་དང་སྣློད་མིན་པ་ཡློངས་

སུ་བརགས་ནས་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་བའློ། །

དྲུག་པ་བཤད་དློན་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་བདེན་གཉིས་ངེས་པའི་རྒྱན་བཤད་པ་དེ་

ཉིད་སློན་པར་བེད་པ་ལ། རྒྱན་ནི་དྲུག་པློ་དེ་རྣམས་ཀིས། །བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་

ངེས་བས་པ། །དེ་ནི་རྒྱན་གྱུར་བདུན་པ་སེ། །རློགས་པའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་པ་པློ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། གེང་བསང་བའི་རྒྱན། འཚང་རྒྱ་ཚུལ་གི་རྒྱན། མཐའ་དྲུག་གི་རྒྱན། 

ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན། འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱན། ཉན་པ་པློའི་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་དྲུག་པློ་དེ་རྣམས་ཀི་

ནང་ནས་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི། གེང་བསང་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིས་བཀྲལ་བའི་ཐློན་པའི་ལམ་རྒྱུད་

དང་། གེང་གཞི་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་དང་། རྒྱུ་དང་བཞི་པློ་དེ་འཆད་ཚུལ། ཚོགས་

བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློ་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས། གང་

ཟག་ལྔ་པློ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དློན་དམ་བདེན་

པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་རྣམ་པར་ངེས་པར་བས་པའི་སྒློ་ནས་ཟུང་འཇུག་ལ་གློ་

བ་ཆགས་པ་དེ་ནི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་བདུན་པ་སེ། རློགས་རིམ་གི་གཙོ་བློ་ཟུང་འཇུག་

བསྒྲུབ་པ་ལ་མེད་མི་རུང་ཡིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་ལ་གློ་བ་ཆགས་པའི་ཚད་ཇི་ལྟར་ཡིན་

སྙམ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ན་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡློད་ལ། དེའི་རྒྱུར་སློབ་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཟུང་འཇུག་འགློ་དགློས། དེའི་རྒྱུར་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་འགློ་དགློས། 

དེའི་རྒྱུར་སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་

འགློ་དགློས། དེའི་རྒྱུར་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ཀིས་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་

དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་འགློ་དགློས། དེའི་རྒྱུར་སྲློག་རློལ་གསུམ་པློ་རྣམ་

པར་བསྒློམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་བ་འགློ་དགློས། 

དེ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་གློལ་བ་ལ་སློན་དུ་རློགས་རིམ་པས་ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་པ་

འགློ་དགློས། དེའི་སློན་དུ་སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁེར་བའི་ལམ་ཁེར་

མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རིགས་མཐར་ཕིན་པ་འགློ་དགློས། དེའི་སློན་དུ་

དབང་བཞི་རློགས་པར་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གནས་པ་འགློ་དགློས། 

དེའི་སློན་དུ་བཤེས་གཉེན་བསེན་ཚུལ་ནས་ཞི་ལྷག་གི་བར་གི་ལམ་ཐུན་མློང་བའི་

རྒྱུད་སྦྱངས་པ་རྣམས་ལ་གློ་བ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ཆགས་པ་རྣམས་འགློ་དགློས་སློ། །

གསུམ་པ་བཤད་ཚུལ་དེ་རེད་པར་དཀའ་ཞིང་རེད་ནས་འདློར་དུ་མི་རུང་བར་

བསན་པ་དེ་ཉིད་འཆད་པ་ལ། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེས་འབངས་ནས། །བཤད་སྨྲ་ཤིན་

ཏུ་རེད་པར་དཀའ། །འདི་ལྟར་དྲངས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། །རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ལས་གཞན་ན་

མིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། བཤད་པའི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རེས་

སུ་འབངས་ནས། འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་སྨྲ་བ་དང་ཕྲད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རེད་

པར་དཀའློ། །བཤད་པ་སྨྲ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས་དྲངས་པའི་རྒྱན་བདུན་གིས་བཤད་པ་འདིའློ། །རྒྱན་བདུན་གི་བཤད་པ་འདི་ནི་

རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཞན་མ་རྒྱུད་ལ་སློགས་



  47  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་རྣམས་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་པས། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ཉིད་ལ་

བརེན་ནས་ཤེས་དགློས་སློ། །

བཞི་པ་བཤད་རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་བསེན་ནས་རྒྱུད་བཟུང་བར་གདམས་པ་དེ་

ཉིད་སློན་པ་ལ། དེ་བས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གིས། །གེང་གཞི་རིམ་པའི་སྦྱློར་བར་

བཅས། །བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །འབད་དེ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་བཟུང་

ངློ་། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ཀི་གེང་གཞི་ནས་བརམས་ཏེ་ར་

བཤད་སྦྱར་ནས་བཤད་དགློས་པ་དེའི་ཕིར། བ་མ་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གིས་གེང་གཞི་

ནས་བརམས་ཏེ་ར་བཤད་སྦྱློར་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་བཤད་པའི་རྒྱུད་ལ་མཁས་པར་

གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་འབད་པ་ཆེན་པློས་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཆེན་

པློའི་རྒྱུད་རྣམས་བཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱན་རྣམ་པ་བདུན་བཤད་པའི་རིགས་

པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སར་བཤད་པའི་རྒྱན་རྣམ་པ་བདུན་བཤད་པ་རིགས་

པ་སེ་ཚུལ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའློ། །

གསུམ་པ་ལེའུ་སློ་སློའི་བསྡུས་དློན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ད་ནི་ལེའུ་བཅུ་

བདུན་གི་བསྡུས་པའི་དློན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་ལེའུ་དང་པློ་ལས་ནི་བརློད་པ་དང་། 

བརློད་པར་བ་བའི་བདག་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཉན་

པའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བིན་ནས། དྲང་བ་དང་

ངེས་པའི་དློན་གི་བེ་བག་གིས་བརགས་པ་དང་། རློགས་པའི་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་གཉིས་སློ་སློར་སློན་ཞིང་། ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སློ་སློར་སློན་ཞེས་བཤད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །

གང་ལས་ན། ལེའུ་བཅུ་བདུན་དུ་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་ལེའུ་དང་པློ་

ལས་ནི་སློ་སློར་བསན་ནློ། །གང་བསན་ན་དྲང་བའི་དློན་གི་བེ་བག་གིས་བརགས་པ་

བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་ངེས་པའི་དློན་གི་བེ་བག་གིས་མ་བཅློས་པའི་རློགས་པའི་

རིམ་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཉིས་སློ་སློར་བསན་ནློ། །

གང་ལ་བསན་ན་ཉན་པའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་ལའློ། །ཉན་པའི་སལ་བ་དང་ལྡན་

པར་ཐབས་གང་གིས་བེད་ན། བུམ་དབང་། གསང་དབང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

དབང་། དབང་བཞི་པ་སེ་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་བིན་ནས་ཉན་པའི་སལ་བ་དང་

ལྡན་པར་བེད་དློ། །དབང་བཞི་ཀ་ལ་རིག་པའི་དབང་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཡིན་སྙམ་ན། མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ། ཆུ། ཅློད་པན། རློ་རེ། དྲིལ་བུ། མིང་གི་དབང་རྣམས་ནི་

རིག་པ་སེ། རིག་མ་ལྷ་མློ་བཞི་པློ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པ་ཐློགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་ལས་

ཐློབ་པར་མློས་དགློས་པའི་དབང་ཡིན་པས་ན་རིག་པའི་དབང་དང་། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་

གི་དབང་ནི་རིག་མ་དང་འཁྱུད་པ་ཙམ་བས་པ་ལས་ཐློབ་པའི་དབང་ཡིན་པས་རིག་

པའི་དབང་དང་། གསང་དབང་ནི་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་

གསང་རས་མངས་པ་ལས་ཐློབ་པའི་དབང་ཡིན་པས་ན་རིག་པའི་དབང་དང་། ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ནི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ། 

བདེ་སློང་སྦྱར་བ་ལས་ཐློབ་པའི་དབང་ཡིན་པས་ན་རིག་པའི་དབང་དང་། དབང་བཞི་

པ་ནི་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དཔེར་བས་ནས་

ཐློབ་པའི་དབང་ཡིན་པས་ན་རིག་པའི་དབང་ཞེས་བ་སེ། དྲིལ་བུ་པས། དབང་བསར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དཀིལ་འཁློར་སློན་འགློ་བར། །རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འློ་ན། དཀིལ་འཁློར་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བ་སྙམ་ན། སློན་བྱུང་ལ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ལས་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དེར་དང་རེས་འཇུག་ལ་

རང་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྒློམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་བསྐྱེད་པའི་སྤྲུལ་པའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། སློན་བྱུང་ལ་བརློད་པ་དང་བརློད་པར་བ་

བའི་ཆློས་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་རློ་རེ་འཆང་

གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་རེས་འཇུག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་མློས་དགློས་པའི་ཕིར། 

བརག་གཉིས་ལས། ཆློས་འཆད་པློ་ང་ཆློས་ཀང་ང་། །རང་གི་ཚོགས་ལྡན་ཉན་པློ་

ང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློག་ནས་འཆད་པའི་ལེའུ་གཉིས་པ་ནས་བཅུ་བདུན་

པའི་བར་གི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པློ་རྣམས་ཀི་ལེའུ་དང་པློར་བསན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་

རློགས་རིམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་རྒྱས་པར་འཆད་དློ། །

འློ་ན་རིམ་གཉིས་དངློས་མིན་པའི་འློག་ནས་འཆད་པའི་ལས་ཚོགས་དུ་མ་

བསན་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རིམ་གཉིས་དངློས་མིན་པའི་དློན་གཞན་ལས་

ཚོགས་ཀི་ཆ་བསྐྱེད་རིམ་པས་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་གི་ཡན་ལག་

དང་། རློགས་རིམ་པས་བསྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་ནི་རློགས་རིམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་

བའི་རྒྱུད་དློན་ཀུན་རིམ་གཉིས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པར་མ་འདུས་པའི་སྐྱློན་མེད་དེ། 

འདུས་པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསན་པ། །རིམ་པ་

གཉིས་ལ་ཡང་དག་གནས། །བསྐྱེད་པ་ཡི་ནི་རིམ་པ་དང་། །རློགས་པ་ཡི་ནི་རིམ་ཉིད་

དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་སློན་ལས་གསུངས་པའི་ལེའུ་སློ་སློའི་བསྡུས་དློན་
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ནི། དེ་ཚེ་ཕྱུང་བ་གསློལ་བ་ཡིས། །གསང་སགས་གསུངས་པ་དང་པློ་ཉིད། །ཐུབ་ཆེན་

བང་ཆུབ་སེམས་ཚུལ་དུ། །མཛད་པ་གཉིས་པ་ཡིན་པར་བཤད། །རྣམ་ལྔ་མངློན་པར་

བང་ཆུབ་པའི། །ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་གསུམ་པ་ཡིན། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་རྣམ་པ་

བཞི། །གཟུངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཉིད་བཞི་པ། །བསྲུང་བའི་བསབ་གཞི་རྣམ་བཞི་

དང་། །སྤློད་པའང་འདིར་ནི་ལྔ་པ་སེ། །དྲུག་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི། །ཏིང་འཛིན་

ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་རློ། །བདུན་པ་དེ་ཉིད་མཆློད་པར་བཤད། །སློ་སློའི་དབང་དུ་གཙོ་

བློས་མཛད། །ཕག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བརྒྱད་པར་བསན། །དམ་ཚིག་བཞི་པློ་དགུ་པ་

ཡིན། །རྣམ་པ་བཅུར་ཕེ་ཡང་དག་རློག །བཟླས་པའི་སགས་ཀང་གསུངས་པ་

ཡིན། །བཅུ་གཅིག་མིང་དུ་བྱུང་བ་ནི། །ཕག་རྒྱ་གཅིག་པར་བཤད་དཀིལ་

འཁློར། །བཅུ་གཉིས་པར་ནི་བདག་ཉིད་སྐུ། །ཉན་ཐློས་བང་ཆུབ་སློན་པར་མཛད། །དེ་

བཞིན་རིག་པ་སྤློད་གྲུབ་པ། །མངློན་ཤེས་ལྔ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །བཅུ་དང་བཞི་པར་

བཞི་པློ་དང་། །ཕྲེང་སགས་བ་མ་སློན་པར་མཛད། །ཕློགས་དང་སྐྱབས་སེང་ཉིད་གྱུར་

པ། །དངློས་གྲུབ་དཀིལ་འཁློར་བ་མེད་པའློ། །སྒ་སྒློགས་དུས་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །དཀིལ་འཁློར་རྡུལ་ཚོན་ལྡན་པ་འློ། །སློབ་མ་དབང་བསྐུར་ཉི་ཟླ་དག །ཆགས་

བལ་སྣ་ཚོགས་ཉིད་གྱུར་པ། །སྣ་ཚོགས་ཚིག་གི་དློན་གི་བརའ། །སྣ་ཚོགས་མིང་ཅན་

མིང་གཅིག་པུ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་ལ། 

རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་གསུངས་པའི་བསྡུས་དློན་ནི། བདུན་པ་དང་ནི་གསུམ་པ་

དང་། །བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅློ་ལྔ་པ། །དངློས་གྲུབ་ཞིང་དང་ལྟས་དང་ནི། །བསྙེན་པ་

བསྒྲུབ་པའི་སློམ་པ་འློ། །ཞེས་པའི་བསྙེན་པའི་ལེའུ་བཞིས་བརློད་བ་གང་བསན་པ་ནི། 
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བསྐྱེད་པའི་རིམ་དང་འབེལ་བ་ཡི། །བསྙེན་པ་རློ་རེ་གློ་ཆ་བཞི། ། ཐུན་མློང་དངློས་

གྲུབ་དང་འབེལ་བའི། །མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཞུང་ཉིད་དློ། །ཞེས་པ་ལྟར་དང་། ཡང་དེ་

ཉིད་ལས། དྲུག་པ་དང་ནི་གཉིས་པ་དང་། །བཅུ་པ་དང་ནི་བཅུ་བཞི་པ། །དྲག་སྤློད་

རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། །ཉེར་བསྒྲུབ་པ་ཡི་སློམ་པའློ། །ཞེས་པའི་ཉེ་སྒྲུབ་ཀི་ལེའུ་

བཞིས་བརློད་བ་གང་སློན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ལས། །ཚར་གཅློད་

ཕན་འདློགས་སྤློད་པ་དག །དུལ་དང་གདུལ་དཀའ་ཞི་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

གཞུག་པ་འློ། །ཞེས་པ་དང་། བཞི་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་པ། །བརྒྱད་པ་དང་ནི་བཅུ་

གཉིས་པ། །སློབ་དཔློན་སྤི་ཡི་ལས་དང་ནི། །དངློས་གྲུབ་བརྟུལ་ཞུགས་སློམ་པ་

འློ། །ཞེས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ལེའུ་བཞིས་བརློད་བ་གང་སློན་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་བརྟུལ་

ཞུགས་དང་འབེལ་བའི། །གཞུང་ནི་སློབ་དཔློན་ཕུན་ཚོགས་པ། །བ་མའི་སགས་ཀི་

ལམ་གིས་ནི། །སློབ་མ་ཡློངས་སུ་སིན་བ་བ། །ཞེས་པ་དང་། ལྔ་པ་དང་ནི་དགུ་པ་

དང་། །བཅུ་བདུན་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་

ཀི། །བསན་པ་དག་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་ཡིན། །ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ལེའུ་བཞིས་བརློད་བ་

གང་བསན་པ་ནི། བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་དང་དབང་བསྐུར་བ། །རང་གི་སློབ་མ་བདག་

ཉིད་ཆེ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་ཀི། །བསན་པས་ཡློངས་སུ་གློལ་བ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

ལེའུ་དང་པློའི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་མདློར་བསན་ནས། ལྷག་མ་བཅུ་

དྲུག་གིས་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལ་རང་དློན་གི་བསྙེན་བསྒྲུབ་

ཡན་ལག་བཞི་དང་། གཞན་དློན་གི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་དང་གཉིས་ལས། 
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དང་པློ་ལ་རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་བསྙེན་པ། ཉེ་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་ཆེན་དང་

བཞི། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་བསྙེན་པ་ནི། ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བསྙེན་པློ་དང་

རློགས་རིམ་པའི་བསྙེན་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་དམིགས་

པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་ཐུན་མློང་བའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་

འབེལ་བའི་རློ་རེ་བཞི་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བསྙེན་པ་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷའི་

རྣལ་འབློར་ལ་དམིགས་པ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་

དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དང་འབེལ་བའི་རློ་རེ་བཞི་ནི་རློགས་རིམ་པའི་བསྙེན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ནས་བཤད་པའི་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ནས་བཤད་པའི་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ནི་གཞན་དློན་གི་བསྙེན་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། བདུན་པ་དང་ནི་གསུམ་པ་དང་། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་

བཞི་དང་། དེ་དག་གི་བརློད་བ་གང་སློན་པ་ནི། བསྐྱེད་པའི་རིམ་དང་འབེལ་བ་ཡི། །ཞེས་

སློགས་རྐང་པ་བཞིས་སློན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་

དམིགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རང་གི་ལྷའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ནི། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་ཉེ་སྒྲུབ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་

ན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་དེ་འདྲའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་

བརེན་ནས་རང་གི་ལྷའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཉེ་སྒྲུབ་དང་རློགས་རིམ་

པའི་དེ་འདྲའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་རང་

གི་ལྷའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་ཉེ་སྒྲུབ་ཡིན་ནློ། །

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཤད་པའི་སགས་ལ་གཞློལ་བའི་ཕྲེང་སགས་བཅློ་

ལྔའི་སྒློ་ནས་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་འགུགས་

པའི་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་པར་བཤད་པ་དང་། རློགས་རིམ་པས་དེ་འདྲའི་ལྷའི་རྣལ་

འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་བསད་བསྐྲད་ལ་སློགས་

པའི་དྲག་པློའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ནི་གཞན་དློན་གི་ཉེ་སྒྲུབ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། དྲུག་

པ་དང་ནི་གཉིས་པ་དང་། །ཞེས་སློགས་སར་དྲངས་པའི་རྐང་པ་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་

བརློད་བ་གང་སློན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ལས། །ཞེས་སློགས་རྐང་པ་

བཞིས་སློན་པ་ཡིན་ནློ། །ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་

དམིགས་པ་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་ལྷའི་སྙིང་པློ་

བསྐྱལ་ནས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་དེ་འདྲའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་

དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་བས་ཏེ་

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བསྒྲུབ་པ་དང་། རློགས་རིམ་

པའི་དེ་འདྲའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རློར་བཟླས་ཀི་སྒློ་ནས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་

ཡིན་ཞིང་། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་བིས་བསྒྲུབ་བས་ནས་སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་དབང་

བསྐུར་བ་ནི། གཞན་དློན་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། བཞི་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་

པ། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་བརློད་བ་གང་སློན་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་

བརྟུལ་ཞུགས་དང་འབེལ་བའི། །ཞེས་སློགས་རྐང་པློ་བཞིས་སློན་པ་ཡིན་ནློ། །ཡབ་

ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་ལྷའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་ཏེ་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་

གྲུབ་བསྒྲུབས་ནས། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་འབས་དུས་ཀི་དློན་གི་འློད་གསལ་བསྒྲུབ་པ་

ནི། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་དབེ་ན་བསྐྱེད་རིམ་པའི་

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཆ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པའི་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ནས་བཤད་པའི་ལས་ཚོགས་

བསྒྲུབ་པ་ནི། གཞན་དློན་གི་སྒྲུབ་ཆེན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ལྔ་པ་དང་ནི་དགུ་པ་

དང་། །ཞེས་སློགས་རྐང་པ་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་བརློད་བ་གང་སློན་པ་ནི། བརྟུལ་

ཞུགས་བཟང་དང་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་སློགས་རྐང་པ་བཞིས་སློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ར་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དློན་དངློས་བཤད་པ་ལ། མཚན་གི་དློན། འགྱུར་གི་

ཕག གཞུང་གི་དློན། མཇུག་གི་དློན་དང་བཞི། 

དང་པློ་ལ། མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། མཚན་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་སློན་

པ་ལ། རྒྱ་གར་སད་དུ་ཞེས་པ་ནས། གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། དློན་ནི། 

རྒྱ་གར་ན་སད་རིགས་ཆེན་པློ་བཞི་ཡློད་པ་ལས། སཾ་ཀྲི་ཏའི་སད་དུ་རྒྱུད་འདིའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཚན་ལ། ཤྲི་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཛ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་བློད་སད་དུ་

བསྒྱུར་ན། ཤྲི་ནི་དཔལ། གུ་རྒྱ་ནི་གསང་བ། ས་མ་ཛ་ནི་འདུས་པ། མཧཱ་ནི་ཆེན་པློ། 

ཏནྟྲ་ནི་རྒྱུད། རཱ་ཛ་ནི་རྒྱལ་པློ། ན་མ་ནི་ཞེས་བ་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། རྒྱུད་ཀི་ཐློག་མའི་མཚན་དང་། ལེའུ་སློ་སློའི་གཅློད་མཚམས་

ཀི་མཚན་དང་། རྒྱུད་ཀི་མཇུག་གི་མཚན་དང་གསུམ་ཡློད་པའི་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དཔེ་

རྣམས་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་ཅིང་། རྒྱུད་ཀི་ཐློག་མའི་མཚན་ལ་འགྱུར་རིང་གི་དཔེ་རྣམས་

ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མང་དུ་ཡློད་ཀང་། པ་ཚབ་ལློ་ཙྪ་བའི་འགྱུར་ལས། རྣལ་

འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱུང་བ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུད་

ཕི་མ་ར་འགེལ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། རྣལ་འབློར་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས། ཤེས་རབ་སློང་

ཉིད་རློགས་པའི་བློ་དང་། ཐབས་ཐེག་ཆེན་ཀུན་རློབ་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས། ཟུང་དུ་

འཇུག་པ་ནི་ཡིག་དློན་གི་རྣལ་འབློར་དང་། ཤེས་རབ་ངེས་ངློར་སློང་ཉིད་ངེས་པ་དང་། 

ཐབས་སྣང་ངློར་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་གཉིས་བློ་གཅིག་གི་ངློ་བློར་མངློན་གྱུར་དུ་

དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ནི་སྤི་དློན་གི་རྣལ་འབློར་དང་། ཤེས་རབ་སྣང་བ་དང་ཐབས་

མཆེད་པ་གཉིས། ཐབས་ཤེས་འདྲེས་པ་ཉེར་ཐློབ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ནི་སྦས་དློན་གི་

རྣལ་འབློར་དང་། ཤེས་རབ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་ཐབས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ནི། མཐར་ཐུག་གི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་

ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙློམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབློར་ཞེས་ནི་བཤད་པ་

ཡིན། །གང་ཞིག་དངློས་མེད་ཤེས་རབ་སེ། །ཐབས་ནི་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་

དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ན་རྣལ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་ཅེས་བའློ། །རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་ཡིན་ན། རྣལ་འབློར་བ་

ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སེ། སྤློད་བསྡུས་སུ། དཔལ་མཆློག་དང་པློ་ལའང་

རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་རེ་མློ་ལས། རེ་མློ་

རང་ཉིད་ལའང་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུད་དེ་ལ་བརློད་བ་

དློན་གི་རྒྱུད་དང་། རློད་བེད་སྒའི་རྒྱུད་གཉིས་ལས། དང་པློའི་སྒ་དློན་ནི་རྒྱུན་ཆགས་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན་སར་བཞིན་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་ནི་གློང་ལྟར་ཤེས་དགློས་

སློ། །གང་བཤད་པར་བ་བའི་རྒྱུད་དློན་ཐམས་ཅད་ཁིགས་ཆགས་སུ་འབེལ་བའི་

འབེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་ནི་དཔལ་གི་དློན་ནློ། །གསང་བ་འདུས་པ་ལ་ཚུལ་བཞི་

ལས། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་རློ་རེ་འཆང་གཅིག་གི་སྐུར་

འདུས་པ་ནི་ཡིག་དློན་གི་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་ཡབ་

ཡུམ་གཉིས་ཀི་རློ་རེ་དང་པདྨ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ནི་སྤི་དློན་གི་གསང་བ་འདུས་པ་

དང་། ཤེས་རབ་སྣང་བ་དང་ཐབས་མཆེད་པ་གཉིས་ཐབས་ཤེས་འདྲེས་པ་ཉེར་ཐློབ་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི། སྦས་དློན་གི་གསང་

བ་འདུས་པ་དང་། ཤེས་རབ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་ཐབས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་གསང་བ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་

ཕི་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །གསང་བ་ཞེས་བར་བསན་པ་

ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ། །ཚོགས་པ་འདུས་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། དཔལ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས། དློན་ནི། ཚོགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་ཞིང་། མཉམ་སྦྱློར་ལས། རློ་རེ་

སློང་པ་ཉིད་དུ་བརློད། །ཅེས་སློགས་གསུངས་པ་ལྟར། རློ་རེ་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དང་། 

སེམས་དཔའ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་གཉིས་སྣང་ཕྲ་མློས་ཀང་མི་ཕེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཤར་བའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ཏེ་འདུད་པར་བེད་དློ། །

གསུམ་པ་གཞུང་གི་དློན་བཤད་པ་ལ། ལེའུ་དང་པློའི་རྒྱུད་དློན་མདློར་བསན་

པ། དློན་དེ་ཉིད་ལེའུ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་

བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། གེང་གཞི་དང་། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀི་ལམ་

རིམ་པ་གཉིས་བསན་པ་དང་། ལམ་དེ་གཉིས་ཀང་སློན་དུ་དབང་བསྐུར་ནས་བཤད་

དགློས་པར་བསན་པ་དང་། བཤད་དློན་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྒིགས་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ལ། གེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་ཀུན་བསན་པ་དང་། 

གཟུངས་དཀིལ་གིས་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ལམ་འདིའི་གནད་དུ་བསན་པ་དང་། བསྡུས་

དཀིལ་གིས་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་བསན་

པ་དང་། དློན་དེ་རྣམས་ལ་ཆེད་བརློད་བེད་པའི་ཚུལ་དང་བཞི། དང་པློ་ལ། སློན་པ་དང་

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

ཚོགས་པ་དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། ཡིག་དློན། སྤི་དློན། སྦས་དློན། མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ལ། སློན་བྱུང་སློན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་དང་། རེས་འཇུག་
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གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་སློན་པ་ལ། འདི་སད་བདག་གིས་ཐློས་པ་དུས་གཅིག་ན། ཞེས་པ་ནས། 

བྷ་ག་ལ་བཞུགས་སློ་ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། དློན་ནི། ཐློས་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་

ངློ་། །གང་ཐློས་ན་འློག་ནས་བཤད་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་དློན་མ་ལུས་པ་འདིའློ། །སད་ནི་

ཚིག་གི་ཕྲད་འདི་ཁློ་ན་ལྟར་ཐློས་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །གང་གིས་ན། སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་

རློ་རེ་བདག་གིས་སློ། །བདག་གིས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་སློན་པ་ལས་དངློས་

སུ་ཐློས་ཀི་གཞན་ལས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་ཐློས་པ་མིན་པར་བསན། 

ཐློས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་ཐློས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་ཐློས་པ་ཡིན་གི། དློན་

མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་རློགས་པ་མིན་པར་བསན་ནློ། །དེ་ལྟར་སློན་པས་རྒྱུ་

མཚན་ཡློད་དེ། སབས་འདིར་སློན་པ་དང་སྡུད་པ་པློ་གཉིས་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་བསན་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་གི་ཚེ་ན་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་འདུས་པ་འདི་ཐློས་ལ། དུས་

གཞན་གི་ཚེ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་གཞན་དག་ཀང་ཐློས་ཞེས་པ་

ལ་སྦྱར་ན། སྡུད་པ་པློ་ཐློས་པ་མང་བར་བསན་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་འདུས་པ་འདི་ཐློས་

ལ་གཞན་དུ་ནི་མ་ཐློས་ཞེས་པ་ལ་སྦྱར་ན་རྒྱུད་རེད་པར་དཀའ་བ་དེ་བསན། དུས་སད་

ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རྒྱུད་ཀི་དློན་རློགས་པར་ཐློས་ཞེས་པ་ལ་སྦྱར་ན། སྡུད་པ་པློ་ཤེས་

རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་བསན་ནློ། །སློན་པ་གང་ལས་ཐློས་ན་བཅློམ་ལྡན་གི་སད་དློད་བྷ་

ག་ཝན་ཞེས་པ་སལ་ལྡན་ལ་ཡང་འཇུག་པས་དབང་དུ་བས་ནས། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། 

དབང་ཕྱུག་དང་ནི་གཟུགས་བཟང་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་ཡེ་ཤེས་

དང་། །བརློན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེ། །དྲུག་པློ་རྣམས་ལ་སལ་ཞེས་བ། །ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས་པ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པས་ན་སལ་ལྡན་ཞེས་པ་དང་། 

སྒིབ་གཉིས་དང་། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་སེ། ཉློན་མློངས་པ་གསུམ་

དང་། ཕུང་པློའི་བདུད། ཉློན་མློངས་པའི་བདུད། འཆི་བདག་གི་བདུད། ལྷའི་བུའི་བདུད་

རྣམས་བཅློམ་པས་ན་བཅློམ་ལྡན་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ལས་ཐློས་སློ། །འདས་ཞེས་

པ་རྒྱ་དཔེ་ལ་མེད་ཀང་། འཇིག་རེན་པའི་ཚངས་པ་སློགས་ལྷ་ཆེན་པློ་ལའང་བཅློམ་

ལྡན་གི་སྒ་འཇུག་པས་ན་དེ་དག་ལས་འདས་པར་བསན་པའི་ཕིར་སློན་གི་ལློ་པཎ་

རྣམས་ཀིས་བསྣན་པའློ། །གནས་གང་དུ་ན། ཡུལ་སློང་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་

ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་དེར་གཤེགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སྙིང་པློ་རློ་རེ་འཆང་གིས་ཡུལ་

སློང་པ་ཉིད་ལ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་སྒས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཆང་དེས་ཡུལ་སློང་པ་

ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཡུལ་སློང་པ་

ཉིད་ལ་བྷ་ག་ཞེས་པས་སྒས་ཀང་བརློད་པར་བ་སེ། རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེས་སློན་

སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་ཡང་། ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་བསྒློམ་

པས་སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅློམ་པའི་ཕིར། ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་

མཚོན་པར་བེད་པའི་བྷ་གའི་དབིབས་ཅན་གི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུད་

པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་རློ་རེ་འཆང་བཞུགས་པའི་གནས་དེར་རློ། །

གཉིས་པ་རེས་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་གི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་བ་ནི། མངློན་བང་ལྔ་

ལས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་གི་ནང་དུ་ཆུད་
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པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསྒློམ་པ་བསན་

ཏེ། ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་སློང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གིས་ཐློས་པ་སེ། བསྒློམ་པའི་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་

སྡུད་པའི་དུས་གཅིག་ན་སེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཟླ་ཉི་པད་གསུམ་

འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། གསུང་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་

པ་དང་། ཐུགས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། སྙིང་པློ་སྐུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་

ལས་བང་ཆུབ་པ་ལྔས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་

གའི་དབིབས་ཅན་གི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་

དབུས་ཀི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། འདི་སད་ཀི་དློན་བཤད་པ། བདག་ཐློས་

སློགས་ཀི་དློན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། ཨེ་ཝཾ་གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་བརློད་

དགློས་པར་བསན་པ། དློན་དེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། དྲི་བ་དང་། ལན་གཉིས། དང་པློ་ནི། གལ་ཏེ་ཁློ་ན་རེ། གསུང་རབ་

ཀི་ཐློག་མར་ཨེ་ཝཾ་ཁློ་ན་བརློད་དགློས་པ་མི་རིགས་ཏེ། གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་ཨེ་

ཝཾ་ཁློ་ན་མི་བརློད་པར་ཨི་དམ་མ་ཡ། ཞེས་སློགས་བརློད་པས་ཀང་སློན་པ་ལས་ཆློས་

འདི་བདག་གིས་ཐློས་ཞེས་པའི་དློན་སློན་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་དྲིས་ལན་ནི། གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་ཨི་དམ་སློགས་མི་བརློད་

པར་ཨེ་ཝཾ་ཁློ་ན་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་ཨེ་ཝཾ་བརློད་

པ་དེ་ཐབས་ཤེས་མཚོན་པའི་བརར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་ཤིང་། ཨེ་ཝཾ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གི་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་མཚོན་པ་དང་འདྲ་བར་ཨི་དཾ་མ་ཡ་སློགས་ཀི་མཚོན་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། ཁློ་ན་རེ། གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་ཨེ་ཝཾ་དེ་ཐབས་ཤེས་མཚོན་པའི་

བརར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་ན་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཨེ་ཝཾ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་མིན་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ན་འདི་སད་

བདག་གིས་ཐློས་ཞེས་པའི་ཚིག་སློས་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། ཨེ་ཝཾ་སློན་པ་

ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་མིན་པ་དེ་ནི་བདེན་ཏེ། འདིར་སློན་པ་དང་

སྡུད་པ་པློ་གཉིས་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག དེ་ནི་བདེན་ཏེ། འདིར་སྡུད་པར་བེད་པ་ནི་མེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལ་བརེན་ནས་སྡུད་པ་པློ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པར་འདློད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྡུད་པ་པློ་

མཚན་ཉིད་པ་མེད་ན་འཁློར་མཚན་ཉིད་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ན་ཨེ་ཝཾ་

སློན་པའི་གསུང་ཡིན་མིན་གི་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རློ། །རང་ལུགས་ནི་

གནས་ཨློ་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་གནས། དུས་སློན་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས། སྡུད་པ་

པློ་ཕག་ན་རློ་རེས། ཆློས་འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་སེ་རིན་པློ་ཆེ་

རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློའི་ཕློགས་ལྟར་སློན་པ་

མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བསན་པའི་རེས་སུ་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་

སེ་རྣམས་བསྡུས་པ་མིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་དང་དགློངས་པ་ལུང་སློན་ལ་སློགས་པར་

སྡུད་པ་པློས་བསྡུས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་འདི་སད་བདག་ཐློས་ལ་སློགས་པའི་གེང་གཞི་

རྣམས་ལ་རློ་རེ་འཆང་རང་ཉིད་ཀིས་བཤད་པ་མཛད་པའི་ཕིར། ཁློ་ན་རེ། རློ་རེ་འཆང་

དང་ཕག་ན་རློ་རེ་གཉིས་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མེད་ན་སློན་པ་དང་སྡུད་པ་པློར་འགལ་ལློ་ཞེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ན། དེ་མི་འགལ་ཏེ། དེ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ཀང་ལྡློག་པ་ཐ་དད་པའི་སྒློ་ནས་རློ་རེ་

འཆང་སློན་པ་དང་ཕག་ན་རློ་རེ་སྡུད་པ་པློར་བཞག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བས་པ་དང་

མི་རག་པ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ཀང་ལྡློག་པ་ཐ་དད་པའི་སྒློ་ནས་བས་པ་མི་རག་

པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན། སློན་པ་དང་སྡུད་པ་པློ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་པ་

ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅི་ཡློད་སྙམ་ན། དེ་ལ་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་

གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ལ། བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་བློ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ནི་ཕག་ན་རློ་རེ་ཡིན་པས། ཕག་

ན་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མིན་པར་ཀུན་དགའ་

བློ་ཉན་ཐློས་སློབ་པ་རང་ག་བ་དང་། ཕག་ན་རློ་རེ་བང་སེམས་སློབ་པ་རང་ག་བ་ཡིན་

ན། ཤེས་བ་ཆློས་ཅན། སློན་པས་ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་དགའ་བློས་ལན་གཅིག་ལ་འཛིན་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ཉན་ཐློས་

སློབ་པ་རང་ག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཕག་ན་རློ་རེས་སློན་པས་རྒྱུད་སེ་

བཞིའི་གསུང་རབ་ཇི་སྙེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ལན་གཅིག་ལ་འཛིན་མི་ནུས་

པར་ཐལ། དེ་བང་སེམས་སློབ་པ་རང་ག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལུང་གིས་སྒྲུབ་

བེད་ནི། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བ་ཞེས་བ་བ་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་རྒྱུད་ལས་

འཇམ་དཔལ་ནི་རྒྱལ་པློ་ཟས་གཙང་མར་གྱུར་ཏློ། །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ནི་ལྷ་མློ་

ཆེན་མློ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དུ་གྱུར་ཏློ། །དཔལ་ལྷ་མློ་ནི་གགས་འཛིན་ནློ། །སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པར་སེལ་བ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུའློ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ནི་སྒ་གཅན་འཛིན་ནློ། །བང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ནི་གནས་བརན་ཀུན་དགའ་བློར་གྱུར་ཏློ། །ལྷའི་

དབང་པློ་བརྒྱ་བིན་ནི་གནས་བརན་ལྷ་སྦྱིན་ནློ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་ནི་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆེན་པློར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་

གསུངས་སློ། །དེ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་འཇིག་རེན་དུ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་

བསན་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། ལས་དང་པློའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཆློས་ལ་ཡིད་

ཆེས་ནས་གུས་པས་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ཞིང་། དློན་ལ་མེད་ཀང་ཡློད་པ་

ལྟར་སློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་གཞན་ཡང་ཡློད་པར་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། གསེར་འློད་དམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་མ་ངན་མི་འདའ་

ཞིང་། །ཆློས་ཀང་ནུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་གདུལ་བའི་ཕིར། །མ་

ངན་འདས་པ་ཉེ་བར་སློན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་དློན་དེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཤེས་བེད་དྲིས་ཏེ་

ཁུངས་འགློད་པ་དང་། ཁུངས་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

ཨེ་ཝཾ་གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་བརློད་དགློས་པ་དང་། དེ་ཐབས་ཤེས་མཚོན་བེད་

ཡིན་པ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ཡིན་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། ལྷའི་

དབང་པློས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཤེས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་ཞུ་བ་དང་ལན་གཉིས་ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། ཅིའི་ཕིར་འདི་

སད་ཅེས་བ་འདི། །གང་ཕིར་དང་པློར་རབ་ཏུ་སྦྱར། །འདི་ཅི་བདེ་གཤེགས་གསུང་

ཡིན་ནམ། །ཉན་ཐློས་ཀིས་བཤད་ཡིན་ནམ་ཅི། །བདག་གི་སློམ་ཉི་འདི་དག་

ཀུན། །སྲིད་མཐར་ཕིན་པས་བསལ་དུ་གསློལ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཨེ་ཝཾ་གིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བརློད་བ་ཅི་འདྲ་ཞིག་མཚོན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ཨེ་ཝཾ་གསུང་རབ་ཀི་

དང་པློར་སྦྱར་བ་དང་། ཨེ་ཝཾ་དེ་ཅི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་ཡིན་ནམ། དེ་ལས་

རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་ཡིན་ཞེས་པའི་བདག་གི་སློམ་ཉི་གསུམ་པློ་འདི་

དག་ཀུན། སྲིད་པ་ཟད་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཁློད་ཀིས་བསལ་དུ་གསློལ། ཞེས་ཞུས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། ཞུ་བ་པློ་ལ་སྤློ་བ་བསྐྱེད་དེ་མཉན་པར་གདམས་པ། ཡི་གེ་

གཉིས་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་དེ་ཉིད་ཤེས་

པ་དང་མ་ཤེས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་

གྲུབ་པའི་དློན་བསྡུ་བ། ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གུས་པར་བ་བའི་ཚུལ་དང་ལྔ་

ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། དམ་ཆློས་ཡློན་ཏན་སྨྲ་བ་ཡིས། །ལྷ་ཡི་དབང་པློའི་ཚིག་

གསན་ནས། །དེ་ནས་ལེགས་སློ་ཞེས་བིན་ཏེ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སད་

གསུངས། །གང་ཕིར་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཡིས། །དང་པློར་འདི་སད་ཅེས་གསུང་

བ། །དེ་ནི་གློ་རིམ་ཇི་བཞིན་དུ། །ལྷ་ཡི་དབང་པློ་མཉན་པར་གིས། །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། དམ་པའི་ཆློས་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡློན་ཏན་སྨྲ་བའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལྷའི་དབང་

པློས་ཞུས་པའི་ཚིག་དེ་གསན་ནས་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་བིན་ནས། འདི་སད་ཅེས་

གསུངས་སློ། །ཨེ་ཝཾ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསུང་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ཝཾ་དེས་བརློད་

བ་ཅི་མཚོན་པ་དང་། དེ་གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གློ་རིམ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་བརློད་པར་བའློ། །ལྷའི་དབང་པློ་མཉན་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ། ཨེ་ཝཾ་གསུང་རབ་ཀུན་གི་གཞིའི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་ཚུལ། བདེ་

ཆེན་འདྲེན་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་ཚུལ། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཡིན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཚུལ་དང་གསུམ་ལས།

དང་པློ་སློན་པ་ལ། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་དང་། །བཞི་སློང་གི་ནི་གངས་

སྙེད་ཀི། །ཀུན་གི་གཞི་དང་ཕ་མ་ནི། །ཡི་གེ་གཉིས་སུ་དེ་བཞིན་བསན། །ཡི་གེ་ཨེ་ནི་

མར་གྱུར་ལ། །ཝ་ནི་ཕ་ཞེས་བ་བར་གགས། ཐིག་ལེ་དེར་ནི་སྦྱློར་བ་སེ། །སྦྱློར་དེ་

ཤིན་ཏུ་རད་བྱུང་བའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་

གི་ནི་གངས་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་གསུངས་པ་ཀུན་གི་གཞི་དང་ར་བ་ནི་ཡི་གེ་གཉིས་སུ་

བསན་ནློ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན་ཕ་མས་བུ་ཚ་བསྐྱེད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནློ། །ཡི་གེ་

གཉིས་གསུང་རབ་ཀུན་གི་གཞི་ཡིན་པ་ཕ་མས་བུ་བསྐྱེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། ཡི་གེ་ཨེ་ནི་མ་དང་འདྲ་བར་གྱུར་ལ། དེས་ཤེས་རབ་ཀི་ཡི་གེ་

དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་མཚོན། ཝ་ནི་ཕ་དང་འདྲ་བ་ཞེས་གགས་ལ། དེས་ཐབས་ཀི་

ཡི་གེ་གསལ་བེད་སློ་གསུམ་པློ་དེ་མཚོན། ཐིག་ལེས་དབངས་གསལ་གི་ཡི་གེ་ཕན་

ཚུན་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་དེ་མཚོན་ཞིང་སྦྱློར་ཚུལ་དེ་ནི ་ཤིན་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་

བའློ། །དེའི་ཚུལ་ནི་མས་བུའི་ཐུན་མློང་བའི་རྐེན་བེད། ཕས་བུའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་བེད། ཕ་མ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བུའི་ལུས་འགྲུབ་པར་

བེད་པ་བཞིན་དུ། དབངས་ཀིས་མིང་ཚིག་ཐུན་མློང་བའི་རྐེན་བེད། གསལ་བེད་

ཀིས་མིང་ཚིག་ཐུན་མློང་མིན་པའི་རྒྱུ་བེད། དབངས་གསལ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་

དང་པློར་མིང་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཚིག དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡི་གེའི་ཚོགས། དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཤླཽཀ དེ་ལ་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་བེད་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་

རྣམས་འགྲུབ་པར་བེད་དློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། ཨེ་ནི་པདྨ་ཞེས་བཤད་ལ། །ཝ་ནི་རློ་རེ་ཉིད་ཡིན་

ནློ། །ཐིག་ལེ་དེར་ནི་ས་བློན་ཏེ། །དེ་ལས་འགློ་བ་གསུམ་རྣམས་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། ཨེས་རང་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་ཡུམ་གི་པདྨ་

དེ་མཚོན། ཝས་རང་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་ཡབ་ཀི་རློ་

རེ་ནློར་བུ་དེ་མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀི་ས་བློན་དེ་མཚོན། དེའི་གཞི་ལ་སྦྱར་ན་མངལ་སྐྱེས་ཀི་འགློ་བ་རབ་

འབིང་ཐ་མ་གསུམ་བསྐྱེད་པ་དང་། ལམ་ལ་སྦྱར་ན་གཤེགས་སེམས་ཁློ་བློ་གསུམ་

སྐྱེད་པར་བེད་པ་མཚོན་ནློ། །

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། ཨེ་ནི་ཤེས་རབ་ཉིད་གྱུར་ལ། །ཝ་ནི་རབ་དགའི་བདག་

པློ་འློ། །ཐིག་ལེ་མི་ཤིགས་དེ་ཉིད་དེ། །དེ་ལས་ཡི་གེ་ཉིད་ཀང་སྐྱེ། །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། ཨེས་རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་

མཚོན། ཝས་ནི་རབ་དགའི་བདག་པློ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དེ་མཚོན། 

ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་མི་ཤིགས་པ་སེ་དབེར་མི་ཕེད་པ་དེ་མཚོན། དེ་འདྲ་བའི་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡི་གེ་ཉིད་ཀང་སྐྱེ་བ་སེ་སངས་

རྒྱས་ནས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསློར་བར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཡི་གེ་གཉིས། །དེ་ཉིད་ཤེས་པ་གང་

གིས་ཤེས། །དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསློར་བེད་

འགྱུར། །འགློ་བ་གང་གིས་ཡི་གེ་གཉིས། །མི་ཤེས་རག་ཏུ་འདློན་པ་དག །དེ་ནི་སངས་

རྒྱས་ཆློས་རྣམས་ལས། །ཕི་རློལ་སྦྱློར་སངས་ཐུབ་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ནི། ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་གི་ཚིག་དློན་ལ་རྒྱས་འདེབས་པར་བེད་པའི་ཆློས་

ཀི་ཕག་རྒྱ་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི། དློན་དེ་ཉིད་གང་གིས་ཤེས་ནས་ཤེས་པ་ལྟར་

སྒློམ་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསློར་བར་འགྱུར་རློ། །སྒྲུབ་པ་པློ་གང་གིས་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་ཀི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པར་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་རག་ཏུ་འདློན་པ་དག་

ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་བ་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིན་ཏེ། བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་ཤེས་པ་སངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཐུབ་པ་ཕི་

རློལ་པའི་དྲང་སྲློང་བཞིན་ནློ། །

བཞི་པ་སློན་པ་ལ། ཨེ་ཝཾ་ཡིག་གཉིས་སྒྱུ་མ་ལ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འདིར་

བཞུགས་པས། །དམ་ཆློས་བསན་པའི་ཐློག་མར་ནི། །ཨེ་ཝཾ་དེ་ཕིར་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་

གསུངས། དློན་ནི། དམ་ཆློས་སློན་པའི་ཐློག་མར་ཨེ་ཝཾ་ཁློ་ན་སློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་

དེ། ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དློན། དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པས་ཟུང་འཇུག་ལ་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འབས་

བུའི་སབས་འདིར་བཞུགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་དང་ཞེས་པ་

ནས། དེ་ལས་ཡི་གེ་ཉིད་ཀང་སྐྱེ། །ཞེས་པའི་བར་གི་ཨེ་ཝཾ་གིས་བརློད་བ་གང་སློན་

དྲིས་པའི་ལན་དེ་བསན་ནས། ཨེ་ཝཾ་ཡིག་གཉིས་སྒྱུ་མ་ལ། །ཞེས་སློགས་རྐང་པ་བཞིས་

ཨེ་ཝཾ་གསུང་རབ་ཀི་ཐློག་མར་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པའི་ལན་དེ་བསན་ཏློ། །གློང་

དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་ཏེ་སློན་པ་ལ། རློད་བེད་སྒའི་ཨེ་ཝཾ། བརློད་བ་དློན་

གི་ཨེ་ཝཾ། འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ། ཐློབ་བེད་ལམ་གི་ཨེ་ཝཾ། ཐློབ་བ་འབས་བུའི་ཨེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཝཾ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། ཨེས་ཤེས་རབ་ཀི་ཡི་གེ་དབངས་བཅུ་དྲུག་པློ་དེ་མཚོན། 

ཝས་ཐབས་ཀི་ཡི་གེ་གསལ་བེད་སློ་གསུམ་པློ་དེ་མཚོན། ཐིག་ལེས་དབངས་གསལ་

གི་ཡི་གེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་དེ་མཚོན། 

གཉིས་པ་ནི། ཨེས་དློན་དམ་བདེན་པ་མཚོན། ཝས་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་

མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་དངློས་པློ་གཅིག་པ་དེ་མཚོན། 

གསུམ་པ་ལ། ཕིའི་འདྲེན་བེད་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་དང་། ནང་གི་འདྲེན་བེད་

རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཨེས་རང་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་ཕག་རྒྱའི་

པདྨ་དེ་མཚོན། ཝས་རང་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་ཡབ་ཀི་རློ་རེ་ནློར་བུ་དེ་མཚོན། ཐིག་

ལེས་དེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་དེ་མཚོན། 

གཉིས་པ་ནི། ཨེས་རང་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་སྤི་བློ་དང་ལྟེ་བའི་ར་འཁློར་གྲུ་

གསུམ་གི་དབིབས་ཅན་དུ་གནས་པ་དེ་མཚོན། ཝས་རང་དང་དབིབས་འདྲ་བའི་

མགིན་པ་དང་སྙིང་ཁའི་ར་འཁློར་ཟླུམ་པློའི་དབིབས་ཅན་དུ་གནས་པ་དེ་མཚོན། ཐིག་

ལེས་ལྟེ་བ་དང་སྙིང་ཁའི་ར་འཁློར་ཐབས་ཤེས་སུ་ཕློགས་པ་དང་། སྤི་བློ་དང་མགིན་

པའི་ར་འཁློར་ཐབས་ཤེས་སུ་ཕློགས་པ་དེ་མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། སྤི་བློ་

ལྟེ་བར་སློན་འཁློར་ལློ། །ཨེ་ཡིག་རྣམ་པར་ཡང་དག་གནས། །སྙིང་ཁ་མགིན་པར་ཡང་

དག་གནས། །ཝཾ་གི་ཡི་གེ་འདྲ་བར་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། 

ཨེས་ར་འཁློར་དྲུག་དང་དྷུ་ཏིའི་ཡར་སྣ་གཉིས་ཏེ་རློགས་རིམ་པའི་དམིགས་པ་བསྒློམ་

པའི་གནས་རྣམས་མཚོན། ཝས་གནས་དེ་རྣམས་སུ་བསྒློམ་རྒྱུའི་ཐིག་ལེ་ལ་སློགས་

པའི་དམིགས་རེན་རྣམས་མཚོན། ཐིག་ལེས་དམིགས་རེན་དེ་རྣམས་ལ་སེམས་བཟུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བ་དེ་མཚོན་ནློ། །

བཞི་པ་ལ། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཨེ་ཝཾ་དང་། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་

ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། །ཨེས་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚོན། ཝས་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པ་དེ་

མཚོན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ། སྦས་དློན་གི་བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཨེ་ཝཾ་དང་། མཐར་

ཐུག་གི་བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་ཁ་པའི་ཨེ་ཝཾ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཨེས་རིམ་

པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་དཔེའི་འློད་གསལ་དེ་མཚོན། ཝས་རིམ་པ་

གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་དེ་མཚོན། 

གཉིས་པ་ནི། ཨེས་དློན་དམ་བདེན་པ་དག་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་མཚོན། 

ཝས་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་

གཅིག་པ་དེ་མཚོན་ནློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཨེས་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་མཚོན། ཝས་ཀུན་རློབ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་

མཚོན། ཐིག་ལེས་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་དེ་མཚོན་ནློ། །དེས་ན་གང་ལ་བརེན་ནས་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བཙལ་བར་བ་བའི་གཞི་གསུང་རབ་ཀུན་ཀང་ཨེ་ཝཾ། དེ་ལ་བརེན་ནས་

གསུང་རབ་ཀི་དློན་གློ་བར་བ་བ་ཡང་ཨེ་ཝཾ། དློན་དེ་གློ་བ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུད་ལ་

བསྐྱེད་པར་བ་བའི་ལམ་ཡང་ཨེ་ཝཾ། ལམ་དེ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐློབ་པའི་

འབས་བུ་ཡང་ཨེ་ཝཾ་གི་དློན་དུ་འདུ་བས་ན། ཨེ་ཝཾ་གིས་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་

མཚོན་པ་དང་འདྲ་བར་ཨི་དཾ་སློགས་ཀིས་མཚོན་མི་ནུས་པས་ན་ཨེ་ཝཾ་ཁློ་ན་གསུང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རབ་ཀི་ཐློག་མར་བརློད་དགློས་པ་དེས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་དེ་སློན་པ་ལ། དེ་བས་བརྒྱ་བིན་ལྷ་ཡི་བདག །གལ་ཏེ་རག་པའི་གནས་

འདློད་ན། །ཡིག་གཉིས་སྒྱུ་མ་དྲན་བ་ཞིང་། །དམ་པའི་ཆློས་ལ་བ་མར་གིས། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི་ཨེ་ཝཾ་གིས་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་མཚོན་པ་དེ་བས་ན། བརྒྱ་

བིན་ལྷའི་བདག་པློ་ཞེས་བློས་ནས། གལ་ཏེ་རག་པའི་གནས་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་གནས་

དེ་ཐློབ་པར་འདློད་ན། ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དློན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། 

དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་དྲན་པར་བ་ཞིང་། དམ་པའི་

ཆློས་ཨེ་ཝཾ་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་དློན་ལ་བ་མ་སེ་མཆློག་ཏུ་ཤེས་པར་གིས་ལ། ཉམས་

སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །

གཉིས་པ་བདག་ཐློས་སློགས་ཀི་དློན་བཤད་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། ཐིག་

ལེ་ཡིག་འབྲུར་འགྱུར་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། འཁློར་ལློ་སྤྲུལ་པའི་ངློ་བློ་

ལ། །བདག་གིས་ཐློས་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། །ས་བློན་ངློ་བློས་གང་སྤྲུལ་བ། །ལྷ་རྣམས་

ཀི་ནི་འཁློར་ལློ་མཆློག །མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་དུས་གང་ཡིན། །དུས་གཅིག་ན་ཞེས་

བཤད་པ་ཡིན། །དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀིས་བཅློམ་ལྡན་འདས། །བདེ་བ་ཆེན་པློའི་གནས་

ལ་བཞུགས། །འདི་ཡི་ཕུང་པློ་ལྔ་རྒྱལ་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཡིན། །དེ་ཡི་བདག་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །སྙིང་པློ་རློ་རེ་བདེ་ཆེན་འདི། །བཙུན་མློ་

ལེགས་སྦྱངས་ཕག་རྒྱ་སེ། །ལེགས་སྦྱངས་པདྨ་བྷ་ག་ཡིན། །བཞུགས་པ་རློ་རེ་འཛིན་

པ་དེར། །ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་གནས་པ་འློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། འདི་ཡི་

ཕུང་པློ་ལྔ་རྒྱལ་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། དེ་ཡི་བདག་

ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྒས་བསན་

པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། འཁློར་ལློ་སྤྲུལ་པའི་ངློ་བློ་ལ། །བདག་གིས་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་

བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གིས། སྙིང་པློ་རློ་རེ་བདེ་ཆེན་པློ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ལ་སྙིང་པློ་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ། བཙུན་མློ་ལེགས་སྦྱངས་

ཕག་རྒྱ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་པར་འདུ་བས་པའི་རློ་རེ་བཙུན་མློ་ཡིས། 

ལེགས་སྦྱངས་པདྨ་བྷ་ག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྷ་ག་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨར་

བསྐྱེད་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི། མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་དུས་གང་

ཡིན། །དུས་གཅིག་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེས་པའི་དུས་

གཅིག་ཏུ། ཐློས་པ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་བློན་ངློ་བློས་གང་སྤྲུལ་པ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡུམ་གི་པདྨར་ཐློས་པ་སེ། འཛག་པའི་ཐིག་ལེ་དེ། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀི་

བཅློམ་ལྡན་འདས། །བདེ་བ་ཆེན་པློའི་གནས་ལ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བདེ་བ་ཆེན་པློའི་འབྱུང་གནས་ཆློས་འབྱུང་དེར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་སེ། ཆ་གཅིག་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་

དང་བཅས་པ་དང་། ཆ་གཅིག་གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ཆ་སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་སུ་

གྱུར་ཏེ་ས་བློན་སློ་གཉིས་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དང་སེལ་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་ཕག་མཚན་སློ་གཉིས། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ལྷ་རྣམས་ཀི་

ནི་འཁློར་ལློ་མཆློག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་སློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློར་གྱུར་ཏེ་བཞུགས་སློ། ། བཞུགས་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

བཞུགས་པ་རློ་རེ་འཛིན་པ་སེ། །ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་གནས་པ་འློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ངློ་བློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་ཀིས་

བཞུགས་པའློ། །

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། ཆ་གཉིས་པ་ནི་དགུ་པ་ཉིད་ཀིས་བཤད། །སུམ་ཅུ་བཅུ་

པ་ལྔ་པའི་ས་བློན་ཉིད། །ཆ་གཉིས་ལྔ་པ་དྲུག་པས་ཕེ་བ་ལས། །བྱུང་བ་འདི་ནི་ཐིག་

ལེ་ཡིན་ཞེས་བཤད། །ཅེས་གསུངས། དློན་ནི། ཆ་ནི་དབངས་ཡིན་ལ། དེའི་གཉིས་

པ་ཨཱ་རིང་པློ་དང་ར�་ལ�་བཞི་དློར་ཏེ། ཨ་ནས་བགངས་པའི་དགུ་པ་ཨློ་ཐུང་ངུ་ཉིད་དུ་

བཤད་པ་དང་། ར�་ལ�་བཞི་དློར་བས་ཨ་ནས་བགངས་པའི་སུམ་ཅུ་པ་ནི་ད་དང་། དེའི་

འློག་མ་དྷ་ནས་བགངས་པའི་བཅུ་པ་ལ་དང་། དེའི་འློག་མའི་ཝ་ནས་བགངས་པའི་ལྔ་

པའི་ས་བློན་ཧ་སྲློག་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཨཱ་རིང་པློ་དང་། ཨློ་ཐུང་ངུ་དང་། ཧ་སྲློག་མེད་

གསུམ་བཏུ་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་བཏུས་པའི་ཨཱ་རིང་པློ་དེ་ལ་ཆ་གཉིས་པ་རྣམ་

བཅད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ཨཱཿ དང་། ཨློ་ཐུང་ངུ་ལ་པ་སེ་ལྔ་པ་མ་ཡིག་ཐིག་ལེར་བིན་

པའི་ༀ་དང་། ཧ་སྲློག་མེད་ལ་དབངས་དྲུག་པ་ཨཱུ་རིང་པློ་བཅུག་པའི་ཧཱུ་དང་། དེ་ལ་

སར་ཡང་པ་སེ་ལྔ་པ་མ་ཡིག་ཐིག་ལེར་བིན་པའི་ཧཱུཾ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། ཐིག་

ལེ་ཡིག་འབྲུར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལློ། །

གསུམ་པ་སྦས་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། འདི་སད་བདག་གིས་ནས། བཞུགས་

སློའི་བར་སཾ་ཀྲི་ཏའི་སད་ལ། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡཱ་ཤྲུ་ཏཾ་ཨེ་ཀ་སིན་ས་མ་ཡེ་བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་

ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡཱ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་ཧི་ད་ཡ་བཛྲ་ཡློ་ཥིད་བྷ་གེ་ཥུ་བི་ཛ་ཧ་ར་ཞེས་འབང་ལ། ཨེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཝཾ་ནས། བི་ཛ་ཧ་རའི་བར་ལ་ཡི་གེ་མང་བ་ལ་བཞི་བཅུར་བས་པའི་ཕློགས་གཅིག་

དང་། ཉུང་བ་ལ་སུམ་ཅུ་སློ་བདུན་དུ་བས་པའི་ཕློགས་གཉིས་ལས། འདིར་ས་མ་ལྟར་

བཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བར། ཨེ་ཝཾ་ནས་བི་ཛ་ཧཱ་རའི་བར་ལ་ཡི་གེ་བཞི་

བཅུར་བཅད་ནས་ཤླཽཀ་བཞི་བཅུས་བཤད་པའི་ཕིར། འཆད་ཚུལ་ནི། མངློན་ཤེས་

ཅན་གིས་བཤད་པ་ལྟར་གཞུང་གློང་འློག་མི་དཀྲུགས་པར་འཆད་པའི་ཚུལ་དང་། 

བཙུན་མློ་ཅན་དང་བློད་ཀི་བཤད་པ་བེད་པ་རྣམས་ཀིས་གློང་འློག་དཀྲུགས་ནས་

འཆད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་མངློན་ཤེས་ཅན་ལྟར་གཞུང་གློང་འློག་མི་

དཀྲུགས་པར་དློན་ཚན་འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསེབས་ནས་འཆད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལ་རེ་བཙུན་འགློས་དང་པཎི་ཏ་ཀུ་ལན་དྷ་ར་གཉིས་ཀིས་ཡི་གེ་བསྣན་པའི་བཤད་

པ་བེད་པའི་ཕློགས་དང་། སལ་ལྡན་གགས་པ་སློགས་ཀིས་ཡི་གེ་མ་བསྣན་པའི་

བཤད་པ་བེད་པའི་ཕློགས་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ཡི་གེ་བསྣན་པའི་ཕློགས་བཟུང་

ངློ་། །དེ་ལྟར་ན་ཡི་གེ་བཞི་བཅུའི་དློན་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་ཡི་གེ་རེ་རེའི་དློན་བཤད་

པ་དང་། དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། ཨེ་ཝཾ་སློགས་ཡི་གེ་བཅུ་གསུམ་གི་དློན་བཤད་པ་དང་། ག་ཝན་

སློགས་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཀི་དློན་བཤད་པ་དང་། ཀཱ་ཡཱ་སློགས་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་གི་དློན་

བཤད་པ་དང་། ཥིད་བྷ་སློགས་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཀི་དློན་བཤད་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ལ། གཞི་ལམ་ཐུན་མློང་བའི་སློང་པ་གསུམ་གི་ངློ་བློ་དང་གློ་རིམ་

བཤད་པ། སྣང་བ་དང་རླུང་གི་རང་བཞིན་དང་དེ་ལས་ཤེས་པ་གཞན་སྐྱེ་ཚུལ་དང་། 

ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཕུང་པློ་སློགས་འབྱུང་ཚུལ་དང་། དློན་བསྡུས་ཏེ་འཁློར་བར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཁློར་ཚུལ་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ལ་ཡང་སློང་པ་གསུམ་གི་ངློ་བློ་བཤད་པ་དང་། གློ་རིམ་བཤད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་སློན་པ་ལ། ཨེ་ཨེ་ནི་ཤེས་རབ་དམ་པ་སེ། །འདློད་ཆགས་བལ་

སློགས་སད་ཅིག་བདག །སྲིད་པ་གསུམ་ན་ཡློངས་ཤེས་པའི། །འདི་ནི་ར་བར་རྣམ་

པར་བསན། །ཝཾ་འློད་མ་འགེང་བ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་། །ཆགས་ལ་སློགས་པ་རབ་བསྐྱེད་

ལྡན། །སྣང་བ་མཆེད་པ་རྣམ་པར་ཤེས། །མིང་ནི་ཐབས་ཞེས་བ་བ་ཡིན། །མ་རིག་

ཆེན་རང་ཉིད་ར་བ་སེ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ར་བར་རྣམ་པར་བསན་ཞེས་བཤད་

པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་ལ་ན། འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ལས་སློ། །གང་བསན་ན་ཤེས་

རབ་དམ་པ་སྣང་བ་འདི་ར་བར་བསན་ནློ། །གང་གིས་ན། སྲིད་པ་གསུམ་ན་ཉམས་སུ་

མློང་བའི་ཚུལ་གིས་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་འདློད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་། སློགས་

སྒས་ཆགས་བལ་བར་མ་ནས། ཕྲག་དློག་གི་བར་གི་བདག་སེ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་

སློ་གསུམ་པློ་དེའི་ར་བར་རྣམ་པར་བསན་ནློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། སད་ཅིག་དང་། ཐང་

ཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་དང་། མིག་འཛུམ་པའི་ཚད་ཙམ་དུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་

སློ། །ཝཾ་ལ་ཤ་སྟྭཾ་བསྣན་པའི་ཝཾ་ཤ་སྟྭཾ་ནི་འློད་མ་འགེང་བ་ལ་འཇུག་པས་ཐབས་ཞེས་

བའི་སྣང་བ་མཆེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་ནི། འློད་མ་འགེང་བ་ལྟར་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པས་ན་ཆགས་པ་དང་། སློགས་སྒས་ཞེན་པ་ནས་ག་

གྱུའི་བར་གི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་བཅུ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་

སྣང་བ་མཆེད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལ་མིང་ནི་ཐབས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །མ་ལ་

ཧཱ་བི་དྱཱ་བསྣན་པའི་མ་ཧཱ་བི་དྱཱ་ནི་རིག་པ་ཆེན་པློ་ལ་འཇུག་ལ། རིག་པ་ཆེན་པློ་འློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསལ་རང་ཉིད་ཀི་ར་བ་སེ། མ་རིག་པ་ཉེར་ཐློབ་ལ་ས་མ་གཉིས་ཀི་བཟླས་དྲངས་

པའི་སློབས་ཀིས་མིང་ཐབས་ཤེས་གཉིས་འདྲེས་པ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ལས་ཆགས་པ་

བར་མ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་བར་གི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སློང་པ་གསུམ་གི་གློ་རིམ་ལ། སྐྱེ་བ་ལུགས་ལྡློག་གི་གློ་རིམ་དང་། 

ཐིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གི་གློ་རིམ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་སློན་པ་ལ། ལུགས་ལས་ལྡློག་པའི་མ་རིག་པའློ། །མ་རིག་པ་ལས་ཀང་

འདི་འབྱུང་། །དེ་ལས་སྣང་བ་འབྱུང་བ་འློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སྐྱེ་བ་ལུགས་ལྡློག་

གི་ཚེ་འློད་གསལ་ལས་མ་རིག་པ་ཉེར་ཐློབ་འབྱུང་། ཉེར་ཐློབ་ལས། སྣང་བ་མཆེད་པ་

འབྱུང་། མཆེད་པ་ལས་སྣང་བ་འབྱུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ཐིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་ནི། ཡཱ་རྣམ་ཤེས་དང་པློ་འཇུག་པ་ནི། །སྣང་

བ་མཆེད་པའི་མིང་དུ་སེ། །དེ་ནི་སློང་པ་ཆེར་འཇུག་ལ། །དེ་ཡང་འློད་གསལ་བར་འགློ་

འློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཡཱ་ལ་ཏི་བསྣན་པའི་ཡཱ་ཏི་ནི་འགློ་བ་ལ་འཇུག་ལ། ཐིམ་

པ་ལུགས་འབྱུང་གི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་དང་པློ་སྣང་བ་གང་དུ་འཇུག་པའམ། འགློ་བ་འདི་ནི་

སྣང་བ་མཆེད་པའི་མིང་ཅན་དུ་ཐིམ་ནས་འགློ་ཞིང་། མཆེད་པ་དེ་ནི་སློང་པ་ཆེན་པློ་

ཉེར་ཐློབ་ཏུ་འཇུག་ལ། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་ནས་འགློའ ློ། །

གཉིས་པ་སློན་པ་ལ། ཤི་སྣང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཅན། །གང་འདིར་རྣམ་

ཤེས་གསུམ་ཐློས་པ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པའི། །རང་བཞིན་ར་བ་འདི་

ཡིན་ནློ། །ཏཾ་དེ་ནི་རེ་རེའི་དློན་སྣང་བ། །རླུང་གིས་བངས་ནི་འཛིན་བེད་ལ། །རླུང་དང་

ལྡན་པའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །རག་ཏུ་འགློ་ལ་གནས་པར་འགྱུར། །ཨེ་འདི་ནི་རླུང་ཁམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཆེན་པློ་སེ། །རྣམ་ཤེས་གསུམ་གི་བཞློན་པ་ཡིན། །དེ་ཡིས་རང་བཞིན་རག་ཏུ་ནི། །ཇི་

ལྟ་ཇི་ལྟར་འགློ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཤྲུ་ལ་ཏཾ་བསྣན་པའི་ཤྲུ་ཏཾ་ནི་

ཐློས་པ་ལ་འཇུག ཐློས་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་ན་སྣང་བ་གསུམ་གི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་པློ་འདི་ཐློས་སློ། །

གང་ཡིན་པར་ན་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པའི་རང་བཞིན་བརྒྱད་

ཅུའི་ར་བ་ཡིན་པར་རློ། །གང་དུ་ན་འདུས་པའི་སློར་འདིར་རློ། །སྣང་བ་གསུམ་རང་

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ར་བ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་། ཐིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གི་དབང་དུ་བས་པ་

མིན་ཏེ། ཐིམ་པ་ལུགས་འབྱུང་གི་ཚེ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་ཐིམ་པའི་རེས་སུ་

སྣང་བ་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་སྐྱེ་བ་ལུགས་ལྡློག་གི་དབང་དུ་བས་ལ། དེའི་

ཚེ་ཡང་སྣང་བ་གསུམ་དང་། རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་སེལ་ནས་སྐྱེ་བ་མིན་ཏེ། ཡེ་

ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། སྣང་བའི་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་རྣམས་ཡང་དག་པར་

འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་སྣང་བའི་རེས་སུ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར། འློ་ན། སྣང་བའི་རེས་སུ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་

གི་རློག་པ་བདུན་ཉེར་ཐློབ་ཀི་འབས་བུ་དང་། བཞི་བཅུ་མཆེད་པའི་འབས་བུ་དང་སློ་

གསུམ་སྣང་བའི་འབས་བུར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་རླུང་

གི་གཡློ་བ་ཞན། དེ་ལས་བཞི་བཅུ་རླུང་གི་གཡློ་བ་རགས། དེ་ལས་སློ་གསུམ་རླུང་གི་

གཡློ་བ་ཆེས་རགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉེར་ཐློབ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཞན། དེ་ལས་མཆེད་པ་

རླུང་གི་གཡློ་བ་རགས། དེ་ལས་སྣང་བ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཆེས་རགས་པའི་ལག་རེས་

ཡིན་པས། དེའི་སྒློ་ནས་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་པློ་ཉེར་ཐློབ་ཀི་འབས་བུ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་བཅུ་མཆེད་པའི་འབས་བུ་དང་། སློ་གསུམ་སྣང་བའི་

འབས་བུར་བཞག་པ་ཡིན་ནློ། །

ཧཾ་ནི་དེ་ནི་ལ་འཇུག་ལ། དབང་ཤེས་སློ་སློ་ལ་དློན་ཏེ། ཡུལ་ལྔ་སློ་སློར་སྣང་

བའི་དབང་པློའི་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གི་བཞློན་པའི་རླུང་གློགས་སུ་ཡློད་པའི་སྒློ་ནས་

ཡུལ་འཛིན་པར་བེད་ཅིང་། རླུང་གི་བཞློན་པ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤེས་ནི་དུས་རག་

ཏུ་འགློ་བ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པའློ། །གཞུང་འདིས་དབང་ཤེས་རྣམས་

སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དུ་སློན་པ་མིན་ཞིང་། རླུང་རྒྱུར་ཡློད་པ་དང་། རླུང་གི་དབང་

གིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བསན་པའང་མིན་གི། རང་གི་བཞློན་པའི་རླུང་གློགས་སུ་

ཡློད་པའི་སྒློ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཞ་བློ་མིག་

ཅན་གིས་ལློང་བ་རྐང་ཅན་གློགས་སུ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་དུ་བགློད་པར་བེད་

པ་བཞིན་ནློ། །ཨེ་ལ་ཥ་བསྣན་པའི་ཨེ་ཥནི་འདི་ལ་འཇུག་ལ། ལས་ཀི་རླུང་འདི་ནི་

བེད་ལས་ཀི་སྒློ་ནས་རླུང་ཁམས་ཆེན་པློ་སེ། ལུགས་ལྡློག་གི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གི་

བཞློན་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་ཆེར་གཡློས་པ་ལས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་

རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ། མངལ་དུ་ཁམས་བཞི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དང་། ཕུང་པློ་ལྔ་འབྱུང་

བའི་ཚུལ་དང་། གཞི་དུས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་འབྱུང་

བའི་ཚུལ་དང་། གཞི་དུས་ཀི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། ཀ་སྲ་བའི་ཁམས་དང་ཆུ་ཉིད་དང་། །དེ་བཞིན་མེ་དང་རླུང་དག་

ནི། །རྣམ་པར་ཤེས་པས་བངས་ནས་སུ། །སྲིད་གསུམ་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཀ་ལ་ནྱ་ཊ་བསྣན་པའི་ཀ་ནྱ་ཊ་ནི་སྲ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྲ་བ་

སའི་ཁམས་དང་། ཆུའི་ཁམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མེའི་ཁམས་དང་། རླུང་གི་ཁམས་དག་

ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་རང་གི་རེན་དུ་བངས་ནས་མངལ་སྐྱེས་ཀི་སྲིད་པ་སེ་

འགློ་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། མངལ་དུ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་བཞི་གྲུབ་ན། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་

ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བཞློན་པ་རླུང་ངློ་། །རླུང་ལས་མེའློ། །དེ་ལས་ཆུའློ། །ཆུ་ལས་

སའློ། །དེ་ལས་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། ཡུལ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་རྣམས་འབྱུང་བར་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་མི་འགལ་ཏེ། མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་བཞི་གྲུབ་ཀང་སྣང་བ་ལས་རང་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་བེད་པའི་

ནུས་པ་རགས་པའི་རླུང་གི་རླུང་སྐྱེ། དེ་ལས་རང་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་བེད་པའི་ནུས་

པ་རགས་པའི་མེ་རླུང་སྐྱེ། དེ་ལས་རང་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་བེད་པའི་ནུས་པ་རགས་

པའི་ཆུ་རླུང་སྐྱེ། དེ་ལས་རང་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རེན་བེད་པའི་ནུས་པ་རགས་པའི་ས་

རླུང་སྐྱེ་བ་ལ་དགློངས་ནས། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སིན་འདི་ནི་ཕུང་པློ་ལྔ་རྣམས་སུ། །འབྱུང་བ་འདུས་བས་མཚན་

ཉིད་ནི། །གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་དང་། །རྣམ་ཤེས་ཉིད་ནི་ལྔ་པ་འློ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། སིན་ལ་ཨ་བསྣན་པའི་ཨ་སིན་ནི་འདི་ནི་ཞེས་པར་འཇུག་ལ། 

མངལ་དུ་འདུས་བས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འབྱུང་བ་བཞི་པློ་འདི་ནི་ཕན་འདློགས་

བེད་དུ་ཡློད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་པློ་ལྔའི་ནང་ནས་ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད་ཀི་

ཕུང་པློ་ནི་སར་མེད་གསར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་། རྣམ་པར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཤེས་པའི་ཕུང་པློ་ནི་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བའི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ངློ་། །

གསུམ་པ་སློན་པ་ལ། ས་མཉམ་ཉིད་སློ་སློར་རློག་པ་དང་། །བ་བ་བསྒྲུབ་པ་

ཉིད་དང་ནི། །མེ་ལློང་དང་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས། །འདི་ནི་རྣམ་ཤེས་ལྔ་པློ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། ས་ལ་མ་ཏཱ་བསྣན་པའི་ས་མ་ཏཱ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་སེ། གཞི་

དུས་ཀི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དང་། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་དང་། བ་བསྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་དང་། 

མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ལྔ་པློ་འདི་ནི། གཞི་

དུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིན་ནློ། །དབང་ཤེས་ལ་ཡུལ་ལྔ་དུ་མ་ཅིག་

ཅར་དུ་སྣང་བའི་བློ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་གསུམ། 

ཚོར་བར་རིགས་གཅིག་པར་དྲན་པའི་བློ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། ཉེ་དུ་

ལ་སློགས་པའི་མིང་དློན་སློ་སློར་དྲན་པའི་བློ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས། 

འཇིག་རེན་གི་ཕིའི་བ་བ་དང་དགློས་པ་ལ་སློགས་པ་དྲན་པའི་བློ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་བ་

བསྒྲུབ་ཡེ་ཤེས། དྲི་མ་སྦྱངས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུར་གནས་འགྱུར་རུང་གི་ཡིད་ཀི་

ཤེས་པ་ནི་གཞི་དུས་ཀི་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་སློ། །

བཞི་པ་སློན་པ་ལ། མ་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཉིད་དང་ནི། །མིག་དང་དེ་བཞིན་རྣ་

བ་དང་། །སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་རྣམས་ཏེ། །འདི་ནི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་འབྱུང་བའློ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། མ་ལ་ན་བསྣན་པའི་མཱ་ན་ནི་ཡིད་ལ་འཇུག་ལ། མངལ་དུ་མིང་

གཟུགས་ཀི་རྐེན་གིས་མིག་དང་རྣ་བ་སྣ་ལྕེའི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ནི་གསར་དུ་དང་། 

ལུས་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་གློང་ནས་གློང་འཕེལ་གི་ཚུལ་དུ་འབྱུང་ངློ་། །

ལྔ་པ་སློན་པ་ལ། ཡེ་གང་ཡང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་རྣམས། །སྲློག་དང་



  80  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རློལ་བ་ལ་བརེན་པའི། །གསང་སགས་རྒྱལ་པློ་བཟླློས་བཞིན་དུ། །མི་ཤེས་བསམ་

གཏན་ཀློག་པ་སངས། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཡེ་ལ་ཝེ་བསྣན་པའི་ཡེ་ཝེ་ནི་གང་

ཡང་ལ་འཇུག་ལ་གང་ཡང་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་

རྣམས་ཀི་སྲློག་གི་རློལ་བ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གི་གདངས་ༀ་ལ་སློགས་པའི་གདངས་སུ་

ཡློད་པ་ལ་བརེན་པའི་གསང་སགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་བཟླློས་པ་ལ་གནས་བཞིན་དུ། དེའི་

དློན་མི་ཤེས་པར་ངེས་དློན་གི་གསང་སགས་ལ་དམིགས་པའི་རེ་གཅིག་པའི་བསམ་

གཏན་དང་། ངེས་དློན་གི་གསང་སགས་ཀློག་པ་སངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་གཞི་ལ་

རླུང་ལྡང་འཇུག་གཉིས་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་སེང་དུ་བ་མའི་མན་ངག་གིས་གནས་པ་

ཆེད་དུ་བས་ཏེ། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་

སུ་ཤར་བ་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་སྒློམ་པ་ལ་བརློན་པར་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། བྷ་འབྱུང་བ་འདི་ལས་རང་བཞིན་ཡང་། །ཆགས་དང་ཆགས་མེད་

ལ་སློགས་པ། །དེ་ལས་དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས། །དེ་ལས་སྐྱེ་བ་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། བྷ་ལ་ཝན་ཏི་བསྣན་པའི་བྷ་ཝན་ཏི་ནི་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་ལ། འབྱུང་

བ་ལུགས་ལྡློག་གི་སྣང་བ་གསུམ་པློ་འདི་ལས་ཆགས་དང་ཆགས་མེད་ལ་སློགས་

པའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་ལས་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་སྐྱེ་བ་

དང་། དེ་ལས་ཟག་བཅས་ཀི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་གསློག་པ་རྣམས་འབྱུང་ལ། དེའི་

མཐར་འཆི་ཞིང་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་སློགས་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་མགལ་མེའི་

འཁློར་ལློ་བསློར་བ་བཞིན་དུ་འཁློར་བར་འཁློར་བ་ཡིན་ནློ། །གློང་དུ་བཤད་པའི་ཡི་གེ་

བཅུ་གསུམ་གི་དློན་བསྡུས་ཏེ་བསྒིགས་ནས་བསན་ན། ཡས་བར་དློ་བ་འཆི་བའི་ཚེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ། མཆེད་པ་ཉེར་ཐློབ་ཉེར་ཐློབ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་པ་དེ་

བསན། ཀས་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ཞིག་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་

གི་དབུས་སུ་ཞུགས་ཏེ་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་བཞི་གྲུབ་པ་དེ་

བསན། མས་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འློད་གསལ་ལས་ཉེར་ཐློབ། དེ་ལས་མཆེད་པ། དེ་

ལས་སྣང་བ་འབྱུང་བ་དེ་བསན། ཤུས་སྣང་བ་གསུམ་ལས་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་

རྣམས་སྐྱེ་བ་དེ་བསན། ཨེས་སྣང་བ་གསུམ་སྐྱེ་ཚུལ་གསལ་པློར་བསན། ཨེ་ཝཾ་མ་

གསུམ་གིས་སྣང་བ་གསུམ་ལས་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་སློར་སྐྱེ་བ་དེ་བསན་ཏེ། 

ཨེས་སྣང་བ་ལ་མིང་ཤེས་རབ་དང་། དེ་ལས་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་གསུམ་སྐྱེ་བ་

བསན། ཝཾ་གིས་མཆེད་པ་ལ་མིང་ཐབས་དང་། དེ་ལས་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་

བཅུ་སྐྱེ་བ་བསན། མས་ཉེར་ཐློབ་ལ་མིང་ཐབས་ཤེས་འདྲེས་པ་དང་། དེ་ལས་རང་

བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་སྐྱེ་བ་བསན། སིན་གིས་མངལ་དུ་འབྱུང་བཞིའི་རྐེན་གིས་

ཕུང་པློ་ལྔ་འབྱུང་ཚུལ་དེ་བསན། མས་མངལ་དུ་མིང་གཟུགས་ཀི་རྐེན་གིས་སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག་འབྱུང་བར་བསན། ཡེས་མངལ་ནས་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སེང་གི་སྣ་བུག་

ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་དེ་བསན། ཏཾ་གིས་བཙས་མ་ཐག་པའི་ཚེ་དབང་ཤེས་

ལྔ་ལ་ཡུལ་ལྔ་སློ་སློར་སྣང་བ་དེ་བསན། སས་བཙས་མ་ཐག་པའི་ཚེ་གཞི་དུས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ལྔ་འབྱུང་བ་བསན་ནློ། །དེ་ཡང་འཁློར་བར་འཁློར་བའི་ཚུལ་ནི། ཐ་མལ་པ་

ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ་རིམ་གིས་འཆི་བ་ན། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ། 

མེ་རླུང་ལ་ཐིམ། རླུང་སྣང་བ་ལ་ཐིམ། སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ། མཆེད་པ་ཉེར་ཐློབ་

ལ་ཐིམ། ཉེར་ཐློབ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ། འློད་གསལ་གི་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་པས་ཉེར་ལེན་
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དང་། སེམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་

བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བར་དློ་རླུང་གི་ལུས་ཅན་གྲུབ། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

ཉེར་ཐློབ་མཆེད་པ། སྣང་བ། མར་མེ་ལྟར་འབར་བ། མཁའ་སྣང་། དུ་བ། སིག་རྒྱུའི་

བར་འབྱུང་། དེ་འདྲའི་བར་དློ་བ་དེས་ཕ་མ་ཉལ་པློ་བེད་པ་མཐློང་སེ་ཕའི་ཁའམ་སྤི་བློ་

ནས་ཞུགས་ཏེ། ཐིག་ལེ་དང་འགློགས་ནས་འགློ་ཞིང་། ཕློར་སྐྱེ་ན་མ་ལ་ཆགས་ཤིང་

ཕ་ལ་སང་བ་དང་། མློར་སྐྱེ་ན་ཕ་ལ་ཆགས་ཤིང་མ་ལ་སང་བའི་ཆགས་སང་གི་རྐེན་

གིས་འཆི་བ་ན། སིག་རྒྱུ། དུ་བ། མཁའ་སྣང་། མར་མེ་ལྟར་འབར། སྣང་བ། མཆེད་

པ། ཉེར་ཐློབ། འློད་གསལ་གི་བར་གི་རགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། འློད་གསལ་གི་

རླུང་སེམས་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་གཅིག་མའི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་སྐྱེ་བ་བངས་

པ་དང་། ཉེར་ཐློབ་སྐྱེ་བ་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་ཞིང་། ཉེར་ཐློབ་ལས་མཆེད་པ། དེ་ལས་

སྣང་བ། མར་མེ་ལྟར་འབར། མཁའ་སྣང་། དུ་བ། སིག་རྒྱུའི་བར་འབྱུང་། དེ་ལས་རང་

བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་སྐྱེ། དེ་ལས་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་སྐྱེ། དེ་ལས་ཟག་བཅས་

ཀི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་གསློག་གློ །མངལ་དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འཕེལ་བའི་རིམ་པ་

ནི། མེར་མེར་པློ་དང་། ལྟར་ལྟར་པློ་དང་། གློར་གློར་པློ་དང་། འཁང་གྱུར་དང་། རྐང་

ལག་འགྱུས་པ་ལ་སློགས་པའི་མངལ་གི་གནས་སབས་ལྔ་འབྱུང་། མངལ་དུ་ཟླ་ངློ་

བཅུ། རིལ་པློ་དགུ་ནས་བཙས་པའི་ཚེ་བིས་པ། གཞློན་ནུ། དར་བབས། དར་ཡློལ། 

རྒན་པློའི་གནས་སབས་རྣམས་འབྱུང་ལ། དེའི་མཐར་འཆི་ཞིང་སར་ཡང་སྐྱེ། དེ་ལྟར་

མགལ་མེའི་འཁློར་ལློ་བསློར་བ་བཞིན་དུ་འཁློར་བར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ག་ཝཱན་སློགས་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཀི་དློན་བཤད་པ་ལ། ལུས་དབེན་
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བསྒློམ་ཚུལ་དངློས་དང་། མཉམ་གཞག་ཏུ་སློང་པ་གསུམ་བསྒློམས་ནས་རེས་ཐློབ་ཏུ་

རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གཉིས། དང་པློ་ལ། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་

བསྒློམ་པའི་ལུས་དབེན། ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར་བསྒློམ་པའི་ལུས་དབེན། མིག་

སློགས་ས་སྙིང་སློགས་སུ་བསྒློམ་པའི་ལུས་དབེན། ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་

ལུས་དབེན། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། ག་འགློ་བར་འབྱུང་བའི་ཕུང་པློ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་

དེ། །མངློན་པར་བང་ཆུབ་རྣམ་ལྔ་ཞེས། །མིང་གིས་རབ་ཏུ་བསྐྱལ་བ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། ག་ལ་ཏི་བསྣན་པའི་ག་ཏི་ནི་འགློ་བ་ལ་འཇུག་ལ། གློང་དུ་བཤད་པའི་

གཞི་དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཐབས་མཁས་ཀི་མན་ངག་དང་ལྡན་པས་ལམ་དུ་

སློང་བར་བེད་པ་ན། ལུས་དབེན་རེས་ཐློབ་ཀི་སབས་སུ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྷའི་

འཁློར་ལློར་འཆར་བ་ལ་སློབ་པའི་ཚེ། འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་

ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ། རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔར་བསྒློམ་པ་དང་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་རིགས་ལྔའི་ལུས་དབེན་སྒློམ་པར་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཝཱན་རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་ས། །སྤན་ལ་སློགས་པ་བཞི་པློ་

སེ། །ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་ཅན་གསུམ་དུ། །ཤེས་བ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེར། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། ཝཱན་ལ་ཡུ་བསྣན་པའི་ཝཱན་ཡུ་ནི་རླུང་ལ་འཇུག་ལ། འློག་སྒློར་ཕྲ་

མློ་བསྒློམས་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་འབྱུང་བའི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་

བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་མཉམ་གཞག་ཏུ་བསྐྱངས་པ་ལས་

ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ངློ་བློར་ཤར་བའི་ཡུལ་སྣང་རྣམས་ལྷར་
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འཆར་བ་ལ་སློབ་པའི་ཚེ། ས་སྤན་མ། ཆུ་མཱ་མ་ཀཱི། མེ་གློས་དཀར་མློ། རླུང་དམ་ཚིག་

སྒློལ་མར་བསྒློམ་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྔ་ལྔར་འབེད་པ་དེ་ཤེས་པར་བས་ནས་

བསྒློམས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སེར་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ། ས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལུས། །ཕག་རྒྱ་བཞིས་

ནི་རྒྱས་བཏབ་ཅིང་། །མིག་ལ་སློགས་པའི་བདག་ཉིད་དེར། །ས་སྙིང་ལ་སློགས་རྒྱལ་

བའི་སྲས། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ས་ལ་རྦ་བསྣན་པའི་སརྦ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་

པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། རང་གི་ལུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་

རེ་འཆང་དུ་བསྐྱེད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། གསུང་ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ཐུགས་དམ་

ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། འཕྲིན་ལས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིས་རྒྱས་བཏབ་པར་གྱུར་པའི་མིག་

ས་སྙིང་། རྣ་བ་ཕག་རློར། སྣ་ནམ་སྙིང་། ལྕེ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག ལུས་སྒིབ་སེལ། 

ཡིད་འཇམ་དཔལ། ཚིགས་ཀུན་བཟང་། ར་རྒྱུས་རྣམས་བམས་པར་བསྒློམ་པ་དང་། 

དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་བསྒློམ་པར་བའློ། །འདིར་འཇམ་དཔལ་ཡིད་དབང་

དག་བེད་དང་། ཀུན་བཟང་ཚིགས་དག་བེད། བམས་པ་ར་རྒྱུས་དག་བེད་དུ་བཤད་

པ་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་དང་། གེང་གཞིའི་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སབས་སུ་འཇམ་དཔལ་

ནམ་མཁའི་ཁམས་དག་བེད། བམས་པ་ཡིད་དབང་དག་བེད། ཀུན་བཟང་ཆློས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་དག་བེད་དུ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དག་བ་གཅིག་ལ་

དག་བེད་ཀི་ལྷ་དུ་མ་ཡློད་པ་དང་། དག་བེད་ཀི་ལྷ་གཅིག་ལ་ཡང་དག་བ་དུ་མ་ཡློད་

པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། རྦ་རློལ་བས་དགའ་བ་གང་ཡིན་པའི། །ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་སློབས་



  85  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆེན་རྣམས། །དེ་ནི་ཕློགས་མཚམས་ངློ་བློ་རུ། །དཔུང་པ་ཡན་ལག་རྣམས་སུ་

བརགས། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། རྦ་ལ་ཨ་གློང་དང་། ནི་འློག་ཏུ་བསྣན་པའི་ཨ་རྦ་ནི་

ནི་རློལ་པ་ལ་འཇུག་ལ། རང་གི་དཔུང་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་པློ་རྣམས་

ཕློགས་དང་ཕློགས་མཚམས་བསྲུང་བའི་ངློ་བློར་གནས་པ། གདུག་པ་འདུལ་བ་ལ་

རློལ་པའི་དགའ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་སློབས་ཆེན་བཅུ་པློ་རྣམས་སུ་

བསྐྱེད་ཅིང་བསྒློམ་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའི་ཁློ་བློ་བཅུའི་ལུས་དབེན་

ཡན་ལག་གི་ལུས་དབེན་བསྒློམ་པར་བའློ། །

ས་མ་ཁ་ཅིག རློལ་པའི་དློན་ཕག་རྒྱ་ལ་རློལ་པ་ལ་བས་ནས་ཤིན་ཏུ་རྣལ་

འབློར་གི་སབས་སུ་ཡབ་ཀི་ལུས་ལ་ཁློ་བློ་བཅུའི་ས་བློན་འགློད་པ་དང་། རྣལ་འབློར་

ཆེན་པློའི་སབས་སུ་ཡུམ་གི་ལུས་ལ་ཁློ་མློ་བཅུའི་ས་བློན་བཀློད་ནས། ཡབ་ཡུམ་

མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ལ་སློགས་པ་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་སུ་འཆད་པ་ནི་མི་རིགས་

ཏེ། འདིར་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་ལུས་དབེན་དཀྱུས་ཐློག་གཅིག་ལ་སློན་པའི་སབས་ཡིན་

པས་ཁློ་བློ་བཅུའི་ལུས་དབེན་སློན་པ་སབས་སུ་བབ་ཅིང་། འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་

འློག་ནས་སློན་པ་དང་། རློལ་པའི་དློན་ཕག་རྒྱ་ལ་རློལ་པ་ལ་ངེས་པར་བཤད་མི་

དགློས་པར་གདུག་པ་འདུལ་བ་ལ་ཡང་རློལ་པའི་དློན་དུ་བཤད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

འདིར་བམས་པ། ཀུན་བཟང་། ཁློ་བློ་བཅུའི་ལུས་དབེན་བཤད་པ་དང་། སྤློད་བསྡུས་

ལས། བམས་པ། ཀུན་བཟང་། ཁློ་བློ་བཅུའི་ལུས་དབེན་མ་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏེ། དེ་

མེད་ནས་མ་བཤད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བམས་པ། ཀུན་བཟང་། ཁློ་བློ་བཅུའི་ལུས་

དབེན་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སབས་འདི་དང་རློ་རེ་ཕྲེང་བའི་སབས་དང་། གནས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སབས་གཞན་དུའང་། ཚིགས་དང་ར་རྒྱུས། ཀུན་བཟང་དང་བམས་པར་བསྒློམས་པ་

དང་། ཡན་ལག་བཅུ་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཚིགས་

དང་ར་རྒྱུས་ཀུན་བཟང་དང་བམས་པར་བསྒློམ་པ་དང་། ཡན་ལག་བཅུ་ཁློ་བློར་

བསྒློམ་པའི་ལུས་དབེན་མི་རུང་ལ་ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་བསྒློམས་པའི་ལུས་དབེན་

རུང་བའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང་། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་བསྒློམས་པ་རེ་རེ་

ལ་ཡང་ལྔ་ལྔར་འབེད་རུང་ལ། ཚིགས་དང་ར་རྒྱུས་ཀུན་བཟང་དང་། བམས་པར་

བསྒློམས་པ་དང་ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམས་པ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་འབེད་མི་རུང་བའི་

ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ལུས་དབེན་གི་ལྷ་དེ་ལ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའམ། 

བརྒྱ་གློ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཏ་དེ་དང་དེ་ཡི་རིགས་བྱུང་བའི། །ལྷ་དང་ལྷ་མློ་ཐ་དད་པ། །དེ་ནི་

ཡློད་མིན་དེ་མེད་ཀང་། །འགློ་བའི་དློན་ཕིར་རབ་ཏུ་སློན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཏྟ་

ལ་ཏྟ་བསྣན་པའི་ཏྟ་ཏྟ་ནི། དེ་དང་དེ་ལ་འཇུག་ལ། རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་དང་དེའི་རིགས་སུ་འབྱུང་བའི་ལུས་དབེན་གི་ལྷ་དང་ལྷ་མློ་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་པློ་དེ་རྣམས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་ཡློད་པ་མིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནི་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་

གི་ངློ་བློར་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར། འློ་ན། ལུས་དབེན་གི་ལྷ་དེ་རྣམས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་

མེད་ན་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། དགློས་པ་ཡློད་དེ། ལུས་

དབེན་གི་ལྷ་དེ་རྣམས་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་དེར་མློས་པའི་འགློ་བའི་དློན་གི་ཕིར་

དུ་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་། མཉམ་གཞག་ཏུ་སློང་པ་གསུམ་བསྒློམས་ནས་རེས་ཐློབ་ཏུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི། ཐཱ་གཉིས་མེད་མཐློང་བའི་རྣལ་འབློར་པས། །ཡེ་ཤེས་

གསུམ་མཐློང་དེ་ལས་ནི། །དམན་དང་བར་མ་དམ་པ་ཡི། །ཡུལ་རྣམས་ལ་ནི་བཞག་

པར་བ། །ག་དབང་པློ་རང་ཉིད་རང་ཡུལ་ལ། །འགློ་བར་གྱུར་པ་དེ་དང་དེ། །དབང་པློ་

གང་དང་གང་སྤློད་ཡུལ། །དེ་དེ་སྣང་བ་ཙམ་ཉིད་དློ། །ཏ་དབང་པློ་དེ་དེའི་ལམ་ནས་

ནི། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་ཡུལ་ཐློབ་པ། །དེ་བཞིན་དེ་རྣམས་མ་ལུས་པར། །ཚིམ་པར་བ་

ཕིར་དབུལ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། ཐཱ་ལ་ཏ་བཾ་བསྣན་པའི་སྠཱ་ཏ་བཾ་ནི་བཞག་པར་བ་བ་ལ་འཇུག་ལ། 

སེམས་དབེན་གི་བདེ་སློང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐློང་བ་སེ་མངློན་དུ་བས་

པའི་རྣལ་འབློར་པས་མཉམ་གཞག་ཏུ་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

བདེ་སློང་དབེར་མེད་བསྐྱངས་པ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་

བའི་དམན་པ་དང་། བར་མ་དང་། དམ་པའི་ཡུལ་རྣམས་མཉམ་གཞག་གི་བདེ་སློང་

དབེར་མེད་དེའི་ངློ་བློར་བཞག་པ་སེ་བལྟ་བར་བའློ། །ག་ལ་ཙྪ་ཏི་བསྣན་པའི་ག་ཙྪ་ཏི་

ནི་འགློ་བ་ལ་འཇུག་ལ། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློའི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་གཟུགས་

ལ་སློགས་པ་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དེ་དང་དེའི་ཚེ་དབང་པློའི་ཤེས་པ་གང་

དང་གང་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པ་དེ་དང་དེ་སྣང་བ་གསུམ་

གི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ཉིད་དུ་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་བལྟས་པའི་ཕིའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་

ནང་དུ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་གློགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཏྟ་ལ་ཏྟ་བསྣན་པའི་ཏྟ་ཏྟ་ནི་དེ་

དང་དེ་ལ་འཇུག་ལ། ལུས་དབེན་རེས་ཐློབ་ཀི་སབས་ཀི་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་གི་

རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས། མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློའི་ཤེས་པ་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དང་དེའི་ལམ་ནས་ཐློབ་པ་སེ། མཐློང་བའི་ཡུལ་མཐའ་དག་རློ་རེ་མ་ལྔར་བསྐྱེད་དེ། ས་

སྙིང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་མིག་ལ་

སློགས་པའི་དབང་པློའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་དབུལ་བ་སེ་ལློངས་

སྤློད་པར་བའློ། །གཞུང་འདིས་ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔར་བསྒློམ་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་

ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་བསྒློམ་པ་དེ་བསན་ནློ། །

གསུམ་པ་ཀཱ་ཡ་ལ་སློགས་པ་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་གི་དློན་བཤད་པ་ལ། སྒྱུ་ལུས་

དངློས་བཤད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

བཤད་པ། སྤློད་པ་བ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ཐབས་གང་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་

བསྐྱེད་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཁད་པར་བཤད་པ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པློ་ནི། གཞི་ལ་འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་པས་

ཉེར་ལེན་དང་། སེམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་དུ་སྐྱེ་

འགྱུར་གི་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བར་དློ་རླུང་གི་ལུས་ཅན་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་

གློ་ས་ལློགས་སུ་དངློས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་དབེན་གི་དཔེའི་འློད་

གསལ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་པས་ཉེར་ལེན་དང་། སེམས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཕུང་

པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་དངློས་གནས་ལ་གྲུབ་པ་དེ་བསན་པའི་ཕིར། ཀཱ་སྐུ་

གསུམ་དག་ནི་ཐ་དད་པར། །སྐྱློབ་པ་ཡིས་ནི་ཡང་དག་བསན། །རློགས་པའི་རིམ་གི་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །གཅིག་ཏུ་ཡང་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན། །ཡཱ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་སྐུའི་

མཚན་ཉིད། །ཀུན་རློབ་བདེན་པར་གསུངས་པ་ནི། །དེ་ཉིད་རློགས་པའི་སྦྱློར་འགྱུར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བས། །འློད་གསལ་བར་ནི་རྣམ་པར་དག །ཝཱ་ཀ་ཚིག་གི་ལམ་གི་ཡུལ་འདི་ཉིད། །གཙོ་

བློའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་རང་བཞིན། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕིར། །འཇའ་ཚོན་བཞིན་

དུ་སྣང་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཀཱ་ལ་ཡ་བསྣན་པའི་ཀཱ་ཡ་ནི་སྐུ་ལ་འཇུག་

ལ། ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའི་ཆློས་སྐུ་དང་། མངློན་བང་ལྔས་རིམ་གིས་

བསྐྱེད་པའི་ལློངས་སྐུ་དང་། དེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་སྐུ་

གསུམ་པློ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་སེ་ངློ་བློ་གཅིག་མིན་པར་སྐྱློབ་པ་ཡིས་ནི་ཡང་དག་པར་

བསན། ལམ་གི་སྐུ་གསུམ་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པ། དེ་སབས་གང་ནས་ཡློད་པ་ཡིན་སྙམ་

ན། རློགས་རིམ་གི་སབས་ནས་ལམ་གི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ཡང་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཡཱ་ལ་ད་བསྣན་པའི་ཡཱ་ད་ནི་གང་ཞིག་ལ་ཡང་འཇུག་

ལ། གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མིང་ཀུན་

རློབ་བདེན་པ་ཞེས་བ་བའི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ནི། བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པའི་

སབས་ནས་རློགས་རིམ་གི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་ངློ་བློ་ཁད་པར་ཅན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནློ། །ཝཱཀ་ལ་པ་ཐ་བསྣན་པའི་ཝཱཀ་པ་ཐ་ནི་ཚིག་གི་ལམ་ལ་འཇུག་ལ། རིམ་པ་

གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་དེ་བ་མའི་ཚིག་གི་ལམ་སེ་ཞལ་ནས་འཇའ་ཚོན་ལ་སློགས་

པའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ཏེ་བསན་པར་བ་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། ལྷ་ཀུན་གི་

གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཡིན་པ་

དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་གཟུགས་སྐུའི་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁད་

པར་དང་ལྡན་ནློ། །
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གཉིས་པ་ནི། ཙིཏ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ། །ཤེས་རབ་ཐབས་དང་

ཉེར་ཐློབ་དང་། །སློང་དང་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་དང་། །སློང་ཆེན་ཞེས་ཀང་རབ་ཏུ་

བརློད། །ཅེས་གསུངས། དློན་ནི། ཙིཏ་ལ་ཏ་བསྣན་པའི་ཙིཏྟ་ནི་སེམས་ལ་འཇུག་ལ། 

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ་དང་། སྣང་བ་ལ་ཤེས་རབ་དང་། མཆེད་པ་ལ་

ཐབས་དང་ཉེར་ཐློབ་ལ་ཐབས་ཤེས་འདྲེས་མ་དང་། སློང་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་དང་། 

སློང་པ་ཆེན་པློ་དང་། ཆགས་བལ་དང་། ཆགས་པ་དང་། ཆགས་པ་བར་མ་རྣམས་ནི་

སྣང་བ་གསུམ་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ། སྤློད་པ་བེད་པའི་དུས་དང་བ་ཚུལ། སྤློད་པ་བས་པའི་ཕན་

ཡློན། སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཏ་རང་བཞིན་སྣང་བའི་དབེ་ཤེས་ནས། །དེ་ནས་སྤློད་པ་རབ་ཏུ་

བ། །ལས་ཀི་ལུས་ནི་ཡློངས་སངས་ནས། །རློ་རེའི་སྐུ་ཉིད་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཧྲི་

ཐུགས་ལ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཀི། །དློན་སྤློད་བཞག་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཀུན་

རློབ་ཏུ་ནི་སྐུར་སྤྲུལ་ནས། །ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འདློད་ལ་སྤློད། །ཅེས་གསུངས། དློན་ནི། ཏ་

ལ་ཏ་བསྣན་པའི་ཏ་ཏ་ནི་དེ་ནས་ལ་འཇུག་ལ། ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

རྣལ་འབློར་གི་སློབས་ཀིས་དྲངས་པའི་སྣང་བ་གསུམ་དང་རང་བཞིན་གི་རློག་པའི་

དབེ་བ་རྣམས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པ་དེ་ནས་རློགས་རིམ་གི་སྤློད་པ་

རབ་ཏུ་བའློ། །སྤློད་པ་བེད་པའི་དུས་ལ་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་སེམས་དབེན་པ་

དང་སྒྱུ་ལུས་པ་གཉིས་ཀི་སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བསེན་ནས། སློན་གི་ལས་ཀིས་འཕངས་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ནི་ཡློངས་སུ་སངས་པ་སེ། དེ་ལས་གློ་ས་ལློགས་
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སུ་ཕེ་ནས་རློ་རེའི་སྐུ་རེས་མཐུན་པ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། རློ་རེའི་སྐུ་

མཚན་ཉིད་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །སྤློད་པ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། ཧྲི་

ལ་ད་བསྣན་པློའི་ཧྲི་ད་ནི་ཐུགས་ལ་འཇུག་ལ། རློགས་རིམ་པའི་སྤློད་པ་བེད་པའི་

རྣལ་འབློར་པ་དེས་སྤློད་པ་བེད་པའི་དུས་སུ་རང་དང་ཕག་རྒྱ་གཉིས་ཀ་ཀུན་རློབ་ཀི་

སྐུར་སྤྲུལ་པ་སེ། ལྷ་རྣམས་ཀི་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་འཇིག་རེན་པ་སེམས་ཅན་ཡིན་ནློ་

ཅློག་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་སློད་པ་བའློ་སྙམ་དུ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འདློད་

ཡློན་གང་དང་གང་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་འདློད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་བཀག་པ་མེད་པར་

ལློངས་སྤློད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ད་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་མཆློག་བཞིན་དུ། །འདློད་པ་ཐམས་ཅད་

སེར་བར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་ཀང་། །སློབས་ཀིས་བངས་

ནས་སྤློད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ད་ལ་ཏི་བསྣན་པའི་ད་ཏི་ནི་སེར་བ་

ལ་འཇུག་ལ། སྤློད་པ་བས་པའི་སློབས་ཀིས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་མཆློག་བཞིན་དུ་

འཕྲལ་གི་འདློད་དློན་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སེར་བར་འགྱུར་ལ། དེར་

མ་ཟད་སློབས་བཅུ་ལ་སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀང་རང་རྒྱུད་

ལ་བངས་ནས་ལློངས་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡ་རྣལ་འབློར་དབང་པློ་གང་གང་འདློད། །དེ་དེ་ཐློགས་པ་མེད་

པར་བ། །མཉམ་པར་མ་བཞག་རྣལ་འབློར་གིས། །རག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པར་

འགྱུར། ། ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཡ་ལ་ང་ཡང་བསྣན་པའི་ཡང་ཡང་ནི་གང་གང་ལ་

འཇུག་ལ། རྣལ་འབློར་གི་དབང་པློ་རློགས་རིམ་གི་སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་
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པ་དེས་འདློད་ཡློན་གང་དང་གང་ལློངས་སྤློད་པར་འདློད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་ཐློགས་པ་

མེད་པ་སེ་བཀག་པ་མེད་པར་ལློངས་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་མ་ཟད། 

མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་ཡང་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར་ལ་

རག་ཏུ་སེ་ཡུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་པར་འགྱུར་རློ། །

བཞི་པ་ནི། བ་རློ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱློར་བས། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་ཆ་རིག་

པ། །བློ་ལ་གློས་དང་མི་གློས་པས། །དེར་ནི་བདེ་བས་རག་ཏུ་གནས། །ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། བ་ལ་ཛྲ་བསྣན་པའི་བཛྲ་ནི་རློ་རེ་ལ་འཇུག་ལ། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་རློ་རེ་

དང་ཕག་རྒྱའི་པདྨ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་ཆ་སེ་དབེ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚུལ་གིས་རིག་ཅིང་ལས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་ཆགས་སློགས་ཉེས་པས་ངན་འགློར་འཁིད་པ་

སློགས་ཀི་གློས་མི་གློས་བརགས་ནས། མི་གློས་པར་ཤེས་པའི་བློ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་

དེས་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་དབེན་

གི་སྣང་བ་གསུམ་དྲངས་ཏེ་དེའི་ངློ་བློར་འགྱུར་བའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་དེར་ནི་རག་ཏུ་སེ་

ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བའློ། །འདིས་ཕིའི་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་སེམས་

དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་འདྲེན་པ་དེ་དངློས་སུ་བསན་ཅིང་། ངག་དབེན་མཉམ་གཞག་

ལས་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་དངློས་སུ་འདྲེན་པ་དང་། ལུས་དབེན་གིས་

བརྒྱུད་ནས་འདྲེན་པའང་ཤེས་པར་བའློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཛྲ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །དངློས་བདག་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་

རློལ། །སངས་རྒྱས་མཛད་པ་བེད་བཞིན་དུ། །གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་ལ་གནས། །ཡློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྣལ་འབློར་ལྷག་པའི་རྣལ་འབློར་དང་། །རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་རང་ཉིད་འགྱུར། །རློ་རེ་

ཅན་དང་མཁའ་འགློ་དང་། །གང་ཡང་རྣལ་འབློར་དེ་རང་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། དློན་

ནི། ཛྲ་ཛིམྦྷ་བསྣན་པའི་ཛྲ་ཛིམྦྷ་ནི་རློལ་པ་ལ་འཇུག་ལ། སྒྱུ་ལུས་པ་དེ་རང་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕི་སྣློད་ཀི་དངློས་པློ་ཀུན་རླུང་སེམས་ཙམ་

གི་རྣམ་རློལ་ཡིན་པ་དང་། རིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །ཐམས་

ཅད་དེ་དང་འདྲ་བར་མཐློང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་པ་ཡློད་པར་བལྟ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་

ཀི་མཛད་པ་ནི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒློ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པ་ཡིན་ལ། སྒྱུ་

ལུས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒློ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པ་

ལ་གནས་བཞིན་དུ། མཐར་ཐུག་གི་དློན་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཞི་དློན་གི་འློད་གསལ་

གི་རྒྱུ་ལ་གནས་པར་མཛད་དློ། །ཡློ་ལ་ག་བསྣན་པའི་ཡློ་ག་ནི་རྣལ་འབློར་ལ་འཇུག་

ལ། གང་ཡང་སྒྱུ་ལུས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་རྣལ་འབློར་དང་། དེས་མཚོན་པའི་

རེས་སུ་རྣལ་འབློར་དང་། ལྷག་པ་སེ་ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབློར་དང་། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་

བཞིས་བསྡུས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་ལྷ་གཙོ་འཁློར་དང་། རློ་རེ་ཅན་དང་མཁའ་འགློ་

སེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་གཙོ་འཁློར་རྣམས་སྤྲུལ་པ་པློར་རང་ཉིད་འགྱུར་

ཞིང་། དེར་མ་ཟད་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་གཙོ་འཁློར་རྣམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་པློར་ཡང་

སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཥིད་བྷ་སློགས་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཀི་དློན་བཤད་པ་ལ། སྤློད་པ་ལ་རློད་པ་

སློང་བ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུའི་གནས་གང་དུ་སྤློད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཐུན་མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་བཤད་པ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་གཞི་

བཤད་པ། སྤློད་པའི་དུས་ཀི་ཀུན་སྤློད་རྣམས་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པར་བསན་པ་

དང་། རིམ་པ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཁད་པར་བསན་པ་དང་དྲུག་ལས། 

དང་པློ་ནི། ཥིད། བཀག་པ་དག་ཀང་བེད་པས་ན། །བ་དང་བ་མིན་རྣམས་

སངས་ཏེ། །པདྨ་ལ་ནི་འདམ་གིས་བཞིན། །ངློ་བློ་ཉིད་ཤེས་གློས་མི་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། ཥིས་ལ་ད་གློང་དང་ཧཱ་འློག་ཏུ་བསྣན་པའི་ཥི་དྷཱ་ནི་བཀག་པ་ལ་

འཇུག་ལ། གློང་དུ་རློ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱློར་བས་ཞེས་ཐེག་པ་འདིར་རིག་མའི་འདློད་

ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཐེག་པ་གཞན་དུ་འདློད་ཡློན་རྣམས་ནི་

དུག་གི་ལློ་མ་ལྟ་བུ་སེ་སང་བར་བའློ། །ཞེས་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་

བཀག་པ་གཉིས་འགལ་ལློ། །ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ཐེག་པ་འདིར་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་

ལ་ལློངས་སྤློད་པར་གནང་བའི་གདུལ་བ་དང་། ཐེག་པ་གཞན་དུ་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་

ལ་ལློངས་སྤློད་པ་བཀག་པའི་གདུལ་བ་གཉིས་པློ་ཆེ་འགལ་བའི་ཕིར། གདུལ་བ་དེ་

གཉིས་འགལ་ཏེ། ཐེག་པ་འདིར་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་གནང་བའི་

གདུལ་བ་དེས་འདི་བ་རུང་ངམ་མི་རུང་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་གི་རློག་པ་སངས་ཏེ། ཐེག་

པ་གཞན་དུ་བཀག་པའི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་ཀང་ཆགས་སློགས་ཀི་

ཉེས་པས་ངན་འགློར་འཁིད་པ་སློགས་ཀིས་གློས་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཐེག་པ་གཞན་དུ་

རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་བཀག་པའི་གདུལ་བ་དེས་རིག་མའི་འདློད་

ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་ན་ཆགས་སློགས་ཀི་ཉེས་པས་ངན་འགློར་འཁིད་པ་སློགས་ཀིས་

གློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཐེག་པ་འདིར་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་



  95  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གནང་བའི་གདུལ་བ་དེས་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་ཀང་ཆགས་སློགས་

ཀི་ཉེས་པས་གློས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདྲའི་གདུལ་བ་དེས་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཡློངས་སུ་ཤེས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཤིན་ཏུ་

བརན་པ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཕིར་མི་འཕློ་བར་འཛིན་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། འདམ་ལས་སྐྱེས་པའི་པདྨ་འདམ་གིས་མ་གློས་པ་

བཞིན་ནློ། །ཐེག་པ་གཞན་དུ་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་བཀག་པའི་

གདུལ་བ་དེས་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་ན་ཆགས་སློགས་ཀི་ཉེས་པས་

ངན་འགློར་འཁིད་པ་སློགས་ཀིས་གློས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་སློགས་ཀི་ཐབས་

མཁས་དང་བལ་བའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། བྷ་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ཉེར་ལྡན་པས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

རིག་འགྱུར་ཞིང་། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར། །བདག་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ལུས་

ཀིས་སྤློད། །གེ་གཙོ་བློ་གང་དུ་སྤློད་པ་ཡི། །དེ་ཡི་ཁིམ་ནི་ནམ་མཁའ་ཉིད། །བདེ་

བཆེན་པློའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་རག་ཏུ་དགེས། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། 

བྷ་ལ་བ་ཏི་བསྣན་པའི་བྷ་བ་ཏི་ནི་འགྱུར་བ་ལ་འཇུག་ལ། སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་

ནས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་གཟུགས་ཕྲ་བ་དང་། རེག་པ་དང་ཡང་བ་སློགས་བརྒྱད་

དང་ཉེ་བར་ལྡན་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་བདག་ཉིད་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ནི་མ་ལུས་

པར་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་

སྤློད་པ་དང་རྒྱུ་ཚུལ་རིག་པར་བས་པའི་སྒློ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུས་སེམས་ཅན་གི་དློན་

ལ་སྤློད་པར་མཛད་དློ། །གེ་ལ་ཧ་བསྣན་པའི་གེ་ཧ་ནི་ཁིམ་ལ་འཇུག་ལ། སྤློད་པ་བས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ལ་བརེན་ནས་ཐློབ་པའི་གཙོ་བློ་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གང་དུ་སྤློད་

པའི་གནས་ཁིམ་མམ་ཡུལ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

སློང་པའི་སློང་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རག་ཏུ་སེ་ཡུན་རིང་དུ་དགེས་

པ་སེ་མཉམ་པར་འཇློག་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཥུ་འདི་ལ་སྣང་བ་དབེ་བ་ལ། །ཐུན་མཚམས་ཉིན་མློ་མཚན་མློ་

ཡི། །འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་ནི་མཐློང་ཕིར་རློ། །བི་སྣ་

ཚོགས་པ་ཡི་ཐ་སྙད་དག །འཇིག་རེན་པས་ནི་ཡློངས་བརགས་པ། །ལམ་གསུམ་གི་

ནི་དབེ་བ་ཡིས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་གསུམ་འབྱུང་ངློ་། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ཥུ་ལ་

ཨེ་གློང་དུ་བསྣན་པའི་ཨེ་ཥུ་ནི་འདི་ལ་འཇུག་ལ། ལུགས་ལྡློག་གི་སྣང་བ་གསུམ་གི་

དབེ་བ་འདི་ལ་ཐུན་མཚམས་དང་། ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློའི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པློ་དེ་ལ་ཐུན་མཚམས་ཉིན་མློ་མཚན་མློ་རྣམས་དང་འདྲ་

བའི་ཆློས་མཐུན་རེ་རེ་མཐློང་བའི་ཕིར། བི་ལ་ཙི་ཏྲ་བསྣན་པའི་བི་ཙིཏྲ་ནི་སྣ་ཚོགས་

ལ་འཇུག་ལ། འཇིག་རེན་པའི་ཡློངས་སུ་བརགས་པའི་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐ་སྙད། སྐྱེས་

པ། བུད་མེད། མ་ནིང་གསུམ་དང་། གཡློན་གཡས་དབུས་མ་གསུམ་དང་འཇམ་རྩུབ་

བར་མ་གསུམ་དང་། པདྨ་དང་། རློ་རེ་དང་། རློ་རེ་པདྨ་འདུས་པ་སེ། ལམ་གསུམ་གི་

ནི་དབེ་བ་ཡིས། སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་འབྱུང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་

ནློ། །བཞི་པ་ནི། ཛ་སྐྱེས་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དང་། །སྲིད་པ་བར་མར་གནས་པ་

སེ། །ཇི་སྙེད་འཇིག་རེན་གིས་བརགས་པ། །སེམས་ཀི་རླུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ལློ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི། ཛ་ལ་ན་མ་བསྣན་པའི་ཛ་ན་མ་ནི་སྐྱེ་བ་ལ་འཇུག་ལ། སེམས་ཅན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེས་ནས་མ་ཤིའི་བར་དུ་གནས་པ་དང་། འཇིག་པ་སེ་འཆི་བ་དང་། སྲིད་

པ་བར་མར་གནས་པ་སེ། ཇི་སྙེད་པ་འཇིག་རེན་གིས་ཐ་སྙད་ཀི་ཚད་མས་བརགས་

པའི་དངློས་པློ་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སེམས་དང་། དེའི་བཞློན་པའི་རླུང་གི་རྣམ་

འཕྲུལ་ལློ། །འདིས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིས་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་བསྒྲུབ་

གཞིར་བསན་པས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་བསྒྲུབ་གཞིར་ཡང་བསན་ནློ། །སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་

ལས་སྲིད་པ་བར་མ་ལློགས་སུ་སློས་པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་བར་དློ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་པ་གློ་བའི་

ཕིར་དུའློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཧཱ་རྒློད་དང་རེད་མློ་བེད་པ་དང་། །གར་གི་རློལ་དགུར་ལྡན་པ་

དང་། །སགས་དང་ཕག་རྒྱ་རྣམ་རློག་པ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་འློ། །ཞེས་

གསུངས། དློན་ནི་ཧཱ་ལ་ས་བསྣན་པའི་ཧཱ་ས་ནི་རྒློད་པ་ལ་འཇུག་ལ། འདིར་རིག་མའི་

འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་གནང་བའི་གདུལ་བ་དེས་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་

ལློངས་སྤད་ཀང་ཆགས་སློགས་ཀི་ཉེས་པས་གློས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེས་སྤློད་པའི་

དུས་སུ་རྒློད་པ་དང་། གླུ་གར་སློགས་རེད་མློ་བེད་པ་དང་། སྒེག་པ་ལ་སློགས་པའི་

གར་གི་རློལ་པ་སེ་ཉམས་དགུ་དང་། ངག་ཏུ་སགས་སྨྲ་བ་དང་། ལག་པས་ཕག་རྒྱ་

འཆིང་བ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པར་རློག་པ་སེ། སྤློས་པ་ཀུན་རང་རློ་རེ་སེམས་དཔར་

གནས་པའི་སྤློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

དྲུག་པ་ནི། ར་བདག་བིན་བརླབས་ཆེན་མ་གཏློགས་པར། །རིན་ཆེན་གཞན་

དག་འདི་ན་མེད། །མེ་ཡིས་སྦྱངས་པའི་ནློར་བུ་བཞིན། །རང་བཞིན་འློད་གསལ་རྣམ་

དག་པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། ར་ལ་ཏ་ན་བསྣན་པའི་རཏྣ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་ལ་འཇུག་
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ལ། བདག་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཆེན་པློ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་མ་གཏློགས་པ་

དེ་དང་མཚུངས་པའམ་དེ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིན་པློ་ཆེ་གཞན་དག་སྦས་དློན་

གི་སབས་འདིར་མེད་དེ། སྦས་དློན་དང་མཐར་ཐུག་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། 

དཔེར་ན། མེས་དྲི་མ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ནློར་བུ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མ་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རིམ་པ་ལྔ་པ་དང་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ཡློངས་གསལ་

བའི། །བཞུགས་པའི་ཚིག་དློན་འདི་དག་ནི། །རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་རེས་འབང་ནས། །འཇམ་

པའི་དབངས་ཀིས་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་

འདི་སད་ནས་བཞུགས་སློ་ཞེས་པའི་བར་གི་ཚིག་དང་སྦས་དློན་འདི་དག་ནི། ཡློངས་

སུ་གསལ་བར་རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་རེས་སུ་འབང་ནས་ཏེ་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས་རློ་རེ་

འཆང་གིས་འཇམ་ཞིང་སྙན་པའི་དབངས་ཀིས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་གིས་སྣང་

བ་སེམས་སྦས་དང་། འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་དང་། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་པ་དང་

གསུམ་དུ་བཤད་པ་ནི་སྦས་བཤད་ཀི་བཤད་པའློ། །གློང་དུ་བཤད་པའི་ཡི་གེ་བཞི་

བཅུ་པློ་དེ་དང་དེས་སྦས་དློན་གང་དང་གང་བསན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཨེ་ཝཾ་ལ་སློགས་པའི་

ཡི་གེ་བཅུ་གསུམ་དང་ག་ཝན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱད་དང་། ཙིད་ཥུ་བི་སེ་ཡི་གེ་

ཉེར་བཞིས་སྣང་བ་སེམས་སྦས་བསན། ཏ་ཧི་ད་ཡ་བ་ཥློད་བྷ་གེ་ཧཱ་སེ་ཡི་གེ་དགུ་

པློས་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་བསན། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ ཛྲ་ཡློ་ཛ་ར་བདུན་གིས་ཀུན་རློབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྒྱུ་མའི་སྦས་པ་བསན་ནློ། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་པློ་དེ་དག་གི་བཤད་དློན་ལམ་གི་རིམ་

པར་བསྒིགས་ནས་བཤད་ན། ཨེ་ཝཾ་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེ་བཅུ་གསུམ་གིས་གཞི་

དངློས་པློའི་གནས་ཚུལ་བསན། ག་ཝཱན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེ་ཉེར་བདུན་གིས་ལམ་

བགློད་པའི་རིམ་པ་ལུས་དབེན། ངག་དབེན། སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། དེ་དག་ལ་

བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་རྣམས་བསན་ཏེ། ག་ཝན་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེ་དྲུག་གིས་

ལུས་དབེན་བསན། ཡེས་ངག་དབེན། ཐཱ་ག་ཙི་ཥུ་བིས་སེམས་དབེན། ཀ་ཡ་ཝཀ་ཛྲ་

ཡློ་ཛ་ར་བདུན་གིས་སྒྱུ་ལུས་རྣམས་བསན་ལ། ཏ་ཧི་ད་ཡ་བ་ཥིད་བྷ་གེ་ཧཱས་དེ་རྣམས་

ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་བསན་ནློ། །ག་ཝན་ལ་སློགས་པ་ཡི་གེ་འབྲུ་དྲུག་གིས་

ལུས་དབེན་བསན་ཚུལ་ནི། གས་ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་བསྒློམ་པར་བསན། ཝཱན་གིས་

ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར་བསྒློམ་པ་བསན། སས་མིག་སློགས་ས་སྙིང་སློགས་སུ་བསྒློམ་

པ་བསན། ཏས་ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔར་བསྒློམ་པ་བསན། བྷས་ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པ་

བསན། ཏས་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་བསན་ནློ། །

ཡེས་ངག་དབེན་བསན་པའི་ཚུལ་ནི། གཞིའི་རློར་བཟླས་དངློས་སུ་བསན་

ནས་དེའི་ཤུགས་ལ་ལམ་གི་རློར་བཟླས་བསན་ནློ། །ཐཱ་ག་སློགས་ལྔས་སེམས་དབེན་

བསན་པའི་ཚུལ་ནི། ཙིད་ཀིས་སྣང་བ་གསུམ་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་བསན། ཥུ་བི་གཉིས་ཀིས་སྣང་བ་གསུམ་གི་ཐུན་མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་

བསན། ཐཱས་སེམས་དབེན་མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་གང་སྣང་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་དུ་བལྟ་བ་བསན། གས་བལྟ་བའི་ཚུལ་བསན་ནློ། །ཀཱ་ཡ་ལ་སློགས་པ་

བདུན་གིས་སྒྱུ་ལུས་བསན་པའི་ཚུལ་ནི། ཛས་སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་
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གཞི་བསན། ཝཱ་ཀས་སྒྱུ་ལུས་དངློས་བསན་ཛྲ་ཡློ་གཉིས་ཀིས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་མཛད་པ་

བསན། ཀཱ་ཡ་ར་གསུམ་གིས་སྒྱུ་ལུས་ལས་འཕྲློས་པའི་འཕྲློས་དློན་དེ་བསན་ནློ། །ཏ་

ཧི་ད་ཡ་སློགས་ཀིས་ཡི་གེ་དགུས་སྤློད་པ་བསན་པའི་ཚུལ་ནི། བས་སྤློད་པ་བེད་

པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེ་བསན། ཏས་སྤློད་པ་བེད་པའི་དུས་དེ་བསན། ཧི་ཡ་གཉིས་

ཀིས་སྤློད་པའི་ཚུལ་དེ་བསན། ད་བྷ་གེ་གསུམ་གིས་སྤློད་པ་བས་པའི་ཕན་ཡློན་དེ་

བསན། ཥིད་ཧ་གཉིས་ཀིས་སྤློད་པ་ལ་རློད་པ་སློང་བ་དེ་བསན་ནློ། །

བཞི་པ་མཐར་ཐུག་གི་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་ཉིད་འདི་སད་བདག་གིས་

ཐློས། །གསལ་བ་འགའ་ཞིག་དུས་ཡིན་ཏེ། །རློ་རེ་གསང་དབང་བཅློམ་ལྡན་འདས། །རློ་

རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་གི་མཆློག །དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཡློན་ཏན་ཕུན་

ཚོགས་བསམ་མི་ཁབ། །ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་ལས་འདས་པའི། །གནས་མེད་གནས་

པ་ཞེས་བ་འློ། །ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་འདི་ལ་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

བསྒློམ། །འགློ་སྙིང་རྣམ་དག་ཅེས་བ་ལ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་བཞུགས་པར་མཛད། །ཅེས་

གསུངས། དློན་ནི། འདི་སད་ཀི་སད་དློད་ཨེ་ཝཾ་གི་མཚོན་དློན་བདེ་སློང་དབེར་མེད་

དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཨེ་ཝཾ་དང་། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་ཨེ་ཝཾ་གི་

དློན་དེ་མངློན་དུ་བས་པའི་རློགས་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གིས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་

དུས་གཅིག་ན་མི་སློབ་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་

སློན་ལས། དེ་ཉིད་འདི་སད་བདག་གིས་ཐློས། །ཞེས་པ་ནས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་

ཡེ་ཤེས་འབྱུང་། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། འློ་ན། དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་

གི་ཨེ་ཝཾ་གི་དློན་དེ་མངློན་དུ་བས་པའི་མི་སློབ་པའི་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཁད་པར་དུ་དང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྡན་སྙམ་ན། བདེ་སློང་དབེར་མེད་པས་ན་རློ་རེ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་

གསུམ་འདུས་པས་ན་གསང་བ་དང་ལྷ་ཀུན་གི་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ན་དབང་པློ་དང་

རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་གིས་ཕིར་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་གསང་

དབང་བཅློམ་ལྡན་འདས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡུལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་

ཉིད་སློང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ནི་སློབས་བཅུ་

དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་

ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་ཡེ་

ཤེས་ནི། །ཡློན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་བསམ་མི་ཁབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རློ་རེ་

འཆང་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་སེ་དབེར་མེད་པས་ན་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་གི་མཆློག །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། བདེ་སློང་དབེར་མེད་འློད་གསལ་གི་ཨེ་ཝཾ་ནི། འགློ་བ་རྣམས་ཀི་

སྙིང་སེ་སེམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

བས་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་དློད་ཐུབ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་

གི་འློད་གསལ་ནི་བདེ་བའི་དློན་དུ་བསེན་པར་བ་བས་ན་རློ་རེ་བཙུན་མློ་དང་། ཡློན་

ཏན་མ་ལུས་པ་བསྐྱེད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་ན་བྷ་ག་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲའི་

ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ལ་ཐུབ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བཞུགས་པས་ན་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་

བཞུགས་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་སྒློན་གསལ་དུ་དྲངས་པ་ལས། འགློ་སྙིང་རྣམ་

དག་ཅེས་བ་ལ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་བཞུགས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། གཞན་

ཡང་། ལུང་སློན་ལས། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་གང་ཡིན། །ནམ་མཁར་ཡློངས་སུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བརགས་པ་སེ། །དེ་ཡང་དེ་རུ་ཀུན་གནས་པས། །བུད་མེད་ཆློས་གཅིག་པུ་ཡི་

གཟུགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་གང་བསེན་པས། །སར་གྱུར་དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་

པ། །དེ་ནི་བུད་མེད་ཅེས་བཤད་དེ། །དེ་བས་དམ་ཆློས་བྷ་ག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ཡུལ་ཅན་ཐུབ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་ནི། 

ཡློད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མཐའ་བཞི་ལས་

འདས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་མེད་པར་

གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་ལས་འདས་

པའི། །གནས་མེད་གནས་པ་ཞེས་བ་འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་དག་གིས་འློད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གཉིས་བཤད་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་བཤད་པའློ། །འདི་སད་

ནས་བཞུགས་སློའི་བར་གི་ཚུལ་བཞིའི་དློན་ནི་ལྷའི་དབང་པློས་ཞུས་པ། ལྷ་མློ་བཞིས་

ཞུས། རློ་རེ་ཕྲེང་བ། དགློངས་པ་ལུང་སློན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་ཆེན་པློ་བཞིས་བཤད་པས་

ན་གེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་ཀུན་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པ་ལ། སློན་བྱུང་ལ་སྦྱར་བ་

དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པ་དང་། རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་བ་དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་

པློ་ལ། སློན་བྱུང་ལ་སྦྱར་བ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། དེ་དང་སྦྱར་བ་ངེས་དློན་དུ་

བཤད་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། ལྷའི་དབང་པློས་ཞུས་པ། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས། རློ་རེ་ཕྲེང་བ། 

དགློངས་པ་ལུང་སློན་ཏེ། བཤད་རྒྱུད་ཆེན་པློ་བཞིའི་སྒློ་ནས་གེང་གཞི་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་ཀུན་བསན་ནས། འཁློར་ཕུན་ཚོགས་བསན་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཕིར་དུ། བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཞེས་པ་ནས། གང་

བར་སྣང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། 

དློན་ནི། སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་གནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ། སློན་པ་

རློ་རེ་འཆང་ལས་ཆློས་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་ཐློས་ན་འཁློར་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐློས་

སྙམ་ན། འདིར་མིང་དངློས་སུ་སློས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་པློ་དེ་དག་

དང་སློགས་ཀི་སད་དློད་དང་པློ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། དང་པློར་བས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྙེད་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་པློ་དེ་

དག་ལ་སློགས་པ་སེ་དང་པློར་བས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་གང་བར་སྣང་བ་སེ་

གནས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐློས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་གང་བའི་དཔེ་ནི། ཏིལ་གི་གང་བུའི་

ཏིལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བཅར་ཏེ་གནས་པ་བཞིན་ནློ། །འདུས་པ་ཉན་

པའི་འཁློར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་པར་བ་བའི་

ལྷ་དུ་ཡློད་སྙམ་ན་འདུས་པ་ཉན་པའི་འཁློར་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚད་མེད་པས་

ན་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་དང་། འཁློར་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡློན་ཏན་ཚད་མེད་པས་

ན་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་འབེལ་

བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་དེ་སྙེད་ཀི་ནང་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་པར་བ་

བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་དངློས་སུ་སློས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། རང་དློན་ཆློས་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སྐུ་ལ་སེམས་པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། གཞན་དློན་མཐར་ཐུག་ལ་སེམས་

པས་ན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དང་། དམ་ཚིག་རློ་རེ་ནི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་

རིགས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ་དང་། སྐུ་རློ་རེ་ནི་རྣམ་སྣང་ཡིན་ལ། དེའི་རིགས་ཀི་ས་

སྙིང་དང་། གསུང་རློ་རེ་ནི་འློད་དཔག་མེད་ཡིན་ལ། དེའི་རིགས་ཀི་འཇིག་རེན་དབང་

ཕྱུག་དང་། ཐུགས་རློ་རེ་ནི་མི་བསྐྱློད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རིགས་ཀི་ཕག་ན་རློ་རེ་དང་། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་རློ་རེ་ནི་རིན་འབྱུང་ཡིན་ལ་དེའི་རིགས་ཅན་གི་ནམ་སྙིང་དང་། རྒྱལ་བ་

རློ་རེ་ནི་རྒྱལ་བ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཅན་བམས་པ་ཡིན་ལ། ས་རློ་རེ་ནི་སངས་རྒྱས་

སྤན་མ་དང་། ཆུ་རློ་རེ་ནི་མཱ་མ་ཀཱི་དང་། མེ་རློ་རེ་ནི་གློས་དཀར་མློ་དང་། རླུང་རློ་རེ་ནི་

དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་དང་། ནམ་མཁའ་རློ་རེ་ནི་འཇམ་དཔལ་དང་། གཟུགས་རློ་རེ་ནི་

གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པའི་གཟུགས་རློ་རེ་མ་དང་། སྒ་རློ་རེ་ནི་སྒ་རྣམ་པར་དག་པའི་

སྒ་རློ་རེ་མ་དང་། དྲི་རློ་རེ་ནི་དྲི་རྣམ་པར་དག་པའི་དྲི་རློ་རེ་མ་དང་། རློ་རློ་རེ་ནི་རློ་རྣམ་

པར་དག་པའི་རློ་རློ་རེ་མ་དང་། རེག་བ་རློ་རེ་ནི་རེག་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་རེག་བ་རློ་

རེ་མ་དང་། ཆློས་དབིངས་རློ་རེ་ནི་ཆློས་ཀི་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་

སེ་བཅུ་བདུན་དང་འདུས་པ་ཉན་པའི་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནམ་མཁའི་

དབིངས་དང་མཉམ་པའི་ནང་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་པར་བ་བའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མིང་སློས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རློ་རེ་རིན་ཆེན་དཔལ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བ་སེ་ལྷ་ཉེར་གཉིས་ཡློད་དློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྤན་མ་ལ་སངས་རྒྱས་སྤན་མ་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ནམ་མཁའི་

སྤན་མ་ལས་ལློགས་སུ་བཀར་བ་སེ་དེ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུའློ། །སྒློལ་མ་ལ་དམ་ཚིག་

སྒློལ་མ་ཞེས་པའི་ཁད་པར་སློས་པ་ནི། སྒློལ་མ་ལ་འཆི་བསླུའི་སྒློལ་མ་རྣམ་སྣང་གི་

རིགས། ཀུ་རུ་ཀུལླུའི་སྒློལ་མ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས། རློ་རེ་སྒློལ་མ་རིན་འབྱུང་གི་

རིགས། རལ་གཅིག་མ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས། དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་

ཏེ། རིགས་ལྔའི་ནང་ནས་དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་དེ་རིགས་བཞི་པློ་དེ་ལས་ལློགས་སུ་

བཀར་བར་བེད་པའི་ཕིར་དུ་དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་ཞེས་སློས་པ་ཡིན་ནློ། །འདིར་འཇམ་

དཔལ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་དག་བེད་དང་། རློ་རེ་ཕྲེང་བར་ཡིད་དབང་དག་བེད་དུ་

བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དག་བེད་ཀི་ལྷ་གཅིག་ལ་དག་བ་དུ་

མ་ཡློད་པ་དང་། དག་བ་གཅིག་ལ་དག་བེད་ཀི་ལྷ་དུ་མ་ཡློད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག ལྷ་མློ་དགུ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མིང་སློས་པ་མི་རིགས་ཏེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལྷ་ཕློ་ཁློ་ནའི་མིང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་དེའི་སྐྱློན་

མེད་དེ། འདུས་པ་ཕ་རྒྱུད་ཡིན་པས་ལྷ་མློ་རྣམས་ལའང་ལྷ་ཕློའི་མིང་གིས་བསན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་མ་རྒྱུད་

ཡིན་པས་དཔའ་བློ་རྣམས་ལའང་དཔའ་མློའི་མིང་གིས་བསན་དགློས་པའི་སྐྱློན་ཡློད་

པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་ཕློ་ཁློ་ནའི་མིང་ཡིན་པ་རགས་

མ་གྲུབ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབེ་གཞིར་བས་ནས་དེ་ལ་ལྷ་ཕློ་མློ་གཉིས་སུ་

དབེ་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། རིགས་ཀི་བུ་ལ་རིགས་ཀི་བུ་ཕློ་དང་བུ་མློ་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་བཞིན་ནློ། །ཡང་ཁ་ཅིག སློབ་དཔློན་པདྨ་རློ་རེའི་ལུགས་ལ་འདུས་
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པའི་ལྷ་གངས་བཅུ་བདུན་དུ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས་འདིར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གི་གློ་རིམ་གིས་ངེས་པར་རློགས་པར་གྱུར་ནས། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། པདྨ་རློ་རེའི་ལུགས་ལ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་

གངས་བཅུ་བདུན་དུ་ངེས་པར་རློགས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྒློན་གསལ་གི་

ལྷ་ཉེར་གཉིས་ཀི་མཚམས་སྦྱར་དུ། གང་གིས་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་ཉིད་ཅིག་བསན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པས། ཟླ་བ་

གགས་པའི་ལུགས་ལའང་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་གངས་ཉེར་གཉིས་སུ་ངེས་

དགློས་པའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར་དང་། པདྨ་རློ་རེའི་ལུགས་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ལ་

གཤེགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་ཡློད་པའི་ཕིར། འློ་ན། ལུང་དེ་གཉིས་ཀི་དློན་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། གསང་བ་གྲུབ་པའི་ལུང་དེའི་དློན་ནི། གེང་གཞིའི་སབས་འདིར་མིང་

དངློས་སུ་སློས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་བདུན་གིས་རློགས་ཞེས་པའི་དློན་

དང་། སྒློན་གསལ་གི་ལུང་དེའི་དློན་ནི། གེང་གཞིའི་སབས་འདིར་མིང་དངློས་སུ་སློས་

པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་གངས་ཉེར་གཉིས་ཀིས་རློགས་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་གི། དེ་

གཉིས་ཀིས་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་གངས་རློགས་པར་སློན་པ་མིན་ནློ། །དློན་

དེ་རྣམས་སློན་བྱུང་ལ་སློན་པ་འཁློར་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་

ཆ་ནས་དྲང་དློན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། གེང་གཞིའི་ཨེ་ཝི་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པའི་སབས་སུ་སློན་པ་དང་

འཁློར་རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀིས་བསྒྲུབ་པ་དེ་མ་གཏློགས་པའི་སྒྲུབ་

བེད་གཞན་ཡློད་དམ་མེད་ཅེ་ན། དེ་ཡློད་ཅེས་སློན་པ་ནི། བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཞེས་པ་ནས། གང་བར་སྣང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། སློན་པ་

རློ་རེ་འཆང་དེས་ཆློས་འདུས་པའི་རྒྱུད་གང་དུ་གསུངས་པའི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་

དང་། གང་ལ་གསུངས་པའི་འཁློར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་བརློད་ཀིས་མི་

ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སྙེད་

རྣམས་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རེ་

ནས། ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་རློ་རེའི་བར་བཅུ་བདུན་པློ་འདི་རྣམས་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ནམ་མཁའི་དབིངས་དང་མཉམ་པའི་ནང་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བའི་བར་

གི་ཉེར་གཉིས་པློ་དེ་རྣམས་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་

སློན་པ་རང་ཉིད་ཀི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལས། མདློར་ན་ཕུང་པློ་ལྔ་རྣམས་ནི། སངས་རྒྱས་

ལྔར་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་དང་། ས་ནི་སྤན་ཞེས་བ་བ་སེ། ཞེས་པ་ནས། རླུང་ནི་

སྒློལ་མར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་དང་། གེང་གཞིའི་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་འཆད་བེད་

ཀི་དགློངས་པ་ལུང་སློན་ལས། གང་ཡང་དམ་ཚིག་སློན་འགློ་དང་། །སྐུ་རློ་རེ་སློགས་

མིང་ཅན་གི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཆེན་དང་། །དློན་ཡློད་མཐའ་ཅན་དེ་

བཞིན་གཤེགས། །འདི་རྣམས་སྐུའི་ཡན་ལག་གགས། །ཞེས་གསུངས། རེན་དང་

བརེན་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་རྣམས་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡིན་ན། 

རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་སློན་པ་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་

དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། རེན་དང་བརེན་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་རྒྱུད་ཐ་དད་ལ་མློས་པའི་



  108  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གདུལ་བ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །དེ་རྣམས་སློན་བྱུང་གི་སློན་པ་དང་

འཁློར་རྣམས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་ཆ་ནས་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་ནས་དྲང་ངེས་སུ་བཤད་པ་

ལ། འཁློར་ཕུན་ཚོགས་རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་ནས་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། ངེས་དློན་

དུ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གེང་གཞིའི་སྤི་དློན་གི་སབས་སུ་བསྐྱེད་རིམ་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་ཡུམ་གི་པདྨར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་

རྣམས་སྤྲུལ་ཏེ་འགློད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྷ་གང་དང་གང་འགློད་པ་ཡིན་སྙམ་ན། དམ་ཚིག་

རློ་རེ་ནས་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རློ་རེའི་བར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བའི་བར་གི་ལྷ་ཉེར་གཉིས་འགློད་པ་

དངློས་སུ་བསན་ཅིང་། ཁློ་བློ་བཅུ་འགློད་པ་ཡང་དློན་གིས་ཐློབ་བློ། །དེ་རྣམས་ནི་

བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་ཆ་ནས་དྲང་དློན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། གེང་གཞིའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པས། རེན་ཟུང་འཇུག་གི་སྒྲུབ་

པ་པློ་དེས་ཡུམ་གི་པདྨར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྲུལ་

ཏེ་འགློད་པ་ཡིན་ན། ལྷ་གང་དང་གང་འགློད་པར་བ་བ་ཡིན་སྙམ་ན། དམ་ཚིག་རློ་རེ་

ནས་ཆློས་དབིངས་རློ་རེའི་བར་དང་། རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ནས། རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བའི་

བར་གི་ལྷ་ཉེར་གཉིས་འགློད་པ་དངློས་སུ་བསན་ཅིང་ཁློ་བློ་བཅུ་འགློད་པ་ཡང་དློན་གིས་

ཐློབ་བློ། །དེ་རྣམས་རློགས་རིམ་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་ཆ་ནས་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གཟུངས་དཀིལ་གི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ལམ་གི་གནད་དུ་སློན་པ་ལ། 

གཟུངས་དཀིལ་གི་མཚམས་སྦྱར་གི་དློན་བཤད་པ་དང་། གཟུངས་དཀིལ་དྲང་དློན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དུ་བཤད་པ་དང་། དེ་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི། དེ་ལྟར་སློན་པ་དང་། གནས་དང་། དུས་དང་། འཁློར་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཡང་དག་པར་བསན་ནས། དེ་ནི་འདློད་པའི་ཁམས་ན་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་

ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔའི་སྒློ་ནས་གློལ་བ་རབ་ཏུ་

བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པས་གཟུངས་

དཀིལ་གི་ལྷ་མློ་དགུ་སྤྲུལ་པར་གསུངས་སློ། །དློན་ནི། དེ་ལྟར་སློན་པ་དང་། གནས་

དང་། དུས་དང་། འཁློར་ཕུན་ཚོགས་ཏེ་ཆློས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཞི་ཡང་

དག་པར་བསན་ནས། ཆློས་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཐློག་མར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

གཟུངས་དཀིལ་གི་ལྷ་མློ་དགུ་སྤྲུལ་པར་གསུངས་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། སགས་བ་

མེད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་འགློ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་

རྒྱ་བའི་རེན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

པ་གཅིག་ཡིན་དགློས་སློ་ཞེས་བསན་པའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། སགས་བ་མེད་

ཀི་ལམ་གི་འགློ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱ་བར་འདློད་པའི་རེན་གི་

གང་ཟག་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

དགློས་ཏེ། དེ་འདྲའི་རེན་གི་གང་ཟག་ཡིན་ན་འདློད་པའི་ཁམས་ན་གནས་པའི་ཡུལ་ལ་

ཆགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འདློད་ཡློན་ལྔའི་སྒློ་ནས་གློལ་བ་སེ། དབང་པློ་གཉིས་

སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ལམ་

དུ་ལློངས་པར་བེད་ནུས་ཤིང་། བས་ནས་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་མློས་དགློས་

པ་གང་ཞིག དབང་པློ་གཉིས་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་



  110  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཕྲློད་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ཤིང་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་དེ་ལ་

སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་མློས་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེ་འཛམ་བུ་གིང་པ་ལས་གཞན་པའི་

འགློ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་རེན་གི་གང་ཟག་འཛམ་བུ་གིང་པ་

ལས་གཞན་པའི་འགློ་བ་རྣམས་ལ་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་ལ་བཞིན་

ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མེད། གཟུགས་ཁམས་ན་དེ་ཡློད་ཀང་ཕློ་མློའི་དབང་པློ་གཉིས་

མེད། འདློད་ལྷ་རྣམས་ལ་དེ་ཡློད་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་གཉིས་སྦྱློར་བ་མེད། འགའ་

ཞིག་ལ་དེ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡློད་ཀང་ཁམས་དཀར་དམར་མེད། གིང་གཞན་གསུམ་

གི་མི་རྣམས་ལ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་ཡློད་ཀང་། ཚེ་སློན་མར་བསགས་

པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ལ་ཚེ་འདིར་ལློངས་སྤློད་པར་རིགས་གཅིག་པའི་ལློངས་སྤློད་

ཀི་ས་པ་ཡིན་གི། ཚེ་འདིར་བསགས་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ཚེ་འདིར་སིན་པའི་ལས་

ཀི་ས་པ་མིན་པའི་ཕིར་དང་། ངན་འགློ་བ་རྣམས་ནི་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་རེན་ཙམ་དུ་ཡང་མི་

རུང་བའི་ཕིར། སགས་བ་མེད་ཀི་ཐུན་མློང་མིན་པའི་ལམ་གི་འགློ་ནས་ཉམས་སུ་

བངས་ཏེ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་ལ་བརེན་ནས་བདེ་བ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ཤིང་

བས་ནས་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་མློས་པ་གཅིག་དགློས་ཏེ། སྒློན་གསལ་ལས། 

གང་གི་དློན་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །སྐྱེ་བློ་འདློད་ཆགས་ཅན་དློན་དུ། །ཞེས་པ་དང་། ལེའུ་

བདུན་པར། འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལ། །ཇི་ལྟར་འདློད་པར་བསེན་བ་

སེ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐློབ་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། 

ཆགས་ཅན་ཡེ་ཤེས་འདློད་པ་ཡིས། །རག་ཏུ་འདློད་ཡློན་ལྔ་རྣམས་བསེན། །ཞེས་དང་། 



  111  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་བཏུས་ལས། རློ་རེ་དང་པདྨ་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་བ་ནི་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་གི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་

དག་གི་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐབས་སུ་གྱུར་

པའློ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་འློ་མ་དང་ཏིལ་པ་དག་གིས་ཡང་དག་པར་མངློན་པར་འདུ་

བས་པ་མེད་པར་མར་དང་ཏིལ་མར་མི་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ། སགས་དང་ཕག་རྒྱས་

མངློན་པར་འདུ་བས་པའི་རློ་རེ་དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་གསུམ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་གཟུངས་

དཀིལ་གི་མཚམས་སྦྱར་གི་གཞུང་འདི་འཆད་པ་ནི། མདློ་བསྲེ་ལས། ཇི་ལྟར་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་གློ་འཕང་ནི་འདློད་ཆགས་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་བསན་

པའི་ཕིར། ལེའུ་དང་པློ་ལས་འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་ཚུལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡང་བསན་ནློ། །

དེས་ན་སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། མདློར་བསྡུས་པས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །བསལ་པ་བེ་

བ་གངས་མེད་པས། །ཇི་སྲིད་སངས་རྒྱས་གང་ཐློབ་པ། །གང་གི་དམ་པའི་བདེ་བས་

ཁློད། །སྐྱེ་བ་འདིར་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པར་བསལ་པ་གངས་

མེད་གསུམ་དུ་བརམས་ཀང་རེད་པར་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་དེ་བ་མེད་

ཀི་ཐེག་པ་འདིར་སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་ཐློབ་པའི་ལམ་གི་མྱུར་ཁད་ནི་བདེ་

སློང་སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། ཡུལ་ཅན་བདེ་

བ་ཆེན་པློ་ཡློད་མེད་ཀི་གནད་ཀིས་ཡིན་པས་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་བདེ་

ཆེན་འདྲེན་པའི་ཐབས་ཀིས་བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ལམ་གི་སྙིང་པློར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། སློན་བྱུང་ལ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་རང་གི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལྷ་མློ་དགུར་སྤྲུལ་ནས་དེ་དག་རེ་རེ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་

པས་རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པའི་བཀློད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གཟུངས་དཀིལ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། གཟུངས་དཀིལ་སློན་

བྱུང་ལ་སྦྱར་བ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་བ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་

པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ། ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་

བར་བྱུང་། དློན་ནི། ཞུགས་པར་མཛད་ཅེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །དུས་ནམ་གི་

ཚེ་ན་འཁློར་ཕུན་ཚོགས་ཀི་བཀློད་པ་གྲུབ་པའི་དུས་དེ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ན་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ན། དཔལ་མཆློག་

ལས། སྐུ་ཡི་དབང་ཕྱུག་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཐུགས་ཀི་དབང་

ཕྱུག་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་འགློ་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་། །ཅི་འདློད་བསྐྱེད་དང་ཡློན་

ཏན་བརྒྱད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་རྣམ་པར་སྣང་བར་མཛད་

པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེས་ཆགས་བལ་གི་སྤློད་པ་དློར་ཏེ། བཙུན་མློ་དང་མཉམ་

པར་སྦྱློར་བའི་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློའི་ཆ་ལུགས་ཅན་དུ་མཛད་པ་དེའི་

འློ། །གང་གི་ཕིར་དུ་ན་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་འདློད་ཆགས་ལམ་དུ་བས་ནས་འདློད་

ཆགས་ར་བ་ནས་ཟད་པར་བ་བའི་ཐབས་བསན་པའི་ཕིར་དུའློ། །གང་ལ་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསེན་བར་གནང་བའི་འདློད་ཆགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བདེ་བ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་

སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །ཞུགས་

པའི་རེས་དེ་ནས་ཞུགས་པར་མཛད་དློ། །གང་ན། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

བཀློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞུགས་སློ། །གང་ལ་ན། རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཞུགས་

སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སློན་པློའི་འློད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་

རྣམ་པ་ཅན་གིས་དྲངས་ཏེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྤི་

བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ངློ་བློར་སྐུའི་

རྣམ་པ་མ་དློར་བའི་ཚུལ་གིས་ཞུགས་པར་མཛད་དློ། །ཞུགས་པ་དེ་ནས་མངློན་པར་

བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །གང་ལས་བྱུང་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་

པློའི་སྐུ་ལས་མངློན་པར་བྱུང་ངློ་། །

གང་བྱུང་ན་སར་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བྱུང་ངློ་། །དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་དུ་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་བདེ་བས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་སྣང་ལ་

སློགས་པ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལྷ་ཕློའི་རྣམ་པ་སངས་ནས་བུད་མེད་སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་ཆས་

སུ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས་བྱུང་ངློ་། །གང་གི་རྣམ་པར་བྱུང་ན་སའི་ཁམས་ཀི་རིགས་

རྣམ་སྣང་ནི་སྤན་མའི་རྣམ་པ་དང་ཆུའི་ཁམས་ཀི་རིགས་རིན་འབྱུང་ནི་མཱ་མ་ཀཱིའི་རྣམ་

པ། མེའི་ཁམས་ཀི་རིགས་འློད་དཔག་མེད་ནི་གློས་དཀར་མློའི་རྣམ་པ་དང་། རླུང་གི་

ཁམས་ཀི་རིགས་དློན་གྲུབ་ནི་སྒློལ་མའི་རྣམ་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློ་ནི་
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གཟུགས་རློ་རེ་མའི་རྣམ་པ་དང་། རིན་འབྱུང་སྒའི་ངློ་བློ་ནི་སྒ་རློ་རེ་མའི་རྣམ་པ་དང་། 

འློད་དཔག་མེད་ནི་དྲིའི་ངློ་བློ་དྲི་རློ་རེ་མའི་རྣམ་པ་དང་། དློན་གྲུབ་རློའི་ངློ་བློ་རློ་རློ་རེ་

མའི་རྣམ་པ་དང་། མི་བསྐྱློད་པ་རེག་བའི་ངློ་བློ་རེག་བ་རློ་རེ་མའི་རྣམ་པ་དེར་བྱུང་ནས་

ཡང་དག་པར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །

གཉིས་པ་གཟུངས་དཀིལ་རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་བ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་ནི། 

སློན་བྱུང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་ཚུལ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པར་མཛད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་

པློས་ཡློངས་སུ་མཉེས་པར་བ་བའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་། འཁློར་གི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀློད་པ་དེ་དག་སྐུ་ལ་ཞུགས་པར་མཛད་པའི་རྣམ་སྣང་དང་

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀློད་པ་དེ་གང་གི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་རེས་འཇུག་ལ་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་

འབློར་དང་ལྡན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་རང་རྒྱུད་ལ་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཕིར། ཞལ་ལུང་ལས། གསལ་

ཞིང་རབ་དགའ་མཁའ་མཉམ་པ། །གཞན་དུ་རིགས་པར་མི་འགྱུར་བས། །བུད་མེད་

སྒྱུ་མའི་ཕག་རྒྱ་ནི། །སྒྱུ་མ་ཀུན་ལས་ཁད་པར་འཕགས། །སྒྱུ་མ་དེ་ཡང་འཇིག་རེན་

འདིར། །སྤན་ལ་སློགས་པར་རྣམ་དག་པར། །རིགས་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། །མིང་

དང་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་བ། །ཀ་མ་ལི་དང་ཤང་ཀི་ནི། །ཙིཊ་ནི་དང་ཧ་སི་ནི། །ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས་པ་ལྟར། པདྨ་ཅན་དང་། དུང་ཅན་མ་དང་། རི་དྭགས་ཅན་དང་། གང་པློ་ཅན་

ཏེ། རིགས་བཞི་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་བུད་མེད་དེ། སྤན་མ། མཱ་མ་ཀི། གློས་

དཀར་མློ། སྒློལ་མ། གཟུགས་རློ་རེ་མ། སྒ་རློ་རེ་མ། དྲི་རློ་རེ་མ། རློ་རློ་རེ་མ། རེག་བ་

རློ་རེ་མ་སེ་ལྷ་མློ་དགུ་པློ་གང་རུང་དུ་བསྐྱེད་དེ། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། དེ་

དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་ལུགས་

འབྱུང་ལུགས་ལྡློག་གི་དགའ་བ་བཞི་རིམ་གིས་དྲངས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བསེན་བར་གནང་བའི་འདློད་ཆགས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པློ་བསྐྱེད་དེ་བདེ་སློང་སྦྱར་བས། རློགས་རིམ་གི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡློག་གི་

དགའ་བ་བཞིའི་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་དློ། །སྒྲུབ་པ་པློ་གཅིག་ཉིད་ཀང་རྣམ་སྣང་ལ་

སློགས་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་བསྐྱེད་པའི་སྒློ་ནས་སྤན་སློགས་ལྷ་མློ་དགུ་པློ་རེ་རེ་ནས་

སྙློམས་པར་འཇུག་ཏུ་རུང་ངློ་། །དེ་རྣམས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་ཆ་

ནས་དྲང་དློན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལ། ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ། ནང་གི་རྐེན་རླུང་ལ་

སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་རང་གི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པར་མཛད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་

པློ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་རློགས་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་རང་

གི་སྤྲུལ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་སྦྱློར་ལས། བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

དེ། །རྒྱལ་སྲས་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་སེ། རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་རློགས་རིམ་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པློས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཕིར་

དུ། པདྨ་ཅན་སློགས་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་གང་རུང་གི་བུད་མེད་དེ་སྤན་མ་ནས་རེག་

བ་རློ་རེ་མའི་བར་ལྷ་མློ་དགུ་པློ་གང་རུང་དུ་བསྐྱེད་དེ། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། 

དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ། སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས། 

རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་སློང་པ་བཞི་རིམ་གིས། 

ལུང་སློན་ལས། མ་སྐྱེས་གཅིག་པུ་གཟིགས་པ་ནི། །འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་ཚུལ་དུ་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་

ཀང་དེར་གཤེགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་འདློད་ཅིང་ཆགས་

པས་ན་འདློད་ཆགས་དང་། ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སེར་བར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་

ཡིན་པས་ན་ཆེན་པློ། འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་དེ་བདེ་

སློང་སྦྱར་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། ཐུར་སེལ་ནི་སྤན་མའི་ངེས་དློན། སྲློག་འཛིན་མཱ་མ་ཀཱིའི་ངེས་

དློན་དང་། གེན་རྒྱུ་ནི་གློས་དཀར་མློའི་ངེས་དློན་དང་། མཉམ་གནས་སྒློལ་མའི་ངེས་

དློན་དང་། མིག་གི་རླུང་ཀླུ་ནི་གཟུགས་རློ་རེ་མའི་ངེས་དློན་དང་། རྣ་བའི་རླུང་རུས་

སྦལ་ནི་སྒ་རློ་རེ་མའི་ངེས་དློན་དང་། སྣའི་རླུང་རངས་པ་ནི་དྲི་རློ་རེ་མའི་ངེས་དློན་དང་། 

ལྕེའི་རླུང་ལྷ་སྦྱིན་ནི་རློ་རློ་རེ་མའི་ངེས་དློན་དང་། ལུས་ཀི་རླུང་གཞུ་ལས་རྒྱལ་ནི་རེག་

བ་རློ་རེ་མའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། སྲློག་དང་ཐུར་སེལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གེན་རྒྱུ་དང་། །མཉམ་གནས་དེ་བཞིན་ཁབ་བེད་དང་། །ཀླུ་དང་རུས་སྦལ་རངས་པ་

དང་། །ལྷ་སྦྱིན་དང་ནི་གཞུ་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་རྒྱུད་དུ་ལྷ་མློ་དགུ་

ལས་མེད་ཀང་། བཤད་རྒྱུད་དུ་རླུང་བཅུ་བཤད་པ་ནི་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ཁ་བཀང་ནས་

རླུང་བཅུ་ཚང་བར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་

པ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློ་དང་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་

དང་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གསུམ་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

རླུང་རྣམས་ༀ་གི་གདངས་ཀིས་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ཆེན་པློའི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་ངེས་དློན་དང་། རླུང་རྣམས་ཨཱཿའི་གདངས་ཀིས་མི་

ཤིགས་པ་ལ་གནས་པ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སློན་པའི་སྐུ་ལ་

ཞུགས་ཏེ་གནས་པའི་ངེས་དློན་དང་། རླུང་རྣམས་ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་མི་ཤིགས་པ་

ལས་ཕིར་ལྡང་བ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སློན་པའི་སྐུ་ལས་

ཕིར་འབྱུང་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ལྷ་མློ་དགུ་དང་ནམ་མཁའི་

ཁམས། །མེ་ཏློག་ཅེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དབེ་བ་ཡིས། །རིགས་

ཀི་རིམ་གིས་དགློད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་ཀུན་དང་། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

བདག་མཉེས་བའི་ཕིར། །དེ་རྣམས་ཞུགས་ནས་བྱུང་གྱུར་པ། །འདི་དག་ཏུ་ནི་ཉིད་སྐུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མཛོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ལྷ་མློ་དགུ་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་བཞིན་དུ་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་སྙིང་ཁའི་

མི་ཤིགས་པ་ལ་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་

གི་ལུས་ཀི་རླུང་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁའི་དྷུ་ཏིའི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པས་སློང་པ་བཞི་

རིམ་གིས་ཐིམ་པས་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་དེར་

གཤེགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་འདློད་ཅིང་ཆགས་པས་ན་

འདློད་ཆགས་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སེར་བར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ཡིན་པས་ན་

ཆེན་པློའ ློ། །སེམས་དབེན་གི་དཔེའི་འློད་གསལ་མཐར་ཐུག་པ་བསྐྱེད་དེ་བདེ་སློང་

སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་རྣམས་རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་པའི་ཆ་ནས་ངེས་དློན་

ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་བསྡུས་དཀིལ་གིས་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལམ་རིམ་པ་

བཤད་པ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་དྲང་ངེས་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ཞེས་པ་ནས། 

ཐུགས་ལ་ཞུགས་སློ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་སྤྲུལ་

པར་མཛད་དློ། །ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །ནམ་གི་ཚེ་ན། སློན་པས་གཟུངས་

དཀིལ་གི་ལྷ་མློ་དགུ་སྤྲུལ་ནས་ལམ་འདིའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དབང་ཕྱུག་

ཏུ་བསན་པ་དེ་ནས་སྤྲུལ་པར་མཛད་དློ། །གང་ན། སློན་བྱུང་ལ་འདུས་པ་ཉན་པའི་

འཁློར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དཀིལ་འཁློར་ལ་དགློད་བའི་ལྷ་སློ་གཉིས་

སུ་བསྡུས་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་སྤྲུལ་ལློ། །གནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གང་དུ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་

རློ་རེ་འཆང་དེའི་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་གའི་དབིབས་ཅན་གི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པ་

དེའི་ནང་དུའློ། །གང་གིས་ན། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པས་སློ། །འློ་

ན་སློན་པས་མི་སྤྲུལ་པར་འཁློར་གིས་སྤྲུལ་པ་དང་འཁློར་གི་ནང་ནས་མི་བསྐྱློད་པས་

སྤྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་རིགས་མཆློག པདྨའི་རིགས་འབིང་། རློ་རེའི་རིགས་ཐ་མར་བེད་པ་དེ་ལྟར་མིན་

པར་འདིར་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་མཆློག་ཏུ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ཏེ། གཞི་ལ་ལུས་

ངག་གཉིས་སེམས་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་སེམས་གཙོ་བློ་དང་། ཕུང་པློ་ལྔའི་

ནང་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཕུང་པློའི་གཙོ་བློ་དང་། ལམ་དང་འབས་བུའི་སབས་སུ་མི་

བསྐྱློད་པས་རིགས་གཞན་བཞི་ལ་རྒྱས་འདེབས་ཅིང་། རིགས་གཞན་བཞིས་མི་

བསྐྱློད་པ་ལ་རྒྱས་མི་འདེབས་པའི་ཕིར། འློ་ན་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཁད་པར་དུ་

དང་ལྡན་སྙམ་ན། ནག་ནློག་ལ་སློགས་པའི་རྡུལ་མེད་པ་དང་། དབིབས་གྲུ་བཞི་པ། ཕི་

བལྟས་ནང་གསལ་བ་ནང་བལྟས་ཕི་གསལ་བས་ན། གསལ་བ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཤར་

དཀར། ལྷློ་སེར། ནུབ་དམར། བང་ལང་། དབུས་སློ་བས་ན། སྣ་ཚོགས་གཟུགས་

ཀིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། ཕྱུང་བའི་ལྷ་ཞི་བ་རྣམས་ཀིས་ཁབ་པས་ན། སངས་རྒྱས་སྤིན་

གིས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །ཕློགས་མཚམས་ན་བཞུགས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་ལས་འློད་ཟེར་མེ་

འློད་འཕྲློ་བ་མང་པློ་འཁྲུག་པས་ན། འློད་ཟེར་འཕྲློ་བ་མང་པློ་འཁྲུག །ཐུན་མློང་དུ་སྣ་

ཚོགས་པདྨའི་གདན། གཙོ་བློ་དང་ཁློ་བློ་བཅུ་ལ་ཉི་མའི་གདན། རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་

པའི་ཤར་ཕློགས་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་བའི་གདན། མཱ་མ་ཀཱི་ལ་རློ་རེའི་གདན། དེ་མ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཏློགས་པའི་ལྷློ་ཕློགས་པ་རྣམས་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་གདན། ནུབ་ཕློགས་པ་རྣམས་ལ་

པདྨ་དམར་པློའི་གདན། བང་ཕློགས་པ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་གདན་དང་ལྡན་

པས་ན། གསལ་བ་ལ་སློགས་དཀིལ་འཁློར་ལྡན། །རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་

གཉིས་བཞུགས་པའི་གནས་ཡིན་པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་

གནས། །ཞེས་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནློ། ། མདློ་བསྲེ་ལས། གསལ་བ་དེ་ཡི་

ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་སློགས་རྐང་པ་དང་པློ་བཞི་ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་

བེད་དུ་དྲངས་པ་དང་། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས། གསལ་བ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་

ཉིད། །ཅེས་སློགས་རྐང་པ་དྲུག་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་

དྲངས་པ་དང་། སྒློན་གསལ་ལས། གསལ་བ་དེ་ཡི་ཞེས་སློགས་རྐང་པ་དྲུག་གིས་

ལྷག་མློས་ཀི་རེན་དང་བརེན་པ་གཉིས་ཀ་བསྐྱེད་པར་བསན་པ་གསུམ་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། 

མི་འགལ་ཏེ། མདློ་བསྲེ་དང་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཉིས་ལས། གསལ་བ་

དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་སློགས་ལྷག་མློས་ཀི་བརེན་པ་ལྷ་ཁློ་ན་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་བེད་

དུ་དྲངས་པ་མིན་གིས། རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀ་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་

བེད་དྲངས་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་འགེལ་པར། གསལ་བ་དེ་

ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་སློགས་ལ་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་བཤད་

པའི་ཕིར། མདློ་བསྲེ་དང་། སྒློན་གསལ་དུ། གསལ་བ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་སློགས་

ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། རྣམ་གཞག་

རིམ་པ་ལས། རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་ག ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་

གནས། །ཞེས་པའི་བར་གི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་མི་འགལ་ཏེ། བྷ་གའི་དློན་གཅིག་ཁློ་ནར་

སྦྱར་མི་དགློས་པར། གསང་གནས་ཀི་པདྨ་དང་། ཆློས་འབྱུང་གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱར་དུ་

ཡློད་པ་དང་། ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་

རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གཉིས་གྲུབ་ཟིན་གི་རྣམ་པའི་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པ་དང་། རློ་

རེའི་ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལ་སློགས་པའི་ཚད་ལྡན་གིས་དློན་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་

ཁང་བསྐྱེད་པ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་

ཆེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་ལྷག་མློས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་གཙོ་བློར་བཞག་

པར་གྱུར་ཏློ། །གཙོ་བློ་བཞག་པ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདློན་མི་ཟ་བར་གྲུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་རིགས་ལྔས་བསྡུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཀ་དང་། སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་

རྣམས་སུ་ཞུགས་པ་སེ་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་རྣམས་ནི་ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་

རྣམས་ལུས་ལ་སྡུད་པ་བསན་པའི་ཆ་ནས་དྲང་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ནི། གཟུངས་དཀིལ་ངེས་དློན་གི་སབས་སུ་

བཤད་པའི་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ཀིས་དྲངས་པའི་སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གསུམ་རང་གི་བཞློན་པའི་རླུང་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་

བསྐྱློད་པའི་ངེས་དློན་དང་། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་ངེས་དློན་དང་། སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

བསྐྱེད་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་

བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ་སྤྲུལ་པའི་ངེས་དློན་དང་། སྒྱུ་ལུས་པློའི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངེས་དློན་དང་། ཕུང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སྒྱུ་

ལུས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། རིམ་པ་བཞི་

པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་དློད་ཐུབ་དེ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་གའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་གང་བསེན་པའི། །སར་

གྱུར་དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །དེ་ནི་བཙུན་མློར་ཡང་དག་བཤད། །དམ་ཆློས་བྷ་ག་ཞེས་

བརློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་ནི། དམ་ཚིག་

ཆེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་གའི་དབིབས་ཅན་གི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་

གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དམ་ཚིག་ཆེན་

པློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་གའི་

ངེས་དློན་ཡིན་པ་གང་ཞིག དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་གའི་

དབིབས་ཅན་གི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ངེས་དློན་གཞན་ཟུར་པ་

མེད་པའི་ཕིར། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཁད་པར་དུ་དང་། ལྡན་སྙམ་ན། ནག་ནློག་

ལ་སློགས་པའི་དྲི་མ་མེད་པས་ན་རྡུལ་མེད་པ་དང་། སྐུ་ཆུ་ཞེང་གབ་པས་ན་གྲུ་བཞི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་ལྡན་པ་དང་། སྐུ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བས་ན་གསལ་བ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། སྐུ་ལས་

འློད་ཟེར་སྣ་ལྔ་འཕྲློ་བས་ན། སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། །སྐུ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པས་ན། སངས་རྒྱས་སྤིན་གིས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །མེ་འློད་ལྟ་བུའི་འློད་ཟེར་

འཕྲློ་བ་མང་པློ་འཁྲུགས་པས་ན། འློད་ཟེར་འཕྲློ་བ་མང་པློ་འཁྲུགས། །སེམས་དབེན་

གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རྒྱུར་ལྡན་པས་ན། གསལ་བ་ལ་སློགས་དཀིལ་འཁློར་

ལྡན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ཡློན་ཏན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་

པས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཞེས་བ་བའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ནློ། །

མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་

བས་པ་དེ་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་ཟུང་

འཇུག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་ཆེན་

པློའི་དཀིལ་འཁློར་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པར་གྱུར་ཏེ། 

སྒྱུ་མ་བདེ་མཆློག་ལས། ནམ་མཁའ་ཀུན་གི་སབས་ནས་དཔལ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

རབ་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་དེ་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐློང་བའི་ཕིར་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བར་ཏེ་རིགས་ལྔའི་སྒས་བསན་

པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་སེམས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་

བསྒློམ་པའི་ཐུགས་ལ་ཞུགས་པ་སེ་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཆློས་

སློན་པ་ལ་སློགས་པའི་མཛད་པ་མཛད་དློ། །དེ་དག་གིས་སེམས་དབེན་གི་རླུང་
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སེམས་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་

གསལ་དུ་བཅུག་པའི་རླུང་སེམས་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དང་། དེས་

རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བ་རྣམས་སློན་པའི་ཆ་ནས་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་

དང་། དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། སྤི་དློན་

དུ་བཤད་པ། སྦས་དློན་དུ་བཤད་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡིག་དློན་ཁ་བསང་བ། མཐར་

ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རློ་རེ་ཞེས་པ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་

བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་བྱུང་། དློན་ནི། བསྡུས་དཀིལ་དུ་རིམ་གཉིས་ཀི་

ལྷའི་སྐུ་མདློར་བསན་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པ་གསུངས་ཏེ། སྒློན་གསལ་གི་དློན་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་བསྡུས་དཀིལ་རྒྱས་བཤད་ཀི་མཚམས་སྦྱར་འདིས་ཟིལ་གནློན་རློ་རེ་དང་། དམ་

ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་གཉིས་ཀ་བསྡུས་དཀིལ་གི་རྒྱས་བཤད་དུ་བསན་ཏེ། བསྡུས་

དཀིལ་མདློར་བསན་དུ་དག་མ་དག་གི་ལྷ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་གཉིས་ཀ་མདློར་བསན་ནས། 

དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེས་དག་པའི་ལྷ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་བསན་ན་ཡང་ཟིལ་གནློན་དུ་དག་

པའི་ལྷ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་མ་བསན་པའི་ཕིར། སྙློམས་པར་ཞུགས་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན། 

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་དེའློ། ། གང་ལ་ན། དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀི་བསྐྱེད་ཆློག་མངློན་བང་ལྔའི་སྒློ་ནས་ལྷ་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཟིལ་གིས་གནློན་

རྒྱུ་དང་། ལྷ་སད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་པ་དེ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་པློ་དང་། སད་ཅིག་གིས་

བསྐྱེད་པས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པ་མི་མངློན་པར་བས་པ་ནི་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་དློན་

དང་ལྷ་སད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ཐ་མལ་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་

པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་ཡུལ་འཆད་པ་ན་

ལྷག་མློས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་མཐིལ་གི་དབུས་དང་། 

ཤར་ལ་སློགས་པའི་གནས་འདི་ཐམས་ཅད་ད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་དང་། དེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷག་

མློས་ཀི་ལྷ་སློ་གཉིས་གནས་པ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་དཀིལ་འཁློར་བར་གྱུར་ཏློ། །འདིས་

བསྡུས་དཀིལ་མདློར་བསན་དུ་རིགས་ལྔ་བསྐྱེད་པར་བསན་པ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་

འཆད་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་མདློར་བསན་དུ་རིགས་ལྔ་བསྡུས་པར་བསན་ནས་རྒྱས་

བཤད་དུ་མི་བསྐྱློད་པ་འགློད་པར་མ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་ཁློ་

ན་རེ། སྐྱློན་མེད་དེ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་སུ་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་སློང་

བའི་འཁློར་ན་མི་བསྐྱློད་པ་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། 

སབས་འདིར་བསན་གི་དཀིལ་འཁློར་འདི་ལྷག་མློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དུ་ངེས་པས། དེའི་འཁློར་དུ་མི་

བསྐྱློད་པ་ཡློད་པའི་ཤེས་བེད་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་སུ་རྣམ་སྣང་གཙོ་
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བློར་སློང་བའི་འཁློར་དུ་མི་བསྐྱློད་པ་ཡློད་པར་འགློད་པ་ནི འབེལ་མེད་པའི་ཕིར། མི་

བསྐྱློད་པ་ནི་བར་སྲིད་པ་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཐིག་ལེ་དང་འདྲའློ། །

དང་པློའི་མགློན་པློ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི། བར་སྲིད་སྐྱེ་གནས་ཀི་ཐིག་

ལེ་ལ་འཇུག་པ་དང་འདྲ་ལ། ཞུགས་ནས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནི། བར་སྲིད་ཞུགས་

ནས་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དང་འདྲའློ་ཞེས་རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས་གསུངས་སློ། །དེས་

ན་རང་ལུགས་ལ། སློན་བྱུང་ལ་རློ་རེ་འཆང་གི་འཁློར་དུ་མི་བསྐྱློད་པ་དངློས་སུ་ཡློད་

ཅིང་རེས་འཇུག་ལ་ལྷག་མློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མི་བསྐྱློད་པ་དངློས་སུ་མེད་ཀང་མི་

བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་གཉིས་ཡློད་པས་བསྡུས་པ་ལ་དགློངས་སློ། །རློ་རེ་འཆང་

གི་དཀིལ་འཁློར་པ་དེས་མཛད་པ་ཅི་ཞིག་མཛད་ན་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སློན་པློའི་

འློད་ཟེར་གིས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཕློགས་བཞི་ནས་ཐློགས་པ་མེད་པར་

འཇུག་པའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་འཇུག་པས་ཞུགས་པ་ལ་གཙོ་བློ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་འློད་ཟེར་གིས་བིན་གིས་

བརླབས་པ་སེ། དབང་བསྐུར་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐློབ་སེ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ཏློ། །ལྷ་སད་

ཅིག་གིས་བསྐྱེད་པ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར་བ་

རིམ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡློད་པས་སྤི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྙློམས་པར་ཞུགས་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ཞུགས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་

པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆེན་པློ་དེའློ། །གང་ལ་ན། གཞིའི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ར་ནང་སློ་སློ་ན་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་

དཀར་དམར་གཉིས་ནི་ཟིལ་གིས་གནློན་རྒྱུ་དང་། གཞིའི་ཕློ་མློ་གཉིས་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་ནི་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་པློ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་ར་ནང་སློ་སློ་ན་

གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གསང་གནས་ཀི་ལམ་དུ་བབས་པ་ནི། ཟིལ་གིས་

མནན་པའི་དློན་དང་། གཞི་ལ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གསང་གནས་སུ་བབས་པ་དེ་

སེང་དུ་མི་བཟླློག་པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་བཤད་མ་ཐག་ཏུ་སེ་བཤད་པ་དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་ཡུལ་འཆད་པ་ནི། 

གཞི་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་ར་སློང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་དློན་གཉིས་ཀི་ཁློང་སློང་གི་ནམ་མཁའི་

དབིངས་འདི་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་ངློ་བློ་ཀུན་ཏུ་ལྟ་

བུའི་བང་སེམས་ཀིས་གང་བ་སེ་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་དློན་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ནི་

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཀི་གདགས་གཞི་ཕུང་པློ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་གཞིའི་ཕློ་མློ་གཉིས་རློ་

རེ་སེམས་དཔའི་བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ར་ནང་སློ་

སློ་ན་གནས་པའི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གསང་གནས་སུ་བབས་པས་གཞི་ཕློ་མློ་

གཉིས་ཀིས་ལུས་ཀི་བདེ་བ་དང་ཡིད་ཀི་བདེ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །འདིས་བར་དློ་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་གཞི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་བསན་པས་ན་གཞིའི་

འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་དེ་འདིར་བཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཟད་རྣལ་འབློར་

པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་ར་ནང་སློ་སློ་ནས་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་རིམ་གིས་གསང་གནས་སུ་འཕློ་མེད་དུ་བཟུང་བ་ལས་ལུས་ཀི་

བདེ་བ་དང་ཡིད་ཀི་བདེ་བ་ཐློབ་པ་བསན་ཏེ་ལམ་གི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཟིལ་གནློན་གི་གཞུང་འདིས་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་

བསྒྱུར་བ་བསན་ཏེ། རྣམ་བཞག་རིམ་པར་དྲངས་པའི་ཟིལ་གནློན་གི་གཞུང་འདིས་

དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་མ་བསན་ན་རྣམ་བཞག་རིམ་པས་དང་པློའི་

མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་མ་བསན་དགློས། དེ་ལྟར་ན་དེའི་སྦྱང་གཞི་བསན་ནས་

དེ་སྦྱློང་བེད་ཀི་ལམ་མ་བསན་དགློས། རྣམ་བཞག་རིམ་པར་དེའི་སྦྱང་གཞི་བསན་

ནས་སྦྱློང་བེད་ཀི་ལམ་མ་བསན་ན། རྣམ་བཞག་རིམ་པས་སྦྱང་གཞི་སྦྱློང་བེད་ཀི་

བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་དློན་མ་བསན་དགློས་པའི་ཕིར། དེས་

ན་ཟིལ་གནློན་གི་གཞུང་འདི་ལ་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་ཡིག་དློན་

གི་ཁ་བསང་ནས་བསན་དགློས་ཏེ། ཟིལ་གནློན་གི་གཞུང་འདིས་དང་པློའི་མགློན་པློ་

སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་བསན་པ་ནི་གང་ཞིག ཟིལ་གནློན་སྤི་དློན་གིས་ནི་ལྷག་མློས་ཀི་

ལྷ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ལས་མ་བསན། སྦས་མཐའ་གཉིས་ཀིས་ནི་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་བསྐྱློད་

ཚུལ་མ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡིག་དློན་ཁ་བསང་བའི་ཚུལ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ་ཞེས་པ་འདིས། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་ཡབ་ཡུམ་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་བསན་ཏེ། གཞི་ལ་

ཕློ་མློ་གཉིས་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་ནམ་མཁའི་དབིངས་འདི་ཐམས་

ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་ངློ་བློར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་

པ་འདིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་མི་བསྐྱློད་པས་ནམ་མཁའི་དབིངས་

ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་བས་པ་དེ་བསན་ཏེ། གཞི་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་ར་ནང་རྣམས་ཐིག་

ལེས་གང་བ་དང་ཆློས་མཐུན། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་སེམས་

ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་བིན་གིས་བརླབས་ཀི་ཞེས་པ་

འདིས་མི་བསློད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པས་ཟག་པ་

མེད་པའི་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་བསན་ཏེ། གཞི་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བས་བརྒྱལ་ཏེ་གནས་པ་དང་ཆློས་མཐུན། དེས་ན་གཞི་

ལ་མངལ་དུ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་དབུས་སུ་བར་དློ་བ་ཤི་བའི་རླུང་

སེམས་ཞུགས་ཏེ་སྐྱེ་བ་བངས་པ་གྲུབ་པའི་གནད་ཀིས་དེ་སྦྱློང་བེད་ཀི་ལམ་ལའང་

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་མི་བསྐྱློད་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་མི་བསྐྱློད་

པའི་ཐུགས་ཀར་རང་ཉིད་དང་པློའི་མགློན་པློ་ཞུགས་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་

བསྒྱུར་ཏེ་སྒློམ་པ་ལའང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། སྙློམས་པར་ཞུགས་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་

དེའློ། །གང་ལ་ན། སྒྱུ་ལུས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་བསན་པའི་

ཕུང་པློ་ལྔ་ཟིལ་གིས་གནློན་རྒྱུ་དང་། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཟིལ་གིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གནློན་པ་པློ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་ནི་

ཟིལ་གིས་མནན་པའི་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་

ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་ཡུལ་འཆད་པ་ན། སྒྱུ་ལུས་

འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སབས་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་གི་ནམ་མཁའི་དབིངས་

ཏེ་སློང་པ་གསུམ་པློ་འདི་ཐམས་ཅད་ས་མ་ཕི་མར་ཐིམ་པས་རིམ་གིས་ཡུལ་སློང་པ་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ངློ་

བློར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །འདིས་བསྡུས་དཀིལ་མདློར་བསན་ནས་ངེས་དློན་གི་

སབས་སུ་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སབས་ཀི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་མ་

བསན་པ་དེ་ཉིད་གསལ་བར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

དེའི་དློན་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་

པའི་སྒྱུ་ལུས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་བིན་

གིས་བརླབས་པ་སེ། དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་དག་པར་བས་པའི་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཟག་པ་

མེད་པའི་ལུས་ཀི་བདེ་བ་དང་ཡིད་ཀི་བདེ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་སེ་མཐར་ཐུག་

པའློ། །དེས་ན་དང་པློའི་མགློན་པློ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་མི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱློད་པའི་བསྐྱེད་ཆློག་བཤད་སྙམ་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ནི་ཡིག་དློན་གི་ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ལྷ་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པ་ཟིལ་

གིས་གནློན་པར་བེད་པའི་ལྷ་སད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་པ་བཤད་སྙམ་པའི་རློ་རེ་འཆང་

གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སྤི་དློན་གི་ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

བར་དློ་བ་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་གཞི་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དེ་བཤད་

སྙམ་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སྦས་དློན་གི་ཟིལ་གནློན་རློ་

རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་དག་པར་བེད་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མཐར་ཐུག་

གི་ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ། དྲང་ངེས་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་རློ་རེ་ཞེས་པ་ནས། ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་གཟིགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། སྙློམས་པར་

ཞུགས་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ཞུགས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའློ། །གང་ལ་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེའི་ས་བློན་ༀ་དང་། གསུང་རློ་རེའི་ས་བློན་ཨཱཿ 

དང་། ཐུགས་རློ་རེའི་ས་བློན་ཧཱུཾ་གསུམ་ལས་མངློན་བང་ལྔས་རིམ་གིས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་

ལ་དགློངས་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག དེ་འདྲའི་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ། དེ་

ལས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་འབྱུང་བའི་
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ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ཏེ་བིན་གིས་བརླབས་པར་མཛད་དློ། །

གང་ན། རིག་པ་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ་གསུམ་དང་དེས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔ་

ལས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས། དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་

སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བའི་ལུས་དེ་བིན་གིས་བརླབས་པར་མཛད་དློ། །གང་གིས་ན་

རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ༀ་ལ་སློགས་པའི་ས་

བློན་སློ་གཉིས་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབས་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའི་ཧཱུཾ་ཡིག་སེ་སགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་

སློ། །བིན་གིས་བརླབས་པའི་དློན་ནི། ༀ་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་སློ་གཉིས་ལས་

ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐྱེད་དེ་ལུས་ལ་འགློད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་

གིས་བརླབས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་བར་གི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་རློགས་

པར་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ནས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་

པ་ཡིན་སྙམ་ན། བིན་གིས་བརླབས་མ་ཐག་ཏུ་སེ། བིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློ་དེ་ཉིད་ཞལ་གསུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

དེ་དག་མ་དག་གི་གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མློས་པ་ཡིད་བེད་ཀིས་གཟིགས་པར་

གྱུར་ཏློ། །འདི་ལ་སློན་གི་ཁ་ཅིག་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་མངལ་

གི་གནས་སབས་དང་། སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བཙས་པའི་གནས་སབས་ལ་

སྦྱློར་བ་དང་། ཕིས་ཀི་ཁ་ཅིག་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་གཉིས་ཀ་བཙས་པའི་གནས་སབས་ལ་སྦྱློར་བ་བཀག་

པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་བཞག་རིམ་པར་ཟླ་བ་བཅུའི་མཐར་ར་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་

དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་བསན་པས་རིམ་གིས་མའི་

མངལ་ནས་འཐློན་པར་གྱུར་ཏློ། །དེའི་ཕིར་དྲི་ཟ་ཉེ་བར་འཁློར་གི་སེམས་ཅན་ཤའི་

མིག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་ར་བའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཟིགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་ཞལ་གསུམ་པ་

ལྟ་བུར་གཟིགས་པ་དེ་མངལ་ནས་བཙས་མ་ཐག་པ་དང་། ཆློས་མཐུན་སྦྱར་བས་དེའི་

ས་ལློགས་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་སགས་ཀིས་བིན་གིས་

བརླབས་པའི་དློན་དེ་མངལ་དུ་གནས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་གྲུབ་ཅིང་། བིན་

གིས་བརླབས་པའི་དློན་ནི། ས་བློན་སློ་གཉིས་ལས་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་སློ་གཉིས་

བསྐྱེད་དེ་ལུས་ལ་འགློད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཏིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་བར་གི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་རློགས་པར་བསྐྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། དེའི་ཐད་ཀི་སྒློན་གསལ་ལས། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་ཚུལ་དུ་རྣལ་འབློར་བཞིའི་རིམ་

གིས་སེམས་དཔའ་གསུམ་གི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་གི་ཇི་སྲིད་སགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་བདག་ཉིད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ངེས་དློན་ནི། སྙློམས་པར་ཞུགས་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ཞུགས་ན། 

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་



  134  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རེ་འཆང་ཆེན་པློའ ློ། །གང་ལ་ན། སྒྱུ་ལུས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་དང་དམ་ཚིག་གི་སད་དློད་ས་མ་ཡ་ཞེས་པ་ལ་ས་མ་ཏ་ཞེས་པ་མཉམ་ཉིད་ལ་

འཇུག་པས། གང་དུ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དེ་

ལས་བྱུང་བའི་ཟུང་འཇུག་དེ་བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་

སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལའློ། །འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ཆེན་

པློ་མཆློག་དང་ཚད་མེད་དང་། །མཁས་བརློན་སྤློ་བའི་ལས་བདག་ཉིད། །ཤིན་ཏུ་རད་

བྱུང་བེད་པ་པློ། །ཆེན་པློ་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཆེན་པློ་ཞེས་པའི་སྒ་དློན་

བརྒྱད་ལ་འཇུག་པའི་ནང་ནས་འདིར་རིག་པ་མཆློག་ལ་རིག་པ་ཆེན་པློར་བས་པའི་

རིག་པ་ཆེན་པློ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བ་འདིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་སགས་ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ། རང་གི་རང་བཞིན་དུ་

གྱུར་པའི་སྐུའི་ཆ་ཤས་ལས་གྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་སྤྲུལ་པར་

མཛད་དློ། །

སྤྲུལ་པ་དེ་ནས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུར་གྱུར་སྙམ་ན། སྤྲུལ་པ་དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་

ཞལ་གསུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དག་མ་

དག་གི་གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དངློས་གནས་ལ་གཟིགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཤའི་

མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རློགས་རིམ་པའི་ལློངས་སྐུ་བ་དེ་དང་། བར་དློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་རླུང་ལུས་སུ་དངློས་གནས་ལ་ཆློས་མཐུན། བར་དློ་

མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་བངས་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་པ་དང་། ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་

དེས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ནས་ཐ་མལ་པའི་ཤའི་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

གཉིས་དངློས་གནས་ལ་ཆློས་མཐུན་པའི་ཆློས་མཐུན་ཁད་པར་ཅན་སྦྱར་དུ་ཡློད་ལ། 

བསྐྱེད་རིམ་མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་དང་པློའི་མགློན་པློ་ལློངས་སྐུ་དང་དེ་རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་སློན་པློར་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་དངློས་གནས་ལ་མཐློང་དཀའ་སའི་ཁད་པར་

མེད་ཀང་། བསྐྱེད་རིམ་ལློངས་སྐུ་བར་དློ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བར་དློར་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དང་

མློས་པ་ཡིད་བེད་ཀི་ཆློས་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །གཟུངས་དཀིལ་ནས་དམ་ཚིག་འབྱུང་

བའི་བར་འདི་ལ་སློན་པའི་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་གསུངས་པ་འདི་ལ་མེད། སློན་པ་དང་

འཁློར་རྣམས་ཀི་ཞུ་བ་ཞུས་ལན་གི་རྣམ་པ་ཡང་མེད་པས། སྡུད་པ་པློས་སློན་པ་ཨ་

ལས་ཐློས་པའི་ཐློས་པ་བསྡུས་པ་མིན་གི། སློན་པ་དང་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུའི་བཀློད་པ་

བསན་པ་མཐློང་བའི་མཐློང་བ་སྡུད་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་དློན་དེ་རྣམས་ལ་ཆེད་བརློད་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་མི་རློག་གནས་མེད་

པའློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཞལ་

གསུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གནས་པ་དེས། འཁློར་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་སབས་ཕེ་བ་དེ་

ནས་སར་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་འཁློར་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཆློས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་རྣམ་པར་སྣང་བར་

མཛད་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་སེ། གཞན་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟ་བུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་སྤློ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཆེད་དུ་བརློད་པ་འདི་ཆེད་དུ་བརློད་དློ། །དེ་

ལ་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་ན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསུང་བའི་

རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གདུལ་བའི་ཤེས་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ངློ་

མཚར་བའློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཀུན་གི་མན་ངག་གིས་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་གི། སྣློད་མིན་ལ་སྦ་བར་བ་བ་ཡིན་

པས་གསང་བ་དང་། རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་དང་

བལ་བའི་རློག་གེ་བ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་མི་ནུས་པས་ན་རབ་ཏུ་མི་རློགས་པ་དང་། 

རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལས་ཉློན་གི་

དབང་གིས་འཁློར་བར་སློད་པའི་གནས་མེད་པས་ན་གནས་མེད་པའློ། །རིམ་གཉིས་

ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་བྱུང་བ་ཙམ་ལ་ངློ་མཚར་བ་མིན་གི། 

གཟུངས་དཀིལ་ནས་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་བར་གི་དློན་ལ་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་

ཀིས་དྲངས་པ་ལས་སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་བསྐྱེད་སེམས་དབེན་

གི་རླུང་སེམས་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་དེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་

རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་བསྐྱེད། དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་

ཟུང་འཇུག་པ་དེས་རགས་པ་དང་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའི་རིམ་པ་རྣམས་སྒློན་

གསལ་གིས་བཤད་པ་ལྟར་ཐློན་པ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལམ་དེ་གཉིས་ཀང་སློན་དུ་དབང་བསྐུར་ནས་བཤད་དགློས་པར་

བསན་པ་ལ་བཞི། ཕག་མཆློད་སློན་དུ་བཏང་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་པ། དེ་ལ་སློན་པས་

རྒྱུད་དློན་རློགས་དཀའ་བས་སྤློ་བ་མེད་པར་བསན་པ། འཁློར་རྣམས་ཀིས་སར་ཡང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱར་ནས་གསློལ་བ་གདབ་པ། དེའི་ལན་དུ་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་པའློ། །

དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་བཤད་

དུ་གསློལ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་

ངློ་། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། རེས་འཇུག་གི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཟབ་མློའི་སྒློ་

ནས་སློབ་དཔློན་དང་སློབ་མའི་འབེལ་བ་བསན་པའི་ཕིར་དུའློ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན་

ཆེད་བརློད་མཛད་པའི་རེས་དེ་ནས་སློ། །གང་གིས་ན། མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སར་ཆེད་བརློད་མཛད་པ་ལ་དགློངས་པ་

རེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་མ་ཟད། སར་ཡང་འདུས་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་

པ་ལ་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་སློ། །གང་ལ་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པ་སྤློས་པ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་རིན་པློ་ཆེའི་

སྤིན་གིས་ཡང་དག་པར་མཆློད་དེ་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །འདི་

ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བེད་ཀི་མེ་ཏློག་ལ་

སློགས་པའི་མཆློད་པ་སྤློས་པ་སེ་མང་དུ་བཤམས་པ་རྣམས་ཕུལ་ནས་འདློད་དློན་ལ་

མི་བསླུ་བས་ན་དེ་ཁློ་ན་ཉིད། དབུལ་བ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག གསེར་ལ་

སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་སྤིན་གིས་ཡང་དག་པར་མཆློད་དེ། ཕག་འཚལ་ནས་འདི་

སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །ཞེས་པ་ནི་དྲང་བའི་དློན་ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

མཉེས་བེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕག་རྒྱའི་

མཆློད་པ་སྤློས་པ་སེ་མང་པློ་དབུལ་བ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཕུལ་བས་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པའི་བུད་མེད་རིན་པློ་ཆེའི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་

ཀིས་ཡང་དག་པར་མཆློད་དེ་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །ཞེས་པ་ནི་

ངེས་པའི་དློན་ནློ། །

ཇི་ལྟར་གསློལ་ན། བཤད་དུ་གསློལ། གང་བཤད་ན་འདུས་པ་གསང་བ་སེ་

གསང་བ་འདུས་པ་འདིའློ། །འདི་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ལྟ་བུ་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་རློ་རེ་

འཆང་གི་སྐུ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ནི་ཡིག་དློན་གི་གསང་བ་འདུས་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་

འབློར་དང་ལྡན་པའི་ཡབ་ཡུམ་གི་རློ་རེ་དང་པདྨ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ནི་སྤི་དློན་གི་

གསང་བ་འདུས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྣང་བ་དང་ཐབས་མཆེད་པ་གཉིས་ཐབས་ཤེས་

འདྲེས་པ་ཉེར་ཐློབ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ནི་སྣང་བ་སེམས་སྦས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་

དང་། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། དཔའ་བློ་རྣལ་འབློར་མར་སྦྱློར་བ། །གང་ཚེ་གསང་བའི་ར་

གཉིས་ནི། །ཡང་དག་སྦྱློར་བས་རེག་གྱུར་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡབ་ཡུམ་གི་

དྷུ་ཏིའི་མར་སྣ་གཉིས་འཕྲད་པ་ནི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་ཀང་ནི། །གནས་ཀུན་ནས་ནི་ཞུ་གྱུར་

ནས། །ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། །ར་ནི་གཅིག་གི་འབས་བུ་ནི། །རློ་གཅིག་ཏུ་ནི་

གྱུར་པ་ལ། །འདུས་པ་ཞེས་ནི་དེ་ལ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྷུ་ཏིའི་མར་སྣ་

གཉིས་སྤད་དེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་ར་ནང་སློ་སློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་

རིམ་གིས་གསང་གནས་ཀི་ལམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ནི་འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་ཀི་

གསང་བ་འདུས་པ་དང་། ཕུང་པློ་ཁམས་དང་དབང་པློ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་དང་ནི་སྦས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་ནང་། །རྣམ་རློག་ཀུན་ནས་ཟད་པ་ལས། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་སྐྱེ། །རློ་

གཅིག་པ་ནི་ངལ་བསློ་གང་། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་འདུས་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྷུ་

ཏིའི་མར་སྣར་བང་སེམས་མི་འཕློ་བར་བཟུང་བས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དང་། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་

འདུས་པ་ནི་སྣང་བ་སེམས་སྦས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་ཡིན། གསང་བ་དློན་གི་འློད་

གསལ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་

ནི་མཐར་ཐུག་གི་གསང་བ་འདུས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་

མན་ངག་གིས་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་གི། སྣློད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ལམ་གི་སྙིང་པློ་འདུས་པའི་གསང་བ་འདུས་པ་

ཚུལ་བཞིར་བཤད་པའི་དློན་དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློས་ནས་དློན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བཤད་དུ་གསློལ། ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རློ་རེ་ཞེས་པ་ནས། ལྟ་ཅི་སློས་ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། འདུས་པ་

འཆད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། 

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་རློ་

རེ་འཆང་ཆེན་པློས་སློ། །གང་ལ་ན་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལའློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་འདུས་པ་འཆད་པར་གསློལ་

བ་བཏབ་པར་དགེས་པའི་བརར་ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་གཉིས་བིན་ནས་དློན་གིས་
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འཆད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་སློ། །འློན་ཀང་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་ཀང་བ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་དང་

བལ་ན་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་བེད་པ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་པད་དཀར་ལྟ་བུ་

ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་དམན་པ་རྣམས་བ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་དང་བལ་ན་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེ་བ་ལྟ་ཅི་སློས། ཞེས་རྒྱུད་དློན་རློགས་དཀའ་བ་དང་། འདུས་པའི་རྒྱུད་དབང་མ་ཐློབ་

པ་རྣམས་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་བས་རེ་ཞིག་འདུས་པའི་རྒྱུད་དློན་རློགས་དཀའ་བས་

བཤད་པར་མི་སྤློ་བས་བརར་བཀའ་མ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་

སྣང་སློགས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་སྙིང་སློགས་ལ་བས་ནས་དེ་རྣམས་རྒྱུད་

དློན་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་སློན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ནི་སྒིབ་གཉིས་ཟད་པར་སངས་

པས་རྒྱུད་དློན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བལ་བའི་ཕིར། འདིས་རེས་འཇུག་ལ་གདུལ་བ་ལ་

དབང་བསྐུར་བ་དང་། འདུས་པ་འཆད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལེགས་ཏེ། འདུས་

པའི་རྒྱུད་དློན་རློགས་དཀའ་བས་རེ་ཞིག་ཐེག་པའི་ཚུལ་གཞན་ལ་བསབས་ནས་ཕིས་

འདི་ལ་ཞུགས་ན་མི་ལེགས་སམ། ཞེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་པར་ཁས་ལེན་མི་བེད་པ་

དེ་བསན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ངློ་

མཚར་དུ་གྱུར། ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་བསན་དུ་གསློལ་ཞེས་པའི་བར་

གསུངས། དློན་ནི། སློན་པས་རྒྱུད་དློན་རློགས་དཀའ་བས་སྤློ་བ་མེད་པའི་བརའ་བསན་

པ་དེ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་
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བུའི་གང་ཟག་ཚུལ་ཁིམས་དག་ཅིང་མཁས་ལ་སྒིན་པ་ལ་སློགས་པའི་འདི་ལྟ་བུའི་

ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་ཡང་བ་མ་དམ་པའི་མན་ངག་དང་བལ་ན། རྒྱུད་

དློན་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཐློས་པས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། དེ་ལས་གཞན། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི། བ་

མའི་མན་ངག་དང་བལ་ན་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བ་ལྟ་ཅི་སློས། ཞེས་ཐློས་པས་རད་དུ་གྱུར་ནས་

འདི་སད་གསློལ་ཏློ། །

གང་ལ་ན། རྒྱུད་དློན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅློད་པར་མཛད་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ལ་འདི་སད་ཅེས་

གསློལ་བ་གདབ་བློ། །གང་གསློལ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་བསན་པར་མི་སྤློ་བ་དེ་བསན་དུ་གསློལ། འདི་ལ་ཚུལ་

བཞི་ལས། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དང་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་གསུམ་སྤིའི་

དམ་ཚིག་དང་། བ་མེད་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་དང་། བསྲུང་བའི་

དམ་ཚིག་དང་། བསེན་པའི་དམ་ཚིག་པ་དང་། དེ་དག་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་འགློག་

པའི་སློམ་པ་ནི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་སེ་ཡིག་དློན་དང་། ༀ་ལས་སྐུ་

རློ་རེ་ཨཱཿ ལས་གསུང་རློ་རེ་ཧཱུཾ་ལས་ཐུགས་རློ་རེར་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམས་པ་ནི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་སེ་སྤི་དློན་དང་། ཤེས་རབ་སྣང་བ་དང་། ཐབས་མཆེད་པ་གཉིས་

ཉེར་ཐློབ་གཅིག་གི་ངློ་བློར་འདུས་པ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་སེ་སྦས་དློན་

དང་། ཟུང་འཇུག་པའི་རྒྱུད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པ་

དེ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་སེ་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ནློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་
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ནས་བསན་དུ་གསློལ་ན། བསྐྱེད་རློགས་ཀི་གསང་བ་དབང་མ་ཐློབ་པ་ལ་བསན་པར་

མི་སྤློ་བ་དེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་ཚིག་གིས་བིན་གིས་

བརླབས་པ་སེ། དབང་བསྐུར་བ་མཛད་ནས་བསན་དུ་གསློལ། འདི་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས། 

ཡང་དག་པར་བསན་དུ་གསློལ། ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན། བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ་

དབང་བསྐུར་བ་བསན་དུ་གསློལ། 

གང་ལ་ན། སློན་བྱུང་ལ་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། 

རེས་འཇུག་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་བིན་གིས་

བརླབས་པ་སེ་དབང་བསྐུར་བ་བསན་དུ་གསློལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན་སློབ་མའི་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་ཏེ་གཞུག་པའི་ཚུལ་གིས་དབང་བསྐུར་

དུ་གསློལ། འདིས་ནི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འཇུག་པའི་སབས་སུ་སློབ་མའི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའི་སབས་སུ་དབང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་

སྤན་དྲངས་ཏེ་སློབ་མའི་ལུས་ལ་བསིམ་པ་དེ་བསན་ནློ། ། ཐབས་གང་གིས་དབང་

བསྐུར་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་དྲུག་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་དམ་ཚིག་སེ་

དངློས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ལས་མི་འདའ་བའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚིག་གིས་བིན་གིས་

བརླབས་པ་སེ་དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཡིག་དློན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་དྲུག་

པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་སེ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་འབྱུང་བ་ལས་མི་འདའ་བའི་

ཚིག་ནི་ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱཿ ཧཱུཾ་སེ་རིགས་དྲུག་གི་ས་བློན་ལས་རིགས་དྲུག་ཏུ་བསྐྱེད་

ནས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ་དབང་བསྐུར་བ་ནི་སྤི་དློན་ཡིན་ནློ། །འདིས་བུམ་དབང་



  143  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གི་སབས་སུ་སློབ་མ་དང་དབང་རས་རྣམས་རིགས་དྲུག་གི་ས་བློན་དྲུག་ལས་རིགས་

དྲུག་གི་སྐུར་བསྐྱེད་པ་དེ་བསན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་བསན་

པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་བ་མ་ཡབ་

ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་འབྱུང་བའི་

གནས་སུ་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་སློབ་མའི་ལྕེ་ཐློག་ཏུ་བིན་པའི་སྒློ་

ནས་བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང་། གཙོ་བློའི་ང་རྒྱལ་དང་

ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བང་སེམས་སྤི་བློ་ནས་

ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་ནས་མི་འཕློ་བར་བཟུང་བས་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་དེ་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་སེ་འདློད་ཆགས་

ཆློས་ཀི་སྦས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་ནི་དློན་

གི་འློད་གསལ་དང་། དེ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་འབྱུང་བའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རྒྱུར་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཟུང་འཇུག་བ་མའི་ཚིག་གིས་བར་སྤད་པའི་སྒློ་ནས་སྣློད་རུང་

གི་གདུལ་བ་ལ་དབང་བཞི་པ་ཚིག་དབང་བསྐུར་བ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ནློ། །

རློ་རེ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་ལ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་འདི་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་ལ་

སྦྱར་ནས་བཤད་དགློས་ཏེ། གཞུང་འདིས་སྦས་དློན་དུ་བཤད་པའི་གསང་དབང་

བསྐུར་བ་དངློས་སུ་བསན་ཅིང་འདིས་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་མ་བསན་ན་ལེའུ་དང་པློ་

ལས་དབང་བཞི་བསྐུར་བ་བསན་པའི་གཞུང་མེད་དགློས། དེ་མེད་ན་ལེའུ་དང་པློའི་

བསྡུས་དློན་གི་སབས་སུ་ཉན་པའི་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རིག་པའི་དབང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསྐུར་བ་བིན་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དགློས་པ་ཅིའི་

ཕིར་དུ་གསློལ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཟག་པ་མེད་པའི་ལུས་ཀི་

བདེ་བ་དང་། ཡིད་ཀི་བདེ་བ་མློང་བར་བགི་བ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་མངློན་པར་

ཤེས་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་བགིས་པའི་བར་གི་ཕིར་དུ་ཡང་དག་པར་བསན་དུ་

གསློལ་ཞེས་པའི་བར་གི་སྒས་སློབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པ་

བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་དེའི་ལན་དུ་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། ལྷ་ལྷག་མ་

ཁ་བསང་བ་དང་། དེ་ལྟར་བ་དགློས་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ། 

རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་པ་དང་། ཡུམ་བཞི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཁློ་བློ་བཞི་སྤྲུལ་པ་དང་གསུམ། དང་

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

དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། བང་ཕློགས་སུ་བཞུགས་

སློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀིས་སར་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་དབང་

བསྐུར་ནས་འདུས་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། ། ཞེས་དྲང་

ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ཞེ་ན། 

ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་

བསྐུར་ནས་འདུས་པ་བཤད་པ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་མཁེན་ནས་གང་དུ་དབང་

བསྐུར་བའི་གཞི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱློད་

པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་པའི་ཕིར་དུ། ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །

འདི་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་རང་རྒྱུད་ལ་ལྡན་

པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་མ་རིག་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་པས་ན་སྒློན་མ་དང་། དེ་

གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་དང་། རེ་གཅིག་པས་ན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ་ཡི་གེའི་དློན་ནློ། །གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱློད་

པས། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་པས་ན་སྒློན་མ་དང་། 

དེ་ཐ་མལ་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་དང་། དེ་ལ་རེ་གཅིག་པས་ན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ་སྤིའི་དློན་ནློ། །སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

ཆློས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་གསལ་བར་བེད་པས་ན་སྒློན་མ་

དང་། དེ་བསྐྱེད་རིམ་པ་མན་ཆད་ཀི་རློག་པས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་ལ་རེ་གཅིག་

པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་སྦས་པའི་དློན་ནློ། །དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཆློས་

རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་གསལ་བར་བེད་པས་ན་སྒློན་

མ་དང་། གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་ལ་རེ་གཅིག་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཏེ་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ནློ། །གང་ལས་གང་བྱུང་ན། སློན་བྱུང་ལ་ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གཞན་ངློ་ཙམ་དུ་བཞེངས་པ་དང་། རེས་འཇུག་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་དངློས་གནས་ལ་བཞེངས་པ་དང་བསྐྱེད་རིམ་པས་མློས་པ་

ཡིད་བེད་ཙམ་གི་སྒློ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ཉློན་མློངས་པ་དུག་ལྔས་ཁབ་པའི་སེམས་ཅན་

གི་ཁམས་ལ་གཟིགས་ནས། སེམས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཀི་ཞེ་སང་སྦྱང་བར་བའློ་

སྙམ་དུ་དགློངས་ནས། ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ལ་བརེན་པའི་

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སགས་སྙིང་པློའི་སྙིང་པློ་

འློག་ནས་འཆད་པ་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །

དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། བཛྲ་དྷིཀ་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། 

བཛྲ་ནི་རློ་རེ། དྷིཀ་ནི་འཛིན་པའམ་འཆང་བ་སེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པར་བེད་པའི་རློ་

རེ་རེ་ལྔ་པ་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པ་ནི་རློ་རེ་འཛིན་གི་དྲང་དློན་

དང་། བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ནི་

རློ་རེ་འཛིན་པ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །མི་བསྐྱློད་པ་འདི་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཞུགས་སློ། །གང་

ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་ཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལས་སྦྱློར་

བ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་ར་ཞལ་ནག་པློ་གཡས་ཞལ་དཀར་པློ་གཡློན་ཞལ་དམར་

པློའི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ཕིར་སྤློས་སྤི་སྒློས་

ཀི་མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་བློན་ཏེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་

ཞུགས་སློ། །འདི་སློན་བྱུང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བས་བཞིན་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་

ལ་ནི་རློ་རེ་འཆང་ལ། མི་བསྐྱློད་པ་ཞུགས་པ་ཡིན་གིས། མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མངློན་བང་ལྔས་བསྐྱེད་པའི་རེས་འཇུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་རྣམས་ལ་ནི་མི་བསྐྱློད་

པ་ལ་སློགས་པའི་གཙོ་བློར་གང་སློང་བ་དེ་ལ་མི་བསྐྱློད་པ་སློགས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་སྣང་འབིན་པའི་མཚམས་སྦྱར་དུ། སྒློན་གསལ་ལས། དང་པློའི་སྦྱློར་བའི་འློག་ཏུ་

འབིན་པའི་དཀིལ་འཁློར་སློན་པས། ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། མི་བསྐྱློད་པ་ཕྱུང་

ནས་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བ་དེ་མདློ་བསྲེ་ལས། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་

ཏུ་བཤད་པ་དང་། སྒློན་གསལ་ལས། དང་པློའི་སྦྱློར་བའི་འློག་ཏུ་འབིན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་སློན་པས། ཞེས་དང་པློ་སྦྱློར་བར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་

ལ་ཁློ་ན་རེ་དེ་མི་འགལ་ཏེ། དང་པློ་སྦྱློར་བ་རང་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་དང་། 

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གཞན་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་མདློ་བསྲེ་ལས། མི་བསྐྱློད་པ་ཕྱུང་ནས་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བ་དེ། 

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཏུ་བཤད་པ་དང་ལྷ་གཙོ་བློ་འབིན་པ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། 

འཁློར་འབིན་པ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། སྒློན་གསལ་

ལས། མི་བསྐྱློད་པ་ཕྱུང་ནས་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྒྱུར་བ་དེ་དང་པློ་སྦྱློར་བར་བཤད་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། རློད་གཞི་ཉིད་རགས་སུ་བཀློད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་

ཕིར་རློ། །

རང་ལུགས་ལ་དེ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་གཉིས་ཀི་འཁློར་འགལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་གཙོ་བློ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མི་

བསྐྱློད་པ་ཕྱུང་ནས་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བ་དེ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡང་ཡིན་ལ་

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཙོ་བློ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡིན་ཏེ། 
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རེག་བ་རློ་རེ་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཅིག་འབིན་པ་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདློར་

བས་ལས། ཞེ་སང་རློ་རེ་ཏིང་འཛིན་གནས། །དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་སྤློ་བར་

མཛད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་འདྲ་བ་དེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཙོ་བློ་

ཡང་ཡིན་ཏེ། སྒློ་བདུན་གི་སྒློ་ནས་བསྐྱེད་ཆློག་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་བསྐྱློད་པ་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་

ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ཕྱུང་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་

དེས་ཕྱུང་ངློ་། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། ས་བློན་དང་ཕག་

མཚན་ལས་སྐུ་རློགས་པར་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་རློ་

རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དྲང་དློན་གི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཟུང་འཇུག་དེ་བཤད་སྙམ་

པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ངེས་དློན་གི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་

རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ནློ། །གང་ཕྱུང་ན། གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སྣང་གི་

རིགས་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། 

སགས་སྙིང་པློའི་སྙིང་པློ་འློག་ནས་འཆད་པ་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཛི་ན་

ཛིཀ་ཅེས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དེའི་དློན་ནི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་ཏེ། འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། 

བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་བར་མཚོན་པའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བཅུ་གཉིས་པ་རང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྷར་གསལ་བའི་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་གི་དྲང་དློན་དང་། བདུད་

བཞི་ལས་རྒྱལ་བའི་ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ནི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་གི་

ངེས་དློན་ནློ། །རྣམ་སྣང་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་ནས་གང་

དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལས་སྦྱློར་བ་སེ་བསྐྱེད་པའི་

ཐབས་ཀི་ར་ཞལ་དཀར་པློ་གཡས་ཞལ་ནག་པློ་གཡློན་ཞལ་དམར་པློའི་ཚུལ་དུ་

གནས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ཕིར་སྤློས་སྤི་སྒློས་ཀི་

མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་བློན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་ཀི་སྤན་སར་ཏེ་མདུན་

དུ་དེ་ལ་ཞལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་ཚུལ་གིས་བཞུགས་སློ། །རྣམ་སྣང་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་

ཕྱུང་ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིན་

པློ་ཆེ་འབྱུང་བའི་རློ་རེ་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ཏེའློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་

ནི་ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བ་ནི་རློ་རེའི་དཔལ་ཏེ་རིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་སགས་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དེའི་དྲང་དློན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་ནི་དློན་གི་
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འློད་གསལ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེའི་དཔལ་ཏེ། རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་ངེས་དློན་

ནློ། །གང་ཕྱུང་ན། འགློ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་རློགས་པར་མཛད་པས་ན་

ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་བའི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་རིགས་ལ་བརེན་ནས་

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སགས་སྙིང་པློའི་སྙིང་པློ་

འློག་ནས་འཆད་པ་འདི་བྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རཏྣ་དྷིཀ་ཅེས་སློ། །

འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། རཏྣ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་དྷིཀ་ནི་འཛིན་པའམ་འཆང་

བ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་

འཆང་བ་སེ་དྲང་དློན་ནློ། །རིན་པློ་ཆེ་ཡང་དག་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་

ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ནི་རིན་ཆེན་འཆང་བ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །རིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་

བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལས་སྦྱློར་བ་སེ་བསྐྱེད་པའི་

ཐབས་ཀི་ར་ཞལ་སེར་པློ་གཡས་ཞལ་ནག་པློ་གཡློན་ཞལ་དཀར་པློའི་ཚུལ་དུ་གནས་

པའི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ལ་གནས་པ་དེ་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་བློན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་དེའི་ལྷློ་ཕློགས་

སུ་དེ་ལ་ཞལ་ཕློགས་པས་བཞུགས་སློ། །རིན་འབྱུང་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་

དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་དེས་

སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་ཆེན་

པློའི་རྒྱུན་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་

ཆགས་ཆེན་པློའི་རྒྱུན་ནི་ཀུན་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་

རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སགས་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་

དྲང་དློན་ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་རྒྱུན་ནི་

དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ངེས་དློན་ནློ། །

གང་ཕྱུང་ན། འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ལ་

བརེན་པའི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སགས་སྙིང་

པློའི་སྙིང་པློ་འློག་ནས་འཆད་པ་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། ཨཱཿ རློ་ལིཀ་སེ། 

འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། ཨཱཿ ནི་མ་ལུས་པ། རློ་ནི་འཁློར་བ་ལིཀ་ནི་འདས་པ་སེ། 

འློད་དཔག་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར་གིས་འཁློར་བ་མ་ལུས་པ་ལས་འདས་པར་བེད་པས་

ན་ཨཱརློཿ ་ལིཀ་སེ་དྲང་དློན་དང་། ཨཱཿ ནི་མ་ལུས་པ། རློ་ནི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ། 

ལིཀ་ནི་འདས་པ་སེ། སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་མ་ལུས་པ་ལས་འདས་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་ལ་གནས་པ་ནི། ཨཱཿ རློ་ལིཀ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །འློད་དཔག་མེད་འདི་བྱུང་མ་

ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་



  152  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལས་སྦྱློར་བ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་ར་ཞལ་དམར་པློ་གཡས་ཞལ་

ནག་པློ་གཡློན་ཞལ་དཀར་པློའི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་རིག་

པའི་བདག་པློ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེ་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་

ནས། སར་བློན་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་

རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའི་རྒྱབ་སེ་ནུབ་ཕློགས་སུ་ཞལ་དེ་ཉིད་ལ་ཕློགས་

ཏེ་བཞུགས་སློ། །འློད་དཔག་མེད་བྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་

ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་དེས་

སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་པ་གདློན་མི་

ཟ་བའི་མཆློག་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ཏེའློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གྲུབ་པ་གདློན་མི་ཟ་བའི་མཆློག་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་རློ་རེ་ནི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཡིན་

ལ། དེས་བ་བསྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་བསམ་པ་རློགས་པར་བེད་པ་

ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག་དང་། ཐ་མལ་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་སེ་དེ་

ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་དྲང་དློན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་

པ་གདློན་མི་ཟ་བའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། དེས་

མཚན་མ་མེད་པའི་འབས་བུ་སེར་བར་བེད་པས་ན་མཆློག་དང་། གཉིས་སྣང་གི་མི་

ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་སེ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

གང་བྱུང་ན། དམ་ཚིག་འགུགས་པ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་རིགས་ལ་བརེན་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སགས་སྙིང་པློའི་སྙིང་པློ་

འློག་ནས་འཆད་པ་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །

འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དམ་ཚིག་རློ་རེའི་བསྒློམ་བཟླས་ལ་བརེན་ནས་

ཉློན་མློངས་པ་ཕྲག་དློག་གི་དབང་གིས་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་འགུགས་

པ་སེ་སེལ་བར་བེད་པ་ནི། དམ་ཚིག་འགུག་པ་སེ་དྲང་དློན་དང་། དམ་ཚིག་ནི་ཁམས་

ཕྲ་བ་རླུང་ཡིན་ལ། རླུང་གི་རྣལ་འབློར་གི་སློབས་ཀིས་བང་སེམས་ནློར་བུའི་རེའི་

བར་དུ་བཀུག་སེ་མི་འཕློ་བར་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་སློང་པ་ངེས་

པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་ནི་དམ་ཚིག་འགུག་པ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །དེ་ཡང་

གང་ཡིན་སྙམ་ན། པྲཛྙཱ་དྷིཀ་ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། པྲཛྙཱ་ནི་ཤེས་

རབ། དྷིཀ་ནི་འཛིན་པའམ་འཆང་བ་སེ་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་རང་གི་

བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ནི་ཤེས་རབ་འཆང་བ་སེ་དྲང་དློན་དང་། ཤེས་རབ་ནི་ཀུན་ལྟ་

བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡིན་ལ། དེ་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་སེ་རླུང་སློབས་ཀིས་

མི་འཕློ་བར་འཛིན་ནུས་པ་ནི་ཤེས་རབ་འཆང་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །དློན་གྲུབ་འདི་ཕྱུང་མ་

ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་

རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལས་སྦྱློར་བ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་ར་ཞལ་ལང་ཁུ་གཡས་ཞལ་

ནག་པློ་གཡློན་ཞལ་དཀར་པློའི་ཚུལ་དུ་གནས་པའི་དློན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་

ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་བློན་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་དེའི་བང་ཕློགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སུ་དེ་ལ་ཞལ་ཕློགས་ཏེ་བཞུགས་སློ། །

གཉིས་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། ཞེ་སང་གཏི་མུག་འདློད་ཆགས་དང་། །ཞེས་སློགས་

རྐང་པ་བཞི་བྱུང་། དློན་ནི། ཞེ་སང་མི་བསྐྱློད་པ། གཏི་མུག་རྣམ་སྣང་། འདློད་ཆགས་

འློད་དཔག་མེད། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། དམ་ཚིག་དློན་ཡློད་གྲུབ་

པ་སེ་རིགས་ལྔ་དང་རིགས་ལྔར་གཏློགས་པའི་ལྷ་འདི་རྣམས་ཀིས་རང་སྒློམ་པ་པློའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ཐློབ་པར་འདློད་པ་དང་། འདློད་ཡུལ་གི་ཐར་པ་རབ་ཏུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་དྲང་དློན་དང་། ཞེ་སང་མི་བསྐྱློད་པ། གཏི་མུག་རྣམ་སྣང་། འདློད་

ཆགས་འློད་དཔག་མེད། ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། དམ་ཚིག་དློན་

ཡློད་གྲུབ་པ་སེ། རིགས་ལྔའི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རློགས་རིམ་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་ཕུང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་ནས་མི་འཕློ་བར་བཟུང་བ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་ཕུང་པློའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་འདློད་

ཡུལ་གི་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཕུང་པློ་

འདི་དག་སངས་རྒྱས་ཏེ། །རློགས་པའི་བང་ཆུབ་རྐེན་དུ་འབྱུང་། །གཉིས་མེད་དེ་

བཞིན་ཉིད་སྦྱློར་བ། །དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཡུམ་བཞི་སྤྲུལ་པ་ལ། སློ་སློར་བཤད་པ་དང་། དློན་བསྡུ་བ་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། དེ་ནས་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རློ་རེ་འཛིན་ཞེས་པ་ནས། བང་ཕློགས་ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་

སློ། །དློན་ནི། རིགས་ལྔ་སྤྲུལ་པ་དེ་ནས་རིགས་ལྔ་པློ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཡུམ་བཞི་སྤྲུལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་དེའི་ལློངས་སྤློད་བར་གྱུར་པའི་ཕིར་དུ་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་

རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་འཛིན་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་རེས་

སུ་མཉེས་པར་བེད་པའི་དམ་ཚིག མཱ་མ་ཀཱི་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་

མཆློག་མཱ་མ་ཀཱི་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །

དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། དྭེ་ཥ་ར་ཏི་ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དྭེ་

ཥ་ནི་ཞེ་སང་། ར་ཏི་ནི་དགའ་མ་སེ། ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་དགའ་

བས་ན་ཞེ་སང་དགའ་མ་སེ་དྲང་དློན་དང་། ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་དགའ་བས་ན་ཞེ་སང་དགའ་མ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །མཱ་མ་

ཀཱི་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་བུད་མེད་མཱ་མ་ཀིའི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་

ཏེ། བདེན་བལ་གི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །མཱ་མ་ཀཱི་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་

ངློ་། །གང་གིས་ཕྱུང་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེས་ཕྱུང་ངློ་། །ཅི་ཞིག་

མཛད་ནས་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

བས་རེས་སུ་མཉེས་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་སྤན་མ་ལ་མ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
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སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བཙུན་མློའི་མཆློག་སྤན་མ་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། མློ་ཧ་ར་ཏི་ཅེས་

སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། མློ་ཧ་ནི་གཏི་མུག ར་ཏི་ནི་དགའ་མ་སེ། གཏི་

མུག་རྣམ་པར་དག་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་དགའ་བས་ན་གཏི་མུག་དགའ་མ་སེ་

དྲང་དློན་དང་། གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་

དགའ་བས་ན་གཏི་མུག་དགའ་མ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །སྤན་མ་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་བདག་པློ་རིག་པའི་

སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་བུད་མེད་སྤན་མའི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ་

ཤར་ཕློགས་ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །སྤན་མ་བྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་

བ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་

ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་འཛིན་པ་འློད་དཔག་མེད་དེ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་རེས་

སུ་ཆགས་པ་སེ་མཉེས་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་གློས་དཀར་མློ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེའློ། །གང་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་འཛིན་པ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་བཙུན་མློའི་མཆློག་

གློས་དཀར་མློ་འདིའློ། །དེ་གང་ཡིན་ན། རཱ་ག་ར་ཏི་སེ། འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། 

རཱ་ག་ནི་འདློད་ཆགས། ར་ཏི་ནི་དགའ་མ་སེ་འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་འློད་དཔག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མེད་ལ་དགའ་བས་ན་འདློད་ཆགས་དགའ་མ་སེ་དྲང་དློན་དང་། འདློད་ཆགས་རྣམ་

པར་དག་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་དགའ་བས་ན་འདློད་ཆགས་

དགའ་མ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །གློས་དཀར་མློ་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་

ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་བུད་མེད་

གློས་དཀར་མློའི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་གྲྭར་བཞུགས་

སློ། །གློས་དཀར་མློ་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་

རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་

ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བསླུ་བ་རློ་རེ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །འདི་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས། འཆི་བ་

འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་གཤེགས་པའི་ཐ་མལ་པའི་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་ཡིད་

བརན་དུ་མི་རུང་བ་ནི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བསླུ་བ་སེ་ཡི་གེའི་དློན་དང་། ཐ་མལ་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་ཡང་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྣང་བའི་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ནི། སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་བསླུ་བ་སེ་སྤི་དློན་དང་། སྐུ་སྣང་བ། གསུང་མཆེད་པ། ཐུགས་

ཉེར་ཐློབ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་དཔེའི་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་སེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་

པ་ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་པ་བསླུ་བ་སེ་སྦས་པའི་དློན་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་སྐུ་
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གསུང་ཐུགས་ཏེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་

ཐིམ་སེ་མི་སྣང་བར་གྱུར་པ་ནི་བསླུ་བ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ། གཉིས་སྣང་གིས་

མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལ་དམིགས་པ་ནི། སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་བསླུ་བ་སེ་མཐར་ཐུག་པའློ། །གང་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་རབ་འཆང་བའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་སྒློལ་མ་འདི་

ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། བཛྲ་ར་ཏི་ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། 

བཛྲ་ནི་རློ་རེ། ར་ཏི་ནི་དགའ་མ་སེ། རློ་རེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ལ་དགའ་བས་ན་རློ་རེ་

དགའ་མ་སེ་དྲང་དློན་དང་། གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་

དགའ་བས་ན་རློ་རེ་དགའ་མ་སེ་ངེས་དློན་ནློ། །སྒློལ་མ་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་

སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་

བུད་མེད་སྒློལ་མའི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ་བང་ཕློགས་ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །

གཉིས་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་

མཆློག་དམ་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། སྤན་མ། མཱ་མ་ཀཱི། 

གློས་དཀར་མློ། སྒློལ་མ་དང་བཞི་པློ་དེ་རིགས་ལྔ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་

རིགས་ལྔའི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་བསྐྱེད་པར་མཛད་པས་ན་བཙུན་མློའི་མཆློག་

འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ། །འློ་ན། རིགས་ལྔ་ཡློད་པ་ལ་ཡུམ་བཞི་

ལས་མ་བྱུང་བས་ཡུམ་གཅིག་ཆད་པའི་སྐྱློན་དུ་འགྱུར་རློ་ཞེ་ན། དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། མཱ་

མ་ཀཱི་དེའི་རློ་རེའི་རིགས་དང་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་གཉིས་འཛིན་པའི་ཕིར། འློ་ན། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སབས་གཞན་དུ་སྤན་མ་ཐློག་མར་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དང་། འདིར་མཱ་མ་ཀཱི་ཐློག་

མར་འབྱུང་བར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། རིགས་ལྔའི་ནང་ནས་

མི་བསྐྱློད་པ་དང་པློར་འབྱུང་བས། དེའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཡུམ་བཞིའི་ནང་ནས་

མཱ་མ་ཀཱི་དང་པློར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འབས་བུའི་སབས་དང་། རིམ་པ་གསུམ་

པ་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་སབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དངློས་ཀི་སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞི་

དང་སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་དབེན་པ་གསུམ་གི་སབས་སུ་མློས་པ་ཡིད་

བེད་ཀི་སྤན་སློགས་ལྷ་མློ་བཞི་དང་སྦྱློར་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ཁློ་བློ་བཞི་སྤྲུལ་པ་ལ། སློ་སློར་བཤད་པ་དང་། དློན་བསྡུ་བ་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཅེས་པ་ནས། 

བང་ཕློགས་ཀི་སྒློར་བཞུགས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། ཡུམ་བཞི་སྤྲུལ་

པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་དེ་

ཉིད་ཀིས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། འཁློར་ལློ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་བཅློམ་

ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་

གཤེད་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ཕྱུང་ན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་དེའི་རིགས་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི་

བ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བིན་གིས་རླློབས་པ་སེ། བགེགས་ཀི་གནློད་པ་ཐམས་ཅད་བཟླློག་

པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་གཤེད་དེ་ཉིད་དློ། །དེ་གང་ཡིན་ན། ཡ་མན་ཀྲིཏ་

ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། ཡ་མན་ནི་གཤིན་རེ། ཏ་ཀྲིཏ་ནི་མཐར་བེད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དེ། གཤིན་རེས་མཚོན་པའི་ངན་སློང་གསུམ་དུ་འཁིད་པར་བེད་པའི་ལས་སྒིབ་

རྣམས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྣལ་འབློར་གིས་འཇིགས་པར་བེད་པས་ན་གཤིན་རེ་

མཐར་བེད་དེ་དྲང་དློན་དང་། གཤིན་རེ་ནི་མ་རིག་པ་ཉེར་ཐློབ་ཡིན་ལ། དེས་མཚོན་

པའི་སྣང་མཆེད་གཉིས་དང་བཅས་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་འཇིག་པར་བེད་པས་ན་

གཤིན་རེ་མཐར་བེད་དེ་ངེས་པའི་དློན་ནློ། །གཤིན་རེ་གཤེད་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་

འཆང་དེ་ཉིད་འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་ཞིང་འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་གཤེགས་པས་

ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེ་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྙེངས་པར་ཏེ་སྐྲག་པར་བེད་པའི་

ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཤར་ཕློགས་ཀི་སྒློར་བཞུགས་སློ། །གཤིན་

རེ་གཤེད་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ཕྱུང་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་

རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་

གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ནི་རིན་

ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡིན་ལ། དེ་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཁློ་བློ་ཤེས་རབ་མཐར་

བེད་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ནི་དྲང་དློན་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དེ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་ནི་ངེས་དློན་ནློ། །གང་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་འབྱུང་

ལྡན་དང་། དེའི་རིགས་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བིན་གིས་བརླབས་

པ་སེ་བགེགས་ཀི་གནློད་པ་བཟླློག་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་འདིའློ། །དེ་

གང་ཡིན་ན། པྲཛྙཱན་ཀྲིད་ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། པྲཛྙཱ་ནི་ཤེས་རབ། 

ཏ་ཀྲིད་ནི་མཐར་བེད་དེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་

འཇིགས་པར་བེད་པས་ན་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་དེ་དྲང་དློན་དང་། ཤེས་རབ་ནི་ཕིའི་

ཡུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་གཡེངས་པར་བེད་པའི་ཀུན་རློག་ཡིན་ལ། དེ་དློན་གིས་འློད་

གསལ་གིས་འཇིགས་པར་བེད་པས་ན་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་དེ་ངེས་དློན་ནློ། །ཤེས་

རབ་མཐར་བེད་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །

གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་

འཆང་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་སེ་ཤ་ཟའི་མཁའ་འགློ་མ་རྣམས་

བསྙེངས་པ་སེ་སྐྲག་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་ཤེས་རབ་མཐར་བེད་ཀི་ཚུལ་དུ་ལྷློ་

ཕློགས་ཀི་སྒློར་བཞུགས་སློ། །ཤེས་རབ་མཐར་བེད་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་

དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་

ནས་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་རློ་

རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་རིན་པློ་ཆེ་ནི་འློད་དཔག་མེད་ཡིན་ལ། 

དེ་འབྱུང་གནས་སུ་བས་པའི་རློ་རེ་ར་མགིན་གི་སགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་དྲང་དློན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་རིན་པློ་

ཆེ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། དེ་འབྱུང་གནས་སུ་བས་པའི་རློ་རེ་ར་མགིན་གི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ངེས་དློན་ནློ། །

གང་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་

དག་པ་འཆང་བ་འློད་དཔག་མེད་དང་། དེའི་རིགས་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང་

བསྒྲུབ་པ་ལ་བིན་གིས་རླློབས་པ་སེ་བགེགས་ཀི་གནློད་པ་བཟླློག་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་

ཆེན་པློ་ར་མགིན་འདིའློ། །དེ་གང་ཡིན་ན། པདྨན་ཀྲིད་ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་

གཉིས་ལས། པདྨ་མཐར་བེད་ཅེས་པ་སེ། པདྨ་ཆུས་མ་གློས་པ་ལྟར། ར་མགིན་གི་

རྣལ་འབློར་གིས་སྒྲུབ་པ་པློ་ཉློན་མློངས་པས་མི་གློས་པས་ན་པདྨ་མཐར་བེད་དེ་དྲང་

དློན་དང་། པདྨ་ནི་ཕག་རྒྱའི་པདྨ་ཡིན་ལ། མཐར་བེད་ནི། དེའི་ནང་དུ་ཡབ་ཀི་རློ་རེ་

བཅུག་པ་སེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ནི་

པདྨ་མཐར་བེད་དེ་ངེས་པའི་དློན་ནློ། །ར་མགིན་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་པར་

གྱུར་ཏློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་

འཆང་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་ར་མགིན་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་སྒློར་

བཞུགས་སློ། །ར་མགིན་ཕྱུང་བ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རིག་

མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ནས་སློ། །

འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་རིགས་

བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་རློ་རེ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དྲང་

དློན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ནི་

དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་སྣང་གི་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་དང་། དེ་ལ་

དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ངེས་དློན་ནློ། །གང་ཕྱུང་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་དང་

དེའི་རིགས་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང་སྒྲུབ་པ་ལ་བིན་གིས་རླློབས་པ་སེ་

བགེགས་ཀི་གནློད་པ་བཟླློག་པ་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་འདི་ཕྱུང་

ངློ་། །དེ་གང་ཡིན་ན། བིགྷྣཱན་ཏ་ཀྲིད་ཅེས་སློ། །འདི་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། བིགྷྣཱན་

ནི་བགེགས། ཏ་ཀྲིད་ནི། མཐར་བེད་དེ། བདུད་རི་འཁིལ་པའི་རྣལ་འབློར་གིས་

བགེགས་རྣམས་འཇིག་པར་བེད་པས་ན་བགེགས་མཐར་བེད་དེ་དྲང་དློན་དང་། 

བགེགས་ནི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བ་འཕེལ་འགིབས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་གནློད་པ་ཡིན་ལ། དེ་

རླུང་གི་རྣལ་འབློར་གི་སློབས་ཀིས་དྲངས་པའི་བདེ་ཆེན་གིས་འཇིགས་པར་བེད་

པས་ན་བགེགས་མཐར་བེད་དེ་ངེས་དློན་ནློ། །ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་འདི་
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ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཞུགས་སློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་གང་དུ་བཞུགས་ན། བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་

སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཉིད་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་དེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་དློན་

ཡློད་གྲུབ་པའི་རིགས་ཅན་གི་ཚུལ་དུ་བང་ཕློགས་ཀི་སྒློར་བཞུགས་སློ། །

གཉིས་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞེས་པ་ནས། 

དཀིལ་འཁློར་གི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རྣམས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་

ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་པློ་

ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བེད་པའི་ཆེད་དུ་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང་བསྒྲུབ་པ་ལ་

བསྙེངས་པ་སེ་བགེགས་ཀི་གནློད་པ་བཟླློག་པར་བེད་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་

ཚིག་སེ་དེ་ལ་སེམས་དཔའི་ཁློ་བློ་བཞི་པློ་རྣམས་སློ། །

གཉིས་པ་ལྷ་ལྷག་མ་ཁ་བསང་བ་ནི། ཕྱུང་བའི་ལྷ་བཅུ་གསུམ་པློ་དེའི་སེང་དུ་

རློ་རེ་མ་ལྔ་དབུས་དང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གྲྭ་བཞིར་འགློད། སེམས་དཔའ་བརྒྱད་སྒློ་

བཞིའི་གཡས་གཡློན་དུ་འགློད་ཁློ་བློ་དྲུག་ཕིའི་མཚམས་བཞི་དང་སེང་འློག་ཏུ་འགློད་

པར་བེད་པ་དང་། དེ་དག་གི་གདན་དང་བཞུགས་ཚུལ་དང་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་

ཞལ་ཕག་གི་གངས་ལ་སློགས་པ་ནི་མདློར་བས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནློ། །འདུས་པའི་ཕྱུང་

དཀིལ་གི་སབས་འདིར་ལྷ་སློ་གཉིས་ཚང་བར་མི་སློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། 

དེའི་ལན་ལ། སྒློན་གསལ་འགློས་འགྱུར་ལས། ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་དང་། 

དཀིལ་འཁློར་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གཞན་དག་ཏུ་རློགས་པར་མ་གསུངས་པ་ནི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློབ་དཔློན་མེད་པར་འཇུག་པར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། ཆག་འགྱུར་ལ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སློ། །

འདིའི་དློན་ལ་ཁ་ཅིག སྒློན་གསལ་ལས་གཞན་འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་དུ་ལྷ་སློ་

གཉིས་ཚང་བར་མ་བསན་པར་སྦས་པ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། སབས་གཞན་དུ་སྦས་པ་

དང་། རློག་པ་གཞན་དུ་སྦས་པ་དང་། རྒྱུད་གཞན་དུ་སྦས་པ་དང་གསུམ་མློ། །

དང་པློ་ནི། སེམས་དཔའ་བརྒྱད། རློ་རེ་མ་ལྔ་གེང་གཞིའི་སབས་སུ་བསན་པ་

དང་། གཉིས་པ་ནི། ཁློ་བློ་དྲུག་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པར་བསན་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི། 

བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བར་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཚང་བར་བསན་པ་ལྟ་

བུའློ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། གཞུང་དེ་དང་དེར་ལྷ་དེ་དང་དེ་གསལ་བར་བསན་

པ་གང་ཞིག གཞུང་དེ་དང་དེར་ལྷ་དེ་དང་དེ་གསལ་བར་བསན་པ་དང་སྦས་ནས་

བསན་པ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་ལས་གཞན་

འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དུ་ལྷ་གངས་ཚང་བར་མ་བསན་པ་ལྟར་དུ། འདུས་པ་ར་

བའི་རྒྱུད་དུའང་ལྷ་གངས་ཚང་བར་མ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་རིགས་ཏེ། 

འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་རྒྱུད་དུ་ལྷ་གངས་རེ་གཉིས་ཚང་བར་བསན་པའི་ཕིར་དང་། 

འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་དུའང་གེང་གཞིའི་སབས་སུ་ལྷ་ཉེར་གཉིས་དང་། ལྷ་བཅུ་

གསུམ་ཕྱུང་བའི་སབས་སུ་ཁློ་བློ་བཞི་དང་། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པར་ཁློ་བློ་དྲུག་སེ་ལྷ་སློ་

གཉིས་ཚང་བར་བསན་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ནི། སྒློན་གསལ་པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་

ལས། སློབ་དཔློན་མེད་པར་འཇུག་པ་མི་རུང་ངློ་སྙམ་སེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

གཞན་དུ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་ཚང་བར་གསུང་བ་ཁློ་ན་ལྟར་
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འདིར་ཡང་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལེགས་ཏེ། རྣམ་བཞག་རིམ་པར། ཇི་

ལྟར་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་འགློད་བ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་ལྷ་རྣམས་འགློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ལྟར་མློད་ཀི་ར་བའི་རྒྱུད་ལས་ལྷ་རྣམས་

འགློད་པ་རློགས་པར་མ་བསན་པ་ནི། སློབ་དཔློན་མེད་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པར་མ་

གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་དགློངས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། དེའི་དློན་ནི། 

འདུས་པའི་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་སློན་པའི་སབས་སུ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཚང་བར་མི་སློན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སློབ་དཔློན་མེད་པར་རྒྱུད་ལ་རང་གར་འཇུག་པ་དེ་བཀག་

ནས་འདུས་པ་ར་བའི་རྒྱུད་དློན་རློགས་པར་གློ་བ་ལ་ར་བཤད་སྦྱར་ནས་འཆད་ཤེས་

པའི་བ་མའི་མན་ངག་ལ་རག་ལས་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་དེ་ལྟར་བ་དགློས་པའི་སྒྲུབ་བེད་བསན་པ་ནི། ཁློ་ན་རེ། རྒྱལ་པློ་

ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིས་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་གངས་བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དང་། 

སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་བཅུ་དགུར་བཤད་པ་དང་། པཎི་ཏ་

མགིན་པ་གསུམ་པས་འདུས་པའི་ལྷ་གངས་ཉེར་ལྔར་བཤད་པས། འློ་ན་འདིར་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་འདི་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཅི་

ཡློད་ཅེ་ན། འདི་ལ་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ལ་ཡང་མངློན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འདུས་

པའི་ལྷ་གངས་ལ་དཔློད་པའི་སབས་ཀི་ཕིར་རྒློལ་གི་ངློ་བློར་མངློན་སུམ་གིས་སྒྲུབ་མི་

ནུས་པས་རེས་དཔག་གིས་སྒྲུབ་དགློས་ལ། དེ་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སྐྱློན་མེད་

གཅིག་དགློས་པས། དེའི་ཚུལ་ནི། སྒློན་གསལ་ལས། ཇི་ལྟར་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དགློད་པ་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཡང་

སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དང་འདྲ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལའང་

ཞེས་པས་ཆློས་ཅན་དེ་བསན། སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དང་འདྲ་སེ་ཞེས་པས་བསྒྲུབ་བའི་

ཆློས་དེ་བསན། སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དགློད་པ་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་

དུ་ཞེས་པས་མཐུན་དཔེ་བསན་ཅིང་། རགས་ཟུར་ནས་ཁ་སློང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་ན་མི་བསྐྱློད་པས་གཙོ་བློ་བས་པའི་འདུས་པའི་ཕྱུང་བའི་རེན་གི་

དཀིལ་འཁློར་འདི་ལ་ཆློས་ཅན། ལྷ་སློ་གཉིས་དགློད་བ་ཡིན་ཏེ། མི་བསྐྱློད་པས་གཙོ་

བློ་བས་པའི་འདུས་པའི་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་རློགས་པར་དགློད་པའི་གཞི་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་བཞིན། མི་བསྐྱློད་པས་གཙོ་བློ་བས་པའི་

འདུས་པའི་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་རློགས་པར་འགློད་པའི་གཞི་ཡིན་ན། ལྷ་

སློ་གཉིས་དགློད་བ་ཡིན་པས་ཁབ་སེ། མི་བསྐྱློད་པས་གཙོ་བློར་བས་པའི་འདུས་པའི་

བརེན་པའི་ལྷ་རློགས་པར་འགློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ངེས་པར་ལྷ་

སློ་གཉིས་འགློད་དགློས་པའི་ཕིར། འདུས་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་

དགློད་བ་ཡིན་ཏེ། འདུས་པའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་དགློད་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སེམས་ཀིས་གཞན་ནི་མི་

བསམས་པར། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་མཉན་པར་གིས། །རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལུས་

འདི་ལ། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ནི་རིམ་བཞིན་གནས། །ཞེས་པས་མདློར་བསན་ནས། རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ལ། དེ་ཉིད་ལས། དང་པློ་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ནི། །གཟུགས་ཕུང་ལ་ནི་ཡང་དག་

བཞུགས། །རེས་སུ་ཆགས་པའི་རློ་རེ་ནི། །ཚོར་བ་ཡི་ནི་ཕུང་པློར་བཞུགས། །བཅློམ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལྡན་གསུང་གི་རློ་རེ་ནི། །འདུ་ཤེས་ཀི་ནི་ཕུང་པློར་བཞུགས། །མཆློད་པ་ཀུན་གི་རློ་རེ་

ནི། །འདུ་བེད་ཀི་ནི་ཕུང་པློར་བཞུགས། །བཅློམ་ལྡན་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ནི། །རྣམ་ཤེས་

ཕུང་པློར་ཡང་དག་བཞུགས། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཡང་འདིའི་ཤ་སློགས་

ས་ཁམས་ལ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་སྤན་བཞུགས་སློ། །ཁག་སློགས་ཆུ་ཡི་ཁམས་

ལ་ནི། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་མཱ་མ་བཞུགས། །དྲློ་བ་ལ་སློགས་མེ་ཁམས་

ལ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་གློས་དཀར་བཞུགས། །བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་རླུང་ཁམས་

ལ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་སྒློལ་མ་བཞུགས། །དེའི་མིག་དབང་པློ་གཉིས་ལ་ནི། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ས་སྙིང་པློ། །དེ་ཡི་རྣ་བའི་དབང་གཉིས་ལ། །བདེ་གཤེགས་ཕག་

ན་རློ་རེ་འློ། །དེ་ཡི་སྣ་ཡི་དབང་པློ་ལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནམ་སྙིང་པློ། །དེ་ཡི་ལྕེའི་

དབང་ལ་བཞུགས་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་དབང་། །ཁམས་བཞིའི་རང་

བཞིན་གློང་བུ་ནི། །ལུས་ཞེས་བ་བར་གདགས་པ་ལ། །སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སེལ་

བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེར་བཞུགས་སློ། །དེ་ཡི་ཡིད་ཀི་དབང་པློ་ལ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་འཇམ་དབངས་བཞུགས། །ལུས་ཀི་ཚིགས་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ལུས་ཀི་ར་རྒྱུས་ཐམས་ཅད་ལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བམས་པ་འློ། །ལག་པ་གཡས་པའི་ར་བར་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཤིན་རེ་

གཤེད། །ལག་པ་གཡློན་པའི་ར་བར་ནི། །བདེ་གཤེགས་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། །ཁ་

ཡི་པདྨར་བཞུགས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ར་མགིན་ནི། །གསང་བའི་གནས་

སུ་བཞུགས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདུད་རི་འཁིལ། །དཔུང་པ་གཡས་པར་

བཞུགས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་གཡློ་བ། །དཔུང་པ་གཡློན་པར་བཞུགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདློད་པའི་རྒྱལ། །པུས་མློ་གཡས་ལ་བཞུགས་པ་ནི། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དབིག་པ་སློ། །པུས་མློ་གཡློན་པར་བཞུགས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སློབས་པློ་ཆེ། །རང་གི་སྤི་བློར་བཞུགས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར། །འློག་གི་རྐང་པར་བཞུགས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གནློད་

མཛེས་ཏེ། །ཞེས་པས་རྒྱས་པར་འཆད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ལས། ལུས་ནི་འདི་ཉིད་ཀུན་ལ་

འདིར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བཞུགས། །སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བརློད་

པ། །རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ཉིད་ཀི་ལུས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་རློགས་པ། །འདི་དག་མ་

ལུས་རློགས་སངས་རྒྱས། །ཞེས་པའི་དློན་བསྡུ་བ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན། སྒློན་གསལ་དང་རྣམ་བཞག་རིམ་པར། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། 

སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་རློགས་པར་འགློད་པ་གསུང་བར་བཤད་པ་དང་། 

འདིར་རློ་རེ་མ་ལྔ་འགློད་པར་མ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། མིག་

ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ལྔ་གྲུབ་པས། དེའི་ལློངས་སྤློད་བར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལྔ་འགྲུབ་

པ་བཞིན་དུ། ལློངས་སྤློད་པ་པློ་ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་སེམས་དཔའ་ལྔ་དངློས་སུ་

བསན་པའི་ཤུགས་ཀིས་དེ་དག་གི་ལློངས་སྤློད་བར་གྱུར་པའི་རློ་རེ་མ་ལྔ་གློ་ནུས་པ་

ལ་དགློངས་པའམ། ཡང་ན་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་སབས་སུ་རློ་རེ་མ་ལྔ་

ཡང་སྡུད་པར་བཤད་པས། འགློད་པའི་ཚེ་ཡང་རློ་རེ་མ་ལྔ། འགློད་པ་ཤེས་ནུས་པ་ལ་

དགློངས་པའི་ཕིར། ལུས་དཀིལ་བསྒློམ་པས་མཚོན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒློམ་པ་དེ་

ཡང་སྤིར་རློགས་རིམ་གི་རྒྱུད་སིན་བེད་དང་ཁད་པར་དུ་ཟུང་འཇུག་གི་རྒྱུད་སིན་

བེད་དུ་འགྱུར་བས་ལུས་དཀིལ་བསྒློམ་ཚུལ་སློན་པའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་དེ་སྒློ་དུ་མ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནས་མཉེས་པར་བེད་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རློ་རེར་ལེགས་བས་

བསན་པ་ནི། །མ་ངན་འདས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། །མ་ངན་འདས་པ་མྱུར་ཐློབ་

པ། །ཁེད་ཀི་དགེ་བ་ཡློངས་སིན་པ། །དེ་བས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི། །ལུས་ལ་རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་བཞུགས། །མཐློང་ན་དློན་ནི་ཡློད་པ་ཀེ། །ཕི་མའི་དུས་ན་སེམས་དཔའ་

ཆེ། །དེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས། །རབ་ཏུ་འབད་དེ་བ་མ་བསེན། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་མཐློང་བ་དློན་ཡློད་བཅས། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གགས་པ་ཆེ། །དགའ་ཞིང་མགུ་ལ་རབ་དང་བས། །ཕག་འཚལ་ནས་ནི་

མཆི་མ་བགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕྱུང་བའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་

གཉིས་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ། བསྒྲུབ་ས་བ་དཀིལ་འཁློར་ལ་མཚན་མ་འགློད་པའི་ཚེ་ལྷ་

སློ་གཉིས་ཀི་མཚན་མ་འགློད་པར་བཤད་པ་དེས་མི་བསྒྲུབ་པར་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་སྐུའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་དགློས་པ་

ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དང་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀ་ལ་ལྷ་སློ་

གཉིས་ཡློད་པ་དེ་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་བཤད་དློན་ལམ་གི་རིམ་པ་བསྒིགས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པ་སྤློས་པ་ཞེས་པ་ནས། ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་

ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་དྲང་ངེས་གཉིས་སུ་བཤད་པ་དེས། རློ་རེའི་སློབ་མ་རྒྱུད་ལ་

གནས་པ་དེས། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་ཕི་ནང་གི་མཆློད་པས་

མཆློད་ནས་ཕག་འཚལ་ཏེ། དབང་བསྐུར་ནས་འདུས་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་

འདེབས་པ་དེ་བསན། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བེད་པ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་སློས་ཞེས་པ་དགློངས་

པས་བཤད་པ་དེས། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་དེས། རློ་རེ་སློབ་མ་རྒྱུད་ལ་

གནས་པ་དེ་ལ་འདུས་པའི་ལམ་ལ་སློབ་པར་འདློད་པ་ལེགས་ཏེ། འློན་ཀང་འདུས་

པའི་རྒྱུད་དློན་རློགས་པར་དཀའ་བས་རེ་ཞིག་ཐེག་པའི་ཚུལ་གཞན་ལ་སློབ་ནས་ཕིས་

འདི་ལ་ཞུགས་ན་མི་ལེགས་སམ། ཞེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁས་ལེན་མི་བེད་པ་དེ་བསན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་

བསན་དུ་གསློལ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པས། རློ་རེ་སློབ་མ་རྒྱུད་ལ་

གནས་པ་དེས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་སར་ཡང་བསྐྱར་ཏེ་དབང་

བསྐུར་ནས་འདུས་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་དེ་བསན། མཚན་སགས་བཅུ་

གསུམ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། བཞུགས་སློ་བཅུ་གསུམ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་

པ་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་རྒྱུད་ལ་གནས་པ་དེས། རློ་རེ་སློབ་མ་རྒྱུད་

ལ་གནས་པ་དེ་ལ་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པ་དེ་བསན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་གིས་བརླབས་པ་མཛད། ཅེས་པ་ནས། རློ་

རེའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་ཚིག་གིས་ཞེས་པའི་བར་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པས། རློ་རེ་

སློབ་དཔློན་གིས་རློ་རེ་སློབ་མ་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བཞི་རློགས་པློར་

བསྐུར་བ་དེ་བསན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་གསང་བ་ཡིག་དློན་དུ་བཤད་པ་དེས། དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་

དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགློས་པ་དེ་བསན་ཏེ། དེ་དག་གིས་རྒྱུད་སྣློད་རུང་

དུ་བེད་པའི་དབང་དང་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་བཞག་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །
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རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་རྣམ་བཞག་བསན་ཚུལ་ནི། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སྙིང་པློ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་

ག ཅེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་དློན་དུ་

བཤད་པས་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དེ་བསན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་དབུས་སུ་བཞག་པར་

གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པས་ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་བསྐྱེད་པ་དེ་བསན། ནམ་མཁའི་དབིངས་

འདི་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་ངློ་བློར་གནས་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་པ་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པས་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་འགློད་པ་དེ་བསན། 

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ན་ཞེས་པ་ནས། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐློབ་པར་

གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པས་ལྷག་མློས་ཀི་མཛད་པ་དེ་བསན། དེ་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེའི་

ཐུགས་ལ་ཞུགས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུ་

བ་དེ་བསན། འདི་སད་ནས་བཞུགས་སློའི་བར་གི་གེང་གཞིའི་ཡིག་དློན་རེས་འཇུག་

ལ་སྦྱར་ནས་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པའི་

མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔས་བསྐྱེད་པའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་

ཆུད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་ཟླ་གདན་ལ་བཞུགས་པ་དེ་བསན། དམ་ཚིག་

འབྱུང་བ་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་ཀང་། 

ས་བློན། ཕག་མཚན། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེ་བསན། ཟིལ་གནློན་རློ་རེ་

ཡིག་དློན་དུ་བཤད་པས་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བ་དེ་བསན། རིག་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆེན་པློའི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་འདི། ཞེས་པ་ནས། བིན་གིས་བརླབས་སློ། །ཞེས་པའི་

བར་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ལ་ལུས་དཀིལ་འགློད་

པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

བསྐྱེད་པའི་བར་བསན། བཅློམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ། ཞེས་པ་ནས། 

གཟིགས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས། དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའི་རལ་བའི་ཅློད་པཎ་ལ་རློ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གིས་དབུ་བརྒྱན་པ་དེ་བསན། 

གེང་གཞི་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། གཟུངས་དཀིལ་དྲང་དློན་དུ་རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་

བས་རིག་མ་འདུ་བ་བ་དེ་བསན། རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཞེས་པའི་བར་གིས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་

སབས་སུ་ཡུམ་གི་པདྨར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པར་བསན་པ་རྣམ་བཞག་རིམ་པར་

གསུངས་སློ། །གེང་གཞི་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པའི་སབས་སུ་ཡུམ་གི་པདྨར་ལྷའི་འཁློར་

ལློ་འགློད་པར་བསན་ཀང་། ལྷ་གང་དང་གང་འགློད་པ་མི་གསལ་བས་གེང་གཞིའི་

འཁློར་ཕུན་ཚོགས་དྲང་དློན་རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་བས་ལྷ་དེ་དང་དེ་འགློད་པར་གསལ་

བར་བསན། མཚན་སགས་བཅུ་གསུམ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་བཞུགས་སློ་བཅུ་

གསུམ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པ་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བས་ཡུམ་གི་པདྨའི་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་ལྷ་རྣམས་ཕིར་སྤློས་སྤི་སྒློས་ཀི་མཛད་པ་མཛད། སར་བློན་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་

པའི་ཕི་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་རང་གི་གནས་སུ་འགློད་པ་དེ་བསན་ནློ། །

གཉིས་པ་རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ནི། གེང་གཞི་སྦས་དློན་དང་མཐར་

ཐུག་ཏུ་བཤད་པས་ལུས་དབེན་ངག་པ་དབེན་སེམས་དབེན་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་
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འཇུག་དེ་རྣམས་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་དེ་བསན། དེ་དག་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་

སློན་པ་ནི། གཟུངས་དཀིལ་ངེས་དློན་དང་། བསྡུས་དཀིལ་ངེས་དློན། དམ་ཚིག་འབྱུང་

བ་ངེས་དློན་སློགས་ཀིས་སློན་པར་བེད་དློ། །གེང་གཞི་མཐར་ཐུག་གིས་ཟུང་འཇུག་

པས་ཡུམ་གི་པདྨར་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དང་། འཁློར་ཕུན་ཚོགས་རེས་འཇུག་

ལ་སྦྱློར་བའི་ངེས་དློན་གིས་ལྷ་དེ་དང་དེ་འགློད་པར་གསལ་བར་བསན། མཚན་

སགས་བཅུ་གསུམ་ངེས་དློན་གི་ལྷའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། བཞུགས་སློ་བཅུ་གསུམ་སྒ་

ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པ་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པས། ཟུང་འཇུག་པས་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད། སར་བློན་ཏེ་རང་གནས་

སུ་འགློད་པ་དེ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཞེས་པ་ནས། ལེའུ་སེ་དང་པློའ ློ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས། དློན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་བརློད་

བར་སློན་པའི་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་

དང་། དེ་བརློད་བར་བེད་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལ་ཡང་ལེའུ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་

ཡང་ལེའུའི་སད་དློད་པ་ཊ་ལ་ཞེས་པ་གློས་ལ་ཡང་འཇུག་པས། གློས་ཀི་ལེ་ཚན་རེ་

རེས་ཀང་རང་གིས་གང་ལ་ཁེབ་པའི་གནས་དེ་ལ་སྦྲང་བུ་མཆུ་རིང་ལ་སློགས་པའི་ཉེར་

འཚེའི་གནློད་པ་བཟླློག་པ་བཞིན་དུ། ལེའུ་དང་པློའི་བརློད་བའི་དློན་དེ་དག་གིས་ཀང་

རང་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེའི་རང་གིས་ངློ་སལ་གི་སང་བ་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློགས་པའི་ཉེར་འཚེ་རྣམས་བཟླློག་པར་བེད་པས་ན་ལེའུ་སེ། དེ་དག་བརློད་བར་སློན་

པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལ་ཡང་ལེའུ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པ་སློན་པ་ལ། སྒློན་མ་གསལ་བར་བེད་པས་རྒྱ་

ཆེར་བཤད་པ་ལས། ལེའུ་དང་པློ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །ཞེས་གསུངས། དློན་

ནི། འློ་ན་ལེའུ་དང་པློའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་དང་། ཚུལ་བཞི་གང་དང་གང་

གིས་བཤད་སྙམ་ན། མཚན་དློན་དང་། གེང་གཞི་དང་། ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་། འདུས་པ་གསང་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་དམ་ཚིག་དང་། ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བསླུ་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། 

ལེའུ་དང་པློར་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་གཞུང་བརྒྱད། ལེའུ་གཉིས་པར། 

དངློས་པློ་མེད་པས་སྒློམ་པ་མེད། །ཅེས་པ་དང་། ལེའུ་གསུམ་པར། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་

ཁ་དློག་ལྔ། །ཞེས་སློགས་དང་། ལེའུ་དྲུག་པར། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན། །ཞེས་

སློགས་དང་། ལེའུ་བདུན་པར། གཟུགས་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བས་ནས། །ཞེས་

སློགས་དང་། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པར། གསང་བའི་ཡི་གེ་ཞེས་སློགས་གསུངས་ཏེ། 

རྒྱུད་འདིའི་དབུ་ཞབས་ཀུན་བསྒིལ་བ་ལས་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་གཞུང་

བཅུ་གསུམ་དང་། དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་གཞུང་ལ། འཁློར་ཕུན་ཚོགས། 

གཟུངས་དཀིལ། བསྡུས་དཀིལ་མདློར་བསན། དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་དང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པ་སྤློས་པ། དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རློ་རེ་རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། འདློད་

ཆགས་ཆེན་པློའི་རྒྱན་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གྲུབ་པ་གདློན་

མི་ཟ་བའི་མཆློག་དང་། དམ་ཚིག་འགུགས་པའི་རིགས་དང་། ཞེ་སང་གཏི་མུག་འདློད་

ཆགས་དང་། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཆློས་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་། དེའི་སེང་དུ་མཚན་སགས་བཅུ་གསུམ་བསྣན་པས་ལེའུ་དང་པློར་དྲང་ངེས་ཀི་

བཤད་པ་འཇུག་པའི་གཞུང་ཉེར་བདུན། ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་འློན་ཀང་འདི་ནི་ཞེས་

པ་ནས། ལྟ་ཅི་སློས་ཞེས་པའི་བར་གིས་དགློངས་པས་བཤད། ཨེ་མ་ཧློ། སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཞེས་སློགས། ཤླཽཀ་གཅིག་ལ་དགློངས་མིན་གི་བཤད་པ་འཇུག་

ལ་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །

བས་པ་ལ་ཁློ་ན་རེ། ལེའུ་དང་པློར་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། 

ལེའུ་དང་པློར་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པའི་གཞུང་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། 

ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་དེ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་

ཅིག ལེའུ་དང་པློ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། ལེའུ་དང་པློ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་མིན་པའི་བཤད་པ་འཇུག་པའི་གཞུང་མེད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། 

སྤིར་མཐའ་དྲུག་གི་བཤད་པ་འཇུག་ན་དེའི་བཤད་པ་རློགས་པར་འཇུག་པས་མ་ཁབ་

པའི་ཕིར་དང་། གེང་གཞིའི་ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་པློ་རེ་རེའི་དློན་འདི་སློན་གི་བཤད་པ་དེ་

ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་བཤད་དློན་ལེགས་པར་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་ན་གང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་དང་པློའི་གཞུང་རྣམས་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་

དྲུག་གིས་བཤད་པས་ཐློན་པར་གྱུར་པའི་ལམ་ལ་རྒྱུད་སྣློད་རུང་དུ་བེད་པ་དབང་དང་

དམ་ཚིག སྣློད་དུ་རུང་ནས་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་བསྐྱེད་རིམ། སིན་ནས་གློལ་བར་

བེད་པའི་རློགས་རིམ། ལམ་དེ་རྣམས་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་རྣམས་འཆད་

ཚུལ་ཚོགས་སློབ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་དེའི་རྒྱུད་

ལ་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་རྣམས་ལ་གློ་བ་ལེགས་པར་ཆགས་པ་ནི། ལེའུ་

དང་པློ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །སྒློན་མ་

རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལས། ལེའུ་དང་པློ་མཐའ་དྲུག་དང་

ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའློ། །   ། །སྨྲས་པ། 

སྐུ་གསུམ་རློ་རེ་འཆང་དབང་བ་མ་ལས། །ཐློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རིམ་གཉིས་ལྷ་

ལམ་ནས། །འློང་བའི་ཕན་བདེ་རེ་བརྒྱར་རྒློད་བེད་པས། །འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་མཆློག་

དེར་རག་ཏུ་རྒྱལ། །ཟབ་ལམ་འདུས་པའི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་ལ། །མཐའ་དྲུག་འཆིང་

བའི་བཅིངས་ལས་བཀྲློལ་བེད་པའི། །ཟླ་གགས་སྒློན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བེད་

དང་། །འཇམ་མགློན་གང་དེའི་དྲིན་གིས་ལེགས་བསྐྱངས་པའི། །སལ་བཟང་འབློར་

ལྡན་ཅན་དེར་མྱུར་འཇུག་ཤློག །རྒྱུད་སེ་སྙིང་པློའི་རེར་སློན་བ་ན་མེད། །རིམ་གཉིས་

ལམ་ནས་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇུག་པས། །རིང་མློར་གསལ་བེད་སློམ་ཉིས་ཡློངས་དག་

འདིས། །འགློ་རྣམས་སྐུ་གསུམ་གར་གི་རློལ་པར་ཤློག།
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༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ 

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་འཆད་པ་ལས་ལེའུ་ 

གཉིས་པ་ནས་ལྔ་པའི་བར་གི་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གཉིས་པ་དློན་དེ་ཉིད་ལེའུ་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། 

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

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

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

དང་པློ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། རློ་རེ་བཀློད་པའི་

ལེའུས་བཤད་ཚུལ། ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། ཀུན་ཏུ་སྤློད་

པ་མཆློག་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ལེའུ་གཉིས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་སློན་པ་ལ། 

ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི།

དང་པློ་ནི། ལེའུ་དང་པློར་རིམ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཐམས་ཅད་མདློར་བསན་ནས། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལེའུ་དང་པློར་བསན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་

དང་། ལེའུ་དང་པློར་མ་བསན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསྒློམ་པ་དང་། རློགས་རིམ་ལ་

ལེའུ་དང་པློར་བསན་པའི་སེམས་དབེན། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་རྣམས་

གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་གཉིས་པ་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་ལ། ཕག་མཆློད་སློན་དུ་བཏང་ནས་གསློལ་

བ་གདབ་པ་དང་། དེའི་ལན་བཤད་པ། དེ་ལ་ཆེད་བརློད་བས་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ལ་གསློལ་ན། རྒྱུད་

ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལའློ། །གང་གིས་གསློལ་ན། འཁློར་གི་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། ཕི་

ནང་གི་མཆློད་པ་བས་ཏེ་ཕག་འཚལ་ནས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་གསློལ་ན་སློན་པ་ལ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློས་ནས་བཤད་དུ་གསློལ་ཏློ། །གང་བཤད་དུ་གསློལ་ན། 

རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདིའློ། །དེ་ཁད་པར་དུ་དང་ལྡན་སྙམ་ན། ངློ་བློའི་

ཁད་པར། ཟབ་པའི་ཁད་པར། བ་ན་མེད་པའི་ཁད་པར། བེད་ལས་ཀི་ཁད་པར་ཏེ་

བཞི་དང་ལྡན་ནློ། །

དང་པློ་ངློ་བློའི་ཁད་པར་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་སེ་

དབེར་མི་ཕེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་

མི་ཕེད་པ་དེ་འདིའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ངློ་བློའི་ཁད་པར་དུ་མི་འཐད་དེ། འདིའི་
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བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀང་ཡློད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་

དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། རྒྱུ་བསྐྱེད་རིམ་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་འབས་བུ་རློགས་རིམ་

གི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་

བསན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཟབ་པའི་ཁད་པར་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་མན་ངག་གིས་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་གི། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་

གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གསང་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་བ་ན་མེད་པའི་ཁད་པར་ནི། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་གི་ཆེད་དུ་བ་

བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གསང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་བསྐྱེད་

རློགས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལམ་གཞན་མེད་པའློ། །

བཞི་པ་བེད་ལས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ཚེ་དེ་ལ་ཤེས་སྒིབ་ལས་གློལ་བར་བེད་

པའི་བེད་ལས་ཀི་སྙིང་པློ་ཅན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསློལ་བ་གདབ་པའི་ལན་བཤད་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་

སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གདམས་ཤིང་

གདམས་པ་ལྟར་དུ་བསྐྱེད་དགློས་པར་བསན་པ། དློན་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག་

གིས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་

གིས་བཀའ་སྩལ་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་



  181  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །གང་ལ་བཀའ་སྩལ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། གང་

བཀའ་སྩལ་ན་རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་

ནས་བཀའ་སྩལ་ན་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རིམ་གཉིས་ཀི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་མཁེན་ཅིང་། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པས་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་

འཇུག་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུར་བཞེངས་ཚུལ་གི་མན་ངག་དེ་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བསན་

ན་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློར་འགྱུར་རློ་སྙམ་པའི་སེམས་ཀི་ཡློངས་སུ་རློག་པ་ཡང་ཐུགས་

ཀིས་མཁེན་ནས། ། འཁློར་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པའི་ལན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འློག་ནས་འཆད་པའི་བསྐྱེད་རློགས་ཀི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་གསར་དུ་བསྐྱེད་དགློས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མེད་ལ། དེ་གསར་

དུ་བསྐྱེད་དགློས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡློད་པ་ལ་དགློངས་པའི་ཕིར། །

གཉིས་པ་ལ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། དེ་ལ་

ཆེད་བརློད་མཛད་པ་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ཡན་ལག་ཁློ་

བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཁེད་རྣམས་ཀིས་རང་གི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་སེ་སྐུ་རློ་རེའི་རྣམ་པར་སྐྱེད་ཅིག 

ལུས་སེམས་ལྟ་བུ་སེ་ཐུགས་རློ་རེའི་རྣམ་པར་སྐྱེད་ཅིག སེམས་ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་ལྟ་

བུ་སེ་གསུང་རློ་རེའི་རྣམ་པར་སྐྱེད་ཅིག ཅེས་པ་སློ་སློར་སྦྱར་བས་ནི་སྐུ་གསུང་



  182  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཐུགས་སློ་སློར་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་བསན། གསུམ་ཀའི་མཇུག་ཏུ་སྐྱེད་ཅིག་ཅེས་

ཐུན་མློང་དུ་སྦྱར་བས་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་བསན་

ནློ། །འློ་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་

དུ་སྐྱེད་ཅིག་ཅེས་མི་སློས་པར། སེམས་སྐུ་རློ་རེ་དང་། ལུས་ཐུགས་རློ་རེ་དང་། 

སེམས་གསུང་རློ་རེར་སྐྱེད་ཅིག་ཅེས་སློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡློད་དེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་དུ་བསྐྱེད་དུ་མི་རུང་ངམ་སྙམ་པའི་དློགས་པ་སྐྱེ་བ་ཤས་ཆུང་ཞིང་། གཞི་ལ་

ལུས་ངག་གཉིས་སེམས་ལས་དློན་གཞན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། འབས་བུའི་སབས་

སུའང་སྐུ་གསུང་གཉིས་ཐུགས་ལས་དློན་གཞན་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དློགས་པ་སྐྱེ་བ་

དགག་པའི་ཕིར་དུ། སེམས་སྐུ་རློ་རེ་དང་། ལུས་ཐུགས་རློ་རེ་དང་། སེམས་གསུང་རློ་

རེར་སྐྱེད་ཅིག ཅེས་དངློས་སུ་བསན་ཅིང་། དེའི་ཤུགས་ཀིས་ངག་ཐུགས་རློ་རེར་སྐྱེད་

ཅིག་ཅེས་པ་ཡང་གློ་ནུས་པའི་ཕིར་རློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སློ་སློར་བིན་གིས་བརླབ་པ་

དེ་ནས། བསྐྱེད་རིམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་གིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་

བུའི་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སྒློ་ནས། རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གཅིག་

ཏུ་སྦྱར་བ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའློ། །

གཉིས་པ་ངེས་དློན་ནི། རློགས་རིམ་པའི་སེམས་དབེན་ལ་གནས་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་ཀིས་སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་མཚན་དཔེས་

བརྒྱན་པའི་སྒྱུ་མའི་ལུས་སྐྱེད་ཅིག སྒྱུ་ལུས་དེ་ཡང་སེམས་ལས་དློན་གཞན་དུ་མེད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། སྙིང་པློར་གྱུར་

པ་རང་སྲློག་ལས། །ཁམས་གསུམ་ན་ནི་གཞན་མེད་དེ། །སྒྱུ་མ་རླུང་གིས་ཁམས་

གསུམ་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་རང་གི་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་

བསང་སེ་ཚིག་ཏུ་བརློད་པར་བ་བའི་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་

བསྒྲུབ་གཞི་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་པ་ཡློད་པར་བལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། རི་ལམ་

རི་བ་བཞིན་དུ་བལྟ། །ཞེས་པ་དང་། རིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་

གནས། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འདྲ་བར་མཐློང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སེམས་

དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དེ་ནས་སྒྱུ་ལུས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྒས་བསན་པའི་རང་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྒས་བསན་པའི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་

སྦྱར་བ་སེ་གཞུག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། ཁམས་གསུམ་བདག་ཉིད་དེ་

བཞིན་ཉིད། །གཅིག་ཏུ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྦྱར་ནས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་

པས་ཟུང་འཇུག་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། འདིས་ཟུང་འཇུག་མ་བསན་ན་སབས་འདིར་ཟུང་

འཇུག་མ་བསན་དགློས། དེ་མ་བསན་ན་སབས་འདིར་ཟུང་འཇུག་བསན་པ་ལ་འློག་

ནས་ཆེད་བརློད་མཛད་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །ཟུང་འཇུག་བསན་པའི་

ཁུངས་ནི། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། མྱུར་བར་མཐློང་བ་ནི། །བིན་གིས་བརླབས་གནས་དེ་

བཞིན་ཉིད། །དངློས་གྲུབ་མྱུར་བར་འཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གཞན་གིས་མ་བསྐུལ་བར་རང་སྤློ་བའི་ཚུལ་གིས་ཆེད་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བརློད་པ་འདི་ཆེད་དུ་བརློད་དློ། །ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་ན། སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་

སྐྱེ་བ་མེད་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཚུལ་ཏེ་རླུང་སེམས་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་སྐྱེ་བ་

འདི་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས་པ་དེ་ལའློ། །

གསུམ་པ། དློན་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གིས་གསུངས་པའི་ཚུལ་སློན་

པར་བེད་པ་ལ། རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཤད་པ་དང་། 

རྣམ་སྣང་གིས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ་དང་། མི་

བསྐྱློད་པས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ་དང་། རིན་

འབྱུང་གིས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ་དང་། སྣང་

བ་མཐའ་ཡས་ཀིས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ་

དང་། དློན་གྲུབ་ཀིས་གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློངས་མིན་དུ་བཤད་པ་

དང་དྲུག 

དང་པློ་ལ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དགློངས་མིན་དུ་

བཤད་པ་དང་། གསུངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐྱེད་པར་གདམས་པ་ལ་ཆེད་དུ་བརློད་པ་

དེ་ནས་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློ་དེ་ཉིད་ཀིས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

མངློན་པར་ཏེ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་དང་། རློགས་པར་ཏེ་ཡང་དག་པ་དང་། བང་ཆུབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་སེ་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་འློག་

ནས་ཚུལ་བཞིའི་འཆད་པའི་དློན་རྣམས་རང་རང་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་

པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་གསུངས་ན། སེམས་དབེན་སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་

འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་རྣམས་བརློད་བར་སློན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

འདིའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ཡིག་དློན་དུ་བཤད་པ། སྤི་དློན་དུ་བཤད་པ། སྦས་དློན་དུ་བཤད་

པ། མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་

པས་སྣློད་བཅུད་ལ་དཔད་པའི་ཚེ་སྣློད་བཅུད་མ་རེད་པ་དེ་སྣློད་བཅུད་མེད་པའི་དློན་

དུ་བཟུང་ནས། སྣློད་བཅུད་མེད་པར་སྒློམ་པ་དེ་སྣློད་བཅུད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྒློམ་པ་

ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣློད་བཅུད་མེད་ན་གང་བསྒློམ་པར་བ་བའི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་དང་། ཇི་ལྟར་སྒློམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གང་གིས་སྒློམ་པར་བེད་པའི་སྒློམ་

པ་པློ་གསུམ་ཡང་མེད་དགློས་པའི་ཕིར། སྣློད་བཅུད་མེད་པར་སྒློམ་པ་དེ་དེའི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་སྒློམ་པ་མིན་ཡང་། སྣློད་བཅུད་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པར་སྒློམ་པ་དེ་དེའི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་སྒློམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པར་སྒློམ་པ་དེ་ཡང་དེའི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་སྒློམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་ན་གང་བསྒློམ་བའི་སྣློད་

བཅུད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། ཇི་ལྟར་སྒློམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གང་གིས་སྒློམ་པའི་

སྒློམ་པ་པློ་གསུམ་མེད་དགློས་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། ལམ་ལ་རང་བཞིན་ཡློད་ན་

ནི། །བསྒློམ་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྣློད་བཅུད་རང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཞིན་གིས་ཡློད་པ་དང་། དེ་གཏན་ནས་མེད་པའི་གཞི་མཐུན་བསྒློམ་པ་དེ་དེའི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་སྒློམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་གཞི་མཐུན་བསྒློམ་པ་དེ་ཡང་དེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

སྒློམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པ་དང་། དེ་གཏན་ནས་མེད་པའི་

གཞི་མཐུན་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་ཕིར། དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པའང་མ་ཡིན། དེ་

གཏན་ནས་མེད་པའང་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་བསྒློམ་པ་

དེ་དེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྒློམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་གཞི་མཐུན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པར་སྒློམ་པ་དེ་ཡང་དེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྒློམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དགག་བ་སྣློད་

བཅུད་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པ་དང་། དེ་གཏན་ནས་མེད་པའི་གཞི་མཐུན་ཚད་མས་

ཁེགས་པའི་ཕིར། དེས་ན། དངློས་པློ་མེད་པས་སྒློམ་པ་མེད། །ཅེས་སློགས་ཡིག་དློན་

དུ་བཤད་པ་འདིས་སྣློད་བཅུད་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བར་བསན་ཏེ། དངློས་པློ་མེད་

པས་ཞེས་སློགས་རྐང་པ་དང་པློས་སྣློད་བཅུད་མེད་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང་། 

བསྒློམ་པར་བ་བ་ཞེས་སློགས་ཚིག་རྐང་གཉིས་པས་སྣློད་བཅུད་ཡློད་པའི་མཐའ་དང་

བལ་བ་དང་། དེ་ལྟར་དངློས་པློ་དངློས་མེད་ཅེས་སློགས་ཀི་ཚིག་རྐང་ཕི་མ་གཉིས་

ཀིས་སྣློད་བཅུད་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀའི་མཐའ་དང་བལ་བར་དངློས་སུ་བསན་ཅིང་། 

དེའི་ཤུགས་ལ་སྣློད་བཅུད་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་དེ་ཡང་

བསན་པའི་ཕིར་རློ། །ཅིའི་ཕིར་མཐའ་ཞེས་བརློད་ཅེ་ན། འཇིག་རེན་ན་གང་དུ་ལྷུང་ན་

ལྷང་བ་པློ་ཕུང་བར་འགྱུར་བའི་བག་གི་གཡང་ཁ་ལ་མཐའ་ཞེས་བརློད་པ་ལྟར། འདིར་

ཡང་གང་དུ་བཟུང་ན་འཛིན་པ་པློ་ཕུང་བར་འགྱུར་བའི་གནས་ལ་མཐའ་ཞེས་བརློད་པ་

ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ཡློད་པ་དང་ཡློད་པའི་མཐའ་དང་། ཡློད་པར་འཛིན་པ་དང་། ཡློད་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཐར་འཛིན་པ་དང་། མེད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་དང་། མེད་པར་འཛིན་པ་དང་། མེད་

པའི་མཐར་འཛིན་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་ཡློན་ཏན་ཡློད་པ་དང་། 

སྣློད་བཅུད་ཡློད་པ་ཡློད་མཐའ་དང་། དེར་འཛིན་པ་ཡློད་པའི་མཐར་འཛིན་མིན་གི། 

སྣློད་བཅུད་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པ་ཡློད་མཐའ་དང་། དེར་འཛིན་པ་ཡློད་པའི་མཐར་

འཛིན་ཡིན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སྒིབ་པ་མེད་པ་དང་། རི་བློང་རྭ་མེད་པ་མེད་པའི་

མཐའ་དང་། དེར་འཛིན་པ་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་མིན་གི། སྣློད་བཅུད་གཏན་ནས་

མེད་པ་མེད་པའི་མཐའ་དང་། དེར་འཛིན་པ་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕུང་པློ་ཆློས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་གཅིག་ཏུའང་མེད། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དུ་མར་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་མེ་ལློང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བཞིན། ཕུང་པློ་ཆློས་ཅན། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། ཆ་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ཆ་

བཅས་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆ་

བཅས་ཡིན་ན་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཐ་དད་ཡིན་དགློས། དེ་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་རློག་པ་ལ་ངློ་བློ་

ཐ་དད་དུ་སྣང་དགློས། དེར་སྣང་ན་དེ་གཉིས་བློ་ལ་ངློ་བློ་ཐ་དད་དུ་སྣང་དགློས། དེར་

སྣང་ན་དེ་གཉིས་གནས་ཚུལ་ལ་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་ལ་ངློ་བློ་ཐ་

དད་དུ་སྣང་དགློས། གནས་ཚུལ་ལ་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་དུ་གནས་ནས་སྣང་ཚུལ་ལ་ངློ་བློ་

ཐ་དད་དུ་སྣང་ན། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་དགློས། དེ་མི་མཐུན་ན་རྫུན་

པ་ཡིན་དགློས། དེ་ཡིན་ན་བདེན་པ་མ་ཡིན་དགློས། བདེན་པ་མ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་དགློས་པའི་ཕིར། ཕུང་པློ་ཆློས་ཅན། ཆ་བཅས་ཡིན་ཏེ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཞི་གྲུབ། ཆ་མེད་ཤེས་བ་ལ་ཁེགས་པའི་ཕིར། རགས་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་བས་

ལ་ཆ་མེད་དགག་པ་དང་། འདུས་མ་བས་ལ་ཆ་མེད་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། གཟུགས་ཅན་ལ་ཕློགས་ཀི་ཆ་མེད་དགག་པ་དང་། ཤེས་པ་ལ་

དུས་ཀི་ཆ་མེད་དགག་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ཁློད་ཀིས་ཆ་མེད་དུ་འདློད་པའི་དབུས་རྡུལ་གཅིག་ལ་ཕློགས་དྲུག་

གི་རྡུལ་གིས་བསློར་བའི་ཚེ། དབུས་རྡུལ་གི་ཤར་རྡུལ་ལ་བསན་པའི་ངློས་དེ་ནུབ་

རྡུལ་ལ་བསན་ནམ་མ་བསན། བསན་ན་ཤར་ནུབ་ཀི་རྡུལ་གཉིས་པློ་གློ་ས་འདྲེས་པར་

ཐལ། དབུས་རྡུལ་གི་ཤར་རྡུལ་ལ་བསན་པའི་ངློས་དེ་ནུབ་རྡུལ་ལ་ཡང་བསན་པའི་

ཕིར། འདློད་ན། རྡུལ་ཕྲན་ཇི་ཙམ་བསགས་ཀང་བློངས་ཚོད་ཆེར་མི་འགྱུར་བས། དེ་

ལྟར་ན་རི་རབ་ལ་སློགས་པའི་རགས་པ་རློམ་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཤར་རྡུལ་དང་

ནུབ་རྡུལ་གཉིས་གློ་ས་འདྲེས་པའི་ཕིར། མ་བསན་ཟེར་ན། ཆ་མེད་དུ་འདློད་པའི་

དབུས་རྡུལ་ཆློས་ཅན། ཁློད་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ། ཁློད་ཀི་ཤར་རྡུལ་ལ་བསན་པའི་ཆ་

གཅིག་ཡློད། དེས་ནུབ་རྡུལ་ལ་མ་བསན་པའི་ཆ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། ཕློགས་གཞན་

རྣམས་ལ་ཡང་དེས་རིགས་འགེའློ། །དེ་སད་དུ་ཡང་། སུམ་ཅུ་པ་ལས། དྲུག་གིས་

གཅིག་ཅར་སྦྱར་བ་ན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །དྲུག་པློ་དག་ཀང་གློ་གཅིག་

ན། །གློང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། དངློས་རྒྱུ་དངློས་འབས་སུ་འདློད་པའི་ཤེས་པ་སད་ཅིག་ས་ཕི་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆློས་གཞན་གིས་ཆློད་དམ་མ་ཆློད། ཆློད་ན་དེ་གཉིས་དངློས་རྒྱུ་

དང་དངློས་འབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆློས་གཞན་གིས་ཆློད་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཕིར། མ་ཆློད་ན་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཆློད་དམ། ཆ་འགའ་

ཞིག་གིས་ཆློད་ལ། ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་མ་ཆློད་པ་ཡིན། 

དང་པློ་ལྟར་ན། ཤེས་པ་སད་ཅིག་ས་ཕི་གཉིས་པློ་དུས་འདྲེས་པས་དུས་

མཉམ་དུ་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན། དེ་གཉིས་ཆློས་ཅན། ཆ་བཅས་སུ་ཐལ། ཆ་འགའ་

ཞིག་གིས་ཆློད་ལ། འགའ་ཞིག་གིས་མ་ཆློད་པའི་ཆ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

འདུས་མ་བས་ལ་ཆ་མེད་དགག་པ་ལ། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་ཆ་མེད་

དགག་པ་དང་། འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཆ་མེད་དགག་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་ཤར་ཕློགས་ཀི་བུམ་པའི་ཁློང་སློང་

ལ་ཁབ་པའི་ཆ་དེས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་བུམ་པའི་ཁློང་སློང་ལ་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། ཁབ་ན་

ཤར་ཕློགས་ཀི་བུམ་པའི་ཁློང་སློང་དང་། ནུབ་ཕློགས་ཀི་བུམ་པའི་ཁློང་སློང་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཤར་ཕློགས་ཀི་བུམ་པ་ཆུས་བཀང་བ་ན་ནུབ་

ཕློགས་ཀི་བུམ་པའང་ཆུས་གང་བར་འགྱུར་རློ། །མ་ཁབ་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་ཆློས་ཅན། ཁློད་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ། ཁློད་ཀིས་ཤར་ཕློགས་ཀི་བུམ་པའི་ཁློང་

སློང་ལ་ཁབ་པའི་ཆ་གཅིག་ཡློད། དེས་ནུབ་ཕློགས་ཀི་བུམ་པའི་ཁློང་སློང་ལ་མ་ཁབ་

པའི་ཆ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཉིད་ཀིས་ཀ་བའི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཁབ་པའི་ཆ་དེས་བུམ་པའི་

ཆློས་ཉིད་ལ་ཁབ་བམ་མ་ཁབ། ཁབ་ན། ཀ་བའི་ཆློས་ཉིད་དང་བུམ་པའི་ཆློས་ཉིད་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཀ་བུམ་གཉིས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

རློ། །མ་ཁབ་ན། ཆློས་ཉིད་ཆློས་ཅན། ཁློད་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ། ཁློད་ཀིས་ཀ་བའི་ཆློས་
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ཉིད་ལ་ཁབ་པའི་ཆ་གཅིག་ཡློད། དེས་བུམ་པའི་ཆློས་ཉིད་ལ་མ་ཁབ་པའི་ཆ་དང་

བཅས་པའི་ཕིར། ཕུང་པློ་ཆློས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དུ་མར་མེད་དེ། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཤེས་བ་ལ་ཁེགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གསློག་བེད་

གཅིག་མེད་པས་དེ་བསགས་པའི་དུ་མ་མི་རུང་བ་དང་། ནས་རློག་གཅིག་མེད་པའི་

ནས་ཀི་ཕུང་པློ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནློ། །དེས་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དུ་མ་གང་རུང་མེད་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དགློས་

ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གཏློགས་པའི་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གཏློགས་

པའི་ཡློད་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རློ། །

ཟླ་བཅས་དང་ཟླ་མེད་རྣམས་དངློས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་སྣང་བ་

ལས། གཅིག་དང་དུ་མར་མ་གཏློགས་པའི། །ཡློད་པར་མི་རུང་འདི་གཉིས་ནི། །ཕན་

ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་ཕིར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁློ་ན་རེ། འདུས་བས་དང་

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་གཞན་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་། དེ་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྒློམ་པ་དེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྒློམ་

པ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ནི་སློང་ཉིད་ལ་བདེན་པར་མངློན་པར་

ཞེན་པའི་གསློར་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མ་ཞུ་བའི་ནད་ཀི་གཉེན་

པློར་སན་བཏང་བ་དེ་ཡང་མ་ཞུ་བའི་ནད་དུ་སློང་བ་བཞིན་ནློ། །དེ་སད་དུ་ཡང་ར་ཤེ་

ལས། འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཇི་ལྟར་གྲུབ། །ཅེས་དང་། 

མི་སློང་ཅུང་ཟད་ཡློད་མིན་ན། །སློང་པ་ཡློད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཕིར། རྒྱུས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པ་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རྒྱུས་རང་དུས་ན་ཡློད་པའི་

འབས་བུ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མི་བསྐྱེད། རྒྱུས་རང་དུས་ན་མེད་པའི་འབས་བུ་ཡང་

རང་བཞིན་གིས་མི་བསྐྱེད། རྒྱུས་རང་དུས་ན་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་འབས་བུ་

ཡང་རང་བཞིན་གིས་མི་བསྐྱེད། རྒྱུས་རང་དུས་ན་ཡློད་མེད་གཉིས་གང་རུང་མིན་

པའི་འབས་བུ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མི་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་དང་རྒྱུ་

རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་། འབས་བུ་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་དློ་ཞེ་ན། འབས་བུ་ཆློས་

སྐུ་དེ་ཡང་སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཕི་རློལ་གི་དློན་གཞན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་མེད་དེ། གང་ལ་སློན་བའི་འབས་བུ་ཆློས་སྐུ་དང་། ཇི་ལྟར་སློན་པའི་སློན་ལམ་

དང་། གང་གིས་སློན་པའི་སློན་པ་པློ་གསུམ་ཀ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཕི་རློལ་ན་དློན་གཞན་མེད་པར་སེམས་ཀིས་

བཏགས་པ་ཙམ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན། དངློས་པློ་མེད་པས་སྒློམ་པ་

མེད་ཅེས་སློགས་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པ་འདིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་རྣམ་ཐར་སྒློ་གསུམ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དངློས་པློ་

མེད་པས་སྒློམ་པ་མེད། །ཅེས་པ་སྤི་དློན་དུ་བཤད་པའི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་བདེན་

པས་སློང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒློ་སློང་པ་ཉིད་དེ་བསན། བསྒློམ་པར་བ་བ་བསྒློམ་པ་

མིན། །ཞེས་པས་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་བདེན་པས་སློང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒློ་མཚན་

མ་མེད་པ་དེ་བསན། དེ་ལྟར་དངློས་པློ་དངློས་མེད་པས། །ཞེས་སློགས་རྐང་པ་གཉིས་

ཀིས་ཆློས་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་བདེན་པས་སློང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒློ་སློན་པ་མེད་

པ་དེ་བསན་པའི་ཕིར་རློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དེ་འདྲ་བའི་སློང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་སགས་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་

མློང་བ་དང་། སགས་ཀི་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཞི་ཀའི་ཐུན་མློང་བ་དང་། བ་མེད་ཀི་ཡང་

བསྐྱེད་རློགས་གཉིས་ཀའི་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་སྤིའི་དློན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ཀིས་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། ཕུང་

སློགས་ཀི་དངློས་པློའི་སྣང་བ་མེད་པའི་སེམས་དབེན་གི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་སར་ཡིག་

སྤི་གཉིས་ཀིས་བསན་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

དེ་ཙམ་ཞིག་བསྒློམ་པས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རློགས་སམ་ཞེ་ན། རློགས་

པ་མིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུས་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་དག་པར་བས་པ་མེད་པ་

དང་། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བརག་ཏུ་སེ་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། 

འདིས་སེམས་དབེན་གི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་སེང་དུ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་

བསྣན་དགློས་པར་བསན་ནློ། །

འློ་ན་སེམས་དབེན་གི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་སེང་དུ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་

ལུས་བསྣན་པ་ཙམ་གིས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རློགས་སམ་ཞེ་ན། མི་

རློགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་

གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདིས་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་

སེང་དུ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་བསྣན་དགློས་པར་བསན་ནློ། །སེམས་

དབེན་གི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་སེང་དུ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་། རིམ་པ་

བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་བསྣན་པ་ཙམ་གིས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་

རློགས་པ་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་སབས་སུ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་



  193  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྒློམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདིས་ཁད་གཞི་སེམས་དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་བསན་པ་ནི་སྣང་

བ་སེམས་སྦས་དང་། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྦས་པའི་དློན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་གཉིས་རེས་འཇློག་ཏུ་བསྒློམས་པ་དེ་ཙམ་གིས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་

བློ་རློགས་སམ་ཞེ་ན། མི་རློགས་ཏེ། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་སབས་

ན་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་བསྒློམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་རིམ་

པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ནི་འགགས། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་མ་སྐྱེས། རང་གི་ངློ་བློ་

གཉིས་སྣང་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་ཕིར། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་བདེན་

གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་མེད་དེ། དེ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་

རློ་རེའི་སྐུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིས་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རློ་རེའི་སྐུ་ཡིན་ན། 

ཟག་པ་མེད་པའི་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་པ་ལས་གྲུབ་དགློས་པར་བསན་ནློ། །

དེས་ན་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་གཉིས་རེས་འཇློག་ཏུ་བསྒློམ་པར་བས་པ་དེ་ཙམ་གིས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་

གི་གཙོ་བློ་རློགས་པ་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་ཚེ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་

འཇུག་མེད་པའི་ཕིར། འདིས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རློགས་པ་ལ་སེམས་

དབེན་གི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་སེང་དུ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་། དེའི་སེང་

དུ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དེའི་སེང་དུ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་

ཀི་ཟུང་འཇུག་བསྣན་དགློས་པར་བསན་ནློ། །འློ་ན་སེམས་དབེན་གི་བདེ་སློང་དབེར་

མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེང་དུ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་། དེའི་སེང་དུ་རིམ་པ་
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བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དེའི་སེང་དུ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་

འཇུག་བསྣན་པས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རློགས་སམ་སྙམ་ན། དེ་འདྲ་བ་

དེས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་ཏེ། དངློས་པློ་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་དངློས་པློ་མེད་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་གཉིས་

གཅིག་ཡློད་པའི་ཚེ་ཅིག་ཤློས་མེད་པའི་རེས་འཇློག་མིན་པར། ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་པ་ཐློབ་ནས་ཚེ་དེ་ལ་ཤེས་སྒིབ་ལས་གློལ་བར་བེད་པ་དང་། རིམ་ལྔ་ལས། 

ཟུང་འཇུག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ནས། །སར་ཞིང་གང་ལའང་མི་སློབ་བློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་གི་རིམ་པ་གསར་པ་ལ་སློབ་མི་དགློས་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར། འདིས་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ཀ་བསན་པས་ན་

མཐར་ཐུག་གི་དློན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེའི་རྒྱུད་ལ་བདེན་གཉིས་ངློ་བློ་ཐ་

དད་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་དམིགས་སུ་མེད་དེ། ཉློན་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་དེ་

ནས་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མངློན་པར་རློགས་པ་རློ་རེ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། དེ་བཤད་

སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་

བཤད་ན་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརློད་བར་སློན་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའློ། །སྣློད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

དང་བལ་བ་དང་། དེར་མ་ཟད་གཟུང་བས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་དང་། 

གཟུགས་ཅན་གི་ཁམས་དང་། གཟུགས་ཅན་གི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། འཛིན་པས་བསྡུས་

པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་མ་གཏློགས་པའི་མིང་བཞིའི་ཕུང་པློ་དང་། ཡིད་ཀི་ཁམས་

དང་། ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཆློས་ཀི་ཁམས་དང་། ཆློས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་སེམས་

སེམས་བྱུང་གིས་བསྡུས་པ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་སངས་པའི་

ཆློས་བདག་མེད་པ་ཡུལ་གི་འློད་གསལ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་དང་། རང་གི་སེམས་གདློད་མ་ནས་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་

སྐྱེས་པར་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དག་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ལམ་འདི་ལ་

བརེན་པའི་ས་ཐློབ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་མིག་ཤེས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་སྣང་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུངས་པ་དེ་ནས་

གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མི་ཟད་པའི་རློ་རེ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་

དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་

གསུངས་ན་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརློད་བར་སློན་པའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའློ། །གཟུགས་སློགས་ཕི་དང་མིག་སློགས་ནང་གི་དངློས་པློ་
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འདི་རྣམས་ཆློས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པར་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བལ་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཆློས་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་མེད་

དེ། ཆློས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། བདེན་པ་བརྫུན་པ་ལ་བརེན་

པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་དང་། ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་ཉིད་གཉིས་ལ་རེན་བརེན་པའི་འབེལ་

བ་གྲུབ་དགློས་ལ། བདེན་གྲུབ་ལ་དེ་མི་དགློས་པའི་ཕིར། ཆློས་ཅན་དང་ཆློས་ཉིད་

རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་དག་པའི་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་

བདག་མེད་པ་རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་འདི། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་སར་མི་ལྡློག་

པས་ན་བརེན་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པས་

གསུངས་སློ། །

བཞི་པ་ནི། མི་བསྐྱློད་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དགློངས་མིན་དུ་གསུངས་

པའི་རེས་དེ་ནས་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་མེད་པ་རློ་རེ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། 

དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ནས་སློ། །གང་གསུངས་ན་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརློད་

བར་སློན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའློ། །ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་

ཆློས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངློས་པློར་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་འློད་

གསལ་བའི་ཕིར། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་མཚོན་པར་བེད་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཚན་ཉིད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མློ་གཤམ་གི་བུ་མེད་པས་དེའི་བཞིན་

དཀར་བ་དང་སློ་བ་སློགས་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་དག་པའི་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་

འབྱུང་ཞེ་ན། བདག་མེད་པའི་ཆློས་ཡུལ་གི་འློད་གསལ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་

ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཀུན་ཏུ་སེ་འཕེན་པའི་དབང་གིས་འབྱུང་བའི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་འདི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་སར་མི་

ལྡློག་པས་ན་བརེན་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་

དཔལ་གིས་གསུངས་སློ། །

ལྔ་པ་ནི། རིན་འབྱུང་གིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུངས་པའི་རེས་དེ་ནས་

གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་ཏུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་

གསལ་དེས། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་གསལ་བར་སྣང་བར་

བེད་པས་ན་འློད་ཟེར་འབར་བ་སྒློན་མ་དང་། གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། 

དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ནས་སློ། །གང་གསུངས་ན་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརློད་

བར་སློན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའློ། །འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་

རྣམས་ཆློས་ཅན། བསྒློམ་པར་བ་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་དེ། རང་བཞིན་

གིས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། སྒློམ་པ་པློར་མ་ཟད་སྒློམ་པའང་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསྒློམ་པར་བ་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཕིར། འློ་ན་དག་པའི་ལྷའི་

སྐུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་ཚུལ་དུ་སེ་དག་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ནི། །ཟུང་འཇུག་གི་དངློས་པློ་དག་ཏུ་རློ་རེ་

འཆང་གིས་རབ་ཏུ་བསྒགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གསུངས་སློ། །

དྲུག་པ་ནི། སྣང་མཐས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གསུངས་པ་དེ་ནས་གསུངས་སློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲུབ་

པ་གདློན་མི་ཟ་བས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། སྒྱུ་ལུས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་ཟིལ་གིས་གནློན་རྒྱུ་དང་། དློན་གི་འློད་

གསལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་པློ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་

དག་པར་བས་པ་ནི་ཟིལ་གིས་མནན་པའི་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་གཉིས་

སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་གསུངས་ན། འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརློད་བར་སློན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའློ། །རང་བཞིན་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དང་། རྫུན་སྣང་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། ཆློས་ཉིད་དེ་བདེན་པ་གཉིས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་རྣམས་ཆློས་ཅན། གདློད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་

དག་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པློ་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཡློད་མ་མློང་བའི་ཕིར། དཔེར་

ན་ནམ་མཁའ་ཐློགས་པའི་རེག་བར་གདློད་མ་ནས་ཡློད་མ་མློང་བ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་

དག་པའི་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་། མངློན་རློགས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་། ལྡློག་པ་

གཅིག་ཏུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འདི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་

ཚུལ་ཏེ་ཐབས། སར་མི་ལྡློག་པས་ན་བརན་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་གྲུབ་པ་གདློན་མི་ཟ་བས་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ཆེད་བརློད་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གིས་

འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བརློད་བར་བས་ནས་སློན་པའི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུངས་པ་དེ་ནས་འདུས་པ་ཉན་པའི་འཁློར་གི་བམས་པ་ལ་

སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་ཆློས་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

བརློད་བར་སློན་པའི་ཡི་གེའི་ཚོགས་དེ་ཐློས་པས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་བརློད་བར་སློན་པའི་ཡི་གེའི་

ཚོགས་དེ་ཐློས་པས་རད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཆེད་དུ་བརློད་པ་འདི་ཆེད་དུ་བརློད་དློ། །ཨེ་མའློ་

སངས་རྒྱས་ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་ངློ་མཚར་བ་དང་། ཨེ་མའློ་ཆློས་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་

ལ་ངློ་མཚར་བ་དང་། དེར་མ་ཟད་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་ཆློས་

བཤད་པ་དེ་ལའང་ངློ་མཚར་བའློ། །ཡང་དག་པས་དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་དྲི་མ་དག་

པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཟུང་འཇུག་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་

སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །བདག་མེད་པའི་ཆློས་ཡུལ་གི་འློད་

གསལ་རློགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་རློགས་རིམ་གི་ལམ་

གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་རློགས་པར་མཛད་པ། རློག་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ན་རྣམ་པར་མི་རློག་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་

དམིགས་སུ་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་འཆང་གི་མངློན་ཞེན་སངས་པའི་

ཐུགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །འཁློར་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་བས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། 

གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་དློན་རློགས་པར་བེད་པས། རེན་དང་བརེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་སྤྲུལ་པར་མཛད་པས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་བསློར་

བ། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་སྤློད་པ་སྣང་བ་གསུམ་རང་

བཞིན་གི་རློག་པ་དང་བཅས་པ་སྦྱློང་བར་བེད་པས། རློ་རེ་ཆེ་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

རློ་རེ་འཆང་གིས་ཆློས་གསུངས་པའི་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

དང་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པས་

ཐུགས་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་དེ་སྐུ་རློ་རེ་

རྣམ་སྣང་དང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་སྒློ་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་སློན་པར་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་འཆང་གི་མཛད་པ་ལ་

ཕག་འཚལ་ལློ། །

གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཐམས་ཅད་བརློད་བར་སློན་པའི་འདུས་

པའི་རྒྱུད་ལས། རིམ་གཉིས་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་དང་། 

དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་ནི། ལེའུ་གཉིས་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་



  201  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པའློ་ཞེས་སློ། །འློ་ན་ལེའུ་གཉིས་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་

གང་གིས་བཤད་ན། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་དང་། དེ་ནས་བམས་པ་ལ་

སློགས་པ་ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་

བཞིན་པའི་བཤད་པ་དང་། ཁེད་ཀི་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནས། སྦྱར་ནས་ཞེས་

པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་དང་། དངློས་པློ་མེད་པས་སྒློམ་པ་མེད། །ཅེས་པ་ནས། 

ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་ཚུལ་བཞིར་

བཤད་པ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད་པའློ། །   ། །

གཉིས་པ་རློ་རེ་བཀློད་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་

སྦྱར་བ་དང་། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་

དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ལེའུ་གཉིས་པས་ལེའུ་དང་

པློའི་དློན་བཤད་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས། བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལེའུ་དང་པློར་བསན་པའི་

རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་མངློན་བང་ལྔ་ལས་ལྷ་བསྐྱེད་པ་དང་། མ་བསན་པའི་རིགས་

དྲུག་གི་གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་དང་། དེ་དག་གི་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་དང་། སེང་སྒློར་ཕག་

མཚན་ཕྲ་མློ་སྒློམ་ཚུལ་དང་། འློག་སྒློར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་སྒློམ་ཚུལ་དང་། རློགས་རིམ་ལ་

ལེའུ་དང་པློར་མ་བསན་པའི་མི་ཤིགས་པའི་སགས་ཀི་ཐིག་ལེ་སྒློམ་པ་དང་། རློར་

བཟླས་ཀི་གཞི་བཏིང་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་གསལ་བར་མ་བསན་པའི་རློར་བཟླས་དང་། 

ལེའུ་དང་པློར་བསན་པའི་སེམས་དབེན་དང་། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་

རྣམས་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་
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པ་ལེའུ་གསུམ་པ་རློ་རེ་བཀློད་པའི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་ལ། ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་སྒློམ་པའི་རེན་ལྷའི་

རྣལ་འབློར་བསྐྱེད་པ་དང་། བསྐྱེད་ནས་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསྒློམ་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་

བསྒློམ་པའི་བསྐྱེད་ཆློག་གི་རིམ་པ་བསན་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ལ། དྲང་དློན་དང་། ངེས་དློན་གཉིས། དང་པློ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་

གིས་ལེའུ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྷ་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་སགས་བསན་པ་

དང་། རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་ཚུལ། ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་

དང་པློ་སྦྱློར་བ་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་

པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། རང་རང་གི་གདུལ་བ་གང་ན་

ཡློད་པའི་གནས་དེར་སྐུའི་བཀློད་པ་འཕྲློ་བར་མཛད་པའི་སྒློ་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་

ཆློས་ཀི་ཆར་འབེབས་པས་ན་སྤིན་ཞེས་བ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔ་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་བསྐྱེད་ཆློག་རྣམས་ཐ་མལ་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་

པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་གསུངས་ན། རློ་རེ་ནི་རིགས་ལྔ་དང་བཀློད་པ་ནི་དེའི་ཚོགས་

ཏེ། དེ་དག་གི་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་དང་བསྐྱེད་ཆློག་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བརློད་བར་བས་ནས་སློན་པའི་ལེའུ་འདིའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ༀ་ལ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་ཡློད་པས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཐུགས་གསུམ་མཚོན་ལ། ཨ་ལ་ཨུ་བཅུག་པས་ཨློ་དང་། དེ་ལ་མ་ཡིག་ཐིག་ལེར་བིན་

པས་ༀ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་

པ་དེ་མཚོན། མཚོན་དློན་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ༀ་ཞེས་བརློད་པས་བསློད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལེན་པས་ན། སྦྲུལ་དང་མཐའ་མེད་ཀི་སགས་ཀི་ཐློག་མར་

ༀ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད། ཛྙཱ་ན་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས། བཛྲ་

རློ་རེ་སེ་མི་ཕེད་པ། སྭ་བྷཱ་ཝ་རང་བཞིན། ཨཱཏྨ་ཀ་བདག་ཉིད། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའློ་སེ། དེ་ལ་

ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དང་། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པའི་རང་

བཞིན་གི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ཆློས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་འཇློག་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་

སྐུ་ལ་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་བསྒློམ་པ་དང་། ང་རྒྱལ་འཇློག་དགློས་པ་བཞིན་དུ། ཆློས་སྐུ་

ལ་ཡང་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་བསྒློམ་པ་དང་ང་རྒྱལ་འཇློག་དགློས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། དཀིལ་འཁློར་གཉིས་བསྒློམ་ཚུལ་མདློར་བསན་པ་དང་། གཙོ་

བློ་འཕློ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་ཆུད་

པའི་རེན་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒློམ་པར་བའློ། །རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཁད་པར་དུ་

དང་ལྡན་སྙམ་ན། ཤར་དཀར། ལྷློ་སེར། ནུབ་དམར། བང་ལང་། དབུས་སློ་བས་ན། 

འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །ཕློགས་ཀུན་ནས་ཡློངས་སུ་མཛེས་པས་ན། ཀུན་ནས་

ཡློངས་སུ་ཟླུམ་པློ་སེ། །འདློད་སྣམ་རྣམས་ལ་མེ་ཏློག་མ་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པའི་ལྷ་

མློ་ལྔས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དང་བཅས་པའི་མདློར་ན་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ལྟར་

བསྒློམས་ནས་སུ། དེའི་དབུས་སུ་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བསྒློམ་པར་བ་བ་དང་། རྣམ་



  204  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་ནང་གི་ཕློགས་

བཞིར་འགློད་པ་དང་། འློད་ཟེར་སྤིན་གི་བཀློད་པ་ཆེ་སེ་རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་

སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་ཡུམ་བཞི། སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་། ཁློ་བློ་བཅུ་རྣམས་རང་

རང་གི་གནས་སུ་འགློད་པར་བ་ཞིང་། འདློད་ཡློན་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རློ་རེ་མ་ལྔ་

དབུས་དང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གྲྭ་བཞིར་དགློད་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །སྤན་མ་ནས་ཀུན་

བཟང་གི་བར་གི་ལྷ་ཞི་བ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཏེ་རིགས་བདག་དང་། 

འབར་བའི་འློད་དང་མཉམ་པ་སེ་སྐུ་མདློག་འདྲ་ཞིང་། ཁློ་བློ་རྣམས་ལ་ནི་ངེས་པ་མེད་

དེ། གཤིན་རེ་གཤེད་སྐུ་མདློག་ནག་པློ་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ། རིགས་སློ་སློའི་གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་མདློག་

དང་ཕག་མཚན་བསན་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་རློ་

རེ་འཆང་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་རིགས་པས་རྣམ་སྣང་སྐུ་རློ་རེ་

གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་གིས་མཚན་

པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་

གཙོ་བློར་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེར་མ་ཟད་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་

རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ལྷའི་སྐུ་གཞན་ཡང་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་ས་

གཙོ་བློར་བསྒློམ་པར་བའློ། །དེའི་ཚུལ་ནི། ཚོགས་གཉིས་དང་ནི་ལྡན་པ་ཡིས། །ཞེས་

པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་ལྷ་སློ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རློ་རེ་འཆང་དང་ངློ་བློ་

གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་མི་བསྐྱློད་པ་ཡི་རྒྱ་མཆློག་སེ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་

སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཙོ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བློར་སྒློམ་པ་དང་། ཚོགས་གཉིས་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་དློན་སར་དང་འདྲ་བ་

ལ། དཀློན་མཆློག་དཔལ་གི་རྒྱ་ཆེན་ཏེ་རིན་འབྱུང་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་

རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཙོ་བློར་བསྒློམ་

པར་བ་བ་དང་། ཡང་ཚོགས་གཉིས་ཞེས་སློགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་དློན་སར་དང་འདྲ་

བ་ལ། ཚེ་དཔག་མེད་པའི་འློད་བེད་དེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སངས་

རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཙོ་བློར་

བསྒློམ་པར་བ་བ་དང་། རྐང་པ་གཉིས་ཀི་དློན་སར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཐློག་མེད་གྲུབ་པའི་

རྒྱ་ཆེན་ཏེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་

གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཙོ་བློར་བསྒློམ་པར་བའློ། །གཙོ་བློ་

འཕློ་བའི་རྣམ་བཞག་ལ། གཙོ་བློ་འཕློ་བ་ནི་རེན་དང་བརེན་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རེན་

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་ཏེ། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ལ་ལྷག་མློས་

ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ལུས་དཀིལ་གི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམས་ལ་གྲུབ་ཟིན་གི་རྣམ་པའི་མཚན་

ཉིད་མི་འདྲ་བ་མེད་པའི་ཕིར། བརེན་པ་ལྷའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལྷག་མློས་

ཀི་གཙོ་བློ་འཕློ་བ་མེད་དེ། དེའི་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དུ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་

གཙོ་བློ་དང་། མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་གཙོ་བློ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་

གཙོ་བློ་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཙོ་བློ་རྣམས་མི་འཕློ་བར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་དབུ་

ཞབས་ཐམས་ཅད་དུ་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བེད་པའང་ཡློད་དེ། ལེའུ་བཅུ་པ་ལས་

བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པར་བསྐྱེད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རིམ་པས་མངློན་ཤེས་ལྔ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་སབས་ལ་ཡང་མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་སབས་ནས་འཕློ་བ་

དང་། དེའི་སབས་ནས་མི་འཕློ་བར་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་ནས་འཕློ་བ་

གཉིས་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པར་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་

རིགས་ལྔའི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་ནི། མདློར་བས་ནས་བཤད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལྟ་བུའློ། །དེ་ཡང་མདློར་བས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་ཀི་གཙོ་

བློ་མི་བསྐྱློད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ལྟློས་ཏེ་གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་ཚུལ་ནི། རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་

སློང་བའི་ཚེ་དེ་ལ་སྤན་མས་འཁྱུད་པ། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། སྤན་

མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་བཞག་ལ། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་གསུམ་

ལའང་རིགས་འགེའློ། །སྤན་མ་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་དེ་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་འཁྱུད་པ། 

སྤན་མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་བཞག་

གློ །དེས་ཡུམ་གཞན་གསུམ་ལའང་རིགས་འགེའློ། །རེག་བ་རློ་རེ་མ་གཙོ་བློར་སློང་

བའི་ཚེ་དེ་ལ་མི་བསྐྱློད་པས་འཁྱུད་པ་མ་གཏློགས་གཞན་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་སློང་

བའི་སབས་དང་འདྲ། ས་སྙིང་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་དེ་ལ་གཟུགས་རློ་རེ་མས་འཁྱུད། 

རྣམ་སྣང་ས་སྙིང་གི་རིགས་བདག་ལ་བསིམ། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་

བཞག་དགློས་ཏེ་དེའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་ལས་མེད་པའི་

ཕིར། གཟུགས་རློ་རེ་མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་བཞག ས་སྙིང་གི་གནས་སུ་རང་

འདྲ་གཉིས་པ་གཅིག་བཞག་དགློས་ཏེ། དེ་མ་བཞག་ན་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་སེམས་དཔའ་གཞན་བདུན་ལའང་རིགས་འགེའློ། །གཟུགས་

རློ་རེ་མ་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་དེ་ལ་ས་སྙིང་གིས་འཁྱུད། རྣམ་སྣང་གཟུགས་རློ་རེ་

མའི་རིགས་བདག་ལ་བསིམ་དགློས་ཏེ། དེའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་བཞི་ལས་མེད་པའི་ཕིར། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། གཟུགས་རློ་རེ་

མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་དང་། ས་སྙིང་གི་གནས་སུ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་བཞག་

དགློས་ཏེ། དེ་མ་བཞག་ན་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་རློ་རེ་

མ་གཞན་གསུམ་ལའང་རིགས་འགེའློ། །གཤིན་རེ་གཤེད་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་དེ་

ལ་གཟུགས་རློ་རེ་མས་འཁྱུད། རྣམ་སྣང་དེའི་རིགས་བདག་ལ་བསིམ། དེའི་ཚེ་རྣམ་

སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་བཞག་དགློས་ཏེ། དེའི་ཚེ་དཀིལ་འཁློར་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བཞི་ལས་མེད་པའི་ཕིར། གཟུགས་རློ་རེ་མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་

བཞག གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་གནས་སུ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་གཅིག་བཞག་དགློས་ཏེ། དེ་

མ་བཞག་ན་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་ཁློ་བློ་གཞན་རྣམས་

ལའང་རིགས་འགེའློ། །གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ། དེ་

ལ་རེག་བ་རློ་རེ་མས་འཁྱུད། མི་བསྐྱློད་པ་དེའི་རིགས་བདག་ལ་བསིམས་ཏེ། དེའི་

གནས་སུ་རང་འདྲ་གཉིས་པ་གཅིག་བཞག་དགློས་ཏེ། དེ་མ་བཞག་ན་དཀིལ་འཁློར་

ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེས་གནློད་མཛེས་ལའང་རིགས་འགེའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ཅན་གི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་

པློ་ལ་མི་བསྐྱློད་པ་བཅུག་པས་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྒྱུར་བའི་སྐུ་མདློག་ནི་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཁ་

དློག་ལྟར་མཐིང་ནག དེའི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་འློད་ཟེར་ལྔ་འབར་བའི་རློ་རེ་ཆེན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པློ་རེ་དགུ་པ་བསྣམས་པ། མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་འཇིགས་འཇིགས་

ལྟར་བསྒློམ་པར་བའློ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་མདློག་ཤེལ་དང་ཟླ་བའི་འློད་དང་

འདྲ་བའི་དཀར་པློ་དང་། དེའི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་

འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་བསྣམས་པ། རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་ལ་ཅློད་པན་

ནི་རིན་པློ་ཆེའི་པྲློག་ཞུས་བརྒྱན་པ། རྣ་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་

རྒྱན་གིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པ། སངས་རྒྱས་ལྔའི་མདློག་ཅན་གི་སྤིན་གི་ཚོགས་

ཀུན་ཏུ་འཁིགས་པའི་འློད་ཀིས་བསློར་བའི་དབུས་ན་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བསྒློམ་

པར་བའློ། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་སྐུ་མདློག་ནི། འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསེར་གི་འློད་

དང་འདྲ་བ་སེར་པློ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་འློད་ཟེར་འབར་བའི་

སྤིན་གི་ཚོགས་ཀིས་ཁབ་པ་འཕྲློ་བའི་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་བསྣམས་པ། རལ་པའི་

ཐློར་ཚུགས་ཞེས་པ་ནས། རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཞེས་

པའི་བར་སར་དང་འདྲ་སེ་ཕི་མ་གཉིས་ལའང་སྦྱར་རློ། །པདྨའི་རིགས་ཀི་གཙོ་བློ་

འདློད་ཆགས་འབར་བ་རྣམ་པར་དག་པ་མངའ་བའི་འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ཅན་འློད་

དཔག་མེད་ནི། སྐུ་མདློག་པདྨ་རཱ་གའི་མདློག་དང་འདྲ་བའི་དམར་པློ། དེའི་ཕག་

གཡློན་གི་དང་པློ་ན་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བའི་པདྨ་དམར་པློ་བསྣམས་པ་བསྒློམ་

པར་བའློ། །གདློན་མི་ཟ་བ་རློ་རེ་ཅན་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ནི་སྐུ་མདློག་མར་གད་ལྟ་བུའི་

འློད་དང་འདྲ་བའི་ལང་ཁུ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་འློད་ཟེར་སྣ་ལྔ་མཉམ་པར་འཕྲློ་

བའི་རལ་གི་བསྣམས་པ། རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་འློད་ཟེར་འབར་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

བཞི་པ་ལྷ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བསན་པ་ནི། རིགས་

དྲུག་གི་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། །བསྐྱེད་པའི་ཆློ་གའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་དྲུག་གི་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་བསན་པ་དེ་ནས་གསུངས་སློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་

སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། རིགས་དྲུག་གི་ཆློས་ཏེ་སྐུ་དབིངས་ཏེ་རྒྱུའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་

གྱུར་པའི་རང་གི་སེམས་ཟླ་བའི་རྣམ་པར་བསྐྱེད་པ་ལས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་

བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་གསུངས་ན། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ། གསུང་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་

པ། ཐུགས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་

པ་ལ་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བེད་པའི་སགས་འདིའློ། །དེ་གང་ཡིན་ན། ༀ་ནི་བཤད་ཟིན། 

དྷརྨཱ་ནི་ཆློས། དྷཱ་ཏུ་ནི་དབིངས་སམ་ར་བ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། ཨཱཏྨ་ཀ་ནི་བདག་

ཉིད། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའློ་སེ་སྣློད་བཅུད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་རླུང་སེམས་ཙམ་

ཟླ་བར་སྣང་བ་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་འཇློག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་གིས་

མཚོན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་རྒྱས་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་རེན་དེ་ལ་

གནས་ནས་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་གཉིས་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ལེའུ་ལ་སབས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འགློད་པ། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའི་སགས་ཀི་ངེས་དློན་རློར་བཟླས་སུ་བཤད་པ་དང་། རློར་བཟླས་

ཀིས་དྲངས་པའི་སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་

འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུར་བཞེངས་ཚུལ་དང་། ཟུང་

འཇུག་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བརན་པར་བེད་པ་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་

པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་སློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་ན། སེང་གི་སྣ་སྒློ་ནས་འཕྲློ་བ་སེ་འབྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

མགློན་པློ་ལྔའི་རླུང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས། ཁབ་བེད་མ་གཏློགས་

པའི་ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་གང་རུང་གཅིག་གཙོ་བློར་རྒྱུ་བའི་ཚེ། གཞན་གསུམ་འཁློར་

དུ་ཆུད་པའི་ཚུལ་གིས་གཅིག་དང་དུ་མའི་བཀློད་པ་དང་ལྡན་པའི་རླུང་ལ་དམིགས་པ་

ལས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་

དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་གསུངས་

ན། རློ་རེ་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་དང་། བཀློད་པ་ནི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་ཐམས་ཅད་

གང་དུ་འདུ་བའི་གནས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་བརློད་བར་སློན་པའི་ལེའུ་འདིའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འདིས་རློར་བཟླས་བསན་ན་གང་ལ་རློར་བཟླས་བ་བའི་ཡུལ་

དང་། དེ་ལ་རློར་བཟླས་བེད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། སགས་འདི་ཚན་པ་དྲུག་

ཏུ་བཅད་པས་གང་ལ་རློར་བཟླས་བ་བའི་ཡུལ་དེ་བསན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་སྣང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གི་རླུང་ཁབ་བེད་སློ་སངས་ༀ་གི་ངེས་དློན་དང་། རིན་འབྱུང་གི་རླུང་ཐུར་སེལ་སེར་

པློ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱའི་ངེས་དློན་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་རླུང་གེན་རྒྱུ་དམར་པློ་ཛྙཱ་ནའི་ངེས་

དློན་དང་། དློན་གྲུབ་ཀི་རླུང་མཉམ་གནས་ལང་སེར་བཛྲ་གི་ངེས་དློན་དང་། མི་བསྐྱློད་

པའི་རླུང་སྲློག་འཛིན་དཀར་པློ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀའི་ངེས་དློན་དང་། རློ་རེ་འཆང་གི་སྒས་

བསན་པའི་མི་ཤིགས་པ་ནི་ཨ་ཧཾ་གི་ངེས་དློན་ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲུག་གི་རླུང་

དྲུག་པློ་དེ་ནི་སྐྱེ་བློ་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དགློངས་པ་ལུང་སློན་ལས། ༀ་ནི་དང་པློ་གཅིག་དང་ལྡན། །ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ནི་གཉིས་པ་

སེ། །ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་གསུམ་པ་ཉིད། །བཛྲ་ཞེས་བ་བཞི་པ་འློ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀ་ལྔ་

པ། །ཨ་ཧཾ་ཞེས་པ་དྲུག་པར་བརློད། །དེ་ལྟར་བདེ་གཤེགས་དྲུག་པློ་ནི། །སྐྱེ་བློ་མཆློག་

ལ་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་འདི་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་

པས་གང་ལ་རློར་བཟླས་བེད་པའི་ཚུལ་དེ་བསན་ལ། དེ་ཡང་ༀ་དང་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་གཉིས་

ཀིས་སྐུ་རློ་རེའི་མཚོན་དློན་ༀ་གི་གདངས་ཀིས་རླུང་རྣམས་ནང་དུ་འཇུག་པ་བསན། 

ཛྷཱ་ན་དང་བཛྲ་གཉིས་ཀིས་གསུང་རློ་རེའི་མཚོན་དློན་ཨཱའི་གདངས་ཀིས་རླུང་རྣམས་

ནང་དུ་གནས་པ་བསན། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀ་དང་། ཨ་ཧཾ་གཉིས་ཀིས་ཐུགས་རློ་རེའི་

མཚོན་དློན་ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་རླུང་རྣམས་ཕིར་ལྡང་བ་བསན་ཏེ། ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཟུང་

དང་པློའ ློ། །ཛྷཱ་ན་བཛྲ་གཉིས་པ་ཡིན། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ་ཧཾ་གྱུར། །ཞེས་རྐང་པ་གསུམ་

གསུངས་པའི་ཕིར། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་། ཡི་གེ་གསུམ་

གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྡང་འཇུག་

གཉིས་ཇེ་ཐུང་དང་། གནས་པ་ཇེ་རིང་ལ་སློང་སེ་མཐར་གནས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་
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དང་། དེ་ནས་ཐིམ་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་འབྱུང་ཞིང་། རླུང་རྣམས་རྣལ་འབློར་པ་མིན་པ་

ལ་མི་གསལ་བ་དང་། རྣལ་འབློར་པ་ལ་གསལ་བར་འབྱུང་སེ། དེ་ཉིད་གསུམ་དུ་

འདིར་བརགས་པའི། །དེ་ཉིད་གསུམ་ནི་གཅིག་གྱུར་པར། །གསལ་བའི་མིང་ཅན་ཞེས་

བར་བརློད། །ཅེས་རྐང་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། རློར་བཟླས་ཀིས་དྲངས་པའི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་སེམས་

དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་དབུས་གནས་པར་ཏེ་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་ཏེ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཁད་པར་དུ་

དང་ལྡན་སྙམ་ན། རྒྱུའི་ཁད་པར། འློད་ཟེར་འཕྲློ་བའི་ཁད་པར། སྒྲུབ་གཞིའི་ཁད་པར། 

ངློ་བློའི་ཁད་པར། ལློངས་སྤློད་ཀི་ཁད་པར་ཏེ་ལྔ་དང་ལྡན་ནློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་སེམས་

དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རྒྱུར་ལྡན་པས་ན་འློད་ཟེར་སྤིན་གི་བཀློད་པ་ཆེ་སེ་

རྒྱུའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ནློ། །སྐུ་ལས་འློད་ཟེར་ལྔ་འཕྲློ་བས་ན་སངས་རྒྱས་འབར་བའི་

འློད་དང་མཉམ་པ་སེ་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བའི་ཁད་པར་རློ། །སྐུ་དེ་སྒྲུབ་གཞི་རླུང་འློད་ཟེར་

ལྔ་པ་ལས་བསྒྲུབས་པས་ན་འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་སེ་སྒྲུབ་གཞིའི་ཁད་པར་

རློ། །སྐུ་དེ་སྣློད་བཅུད་ཀུན་གི་ར་བ་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ན་ཀུན་ནས་

ཡློངས་སུ་ཟླུམ་པློ་སེ་ངློ་བློའི་ཁད་པར་རློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔས་

ཁབ་པ་སེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང་། མཆློད་པ་རྣམ་པ་ལྔས་བརྒྱན་པ་སེ་

མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ཀུན་ཚང་བས་ལློངས་སྤློད་ཀི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་ཡང་དང་ཡང་

དུ་བཅུག་པ་དེ་ལྟར་བསྒློམས་ནས་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་མདློར་ན་སེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་

པའི་གཟུགས་སུ་བསྐྱེད་པ་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་དེའི་དག་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུས་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་བར་དུ་བཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དློན་

མཛད་པས་ན་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་

དེས་བདེན་འཛིན་ས་བློན་དང་བཅས་པ་སངས་པས་ན་སྲིད་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་

པ་ནི། དབུས་སུ་ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་

རང་རྒྱུད་ཀི་ལམ་གློང་ནས་གློང་དུ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། གཞན་རྒྱུད་སིན་ཅིང་གློལ་

བའི་ཕིར་དུ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དུ་མ་འཛིན་པར་བེད་དློ། །དེ་དག་

གི་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་ནི་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །

ལྔ་པ་ནི། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་བརན་པའི་ཕིར་

གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་གཉིས་

སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་ན་ཟུང་འཇུག་པའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་

མཚོན་པར་བེད་པའི་སགས་འདིའློ། །དེ་གང་ཡིན་ན། ༀ་གིས་དློན་གི་འློད་གསལ་

གི་བཞློན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་གི་ཁ་དློག་སློ་སངས་དེ་མཚོན། དྷརྨཱས་སེར་པློ་མཚོན། 
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དྷཱ་ཏུས་དམར་པློ་མཚོན། སྭ་བྷཱ་ཝས་ལང་གུ་མཚོན། ཨཱཏྨ་ཀས་དཀར་པློ་མཚོན། ཨ་

ཧཾ་གིས་དློན་གི་འློད་གསལ་མཚོན་ཞིང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ༀ་ནི་དང་པློར་ཤེས་པར་བ། །དྷརྨཱ་

ཞེས་བ་གཉིས་པའློ། །དྷཱ་ཏུ་ཞེས་བ་གསུམ་པར་བཤད། །སྭ་བྷཱ་ཝར་གགས་བཞི་པ་

འློ། །ཨཱཏྨ་ཀ་ནི་ལྔ་པ་ཡིན། །ཨ་ཧཾ་དུ་གྱུར་དྲུག་པར་འདློད། །སགས་འདི་བརློད་ནས་དེ་

འློག་ཏུ། །བསྒློམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་བསྒློམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་བརེན་པ་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསྒློམ་པ་ལ། སྤི་དློན་གིས་སེང་གི་སྣ་

རེར་ཕག་མཚན་ཕྲ་མློ་སློགས་བསྒློམ་པ་དང་སྤློ་བསྡུ་བེད་ཚུལ། སྦས་དློན་གིས་རློ་

རེའི་རེ་དང་པདྨའི་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་དང་དེའི་ནང་དུ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་བསྒློམ་ཚུལ། མཐར་ཐུག་གིས་སྙིང་ཁའི་སྣ་རེར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བསྒློམ་

པ་དང་དེ་ལ་རློར་བཟླས་བེད་ཚུལ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། བསྒློམ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །རེན་གང་ལ་བརེན་ནས་ན། སྒྲུབ་

ཐབས་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡན་ཆད་དང་། རྒྱས་པའི་དབང་

དུ་བས་ན་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་རེན་དེ་ལ་གནས་

ནས་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་བརན་པློ་

རེད་པའི་ཕིར་དུའློ། །གང་སྒློམ་ན་རིན་ཐང་ཆེ་བས་རིན་པློ་ཆེ་འློད་ཟེར་ཁ་དློག་ལྔ་དང་

ལྡན་པའི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཚད་ཇི་ཙམ་ན་ཡུངས་ཀར་གི་

འབྲུའི་ཚད་དམ། ནས་ཀི་འབྲུའི་ཚད་ཙམ་ཞིག་གློ །གནས་གང་དུ་ན། རང་ལྷར་གསལ་

བའི་ར་ཞལ་གི་གདློང་གི་སྣ་རེའི་ཉི་མའི་སེང་དུའློ། །རྣལ་འབློར་གང་གིས་ན། མི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་གིས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། དུས་རག་ཏུ་སེ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་

ནན་ཏན་དུ་འབད་དེའློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་ན་རིན་པློ་ཆེ་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་དེ་ལ་

སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་རེད་ཀི་བར་དུའློ། །རེད་ནས་ཇི་ལྟར་བ་

སྙམ་ན། རིན་པློ་ཆེ་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་དེ་ལ་སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་

རེད་ནས་སྤློ་བར་བ་ཡི། མ་རེད་བར་དུ་སྤློ་བར་མི་བ་སེ། དེ་ལ་ར་བའི་དམིགས་པ་མི་

ཉམས་པའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། སྤློ་བའི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ར་བའི་རློ་རེ་སློན་

པློ་དེའི་མཐར་ཉི་མའི་སེང་དུ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་སློན་པློ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ནས་བརྒྱ་

དང་སློང་གི་བར་དུ་སྤློ་ཞིང་། སྡུད་པའི་ཚེ་ཡང་གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བའི་ཚུལ་གིས་སྡུད་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བསབས་ནས་ཉི་མའི་སེང་གི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་དེ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐྱློད་པ་སློན་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསྒློམ་པ་དང་། དེའི་ཕི་

མཐར་ཉི་མའི་སེང་དུ་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་ལས་མི་བསྐྱློད་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་

ནས་བརྒྱ་སློང་གི་བར་དུ་སྤློ་ཞིང་། སྡུད་པའི་ཚེ་སར་ཡང་གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བའི་ཚུལ་

གིས་སྡུད་དློ། །

དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། སེམས་དམིགས་པ་ལ་གློམས་པ་རང་དབང་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དུའློ། །དེ་བཞིན་དུ་འཁློར་ལློ་དང་། རིན་པློ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། རལ་

གི་མཚོན་ཆེན་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་སངས་རྒྱས་འབར་བ་འདྲ་བའི་འློད་ཅན་གི་

མཆློག་རབ་སྤིན་ཏེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་དང་། དེས་

མཚོན་པའི་གཤེགས་མ་དང་། ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤིན་

ཆེན་པློ་སེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། དེས་མཚོན་པའི་སེམས་མ་དང་། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་ཕག་མཚན་དང་། དེ་དག་གི་ལྷའི་སྐུ་

ཡང་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་སྤློ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ར་བའི་དམིགས་

པ་ལ་སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་པའི་གང་ཟག་དེས་སྤློ་བར་བའློ། །དེ་

ཡང་གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་རིགས་པས་གདློང་གི་སྣ་རེར་ཕག་མཚན་སློ་གཉིས་སྒློམ་པ་

དང་། དེ་ལས་ལྷ་སློ་གཉིས་སྤློ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །ཚུལ་དེ་ནི་རྣལ་འབློར་

རྒྱུད་དང་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་སྤིའི་དློན་ནློ། །རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ཁ་

དློག་ལྔ་ཞེས་སློགས་ལ། བསྡུས་དློན་དུ་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག་པར་བསན་པ་

དང་། འདིར་ཡིག་དློན་མ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། སྤི་དློན་དུ་

བཤད་པ་དེ་ཉིད་སྒ་པ་རྣམས་ཀི་སྒའི་གཞུང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཐློན་ཚོད་ཀི་ནུས་པའི་

ཡིག་དློན་དུ་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། །བསྒློམ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །རེན་གང་ལ་གནས་ནས་ན། 

སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡན་ཆད་དང་། རྒྱས་པའི་

དབང་དུ་བས་ན་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་རེན་དེ་ལ་

གནས་ནས་སློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་བརན་

པློ་རེད་པའི་ཕིར་དུའློ། །གང་བསྒློམ་པར་བ་ན། སྒློམ་པ་རིན་ཐང་ཆེ་བས་རིན་པློ་ཆེ་

འློད་ཟེར་ཁ་དློག་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཐིག་ལེ་སློན་པློ་ཡུངས་ཀར་གི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་ཞིག་

གློ །གནས་གང་དུ་ན། རང་ལྷར་གསལ་བའི་གསང་གནས་ཀི་སྣའི་རེ་མློར་ཏེ་རློ་རེའི་

བུ་གའི་ནང་དུའློ། །རྣལ་འབློར་གང་གིས་ན། མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་གིས་

སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། དུས་རག་ཏུ་སེ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ནན་ཏན་གིས་འབད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དེའློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་ན། རིན་ཆེན་ཐིག་ལེ་སློན་པློ་ལ་སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་

བརན་པློ་རེད་རེད་ཀི་བར་དུའློ། །རེད་ནས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་ན། རིན་ཆེན་ཐིག་ལེ་སློན་པློ་

ལ་སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་ནས་སྤློ་བར་བའི། མ་རེད་བར་དུ་སྤློ་

བར་མི་བ་སེ། དེ་ལ་བང་སེམས་མི་ཉམས་པའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། སྤློ་བའི་ཆློ་

ག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་འདྲ་བའི་ཐིག་ལེ་སློན་པློ་དེ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཡིད་ཀིས་ཕྱུང་སེ། 

དེའི་ནང་དུ་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། དེའི་ནང་དུ་རློ་རེ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་མི་

བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་རིགས་ལྔ་བུ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་ཕློ་རྣམས་ཚ་

བློ་དང་མློ་རྣམས་ཚ་མློའི་ཚུལ་དུའློ། །ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། སེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་

པ་གློམས་པ་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་འཁློར་ལློ་དང་། རིན་པློ་ཆེ་དང་། པདྨ་དང་། རལ་གི་མཚོན་ཆེན་

ཕག་མཚན་དུ་བསྣམས་པའི་སངས་རྒྱས་འབར་བ་འདྲ་བའི་འློད་ཅན་གི་མཆློག་རབ་

སྤིན་ཏེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞི་དང་། དེས་མཚོན་པའི་

གཤེགས་མ་དང་། ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤིན་ཆེན་ཏེ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། དེས་མཚོན་པའི་སེམས་མ་དང་། ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་

རང་རང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཡིད་ཀིས་ཕྱུང་བ་དེའི་ནང་དུ་

རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བརེན་པ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་གཙོ་བློར་གང་སློང་བའི་

ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པར་བའློ། ། དེས་ན་གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་རིགས་

པས་གསང་བའི་སྣ་རེར་ཐིག་ལེ་བསྒློམ་པ་སློ་གཉིས་དང་། དེའི་ནང་དུ་རེན་དང་བརེན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པ་སློ་གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་ནན་ཏན་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཞེས་པས་བསན་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་འདི་ལ་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་

དང་། རློགས་རིམ་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་གཉིས་ཡློད། 

དང་པློ་ནི། རིན་ཆེན་བརན་པར་གྱུར་ནས་སྤློ་ཞེས་པ་ནས། སྤློ་བའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གིས་སྤློ་ཞེས་པས་བསན། གཉིས་པ་ནི། ལེའུ་དྲུག་པར། ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་

མདློག་འདྲ་བ། །རེ་མློ་ལྔ་པ་ཁད་པར་དུ། །ནས་ཀི་འབྲུ་ཙམ་ནན་ཏན་གིས། །ཞེས་

པས་བསན་ནློ། །གསུམ་པ་ནི། བསྒློམ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །རེན་གང་ལ་གནས་

ནས་ན། ལུས་དབེན་གི་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་ཡབ་ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་

ནས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་དུ་ན་གང་ལ་རློར་བཟླས་བ་བའི་གཞི་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུའློ། །གང་

སྒློམ་ན་བསྒློམ་པ་རིན་ཐང་ཆེ་བས་ན་རིན་ཆེན་ཆེན་པློའ ློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་འློད་ཟེར་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པ་དང་ལྡན་པའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་

ཨ་ཐེང་དང་བཅས་པ་དེའློ། །ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་བསྒློམ་ན། ཡུངས་ཀར་གི་འབྲུའི་ཚད་

ཙམ་ཞིག་གློ །གནས་གང་དུ་ན། སྣའི་རེ་མློ་སེ་སྙིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་

དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུའློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་ན། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ལ་

སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་རེད་ཀི་བར་དུའློ། །རེད་ནས་ཇི་ལྟར་བ་ཞེ་

ན། རིན་ཆེན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ལ་སེམས་གནས་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་

ནས་རླུང་སགས་གཉིས་ནན་ཏན་དུ་སེ་དབེར་མེད་དུ་ཞེན་པས་ༀ་གི་གདངས་ཀིས་

མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཨཱཿ ཡི་གདངས་ཀིས་དེ་ལ་གནས་པ་དང་། 

ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་དེ་ལས་ཕིར་ལྡང་བ་ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་འབློར་གིས་རག་ཏུ་སེ་

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློ་བར་བ་ཡི། མ་བརན་བར་དུ་སྤློ་བར་མི་བ་སེ། དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྟར་མ་སྤློས་པ་དེ་ལ་ར་བའི་དམིགས་པ་མི་ཉམས་པའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་བསྒློམ་པ་དང་དེ་ལ་རློར་བཟླས་བས་པ་ལ་བརེན་

ནས་སྙིང་གའི་དྷུ་ཏིའི་ནང་དུ་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བེད་ནུས་པའི་མཚམས་

ནས། རེས་གཞིག་དང་། རིལ་འཛིན་དང་འདྲ་བའི་སྡུད་རིམ་བེད་པའང་ཤེས་པར་

བའློ། །འདི་གནད་ཅན་ཞིག་གློ །སྤློ་བའི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འཁློར་ལློ། རློ་རེ། རིན་

པློ་ཆེ། པདྨ། རལ་གི་མཚོན་ཆེན་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་སངས་རྒྱས་འབར་བ་འདྲ་

བའི་འློད་ཅན་གི་མཆློག་རབ་སྤིན་ཆེན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ནང་ནས་མི་

བསྐྱློད་མགློན་པློའི་རླུང་སྲློག་འཛིན་ཁ་དློག་དཀར་པློ། འབྱུང་བ་ཆུའི་རླུང་། ཁམས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ན་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྱློར་བ། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་སྙིང་ག རྒྱུ་ཚུལ་

གི་དབང་དུ་བས་ན་སྲློག་འཛིན་གིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་

ཕེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དལ་བར་རྒྱུའློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ནང་ནས་རིན་ཆེན་མགློན་པློའི་རླུང་ཐུར་སེལ་ཁ་

དློག་སེར་པློ། འབྱུང་བ་སའི་རླུང་། ཁམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་སྤན་མ་དང་སྦྱློར། 

གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གསང་གནས། རྒྱུ་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་དེས་གཙོ་བློ་

བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དྲག་

པློར་རྒྱུའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་ནང་ནས་པདྨ་མགློན་པློའི་རླུང་གེན་རྒྱུ་ཁ་

དློག་དམར་པློ་འབྱུང་བ་མེའི་རླུང་། ཁམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གློས་དཀར་མློ་དང་

སྦྱློར་བ། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་མགིན་པ། རྒྱུ་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་དེས་

གཙོ་བློ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཡས་རྐང་
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པ་ནས་རྒྱུའློ། །དློན་གྲུབ་མགློན་པློའི་རླུང་མཉམ་གནས་ཁ་དློག་ལང་སེར་འབྱུང་བ་

རླུང་གི་རླུང་། ཁམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་སྒློལ་མ་དང་སྦྱློར། གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་

ན་ལྟེ་བ། རྒྱུ་ཚུལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་དེས་གཙོ་བློ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་

གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཡློན་རྐང་པ་ནས་རྒྱུའློ། །ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་དེ་

ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་གི་གདངས་དང་། གནས་པ་ཨཱཿ ཡི་གདངས་དང་། ཕིར་ལྡང་བ་

ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློ་བར་

བའློ། །འདིའི་ཐད་ཀི་སྒློན་གསལ་དུ། དེ་རྣམས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་

འློད་ཟེར་བཞིའི་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ར་བའི་རླུང་བཞིའི་རློར་བཟླས་

བསན་ནས། ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་མ་བསན་པ་ནི། ངག་དབེན་མན་ཆད་དུ་

ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་དགློངས་པའློ། །

སྤློ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ར་བའི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་ལ་ནུས་པ་ཐློན་པའི་རྣལ་

འབློར་པས་དགློས་པ་ཕི་རློལ་དློན་དུ་གང་སྣང་ཀུན་ནང་དུ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་

གློགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤིན་ཆེན་ཏེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་

རྣམས་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་

བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་ཡང་སྤློ་བར་བ་བ་སེ་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ནློ། །དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། 

རློར་བཟླས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། རློར་བཟླས་མཐར་ཐུག་གཉིས་གང་

ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྐྱློན་མེད་དེ། ཟུང་འཇུག་

པའི་རེན་གིས་རློར་བཟླས་བེད་པ་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་

བ་མི་རིགས་ཏེ། འདི་ངག་དབེན་རློ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་དགློས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཕིར་ཏེ། སྤློད་བསྡུས་ལས། སབས་འདིར་བསན་གི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་ལ་དྲང་དློན་

བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་དང་། ངེས་དློན་རློགས་རིམ་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་

འབློར་གཉིས་སུ་བས་ནས་ཕི་མ་འདི་ངག་དབེན་རློ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་སྦྱར་ནས་

བཤད་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ལ་དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། ཟུང་འཇུག་པའི་རེན་གིས་རློར་

བཟླས་བེད་པ་དེ་འདིའི་བརློད་བའི་དློན་གི་ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་དགློངས་པའམ། 

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའི་སྒློན་གསལ་དུ། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ས་ལློགས་ཀི་སྣང་

མཆེད་ཐློབ་གསུམ་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་རློར་བཟླས་ཀི་བེད་

ལས་མཐར་ཐུག་གཉིས་བསྐྱེད་པ་ལ་དགློངས་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལྷ་རྣམས་བསྒློམ་པའི་བསྐྱེད་ཆློག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་ལ། དྲང་དློན་

དང་། ངེས་དློན་གཉིས། དང་པློ་ནི། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས། ནམ་

མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་སློན་དུ་འགློ་

བའི་ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་སེ་ཡིད་ཀིས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་གསལ་བ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་

སུ་གནས་པའི་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་རྣམ་སྣང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཟླ་བ་ལས་

བང་ཆུབ་པ་ཡན་ཆད་སར་དང་འདྲ་བ་ལ། པདྨ་སྒློམ་པ་པདྨའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་

པས་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེའི་སེང་དུ་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་པདྨ་དམར་པློ་

འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་དམར་པློའི་དཀིལ་འཁློར་

དང་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒློམ་པར་བའློ། །རིན་
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ཆེན་བརློན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེའི་

སེང་དུ་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་

པ་ལས་རིན་པློ་ཆེ་གསེར་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒློམ་པར་བའློ། །ལས་ཀི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་ཟླ་བ་

ལས་བང་ཆུབ་པ་དེའི་སེང་དུ་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་སྦྱློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་

ཏེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒློམ་པར་

བའློ། །མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དེའི་སེང་དུ་

ནམ་མཁའ་སློ་སངས་དང་འདྲ་བའི་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒློམ་པར་

བའློ། །མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་དེ་གང་ལས་བྱུང་བར་བསྒློམ་པར་བ་སྙམ་ན། སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་

ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ལས་བྱུང་བར་བསྒློམ་པར་བའློ། །སྐུ་

མདློག་ཕག་མཚན་བསྐྱེད་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་སར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་རབ་

ཀི་མཆློག་རིགས་ལྔ་པློ་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཅན་འདི་དག་བསྒློམ་པའི་ཕན་ཡློན་ནི། 

སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའློ། །རློ་

རེ་ནི་རིགས་ལྔ་དང་། བཀློད་པ་ནི་དེ་རྣམས་གཞལ་ཡས་ཁང་གཅིག་གི་ནང་དུ་འདུས་

པའི་རང་བཞིན་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་

བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་རློས་བཟླས་བེད་ཚུལ། དེས་ཟུང་

འཇུག་བསྐྱེད་ཚུལ། དློན་དེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་བཤད་པ་དང་གསུམ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་སྙིང་གའི་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་སུ་

གནས་པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཡིད་ཀིས་བི་བ་སེ་བསྒློམ་

པར་བའློ། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་ལས་དབུས་གནས་

པར་ཏེ་བྱུང་བར་གྱུར་པའི་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་རྣམ་སྣང་དང་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་

སྲློག་འཛིན་མི་བསྐྱློད་མགློན་པློའི་རླུང་། འབྱུང་བ་ཆུའི་རླུང་གིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་

དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བ་ན་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དལ་བར་རྒྱུ་བ་

དང་། པདྨའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་གེན་རྒྱུ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རླུང་འབྱུང་བ་མེའི་རླུང་

གིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བ་ན་སྣ་བུག་གཡས་

རྐང་པ་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། རིན་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་རིན་འབྱུང་མགློན་པློའི་རླུང་ཐུར་

སེལ། སའི་རླུང་གིས་གཙོ་བློ་བས་པའི་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བ་ན། 

སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དྲག་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་། སྦྱློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་དློན་གྲུབ་མགློན་

པློའི་རླུང་མཉམ་གནས། རླུང་གི་རླུང་གཙོ་བློ་བས་པའི་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་

ཕེད་རྒྱུ་བ་ན་སྣ་བུག་གཡློན་རྐང་པ་ནས་རྒྱུ་བའི་ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་དེ་འབྱུང་བའི་ཚེ་

མི་ཤིགས་པ་ལས་འབྱུང་བར་དངློས་སུ་བསན་པས། འཇུག་པ་དང་གནས་པའི་ཚེ་

ཡང་མི་ཤིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་གནས་པར་གྲུབ་ཅིང་། ར་བའི་རླུང་བཞིའི་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་

ཏེ་མི་ཤིགས་པ་ལ་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བེད་པ་གྲུབ་སེ། ལུང་

སློན་ལས། ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་བ། །དམར་དང་ནག་དང་དེ་བཞིན་

སེར། །དཀར་པློ་ཉིད་དེ་མདློར་བསྡུས་པའློ། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་རང་གི་ལྷ། །བཞི་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སྦྱློར་བ་ལས་གཞློལ་མཆློག །མེ་དང་རླུང་དང་དབང་ཆེན་དང་། །ཆུ་སེ་སློ་སློའི་དཀིལ་

འཁློར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། པདྨ་མགློན་པློའི་རླུང་གེན་རྒྱུས་གཙོ་བློ་བས་

ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བ་ལ། ལྷ་མློ་བཞིར་བགློས་པའི་དང་པློ་

ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་གློས་དཀར་མློའི་རླུང་སེ་སྣ་བུག་གི་སེང་ངློས་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། དེ་

ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྒློལ་མའི་རླུང་སེ་སྣ་བུག་གི་ལློགས་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། དེ་ནས་

ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྤན་མའི་རླུང་སེ་སྣ་བུག་གི་དབུས་ཐད་དྲང་ལ་རྒྱུ་བ་དང་། དེ་ནས་

ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་སེ་སྣ་བུག་གི་འློག་ངློས་ལ་བརར་ནས་རྒྱུ་སེ། ལུང་

སློན་ལས། བཞི་བཞི་ཡི་ནི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །གློས་དཀར་ལ་སློགས་ལེགས་པར་

བི། །གློས་དཀར་ལ་སློགས་ཇི་བཞིན་དུ། །སེང་དང་བསེགས་དང་ཐད་ཀ་འློག །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གྲུབ་མགློན་པློའི་རླུང་མཉམ་གནས་ཀིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་

དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བ་ལ་ལྷ་མློ་བཞིར་བགློས་པའི་དང་པློ་ཉིས་བརྒྱ་

ཉེར་ལྔ་སྒློལ་མའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྤན་མའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་

ཉེར་ལྔ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་གློས་དཀར་མློའི་རླུང་དང་། རིན་

འབྱུང་མགློན་པློའི་རླུང་ཐུར་སེལ་གིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་

ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བ་ལ་ལྷ་མློ་བཞིར་བགློས་པའི་དང་པློ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྤན་མའི་རླུང་

དང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་གློས་དཀར་

མློའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྒློལ་མའི་རླུང་ངློ་། །མི་བསྐྱློད་མགློན་པློའི་རླུང་

སྲློག་འཛིན་གིས་གཙོ་བློ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ། ལྷ་

མློ་བཞིར་བགློས་པའི་དང་པློ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་མཱ་མ་ཀཱིའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཉེར་ལྔ་གློས་དཀར་མློའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྒློལ་མའི་རླུང་། དེ་ནས་ཉིས་

བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་སྤན་མའི་རླུང་ཡིན་ནློ། །ནམ་མཁའ་འདྲ་བར་བི་བར་བ། །ཞེས་པའི་ངེས་

དློན་ལ། ཁབ་བེད་བཤད་ནས་དེ་ལ་རློར་བཟླས་བེད་པ་འཆད་རིགས་པ་ལ། དེ་ལྟར་

མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ངག་དབེན་མན་ཆད་དུ་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་ལ་

རློར་བཟླས་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རབ་ཀི་མཆློག །མགློན་པློ་བཞིའི་རླུང་གིས་མི་

ཤིགས་པ་ལ་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཐར་

རློ་རེ་ལྟར་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་འབྱུང་ལ། དློན་གི་འློད་

གསལ་དེ་ལས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་སྒློམ་པ་སེ་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་སེ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་དེ་གང་

ཟག་གང་གིས་ཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་སྙམ་ན། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐློབ་པར་འདློད་

པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་ཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ཟུང་འཇུག་འཆད་པར་བེད་པ་ལ། ཐློག་མར་སྐྱེ་བ་དང་། བར་དུ་

དློན་བེད་ནུས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་དང་། མཐར་འཇིག་པ་མེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་ཟུང་

འཇུག་གི་རྣལ་འབློར་ནི་ཤིན་ཏུ་རློགས་དཀའ་བས་ན་ཕྲ་མློ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་

སློན་ལས། ཐློག་མཐའ་མེད་པའི་རྣལ་འབློར་ནི། །ཕྲ་མློ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བརགས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གང་དང་གང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཡིན་སྙམ་ན། མི་གསལ་བ་

ཐུགས་དང་གསལ་བ་སྐུ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། གསལ་བ་སྐུ་དེ་ཡང་



  226  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དངློས་པློ་མེད་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། མི་གསལ་

གསལ་བར་ཡང་དག་སྦྱློར། །དངློས་མེད་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འློ་ན་མི་གསལ་བ་ཐུགས་དང་གསལ་བ་སྐུ་གཉིས་པློ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དང་

པློ་གཅིག་པློ་མི་གསལ་བའི་ཐུགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སེ། རྒྱུ་རྐེན་གིས་མ་

བསྐྱེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་གཅིག་དང་དུ་མའི་སྤློས་པ་རྣམ་

པར་སངས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་དང་

པློ་གཅིག །གཅིག་དང་དུ་མ་རྣམ་སངས་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསལ་བ་སྐུ་

ནི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆློས་སུ་གགས་པའི་དངློས་པློ་ཀུན་གི་འབྱུང་

གནས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས། རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་ཆློས་སུ་གགས། །དངློས་པློ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་

གཅིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྦྱློར་བའི་དློན་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བདག་ཉིད་

འདི་ལྟར་བས་ནས་ནི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ནས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་ཟུང་

འཇུག་མངློན་དུ་བས་ནས་དེའི་རེན་གི་རློར་བཟླས་བེད་པའི་དློན་གི་རིམ་པ་སློན་པ་

ནི་མིན་གི། འདི་དག་སངས་རྒྱས་རབ་ཀི་མཆློག །ཅེས་པའི་ངེས་དློན་བཤད་ནས་

དེའི་འློག་ཏུ། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཞེས་པའི་ངེས་དློན་འཆད་

ཅེས་པའི་གློ་རིམ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་ས་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རློ་རེ་ནི་



  227  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བདེན་པ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ལ། བཀློད་པ་སེ་དེའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་

སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པ་བསན་པ་ནི། ལེའུ་གསུམ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་

བཤད་པའློ། །མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་སྙམ་ན་ལེའུ་གསུམ་པའི་གཞུང་

མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད་པའློ། །   ། །

གསུམ་པ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་

མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་

བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། ལེའུ་གསུམ་པས་ལེའུ་དང་པློའི་དློན་

བཤད་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས། ལེའུ་གསུམ་པར་བསན་པའི་རགས་པ་དང་ཕྲ་མློའི་

རྣལ་འབློར་སྒློམ་པའི་སྣློད་རུང་དུ་བེད་པ་ལ་ལེའུ་བཞི་པ་ནས་བསན་པའི་དཀིལ་འཁློར་

དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་པ་གཅིག་དགློས་པས། ཁད་པར་ཅན་གི་སློབ་མ་ལ་གང་དུ་

དབང་བསྐུར་བའི་གཞིའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་

བ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་བཞི་པ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་བསློད་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་སློན་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་

གསློལ་བ་བཏབ་པ་དང་། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སློན་

པའི་གསུང་གིས་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། གསློལ་བ་བཏབ་བློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། འཁློར་གི་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཤད་པར་གསློལ་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་མ་ཟད། སར་ཡང་དཀིལ་འཁློར་

བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་གསློལ་བ་

བཏབ་བློ། །གང་ལ་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ལའློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་

ན། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་བསློད་པའི་རྒྱལ་པློ་འདིས་བསློད་ནས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་མི་

བསྐྱློད་པ་དང་། ཞི་བའི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཙོ་བློར་བསགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

དང་། གདུལ་བ་ཀུན་གི་འདློད་དློན་འབྱུང་བའི་གནས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་

དང་། །གསུང་རབ་ཀི་ཆློས་ཀུན་རྣམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་འློད་དཔག་མེད་དང་། 

བདག་མེད་པའི་མཆློག་རང་བཞིན་མེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་དློན་རློགས་པར་བེད་པའི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་སེ། རིགས་ལྔའི་

ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཞེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས། དམ་པ་མཆློག་རབ་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ལ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་སྐུ་ཡི་

མཆློག །ཅེས་བསློད་ནས། དམ་པ་མཆློག་རབ་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། 

དཀིལ་འཁློར་དེ་ཁད་པར་གང་དང་ལྡན་ན། གྲུ་བཞི་པ་སྒློ་བཞི་པ་ལ་སློགས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང་། ལྷག་ཆད་ལ་སློགས་པའི་མཚན་ཉིད་

མིན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ནློ། །གཉིས་སྣང་གི་སྤློས་པ་ཞི་བའི་

ཆློས་ཀི་མཆློག་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་ཞིང་དེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་དང་དློན་གི་

འློད་གསལ་གིས། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་གསུམ་དང་སྤློད་པ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྦྱློང་བར་མཛད་པ། སྐུའི་དབང་ཕྱུག་བརེས་པས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། ངག་གི་དབང་

ཕག་བརེས་པས་ན་གསུང་གི་མཆློག་ཅེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས། དམ་

པ་མཆློག་རབ་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་ཀི་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཆེན་པློའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ། རང་བཞིན་གིས་དག་ཅིང་། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་

མེད་པའི་དག་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ། རློག་

པ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ན་ཐུགས་མཆློག གདུལ་བ་རྣམས་

མི་གནས་པའི་མང་འདས་ལ་འགློད་པས་ན་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་བ་ཞེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་

ལ་བསློད་ནས། དམ་པ་མཆློག་རབ་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་དུ་གསློལ་ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས་བཤད་དློ་

ཞེས་བཤད་པས་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་

དེས་སློ། །དེ་ཁད་པར་དུ་དང་ལྡན་ན། གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སལ་བ་དང་

འཚམས་པར་ཆློས་སློན་པར་མཛད་པས་ན་སློན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་

གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ། ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་འཇིག་རེན་

གསུམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ན་འཇིག་རེན་གསུམ་པ། འདློད་ཁམས་

གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་ཁམས་གསུམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་

ན་ཁམས་གསུམ་པ། འཇིག་རེན་གསུམ་ལས་འདས་པའི་མཆློག་ཉན་རང་བང་སེམས་

རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་འཇིག་རེན་གསུམ་མཆློག་

ནི་ཚངས་པ། དབང་པློ། ཁབ་འཇུག་སེ་དེ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་སློན་པ་པློ་ཡིན་པའི་ཁད་

པར་དང་ལྡན་ནློ། །དེས་གང་བཤད་ན་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
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པ་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཀུན་གི་བཞུགས་གནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ཐུགས་རློ་

རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་མཚོན་བ་དློན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་རབ་ཏུ་འདྲ་བ། 

ད་ེམཚོན་པར་བེད་པའ་ིདཔེའ་ིདཀིལ་འཁློར་མཐློང་ན་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ད་ེབཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་། ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་

པློ་ལ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། བཤད་པ་དངློས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་ཤིང་། སྣློད་དུ་རུང་བ་ལ་བཤད་དགློས་

པ་དེའི་ཕིར་བཤད་པར་བའློ། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་བཤད་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་

དཀིལ་འཁློར་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། བདུད་བཞིས་གཡློ་བར་མི་ནུས་པར་འདྲ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་ཐིག་གདབ་པ། ཕག་རྒྱ་དགློད་པ། མཇུག་བསྡུས་ཏེ་གཞན་དུ་ཁ་

འཕང་བ། དཀིལ་འཁློར་ལ་མཆློད་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། རེས་འཇུག་ལ་དཀིལ་

འཁློར་བི་བར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས། གདབ་ཅིང་བི་བར་བའློ། །གང་ཟག་གང་

གིས་ན། དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན། ལུས་ངག་

སེམས་ནི་བསྒློམས་པ་སེ་མ་ཡེངས་པ་དེས་སློ། །དངློས་པློ་གང་གིས་ན། ཆ་ཆེན་དང་། 

ཆ་ཆུང་གི་ཆ་བགློས་པའི་ཐིག་གིས་སློ། །ཐིག་སྐུད་དེ་ཁད་པར་དུ་དང་ལྡན་སྙམ་ན། 

དཀིལ་འཁློར་གཞན་དུ་ལློངས་མ་སྤློད་པའི་གསར་པ། བསྒིལ་གསུམ་བསྒིལ་འཇུར་

མདུད་མེད་པ། འཁལ་ལེགས་པས་ན་ལེགས་པར་བཀལ་བ། སྤིར་ཐིག་སྐུད་ཀི་སྲིད་

ཀི་ཚད་ལ་རིང་བ་ཆ་ཆུང་གློ་དྲུག་པ་དང་། ཐུང་བ་ཆ་ཆུང་རེ་བཞི་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ནང་ནས་འདིར་ཀླུ་བང་གིས་ར་བབས་སྒློ་ཚད་གསུམ་མ་ཡིན་པས། དེའི་དབང་དུ་

བས་ནས་མདའ་ཐིག་ནས་མདའ་ཐིག་གི་བར་གི་ཉིས་འགྱུར་ཆ་ཆུང་གློ་དྲུག་པ་དང་། 

སྦློམ་གི་ཚད་སྒློའི་ཉི་ཤུ་ཆ་དང་ལྡན་པས་ན་ཚད་མ། ཁ་དློག་ལྔ་དང་ལྡན་པས་ན་

མཛེས་པས་གདབ་ཅིང་བི་བར་བའློ། །གང་གདབ་ཅིང་བི་ན། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་

པའི་དཀིལ་འཁློར་དེའློ། །ཚད་ཇི་ཙམ་དུ་ན། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། རློ་རེ་ཅན་གི་ཁྲུ་

གསུམ་གསུམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀིལ་འཁློར་གི་ར་ཐིག་གི་ངློས་རེ་རེ་ལ་ཁྲུ་

གསུམ་གསུམ་སེ། མཐའ་ཀུན་ནས་བསློར་ན་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚད་དུའློ། །ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ན། ར་ཐིག་དང་མདའ་ཐིག་གི་བར་གི་ངློས་བཞི་དང་། ཟུར་ཐིག་གིས་བཅད་པའི་

གྲྭ་བཞི་དང་ལྡན་པ་དང་། སྒློ་བཞི་པར་ནི་རབ་ཏུ་བརག་ཅིང་བི་བར་བའློ། །དཀིལ་འཁློར་

གྲུ་བཞི་སྒློ་བཞི་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དམ་སྙམ་ན། དེར་མ་ཟད་གྲུ་བཞི་པ་དེའི་དབུས་སུ་

རློ་རེའི་ཕྲེང་བས་བསློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་ནི་ཕློ་བང་ནང་མ་ཟླུམ་པློ་དེ་བི་

བར་བའློ། །ཁ་ཅིག རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། སྙིང་པློར་ཡང་ནི་སྒློ་བཞི་པ། །རེ་གསུམ་རློ་རེའི་

ཕྲེང་བས་བསློར། །ཞེས་པའི་འགྱུར་ནློར་བ་ལ་བརེན་ནས་དཀིལ་འཁློར་ནང་མ་ཡང་གྲུ་

བཞི་སྒློ་བཞིར་འདློད་པ་མི་འཐད་དེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། སྒློ་བཞི་པ་ཡི་སྙིང་པློར་

ཡང་། །རེ་གསུམ་རློ་རེའི་ཕྲེང་བས་བསློར། །ཞེས་པ་འགྱུར་དག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བིས་པ་དེ་ནས། ཀླུ་བང་གི་དཀིལ་ཆློག་

ཉི་ཤུ་པ་ལས། དང་པློར་ས་ནི་སྦྱང་བ་དང་། །དེ་ནས་ས་ཡློངས་འཛིན་པ་དང་། །ཕི་

ནས་བགེགས་ནི་ཉེར་ཞི་དང་། །ཐློད་ལློ་སློར་གིས་ཐིག་གདབ་དང་། །དེ་ནས་ས་ལྷ་

སློགས་ལྷག་པར། །གནས་དང་དེ་ནས་གསློལ་གདབ་དང་། །ཕི་ནས་སློབ་མ་ལྷག་
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གནས་དང་། །ནམ་མཁར་ཐིག་ནི་གདབ་པ་དང་། །ཚོན་སྣ་ལྔ་ཡི་ཆློ་ག་དང་། །ཚོན་རི་

རྣམས་ནི་བཀེ་བ་དང་། །ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས་ཉིད་དང་ནི། །དེ་ནས་སློབ་མ་གཞུག་པ་

དང་། །ཁྲུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆློ་ག་དང་། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དབང་བསྐུར་དང་། །དེ་

ནས་ཕག་མཚན་དབང་བསྐུར་དང་། །བ་མ་ལྷ་ལ་ཡློན་གཉིས་དང་། །རེས་སུ་གནང་

བ་སྦྱིན་པ་དང་། །དེ་ནས་གཤེགས་གསློལ་ཆློ་ག་དང་། །དཀིལ་འཁློར་ལས་ཆེད་ཕུར་

བ་དང་། །སྐུད་པ་བསྡུ་བ་ཉིད་ཀང་སེ། །རབ་བཤད་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་ཡིས། །ཞེས་པའི་ལས་

ཀི་ཆློ་ག་ཉི་ཤུ་མཐློང་བའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་མཁས་པས་སྐུའི་མཚན་མ་ལྷ་དགློད་པ་

དང་། གསུང་གི་མཚན་མ་ཡིག་འབྲུ་དགློད་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་མཚན་མ་ཕག་མཚན་

དགློད་པ་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས། འདིར་གཞན་གཉིས་ཀང་མཚོན་པའི་ཕིར་

ཐུགས་ཀི་མཚན་མ་ཕག་མཚན་དགློད་པར་བའློ། །དེའི་ཚུལ་ནི། རློ་རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་

པ་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཁ་དློག་དང་འདྲ་བའི་མཐིང་ནག་འཇིགས་པའི་བགེགས་དག་ཀང་རབ་

ཏུ་འཇིགས་པར་བེད་པའི་འློད་ཟེར་འབར་བའི་ཕྲེང་བས་བསློར་བ། རེ་མིག་དགུ་པ་

དེའི་དབུས་སུ་བི་བར་བའློ། །ཤར་ཕློགས་སུ་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་དཀར་པློ་རློ་རེ་ལྟར་མི་

ཕེད་པའི་འློད་ཟེར་འབར་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་བིའློ། །ལྷློ་ཕློགས་སུ་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་

དགུ་པ་འློད་ཟེར་མང་པློས་རབ་ཏུ་འཁིགས་པ་སེ་འློད་ཀིས་བསློར་བ་བི་བར་

བའློ། །ནུབ་ཕློགས་སུ་པདྨ་ཆེན་པློ་པདྨ་རཱ་གའི་མདློག་དང་འདྲ་བ་བི་བར་བའློ། །བང་

ཕློགས་སུ་རལ་གི་ལང་གུ་འློད་ཟེར་མང་པློས་རབ་ཏུ་འཁིགས་པ་སེ་འློད་ཀིས་བསློར་

བ་བིའློ། །ཤར་ལྷློའི་གྲྭར་དབུས་ནག་ལ་མཐའ་སྐྱ་བའི་སྤིན་དང་འདྲ་བ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་

པའི་སྤན་བིའློ། །ལྷློ་ནུབ་ཀི་གྲྭར་མཱ་མ་ཀཱིའི་རིགས་སུ་འབྱུང་བའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བིའློ། །ནུབ་བང་གི་གྲྭར་པདྨ་ཁ་བེ་བ་སློང་བུ་དང་བཅས་པ་བིའློ། །བང་ཤར་གི་གྲྭར་

ཨུཏྤལ་མཐིང་ག་སྤིན་དང་འདྲ་བ་དྭངས་པ་བིའློ། །ཤར་སྒློར་ཐློ་བ་འབར་བ་འློད་གསལ་

བ་བིའློ། །ལྷློ་སྒློར་རློ་རེ་འབར་བའི་འློད་བཟང་བའི་དབྱུག་པ་བིའློ། །ནུབ་སྒློར་པདྨ་

འབར་བའི་པདྨ་བིའློ། །བང་སྒློར་རློ་རེ་འཁིལ་པ་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བིའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་དེ་

ཡློངས་སུ་གསལ་བ་སེ་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བིས་སྒྲུབ་ཤེས་པས་བསྒྲུབས་ནས་

མཆློད་པས་མཆློད་དེ། འདིར་མ་བཤད་པའི་ཆློ་ག་ནི་ཀླུ་བང་གི་དཀིལ་ཆློག་ལས་

ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་འགེལ་པས་ཁ་འཕངས་པའློ། །

བཞི་པ་ལ། སྤིའི་མཆློད་པ་དང་། ཁད་པར་བའི་མཆློད་པ་དང་། དེས་མཆློད་

པའི་ཕན་ཡློན་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ལུས་ཀི་མཆློད་པ་ཕག་དང་བསློར་བ་ལ་

སློགས་པ་དང་། ངག་གི་མཆློད་པ་བསློད་པ་ལ་སློགས་པ་དང་། ཡིད་ཀི་མཆློད་པ་

མཆློད་པའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གིས་ནན་ཏན་

དུ་སེ་འབད་པས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆློད་པར་བ་ཞིང་། བདག་ཉིད་ཀང་

ཚིམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། ནང་གི་མཆློད་པ་དང་། ལུས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གིས་མཆློད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། མཉེས་པར་བའློ་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །དུས་ནམ་

གི་ཚེ་ན། དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབས་པའི་འློག་མཆློད་པའི་སབས་སུ་མཉེས་པར་

བའློ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན། འདློད་པའི་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་

ཅན་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་སློ། །གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཉེས་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བ་ན། རང་རིགས་ཀི་བུད་མེད་སེ་ཤ་ཅན་བཞིན་སྡུག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་

ལྡན་པས་ན་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་བ་དང་། ན་ཚོད་ལློ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ། དྲི་

དང་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་དང་། རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ། ཡློན་ཏན་གི་ས་རགས་

སུ་བས་པའི་མཱ་མ་ཀཱིར་བསྐྱེད། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་

གསང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཉེས་པར་བའློ། །གནས་གང་དུ་ན། 

དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གཙོ་བློའི་ང་རྒྱལ་གིས་མཉེས་པར་བའློ། །དངློས་པློ་གང་

གིས་ན། སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་མཉེས་པར་

བའློ། །གང་མཉེས་པར་བ་ན་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བའློ། །ཚུལ་ཇི་

ལྟར་དུ་ན། བདེ་བ་འབྱུང་བའི་ཞི་བ་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་རློ་རེའི་ལམ་

ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་གྲུབ་པའི་

སངས་རྒྱས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་ནམ་མཁའི་དབིངས་ནི་རབ་ཏུ་

བརྒྱན་པ་སེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་

མཆློད། དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ཉམས་སུ་

མློང་བར་བསྒློམས་ནས་མཆློད་པར་བའློ། །

ནི་ཞེས་པ་ངེས་བཟུང་གི་དློན་ཏེ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག བུད་མེད་ལློ་གངས་བཅུ་

དྲུག་ལས་གཞློན་པ་དང་། དེ་ལས་རྒན་པ་ལ་བདེ་བ་དམན་པས་ལློ་བཅུ་དྲུག་མ་ཁློ་ན་

དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པར་བའློ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ན་

ཆུང་གཞློན་ནུ་མིག་ཡངས་པ། །གཟུགས་བཟང་གཞློན་པས་བརྒྱན་པ་ནི། །ལློ་གངས་

ཉི་ཤུ་ལྔ་ལློན་རེད། །ཅེས་དང་། ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས། སེ་ཤ་ཅན་གི་བདག་ཉིད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆེ། །བུ་མློ་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་མ། །ཞེས་ལློ་བཅུ་གཉིས་མ་དང་ལྷན་ཅིག་མཉེས་

པར་བ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། སལ་ལྡན་གགས་པས་ཡང་གི་སྒ་ངེས་བཟུང་དུ་བས་

ནས་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཙམ་དང་། འཁྱུད་པ་དང་འློ་བེད་པ་ཙམ་བཀག་

སེ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་ཁློ་ན་བེད་གསུང་ཡང་། རང་ལུགས་ལ་གསང་བ་སྙློམས་

འཇུག་གིས་མཉེས་པ་ཁློ་ན་བ། ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅློད་དུ་བཟུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ནི། བཤང་གཅི་ཁུ་བ་ཁག་ལ་སློགས་པས་ཤ་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ཀང་

རང་དང་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་དབུལ་ཞིང་མཆློད་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤིའི་མཆློད་པ་དང་། ཁད་པར་བའི་མཆློད་པས་སར་བཤད་པ་

ལྟར་བས་ནས་མཆློད་ན་ཕུང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། མིག་

སློགས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མཉེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། 

འཇིག་རེན་གི་མི་དག་དགའ་བར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་གིས་ཟུང་འཇུག་བཤད་པ། མཆློད་

པའི་ངེས་དློན་གིས་ཟུང་འཇུག་འཐློབ་པའི་ཐབས་རིམ་པ་ལྔ་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། ངེས་དློན་གི་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། ཐིག་

གདབ་པའི་ངེས་དློན། ཕག་རྒྱ་དགློད་པའི་ངེས་དློན་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། གློང་དུ་

དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ནི། 

མཚོན་བེད་དཔེའི་དཀིལ་འཁློར་ཙམ་མིན་གི། མཚོན་བ་དློན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཟུང་

འཇུག་ཡང་བཤད་དུ་གསློལ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་ཐུགས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་མཆློག །རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་རབ་གསལ་བ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རྣམས་ཀི། །དཀིལ་འཁློར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གསར་པའི་སད་དློད་ན་བ་ཞེས་པ་གངས་ཀི་དགུ་ལའང་འཇུག་

པས། དེའི་དབང་དུ་བས་ན་ཟུང་འཇུག་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། ཁམས་བཞི་སེ་དགུ་པློ་

དེ་ནི་གསར་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། འདི་ནི་དགུ་ཡི་བདག་ཉིད་

མཆློག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ཁམས་བཞི་སེ་དགུ་

པློ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ངློ་བློར་གཅིག་ཏུ་བས་པ་དེ་ལེགས་པར་བཀལ་བའི་ངེས་

དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ལེགས་བསྒིལ་དེ་བཞིན་ཉིད་སློན་པའློ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། འློད་ཟུང་བརློད་བར་སློན་པའི་ངེས་དློན་གི་ལུང་སྣ་ཚོགས་པ་ནི་ཚད་མའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། སྣ་ཚོགས་ལུང་གི་བརར་གྱུར་པ། །ཚད་མ་བཟང་

པློར་དེ་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་དློན་གི་འློད་

གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་དེ་མཛེས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཀུན་

རློབ་དང་ནི་དློན་དམ་དག །གཉིས་སུ་མེད་པ་མཛེས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་འདེབས་བེད་ཀི་ཐིག་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་བཏབ་

རེས་ཀི་ཐིག་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཤེས་རབ་འདི་ནི་ཐིག་ཡིན་

ཏེ། །ཐབས་ནི་དེ་ཡི་རེས་འཇུག་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཤེས་རབ་འློད་གསལ་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་ཐབས་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་

གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཐིག་སྐུད་ཀིས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞག་པར་བས་པ་དེ་

ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་གདབ་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཆློས་

དང་ལློངས་སྤློད་རློགས་པ་མཆློག ། ཤེས་རབ་ཐབས་ཀི་ཐིག་གཅིག་གིས། །ཐུགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་གདབ་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གལ་

གི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ལ་རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་དག་པའི་ལྡློག་པའི་ཆ་བཅུ་

གཉིས་ཡློད་པ་དེ། ཁྲུ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཚད་དུ་བ་ཞེས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་གི་

ཡ་གལ་དློན་གི་འློད་གསལ་དེས་འཕགས་པའི་བདེན་བཞིའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པར་

མཉམ་པ་དེ་ནི། ངློས་བཞི་མཉམ་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འཕགས་པའི་

བདེན་བཞི་ངློས་བཞི་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གལ་གི་དློན་

གི་འློད་གསལ་དེ་ལ་ནུས་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་ན། བམས་པ། སྙིང་རེ། དགའ་བ། བཏང་

སྙློམས་ཚད་མེད་བཞི་ཡློད་པ་དེ་ནི། གྲྭ་བཞིའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཚངས་

པའི་གནས་བཞི་གྲྭ་བཞི་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གལ་གི་

དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ནུས་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་ན། སྦྱིན་པ། སྙན་སྨྲ། དློན་སྤློད། དློན་

མཐུན་པ་བཞི་ཡློད་པ་ནི་སྒློ་བཞིའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བསྡུ་བའི་དངློས་

གགས་སྒློ་ཡིན་ཏེ། །རེ་རེའང་བཞི་ཡི་མིང་ཅན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་

སྣང་གི་སྤློས་པའི་གྲྭ་ཟུར་དང་བལ་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ཕློ་བང་ནང་མ་ཟླུམ་པློའི་

ངེས་དློན་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་

ཟུང་འཇུག་དེ། ཕློ་བང་ནང་མ་ཟླུམ་པློ་གྲུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས། ཆློས་ཀི་དེ་ཉིད་དློན་གི་བར། །འཁློར་ལློའི་ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་

རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གལ་གི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་དབུས་སུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཀློད་པའི་རློ་རེའི་ངེས་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ལྡློག་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་བའི། 

མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས། བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས། ཆློས་

དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་རློ་རེའི་རྭ་ལྔའི་ངེས་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་

དེས་འཁློར་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མྱུར་དུ་འཇིག་པར་བེད་པ་ནི་དབུས་རྭ་རྣློ་

བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མི་ཕེད་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་དེ། །རློ་རེ་ཨིནྡྲ་

ནཱི་ལའི་རྒྱ། །རྣམ་པ་ལྔ་རུ་ཕེ་སེ་བཤད། །རེ་མློ་འཁློར་བ་འཇིག་བེད་པའློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ལྡློག་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་བའི་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་

ནི་ཤར་དུ་བཀློད་པའི་འཁློར་ལློའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་དུ། འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་

ཤར་ཕློགས་སུ། །རློ་རེ་འབར་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི། ལུང་

སློན་ལས། ཤར་གནས་མེ་ལློང་གཟུགས་ཉིད་ནི། །འཁློར་ལློ་འབར་བའི་འློད་ཀིས་

བརྒྱན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི་ལྷློར་བཀློད་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་

རྒྱུད་ལས། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ལྷློ་ཕློགས་སུ། །འློད་ཟེར་མང་པློས་རབ་ཏུ་

འཁིགས། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་དུ། ལྷློ་རུ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི། །རེ་མློ་

དགུ་པའི་རིན་པློ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ནི། ནུབ་ཏུ་བཀློད་

པའི་པདྨའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་དུ། པདྨ་ཆེན་པློ་ནུབ་ཕློགས་སུ། །པདྨ་རཱ་གའི་

ཁ་དློག་འདྲ། །ཞེས་པ་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། ནུབ་ཏུ་སློ་སློར་རློག་

པདྨ། །པདྨ་རཱ་གའི་འློད་འདྲ་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ནི་བང་དུ་

བཀློད་པའི་རལ་གིའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་དུ། རལ་གི་ཆེན་པློ་བང་ཕློགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སུ། །འློད་ཟེར་མང་པློས་རབ་ཏུ་འཁིགས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་

སློན་ལས། བང་དུ་མཆློག་གི་སེམས་གང་ཡིན། །འགློ་བའི་རྣམ་རློག་འཇློམས་བེད་

པ། །བ་བ་སྒྲུབ་པ་རལ་གིར་གྱུར། །འློད་ཟེར་འབར་བ་འདྲ་བའི་མདློག །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ནུས་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་བའི་བམས་པ་ཚད་མེད་ནི་

ཤར་ལྷློར་བཀློད་པའི་སྤན་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། དབུས་ན་སྤིན་དང་འདྲ་

བའི་འློད། །སྤན་ནི་ཤར་གི་གྲྭ་རུ་བི། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། སྤིན་

སློན་དང་ནི་མཉམ་པའི་འློད། །ཤར་ལྷློར་བམས་པའང་སྤན་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྙིང་རེ་ཚད་མེད་ནི་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་བཀློད་པའི་རློ་རེའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་

རྒྱུད་ལས། མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་རིགས་འབྱུང་བའི། །རློ་རེ་དེ་བཞིན་ལྷློ་ཕློགས་སུ། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། ལྷློ་ནུབ་སྙིང་རེ་ཞེས་བ་བ། །མཱ་མ་ཀཱི་ཡི་རིགས་རློ་

རེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགའ་བ་ཚད་མེད་ནི་ནུབ་བང་དུ་བཀློད་པའི་པདྨའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། པདྨ་ཁ་ཕེ་སློང་བུར་བཅས། །ནུབ་ཕློགས་སུ་ནི་བི་

བར་བ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། ནུབ་བང་སློང་བུ་དང་བཅས་

པའི། །པདྨ་དགའ་བས་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཏང་སྙློམས་

ཚད་མེད་ནི་བང་ཤར་དུ་བཀློད་པའི་ཨུཏྤལའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། ཨུཏྤལ་

མཛེས་པ་བང་ཕློགས་སུ། །མཐིང་ག་སྤིན་དང་འདྲ་བར་བི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། བང་ཤར་ཨུཏྤལ་འློད་ཟེར་ནི། །སློ་དང་བཅས་པ་བཏང་

སྙློམས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ནུས་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་

བའི་སྦྱིན་པ་ནི། ཤར་སྒློར་བཀློད་པའི་ཐློ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། ཐློ་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འབར་བ་འློད་གསལ་བ། །ཤར་ཕློགས་སྒློར་ནི་བི་བར་བ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་

ལུང་སློན་ལས། དེ་བཞིན་ཤར་སྒློར་སྦྱིན་པ་ནི། །ཐློ་བ་མདངས་ལྡན་འློད་དང་

བཅས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྙན་སྨྲ་ནི་ལྷློ་སྒློར་བཀློད་པའི་དབྱུག་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། རློ་རེ་འབར་སློགས་འློད་བཟང་བ། །བེ་ཅློན་ལྷློ་ཡི་ཕློགས་སུ་

བི། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། དེ་བཞིན་སྙན་སྨྲ་ཞེས་གགས་པ། །དབིག་

པ་འློད་བཟང་རློ་རེ་འབར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་སྤློད་ནི་ནུབ་སྒློར་བཀློད་པའི་

པདྨའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། པདྨ་འབར་བ་འློད་བེད་པ། །ནུབ་ཀི་ཕློགས་སུ་

བི་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། ནུབ་ཏུ་དློན་སྤློད་ཅེས་

བ་བ། །ར་མགིན་གི་ནི་པདྨའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་མཐུན་ནི་བང་སྒློར་

བཀློད་པའི་རློ་རེའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལས། རློ་རེ་འཁིལ་པ་རློ་རེ་ཅན། །བང་གི་

ཕློགས་སུ་རློ་རེ་བི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ལུང་སློན་ལས། དློན་མཐུན་པ་

ནི་རློ་རེ་སེ། །རློ་རེ་འཁིལ་པ་རློ་རེ་ཅན། །ཕག་རྒྱ་དགློད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ། །ལེགས་

པར་བཤད་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །བམས་པ་ལ་སློགས་པའི་

ཚད་མེད་བཞི་པློ་དེ་གྲྭ་བཞིའི་ངེས་དློན་དང་། གྲྭ་བཞིར་བཀློད་པའི་མཚན་མ་བཞིའི་

ངེས་དློན་དུའང་བཤད་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ལ་སློགས་པའི་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་སྒློ་

བཞིའི་ངེས་དློན་དང་། སྒློ་བཞིར་བཀློད་པའི་མཚན་མའི་ངེས་དློན་དུའང་བཤད་པ་

རྣམས་ཟླློས་སམ་སྙམ་ན། མི་ཟླློས་ཤིང་དགློས་པ་ཡློད་དེ། ཟུང་འཇུག་པའི་རེན་དང་

བརེན་པ་གཉིས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་གི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཐབས་རིམ་པ་ལྔ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པ་ལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་གིས་དབེན་པ་གསུམ་

དང་སྒྱུ་ལུས་བསན་པ། ནང་གི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་གིས་འློད་གསལ་བསན་པ། 

ལུས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གིས་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་གིས་གཉིས་སྣང་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་

པ་ལས་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་བེད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། ལུས་དབེན་སྐུ་རློ་རེ་ནི་ལུས་ཀི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན། ངག་དབེན་

གསུང་རློ་རེ་ནི་ངག་གི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན། སེམས་དབེན་ཐུགས་རློ་རེ་ནི་སེམས་

ཀི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན། མཆློད་པ་འབུལ་བའི་ངེས་དློན་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རྒྱུ་

རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ནི། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་

མཆློད་པ་འབུལ་མཁན་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཇི་བཞིན་ཡང་དག་

གནས་མཆློད་པ། །རྣམ་གསུམ་བསྒློམས་པས་འགྱུར་བ་ཡིན། །དང་པློར་ཆེན་པློ་ཡློད་

པ་ཡི། །ཕག་རྒྱའི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་

དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེའི་ཡུལ་སློང་

པ་ཉིད་ནི་བུད་མེད་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ཞི་བ་

གང་། །དེ་ནི་བུད་མེད་ཅེས་བར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་

གསལ་དེ་མངློན་ཞེན་གི་རློག་པ་དང་བལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་བའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཞི་བའི་ཆློས་དང་རེས་ལྡན་པ། །མདངས་བཟང་འློད་ནི་ཡིན་

པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དེ་

ལ་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་གི་སྒློ་ནས་ཕེ་ན་ནང་སློང་པ་ཉིད་ལ་སློགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཡློད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ནི་ན་ཚོད་ལློ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལློན་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ནང་ལ་

སློགས་པའི་དབེ་བ་ཡིས། །སློང་ཉིད་ཀིས་ལློ་བཅུ་དྲུག་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དློན་གི་འློད་གསལ་གི་སབས་ན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་ནི་དྲིའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རེན་འབེལ་བག་ཆགས་དྲི་ཡིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ལ་བློ་ཁ་བེ་བ་ནི་མེ་

ཏློག་ཁ་ཕེ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ཁ་བེ་མེ་ཏློག་གློ །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་དེས་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་རློགས་པ་ནི་རྒྱན་གི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དངློས་མེད་རྒྱན་དུ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། མཐའ་བཞི་ལས་འདས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་

ཚུལ་གིས་མི་གནས་པར། གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་ནི་

ཡློན་ཏན་ཉིད་ས་རགས་སུ་བས་པའི་མཱ་མ་ཀཱིའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ནང་ན་

མ་ཡིན་ཕི་ན་མིན། །གཉིས་ཀར་མ་ཡིན་གཞན་གནས་མིན། །གནས་མེད་གནས་པའི་

རྣལ་འབློར་གྱུར། །དེ་བས་མཱ་མ་ཀཱིར་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་

གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་རློ་གཅིག་

ཏུ་ཞུགས་པ་ནི་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད་

གཅིག་པ། །བིན་གིས་བརླབ་ཅེས་དེ་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཆློས་ཉིད་ཀུན་མཁེན་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་རག་ཆད་ཀི་

མཐའ་དང་བལ་བའི་དབུས་ན་གནས་པ་ནི་དབུས་གནས་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཉིས་ལས། ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་དབུས་ཉིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འློད་གསལ་དེས་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནི་མཉེས་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཆློས་དབིངས་ཉིད་ཀི་བུད་མེད་ནི། །ཤེས་རབ་འདི་འདྲས་

མཉེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་

བདེ་བ་ཆེན་པློ་དང་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་ནི། ནམ་

མཁའི་དབིངས་ནི་རབ་ཏུ་བརྒྱན། །ཅེས་པའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་གཉིས་སྣང་གི་སྤློས་

པ་ཞི་བའི་འློད་གསལ་ཡིན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་གནས་སྤློས་པས། །ཞེས་པའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ནམ་མཁའ་དང་ནི་གཅིག་ཏུ་གནས། །སངས་རྒྱས་

ཞི་བའི་གནས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རློགས་རིམ་ཁད་པར་ཅན་ལ་

གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས། བུད་མེད་ན། རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་བ། །ཞེས་པ་

ནས། དེ་ཡི་དབུས་སུ་མཉེས་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་སྐྱེ་བ་སློན་ཏེ། དེ་

དག་ནི་རློགས་རིམ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་ཆ་ནས་ངེས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་

དྲུག་དག་པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་བཤང་བའི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ་ལུང་སློན་ལས། དེ་ལ་ཡུལ་དུ་རྣམ་བརགས་པ། །སྡུད་པ་དག་ནི་བཤང་བ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་

དང་། དབང་པློ་དྲུག་དག་པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་གཅི་བའི་མཆློད་

པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཡེ་ཤེས་དབང་པློ་སློང་པ་གཅིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དག་པའི་ཆློས་ཉིད་རློགས་པ་ནི་ཁུ་བའི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

རྣམ་དག་ཆློས་ཉིད་ཁུ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཆློས་ཉིད་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་

ཕེད་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་ནི། ཁག་གི་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་

ལས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས་པའི་

ཕུང་སློགས་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་སློགས་འློད་གསལ་དུ་

བཅུག་པ་ནི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་དབུལ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། གང་

ཞིག་ཆློས་སུ་ཡློངས་བརགས་པ། །དེ་ཉིད་ལྷ་རྣམས་ཞེས་བ་སེ། །དངློས་མེད་པ་ནི་

དབུལ་བ་འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས་ཕུང་སློགས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་

པའི་མཆློད་པ་ཕུལ་བས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མཉེས་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་བས་ན་སངས་རྒྱས་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་

ལས། དེ་བས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །ཁད་པར་དུ་ནི་མཉེས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དབེན་པ་གསུམ། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་

འཇུག་སེ་རིམ་པ་དྲུག་པློ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་ཚད་མས་བརགས་པས་གྲུབ་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། 

ལུང་སློན་ལས། གང་ཡང་འཇིག་རེན་པས་བརགས་པ། །དེ་རྣམས་ཇི་སད་བཤད་པ་

ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་རྣམས་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་ལྡབས་ནས་བསན་པ་ནི། ལུགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལམ་སྲློལ་འདི་ལ་ངེས་

པ་བ་ན་མེད་པ་འདྲེན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་

ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པ་ནི་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་དྲང་

དློན་དང་། ཐུགས་རློ་རེ་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་དཀིལ་ཏེ་སྙིང་པློ་དང་འཁློར་ཏེ་དེ་ལེན་

ཅིང་འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། བཤད་པའི་

རྒྱུད་ལས། ཡན་ལག་ཀུན་བསྒློམ་ལས་འདས་ཤིང་། །རློག་དང་རློག་མེད་རྣམ་པར་

སངས། །གུག་བསྐྱེད་ཐིག་ལེ་ལས་འདས་པ། །འདི་ནི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དྲང་ངེས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་

ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་ནི། ལེའུ་བཞི་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་

བཤད་པའློ། །གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ན། དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ་ཞེས་པའི་

བར་དགློངས་མིན་དང་། དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །ཞེས་པ་ནས། དཀིལ་འཁློར་

རབ་ཏུ་ཉམས་དགའ་བཤད། །ཅེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་། དེ་ནས་ཐུགས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་མཆློག །ཅེས་པ་ནས། ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལེའུ་སེ་ཞེས་པའི་

བར་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པའློ། །དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བཞི་པ་དེའི་

དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དྲང་ངེས་གཉིས། དགློངས་པ་མིན་པ། 

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་ལྷ་བཅུ་

གསུམ་གི་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་ཞིང་བསྒྲུབས་ནས་མཆློད་པ་དང་། རློགས་
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རིམ་ལ་དབེན་པ་གསུམ། སྒྱུ་ལུས། འློད་གསལ། ཟུང་འཇུག་རྣམས་འཆད་ཚུལ་

ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་

པས། གང་ཟག་ལྔ་པློ་དེའི་རྒྱུད་ལ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་དློན་ལ་གློ་བ་བསྐྱེད་

པ་ནི་ལེའུ་བཞི་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། །

བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་མཆློག་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་སློན་པར་བེད་པ་ལ། 

ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། ལེའུ་བཞི་པས་ལེའུ་དང་

པློའི་དློན་འཆད་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས། ལེའུ་བཞི་པར་བསན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་ཅིང་། ལེའུ་གསུམ་པར་བསན་པའི་རིམ་པ་གཉིས་རློགས་ཀང་། 

ལེའུ་ལྔ་པ་འདིར་བསན་པའི་སྤློད་པ་གསུམ་གང་རུང་ལ་བསབ་པ་དང་བལ་ན་ཚེ་

འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པ་ལེའུ་ལྔ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་མཆློག་གིས་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། བ་ན་མེད་

པའི་ཐེག་པའི་ཆེ་བ་བསན་པ། ཐེག་པ་དེས་འགློ་བའི་གང་ཟག་འགལ་བའི་ཚིག་གིས་

བསན་པ། སྤློད་པ་བེད་ཚུལ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། མ་འློངས་པའི་དབང་

དུ་བས་པའི་རློད་པ་སློང་བ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་བསློད་པ་དང་

དྲུག །དང་པློ་ནི། བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཀུན་གི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ན། ཁམས་གསུམ་གི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་
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རྒྱལ་པློ། ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་འཇིག་རེན་གསུམ་གི་རེས་སུ་སློན་པ་པློ་ཡིན་པས་

ན་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག འཇིག་རེན་པའི་ལྔ་འཕྲལ་ཆེ་བ་ཚངས་པ། དབང་པློ། ཁབ་

འཇུག་གི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་ཉན་རང་བང་

སེམས་རྣམས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་མཛད་པས་ན་ཀུན་མཆློག་གི་ཁད་

པར་དང་ལྡན་ནློ། །དློན་གང་བཀའ་སྩལ་ན། སྤློས་བཅས་སྤློས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་

ཀི་སྤློད་པ་ཀུན་གི་ནང་ནས་སྤློས་མེད་དང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་མཚན་ཉིད་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་བཀའ་སྩལ་ན། མཆློག་གི་ཆློས་རློ་རེ་འཆང་

གི་གློ་འཕང་འཐློབ་པའི་ཕིར་དུའློ། །

གཉིས་པ་ལ། རྒྱུད་ཉློན་མློངས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་དཀྲུགས་པས་ཀང་བསྒྲུབས་ན་

འགྲུབ་པའི་ཐེག་པའི་ཆེ་བ། རིགས་དང་བ་བ་ལ་སློགས་པས་སད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པའི་ཐེག་པའི་ཆེ་བ། མཚམས་མེད་པ་ལ་སློགས་པའི་སིག་པ་ཆེན་

པློ་བེད་པས་ཀང་བསྒྲུབས་ན་འགྲུབ་པའི་ཐེག་པའི་ཆེ་བ། བ་མའི་མཆློག་ཐེག་པ་

འདིའི་བ་མ་ལ་སློད་པས་བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་མི་སྲིད་པར་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། འདློད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་གི་རིགས་ཏེ་ཚོགས་

ཆེན་པློས་རྒྱུད་འཁྲུགས་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེས་ཀང་། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་དང་

རྒྱུད་སེ་འློག་མ་རྣམས་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་བ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་འདུས་པའི་

ལམ་འདིར་ཞུགས་ནས་རིམ་གཉིས་སྒློམ་པ་ལ་འབད་ན་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

ཏུ་གྱུར་ནས་རྣམ་པར་མི་རློག་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དློན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

དང་། དེ་ལས་བྱུང་བ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཟུང་འཇུག་གི་དངློས་གྲུབ་རབ་དང་
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མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡློད་དློ། །དེ་དག་ནི་དགློངས་པ་

མིན་པས་བཤད་པའློ། །འློ་ན། ལུང་སློན་ལས། འདློད་ཆགས་ལྡང་བའི་མིང་ཅན་

ཏེ། །ཞེ་སང་ལ་འཇུག་མཚན་ཉིད་དང་། །དངློས་མེད་ལ་གནས་གཏི་མུག་གློ །ཞེས་

འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་གསུམ་པློ་དེ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རློ་

རེའི་བཟླས་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། 

རློ་རེའི་ཚིག་གཅིག་ལ་དགློངས་མིན་དང་། དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད་པ་གཉིས་ཀ་འཇུག་

པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་རྒྱུད་ཉློན་མློངས་ཀིས་དཀྲུགས་པས་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ཡློད་

མློད། རིགས་དང་བ་བས་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་དེ་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་དེ། 

ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བའི་རེན་ལ་རྒྱལ་རིགས་དང་། བམ་ཟེའི་རིགས་གང་རུང་དགློས་

པར་མདློ་སེ་བསལ་བཟང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན་མ་ངེས་ཏེ། སྐྱེ་

གནས་ཀིས་སད་པའི་རིགས་ངན་དང་། བ་བས་སད་པའི་སིག་མ་མཁན་དང་། 

སློགས་པས་རྒྱ་དང་རླུབས་སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་སེམས་ཅན་རང་དློན་དུ་གསད་པ་དློན་

དུ་གཉེར་བའི་སེམས་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཐེག་ཆེན་བ་ན་མེད་

པའི་ཐེག་པའི་མཆློག་འདུས་པའི་ལམ་འདིར་ཞུགས་ནས་རིམ་གཉིས་སྒློམ་པ་ལ་

འབད་ན། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཚེ་དེ་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་ཡློད་དེ། ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་རིགས་བཟང་བའི་སྒློ་ནས་མིན་གི། 

འདུས་པའི་ལམ་གི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་དེ་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། རིགས་དང་བ་བས་སད་པས་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ཡློད་མློད། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཚམས་མེད་སློགས་སིག་པ་ཆེན་པློ་བས་པས་ཚེ་དེ་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པ་མེད་དེ། 

མཚམས་མེད་སློགས་སིག་པ་ཆེན་པློ་བས་པ་རྣམས་ཚེ་འཕློས་མ་ཐག་ཏུ་ངན་འགློར་

སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་མི་རིགས་སློ་ཞེ་ན། ཕ་བསད་པ། མ་བསད་པ། དག་

བཅློམ་པ་བསད་པ། དམ་པའི་ཆློས་སློངས་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བཤིག་པ་

སེ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་དང་སློགས་པས་མཛོད་ལས། མ་དག་བཅློམ་མ་སུན་བས་

དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་གནས་དང་། །སློབ་པ་གསློད་དང་དགེ་འདུན་

གི། །འདུ་བའི་སྒློ་ནི་འཕྲློག་པ་དག །མཚམས་མེད་པ་དང་ཆ་འདྲ་སེ། །ལྔ་པ་མཆློད་

རེན་འཇིག་པ་ཡིན། །ཞེས་ཉེ་བ་ལྔ་དང་། དགེ་སློང་གི་སློམ་པ་བངས་ནས་ར་ལྟུང་ལ་

སྤློད་པའི་སིག་པ་ཆེན་པློ་བེད་པའི་གང་ཟག་དེས་ཀང་རློ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་སེ་

ཐེག་པའི་མཆློག་འདུས་པའི་ལམ་འདིར་ཞུགས་ནས་རིམ་གཉིས་བསྒློམས་ན་ཚེ་དེ་

ལ་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་དེ། འདུས་པའི་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་

སྦྱློར་བའི་ལམ་དེས། བདེན་འཛིན་དང་བདེན་སྣང་མྱུར་དུ་ཟད་པར་བེད་ནུས་ཤིང་

མཚམས་མེད་ལ་སློགས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམས་འཇློམས་པ་ལ་ཆེས་སློབས་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་རློ། །

འློ་ན་མཛོད་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་

འབིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་དབེན་ལ་མཚམས་མེད་དུ་བཤད་པ་དང་། སྒློན་གསལ་

འདིར་ཆློས་སློང་དང་སྐུ་གཟུགས་བཤིག་པ་མཚམས་མེད་དུ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་གཉིས་མཚམས་མེད་དུ་སློན་པའི་མདློ་ཡློད་པའམ། སློན་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་རེས་སུ་མཚམས་མེད་ལྔ་བས་པའི་གང་ཟག་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མཚན་གཞི་ཡློད་པ་གང་རུང་ལ་དགློངས་པའློ། །ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱ་བའི་རེན་ལ་

འཕགས་པ་ངེས་པར་མི་དགློས་ཏེ། མཚམས་མེད་ལྔ་བས་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་ཚེ་

འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་པ་གང་ཞིག་འཕགས་པ་ལ་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་དང་

ར་ལྟུང་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེ་དག་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པའློ། །འློ་ན། 

ལུང་སློན་ལས། རིགས་ངན་མྱུར་བར་ཤེས་པར་བ། །སིག་མ་མཁན་ནི་དལ་བ་

སེ། །མཚམས་མེད་བེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན། །ཞེས་རིགས་ངན་ཕིར་ལྡང་བ་དང་། སིག་

མ་མཁན་ནང་དུ་གནས་པ་དང་། མཚམས་མེད་ནང་དུ་འཇུག་པའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་

གནས་གསུམ་གི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་

ལློ། །ཞེ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་དེ་ལ་དངློས་ཟིན་དང་མི་མཐུན་

པའི་དློན་གཉིས་པ་ཡློད་མེད་གཉིས་ལས། མེད་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་དེ་དྲང་

ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་དང་འགལ་ཡང་། དངློས་ཟིན་གི་དློན་དང་མི་མཐུན་པའི་

དློན་གཉིས་པ་ཡློད་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་དེ་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་པ་

དང་མི་འགལ་བའི་ཕིར། འློ་ན་དྲང་ངེས་ཀི་བཤད་པ་འཇུག་ན་གཞུང་དེ་ལ་དྲང་ངེས་

ཀི་བཤད་པའློ་ཞེས་མི་སློས་པར། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པའློ་ཞེས་སློས་པ་ལ་

དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། དགློས་པ་ཡློད་དེ། རིགས་ངན་སིག་མ་མཁན་ལ་

སློགས། །ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ལ་སློགས་པའི། །ཞེས་པའི་བར་

གིས་བསན་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེས་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་པ་དེ་དངློས་

ཟིན་ལྟར་བཟུང་དུ་མི་རུང་ངམ་སྙམ་པའི་དློགས་པ་བཀག་ནས། དེ་ལྟར་ཡློད་པ་

དངློས་ཟིན་ལྟར་བཟུང་དུ་རུང་བར་བསན་པའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཞི་པ་ནི། མཚམས་མེད་སློགས་སིག་པ་ཆེན་པློ་བེད་པས་འདུས་པའི་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་ན། ཐེག་པ་འདིའི་བ་མ་ལ་སློད་པའི་

གང་ཟག་གིས་ཀང་འདུས་པའི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདི་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་

དམ་སྙམ་ན། བ་མའི་མཆློག་ཐེག་པ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་མནློས་པའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་དེ་

ལ་སྙིང་ནས་བསྙེན་བཀུར་བའི་ཞིང་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཁུར་བློར་ཏེ་སློད་ཚིག་སྨྲ་

བའི་གང་ཟག་དེ་ནི་འདུས་པའི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབས་ཀང་ཚེ་དེ་ལ་མཆློག་

འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་དེ་དང་ཟས་གློས་ཀི་འགློགས་འདྲིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བེད་པའི་གང་ཟག་དེས་ཀང་འགྲུབ་པ་མི་སྲིད་དློ། །དེས་ན་སྙིང་ནས་སློབ་དཔློན་སློད་

པའི་གང་ཟག་དེ་རི་ལམ་དུ་ཡང་མཐློང་བར་མི་བ་བ་ཡིན་ཏེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱུད་

ལས། སློབ་དཔློན་སློད་པར་བེད་པ་དག །རི་ལམ་དུ་ཡང་མཐློང་མི་བ། །སློབ་དཔློན་

སློད་པ་གང་ཡིན་དེ། །བགེགས་དང་ལློག་འདྲེན་རྣམས་ཀིས་བཟུང་། །ངན་པ་གཏུམ་

པློའི་ལས་བེད་པ། །མཁས་པས་རག་ཏུ་སང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་རིགས། །ཞེས་པ་ནས། 

བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་ཡློང་མི་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གིས་རྒྱུད་རྒྱལ་འདུས་པའི་

ཆེ་བ་བསན་ནས། རྒྱུད་རྒྱལ་འདུས་པ་དེ་ལ་སློབ་དཔློན་མེད་པར་རང་དགར་འཇུག་

པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ། དློན་གཞན་ལ་དགློངས་ནས་སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་བསན་

པའི་ཚིག་གིས། སྲློག་གཅློད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་གང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་

སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སློ། །འློ་ན་དློན་གཞན་གང་ལ་དགློངས་ནས་

སྒ་འགལ་བ་གཞན་གིས་བསན་པའི་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་རྣལ་འབློར་གི་སློབས་ཀིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ཚེ་

འདིར་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་ནས། སྲློག་གཅློད་པ་ཡི་སེམས་

ཅན་གང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

གང་གིས་ཕུང་སློགས་དངློས་མེད་པར། །ཞི་གནས་ལས་བྱུང་སེམས་ཀིས་བས། །དེ་

ནི་སྲློག་གཅློད་བེད་པ་སེ། །ཐེག་པ་མཆློག་ལ་གནས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། ཕི་ནང་གི་རེན་འབྱུང་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་དེར་སྣང་བའི་བདེན་

སློང་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་རང་གིས་རློགས་ཤིང་གཞན་ལ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ་ཚེ་

འདིར་མཆློག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་ནས། རྫུན་དུ་སྨྲ་ལ་དགའ་བ་

དང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་

སློན་ལས། ནང་དང་དེ་བཞིན་ཕི་རློལ་དག །རེན་འབྱུང་གཉིས་སུ་སློན་པ་ནི། །དེ་ནི་

རྫུན་སྨྲ་དགའ་བ་སེ། །གནས་མེད་ལ་གནས་རྣལ་འབློར་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་སློབས་བཅུ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་བང་བའི་རས་

དང་། དེ་རང་དང་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་གིས་མ་བིན་པར་རང་གིས་ལམ་

བསྒློམས་པའི་སློབས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ལ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་དེ་ཚེ་འདིར་

མཆློག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་ནས། གཞན་གི་ནློར་ལ་ཆགས་པ་

དང་། །དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

རློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གང་། །དེ་ནི་རས་སུ་ཤེས་བ་སེ། །དེ་འཕྲློག་ངང་ཚུལ་

གང་ཡིན་པ། །གཞན་གི་ནློར་ལ་ཆགས་པར་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡུལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློང་པ་ཉིད་ལ་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་རྒྱུན་རིང་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་གང་

ཟག་གཅིག་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་ནས། རག་ཏུ་

འདློད་པ་སྤློད་གང་དང་། །དེ་དག་ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

གང་ཞིག་དེ་ཉིད་དངློས་གཅིག་པ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་རག་སྦྱློར་བ། །སེམས་ཅན་དེ་དེ་

འདློད་ལ་དགའ། །མཆློག་སྒྲུབ་པ་ལ་དམ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་དང་གཅི་བ་དབང་པློ་ལྔ་ཟས་སུ་ཟ་བ་སེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་

ཡང་དང་ཡང་དུ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ལ་གློམས་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ཚེ་འདིར་

མཆློག་འགྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་དགློངས་ནས། བཤང་གཅི་ཟས་སུ་ཟ་བ་

སེ། །དེ་དག་ཅེས་སློགས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། སློང་ཉིད་ཀིས་སྐྲག་

གཏི་མུག་གི །ཡུལ་ནི་བཤང་བ་ཞེས་གགས་ཏེ། །དབང་པློ་གཅི་བ་ཞེས་བ་ལ། །དེ་

དག་ཞི་བ་ཟ་བ་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་མཆློག་འདིར། །དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་

དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་སྤློས་མེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སྤློད་

པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་འཕྲློས་དང་བཅས་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། འདློད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་རིགས། །ཞེས་པ་དང་། རིགས་ངན་སིག་མ་མཁན་ལ་

སློགས། །ཞེས་སློགས་དང་། སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ལ་སློགས་པའི། །ཞེས་

སློགས་ཀིས་བསན་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་གིས་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པའི་ལམ་གི་

མྱུར་ཁད་ནི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་འདྲེན་པའི་ཐབས་ལ་ཕི་

ནང་གི་ཐབས་གཉིས་ལས། ནང་གི་ཐབས་རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རེའི་བཟླས་པ་ནི། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་རིགས། །ཞེས་སློགས་དང་། 

རིགས་ངན་སིག་མ་ཞེས་སློགས་དང་། སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ཅེས་སློགས་ངེས་

དློན་དུ་བཤད་པས་བསན་ནས། ཕིའི་ཐབས་ཕག་རྒྱ་དང་སྦྱློར་བ་བསན་པའི་ཕིར། མ་

དང་སྲིང་མློ་བུ་མློ་ལ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་པའི་

མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་སེ་ཤ་ཅན་གི་བུ་མློ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་

གི་རིགས་ཀིས་བཙོ་བག་མཁན་གི་བུ་མློ་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀིས་གར་

མཁན་གི་བུ་མློ་དང་། རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀིས་ཕྲེང་བརྒྱུད་མཁན་གི་བུ་མློ་དང་། 

དློན་འགྲུབ་ཀི་རིགས་ཀིས་བཟློ་མཁན་གི་བུ་མློ་མ་ལྟར་བམས་ཤིང་། སྲིང་མློ་ལྟར་

བརེ་བ། བུ་མློ་ལྟར་གདུང་སེམས་ཆེ་བ། ལེགས་པར་བསབས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། 

ཆློ་ག་བཞིན་དུ་འདློད་པ་བསེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་དེས་

མཉེས་པར་བས་ན། ཐེག་ཆེན་མཆློག་གི་ཆློས་ཉིད་ཀིས་དངློས་གྲུབ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་

ཆེ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་ས་མ་ནས་རང་དང་ཡིད་

མཐུན་པ་ཅིག་དགློས་ཀི། ཡིད་མི་མཐུན་པ་དེ་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་

བེད་པས་སང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཁློ་གཏུམ་

ཅན། །རྣམ་པར་གཡེང་བས་སང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་ལས་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟ་བུ་མ་རེད་ན་ཇི་ལྟར་

བ་སྙམ་ན། སངས་རྒྱས་གཙོ་བློའི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འློད་གསལ་

འཆར་བའི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་སྙིང་ག་ཡིན་པས་དེ་ནས་རང་རིགས་ཀི་རིག་མ་

ཕྱུང་། དེ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མར་བསྐྱེད་དེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྙློམས་པར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བས་མཉེས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་གསང་བའི་རྒྱུད་ལས། སྙིང་ལ་གནས་པའི་ལྷ་མློ་ཆེ། །རྣལ་འབློར་པ་ཡི་

རྣལ་འབློར་བསྐྱེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡུམ་གྱུར་བ། །རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་མློར་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློ་ན་ཐེག་པ་གཞན་དུ་འདློད་པ་རྣམས་ནི་དུག་གི་

ལློ་མ་ལྟར་སང་བར་བའློ། །ཞེས་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་བཀག་པ་དང་

འགལ་ལློ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ཐེག་པ་འདིར་བློ་སེ་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་

སྤློད་པར་གནང་བའི་གདུལ་བ་དེས་དེ་ལ་ལློངས་སྤད་ཀང་། ཆགས་སློགས་ཀི་ཉེས་

པས་ངན་འགློར་འཁིད་པ་སློགས་ཀིས་གློས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། སངས་རྒྱས་མྱུར་

དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་གདུལ་བ་དེ་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་བདེ་

བས་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། ལྷའི་

རྣལ་འབློར་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་དང་། བང་སེམས་ཕིར་མི་འཕློ་བར་འཛིན་ནུས་པའི་

ཐབས་མཁས་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ནི། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་སྒྱུ་

ལུས་པས་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི། མ་ལ་འདློད་པ་སྤློད་པའི་ངེས་དློན་དང་། བདེ་སློང་

དབེར་མེད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བས་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི། 

སྲིང་མློ་ལ་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་ཟུང་འཇུག་སྤྲུལ་སྐུ་བས་

མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི་བུ་མློ་ལ་འདློད་པ་སྤློད་པའི་ངེས་དློན་ནློ། །དེ་ལྟར་འདློད་པ་

སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ལུང་སློན་

ལས། ཆློས་སྐུར་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ཡི། །ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་ཡུམ་མ། །གཉིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་སྦྱློར་བས། །དངློས་མེད་ཅེས་བ་འདློད་སྤློད་པའློ། །ལློངས་སྤློད་

རློགས་དང་མཉམ་གང་ཡིན། །དེ་ཉིད་སྲིང་མློ་ཡིན་པར་འདློད། །རང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་

ལྡན་པ་ཡི། །གསང་སགས་ལུས་ཀིས་མཉེས་པར་བ། །སྤྲུལ་སྐུའི་གཟུགས་ཅན་བུ་མློ་

དེ། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་བསྒློམ་པར་བ། །མ་དང་སྲིང་མློ་བུ་མློ་ནི། །འདི་འདྲ་རྣལ་འབློར་

པས་མཉེས་བས། །ཐེག་ཆེན་མཆློག་གི་ཆློས་ཉིད་ལ། །དངློས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་དེས་

འཐློབ་བློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

ལྔ་པ་ལ། འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ། སློན་པས་དེའི་ལན་མཛད་པ། ལན་གི་

དློན་རློགས་པའི་འབས་བུ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། སྤློད་པའི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་དེ་

ནས། འདུས་པ་ཉན་པའི་འཁློར་ན་བཞུགས་པའི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་

ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས། སྲློག་

གཅློད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་གང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

པའི་བར་དགློངས་པས་གསུངས་པའི་དློན་རློགས་ཀང་། རེས་འཇུག་གི་གང་ཟག་

དམན་པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ། དེའི་དློན་མ་རློགས་པར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཞེན་པ་ལྟར་

བཅློས་ནས། རིགས་ངན་སིག་མ་མཁན་ལ་སློགས། །ཞེས་པས་བསན་པའི་རེན་གི་

གང་ཟག་གིས་ཚེ་དེ་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་པར་ཐློས་པས་ངློ་མཚར་དུ་འགྱུར། 

སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ལ་སློགས་པའི། །ཞེས་པས་བསན་པའི་གང་ཟག་གིས་དེ་

ཡློད་པར་ཐློས་པས་རད་དུ་གྱུར་ནས། སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ལ་སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། མ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

འཁློར་གི་ནང་དུ་སྲློག་གཅློད་པ་སློགས་བས་པས་བང་ཆུབ་འཐློབ་ཅེས་པའི་ཚིག་ངན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་འདི་ཅིའི་སད་དུ་གསུང་སེ་གསུང་མི་རིགས་ཏེ། སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཚོགས་

གཉིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས། འཁློར་གི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་ཚིག་ངན་པ་དེ་གསུང་

བའི་འློས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསློལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པའི་རེས་དེ་ནས། མི་བསྐྱློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

སེལ་བ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་

ཞུས་པའི་ཚིག་གསན་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །རློ་རེ་དང་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་སུ་འབྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་ལ་རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས། སྲློག་གཅློད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་

གང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་

གསུངས་ཀི་དློན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཞེན་ནས་རློ་རེའི་ཚིག་ཚིག་ངན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཐློང་

ལ། དེ་འདྲ་བའི་རློ་རེའི་ཚིག་ལ་ཚིག་ངན་པ་ཞེས་དེ་སད་མ་ཟེར་ཅིག སྲློག་གཅློད་པ་

ཡི་སེམས་ཅན་གང་། །ཞེས་སློགས་ཀི་རློ་རེའི་ཚིག་དེ་ཚིག་ངན་པར་འཛིན་པ་མི་

རིགས་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་ཚིག་དེས་ཆློས་རྣམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་དང་རློ་

གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་སྙིང་པློའི་ཆློས་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དློན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་བང་ཆུབ་སྤློད་

པའི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ཀང་། བང་ཆུབ་སྤློད་པའི་

གནས་ཀི་ཐ་སྙད་ཀིས་བསན་པའི་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་བརློད་བར་སློན་པ་ནི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གང་ཞིག སྙིང་པློ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཐློབ་པར་འདློད་ཅིང་། དགློངས་བཤད་ཀི་

དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཅན། སངས་རྒྱས་ཏེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་ཀི། གང་ཟག་དམན་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསུངས་པ་མིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ། ལན་གི་དློན་རློགས་ནས་བརྒྱལ་བ་དང་། བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་

བ་གཉིས། དང་པློ་ལ། དྲང་དློན་དང་། ངེས་དློན་གཉིས། དང་པློ་ནི། སློན་པས་ལན་

མཛད་པ་དེ་ནས། བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་རི་རབ་ལ་སློགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མློ་སྙེད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྲློག་

གཅློད་སློགས་བས་ན་དེའི་རྣམ་སིན་ཚ་བས་འཇིགས་ཤིང་མ་བས་ན་རློ་རེ་འཆང་

གིས་དེ་བའློ་ཞེས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལས་འདས་པའི་ཉེས་པས་སྐྲག་ནས། དེ་

གཉིས་གང་བ་རུང་སྙམ་དུ་རློངས་པར་གྱུར་པ་ལ། ཕིས་ནས་སྲློག་གཅློད་པ་ཡི་

སེམས་ཅན་གང་ཞེས་སློགས་ཀི་དགློངས་གསུངས་ཀི་དློན་འློད་གསལ་དང་ཟུང་

འཇུག་ཡིན་པ་དེ་རློགས་པས་ཡིད་དགའ་བ་ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས། 

དབང་པློའི་སྒློ་སློ་སློ་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་འགགས་པའི་ཚུལ་གིས་བརྒྱལ་

བ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་སྙད་དེ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །

གཉིས་པ་ངེས་དློན་ནི། བརྒྱལ་བའམ་མི་གཡློ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་དགློངས་པས་

གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དགློངས་གཞི་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པ་མན་ཆད་ལ་གསང་བར་བ་བ་

དང་། གཉིས་སྣང་གི་སྤློས་པ་ཞི་བ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ་

དང་། བདེ་བའི་མཆློག་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ཡིན་པ་དང་། ཚེ་དེ་ལ་རློགས་པའི་བང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་དགློངས་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མི་གཡློ་བ་འདི་གསང་བ་སེ། །ཞི་བ་གཅིག་པུ་

བདེ་བའི་མཆློག །རློགས་པའི་བང་ཆུབ་འཐློབ་བེད་པ། །འདི་ནི་དགློངས་པས་

གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་གང་ལས་བྱུང་ན་

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཏེ་དློན་གི་འློད་གསལ་དེར་རེས་གཞིག་དང་རིལ་འཛིན་གི་

རྣལ་འབློར་གིས་བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ནམ་མཁའ་མཐའ་

ཡས་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བ་རྒྱུ་དང་

བསྡུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒས་བསན་པའི་

ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། གཤེགས་མའི་སྒས་བསན་པའི་ཁམས་བཞི་དང་། སེམས་དཔའི་

སྒས་བསན་པའི་དབང་པློ་དང་། རློ་རེ་མའི་སྒས་བསན་པའི་ཡུལ་རྣམས་འློད་གསལ་

དུ་གཞུག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། གཟུགས་ལ་སློགས་པ་མཐའ་ཡས་སློ། །

དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བསྡུ་ན་སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

དེ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་འདི་ལྟ་བུ། །དཀིལ་

འཁློར་རང་ལུས་གང་ཡིན་པ། །འདི་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལུས་རློགས་ལ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས་པས་ཕུང་པློ་སློགས་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་ནི་བརྒྱལ་བའི་དློན་

དང་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་བརྒྱལ་བ་ལས་བསང་བའི་

དློན་ཡིན་པར་བློ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་རློགས་པར་བེད་པ་དང་། དྲང་དློན་དུ་གསུངས་

པ་ལྟར་གི་བརྒྱལ་བ་དེ་བརྒྱལ་བའི་དློན་དང་དེ་ལས་བསང་བ། དེ་བརྒྱལ་བ་ལས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསང་བའི་དློན་དུ་བློ་དམན་རྣམས་ཀིས་རློགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱལ་བར་གྱུར། །དེ་ལྟའི་བདེ་འདི་མི་ཤེས་པས། །བརྒྱལ་

ལ་བསྐུལ་བར་མཛད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བརྒྱལ་བ་

ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། བསང་བར་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང་། བསང་བ་དངློས་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་འདི་དག་བསང་བར་གསློལ་ཞེས་པའི་

བར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། བསང་བར་གསློལ་བ་དེ་ནས། 

སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ན། 

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་སྙློམས་པར་

ཞུགས་སློ། །གང་ལ་ཞུགས་ན། ནམ་མཁའ་ཐློགས་པའི་རེག་པ་བཀག་པ་དང་མཉམ་

པ་སེ་འདྲ་བར་བདེན་པའི་སྤློས་པ་བཀག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་

པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་སེ་བཤད་པ་དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའི་

སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཀིས་རེག་པ་ཙམ་གིས་ཏེ་རེག་པ་དེ་ནས་སར་བརྒྱལ་ཏེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བརྒྱལ་བ་སངས་ཏེ་དྲན་པ་སློར་ཆུད་ནས་

རང་རང་གི་སན་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ཞུགས་ན་རྒྱུད་ཀི་

སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའློ། །གང་ལ་ན། ནམ་མཁའ་

སེ་སློང་པ་གསུམ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་གང་དུ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་

པའི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་བདེན་པ་གཉིས་རློ་རེ་

ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་བཤད་

སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་སེ་བཤད་པ་དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློ་དེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་བཞློན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་དེ་འློད་ཀི་

རེག་པ་སེ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཕན་ཚུན་ཟུང་

འཇུག་བསྐྱེད་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཆེན་དུ་སློང་བའི་སྒློ་ནས་ཟག་པ་མེད་པའི་རླུང་

སེམས་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བ་དེ་དག་གིས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པ་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་སེ། 

རང་གི་གདུལ་བ་གང་དུ་ཡློད་པ་དེར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །

དྲུག་པ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་བསློད་པ་ལ། ཆློས་བསན་པའི་སྒློ་

ནས་བསློད་པ་དང་། རིགས་ལྔའི་སྒློ་ནས་བསློད་པ་དང་གཉིས། དང་པློ་ནི། མ་འློངས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ལ་ལྟློས་པའི་ཀན་ཀ་སང་བ་དེ་ནས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཟབ་པའི་ཆློས་སློན་པ་ལ་མཁས་པ་དེ་མཐློང་བས་ངློ་མཚར་དུ་

གྱུར། སློན་མ་བྱུང་བའི་དློན་གསར་དུ་བྱུང་བ་མང་པློ་མཐློང་བས་རད་དུ་གྱུར། འློད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གདུལ་བས་ཉམས་སུ་བངས་པས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དེ་མཐློང་

ནས་དགེས་པས་ཁབ་པར་གྱུར་ནས་འློག་ནས་འཆད་པའི་ཆློས་ཀི་དབངས་འདི་སད་

ཅེས་གསུངས་སློ། །ཨེ་མའློ་ཆློས་དང་པློ་ནི། འདུས་པའི་རློད་བེད་ཀི་གཞུང་དང་། ཨེ་

མའློ་ཆློས་གཉིས་པ་ནི། བརློད་བའི་དློན་ལམ་རིམ་པ་ལྔ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །ཨེ་མའློ་

ཆློས་ཀི་དློན་འབྱུང་བ་ནི་དེ་གཉིས་བརློད་བ་རློད་བེད་དུ་འབེལ་བ་ལ་དམིགས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དློན་དེ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །དེ་གཉིས་བརློད་བ་རློད་བེད་དུ་འབེལ་བ་ལ་

དམིགས་པ་ལས་དློན་གང་བྱུང་ན་དང་པློར་ཆློས་ཐློས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་

ལས་དློན་དག་པ་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། དེ་ལས་བདག་མེད་པ་རློགས་པའི་སྒློམ་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་ནི་རིགས་ལྔ་དང་དེ་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློ་དེའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་ཐུགས་ལ་འདུད་དློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་རབ་ཏུ་དག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ཐློགས་པའི་རེག་པ་བཀག་པ་

དང་མཉམ་པ་སེ་འདྲ་བ་བདེན་པའི་སྤློས་པ་བཀག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་

ཞུགས་པའི་འབས་དུས་ཀི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་གནས་སམ་རེན་དུ་གྱུར་པ། ལས་

ཉློན་གི་དབང་གིས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ན་རྣམ་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། ཤེས་སྒིབ་

ཀིས་བསད་པའི་གཉིས་སུ་སྣང་བ་མེད་པ་དང་། རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རེའི་སྐུ་བརེས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་ཐུགས་ལ་འདུད་

དློ། །ཐུགས་ཀི་སད་དློད་ཙིཏྟ་བསགས་པ་ལའང་འཇུག་པས། ཡློན་ཏན་མ་ལུས་པ་

བསགས་པས་ན་ཐུགས་དང་། སྤིར་འཁློར་བའི་ཐློག་མཐའ་མེད་པ་བཞིན་དུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཐློག་མཐའ་མེད་ཀང་། རློ་རེ་འཆང་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་དང་

པློར་གྱུར་པས་ན་གཙོ་བློ། དུས་གསུམ་དག་གི་ལམ་དུ་བྱུང་། །ཞེས་པ་སེ། དུས་

གསུམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ན་དུས་གསུམ་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ཆེན་

པློའི་དབིངས་གྱུར་པ། །ཞེས་པ་སེ། ཁམས་གསུམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་

པས་ན་ཁམས་གསུམ་པ་དང་། ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་བློན་གཤེགས་

མཛད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་ཐུགས་ལ་འདུད་དློ། །ནམ་

མཁའ་ལྟར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མཁེན་པས་ཁབ་པའི་མེ་ལློང་ལྟ་

བུའི་ཡེ་ཤེས་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་སེ་དེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་དང་། ནམ་མཁའི་ལམ་སེ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པའི་གནས་

པ་པློའི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཟབ་པའི་ཐུགས་ཆློས་དབིངས་ཡེ་

ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། ཆློས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀི་མཆློག་

སློ་སློར་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་འློད་དཔག་མེད་དང་། བ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་དློན་རློགས་པར་སྤློད་པའི་གནས་དེའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་སེ། རིགས་ལྔའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཞེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་

བསློད་ནས་དེའི་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་ཐུགས་ལ་འདུད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་
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ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རང་གཞན་གི་དློན་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པའི་སྤློད་པ་

མཆློག་ནི། བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་དང་། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་

ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལེའུ་ལྔ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་ལྔ་པའི་

གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ན། དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ནི། །ཞེས་པ་ནས་སྤློད་པའི་མཚན་ཉིད་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་

ཇི་བཞིན་པར་བཤད། རྣམ་པར་མི་རློག་དློན་ལས་བྱུང་། །ཞེས་པ་ནས། དངློས་གྲུབ་

རབ་མཆློག་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཅེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། རིགས་ངན་སིག་

མ་མཁན་ལ་སློགས། །ཞེས་པ་ནས། བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་ཡློང་མི་འགྱུར། །ཞེས་

པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད། སྲློག་གཅློད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་གང་། །ཞེས་པ་ནས། 

དེ་དག་སྒྲུབ་པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་འདི་དགློངས་པས་བཤད། མ་དང་

སྲིང་མློ་བུ་མློ་ལ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་

བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། དེ་ནས་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་པ་ནས། 

བང་ཆུབ་སྤློད་པའི་གནས་འདི་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་བཤད་པ་དང་། 

དེ་ནས་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཞེས་པ་ནས། བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཞེས་པའི་བར་

དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་བསང་བར་གསློལ་

ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་སན་

ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་ཞེས་པ་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་མཆློག་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལེའུ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད་པའློ། །དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་

གཞི་ལེའུ་ལྔ་པ་དེས་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དགློངས་

དགློངས་མིན། དྲང་ངེས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ། 

རྒྱུད་རྒྱལ་འདུས་པའི་ཆེ་བ་དང་། །སྲློག་གཅློད་པ་ཡི་སེམས་ཅན་གང་། །ཞེས་སློགས་

དགློངས་གསུངས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་ལྔ་དང་། སྤློས་མེད་ཀི་བསྡུས་པའི་སྤློད་པ་དང་། 

ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་འཕྲློས་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ལ་མ་འློངས་པ་ལ་ལྟློས་

པའི་ཀན་ཀ་སང་བ་དང་། སློན་པ་ལ་ཆློས་བསན་པའི་སྒློ་ནས་བསློད་པ་དང་། རིགས་

ལྔའི་སྒློ་ནས་བསློད་པ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་

ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས། དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་འློད་ཟུང་གི་གློ་བ་

ཆགས་པ་ནི་ལེའུ་ལྔ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །
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༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ 

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་འཆད་པ་ལས་ལེའུ་དྲུག་པ་ 

ནས་དགུ་པའི་བར་གི་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གཉིས་པ་ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གིས་བཤད་པ་ལ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། སགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་གི་

ལེའུས་བཤད་ཚུལ། བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཀི་དློན་གི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་དང་བཞི། 

དང་པློ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་

ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། 

ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། ལེའུ་ལྔ་པས་ལེའུ་དང་པློའི་

དློན་འཆད་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ལེའུ་ལྔ་པར་བཤད་པའི་སྤློད་པ་དེ་

བེད་པ་ལ། ལེའུ་དྲུག་པར་བཤད་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པས་

མཚོན་པའི་རིམ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པ་གཅིག་དགློས་སློ་ཞེས་བསན་

པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ། མཆློད་པའི་ཆློ་ག རློགས་

རིམ་དང་བལ་ན་ཚེ་འདིར་མཆློག་མི་འགྲུབ་པར་བསན་པ། ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསྒློམ་

པ། སྤློད་པའི་ཆློ་ག་དང་ལྔ། དང་པློ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ལ། མདློར་བསན་པ་

དང་། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། སློན་བྱུང་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པས་གསུངས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་

ན། སྒྲུབ་པ་པློའི་སེམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཐུགས་རློ་རེར་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་

པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་གསུངས་སློ། །གང་གསུངས་

ན་སྒྲུབ་པ་པློའི་སེམས་ཐུགས་རློ་རེར་བིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བེད་

པའི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ཡིན་ན། ༀ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། སརྦ་ནི་ཐམས་

ཅད། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། ཙིཏྟ་ནི་ཐུགས། བཛྲ་ནི་རློ་རེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་

རང་བཞིན། ཨཱཏྨ་ཀློ་ནི་བདག་ཉིད། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའློ་སེ། མདློར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་འཇློག་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །མི་བསྐྱློད་པས་ཐུགས་བིན་བརླབས་ཀི་སགས་གསུངས་པ་དེ་

ནས། གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་གསུངས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསུངས་ན། 

ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རྡུལ་དང་བལ་བའི་མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པའི་སྐུ་རློ་རེར་བིན་གིས་བརླབ་

པ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ཏེའློ། །གང་གསུངས་ན། སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་སྐུ་རློ་རེར་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་འདི་

གསུངས་སློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཀཱ་ཡ་ནི་སྐུ། གཞན་རྣམས་སར་ལྟར་རློ། །རྣམ་སྣང་གིས་

སྐུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་སགས་གསུངས་པ་དེ་ནས་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། ། གང་

གིས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་གསུངས་

སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསུངས་ན། སྒྲུབ་པ་པློའི་ངག་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་མཉམ་པ་

ཉིད་དུ་ཞུགས་པས་མི་གཉིས་པ་སེ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པའི་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རློ་རེར་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་

དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་

སློ། །གང་ན། སྒྲུབ་པ་པློའི་ངག་གསུང་རློ་རེར་བིན་གིས་རླློབ་པར་བེད་པའི་སགས་

འདི་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཝཱ་ཀ་ནི་གསུང་། གཞན་སར་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། ཡན་ལག་ཁློ་

བློར་སྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་

བསྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བའློ། །གང་ན། རང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བའློ། །ཐབས་གང་གིས་

ན། རབ་དང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐབས་འདི་ཡིས་སློ། །དེ་གང་ན། ཉན་ཐློས་ལ་སློགས་

པ་ལ་གསང་བར་བ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གང་དུ་

འགློད་པའི་གནས་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་ཁ་རྣམས་སུ་སགས་ཀི་མཚན་མ་ཡི་གེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུམ་གིས་ཤིན་ཏུ་མཚན་པར་བས་པ་ལས། རང་གཞན་གི་དློན་བསྒྲུབ་པའི་གནས་

སྤན་མ། གློས་དཀར་མློ། མཱ་མ་ཀཱིའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤློས་ནས་རློ་རེ་

གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས། གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་སིམ་པས་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་ལ། བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་ངེས་དློན་དུ་

བཤད་པ་དང་། བིན་གིས་རླློབ་པའི་ཆློ་ག་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། 

ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ། སྐུ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་

སགས་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པ། གསུང་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་ངེས་དློན་དུ་བཤད་

པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། ཐུགས་ཀི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་རེས་གཞིག་དང་རིལ་

འཛིན་གི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་སྡུད་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་

ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་

དཔའ་ཆེན་མི་བསྐྱློད་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐུགས་ཀི་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརེགས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་

གི་འློད་གསལ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་

གསང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་

ཏེ། ལུང་སློན་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་པློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

ཞུགས་ནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་

ཟུང་འཇུག་པའི་ཐུགས་རློ་རེ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གསུངས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཐུགས་བིན་རླློབ་ཅེས་བ་བ་

ཡི། །གསང་སགས་དེ་ནི་བཀའ་སྩལ་པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་

གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ལྡློག་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་ཕུང་སློགས་

འློད་གསལ་དུ་དག་པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ༀ་གི་ངེས་དློན་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་རིན་འབྱུང་གི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་ངེས་དློན། འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཙིཏྟའི་ངེས་

དློན། དློན་འགྲུབ་ཀི་བཛྲ་གི་ངེས་དློན། མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་ཕུང་སློགས་འློད་

གསལ་དུ་གཞུག་པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀའི་ངེས་

དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་ཨ་ཧཾ་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ༀ་ཞེས་

བ་བ་དང་པློ་ཡིན། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གཉིས། །ཙིཏྟ་ཡློན་ཏན་ཡློངས་སུ་བརག །བཛྲ་

གཉིས་གཉིས་དང་ལྡན་པ། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨཀ་ལྔ་པ། །ཨ་ཧཾ་ཞེས་པ་དྲུག་པ་སེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་དེ་ཚན་པ་དྲུག་ཏུ་བཅད་པས་ངེས་དློན་གི་རིགས་དྲུག་

དང་། ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་པའི་ༀ་དང་། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གཉིས་ཀི་ངེས་དློན་ནི། 

ངེས་དློན་གི་སྐུ་རློ་རེ། ཙིཏྟ་དང་བཛྲ་གཉིས་ཀི་ངེས་དློན་ནི། ངེས་དློན་གི་གསུང་རློ་རེ། 

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀ་དང་། ཨ་ཧཾ་གཉིས་ཀི་ངེས་དློན་ནི། ངེས་དློན་གི་ཐུགས་རློ་རེ་ཡིན་

ཏེ། ལུང་སློན་ལས། སྐུ་དྲུག་གསུམ་པའི་མིང་ཅན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྐུའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་

སྡུད་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀི་ངེས་དློན་དང་། སྐུའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བསམ་གཏན་གཉིས་

ཀིས་བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི། རྡུལ་དང་བལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བའི་གནས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་ངེས་དློན་དང་། 

རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་པའི་སྐུ་རློ་རེ་བསྐྱེད་པ་ནི། སྐུ་

བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་གསུངས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་

དཔལ་ལྡན་རྣམ་སྣང་མཛད། །རྡུལ་བལ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

ཞུགས་ནས། །སྐུ་ནི་བིན་གིས་རླློབ་པ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་

འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་ལྡློག་པའི་སྒློ་ནས་ཕེ་བའི་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་ནི་ༀ་གི་

ངེས་དློན་དང་། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་ངེས་དློན་དང་། སློར་རློག་ཡེ་

ཤེས་ནི་ཀཱ་ཡའི། བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ནི་བཛྲ་གི། ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ནི་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་

ཀའི། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ནི་ཨ་ཧཾ་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ༀ་ཞེས་

བ་བ་ཚངས་པར་བཤད། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གཉིས། །ཀཱ་ཡ་ཆགས་གཏློགས་དབང་ཕྱུག་

སེ། །བཛྲ་རིག་བེད་ཡིན་པར་བསྒགས། །སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀ་འདློད་པ། །ཨ་ཧཾ་སེམ་བེད་

ཅེས་བརློད་དེ། །དགློངས་པ་ཡིས་ནི་ཡང་དག་བརགས། །ཤེས་རབ་དབེ་བས་དབེ་

བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གསུང་གི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བསམ་གཏན་གཉིས་

ཀིས་སྡུད་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་

དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ངེས་དློན་དང་། གསུང་གི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བསམ་

གཏན་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་པའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི། 

མཉམ་པ་ཉིད་མི་གཉིས་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

པའི་ངེས་དློན་དང་། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གསུང་རློ་རེར་བསྐྱེད་པ་ནི་གསུང་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་གསུངས་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་ཚེ་དཔག་མེད་ཅེས་པ། །ཀུན་ཏུ་མི་གཉིས་རློ་རེ་

ཅན། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་ཞུགས་ནས། །གསུང་ནི་བིན་གིས་རླློབ་པ་

གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་འློད་ཟེར་

སློ་བསངས་ནི་ༀ་གི་ངེས་དློན། སེར་པློ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་ངེས་དློན། དམར་པློ་ཝཱ་ཀ་

གི། ལང་གུ་བཛྲ་གི། དཀར་པློ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱད་མ་ཀའི། དློན་གི་འློད་གསལ་ཨ་ཧཾ་གི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ༀ་ནི་དང་པློར་བསྒགས་པ་ཡིན། །སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

གཉིས། །ཝཱ་ཀ་ནི་ཡློན་ཏན་གསུམ་དུ་གྱུར། །བཛྲ་དུས་ཀི་མིང་ཅན་ཡིན། །སྭ་བྷཱ་ཝ་

ཨཱཏྨ་ཀ་འདློད་པ། །ཨ་ཧཾ་ཞེས་པ་དུས་སུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་

དེ་ཚན་པ་དྲུག་ཏུ་བཅད་པས་ངེས་དློན་གི་རིགས་དྲུག་དང་། ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་

པས་ངེས་དློན་གི་རློ་རེ་གསུམ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ལྟར་ཡང་དག་

བཤད་གསུམ་ཅན། །རེ་རེ་ཞིང་དྲུག་གསུམ་དུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་

རྒྱུད་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་རིམ་པ་མིན་པར་དཀྲུགས་

ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཐུགས་དང་སྐུ་དང་དེ་བཞིན་གསུང་། །རིམ་

ནི་རིམ་པ་མིན་པས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ངེས་དློན་གི་རིགས་དྲུག་

དང་རློ་རེ་གསུམ་ལས། རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་

གཅིག་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། རློ་རེ་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ལས། །བདག་པློའི་

ཆློས་ཅན་གཅིག་ཏུ་བྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རློགས་རིམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་སློ། །གང་ན་སགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་

འཆད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེའློ། །ཐབས་གང་གིས་ན། སློང་པ་བཞི་ས་མ་ཕི་མ་ལ་

རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་སློང་པ་

ས་མ་གསུམ་ལས་མཆློག་དང་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཐབས་འདིས་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །རིམ་

པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་གང་ལས་བྱུང་ན། སྒྱུ་ལུས་ཐིམ་པ་དང་འབྱུང་བའི་

གནས་སུ་གྱུར་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་རྣམ་པར་

བསྒློམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། སྒྱུ་ལུས་དེ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པ་མན་ཆད་ལ་གསང་

བར་བ་བའི་རློ་རེ་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་སེ་དེ་དག་གི་བཞློན་པའི་རླུང་དང་

བཅས་པ་ལས་བྱུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ལ། རེས་ཆགས་ཀི་མཆློད་པ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ། 

རློགས་རིམ་པའི་མཆློད་པ་གཞིན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། སློན་བྱུང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་གསུང་

བིན་གིས་རླློབ་པའི་སགས་གསུངས་པ་དེ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་ཏེ་རིན་འབྱུང་གིས་ལེའུ་དང་པློར་བཤད་པའི་ཡེ་

ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གཞན་ངློ་

ཙམ་དུ་བཞེངས་ཏེ་རེས་ཆགས་ཀི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །རེས་འཇུག་ལ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་རང་རིགས་

ཀི་རིག་མ་འདུ་བས་པའི་འློག་ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀློན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མཆློག་དཔལ་ཏེ་རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། རེས་ཆགས་བའློ་སྙམ་དུ་དགློངས་ནས་ལུས་

ཀིས་འཁྱུད་པ་ནས་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་ལས་ལ་གནས་པའི་བར་དང་། ངག་ཏུ། 

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ ཉ ཧཾ། ཞེས་བརློད་ཅིང་སེམས་

ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་ཆགས་པའི་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་

བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་བསམས་ལ་རེས་ཆགས་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློགས་རིམ་པས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དཀློན་མཆློག་དཔལ་ཏེ་རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས། ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། རེས་ཆགས་བའློ་སྙམ་པའི་བསམ་པས་

འདུ་བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་

དེ། གློང་གི་སགས་དེ་ངེས་དློན་དུ་བཤད་པས་སློན་ཏེ། དེ་ཡང་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་

ལ་ལྡློག་པས་ཕེ་བའི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ༀ་གི་ངེས་དློན། མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་ངེས་དློན། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཨ་ནུ་ར་ག་ཎའི་ངེས་དློན། བ་སྒྲུབ་ཡེ་

ཤེས་བཛྲ་གི། ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀའི་ངེས་དློན་དང་། ཟུང་འཇུག་

ལློངས་སྐུ་དེ་ཨ་ཧཾ་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ལ། ཟུང་འཇུག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་ནི་སགས་འདི་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་པར་ལུང་སློན་ལས་

བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། སློན་བྱུང་ལ་རིན་འབྱུང་གིས་རེས་

ཆགས་ཀི་སགས་གསུངས་པ་དེ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲུབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བ་སེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པས་ལེའུ་དང་པློ་ནས་བཤད་པའི་རློ་རེ་

གདློན་མི་ཟ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་གཞན་ངློ་ཙམ་དུ་

བཞེངས་ནས་མཆློད་པའི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །རེས་འཇུག་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པའི་ལས་ལ་གནས་པའི་འློག་ཏུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བ་སེ་དློན་གྲུབ་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་མཆློད་པ་བའློ་སྙམ་པའི་བསམ་པས་ངག་ཏུ་

ཕཊ། ཅེས་བརློད་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྤི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་རེ་བར་དུ་ཕབ་པས་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་སྐྱེས་པ་ན། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛཱ་ཞེས་སློགས་བརློད་དེ། 

ཡིད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པ་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་

བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་བསམ་པར་བ་ཞིང་། མཆློད་པའི་དུས་རག་ཏུ་རིག་མའི་

འདློད་ཡློན་ལྔ་སྤི་དང་། བེ་བག་ཏུ་རེག་བའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་བས། རང་གི་ལུས་ལ་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་

ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་དེ་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཆློད་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ལ་གཟུགས། སྒ། དྲི། རློ། རེག་བ། ཆློས། 

དྲུག་དག་པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་དྲུག་ནི། སགས་འདི་ཚན་པ་དྲུག་ཏུ་

བཅད་པའི་ངེས་དློན་དང་། ངེས་དློན་གི་རློ་རེ་གསུམ་ནི་ཚན་པ་གསུམ་དུ་བཅད་པའི་

ངེས་དློན་ཡིན་པར་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་པའི་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་ལྔ་འློད་གསལ་དུ་དག་
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པའི་ལྡློག་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་མཆློད་པ་ལྔ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་

ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་མིག་ལ་སློགས་པའི་མངློན་ཤེས་ལྔའི་མཆློད་པ་རྣམས་

ཀིས་མཆློད་ན་ཚེ་དེ་ལ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་

ལས། གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རློ། །རེག་བ་དང་ནི་ཆློས་ཀི་ཁམས། །དེ་དག་

དངློས་པློ་མེད་བས་པ། །སངས་རྒྱས་མཆློད་པ་བ་ན་མེད། །མིག་སློགས་ཡེ་ཤེས་

ལས་བྱུང་བ། །མངློན་ཤེས་ལྔས་ནི་མཛེས་བས་པའི། །མཆློད་པ་བཟང་པློར་བཤད་

པ་འདིས། །བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་བས་

གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། དློན་དངློས་བཤད་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་མཆློད་པ་བཤད་པ་དེ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་

གིས་རློགས་རིམ་དང་བལ་ན་བསྐྱེད་རིམ་རྐང་པའི་ལམ་གིས་ཚེ་འདིར་མཆློག་མི་

འགྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སགས་སྐུ་དང་། 

དེས་མཚོན་པའི་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་འློག་ནས་འཆད་

པའི་ལུས་དབེན་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་དྲུག་པློ་འདི་གསུངས་སློ། །མཚམས་སྦྱློར་གི་

གཞུང་འདིས་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་མན་ཆད་ཀི་ལམ་གིས་ཚེ་འདིར་མཆློག་མི་འགྲུབ་པར་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། གཞུང་འདིས་བསྐྱེད་རིམ་རྐང་པའི་ལམ་གིས་དེ་མི་འགྲུབ་པར་

བསན་པ་གང་ཞིག རྒྱུད་སེ་འློག་མ་མན་ཆད་ལ་བསྐྱེད་རིམ་འཁློར་བཅས་ལས་ལྷག་
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པའི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ར་རྒྱུད་པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། སགས་ལ་ངེས་རློག་ལུས་ཀིས་

ནི། །ངག་གིས་ཡིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པས། །བསྒྲུབ་བ་རབ་མཆློག་དངློས་གྲུབ་

དང་། །ཡིད་ནི་དགའ་དང་མགུ་བ་འློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དློན་ལུས་དབེན་ལས་

བསྒྲུབས་ཤིང་། དབངས་གསལ་ལས་བཏུས་པའི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་རྣམས་

གང་དུ་འདུ་བའི་གནས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་སེ་ངེས་པར་རློག་པའི་ངག་དབེན་རློ་རེའི་

བཟླས་པས། ཡིད་དེ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་གགས་པའི་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་

ལེ་བསྐུལ་བ་དེ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །གང་ན་ངག་དབེན་ལས་རབ་དང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པའི་སེམས་དབེན་དང་། ཚེ་དེ་ལ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པར་བེད་པའི་དངློས་

གྲུབ་སྒྱུ་མའི་ལུས་དང་། ཡིད་དགའ་བ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། མགུ་བ་ཟུང་འཇུག་

རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །གཞུང་འདིས་ལུས་དབེན་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་དྲུག་

བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀིས་ཞེས་པས་ལུས་དབེན་དང་། སགས་ལ་ངེས་རློག ངག་

གིས་ཡིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པས། །ཞེས་པས་ངག་དབེན། རབ་མཆློག་ཅེས་པས་

སེམས་དབེན། དངློས་གྲུབ་ཅེས་པས་སྒྱུ་ལུས་དང་། ཡིད་ནི་དགའ་དང་ཞེས་པས་དློན་

གི་འློད་གསལ་དང་། མགུ་བ་ཞེས་པས་ཟུང་འཇུག་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ། སེམས་དབེན་ལ་སློགས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་བཤད་པ་དང་། 

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་མཆློག་མི་འགྲུབ་པར་བསན་པ་དང་། ཟུང་
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འཇུག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། སེམས་བདག་མེད་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་ངག་དང་ལུས་ཀང་བདག་

མེད་པར་རྣམ་པར་རློགས་པའི་སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །འདི་

དག་གིས་སབས་སུ་སལ་ལྡན་གགས་པ་དང་། གན་ལ་སློགས་པས་སེམས་དབེན་

གིས་ཆློས་ཅན་སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཞེས་སྨྲ་བའང་བཀག་པ་ཡིན་ནློ། །དངློས་གྲུབ་སྒྱུ་མའི་ལུས་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་

དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་ས་མ་ཕི་མ་ལ་སྦྱློར་བ་སེ་ཐིམ་པའི་རླུང་སེམས་ལས་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་སྒྱུ་ལུས་ནི། ནམ་མཁའ་ཐློགས་བཅས་ཀི་རེག་པ་བཀག་པ་བཞིན་དུ། 

བདེན་པའི་སྤློས་པ་བཀག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པའི་དློན་

གི་འློད་གསལ་གི་གནས་སམ་རེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །ཡིད་དགའ་བ་དློན་གི་འློད་

གསལ་དེ་གང་ཞེ་ན། ལུས་མཆེད་པ་དང་། ངག་སྣང་བ་དང་། ཡིད་ཉེར་ཐློབ་ལ་

དམིགས་པ་སེ་བསྐྱེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་གང་དུ་

དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་མངློན་

པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁློ་ན་རེ། རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་སབས་སུ་མངློན་པར་བང་

ཆུབ་པ་འློད་གསལ་གི་རིམ་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་བསྐྱེད་མི་དགློས་ཏེ། བསྐྱེད་

རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆློས་སྐུ་ཐློབ་པར་ནུས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སགས་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་ལྷའི་ལུས་སུ་སྦྱློར་

བ་སེ་བསྐྱེད་པས་མཚོན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་མཐར་ཕིན་

པ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་

གི་བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་མཐར་ཕིན་པ་ཙམ་ལ། ཇི་སྲིད་ཡི་གེ་ལ་སློགས་པའི་

ཀུན་སློང་གི་རློག་པ་ཡློད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཡློད་ཀང་ཡི་གེ་སློགས་ཀི་ཀུན་

སློང་གི་རློག་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་ན་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་དེ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར་དང་། རང་

གི་ལུས་ལྷར་གསལ་བར་སྒློམ་བཞིན་པའི་དུས་ནའང་། རང་གི་ལུས་ལྷའི་སྐུར་དངློས་

གནས་ལ་སློང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། འློ་ན་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་

དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆློས་

སྐུའི་དངློས་རྒྱུ་མི་བེད་ན། དེ་གཉིས་ཀི་དངློས་རྒྱུ་དེ་གང་ཞེ་ན། སེམས་དབེན་གི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཏེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ནི་རྣམ་པར་དཔད་པ་སེ་

ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པར་བས་ནས། སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་

ལས་མདློར་ན་སེ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསྐྱེད། དེ་

བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་

བཞློན་པར་གྱུར་པའི་སགས་ཏེ་རླུང་དང་། འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་

བརགས་པ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། མངློན་པར་བང་

ཆུབ་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དང་ཐུགས་གཉིས་ཀིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་དང་ཆློས་སྐུའི་དངློས་རྒྱུ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསྒློམ་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་

གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། རེན་གང་ལ་གནས་ནས་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་

བསྒློམ་པ། རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་བཟླས་པ། རྣལ་

འབློར་པ་གཉིས་ཀའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་གཞན་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། རློགས་རིམ་གི་ལམ་རིམ་པ་དྲུག་བསན་པ་དེ་ནས་ལེའུ་གསུམ་

པར་བསན་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་སྤློས་ཏེ་རླུང་གི་དེ་ཉིད་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་དེ་ཉིད་

རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་སློགས་གསུངས་སློ། །དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་

འཛིན་ཞེས་པ་ལ་ཚུལ་བཞི་ལས། ཚོགས་གཉིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཔལ་དང་

ལྡན་པས་ན་དཔལ་ལྡན། ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་རང་ལྷར་

གསལ་བའི་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ་སེ་ཡི་གེའི་དློན་ནློ། །གཉིས་

སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ་སེ་སྤིའི་དློན་

ནློ། །རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་

པ་སེ་སྦས་དློན་ནློ། །བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ་སེ་མཐར་ཐུག་གི་དློན་ནློ། །ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པའི་བདག་ཉིད་སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞི་པློ་

ཀུན་གིས་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བས་མཆློད་པའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་པློ་ཀུན་གི་

མཆློག་དྲུག་པ་ཀུན་མཁེན་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འློག་ནས་འཆད་པའི་བསྒློམ་པའི་

མཆློག་ནི་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཉིས་པ་ལ། ཕྲ་མློབསྒློམ་པའི་རེན་ལྷའི་རྣལ་འབློར་བཤད་པ་དང་། ཕྲ་མློའི་

རྣལ་འབློར་ཉིད་བཤད་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དྲང་དློན་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་

གནས་པར་ཏེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པ་

སེ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེས་མཚོན་པའི་ས་བློན་དང་། ཕག་མཚན་དང་། སྐུ་

རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ལྔས་རིམ་གིས་བྱུང་བའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྒློམ་པར་

བ་ཞིང་། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་གཟུགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་

རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བའི་རེན་དེ་ལ་གནས་ནས། བསྐྱེད་རིམ་གི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་

འབློར་བསྒློམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། རིམ་པ་བཞི་པའི་

དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་ཉེར་ཐློབ་ཀིས་མཚོན་པའི་

སྣང་བའི་ཚོགས་དང་། འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་ཉེར་ཐློབ་དང་དུས་མཉམ་དུ་

ཟུང་འཇུག་པའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བ་དེས་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་གཟུགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

སློན་པློར་བསྒློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་ཞུགས་ནས། རགས་པའི་སྤྲུལ་

སྐུ་བཟུང་བའི་རེན་གི་རློགས་རིམ་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསྒློམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརམ་

པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསན་རྒྱས་བཤད་གཉིས། དང་པློ་ནི། སྣ་ཡི་རེ་མློར་ཞེས་

སློགས་ཀི་གཞུང་འདིས། སེམས་ཅན་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དེ་ཉིད། བསྐྱེད་རིམ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་ལྷའི་དེ་ཉིད། རླུང་གི་དེ་ཉིད། སགས་ཀི་དེ་ཉིད། ཡེ་ཤེས་ཀི་དེ་ཉིད། ཡློངས་སུ་

དག་པའི་ལྷའི་དེ་ཉིད་དང་དྲུག་བསན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། གཞིའི་ཕློ་མློ་གཉིས་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་གཏུམ་མློ་སྦར་ཏེ་སེང་དུ་སློང་བས་ལུས་ཀི་ར་ནང་སློ་སློ་ན་གནས་པའི་

བང་སེམས་རིམ་གིས་ཞུ་བ་གསང་གནས་ཀི་རེར་བབ་པ་མའི་སྐྱེ་གནས་སུ་འདྲེས་

པའི་དབུས་སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རླུང་སེམས་ཞུགས་ནས་སྐྱེ་བ་བངས་པ་ནི། སྣ་ཡི་རེ་

མློ་ཡུངས་ཀར་བསམ་ཞེས་པའི་དློན་དང་། སེམས་ཅན་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་བངས་པའི་དེ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་བདུད་རིའི་རྒྱུད་ལས། བདུད་རི་ས་བློན་ཞེས་བཤད་དེ། །དེ་ལས་

འགློ་བ་གསུམ་པློ་སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སྲིད་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་

དང་མཐུན་པར་ལྷ་བསྐྱེད་ནས་བསྒློམ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་བང་སེམས་རིམ་གིས་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །གློང་བུའི་གཟུགས་

ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་རབ་ཏུ་བརག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་

གནས་ཀི་རེར་ཕབ་པ་དེ་ལ་སེམས་བཟུང་ཞིང་། དེ་བརན་པ་ན་ཡུམ་གི་པདྨར་ཡིད་

ཀིས་ཕྱུང་བ་དེའི་ནང་དུ། མི་འགློ་བ་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་འགློ་བ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཡུངས་

ཀར་གི་སྒས་བསན་པའི་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཉམས་

དགའ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་དེ་གང་ནས་

བྱུང་ན། ཡབ་ཡུམ་གི་གསང་གནས་གཉིས་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་ཡིད་ཀི་ཤེས་

པས་བརགས་པ་སེ་བསྒློམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི། འགློ་དང་མི་འགློ་ཡུངས་ཀར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ། །ཞེས་པའི་དློན་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལྷའི་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། གསང་གནས་ན་གནས་པའི་ཐུར་སེལ་སེར་པློས་གཙོ་བས་

ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་བེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ་ན་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དྲག་ཏུ་

རྒྱུ། ལྟེ་བ་ན་གནས་པའི་མཉམ་གནས་ལང་སེར་གིས་གཙོ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་

ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གཡློན་ནས་རྒྱུ། དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་ཁར་

གནས་པའི་སྲློག་འཛིན་དཀར་པློ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དལ་བར་རྒྱུ། མགིན་པ་ན་

གནས་པའི་གེན་རྒྱུ་དམར་པློ་སྣ་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། ཚིགས་རྣམས་ལ་ཁབ་

སེ་གནས་པའི་ཁབ་བེད་ཀི་རླུང་སློ་བསངས་ནི། ལམ་གི་སབས་སུ་རླུང་ལ་དབང་ཐློབ་

པའམ། གཞི་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏློགས་སྣ་བུག་ནས་མི་རྒྱུ་ལ། དེ་ནི་སྣ་རེར་ཡུངས་

ཀར་བསམ་པའི་དློན་དང་། རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། སྣ་རེར་

ཡུངས་ཀར་ཞེས་བ་བ། །སྲློག་དང་རློལ་བའི་བརག་པ་འློ། །སྲློག་དང་རློལ་ལ་གནས་

པ་ནི། །འློད་ཟེར་ལྔ་པློ་སངས་རྒྱས་དངློས། །སེང་གི་སྣ་ལས་ངེས་འབྱུང་བ། །གཡློན་

དང་གཡས་དང་གཉིས་ཀ་དང་། །དལ་བ་ཞེས་བ་རྣམ་བཞིར་འགྱུར། །ནང་གི་དུས་ནི་

ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་བའི་རླུང་བཞི་གང་རུང་གིས་གཙོ་

བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཐུན་ཕེད་དམ། དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་བེད་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་

སྦྱློར་བ་ལ་དམིགས་པ་ནི། སྣ་ཡི་རེ་མློར་ཡུངས་ཀར་བསམ་པའི་ངེས་དློན་དང་། 

སགས་ཀི་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། རང་སགས་བཞི་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཉིན་

མཚན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐུན་ཕེད་དུས་སུ་གནས་བེད་དེ། །རིམ་ནི་གློ་རིམ་ཇི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཞིན་དུའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འགློ་བ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་། མི་འགློ་བ་དེ་ལ་

ཞློན་པའི་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ཡུངས་ཀར་གི་སྒས་བསན་པའི་

རེན་དང་བརེན་པར་གནས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །དློན་གི་འློད་གསལ་གི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་གནས་སམ་རེན་དུ་གྱུར་པ་སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་ལྔ་འཕྲློ་བས་ན་ཉམས་དགའ་བ། 

བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་གསང་བར་བ་བའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་བརགས་པ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྒློམ་པ་ནི་ཡློངས་སུ་དག་

པའི་ལྷའི་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་དགློངས་གཞིར་བས་ནས་རྡུལ་གཅིག་གི་སེང་

ན་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བཞུགས་པར་སློན་

པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདློ་ཡློད་དེ། ཕལ་པློ་ཆེ་ལས། སྐྲ་ཙམ་ཁློན་གཅིག་ལ་ཡང་

སངས་རྒྱས་ནི། །རྣམ་མང་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བེ་སྙེད་བཞུགས། །ཞེས་དང་། བཟང་

སྤློད་ལས། རྡུལ་གཅིག་སེང་ན་ཞེས་སློགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ། གེན་རྒྱུ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རློར་བཟླས། སྲློག་འཛིན་མི་བསྐྱློད་

པའི། ཐུར་སེལ་རིན་འབྱུང་གི མཉམ་གནས་དློན་གྲུབ་ཀི་རློར་བཟླས། རླུང་གི་གཙོ་

བློ་རེ་རེ་རྒྱུ་བ་ན་འཁློར་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཟླས་པའི་གངས་དང་བཅས་པ་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། སྙིང་ཁའི་མི་

ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དང་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་གེན་རྒྱུ་མེ་རླུང་

གིས་གཙོ་བས་ནས་སྣ་བུག་གཡས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ། ནང་དུ་འཇུག་པ་སངས་རྒྱས་

རྣམ་སྣང་གི་སྐུའི་གནས་ༀ་གདངས་དང་། ནང་དུ་གནས་པ་གསུང་འློད་དཔག་མེད་

ཀི་གནས་ཨཱ་ཡི་གདངས་དང་། ཕིར་ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་། དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་སྙིང་ཁའི་མི་

ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྲློག་འཛིན་ཆུའི་རླུང་སྤན་གི་ཚུལ་དུ་དཀར་ཞིང་སྣ་བུག་

གཉིས་ནས་དལ་བར་རྒྱུ་བ་ལ། ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་དང་། གནས་པ་ཨཱཿ དང་། ཕིར་ལྡང་

བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་ཆེན་གསེར་གི་

དཀིལ་འཁློར་དང་ཁ་དློག་འདྲ་བའི་ཐུར་སེལ་སེར་པློ་སའི་རླུང་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་

དྲག་པློར་རྒྱུ་བ་ལ་དེའི་སེང་དུ་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་། མཆློག་ཡི་

གེ་གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་ནན་ཏན་དུ་བསྒློམ་

པར་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་

མཉམ་གནས་རླུང་གི་རླུང་ཁ་དློག་ལང་སེར་གིས་གཙོ་བས་ནས་སྣ་བུག་གཡློན་ནས་

རྒྱུ་བ་ལ། རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ། གནས་པ་ཨཱཿ ཕིར་ལྡང་བ་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་

པའི་ཚུལ་ཏེ་ས་བློན་ཞི་བ་ཧཱུཾ་ཐུང་ངུའི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་དེ་སྤློ་བར་བའློ། །

ལྔ་པ་ནི། གེན་རྒྱུ་གཡས། མཉམ་གནས་གཡློན། སྲློག་ཐུར་གཉིས། གཉིས་

ཀ་ནས་རྒྱུ་བ། དེ་ཁློ་ནར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་གང་རུང་

གཅིག་གཙོ་བློར་རྒྱུ་བའི་ཚེ་གཞན་གསུམ་ཡང་དེའི་འཁློར་རམ་ཁད་པར་དག་ཏུ་ཆུད་

པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནློ། །དཔེར་ན། གེན་རྒྱུས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དེའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཁ་དློག་དམར་པློ་ཡིན་པའི་དབང་གིས། དེའི་འཁློར་རྣམས་རང་རང་གི་ཁ་དློག་ལ་

དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་འཇའ་ཚོན་གཅིག་བཞིན་དུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་

གཞུང་འདིས་གེན་རྒྱུ་གཡས་ཁློ་ན། མཉམ་གནས་གཡློན་ཁློ་ན། སྲློག་ཐུར་གཉིས། 

གཉིས་ཀ་ཁློ་ན་ནས་རྒྱུ་བ་བཀག་ཅིང་། ར་བའི་རླུང་བཞིའམ་མགློན་པློ་བཞིའི་རླུང་

དང་། ལྷ་མློ་བཞིའི་རླུང་དློན་གཅིག་ཏུ་འདློད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་མློ་བཞིའི་

རླུང་རིམ་ཅན་ཁློ་ནར་རྒྱུ་ཞིང་། མགློན་པློ་བཞིའི་རླུང་དུས་མཉམ་ཁློ་ནར་རྒྱུ་བའི་ཕིར། 

འློ་ན་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་རླུང་གངས་ཇི་ཙམ་ཞིག་རྒྱུ་ཞེ་ན། ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་

བཅུ་གཉིས་སམ། ཐུན་ཕེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་རླུང་རྒྱུ་བའི་ཐུན་ཕེད་པ་རེ་ལ་མགློན་

པློ་རེ་རེའི་རླུང་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་རེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལྷ་མློ་བཞིས་བགློས་པའི་ལྷ་མློ་རེ་

རེའི་ཐློབ་སལ་ལ་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་རེ་རྒྱུ་ཞིང་བསློམས་པས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་

གཉིས་གཅིག་ཏུ་རིས་པའི་ཉི་ཁི་ཆིག་སློང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་སེ། ལུང་སློན་ལས། གློས་

དཀར་ལ་སློགས་བཟླས་བཤད་པ། །བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་དང་ཉི་ཤུ་ལྔ། །བཞི་པློ་ལེགས་

པར་བསྒེས་པ་ནི། །བཞི་བསྡུས་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་ཉིད་དློ། །དགུ་བརྒྱ་དག་ཏུ་གང་བསན་

པ། །ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་རིམ་གིས་ནི། །དེ་ནི་སློ་སློར་འབྱུང་བ་ལས། །ཉི་ཁི་ཆིག་སློང་

དྲུག་བརྒྱ་འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་ལ་ཤེས་བ་རླུང་གི་སྒློ་ནས་ཕེ་ན། ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་

རླུང་གི་རློར་བཟླས་གཉིས། སགས་ཀི་སྒློ་ནས་ཕེ་ན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་

དང་། ཧཱུཾ་ཧློའི་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་རློར་བཟླས་སུ་ཡློད་ཅིང་། རློར་བཟླས་བེད་པའི་སབས་

དེ་ལ་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ། ར་བའི་རླུང་དང་མིག་གི་མངློན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཤེས་སློགས་མངློན་ཤེས་ལྔ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བེད་

པ་དང་། ལུས་དབེན་ཐློབ་ནས་སེམས་དབེན་གི་རློགས་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་

དང་པློར་ར་བའི་རླུང་དང་། དེ་ལ་ནུས་པ་རེད་པ་ནི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་

བེད་པའི་སབས་དང་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། འདིར་གསུངས་པ་ནི་སེམས་དབེན་གི་

རློགས་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་བེད་པའི་རློར་བཟླས་སློ། །འདིར་ཁ་ཅིག ར་བའི་

རླུང་གི་རློར་བཟླས་བེད་པའི་ཚེ། རླུང་བཞི་པློ་རང་རང་གི་གནས་ནས་ལྡང་འཇུག་

གནས་གསུམ་བེད་པར་འདློད་པ་ནི་སབས་འདིའི་རློར་བཟླས་ཀི་གནད་མ་རློགས་པ་

ཡིན་ཏེ། སབས་འདིའི་རློར་བཟླས་ཀི་དགློས་པ་ནི་སྙིང་ཁའི་ར་མདུད་གློལ་བའི་ཆེད་

ཡིན་ལ། དེ་གློལ་བ་ལ་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་

རློར་བཟླས་བེད་དགློས་ཤིང་། ལེའུ་གསུམ་པ་དང་དྲུག་པ་ར་འགེལ་གིས་ཀང་དེ་

ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ལ། རློགས་རིམ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་གསང་བའི་སྣ་

རེར་ཕག་མཚན་ཕྲ་མློ་བསྒློམ་ཚུལ་དང་། དེ་བསྒློམ་པའི་དགློས་པ་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། སྐྱེས་པའི་རེན་ཅན་གི་རློགས་རིམ་པས། ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་

མདློག་དང་འདྲ་བའི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་ནས་ཀི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་པ་གཅིག་སྣའི་རེ་

མློར་ཏེ་རློ་རེའི་བུག་པའི་ཁའི་དྷཱ་ཏིའི་མར་སྣར་ཁད་པར་དུ་སེ། ནན་ཏན་གི་ཚུལ་གིས་

རྣམ་པར་བསམ་པར་བའློ། །བུད་མེད་ཀི་རེན་ཅན་གི་རློགས་རིམ་པས་ཙ་ན་ཀ་སེ་

མློན་སྲན་རེའུ་ཡི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་ཞིག་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གེ་སར་དང་

བཅས་པ་སྣའི་རེ་མློར་ཏེ། ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་ཀི་དྷུ་ཏིའི་མར་སྣར་བསྒློམ་པ་འདི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཤེས་ཏེ་དེ་ལྟར་བསྒློམས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གཞློལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་རིགས་ལྷག་མའི་སྒྲུབ་པ་པློས་གསང་གནས་ཀི་སྣའི་རེ་

མློར་ཏེ་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣར་འཁློར་ལློ་དང་སློགས་པས་རིན་པློ་ཆེ་དང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་

རྣམས་ཁད་པར་དུ་བརགས་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློག་སྒློར་ཕྲ་མློ་བསྒློམས་པ་ལས་ཕན་ཡློན་གང་འཐློབ་སྙམ་ན། 

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡློན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་གང་ལ་

ཡློད་པའི་མི་སློབ་པའི་བང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་གནས་སམ་རེན་དུ་གྱུར་པ། ཉློན་སྒིབ་ཀི་

དངློས་གཉེན་དུ་གྱུར་པས་ཉམས་དགའ་བ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་འདྲ་བའི་འློད་གསལ་དེ་གང་ལས་བྱུང་ན་འློག་སྒློར་ཕྲ་མློ་

མན་ངག་བཞིན་དུ་བསྒློམས་པས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བས་ཏེ། 

སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དྲངས་ནས་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐྱངས་

པའི་མཐར་སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་འབྱུང་ཞིང་། སེམས་དབེན་གི་

རླུང་སེམས་ལས་མདློར་ན་སེ་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད། 

དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་སྤློ་བ་སེ་གཞུག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ནློ། །མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་རེན་གང་ལ་བརེན་ནས་གནས་ན་སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་སེ་གཞིའི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་གགས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་རྣམ་སིན་གི་ལུས་དེ་ལ་

བརེན་ནས་གནས་སློ། །འློ་ན་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འབྱུང་བའི་གནས་སམ་རེན་དུ་

གྱུར་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཚིག་གི་སད་དློད་པ་ཏ་གནས་ལའང་འཇུག་པས། ཟུང་འཇུག་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་འབྱུང་བའི་གནས་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རློགས་པའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །

ལྔ་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་

གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྤློད་པ་དངློས་བསན་པ། ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར་

བསན་པ། དེ་དག་གི་ཕན་ཡློན་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། རློགས་རིམ་གི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསན་པ་དེ་ནས། དཔལ་ལྡན་

རློ་རེ་འཛིན་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ཀུན་སློན་པ་པློས་

སྒིབ་པ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་དག་པ་ཉན་ཐློས་སློགས་ལ་གསང་བར་བ་བའི་དམ་པ་

རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས། སྤློས་བཅས་སློགས་སྤློད་

པ་ཀུན་གི་ནང་ནས་ཕིའི་གཡེང་བ་ལ་མི་ལྟློས་པར་ནང་དུ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་

སྦྱར་བའི་ཐབས་ཀི་མཆློག་བྷུ་སུ་ཀུའི་སྤློད་པ་དེ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པ་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི་ལ་མཁས་པའི་

ཤེས་རབ་ཅན་གི་རྣལ་འབློར་པས་གཟུགས་དང་སྒ་དང་རློ་དང་དེས་མཚོན་པའི་དྲི་

དང་རེག་བ་སེ་འདློད་ཡློན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། གསང་བའི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་ཆེན་པློ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་འློད་གསལ་གིས་ལེགས་པར་

མཆློད་པ་སེ་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་ནས་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྤློད་པའི་སབས་སུ་ལུས་རྒྱས་པ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་

ཀི་འབས་བུ་འདློད་པ་ཡིས། ཟས་སུ་བཤང་གཅིས་མཚོན་པའི་བདུད་རི་ལྔ་ཟློས་ན་ནི། 

གནས་སབས་སུ་ལུས་རྒྱས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་སྐྱློན་མེད་
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པ་ཡང་དག་པ་བ་ན་མེད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་

རྣལ་འབློར་པས་དྲག་ལས་ཀི་སབས་སུ་རང་གི་ཟས་ཀི་ཕིར་ཤ་རྣམས་ཟ་བ་དང་། 

རང་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་དང་འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་མ་འབུལ་བའི་ཤ་ཆེན་དག་ནི་རབ་ཏུ་

བརགས་པ་སེ་ལློངས་སྤད་ན། གསང་བ་བསད་ལས་ཀི་དངློས་གྲུབ་དང་། སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། 

དེར་མ་ཟད་རི་ལུ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་སབས་སུ་རང་རང་གི་ལས་ཀི་

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ཁ་ཟས་དག་བསེན་ན་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རློ། །རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་གང་པློ་ཆེའི་ཤ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་རིན་འབྱུང་གི་རའི་ཤ་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་དམ་པ་བ་གང་གི་ཤ་དང་། 

དློན་གྲུབ་ཀི་ཁིའི་ཤ་རྣམས་རང་གི་ཟས་དང་གཏློར་མར་འབུལ་བའི་བཟའ་བ་དང་

ལློངས་སྤློད་པར་བའློ། །དྲག་ལས་ཀི་སབས་སུ་ཙམ་པ་རྐང་པའི་ཟས་དག་ནི་མི་

དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སབས་སུ་དེ་རྐང་པའི་ཟས་ལྷ་ལ་བཤློས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་དང་། ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར་བཤད་པ་འདི་

ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བློ་ཕག་རྒྱ་ཅན་དང་། མི་བསྐྱློད་པ་ལ་

སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་མཉེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་རང་རྒྱུད་

ལ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་འདློད་ཁམས་ན་

གནས་པའི་རིག་མ་ཐམས་ཅད་ལ། ལློངས་སྤློད་པའི་དབང་ཕག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། 

འཇིག་རེན་ཏེ་ལས་ཀི་ས་པ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་རེན་ཅན་གི་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་

བང་ཆུབ་ཀི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིན་ཅིང་གློལ་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལས་ནི་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་

རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་དང་ལྡན་པས་ན་གཙོ་བློ། སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་ཟིལ་

གིས་གནློན་པས་ན་གཟི་བརིད་ཅན། འཇིག་རེན་གི་ཆློས་བརྒྱད་ཀིས་བརི་བར་མི་

ནུས་པས་ན་སློབས་དང་ལྡན་པ། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པས་ན་

མདངས་བཟང་བ། རག་ཏུ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་པས་ན་མཐློང་ན་ཡིད་དུ་འློང་བ། 

ཕིའི་ཕག་རྒྱ་དང་སགས་ཀིས་བསྐུལ་བ་མེད་པར་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་གང་མཐློང་

བའི་འཇིག་རེན་འདི་དག་རང་གི་དབང་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །བསྐྱེད་རིམ་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཐམས་ཅད་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་རློགས་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་བེད་པའི་སྤློད་པ་འདི་ནི་སྣློད་མིན་ལ་གསང་

བར་བ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་དམ་པ་སེ། ཡང་དག་པའི་སགས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་རློགས་རིམ་པའི་སྤློད་པ་འདི་ལ་བརེན་

ནས། ལུས་ངག་སེམས་ལས་འདའ་བ་སེ་ཐ་མལ་པའི་ལུས་སངས་ནས་རློ་རེའི་སྐུ་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའློ། །དེ་འདྲ་བའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་དུས་བསལ་པ་

གངས་མེད་སློགས་ལ་བལྟློས་པ་མེད་པར་མྱུར་དུ་བ་ན་མེད་པའི་གློ་འཕང་མི་སློབ་

པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རློ་རེ་སྙིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་

ལས། རྣམ་རློག་མེད་པའི་སགས་པ་ནི། །འདི་ལྟའི་ཏིང་འཛིན་ལྡན་པ་དག །ངེས་པའི་

དུས་ནི་ཡློངས་སངས་ནས། །བ་མེད་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འདི་དག་གིས་ནི་སྤློད་པ་བེད་ཚུལ་དང་། བཤང་གཅི་སློགས་ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་

པར་རྣམས་ངེས་དློན་དུ་མ་བཤད་པར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལྟར་བསན་པའི་ཆ་ནས་དྲང་
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དློན་དུ་བཤད་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་

འཇུག་པ། སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ངེས་དློན་དང་། ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར་གི་ངེས་དློན་དང་། 

དེ་དག་གི་ཕན་ཡློན་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། རློགས་རིམ་གི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསན་པ་དེ་ནས། རློགས་རིམ་

པའི་རྣལ་འབློར་པས་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་ངེས་དློན་གསུངས་པ་

ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་བདེ་གཤེགས་གཙོ་བློས་ཀང་། །གསང་བའི་དམ་པ་

གསུངས་པ་ནི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དློན་གི་ཕིར། །སྤློད་མཆློག་དམ་པ་ཀུན་

གསུངས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སེམས་དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་ནི་གཟུགས་སྒ་རློ་གསུམ་གི་

ངེས་དློན་དང་། སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རེ་རེ་ལ་རླུང་སེམས་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་

དྲུག་ནི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ངེས་དློན་དང་། ཕི་རློལ་ཏུ་མཛོད་ལས། སད་ཅིག་མ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་

ལ། །དེ་ཡི་སད་ཅིག་དེ་དག་ཀང་། །དྲུག་ཅུ་ལ་ནི་ཐང་ཅིག་གློ །ཡུད་ཙམ་ཉིན་ཞག་ཟླ་

གསུམ་ནི། །གློང་ནས་གློང་དུ་སུམ་ཅུར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སད་ཅིག་

ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཟླ་ཕེད་ཟླ་བ་ལློ་སེ་དྲུག་བསགས་པ་ལས་བསལ་པ་གཅིག་འབྱུང་

བ་བཞིན་དུ། སེམས་དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་དང་དེ་རེ་རེ་ལ་རླུང་སེམས་གཉིས་སུ་

ཕེ་བའི་དྲུག་ལས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཅིག་འབྱུང་བ་

ནི་ལྡན་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དགློངས་པ་ལུང་སློན་ལས། སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་

ཙམ་དང་། །ཟླ་ཕེད་ཟླ་བ་ལློ་ཡི་དུས། །གངས་གསུམ་བསལ་པ་གཅིག་ཅེས་པ། །སད་



  293  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཅིག་མ་ནི་གཅིག་ལ་བརློད། །ཟླ་བ་དྲུག་བཤད་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྒྱུ་ལུས་ལློངས་སྐུ་དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་དློན་གི་

འློད་གསལ་ནི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ལས་འདས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་ཀུན་གིས་

བསགས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དངློས་མེད་རློགས་པར་ལློངས་སྤློད་པ། །སད་

ཅིག་གཅིག་ཏུ་བསགས་པ་སེ། །དུས་གསུམ་ལས་འདས་ཡིན་པར་དགློངས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། རློགས་རིམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་བས་པ་ལ་

བརེན་ནས་མཆློད་པ་ཆེན་པློ་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བས་ནས་སུ། དེ་ལས་

གསང་བའི་དེ་ཉིད་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཅན་གིས་ཟླ་

དྲུག་བསྒློམ། །གསང་བའི་དེ་ཉིད་མཆློད་ཆེན་གིས། །ལེགས་པར་མཆློད་ནས་བསྒློམ་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། གཟུགས་དང་སྒ་དང་

རློར་ལྡན་པ། །རྣལ་འབློར་པས་ནི་ཟླ་དྲུག་བསྒློམ། །མཆློད་ཆེན་དེ་ནི་བས་ནས་

སུ། །གསང་བའི་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་བསྒློམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་དང་། གཅི་བ་དབང་པློ་ལྔ་ཟས་སུ་ཟ་བ་སེ་

བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ནི། དངློས་གྲུབ་འབས་བུ་འདློད་པ་

ཡིས། །ཟས་སུ་བཤང་གཅི་ཟློས་ན་ནི། །ཞེས་པའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་འདྲ་བའི་འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་པ་བས་ན། ལས་ཉློན་གིས་འདུས་མ་བས་ཤིང་། བདེན་འཛིན་གི་

རློག་པ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

སྐྱློན་མེད་པ། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཡུལ་

དང་དབང་པློ་སྦྱློར་བ་ནི། །བཤང་གཅི་ཟས་སུ་བེད་པ་འློ། །བས་ན་དེ་འདྲའི་དངློས་
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གྲུབ་ནི། །བཟའ་བ་རྣམ་རློག་མེད་པ་འློ། །དེ་ཉིད་འདི་ནི་བ་མེད་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་

གཅིག་ལས་བྱུང་བའློ། །རློག་མེད་འདུས་ནི་མ་བས་ཤིང་། །མི་རློག་དློན་ནི་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཤའི་སད་དློད་ལ་མཾ་ས་ཞེས་པའི་མའི་ཐིག་ལེ་ས་

ལ་བིན། མཱ་ལ་མ་ཀཱི་བསྣན་པའི་མཱ་མ་ཀཱི་ནི་བདག་ཉིད་མ་ཞེས་པ་ལ་འཇུག་པས། 

བདག་བིན་བརླབས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། སཾ་ལ་བློ་དྷི་བསྣན་པའི་སཾ་བློ་དྷི་ནི་

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ལ་འཇུག་པས། མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་

གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཟུང་འཇུག་ནི། ཤ་རྣམ་པར་ཟ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། 

ལུང་སློན་ལས། མཱཾ་ནི་མཱ་མ་ཀཱིར་བཤད་དེ། །ས་ནི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའློ། །བསམ་

གཏན་དེ་ནི་དགའ་སྤློད་པ། །ཤ་ཞེས་བ་བར་དེ་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཏེ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པ་ནི། 

ཤ་ཆེན་དག་ནི་རབ་བརགས་ན། །ཞེས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་རྣལ་འབློར་ནི། །ཤ་ཆེན་དེ་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་

གསུམ་གི་རློ་རེ་གསུམ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི། སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་

ཡི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་

སློན་ལས། གསང་བ་ཡི་ནི་གློ་འཕང་མཆློག །རློ་རེ་གསུམ་ནི་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་རིགས་ལྔའི་

གངས་དང་མཉམ་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་ནི། གང་པློ་ཆེའི་ཤ རའི་ཤ བ་གང་གི་ཤ ཁིའི་ཤ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་ཤ་ཆེན་རྣམས་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་གང་ཆེན་

ར། །དེ་བཞིན་ཁི་ལ་སློགས་པའི་ཤ །ཕུང་པློ་ལ་སློགས་རིགས་དབེ་བས། །ཇི་སད་

བཤད་དང་གངས་མཉམ་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་

དགའ་བས་གནས་པ་ནི་ཤ་རྣམས་ཟས་སུ་ཟ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

རྣལ་འབློར་གང་ཞིག་གཉིས་མེད་པ། །བསམ་གཏན་དགའ་བ་ཞེས་བ་ཟས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། རློགས་རིམ་མཐློན་པློ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས། འཇིག་

རེན་པ་མཚན་ཉིད་ཐེག་པའི་ལམ་དང་། དེ་ལས་འདས་པ་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་གི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཙམ་གིས་ཆློག་པར་མི་འཛིན་པ་ནི། དྲག་ལས་ཀི་ཚེ་ཙམ་པ་རྐང་པའི་

ཟས་མི་གསློལ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཁམ་ཞེས་བ་བ་འཇིག་རེན་

པ། །འཇིག་རེན་འདས་པའི་ངློ་བློར་འགྱུར། །གང་ཡང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་

མཆློག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་དེ་གང་ལ་གནས་ན། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་བདེ་བས་ཞི་མཐའ་སློང་ཞིང་། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་དེས་སྲིད་མཐའ་

སློང་བ་དང་། མཐའ་དེ་གཉིས་ལ་མི་གནས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་གནས་པ་ཡིན་

ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མཁས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པའློ། །དེ་བཞིན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་

པ། །དེ་ནི་འཁློར་དང་གཅིག་ཤློས་སངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་དང་ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར་བརེན་པའི་ཕན་

ཡློན་ནི། ལུང་སློན་ལས། རྣལ་འབློར་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པློ་འདིས། །ཞེས་པ་ནས། 

གཙོ་བློ་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་གི། །དམ་ཚིག་ཡིན་ཏེ་དམ་ཚིག་མཆློག །ཅེས་པའི་

བར་གིས་བསན་ནློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་སློན་

པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལེའུ་དྲུག་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་གཞུང་གང་དང་

གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ན། དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་

བསྐྱློད་པ་ཞེས་པ་ནས། མཆློག་རབ་འདི་ཡི་སྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བ། ཞེས་པའི་བར་དྲང་

ངེས་ཀིས་བཤད། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀློན་མཆློག་

དཔལ་ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སྦྱློར་བ་བསྒློམ་པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་

བཤད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན། །ཞེས་པ་ནས། བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་

ཚུལ་བཞིས་བཤད། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཞེས་པ་ནས། གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

བརགས་བསྒློམ། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་ཞེས་

པ་ནས། ཆློས་ཀི་ཚིག་ནི་རབ་ཏུ་བརློད། །ཅེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། དེ་

ནས་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན་ཞེས་པ་ནས། ལུས་ངག་སེམས་ལས་འདའ་བའློ། །ཞེས་

པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད་པའློ། །དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་དྲུག་

པ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དྲང་ངེས་གཉིས། དགློངས་བཤད་དང་ཚུལ་བཞིས་བཀྲལ་

བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ། མཆློད་པའི་ཆློ་ག 

རློགས་རིམ་གི་ལམ་རིམ་པ་དྲུག རློགས་རིམ་པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་སྒློམ་པ་དང་

སྤློད་པའི་ཆློ་ག་རྣམས། འཆད་ཚུལ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས། ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པས། ལྔ་པློ་དེའི་རྒྱུད་ལ་འློད་ཟུང་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི། ལེའུ་དྲུག་པ་མཐའ་

དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། །

གཉིས་པ་སགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་གི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་

མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་

བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། ལེའུ་དྲུག་པས་ལེའུ་དང་པློའི་དློན་

འཆད་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས་ལེའུ་ལྔ་པར་བསན་པའི་སྤློད་པ། དྲུག་པར་བསན་

པ་དེ་སར་ཡང་སྤློས་ཏེ་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་ཏེ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྤློད་

པ་གསུམ་བསན་པ། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་གིས་དག་པའི་ལྷ་སྐུ་བསྐྱེད་པ། རྣལ་འབློར་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙློམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་བསན་པ། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་བསན་

པའློ། །དང་པློ་ནི། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས། དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་

ལམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རེས་དྲན་དྲུག་གི་རློགས་རིམ་གི་ལམ་དང་སགས་ཀི་སྤློད་པ་

བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་ཐློབ་བ་མཆློག་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་

ཆུབ་པའི་གློ་འཕང་གསུམ་བརློད་བར་སློན་པའི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་སྤློད་པས་བང་ཆུབ་

བསྒྲུབ་དགློས་པར་བསན་པ། ལམ་འདི་ལ་བརེན་པའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་བློན་

ཟིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྤློད་པ་འདིས་བང་ཆུབ་བརེས་པར་བསན་པ། འདློད་ཡློན་ལ་

ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་ཀི་བསྒློམ་བསམ་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ། སྤིའི་དློན་
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དང་། ཡན་ལག་གི་དློན་གཉིས། དང་པློ་ལ། སྤློད་པའི་རྣམ་གངས་དང་དབེ་བ། སྤློད་

པ་བེད་པའི་དུས་དང་བ་ཚུལ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ལེའུ་ལྔ་པ་ནས་འབྱུང་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་མཆློག་དང་། བདུན་པ་

ནས་འབྱུང་བའི་སགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་དང་། དགུ་པ་ནས་འབྱུང་བའི་སགས་ཀི་

སྤློད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤློད་པ་དང་། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་འབྱུང་

བའི་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་འདློད་

ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་བང་སེམས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་རྣམས་

མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནློ། །སྤློད་པའི་དབེ་བ་ལ། འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་

སྤློད་པ་དང་། བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་གཉིས། ཕི་མ་ལ་རེན་གི་སྒློ་ནས་དབེ་ན། 

བསྐྱེད་རློགས་ཀི་རེན་གི་སྤློད་པ་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལའང་སྤློས་བཅས་སྤློས་མེད་ཤིན་

ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཡློད། ཅིའི་ཕིར་སྤློད་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རིག་

མའི་འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད་པས་ན་སྤློད་པ་ཞེས་བའློ། །གང་ལ་སྤད་པར་བ་བའི་རིག་

མའི་འདློད་ཡློན་དེ་ལ། དངློས་དང་བསྒློམས་པའི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྤློས་བཅས་དང་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་

པར་བཞག བསྒློམས་པའི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤློད་པ་བེད་པའི་དུས་ལ་ཡང་ལམ་བསྒློམ་པའི་སྣློད་རུང་དུ་

བེད་པའི་དབང་དུས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། སྣློད་དུ་རུང་ནས་ལམ་བསྒློམ་པའི་དུས་ཀི་སྤློད་

པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་སབས་སློ། །གཉིས་པ་ལ། 
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ལམ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་པའི་སྤློད་པ་དང་། སྐྱེས་པའི་ལམ་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་

པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཐློག་མར་སློབ་པ་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་

ཐློབ་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་ན་ཡློད་ཅིང་། གཉིས་པ་ལ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་དང་། སེམས་དབེན་པས་

སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་

དང་། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་བློགས་

འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་པ་དང་སབས་བཞི་ཡློད་དློ། །བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་ནི་

སེམས་དབེན་པ་ལ་མཚོན་ན། ནང་གི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་སློབས་ཀིས་རླུང་

སྡུད་ནུས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལས་བདེ་ཆེན་དྲངས་ཏེ་བདེ་

སློང་སྦྱློར་བ་མཐར་ཕིན་ཀང་། ད་དུང་རླུང་སྡུད་པ་དང་བང་སེམས་ཞུ་སེ་བདེ་ཆེན་

འདྲེན་པ་མ་རློགས་པ་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ལ་ཆིག་སྒིལ་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །སྤློད་པ་བ་ཚུལ་ནི། 

བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་མཚོན་ན། རྒྱུ་སློ་ཕག་ལས་བས་པའི་ཁང་པ་སུམ་ཐློག གྲུ་བཞི་སྒློ་

བཞི་ར་བབས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་འློག་ཏུ་གཡློས་ཁང་དང་། བར་ཁང་དུ་རློལ་མློའི་ཆ་

བད་རྣམས་དང་། སེང་ཁང་གི་མཐིལ་ལ་ཆུ་ཚོན་གིས་བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སེང་

དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་རས་ཀིས་གཡློགས་པ་སློ་གཅིག སེང་དུ་བ་རེ། ལློགས་ལ་རྒྱལ་

མཚན་དང་། བ་དན་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པའི་ཡློ་བད་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་

བརྒྱན་པ། རང་དང་སྒྲུབ་གློགས་ཉེར་གཉིས། རིགས་ལྔ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ཁློ་བློ་
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བཅུ། པྲློག་ཞུ་དང་། དབུ་རྒྱན། འདྲ་འབག གདུ་བུ། ཕག་མཚན། ན་བཟའ་ལ་སློགས་

པ་ལྷ་རང་རང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་ཆས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ལེགས་པར་བསབས་པའི་

རིག་མ་དགུ་ལྷ་མློ་དགུའི་ཆས་སུ་འཇུག་པ་བས་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་འཁློད་དེ་

རང་རང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྐྱེད། རང་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་

ཉིད་ཡན་ཆད་ཀི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། རིག་མ་དགུ་པློ་གང་རུང་གཅིག་རེག་བ་རློ་རེ་

མར་བསྐྱེད་དེ་དེའི་ལུས་ལ་ལྷ་ཉེར་དགུ་འགློད། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་

གིས་བརླབས་ནས་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡུམ་གི་པདྨར་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐྱེད་དེ་

རྣམས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད། སར་བློན་ནས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་རང་ཡབ་ཡུམ་

དང་། ལྷ་གཞན་རྣམས་འཁློར་གི་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་ལ་སིམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་སུ་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་

སྤློད་པའི་ཚེ་མིག་གིས་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་། རྣ་བས་གླུ་ལ་སློགས་པའི་

སྒ་སྙན་པ་ཉན་པ་དང་། སྣས་ལུས་ལ་བྱུགས་པའི་དྲི་ཞིམ་པློ་སྣློམ་པ་དང་། ལྕེས་མ་

མཆུའི་རློ་འཇིབ་པ་དང་། ཁ་ཟས་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལློངས་སྤློད་པ་

དང་། རེག་བ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་ཆློ་ག་བཞིན་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་ལུགས་

འབྱུང་ལྡློག་གི་དགའ་བཞི་དྲངས་ཏེ། ཁད་པར་དུ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གི་བདེ་སློང་

དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བསྒློམ། དེ་ལས་ལངས་པའི་ཚེའང་ཡིད་བདེ་ཆེན་ལས་མི་

གཡེང་བའི་ཕིར། གཙོ་བློས་བར་དང་ཕག་དང་གླུ་དང་གར་དང་འཁློར་གིས་དེའི་ལན་

བེད་པ་ནི་སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་ཚུལ་ལློ། ། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་ལ་རྒྱས་

འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་པློ་ནི། བར་དང་དེའི་ལན་བེད་པའི་སྤློས་པ་བཞག་པ་མ་གཏློགས་སྤློས་

བཅས་དང་འདྲའློ། །འབིང་ནི་ཆུ་ཚོན་གིས་བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སེང་དུ་སྣ་

ཚོགས་པདྨ་རས་ཀིས་གཡློགས་པའི་གདན་ལྔའི་སེང་དུ། རང་ཉིད་གཙོ་བློ་དང་། 

ལེགས་པར་བསབས་པའི་རིག་མ་ལྔ་ལྷ་མློ་ལྔའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ཏེ་རང་རང་གི་གནས་

སུ་འཁློད། གཞན་རྣམས་སྤློས་མེད་རྒྱས་པ་དང་འདྲའློ། །

བསྡུས་པ་ནི། གདན་གཅིག་དང་དེའི་སེང་དུ་རང་དང་རིག་མ་གཙོ་བློ་ཡབ་

ཡུམ་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་མ་གཏློགས་སྤློས་མེད་འབིང་དང་འདྲའློ། །ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མེད་ཀི་སྤློད་པ་ནི། བཟའ་བཏུང་དང་། བཤང་བར་འགློ་བ་དང་གཉིད་ཀི་དུས་མ་

གཏློགས་བསྒློམས་པའི་ལྷ་མློ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ལ་ཆིག་

སྒིལ་དུ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་སྤློད་པ་རྣམས་དུས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་དུ་ཉིན་

ཞག་རེ་རེ་ཞིང་ཐློ་རངས་ས་དྲློ་ཕི་དྲློ་སྲློད་དེ་ཐུན་བཞིར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ། སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པས་འདློད་ཡློན་མི་དགག་པར་ཇི་

ལྟར་འདློད་པ་བསེན་པ། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པས་འདློད་ཡློན་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་

བསེན་ཅིང་ལུས་གདུང་བ་དགག་པ། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པས་འདློད་

ཡློན་བསེན་ནས་སྒློ་གསུམ་བདེ་བར་གནས་པར་བ་བ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པས་དབང་པློ་རེན་

བཅས་རྒྱས་པ་དང་། བང་སེམས་འཕེལ་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འདློད་ཅིང་ཆགས་

པའི་ཡུལ་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་བསེན་ཅིང་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལྟར་བསེན་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འདི་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཚེ་དེ་ལ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་ཉིད་ལྷའི་

རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པ་ཡིས་དབང་པློ་རེན་བཅས་རྒྱས་པ་དང་བང་སེམས་འཕེལ་

བའི་ཐབས་སུ་འདློད་ཅིང་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་

ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་བསེན་པར་བ་སེ་དེས་བདག་

གཞན་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ལ་མཆློད་པར་བའློ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་བརིག་

པ་ལ་སློགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་དང་། སྦྱངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀི་སློམ་པ་དང་། 

མུ་སེགས་ཀི་དཀའ་སྤད་མི་བཟད་པ་བསེན་ཀང་ཚེ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་མི་

འགྱུར་གི། འདློད་ཅིང་ཆགས་པའི་ཡུལ་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་

ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དེ་བསེན་ན་ཚེ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་

པའི་རྣལ་འབློར་པས་ཁ་ཟས་ལ་ཧ་ཅང་སྲེད་པའི་བསམ་པས་སློངས་མློའི་ཟས་ཟ་ཞིང་

སགས་མི་བཟླ་བ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་ཁ་ཟས་ལ་ཧ་ཅང་སྲེད་པའི་བསམ་པས་ཁ་

ཟས་སློང་དུ་འགློ་བ་ལ་དགའ་བར་མི་བ་བ་དང་། སྲིད་པའི་དབང་གིས་ཚོང་དང་ཞིང་

ལས་ལ་སློགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཟས་ཟ་ཞིང་སགས་བཟླ་བར་ཡང་མི་བའློ། །ཡན་

ལག་མ་ཉམས་པ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པས་འདློད་ཅིང་ཆགས་པའི་ཡུལ་ཀུན་ལ་

ལློངས་སྤློད་ཅིང་སགས་ཡི་གེ་གསུམ་བཟླ་སེ། རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་

གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ན་བང་ཆུབ་འཐློབ་ཀི། དེ་ལས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཞན་དུ་སགས་སློམ་བངས་ཏེ་བསྲུང་སློམ་དློར་ནས་དཀའ་ཐུབ་དང་དཀའ་སྤད་

བསེན་ན་ནི་དུས་མིན་པར་འཆི་བ་དང་། དམལ་བར་ངེས་པར་སྲེག་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་དང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་ཐ་

དད་པར་ལྟ་བ་ནི་སློངས་མློའི་ཟས་ཟ་བའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་ལ་དགའ་བ་ནི་སློང་མློའི་

ཟས་ཟ་བ་ལ་དགའ་བའི་ངེས་དློན་དང་། དེའི་ཤུགས་ཀིས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་དང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་པར་ལྟ་བ་ནི་སློང་མློའི་ཟས་མི་

ཟ་བའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་ལ་མི་དགའ་བ་ནི་སློང་མློའི་ཟས་ཟ་བ་ལ་མི་དགའ་བའི་ངེས་

དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཐ་དད་ཡི་གེ་སློངས་མློ་ཡིན། །དེ་འདློན་པ་ནི་ཟ་བ་

སེ། །སློངས་མློ་དེ་དག་ཟ་བར་འདློད། །གང་ཞིག་བཟླློས་པར་དགའ་བ་དེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་པ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློས་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལ་ལློངས་སྤློད་ཅིང་ཤེས་རབ་ལྷ་མློའི་རླུང་དང་

ཐབས་མགློན་པློའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་

དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་གནས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་

ལས། རྣལ་འབློར་པ་ཡི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ། །སྦྱློར་བ་བཞི་ཡི་དེ་ཉིད་ནི། །ཤེས་རབ་

ཐབས་ཀི་གཞིར་གནས་ནས། །སགས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་བཟླས། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། རྣལ་འབློར་གི་དབང་པློ་རློགས་རིམ་པས་རློར་བཟླས་བ་བའི་ཡུལ་རླུང་གི་

གངས་ནི། ཞག་གཅིག་ལ་འབྱུང་འཇུག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བགངས་པའི་རླུང་ཉི་ཁི་ཆིག་

སློང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། རྣལ་འབློར་དབང་པློ་ཉིན་མཚན་

དུ། །བཟླས་བརློད་གངས་སུ་བས་པ་ནི། །ཁི་ཕྲག་གཉིས་དང་ཆིག་སློང་དང་། །དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཞིན་དྲུག་བརྒྱ་དག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་པའི་སྤློད་པས་བང་ཆུབ་

བསྒྲུབ་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཏེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་པད་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་གིས། རྒྱུད་སེ་འློག་མའི་

སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་བ་མེད་ཀི་སྤློད་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་དང་། མི་གཡློ་བ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། མཆློག་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་

ཟུང་འཇུག་བརེས་པ་ཡང་འདློད་ཅིང་ཆགས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་

པར་ལློངས་སྤློད་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་བསེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ལ། འདློད་ཡློན་བསེན་ཚུལ་མདློར་བསན་པ་དགློས་པ་དང་བཅས་

པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་

ལམ་དུ་བེད་ནུས་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འདློད་པ་དང་། དབང་པློ་

རྣློ་བའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས། དུས་རག་ཏུ་འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ལློངས་

སྤློད་ཅིང་བསེན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བསེན་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒས་

བསན་པའི་མིག་སློགས་དབང་པློ་རྣམས་མཉེས་པ་སེ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཉི་མ་

ལྟར་སྲེག་པར་བེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་ཆགས་

པ་སེ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དབང་པློ་རེན་བཅས་རྒྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་ཏ་ལྟ་

བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཕེལ་ཏེ་དེ་མན་ངག་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི་གཏུམ་མློའི་མེས་

བཞུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་གིས་སློང་ཉིད་ངེས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་

ནས་བདེན་འཛིན་དང་བདེན་སྣང་ཟད་པར་བེད་པའི་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཇུག་ཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ། སྤི་དློན་གི་སྤློས་བཅས་པའི་དང་། སྦས་དློན་གི་སྤློས་མེད་པའི་

དང་། མཐར་ཐུག་གི་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་བསྒློམ་བསམ་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་

པློ་ལ། གཟུགས་སློགས་ཐབས་ཀི་ལྷར་སྒློམ་པ། གཟུགས་སློགས་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷར་

སྒློམ་པ། ཐམས་ཅད་ཀང་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་ལྟ་བ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་དང་། བཤད་པའི་དློན་བསྡུ་བ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། མཆློད་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་མཆློད་པར་བེད་པ་

བསྐྱེད་རིམ་པས་མཆློད་པར་བའློ། །དངློས་པློ་གང་གིས་ན། གཟུགས་ཡིད་དུ་འློང་བ་

ལ་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པར་བས་ནས་དེས་མཆློད་པར་བའློ། །གང་ལ་ན། རང་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དུ་བསྐྱེད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་

ལའློ། །དབུལ་བར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་

དབུལ་བར་བའློ། །གང་ན། སྒ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་

ཉིད་རིན་འབྱུང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བས་ནས་སློ། །གང་ལ་ན། རང་ཉིད་རིན་པློ་

ཆེའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་བསྐྱེད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་

ལའློ། །དེ་བཞིན་དུ་གང་གིས་དབུལ་བ་སློགས་འདྲ་བ་ལ། དྲི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་ཆུང་

འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བས་
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ནས་སློ། །གང་ལ་ན། རང་ཉིད་ཆློས་སྐུའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་

གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་འློད་དཔག་མེད་དུ་བསྐྱེད་པ་གཙོ་བློར་བས་

པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལའློ། །རློ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་དེ་ལྟར་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་

དེ་ཉིད་དློན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བས་ནས། རང་ཉིད་ལས་ཀི་རིགས་སྣ་ཚོགས་

པ་སྤྲུལ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ཐློགས་མེད་དློན་ཡློད་གྲུབ་པར་བསྐྱེད་པ་

གཙོ་བློར་བས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་དབུལ་བ་དང་། རེག་བ་ཡིད་དུ་འློང་

བ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བས་ནས། རང་ཉིད་རློ་

རེའི་རིགས་སྣ་ཚོགས་པ་སྤྲུལ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མི་བསྐྱློད་པར་

བསྐྱེད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་རློ་ལ་སློགས་པ་ཐབས་ཀི་ལྷར་ཤར་བ་ལ་དུས་རག་

ཏུ་རང་གི་སེམས་ནི་སྦྱར་བར་བ་བ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་

རློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་གི་གསང་བའི་སྙིང་པློ་སེ་གཅེས་པའི་

དློན་རྣམས་བསྡུས་པར་གྱུར་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་སློགས་ཐབས་ཀི་ལྷར་བསྒློམ་པ་ལས་ཡང་ན། 

གཟུགས་སློགས་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷར་བསྒློམ་པ་དེ་ལ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་པའི་

སགས་པ་ཡིས་གཟུགས་སྤན་མ། སྒ་མཱ་མ་ཀཱི། དྲི་གློས་དཀར་མློ། སློགས་པས་རློ་

སྒློལ་མ། མཱ་མ་ཀཱི་རིགས་གཉིས་འཛིན་པས་རེག་བའང་མཱ་མ་ཀཱིའི་ལྷ་ཉིད་དུ་ནི་རག་

ཏུ་བསྒློམ་མློ། །རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ཀི་ཚུལ་དུ་སེ་རིགས་ཀི་དབེ་བས། 

གཟུགས། གཟུགས་རློ་རེ་མ། སྒ། སྒ་རློ་རེ་མ། དྲི། དྲི་རློ་རེ་མ། སློགས་པས་རློ། རློ་རློ་
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རེ་མ། རེག རེག་བ་རློ་རེ་མའི་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་གང་དུ་བསྒློམ་པའི་ཐབས་

ཀི་ལྟ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀང་། གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་བལྟ་

བ་ཡིན་ཏེ། སྒྱུ་མ་བདེ་མཆློག་ལས། རྣལ་འབློར་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ལྡན་འདས། །རློ་རེ་

སེམས་དཔར་བལྟ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །བསྐྱེད་རིམ་པས་གཟུགས་

སློགས་ཐབས་ཀི་ལྷ་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷར་བསྒློམས་ནས་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་

པའི་བསམ་པ་ནི། བདེན་འཛིན་གི་སྤློས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་དློན་གིས་ན་སྤློས་བཅས་ཀི་

སྤློད་པའི་བསྒློམ་བསམ་ཞེས་བའློ། །བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྤློད་པ་དེ་ལ་བསྒློམ་བསམ་གི་

སྒློ་ནས་སྤློས་མེད་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་གཉིས་བཞག་ཏུ་མེད་ཀང་། བ་

བའི་སྒློ་ནས་སྤློད་པ་གསུམ་ཀ་བཞག་ཏུ་ཡློད་དློ། །དེ་དག་ནི་ཉམས་སུ་བང་བ་ཐུན་

མློང་བ་ཡིན་པས་སྤི་དློན་ནློ། །སྤི་དློན་དེ་ཉིད་སྒ་པ་རྣམས་ཀིས་སྒའི་གཞུང་ཙམ་ལ་

བརེན་ནས་ཐློན་པར་ནུས་པས་ན་ཡིག་དློན་དུ་ཡང་འགྱུར་བས། གཞུང་འདི་ལ་ཚུལ་

བཞིས་བཤད་པ་ལ་ཡིག་དློན་ཆད་པའི་སྐྱློན་མེད་དློ། །

གཉིས་པ་སྦས་དློན་གི་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་བསྒློམ་བསམ་བསན་པ་ལ། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གསལ་བར་བསན་པ། ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་

དབེ་བ་བསན་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། མཆློད་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། མཆློད་པར་བེད་པ་

དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་སློ། །དངློས་པློ་གང་གིས་ན། 

གཟུགས་ལ་ཡིད་དུ་འློང་མི་འློང་བར་མ་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་མཉམ་བཞག་གི་
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སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་

རྣམས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པར་བས་ལ་དེས་མཆློད་པར་

བའློ། །གང་ལ་ན། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་པ་

རྣམས་སྤྲུལ་པ་དང་། ཐིམ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་

གནས་པ་དེ་ལའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། མཆློད་ཡུལ། མཆློད་མཁན། མཆློད་རས་ཏེ་

མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་པློ་དེ་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་བས་ནས་མཆློད་

པ་སེ། དབུལ་བར་བའློ། །གང་གིས་ན། དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་དེས་སློ། །སྒ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་མཉམ་བཞག་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་

གསུམ་གི་རང་བཞིན་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བརྒྱད་ཅུ་པློ་རྣམས་

ཀི་ཡུལ་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པར་བས་ནས་སློ། །གང་ལ་ན། རང་ཉིད་

རིན་འབྱུང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་ལའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་

ན། མཆློད་པའི་འཁློར་གསུམ་པློ་གསང་ཆེན་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་བས་ནས་དབུལ་

བར་བའློ། །དེས་མཚོན་ནས་དྲི་རློ་རེག་བ་གསུམ་ལ་ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རེས་ཐློབ་

ཏུ་གཟུགས་སྒ་རློ་ལ་སློགས་པ་མཉམ་བཞག་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་ལ་རག་ཏུ་རང་གི་སེམས་སྦྱར་བར་བ་བ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཏེ་རིན་

པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་གི། གང་ཟག་དམན་པ་

བཞི་ལ་གསང་བར་བ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྙིང་པློ་སེ་གཅེས་པའི་དློན་ཀུན་བསྡུས་པའློ། །ངག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དབེན་རློར་བཟླས་ཀིས་མཚོན་པའི་དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་སགས་

པས་རེས་ཐློབ་ཀི་གཟུགས་སྒ་དྲི་སློགས་དློན་དམ་པའི་ལྷ་མཉམ་བཞག་གི་སྣང་བའི་

ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་རག་ཏུ་བསྒློམ་པ་ཡིན་ནློ། །གཟུགས་སྒ་སློགས་སྣང་

བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ནི། རྣལ་འབློར་པའི་བློ་སྦྱློང་

ཚུལ་སློན་པ་ཡིན་གི། གཟུགས་སློགས་ཕི་རློལ་གི་དློན་ཡིན་པ་འགློག་པ་མིན་ཏེ། 

གཟུགས་ལྷར་བསྒློམ་པ་དང་ལྷ་མིན་པའི་གཟུགས་ཡློད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སློགས་སྣང་བ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་བསྒློམ་པ་དེ་

ལས་ཡང་ན་རིགས་ཀི་ཚུལ་དུ་སེ་དབེ་བས་སྣང་བའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་

གསུམ། མཆེད་པའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་བཅུ། ཉེར་ཐློབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རློག་

པ་བདུན་ཏེ་བརྒྱད་ཅུ་ཡློད་ལ། དེ་ལ་ཉིན་མཚན་གིས་ཕེ་ན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྣམས་ཀི་

ཡུལ་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པར་བས་ནས་གཟུགས་སྒ་སློགས་

མཉམ་བཞག་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་ལྟ་བར་བ་བ་ཡིན་

ནློ། །དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རེས་ཐློབ་ཏུ་འདློད་ཡློན་

ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་སྒློམ་བསམ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལ་ལྟློས་ཏེ་བདེན་འཛིན་གི་སྤློས་

པ་ཤས་ཆུང་བའི ་དློན་གིས་ན་སྤློས་མེད་ཀི ་སྤློད་པའི ་བསྒློམ་བསམ་ཞེས་

བའློ། །སེམས་དབེན་པ་དང་སྒྱུ་ལུས་པའི་སྤློད་པ་དེ་ལ་བསྒློམ་བསམ་གི་སྒློ་ནས་

སྤློས་བཅས་དང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བཞག་ཏུ་མེད་ཀང་བ་བའི་སྒློ་ནས་

གསུམ་ག་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་བསྒློམ་བསམ་བསན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ལ། གཞུང་དློན་བཤད་པ་དང་། དེ་བཤད་རྒྱུད་ཀི་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་

པློ་ནི། ཟུང་འཇུག་པའི་རེན་གི་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་ཡིད་དུ་འློང་མི་འློང་བར་

མ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བས་

ནས་འློད་གསལ་གི་མཆློད་པ་དེ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ལ་རྣམ་

སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སྣ་ཚོགས་པ་སྤྲུལ་པ་དང་ཐིམ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རློ་རེ་

འཆང་གི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་རློ་རེ་འཆང་གི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་སློགས་ཕི་དང་། མིག་སློགས་ནང་དང་དེ་གཉིས་ཀ་

སེ་དབང་རེན་ཁློག་པ་གང་དུ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་རྒྱུ་

གཟུགས་སློགས་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་དབུལ་བའི་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ནང་

དང་དེ་བཞིན་ཕི་རློལ་དང་། །གཉིས་ཀ་རེས་སུ་མི་དམིགས་པ། །གཟུགས་སློགས་

རྣམས་གསུམ་དེ་ཡིན་ཏེ། །ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་དབུལ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཟུང་འཇུག་པས་རེས་ཐློབ་ཏུ་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་བསྒློམ་བསམ་ནི། བདེན་

འཛིན་གི་སྤློས་པ་སངས་པའི་དློན་གིས་ན་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་བསྒློམ་

བསམ་ཞེས་བའློ། །ཟུང་འཇུག་པའི་སྤློད་པ་དེ་ལ་བསྒློམ་བསམ་གི་སྒློ་ནས་ས་མ་

གཉིས་བཞག་ཏུ་མེད་ཀང་། བ་བའི་སྒློ་ནས་གསུམ་ཀ་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་རེས་དྲན་དྲུག་གིས་དག་པའི་ལྷ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི། ལུས་དབེན་སྐུ་རློ་

རེའི་རྣལ་འབློར་ནི་རིགས་བརྒྱ་རིགས་ལྔ་རིགས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པའི་ཡན་ལག་དང་། ངག་

དབེན་གསུང་རློ་རེའི་རྣལ་འབློར་ནི་རླུང་སགས་ཀི་ཆློས་དབེར་མི་ཕེད་པ་རེས་སུ་

དྲན་པ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་པས་ན་ཆློས་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་དང་། སེམས་

དབེན་ཐུགས་རློ་རེའི་རྣལ་འབློར་ནི་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་

བདེ་བ་དང་། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་གཉིས་རློ་རེ་ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པ་རེས་སུ་དྲན་

པ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་པས་ན་རློ་རེ་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་དང་། སེམས་

དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི་རིགས་ཏེ། སྣང་

མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ས་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་རེས་སུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྲན་པ་སེ་བསྐྱེད་པའི་

རྣལ་འབློར་ཡིན་པས་ན་རིགས་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་དང་། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

ནི་ཁློ་བློ་སེ་ཐ་མལ་པའི་ལུས་སངས་པ་དེ་རེས་སུ་དྲན་པ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་

པས་ན་ཁློ་བློ་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་དང་། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་

དློན་དམ་པའི་ལྷ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་རེས་སུ་དྲན་པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་པས་ན་ལྷ་

རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་དང་། དེ་ལྟར་རེས་དྲན་དྲུག་པློ་དེ་བསྒློམས་ན་བང་ཆུབ་བདེན་

གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། གློང་དུ་བཤད་པའི་རེས་

དྲན་དྲུག་གི་ནང་ཚན་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་པློ་དེ་ལུང་སློན་གིས་

ཀང་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཉམས་དགའ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་

བསེན། །བྷ་ག་ཞི་བ་གཅིག་པུའི་མིང་། །རང་གི་དེ་ཉིད་གཉིས་མེད་བྱུང་། །རློ་རེ་དེ་ཉིད་

དུ་སྦྱར་བ། །སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་སྦྱློར་བ་སེ། །བྷ་ག་ལིང་ག་ཡིན་པར་

བསྒགས། །གཞུག་པ་གཉིས་མེད་སྦྱློར་བ་སེ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་སུ་བསྒློམ་པ་



  312  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བ་དེས་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་

སློགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དུ་མ་འཛིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ལས་བློ་ལྡན་

གིས་སྤློ་བ། །བ་སྤུའི་བུ་གའི་རེ་མློར་གནས། །མཉམ་པ་མེད་པས་ཁད་པར་དུ། །སངས་

རྒྱས་སྤིན་རྣམས་དེར་སྤློ་འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀི་སྙློམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་བཤད་པ་ལ། རིམ་

གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་སྙློམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྙློམས་འཇུག་གི་

ཆློ་ག་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་པས་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་

གནས་སུ། བུད་མེད་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་མ་ཉམས་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་ཞིང་

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པས་ན་མདངས་བཟང་བ། ན་ཚོད་ལློ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་རེད་

ནས་ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ་རེག་བ་རློ་རེ་མར་བསྐྱེད་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། 

དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས། དེའི་གནས་ཏེ་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་

ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་གསང་བ་སྙློམས་འཇུག་གི་མཆློད་

པ་རབ་ཏུ་བརམ་པར་བའློ། །རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་བཤད་མ་ཐག་

པའི་རིག་མ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་སྤན་མར་བསྐྱེད་པ་དང་། 

སློགས་པས་རིན་འབྱུང་གི་རྣལ་འབློར་པས་མཱ་མ་ཀཱིར་བསྐྱེད་པ་སློགས་བས་ནས་དེ་

དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས། དེའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་གསུམ་ལ་

ལློངས་སྤློད་ཅིང་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་སྦྱར་བས་སངས་

རྒྱས་ཀི་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཉིས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་བཙོ་བག་

མཁན་གི་བུ་མློ་ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ་འབར་བཅས་ཟླ་འློད་བཞིན་དུ་དཀར་བ་

ཡིད་དུ་འློང་བ་སྤན་མར་བསྐྱེད་པའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། རང་གི་གསང་གནས་

མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་

ནློར་བུ་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པློས་བཀག་པ། ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་

ངང་ལས། ཨཱཿ ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེ་འབྲུ་ལ་ཨཱཿ ས་

མཚན་ཞིང་། བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པློས་བཀག་པ། རློ་རེ་དང་པདྨའི་ནང་འློད་ཟེར་

རྣམ་པ་ལྔས་ཁབ་པར་གང་བ། རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་རེས་ཆགས་དང་། གཙོ་

བློའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཧཱུཾ་གླུ་རུ་བངས་ཤིང་། སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་ལས་ལ་གནས་པར་

བེད་པ་དང་། ཕཊ་ཅེས་བརློད་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྤི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་རེའི་བར་

དུ་ཕབ་པས་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་བདེ་བ་དང་། དློན་གྲུབ་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་མཆློད་པ་

དང་། ཕཊ་ཅེས་བརློད་དེ་ཕཊ་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་བསལ་ནས། ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་

པདྨར་ཡིད་ཀིས་ཕྱུང་སེ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་རེན་བརེན་པ་སྐྱེད་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནློ། །དེས་རིགས་གཞན་བཞི་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །

ལྔ་པ་རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་བསན་པ་ལ། མདློར་བསན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

དེའི་འབས་བུ་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་

པས་སར་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་ལ་སློགས་པའི་རེས་དྲན་དྲུག་གིས་

བསྐྱེད་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ལ། རྣམ་སྣང་སློགས་རིགས་ལྔར་ཕེ་ནས་བསྒློམ་པ་དེ་རྒྱས་

པར་འཆད་པ་ཡིན་ནློ། །བསན་བཤད་སྦྱློར་ཚུལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ཡིན་གི། སར་བཤད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་རེས་དྲན་དྲུག་དང་། འློག་ནས་འཆད་པའི་རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་པློ་རྣམས་མིང་

མཐུན་པ་དང་དློན་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་བསན་བཤད་སྦྱློར་བ་མིན་ཏེ། སར་བཤད་

པའི་རེས་དྲན་དྲུག་གིས་ལུས་དབེན་སློགས་སློན་ཞིང་། འློག་ནས་བསན་པའི་རེས་

དྲན་བཅུ་དྲུག་གིས་ཟུང་འཇུག་སློགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་སློན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པ་སློགས་ལྔས་ཟུང་འཇུག་པའི་དང་

པློའི་སྦྱློར་བ་ལྔ་བསན་པ། དམ་ཚིག་རེས་དྲན་གིས་ལྕེ་ཆུང་བའི་བདུད་རི་འཐུང་བའི་

ཚུལ། དཀིལ་འཁློར་རེས་དྲན་གིས་ཟུང་འཇུག་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་བསན་

པ་དང་། སྐུ་རེས་དྲན་སློགས་ལྔས་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་

བརླབ་པ། དམ་ཚིག་རེས་དྲན་གིས་དློན་དམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་ཚུལ་བསན་

པ། ལྡང་བའི་རིམ་པ་བསན་པ་དང་དྲུག 

དང་པློ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཟུང་

འཇུག་པའི་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རེས་སུ་སེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། བྷ་

ག་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ལིང་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་བཞག་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་

གི་རླུང་སེམས་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་

སྐུ་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བ་བ་དང་། ལློངས་སྐུ་དེ་ལ་གནས་པའི་མཁས་པས་ཡུམ་གི་

པདྨའི་ནང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་སྤིན་ཏེ་

ཚོགས་རྣམས་བསྐྱེད། བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་སེ་རློ་རེ་དང་པདྨའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་

ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་སར་བློན་ནས་རང་ལ་ཞུགས་པས་རང་ཉིད་རྣམ་སྣང་དུ་

སྤྲུལ་པའི་རྣམ་སྣང་གི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་ཟུང་འཇུག་པའི་ཆློས་ཏེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་རེས་སུ་དྲན་

པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། འབྲུ་སར་བཞིན་བྷ་ག་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ནི་ལིང་ག་མ་

དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བཞག་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ཆློས་

ཀི་སྐུ་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུར་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་དེ་ལ་གནས་

པའི་མཁས་པས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་ཆློས་

ཀི་སྤིན་ཏེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐྱེད། བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་སེ་རློ་

རེ་དང་པདྨའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་ནས་རང་ལ་ཞུགས་

པས། རང་ཉིད་འློད་དཔག་མེད་དུ་སྤྲུལ་པའི་དང་པློའི་སྦྱློར་བ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཟུང་འཇུག་པའི་རློ་རེ་སེ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་

བསྒློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་ལིང་ག་བཞག་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་ཟུང་

འཇུག་ལློངས་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒློམ་ཞིང་། མཁས་པས་ཡུམ་

གི་པདྨར་རློ་རེ་སྤིན་ཏེ་མི་བསྐྱློད་པའི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐྱེད་པ་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་

ཕིར་སྤློས་སར་རང་ལ་བཅུག་པས། རང་ཉིད་མི་བསྐྱློད་པར་སྤྲུལ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་

བསྒློམ་པར་བའློ། །ཟུང་འཇུག་པའི་རིགས་ཏེ་རིན་འབྱུང་གི་སྐུ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་

བསྒློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་ལིང་ག་བཞག་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས། སངས་

རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་གཟུགས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་

བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། མཁས་པས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཐིག་ལེ་ལས་རིགས་ཀི་སྤིན་ཏེ་རིན་

འབྱུང་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐྱེད། བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནས་སྤློས་སར་རང་ལ་

བཅུག་པས་རང་ཉིད་རིན་འབྱུང་དུ་སྤྲུལ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཟུང་
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འཇུག་པའི་ཁློ་བློ་སེ་དློན་གྲུབ་ཀི་སྐུ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་

ལིང་ག་བཞག་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་ཁློ་བློ་ནི་དློན་གྲུབ་ཡིན་ལ། དེའི་

དབང་པློ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བདག་པློ་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤློད་རློགས་

པའི་སྐུ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་ཞིང་། དེ་ལ་གནས་པའི་མཁས་པས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཡེ་ཤེས་ཀི་

སྣང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཁློ་བློའི་སྤིན་ཏེ་དློན་གྲུབ་ཀི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་

བསྐྱེད། བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་སེ་རློ་རེ་དང་པདྨའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་ཕིར་སྤློས་

མཛད་པ་མཛད། སར་བློན་ནས་རང་ལ་བཅུག་པས་རང་ཉིད་དློན་གྲུབ་ཏུ་སྤྲུལ་པའི་

དང་པློ་སྦྱློར་བ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས། དམ་ཚིག་

ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་དང་། དེའི་རེས་སུ་བྱུང་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སེ། དེ་ལའང་ཕྲ་རགས་

གཉིས་ལས་རགས་པ་གཞིའི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་གགས་པ་སྒྲུབ་པ་པློའི་རྣམ་སིན་གི་

ལུས་རྒྱས་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཏེ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་རློ་རེ་སེ་

ལྕེ་དང་། པདྨར་ལྡན་པ་སེ་ལྕེ་ཆུང་གི་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་ཏེ་ལྕེས་ལྕེ་ཆུང་

བ་བསྐྱློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་ཁུ་བའི་ཐིགས་པ་ཀད་རྒྱ་ན་གནས་པ་ལྕེ་ཆུང་བ་

ལས་བརྒྱུད་དེ་ལྕེ་ཐློག་ཏུ་བབས་པ་མངས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། རློ་

རེ་སེམས་དཔའ་སེ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་ཚོགས་རྣམས་མཆློད་པ་སེ་ཚིམ་ནས་

རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་ཟུང་འཇུག་

པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཟུང་འཇུག་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི་ལ་མཁས་པས་ཕིའི་ཕག་རྒྱ་དང་། རང་གི་

ཕློ་མློའི་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་བཞག་པ་སེ་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་ཁུ་བ་

སེ། ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་པདྨར་རག་ཏུ་དབྱུང་བ་ལས་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརེན་པ་

ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རིགས་ལྔ་བུ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་ཕློ་རྣམས་ཚ་བློ་དང་མློ་

རྣམས་ཚ་མློའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

བཞི་པ་ལ། སྐུ་རེས་དྲན་སློགས་གསུམ་གིས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ། སེམས་ཅན་རེས་དྲན་སློགས་གཉིས་ཀིས་རློགས་རིམ་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་གཉིས།

 དང་པློ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས། སྒྲུབ་པ་པློའི་

ལུས་སྐུ་རློ་རེར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཕློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་རློ་རེ་གང་ཡིན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་ཟག་པ་མེད་པའི་

ཕུང་པློ་ལྔ་ཡིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ལུས་ཀང་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རློ་རེའི་རང་བཞིན་རྣམ་སྣང་དེ་དང་འདྲ་བར་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་པའློ། །སྒྲུབ་པ་པློའི་ངག་གསུང་རློ་རེར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་

བསྒློམ་ཞེ་ན། རློ་རེ་ཆློས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་གསུང་གང་ཡིན་པའི་གསུང་སེ། ཆློས་

དང་དློན་དང་། ངེས་པའི་ཚིག་དང་སློབས་པ་སློ་སློ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ངག་ཀང་ཆློས་འཛིན་པ་

འློད་དཔག་མེད་ཀི་གསུང་དང་འདྲ་བར་གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག 

སྒྲུབ་པ་པློའི་སེམས་ཐུགས་རློ་རེར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཐུགས་རློ་རེ་
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མི་བསྐྱློད་པ་སེ་གསང་བ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ཀུན་སློན་པས་ན་

བདག་པློ་བློ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ་འཁློར་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་བས་ན་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པློ་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འཛིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་

སེམས་ཀང་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་འདྲ་བར་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་

གྱུར་ཅིག་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་སྐྱེ་གནས་

བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་

ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཏེ་རློགས་རིམ་མཐློན་པློ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀིས་མཚན་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་

ལྡན་ཞིང་། སྐྱེ་གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་གཉིས་སྣང་ནུབ་ཅིང་

སར་མི་ལྡང་བའི་ཚུལ་གིས་སྤློད་པ་སེ་མཉམ་པར་བཞག་པར་གྱུར་ཅིག རེས་དྲན་

བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་སགས་ཀི་གཟུགས་ནི་ངག་གི་ཚོགས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་

ཐུགས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་རློ་རེ་དང་། ངག་གི་ཚོགས་གསུང་རློ་རེ་རེས་སུ་དྲན་པ་

ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། སགས་ནི་ངག་སྐུ་ནི་དེའི་ཚོགས་དང་། རློ་རེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

སློང་པ་སེ། རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལས་མི་ཕེད་པའི་ངག་གི་ཚོགས་དང་། ངག་ཏུ་

སྐུའི་དློན་བརློད་པའི་ཚེ་ན་ཡིད་ལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ནི་གསུང་གི་སྐུ་སྒློམ་པའི་དློན་

ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་ལུས་དང་སྐྱེ་གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ངག་གི་

ཚོགས་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེ། རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་དང་གསུང་རང་བཞིན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གིས་སློང་པ་དེ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མི་ཕེད་པ་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ལུས་དང་

ངག་ཀང་སགས་འཛིན་པ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་དང་གསུང་དང་རག་ཏུ་མཉམ་པ་སེ་

དབེར་མི་ཕེད་པར་གྱུར་ཅིག ལྔ་པ་ནི། རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མློང་གི་དློན་

དམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་རིམ་གིས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལ་འཇུག་པ་བསན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་དམ་ཚིག་རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་སློགས་གསུངས་སློ། །རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་པློ་དེའི་

ནང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་

ཚིག་འློད་གསལ་དེ་ལ་གཞིའི་དང་། ལམ་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ལས། ཕི་མའི་རེས་སུ་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སྒློམ་ཞེ་ན། བཏུང་བ་སེ་གཞུག་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ན། དམ་ཚིག་གཞིའི་ཕློ་མློ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཁུ་ཁག་ཕྱུང་བ་

མངལ་དུ་འདྲེས་པའི་དབུས་སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རླུང་སེམས་ཞུགས་ནས་མེར་མེར་པློ་

སློགས་མངལ་གི་གནས་སབས་ལྔ་རློགས་པའི་མཐར་ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་ཏེ། བིས་པ་

གཞློན་ནུ། དར་ལ་བབ་པའི་གནས་སབས་རྣམས་ཐློབ་པ་ན་ལམ་ཐུན་མློང་བས་རྒྱུད་

སྦྱངས་ཤིང་། དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གནས་པའི་

སེང་དུ། བསྐྱེད་རིམ་དང་ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་མཐར་ཕིན་ནས་སེམས་དབེན་

གི་རློགས་པ་ལ་གནས་པ་སྤློད་པ་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་སློ། །གང་

ན། རང་གི་ཕུང་པློ་ལྔ། ཁམས་བཞི། དབང་པློ་དྲུག ཡུལ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་སེ་རགས་པ་

ཉེར་ལྔ་པློ་དེའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། གཟུགས་ཕུང་གཏློགས་དང་མེ་

ལློང་དང་། །ཞེས་སློགས་ཀི་ཐིམ་རིམ་གི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་

ཕིར་དུ་ན། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་འདློད་པས་དེ་ཐློབ་ཕིར་དུ་བཏུང་བ་སེ་གཞུག་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དམ་ཚིག་རེས་དྲན་རྣམས་ཀིས་ནི། །དེ་ལས་ཚངས་

པའི་ཐིག་ལེ་དབྱུང་། །དངློས་མེད་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །མཁས་པས་ཆློ་ག་བཞིན་

དུ་བཏུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ཐློབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་གཤེགས་མ་དང་། སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མའི་

སྒས་བསན་པའི་རང་གི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་། དབང་པློ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་

རྣམས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རླུང་རྣམས་བསད་པ་སེ་རློ་རྐང་དུ་རྒྱུ་བ་བཅད་ནས་དབུ་

མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དཔེའི་འློད་གསལ་དང་། གཞིའི་འཆི་

བ་འློད་གསལ་གཉིས་བསྲེས་པ་ལས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་རབ་ཏུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

ཚོགས་ཆེ་བ་ནི། །དངློས་མེད་ཅེས་བ་བསད་པ་སེ། །བློ་དང་ལྡན་པས་འདི་བསད་

ན། །དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རློ་རེ་

གཙུག་ཏློར་གི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། འཆི་བ་ཞེས་བའི་རྣམ་རློག་ནི། །ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་

ཕིན་ཚུལ་ཡིན། །སྐྱེ་བ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན། །དྲན་པ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན། །བང་

ཆུབ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཐིམ་པ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན། །གློལ་བ་ཤེས་རབ་ཕ་

རློལ་ཕིན། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་བེད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་

རྐང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསན། སྐྱེ་བ་ཤེས་རབ་ཕ་

རློལ་ཕིན། །དྲན་པ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཞེས་པས་ཚེ་འདི་དང་བར་དློ་གཉིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསན། བང་ཆུབ་ཤེས་རབ་ཅེས་སློགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་

ཕལ་ཆེར་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་བསན། གློལ་བ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན། ། ཞེས་

པས་འབས་དུས་ཀི་ཟུང་འཇུག་བསན། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་བེད་པ། །ཞེས་

པས་ཟུང་འཇུག་གི་མཛད་པ་བསན་ནློ། །སབས་འདིའི། སྒློན་གསལ་དུ། དམ་ཚིག་ཁུ་

ཕྱུང་ཆློ་ག་བཞིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་དེ། 

སྒློན་གསལ་ལས། རློགས་པའི་གློ་རིམ་རློགས་པར་གྱུར་ཀང་། གལ་ཏེ་བརྟུན་པ་ཅན་གི་

བརློན་འགྲུས་ཅན་མ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་འགློ་བའི་རྒྱུད་ཉིད་དུ་དུས་བས་ནས་དེ་ལས་

ལངས་ཏེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངློན་དུ་བེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བའི་དློན་ཡང་། བར་དློ་དངློས་གནས་པ་གྲུབ་ནས་དེའི་རེན་

ལ་འཚང་རྒྱ་བ་མིན་གི། བར་དློའི་དློད་ལ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཞེངས་ནས་དེའི་རེན་ལ་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་བེད་ཅིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནློ། །དམ་ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཞེས་སློགས་ཀི་གཞུང་འདི་སྤློད་བསྡུས་སུ་ཚེ་འདིར་

འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད། མདློ་བསྲེ་ལས། འདིའི་རྐང་པ་བཞི་ལྷག་མློས་འློད་

གསལ་དུ་སྡུད་པ་ལ་སྦྱར། རྣམ་བཞག་རིམ་པར། འདི་དང་བཏུང་བར་བ་ཞེས་པའི་

བར་འཆི་རིམ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་སྤློད་བསྡུས་སུ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ནི་བཏུང་

བ་སེ་གཞུག་པར་བའློ། །ཞེས་པ་ནས་མངལ་གི་གནས་སབས་ལྔ་རློགས་པའི་བར་ནི། 

སར་བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་འདྲ་ཞིང་ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་

ནས་བིས་པ་གཞློན་ནུ་དར་ལ་བབ་པའི་གནས་སབས་ཐློབ་ཅིང་། བསྐྱེད་རིམ་དང་

དབེན་པ་གསུམ་མངློན་དུ་བས་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གནས་པ་དེས་གཞུག་པར་བའློ། །གང་ན། རང་གི་ཕུང་སློགས་ཉེར་ལྔ་པློ་དེའློ། །ཚུལ་

ཇི་ལྟར་ན། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཐིམ་རིམ་གི་ཆློ་ག་བཞིན་དུའློ། །དགློས་

པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་འདློད་པ་སེ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུའློ། །འློ་ན་དེ་ལྟར་

འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ཇི་ལྟར་འཐློབ་ན། སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་

གཤེགས་པ་སློགས་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་ཁམས་དབང་པློ་ཡུལ་གི་ཚོགས་རྣམས་

བསད་པ་སེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་འབས་དུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་

གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

མདློ་བསྲེར་སྦྱར་ཚུལ་ནི། གནས་སབས་ལྔ་རློགས་པའི་མཐར་ཞེས་པའི་བར་

སར་ལྟར་ལ། ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་པའི་བིས་པ་གཞློན་ནུ་དར་བབ་ཀི་གནས་སབས་ཐློབ་

ཅིང་། ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་མངློན་དུ་བས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་

དེས་གཞུག་པར་བའློ། ། གང་ན། རང་གི་ཕུང་ཁམས་དབང་པློ་ཡུལ་ཡན་ལག་གི་ངློ་

བློར་གྱུར་པའི་གཤེགས་པ་དང་། གཤེགས་མ། སེམས་དཔའ་སེམས་མ། ཁློ་བློ་དང་

དེར་མ་ཟད་གཙོ་བློ་ཡང་ངློ་། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། ཐིམ་རིམ་གི་ཆློ་ག་བཞིན་

དུའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། འབས་བུ་ཟུང་འཇུག་འདློད་པས་དེའི་ཕིར་དུའློ། །དེ་

ལྟར་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ཐློབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རང་

གི་ཕུང་སློགས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་གཤེགས་པ་ནས་ཁློ་བློའི་ཚོགས་རྣམས་བསད་

པ་སེ་མློས་པ་ཡིད་བེད་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས། དངློས་སུ་སགས་ཀི་

ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པློ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་འགྲུབ་ཅིང་། མཐར་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

རྣམ་བཞག་རིམ་པར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ནི། བཏུང་བ་སེ་ཞེས་པ་ནས། མངལ་གི་

གནས་སབས་ལྔ་རློགས་པའི་མཐར་ཅེས་པ་ཡན་ཆད་སར་དང་འདྲ་བ་ལ། ཕི་རློལ་ཏུ་

བཙས་ནས་བིས་པ་གཞློན་ནུ་དར་བབ་དར་ཡློལ་རྒན་པློའི་གནས་སབས་ལྔ་ཐློབ་པའི་

གང་ཟག་དེས་གཞུག་པར་བའློ། །གང་ན། རང་གི་ཕུང་པློ་སློགས་རགས་པ་ཉེར་ལྔ་པློ་

དེའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་ཐིམ་རིམ་གི་ཆློ་ག་བཞིན་དུའློ། །བ་མ་ས་མ་ཁ་ཅིག་གིས། དམ་

ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཆློ་ག་བཞིན། །ཞེས་སློགས་ཀི་གཞུང་འདི་སྒློན་གསལ་དུ། བར་དློར་

འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས། དེ་ཁློ་ན་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་པ་མི་

རིགས་ཏེ། གཞུང་འདི་སྤློད་བསྡུས་སུ་ཚེ་འདིར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད། མདློ་

བསྲེར་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད། རྣམ་བཞག་རིམ་པར་

གཞིའི་འཆི་རིམ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞུང་འདིའི་བརློད་བའི་དློན་དེ་

ཆ་ཅན་དང་། བར་དློར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་སྦྱར་བ་སློགས་བརློད་བའི་དློན་གི་ཆ་ཤས་སུ་

བས་པའི་སྒློ་ནས་སྒློན་གསལ་སློགས་སུ་བཤད་པ་དེ་བརློད་བའི་དློན་གི་ཆ་ཤས་རེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་ལྡང་བའི་རིམ་པ་བསན་པ་ལ། ཤེར་ཕིན་དང་མ་སྐྱེས་པ་རེས་དྲན་

གིས་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་ཚུལ་བསན་པ། མཆློད་པ་

རེས་དྲན་གིས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ལྡང་བའི་གཞི་དགློད་པ་

གཉིས། དང་པློ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས། ཤེས་རབ་སྣང་
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བ་གསུམ་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་ལས་དག་མ་དག་གི་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། སྣང་བ་གསུམ་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་

བརྒྱད་ཅུ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བདེ་བ་

ཆེན་པློས་རློགས་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པས་ན་

ཡང་སྲིད་ཕི་མར་མ་སྐྱེས་པ་དང་། འློད་གསལ་དེ་ལ་དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་

གཉིས་ལས། ཕི་མའི་དློན་གཉིས་སྣང་གི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། མངློན་པར་བང་ཆུབ་

པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། མངློན་རློགས་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བདེན་

པར་མངློན་པར་ཞེན་པ་མེད་ཅིང་འཛིན་པ་མེད་པས་ན་ཁམས་སྣློད་ཀང་མེད་ལ་

འབྱུང་བ་བཅུད་ཀི་སྣང་བ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་

དེའི་ནང་ནས་མ་སྐྱེས་པ་འཛིན་པློའི་ཡན་ལག་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་

གི་སྐུར་ལྡང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཐ་དད་དུ་བདེན་པར་མངློན་

པར་ཞེན་པའི་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་

དང་། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་སྐུའི་རྣམ་པ་དྭངས་ཤིང་གསལ་

བ་དང་། ངློ་བློ་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་ལྡློག་པ་གཉིས་སུ་མེད་པ་མིན་པ་དང་། ཉློན་མློངས་

པ་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་

པ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐློགས་པའི་རེག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་སློན་བྱུང་ལ་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་

པ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རང་གི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་རྣམ་སྣང་སློགས་སྤན་མ་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ། དེ་

དག་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པའི་བཀློད་པ་མཛད་

པ་དེ་བཞིན་དུ། རེས་འཇུག་ལ་མེ་ཏློག་སློགས་བ་ན་ཡློད་པའི་མཆློད་པ་དང་། རིག་

མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་འློད་གསལ་ལ་

གནས་པའི་བ་ན་མེད་པའི་མཆློད་པ་རྣམས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། བུད་

མེད་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་བརན་པ། ན་ཚོད་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་ལློན་པ་རེད་ནས་

ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ་དང་རང་གཉིས་ལྷར་བསྐྱེད། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་

བཀློད་དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས། པདྨ་ཅན་དང་། གང་པློ་ཅན་

མ། རི་དྭགས་ཅན་མ། དུང་ཅན་མ་སེ་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་གང་རུང་རང་རང་གི་

རིགས་དང་མཐུན་པར་བསེན་པའི་ཚུལ་གིས་རབ་ཏུ་སྦྱློར་བས་རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་ཁུ་བ་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པ་མི་འཕློ་བར་གཟུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀིས་མཆློད་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འབས་བུ་བསན་པ་ལ། དངློས་གྲུབ་མཆློག་འགྲུབ་པ། 

དངློས་གྲུབ་དམན་པ་འགྲུབ་པ། ཐ་དད་དུ་ཞེན་ན་མི་འགྲུབ་པར་བསན་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། རེས་དྲན་བཅུ་དྲུག་པློ་འདིས་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་

རྣམ་སྣང་གི་རིགས་དང་འབེལ་བའི་ཡློན་ཏན། གདུལ་བ་ལ་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་དུ་མ་ཅིག་

ཆར་དུ་སློན་པའི་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འཛིན་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་

རིགས་དང་འབེལ་བའི་ཡློན་ཏན། རློག་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་

ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་མཁེན་པ་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཆློས་ཀི་རིགས་འཛིན་པ་
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རྣམས་ཀི་མཆློག་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་འབེལ་བའི་ཡློན་ཏན། གདུལ་བ་

རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སད་དང་མཐུན་པར་ཆློས་ཅིག་ཆར་སློན་པའི་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་དག་ཀང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེར་མ་ཟད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཟུང་འཇུག་པས་རང་གི་རློ་རེ་གསུམ་དང་ཁམས་གསུམ་གི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་

དུ་རློ་རེ་ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པར་བསྒློམ་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སྒློ་ནས། རླུང་

སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པ་ཙམ་གིས། གང་དངློས་གྲུབ་

མཆློག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་གཞན་ཕྲ་མློ་སེ་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་བཤད་པ་རྣམས་

བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་

རེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མངློན་པར་ཞེན་ཅིང་། བདག་མེད་པ་མ་རློགས་པ་རྣམས་ཀིས་

དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཏུ་མ་ཟད་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅན་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དེའི་ལློངས་སྤློད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སད་

དུ་ཡང་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆློག་ལས། རྣལ་འབློར་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ལྡན་འདས། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཁམས་གསུམ་པ་ནི་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་དེ་

ཡི་ལློངས་སྤློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་སགས་པ་སྒྲུབ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པློ་རྣམས་ཀིས་རང་གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པའི་སྤློད་པ་མཆློག་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་

ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བདུན་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །གཞུང་གང་དང་གང་

མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས། 

བསེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། སློང་

མློ་ཟ་ཞིང་མི་བཟླ་སེ། །ཞེས་པ་ནས། དམལ་བར་ངེས་པར་སྲེག་པར་འགྱུར། །ཞེས་

པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ཞེས་པ་

ནས། འདློད་པ་ཐམས་ཅད་བསེན་པས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། 

ཆགས་ཅན་ཡེ་ཤེས་འདློད་པ་ཡིས། །ཞེས་པ་ནས། རིགས་ཀི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་

སྒློམ། །ཞེས་པའི་བར་ཚུལ་བཞིས་བཤད། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་པར་སྦྱློར། །ཞེས་

པ་ནས། བསྒློམས་ན་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། 

བུད་མེད་གཟུགས་ལྡན་མདངས་བཟང་བ། །ཞེས་པ་ནས། ཡིད་དུ་འློང་བར་བསྒློམ་

པར་བ། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་སྦྱློར་ལ་

སློགས། །ཞེས་པ་ནས། དཀིལ་འཁློར་དཀིལ་འཁློར་ཚུལ་དུ་བ། །ཞེས་པའི་བར་

དགློངས་པས་བཤད། དེ་ལ་སྐུ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། 

སགས་འཛིན་པ་དང་མཉམ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། དེ་ལ་

དམ་ཚིག་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། དངློས་གྲུབ་རབ་ཏུ་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་

པའི་དམ་ཚིག་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ནམ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མཁའ་བཞིན། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། དེ་ལ་ཞེ་སང་གི་རིགས་

རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒློམ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། སགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་གི་ལེའུ་

ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པའློ། །དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་

ལེའུ་བདུན་པ་དེ་ཉིད་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་ནང་ནས་

དགློངས་དགློངས་མིན། དྲང་ངེས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་

ལམ་ལ། འདློད་ཡློན་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་བསེན་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དང་། འདློད་

ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་ཀི་སྒློམ་བསམ་གསུམ་དང་། ལུས་དབེན་ལ་སློགས་

པའི་རེས་དྲན་དྲུག་དང་། རིམ་གཉིས་ཀི་སྙློམས་འཇུག་གི་ཆློ་ག་དང་། རེས་དྲན་བཅུ་

དྲུག་དང་དེ་དག་གི་ཕན་ཡློན་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་

གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས། ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་གང་ཟག་ལྔ་པློ་དེའི་རྒྱུད་

ལ་འློད་ཟུང་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ལེའུ་བདུན་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་

པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། །

གསུམ་པ་བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་

ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་

དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། ལེའུ་བདུན་པས་ལེའུ་དང་པློའི་

དློན་འཆད་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས། སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་

ཀིས་ཚོགས་གཉིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་མཆློད་པ་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་བཤང་གཅིའི་དམ་

ཚིག་གི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཉིས་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦྱར་བ། བསློད་ཅིང་གསློལ་

བ་གདབ་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། གསློལ་བ་བཏབ་བློ་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། 

དཀློན་མཆློག་གི་སད་དློད་རད་ཎ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དཔལ་གི་སད་དློད་ཀེ་ཏུ་རྒྱལ་

མཚན་ལ་ཡང་འཇུག་པས་རིན་པློ་ཆེས་འདློད་དློན་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་བེད་པ་

ལྟར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་དེས་ཀང་འདློད་པའི་དློན་བདེ་བ་མཆློག་སེར་

བར་བེད་ལ། རྒྱལ་མཚན་བཙུགས་པས་ཡིད་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ལྟར། བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་དེས་ཀང་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པས། དཀློན་མཆློག་

དཔལ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ལ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེའི་

སྒས་བསན་པའི་ཕག་ན་རློ་རེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཕག་ན་རློ་རེ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་སྒས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་དབང་བསྐུར་བར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་ལ་གསློལ་བ་

བཏབ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སད་དློད་བྷ་གའི་མཚོན་དློན་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་

ལྡན་པས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས། འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ། དམ་པ་སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བས་ན་དབང་ཕྱུག རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་ན། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་བསློད་པའི་རྒྱལ་པློ་འདིས་

བསློད་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །དློན་གང་གསློལ་བ་བཏབ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་དབང་བསྐུར་བ་དེ་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཉིས་པ་ལ། སྤློད་པའི་སྒློ་ནས་བསློད་པ་དང་། ལམ་སློན་པའི་སྒློ་ནས་བསློད་

པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། གཞན་གི་དློན་ལ་

སེམས་པས་ན་སེམས་དཔའ། གདུལ་བ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ལ་འགློད་པས་ན་

ཐེག་པ་ཆེ། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གདུལ་བའི་

རྒྱུད་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་སྦྱློང་བར་མཛད་པས་ན་ནམ་མཁའི་སྤློད་པ་རྣམ་སྦྱློང་བ། 

འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་རློག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་

སྤློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ན་མཆློག ཉློན་མློངས་པའི་དག་ལས་རྒྱལ་བའི་ཉན་རང་དག་

བཅློམ་པ་རྣམས་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས། བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། 

གཉིས་པ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་

ཚོགས་ཆེན་པློ་སྦྱློང་བར་བེད་པའི་རློ་རེ་ཐེག་པ་རབ་ཏུ་སློན་པ་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའི་དབིངས་དང་མཚུངས་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་སློན་པའི་

མཆློག་རྒྱལ་བ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པ་སྤྲུལ་པ་དང་ཐིམ་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཞེས་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། 

སྒིབ་གཉིས་ཟད་པའི་གློ་འཕང་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་ཐར་པ་ཡིན་ལ། དེར་བགློད་པར་

བེད་པའི་ལམ་རབ་ཏུ་སློན་པ་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་སློན་པ་ལ་གནས་པ་

སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔའི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་སལ་

མཆློག རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་དག་པའི་བདག་དང་། མི་མཆློག་ཅེས་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། དེ་ཁློ་ན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཉིད་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སྤན་རྒྱས་པ་དང་ལྡན་པ། བདེན་པ་བཞི་ལ་

ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བསློར་བའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་གདུལ་

བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་བསློར་བས་དློན་ཤེས་པར་མཛད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་ཤིན་ཏུ་དག་པ། བདེན་པ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་

རློ་རེ། འདིར་བགློད་པར་བེད་པས་ན་ཐེག་པ་ཞེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། 

གཉིས་པ་ངེས་དློན་ནི། འདློད་ཆགས་མཆེད་པ་དང་། དེའི་རང་བཞིན་གི་རློག་

པ་བཞི་བཅུ། ཞེ་སང་སྣང་བ་དང་དེའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་གསུམ། གཏི་མུག་ཉེར་

ཐློབ་དང་དེའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་པློ་རྣམས་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བར་བེད་པའི་

དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། འདིས་བགློད་པར་བེད་

པའི་ཐེག་པ་རབ་ཏུ་སློན་པ་པློ་དང་། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་དེ་ཁློ་རང་ཐློབ་པ་ཡན་ཆད་

ཁློ་ནའི་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་ན་ནམ་མཁའི་དབིངས་དང་མཚུངས་པ་དང་། 

རིགས་ལྔའི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་མཆློག ཅེས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས། 

རྒྱལ་བ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པ་སྤྲུལ་པ་དང་ཐིམ་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་འློད་གསལ་གི་

མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་དེ་ནི་ཐར་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་རབ་ཏུ་སློན་པ་དང་། ཐེག་པ་སྣང་བ་གསུམ་གིས་གང་

དུ་བགློད་པར་བེད་པའི་ལམ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་གནས་པ་དང་། བདེ་བ་ཀུན་ལས་

བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ན་སངས་རྒྱས་སལ་མཆློག བདེན་པ་གཉིས་དབེར་

མི་ཕེད་པས་ན་དག་པའི་བདག རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་མི་མཆློག་ཅེས་རློ་རེ་འཆང་
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ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། 

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་སེམས་ཏེ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་

ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་རྒྱས་ཤིང་ཡངས་པའི་སྤན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སེ། 

སྤན་ལྔ་ནི། སློང་གསུམ་གི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་མཐློང་བའི་ཤའི་སྤན་དང་། སེམས་

ཅན་གི་འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ལྷའི་སྤན་དང་། སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྤན་དང་། གདུལ་བའི་སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ཆློས་ཀི་སྤན་དང་། ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤན་ཏེ། སྤན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ནློ། །བདེན་པ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་བསློར་བས་དློན་ཤེས་པར་མཛད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་དྲི་མ་རྣམས་དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་དག་པར་བས་པས་ན་ཤིན་ཏུ་དག་པ། 

བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། འདིར་བགློད་པར་བ་བས་ན་ཐེག་པ་ཞེས་

རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ནས་འློད་གསལ་གིས་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། 

གསུམ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། 

མཆློད་པའི་ཆློ་ག་དང་། གསང་དབང་གི་ཆློ་ག་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀིས་མཆློད་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས། བཤད་དློ་ཞེས་བཤད་

པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་བཤད་

དློ། །དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ན། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སེ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་

དློན་གི་འློད་གསལ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ། སྐུའི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མི་འགྱུར་བ། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་འདི་ལ་བསྐུར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརེས་པའི་སྒློ་ནས་གདུལ་བ་ཀུན་གི་འདློད་དློན་རློགས་པར་

མཛད་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་ཀུན་དབང་། རློ་རེ་དློན་གི་

འློད་གསལ་དང་། རིན་ཆེན་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་

རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ནློ། །དེས་གང་བཤད་ན། རྒྱལ་བ་

གློང་མ་རྣམས་འབྱུང་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་འློད་གསལ་གི་མཆློད་པ་དེ་བཤད་དློ། །དེ་

གང་ཞེ་ན། དུས་གསུམ་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་བའི་མཆློད་

པ་བསྐྱེད་རིམ་པས་མཆློད་པ་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སེ། རློ་རེ་གསུམ་གདློད་མ་ནས་

རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལས་མི་ཕེད་པར་གནས་པ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རང་

བཞིན་གིས་སློང་པ་དེར་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་འདུ་

བས་ན་སལ་མཆློག སེམས་ཅན་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་ཡུལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པློས་

རློགས་པའི་འློད་གསལ་དེ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ། རློགས་རིམ་པའི་མཆློད་པ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་མཆློད་པ། རིམ་

གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་མཆློད་པའི་ཡན་ལག་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ཡིད་དུ་འློང་བའི་

གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་ན་ན་ཆུང་གཞློན་ནུ། བདེན་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་

གཟིགས་རྒྱ་ཆེ་བས་ན་མིག་ཡངས་པ། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པས་ན་གཟུགས་བཟང་

བ། ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པས་ན་གཞློན་པས་བརྒྱན་པ། ཕུང་པློ་ལྔ། ཁམས་ལྔ། དབང་པློ་

ལྔ་། ཡུལ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་སེ་ལློ་གངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལློན་པ་སེ་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཁད་པར་
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དང་ལྡན་པའི་ཟུང་འཇུག་བ་མའི་ཞལ་ལས་བྱུང་བའི་མན་ངག་ལས་རེད་པའི་ཟུང་

འཇུག་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། བློལ་སློང་གི་སད་དློད་ཏིརྱ་ད་ཀ་ལློགས་སུ་ཡློད་པ་

ལའང་འཇུག་པས་འཁློར་རྣམས་གཙོ་བློ་ཟུང་འཇུག་པ་ལས་ལློགས་སུ་སེ་ཐ་དད་དུ་

སྤྲུལ་ཡང་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བརག་པར་བ་བའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ནི་

རྒྱལ་བ་རྣམས་མཉེས་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་མཆློད་པ་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། གནས་སྦྱང་ཞིང་མཆློད་པའི་ཡློ་བད་བསྒྲུབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་པློ་གཉིས་བསྒློམ་པའི་ཚུལ་དང་གཉིས། དང་པློ་ནི། ས་བརག་པ་དང་བསང་བ་

བས་པའི་ས་ཕློགས་སྦྱང་བ་གཟུང་བ་བསྲུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པས་གཙང་

ཞིང་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་རྣམ་པར་དབེན་པ་དང་། འམ་གི་སྒས་ནི་ས་བརག་བསང་

སློགས་རྒྱས་པ་མི་དགློས་པའི་ས་ཕློགས་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་འདུས་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བཞུགས་པའི་གནས་དང་། ཞི་བ་སེ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེ་བློ་ཡློན་

ཏན་ཅན་བཞུགས་པའི་གནས་དང་། ཞི་བའི་གནས་ལྷ་ཁང་སེ་གནས་དེ་རྣམས་སུ་

བའི་བཤང་གཅི་འློ་མ་ཞློ་མར་ཏེ་བ་བྱུང་ལྔ་དང་ཆུ་གཙང་དང་སློགས་པས་དྲི་བཟང་

གིས་བྱུགས་པའི་སེགས་བུ་གྲུ་བཞི་པ་དེར་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་

གིས་བི་བར་བའློ། །འམ་གི་སྒས་ནི་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པའི་ཡློ་བད་རྣམས་

ས་གློན་བེད་པ་སེ་གཟུང་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ཞེ་ན། རྒྱལ་བ་

དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཆློད་པའི་ཕིར་དུའློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་མཆློད་ན་གསང་

དབང་གི་ཆློ་གའི་འགློ་བརམས་ནས་མཇུག་མ་རློགས་ཀི་བར་དུ་རག་ཏུ་སེ་ཉིན་རེ་

བཞིན་དུ་མཆློད་པར་བའློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཉིས་པ་ལ། དང་པློ་སྦྱློར་བ་བེད་ཚུལ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་བེད་ཚུལ་

འགལ་སློང་དང་བཅས་པ། དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སབས་སུ་ལུས་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

བསྒློམ་ཚུལ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་སྤློ་བའི་ཚུལ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། དགློད་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་

ག་ཤེས་པས་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་ནས་ལུས་རེན་གི་

གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་མངློན་དུ་བས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པ་

དེས་འགློད་པར་བའློ། །སབས་གང་དུ་གང་ལ་གང་འགློད་པར་བ་ན། ཤིན་ཏུ་རྣལ་

འབློར་གི་སབས་སུ་ཡབ་ཀི་ལུས་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་དང་། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློའི་སབས་

སུ་ཡུམ་གི་ལུས་ལ་ལྷ་ཉེར་དགུ་འགློད་པར་བའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་འགློད་ན། ཡབ་

ཡུམ་གི་སྤི་གཙུག་ནས་སྐྲ་མཚམས་ཀི་མཐའི་བར་ལ་ༀ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། 

བར་གི་སྒས་སྐྲ་མཚམས་ནས་མགིན་པའི་བར་ལ་ཨཱཿ ལས་འློད་དཔག་མེད། མགིན་

པ་ནས་ནུ་མ་གཉིས་ཀི་དབུས་ཀི་སྙིང་ཁའི་བར་ལ་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐྱློད་པ། ལྟེ་བ་དང་

རྐེད་པ་ནས་གསང་གནས་ཀི་བར་ལ་སྭ་ལས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། གསང་

གནས་ཀི་བརླའི་ར་བ་ནས་རྐང་སློར་གི་བར་དུ་ཧཱ་ལས་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་འགློད་ཅིང་། 

དེས་མཚོན་ནས་རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་

སེམས་དཔའ་དང་། སེམས་མ་དང་། ཁློ་བློ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བས་ནས་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་རང་གི་གནས་རྣམས་སུ་སྐུའི་རྣམ་པ་མ་

དློར་བའི་ཚུལ་གིས་འགློད་པར་བའློ། །འདིས་ནི་ཁ་ཅིག་གིས། ལུས་དཀིལ་བསྒློམ་

པའི་ཚེ་ལུས་དཀིལ་ལ་ལྷ་མི་བསྒློམ་པར་ས་བློན་རྣམས་འབའ་ཞིག་ལྷར་མློས་ནས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསྒློམ་པར་འདློད་པ་བཀག་པ་ཡིན་ནློ། །སྒློན་གསལ་འདིར་སྙིང་ཁ་ནས་ལྟེ་བའི་བར་

ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགློད་པར་མ་བཤད་པ་དང་། མདློར་བས་སུ་བརླའི་ར་བ་

ནས་རྐང་སློར་བར་དུ་འགློད་པར་མ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་

གཉིས་གང་བས་ཀང་ཆློག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བང་ཞིང་མཁས་པ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡན་ཆད་

སློན་དུ་བས་པ་དེས། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་

གནས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་རྒྱ་མཚོ་ནི་

མང་པློ་སེ་སློ་གཉིས་དང་། ཟླ་བ་སེ་ཐིག་ལེ་སློ་གཉིས། དབུས་གནས་པར་ཏེ་ཡློངས་

སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། ཡུམ་གི་

པདྨར་གནས་པའི་ལྷ་དེ་རྣམས་རློ་རེ་དང་པདྨའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་རིམ་གིས་སྙིང་

ཁར་དྲངས་ཏེ། འློག་ནས་འཆད་པ་ལྟར་གི་ཕིར་སྤློ་བ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །དཀིལ་

འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་རགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བིང་རྒློད་ཞི་བ་རློ་རེ་

འཛིན་པ་སེ་བརན་པློ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་བསྒློམ་པ་དེ་

ཐུན་གི་མཐར་འཇློག་པར་འདློད་ན། ལྷ་དེ་རྣམས་རང་གི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་

རྣམས་སུ་བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། ནུ་མའི་དབུས་བར་སྤི་གཙུག་མཐའ་ཡི་བར། །ཞེས་པའི་སབས་

སུ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ལ་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་འགློད་པར་བཤད་

ན། དེའི་སློན་དུ་གང་བསྒློམ་པར་བ་ཞེ་ན། སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ལ་གནས་

པའི་རིན་ཆེན་ཏེ་སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ། སྣ་བཞི་སེ་ལུས་ཀི་འབྱུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བ་བཞི་རྒྱུར་བས་པའི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། མཆློད་རེན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀིས། །བཞུགས་གནས་ཕློ་བང་ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཆློད་པའི་

རེན་དུ་གྱུར་པས་མཆློད་རེན་ཞེས་བ་བའི་ལུས་དཀིལ་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་བསྒློམ་

པར་བའློ། །དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་སྙམ་ན། ཤར་དཀར། ལྷློ་སེར། ནུབ་དམར། 

བང་ལང་། དབུས་སློ་བས་ན་འློད་ཟེར་ཕྲེང་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། དུས་གསུམ་གི་

བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ནི་

མང་པློ་སེ་སློ་གཉིས་བཞུགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། གློང་དུ་མཁས་པས་སྙིང་ཁར་བསྒློམ་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་

ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བསྐྱེད་རིམ་ལ་བང་བའི་མཁས་པས་ཡུམ་གི་པདྨར་གནས་པའི་

མཆློད་པའི་སྤིན་ཏེ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བདག་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་སེ་

རློ་རེ་དང་པདྨའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་ནས་ཕིའི་གཞལ་

ཡས་ཁང་གི་རང་རང་གི་གནས་སུ་འགློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དེ་སྤློ་བར་

བའློ། །ནུ་མའི་དབུས་བར་ཞེས་པ་ནས། མཁས་པས་མཆློད་པའི་སྤིན་རྣམས་

སྤློ། །ཞེས་པའི་བར་གི་གཞུང་འདིས། གློང་དུ་བཤང་གཅི་ཆུ་ལ་སློགས་པས་བྱུག་

པའམ། ཞེས་སློགས་ཀིས་བསན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་བར་གསུངས་

པའི་སབས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ས་ལློགས་སུ་ཉེར་བསྡུ་ཡན་ཆད་ཀི་བདག་སྐྱེད་རློགས་

པར་བསྒློམ་དགློས་པར་བསན་ནློ། །

གསུམ་པ་རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བའི་མཆློད་པའི་ཡན་ལག་ལ། དྲང་ངེས་

གཉིས། དང་པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལྷ་དང་མེ་ཏློག་གི་ཁ་དློག་གི་རིགས་ཀི་དབེ་བ་



  338  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལ་མཁས་པས། ཨུཏྤལ་དཀར་སེར། དམར་ལང་། སློ་བ་ལྔ་དང་། པདྨ་དཀར་སེར་

དམར་ལང་སློ་བ་ལྔར་ཕེ་བ་དེ་ཉིད་རང་རང་གི་ཁ་དློག་དང་མཐུན་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པར་བསྐྱེད། ཛཱ་ཏི་སེ་སྣ་མའི་མེ་ཏློག་ལ་དཀར་དམར་སློ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་དེ་

ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བས་ནས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་

རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བའློ། །དེར་མ་ཟད། མེ་ཏློག་ཀརི་ཀཱ་ར་དང་། །མ་ལི་ཀཱ་དང་ཡུ་

ཐི་ཀ །མེ་ཏློག་ཀ་ར་བི་ར་རྣམས་དངློས་དང་བསམ་པ་ཙམ་གིས་དཀིལ་འཁློར་པའི་

ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པར་རབ་ཏུ་བརག་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ར་བའི་རླུང་ལྔ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་སེ་བཅུ་པློ་དེ་ནི་མེ་ཏློག་

ལ་བཅུར་ཕེ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དགློངས་པ་ལུང་སློན་ལས། གང་ཞིག་རླུང་ནི་

བཅུར་བསྒགས་པ། །དེ་ནི་པདྨ་ཨུཏྤལ་མིང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རླུང་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་ཤར་བའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་ནི། སྣ་མའི་མེ་ཏློག་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

དེ་ཉིད་ཅེས་གགས་རློ་རེ་གསུམ། །ཛཱ་ཏི་གཅིག་པུ་གསུམ་དུ་འདློད། །ཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ངག་དབེན་མན་ཆད་ཀི་གང་ཟག་གིས་གང་ལ་རློར་བཟླས་བ་བའི་ཡུལ་ལ། 

ཁབ་བེད་མ་གཏློགས་པའི་ར་བའི་རླུང་སྤན་མ་དང་སྦྱློར་བའི་ཐུར་སེལ་སའི་རླུང་

དང་། མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྱློར་བའི་སྲློག་འཛིན་ཆུའི་རླུང་དང་། གློས་དཀར་མློ་དང་སྦྱློར་

བའི་གེན་རྒྱུ་མེའི་རླུང་དང་། སྒློལ་མ་དང་སྦྱློར་བའི་མཉམ་གནས་རླུང་གི་རླུང་བཞི་ནི། 

མེ་ཏློག་ཀརི་ཀཱ་ར་སློགས་མེ་ཏློག་བཞིའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཀརི་ཀཱ་

ར་མ་ལི་ཀཱ། །ཡུ་ཐི་ཀ་ར་བི་ར་ནི། །གློ་རིམ་བཞིན་དུ་སྤན་སློགས་ཏེ། །དབང་ཆེན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློགས་པར་འདིར་སྦྱར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་གི་གདངས་དང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་འབྱུང་བ་ནི་དབུལ་བ་དང་མཆློད་

པའི་ངེས་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མཉེས་པར་

བེད་པའི་མཆློད་པ་ཆེན་པློར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དངློས་མེད་གློ་འཕང་

ལ་བཀློད་པས། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྐུར་སྦྱློར་བ། །གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཉེས་

པའི། །མཆློད་པ་ཆེན་པློར་དེ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མེ་ཏློག་གི་མཆློད་

པའི་ངེས་དློན་དློན་གི་འློད་གསལ་མི་ཤེས་པར། ཕི་རློལ་གི་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་

མཆློད་པ་ཙམ་ལ་མངློན་པར་ཞེན་པ་ནི། མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ལས་རིང་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ཉིད་མེ་ཏློག་ཡིན་དགློངས་ན། །ཕི་དུས་སྐྱེ་བློས་མི་ཤེས་

ཏེ། །མ་རློགས་པས་ན་དེ་རྣམས་ཀིས། །དངློས་གྲུབ་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞུམ་དྲགས་ནས་བདག་ཉིད་ལ་སློད་པ་ནི་སིག་ཆེ་བས་དགག་

པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། འདི་ནི་བདག་གི་སལ་མིན་ཞེས། །ཟེར་ནས་

བདག་ཉིད་སློད་པར་བེད། །དེ་བཞིན་བདག་ཉིད་སད་པས་ན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་སད་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སད་གྱུར་པས། །མ་ངན་འདས་ལས་

གཞན་དུ་འགློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གསང་དབང་གི་ཆློ་ག་ལ། བ་མའི་བ་བ་དཀིལ་འཁློར་བསྐྱེད་པ། 

སློབ་མའི་བ་བ་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་མཆློད་པ། བ་མས་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆློ་ག 

གསང་དབང་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡློན་དང་བཞི། 
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དང་པློ་ནི། བཤང་གཅི་ཆུ་ལ་སློགས་པས་བྱུགས་པའམ་ཞེས་པས་བསན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་བསྒྲུབ་བ་བའི་སློན་དུ། བདག་བསྐྱེད་ཇི་ཙམ་ཞིག་

བསྒློམ་པར་བ་སྙམ་ན། དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཉེར་བསྡུའི་

བར་དུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་རྣལ་འབློར་པས་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་

ཚོན་གིས་བི་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པ་ན་ངློས་རེ་ལ་དཔག་

ཚད་ཉེར་ལྔ་ལློ་རེ་སེ་དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཁློན་ཙམ་དུ་ཡློད་ཅིང་འཁློར་ལློ་ཕག་མཚན་

དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་སྣང་གི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་བསྒློམ་པར་བས་ལ། རྣམ་སྣང་གི་

རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམས་པའི་འློག་ཏུ་ལྷ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་མཚན་མ་རྣམ་

པར་དགློད་པ་ལ། མཁས་པའི་བག་ཡློད་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབློར་པས། རྣམ་སྣང་

དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློར་སློང་བ་དེའི་ཚེ་རག་པར་ཏེ་རློ་རེའི་རིགས་རྣམས་ཀི་

མཆློག་མི་བསྐྱློད་པ་ཤར་དང་རིན་འབྱུང་སློགས་ལྷློ་ལ་སློགས་པར་འགློད་པར་བའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བང་བའི་མཁས་པས་པདྨ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་

པའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་མཆློད་རེན་ཏེ་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་། རློ་རེ་ཕག་མཚན་

དུ་འཛིན་པའི་མི་བསྐྱློད་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་། རལ་གི་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་

པའི་དློན་གྲུབ་ཀི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་། ཨུཏྤལ་ནི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཀི་རློ་ཞིག་

སེ་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་རིན་འབྱུང་གི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །འློ་ན་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་རྣམས་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་

དང་ལྡན་སྙམ་ན། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཚད་དཔག་ཚད་

བེ་བའི་ཁློན་ཙམ་དུ་ཡློད་ཅིང་། དབིབས་གྲུ་བཞི་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། རྒྱུ་རིན་པློ་ཆེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྣ་བཞི་ལས་བས་པ། གསལ་བ་ཤེལ་ལྟར་དཀར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཤར་དཀར་བ་དང་། 

དེས་མཚོན་ནས་ལྷློ་སེར་ནུབ་དམར་བང་ལང་དབུས་སློ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་

དག་ཅིང་ནག་ནློག་ལ་སློགས་པའི་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་མེད་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་

ནློ། །དཀིལ་འཁློར་དེའི་དབུས་ཀི་གནས་སུ་འློད་དཔག་མེད་ལ་སློགས་པའི་རིགས་

གཞན་རྣམས་རེ་རེ་ནས་གཙོ་བློར་སློང་བ་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །གང་གིས་བསྒློམ་ན། 

གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་བསྒློམ་པར་བའློ། །དགློས་

པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ་སློབ་མ་ལ་གསང་དབང་བསྐུར་

བའི་ཕིར་དུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

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

མཆློད་པ་བ་བ་དང་གཉིས། དང་པློ་ནི། གསང་དབང་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སློབ་མས་

དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པ་རྒྱ་

མཚོ་སེ་མང་པློ་དབུལ་བ་དེ་བརམ་པར་བའློ། །གང་དབུལ་བར་བ་ན་པདྨ་རཱ་ག་ལ་

སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དར་དང་བལ་ལ་སློགས་པའི་ན་བཟའ་དང་། དེས་མཚོན་

པའི་གཟུགས་སྒ་དྲི་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དབུལ་བར་བའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། 

བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་གསང་དབང་འདློད་པས་དབུལ་བར་བའློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་ན། གསང་

དབང་གི་འགློ་བརམས་ནས་མཇུག་མ་རློགས་ཀི་བར་དུ་རག་ཏུ་སེ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་

དུ་དབུལ་བར་བའློ། །དེར་མ་ཟད་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་མཆློག་

རྣམས་ཀིས་རག་ཏུ་སེ་ཉིན་རེ་བཞིན་བ་མ་དང་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཆློད་

པས་མཉེས་པ་བའློ། །
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གཉིས་པ་ལ། རིག་མའི་མཆློད་པ་དང་། ཁད་པར་ཅན་གི་རས་ཀི་མཆློད་པ་

དང་གཉིས། དང་པློ་ནི། དབུལ་བར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། གསང་དབང་

ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སློབ་མས་སློ། །གང་དབུལ་ན་རིན་ཆེན་ཏེ་འབས་དུས་ཀི་བདེ་བ་

ཆེན་པློ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་ན་ན་

ཆུང་བུད་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པས་ན་མཆློག་པདྨ་ཅན་ཏེ་རིན་པློ་ཆེ་

དང་གློས་དང་དྲི་སྣ་ཚོགས་པ་མཆློག་གིས་བརྒྱན་པ་དེ་དབུལ་བར་བའློ། །དགློས་པ་

ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། སྒྲུབ་པ་སེ་ཐུན་མློང་བའི་དངློས་གྲུབ་དང་། རབ་ཏུ་འགྲུབ་པ་ནི་ཁད་

པར་ཅན་ཏེ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུའློ། །གང་ལ་དབུལ་བར་བ་ན་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་བ་མ་དེ་ལ་དབུལ་

བར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དབུལ་བར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། གསང་དབང་གི་

དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འདློད་ཅིང་མཆློད་པའི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་

གིས་སློ། །གང་དབུལ་བར་བ་ན། མི་མཇེད་འཇིག་རེན་གི་ཞིང་འདི་པདྨ་རཱ་ག ཨིནྡྲ་

ནཱི་ལ། བཻ་ཌཱུརྱ། རློ་རེ། མར་གད། མུ་ཏིག བྱུ་རུ་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན་

དང་། རྒྱལ་སྲིད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན་གིས་ཡློངས་སུ་བཀང་སེའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་

ཕིར་དུ་ན། བ་མས་གསང་དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པའི་ཕིར་དུའློ། །དུས་ཇི་ཙམ་དུ་ན། 

གསང་དབང་བསྐུར་བའི་འགློ་བརམས་ནས་མཇུག་མ་རློགས་ཀི་བར་དུ་ཉིན་རེ་

བཞིན་དུའློ། །

གསུམ་པ་གསང་དབང་གི་ཆློ་ག་ལ། བ་མས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་མཆློད་པ་བ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

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

པར་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། དབུལ་བར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། གསང་དབང་བསྐུར་

བའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་དེས་སློ། །གང་དབུལ་ན་རེག་བ་རློ་རེ་མ་དང་མཉམ་པར་སྦྱར་

བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའ ློ། །གང་ལ་དབུལ་ན། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་འདློད་

ཅིང་ཆགས་པའི་བློ་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བཞེད་པ་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་

པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་དེ་ལའློ། །གང་དུ་དབུལ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་དག་ཏུའློ། །རྣལ་འབློར་གང་གིས་དབུལ་

ན། །དཀིལ་འཁློར་གི་བདག་པློའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་

གནས་པའི་རྣལ་འབློར་དེས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གི་བདག་པློའི་བསྐྱེད་ཆློག་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན་

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསྒློམ་པའི་སློང་ཉིད་ཀི་

ངང་ནས་ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དང་། དེ་ལ་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་

བཀློད་པ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་

པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་ལ་སློགས་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་དང་

པློའི་མགློན་པློར་བསྐྱེད། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བ་བདག་གི་

ལུས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐྱེད་པས་

མཚོན་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་བའི་བ་མ་

དེས། སློབ་མས་རང་ལ་མཆློད་པའི་ཕིར་དུ་དབུལ་བའི་བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་དང་། གཅི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བ་དབང་པློ་ལྔ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་ལྡན་ཞིང་། བཞིན་བཟང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡི། །ན་

ཆུང་སལ་བ་མཆློག་དང་ལྡན་པ་བངས་ཏེ། རང་དང་དེ་གཉིས་ཀ་ལྷར་བསྐྱེད་པའི་ལུས་

ཀི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་བསམ། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་

ནས་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་བ་མ་དང་གཙོ་བློ་ཐ་མི་དད་པའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

གནས་པ་རྣམས་གཙོ་བློའི་ཐུགས་ཁར་བསྡུས་པ། ཆགས་པ་ཆེན་པློའི་མེས་ཞུ་བས་

སློང་པ་གསུམ་རིམ་གིས་ཐིམ་པས་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བས་ཉློན་མློངས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་མངློན་དུ་

མཛད་དེ་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་ནློར་བུའི་རེར་ཕབ་པ་མི་འཕློ་བར་བཟུང་སེ། རང་

གི་ལུས་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ལ་མཆློད་

པ་རབ་ཏུ་བརག་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། གསང་དབང་མཆློག་བསྐུར་བ་དང་། གསང་དབང་ཙམ་བསྐུར་

བ་དང་། གསང་དབང་མཆློག་གི་མཆློག་བསྐུར་བ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། མིག་

ཡངས་ཏེ། བ་མ་དང་གཙོ་བློ་ཐ་མི་དད་པས་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པ་རང་གི་མཐེབ་

སྲིན་གིས་བངས་ཏེ། སློབ་མའི་ལྕེ་དང་རྐན་གི་བར་དུ་བཞག་པ། སློབ་མས་རང་གི་

ལུས་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཚིམ་པར་བ་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་

མི་གཡློ་བའི་བསམ་པ་བརན་པློ་ཅན་གི་བློ་དང་ལྡན་པས་མངས་པས་བསྐྱེད་པའི་བདེ་

བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡུམ་གིས་

ཀང་ལྷ་རྣམས་ཞུ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཐིག་ལེ་རང་གི་པདྨར་གནས་པ་སར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྟར་བིན་པ་མངས་པས་བསྐྱེད་པའི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་

དུ་སྦྱློར་བ་ནི་གསང་དབང་མཆློག་བསྐུར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རློ་རེ་པདྨའི་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་ཅན་ཀུན་ཡང་དག་བསྡུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཡིས། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་སྙིང་ཁར་བསྡུ། །རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཕྱུང་ནས་སུ། །སློབ་མའི་ཁར་ནི་

དབབ་པར་བ། །འདི་ནི་གསང་སགས་དེ་ཀུན་གི། །དབང་བསྐུར་བ་ཡི་གློ་འཕང་

མཆློག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པར་ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་དྲངས་

པ་ལས། རློ་རེ་པདྨློ་ལས་དྲངས་པ། །སྦློམ་པློ་དང་ནི་དབང་གིས་བང་། །རློ་རེ་རྐན་དུ་

བཞག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་གསང་རས་དང་། དྲི་

བཟང་གི་ཆུ་བདུད་རི་ལྔ་དང་བསྲེས་པ་དུང་ཕློར་ལ་སློགས་པའི་སྣློད་དུ་བཞག་སེ། 

གཏློར་མ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ཤིས་པ་བརློད་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་སློབ་མའི་སྤི་

བློར་གཏློར་ཞིང་ཁར་འཐུང་དུ་བཅུག་པ་མངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སློང་པ་

ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་ནི། གསང་དབང་ཙམ་བསྐུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་

གསང་ཐིག་ལེ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རིན་ཆེན་འབར་ཕྱུང་བས། །མ་ལུས་རྒྱལ་

བ་རྣམས་ནི་ལུས་སམས་ལ། །རྣམ་དག་རློ་རེ་ལས་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆུས། །དྲི་མེད་རིན་

ཆེན་སྤིར་དབབ་དབང་བསྐུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། མིག་

ཡངས་སགས་ཀི་སྣློད་དུ་རུང་། །མེ་ཏློག་བཅས་ཤིང་ས་བློན་འབྱུང་། །བངས་ནས་

གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ། །སགས་པས་སློབ་མ་དག་ལ་སྦྱིན། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །དྲི་ཆུ་རྐང་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་
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ཕིར། ཁ་ཅིག གདུལ་བ་དབང་པློ་དམན་པ་ལ་གསང་དབང་ཙམ་དང་དབང་པློ་མཆློག་

ལ་གསང་དབང་མཆློག་བསྐུར་བ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གསང་བ་གྲུབ་པ་

དང་། ཞལ་ལུང་ལས། གསང་དབང་མཆློག་བསྐུར་བ་དེ་ལ་གསང་དབང་ཙམ་ཡང་

བསྐུར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་ཐིག་ལེ་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པའི་ནློར་བུ་ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་བཏློན་ཏེ་སློབ་

མའི་ཁར་བཞག་པ་དེས་བང་སེམས་དྲངས་ཏེ་མངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སློང་

པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་ནི་གསང་དབང་མཆློག་གི་མཆློག་བསྐུར་

བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སད་དུ་ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ་ལས། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་བདག་ཉིད་ཆེ། །རང་

གི་ཁར་ནི་རློ་རེ་བཞག །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་དྲངས་བས་ན། །སེམས་ཀི་བང་ཆུབ་

བདེ་བ་འཐློབ། །འདི་ནི་མཆློག་ཏུ་གསང་བ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་

གསང་དབང་གི་ཕན་ཡློན་ནི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཅན་གི་རྣལ་འབློར་པས་སྣློད་མིན་ལ་

གསང་བར་བ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་མཆློད་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་

འདིས་ནི། དག་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། བཏུང་བ་རིན་ཆེན་འདི་ཡིས་ནི། །རློ་རེའི་ལུས་ནི་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སགས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་འགྲུབ་པ་དང་། གནས་སབས་སུ་སགས་བཟླས་

པས་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་པར་བེད་ནུས་པར་རྒྱུད་འདིར་

བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བརྒྱད་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་བརྒྱད་

པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་སྙམ་ན། དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། རྒྱལ་མཆློག་མཆློད་པ་བཤད་

དུ་གསློལ། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

ཆེ། །ཞེས་པ་ནས། ཕག་འཚལ་རློ་རེ་ཐེག་པ་ལའློ། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་གཉིས་

ཀིས་བཤད། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་ཞེས་པ་ནས། ཀུན་དབང་རློ་རེ་རིན་ཆེན་

འཛིན། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆློད་

པའི་མཆློག །ཅེས་པ་ནས། བློལ་སློང་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་བརག །ཅེས་པའི་བར་

དགློངས་པས་བཤད། ས་ཕློགས་གཙང་ཞིང་རྣམ་པར་དབེན་པའམ། །ཞེས་པ་ནས། 

མཁས་པས་མཆློད་པའི་སྤིན་རྣམས་སྤློ། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། 

མཁས་པས་ཨུཏྤ་ལ་དག་དང་། །ཞེས་པ་ནས། མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་

བརག །ཅེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁློན་ཙམ་དུ། །ཞེས་

པ་ནས། སགས་རྣམས་དངློས་གྲུབ་བེད་པར་གསུངས། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་བཤད་པའློ། །   ། །

དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་དེ་ཉིད། དགློངས་པ་

འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དགློངས་དགློངས་མིན། དྲང་ངེས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ། རིམ་གཉིས་སློ་སློའི་མཆློད་པ། ཐུན་མློང་

བའི་མཆློད་པ། བ་མས་གསང་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་བསྐྱེད་པ། 
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སློབ་མས་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་མཆློད་པ། གསང་དབང་བསྐུར་བ་དངློས་དང་ཕན་ཡློན་

རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་

ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་དེའི་རྒྱུད་ལ་འློད་ཟུང་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ལེའུ་བརྒྱད་པ་མཐའ་

དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། །

བཞི་པ་ལེའུ་དགུ་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ། 

ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་

པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། ལེའུ་བརྒྱད་པས་ལེའུ་

དང་པློའི་དློན་བཤད་པ་དེ་ནས། ལེའུ་བརྒྱད་པར་བསན་པའི་གསང་དབང་གིས་

མཚོན་པའི་དབང་བཞི་རློགས་པར་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས། སྲློག་གཅློད་སློགས་

སངས་པས་བང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་མ་ཟད། མི་སྲིད་པ་ལྟར་སྣང་བའི་སྲློག་གཅློད་

སློགས་བས་པས་ཀང་བང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

 གཉིས་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། རད་དུ་

བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་བསན་པ། དེ་ལ་མ་འློངས་པ་ལ་ལྟློས་པའི་ཀན་ཀ་སངས་པ་དང་

གསུམ། དང་པློ་ནི། བཤད་དློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རྒྱལ་པློ་རློ་

རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་དེས་སློ། །དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ནམ་

མཁའ་སེ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ། སྐུ་ཡི་

རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ན་མི་འགྱུར་བ། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་གི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་སགས་ཀི་སྤློད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྤློད་པ་དང་། གདུལ་བ་ཀུན་གི་འདློད་དློན་རློགས་པར་བེད་པའི་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་

པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དམ་པ་སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་

པས་ན་གཙོ་བློ། སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད། ཐུགས་རློ་རེ་མི་

བསྐྱློད་པ་གསུམ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ནློ། །དེས་གང་

བཤད་ན། རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཅན་ཏེ་ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པ་ལ་གསང་བར་བ་བ་དེའློ། །གང་ལ་བཤད་ན། ངེས་དློན་གི་དབང་

དུ་བས་ན་ཉམས་དགའ་བ་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་བཤད་ལ། དྲང་དློན་

གི་དབང་དུ་བས་ན་གང་ཟག་དམན་པློ་བཞི་ལ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ལ། དམ་ཚིག་ལྔ་བཤད་པ། དེ་དག་ཉེ་

བར་བསྡུ་བ་གཉིས། དང་པློ་ལ། ཞེ་སང་གི་རིགས་ཀིས་སྲློག་གཅློད་པ་དང་། གཏི་

མུག་གི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་ནློར་འཕྲློག་པ་དང་། འདློད་ཆགས་ཀི་རིགས་ཀིས་

གཞན་གི་བུད་མེད་བསེན་པ་དང་། ལས་ཀི་རིགས་ཀིས་རྫུན་སྨྲ་བ་དང་། རིན་པློ་ཆེའི་

རིགས་ཀིས་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་དང་ལྔ། དང་པློ་ལ། ལས་སྦྱློར་དངློས་དང་། དེའི་ཕན་

ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་ནམ་

མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་

པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས། སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློར་

བསྐྱེད་པ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་བར་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། རློ་རེ་འཆང་སློན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པློ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ནས། དེའི་ལག་ཏུ་

སེ་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློར་འློད་འཕྲློ་མང་པློ་རབ་ཏུ་འབར་བ་དང་། འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་

རབ་ཏུ་གང་བའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་བསྣམས་པར་བསྒློམ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། འདུ་

བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་བསྒློམ་པ་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། དུས་གསུམ་པ་

ཡི་སངས་རྒྱས་ཏེ་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་

སློན་འགློ་དང་ཁ་སྦྱློར་དབེ་བ་བས་ཏེ་མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་བསྒློམས་ནས་རང་

མི་བསྐྱློད་པར་གནས་པའི་རློ་རེས་ཕེ་མར་བརླག་པ་སེ་བསྣུན་ནས་བསྒྲུབ་བའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། ལློངས་སྤློད་བ་བ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རློ་

རེས་ཕེ་མར་བརླག་པ་སེ་མེད་པར་གྱུར་པར་བསྒློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བསད་ལས་

ཀི་གསང་བ་འདི་ལྟ་བུའི་བསམ་གཏན་མཆློག་དེ་བསྒློམས་ནས་ནི་བསྒལ་བའི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་ན་ནི་སྒྲུབ་པ་པློས་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། བསྒྲུབ་བ་རྣམས་མི་བསྐྱློད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དག་ཏུ་

རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེ་སང་གི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་སྲློག་གཅློད་

པའི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི། ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་

པ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག 

འདློད་དློན་ལ་མི་སླུ་བས་ན་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱ་མཚོ་སེ་ལས་སྦྱློར་

མཆློག་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། རྣམ་སྣང་མངློན་བང་ལས། གང་ཞིག་གཅིག་པུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསད་པ་ལ། །མང་པློ་མ་ངན་འདས་འགྱུར་ཏེ། །བསློད་ནམས་ཕུང་པློ་ཆེར་འགྱུར་

གི། །གཞན་དུ་སིག་པའི་ཕུལ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། ལས་

སྦྱློར་དངློས། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་གསུམ། དང་པློ་ནི། ཞེ་སང་གི་

རིགས་ཀིས་གཞན་གི་སྲློག་གཅློད་པ་བསན་པ་དེ་ནས། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་

འཛིན་པ་མི་ཤེས་པ་གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སྣང་གི་རྣལ་འབློར་གིས་སྒློ་ནས་

གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དག་ཅིང་གློ་བུར་

གི་དྲི་མས་གློས་པ་མེད་པའི་དག་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པ། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སེར་

སྣའི་དྲི་མ་སྦྱློང་བར་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྤློད་པ་རབ་ཏུ་སློན་པ་དེས། སངས་རྒྱས་

ཀི་བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཡང་དག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམ་སྣང་གི་

རྣལ་འབློར་ལ་བརེན་ནས་གཞན་གི་ནློར་འགུགས་པའི་ལས་སྦྱློར་དེ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་

ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་

ཏེ་རྣམ་སྣང་གི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློར་བསྐྱེད་པ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་

བར་དུ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། རློ་རེ་འཆང་སློན་པློ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་དུ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པའི་དང་པློའི་སྦྱློར་བ་དང་། དེས་འདུ་བས་པའི་རིག་མ་

དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསྒློམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་

རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རིན་པློ་ཆེ་སློན་པློ་དཀར་སེར་དམར་ལང་ཀུན་གི་སྦྱློར་བ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སེ་འགུགས་པའི་ཕིར་དུ། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔའི་

གཟུགས་སུ་རབ་ཏུ་བརག་པ་སེ་བསྒློམ་པར་བས་ནས། རིན་པློ་ཆེ་ཡློད་པའི་གནས་

སུ་དེ་རྣམས་གཏློང་བར་བ་སེ། དེ་ཡང་རིན་པློ་ཆེ་སློན་པློ་འགུགས་པ་ལ་ཐུགས་རློ་རེ་

མི་བསྐྱློད་པའི་གཟུགས་གཏློང་བ་ནས་ལང་གུ་འགུགས་པ་ལ་དློན་གྲུབ་གཏློང་བའི་

བར་བ་ཞིང་རིགས་ལྔ་པློ་དེས་རས་བདག་ལས་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་ནློར་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཕྲློགས་ནས་སུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ནང་ནས་སྐུ་བསྒློམ་པ་རང་གི་བ་སྤུའི་

བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་འློད་ཟེར་དཀར་པློ་ཞགས་པ་ལྟ་བུ་སྤློས་ནས་ནློར་རྣམས་

བཅིངས་ཏེ་གཞན་དུ་སློ་མི་ནུས་པར་བས། གསུང་བསྒློམ་པ་ལྕེ་ལ་བཀློད་པའི་ཧི་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་དམར་པློ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་ནློར་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ། 

ཐུགས་བསྒློམ་པ་ནློར་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་གི་གནས་སུ་བྱུང་བར་ཡིད་ཀིས་བསྒློམ་

པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་སྦྱློར་འདིས་ནི་གནས་སབས་སུ་ནློར་གི་

རྒྱ་མཚོས་གང་བའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་

སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྲས་རྣམས་དང་། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནློ། །ལས་སྦྱློར་འདི་ནི་རིགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་སེ་རིགས་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ལས་གཏི་

མུག་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་

རྣམས་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་འདློད་དློན་ལ་མི་ས་བས་ན་ཡང་དག་པ་

ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། རྣམ་སྣང་མངློན་བང་ལས། འཇུངས་པ་རྣམས་ཀི་ནློར་འཕྲློག་

ལ། །འཕློངས་པ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུམ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། ལས་

སྦྱློར་དངློས། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། གཏི་མུག་གི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་ནློར་འགུགས་པར་བསན་པ་

དེ་ནས། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་འློད་

དཔག་མེད་ཀི་རྣལ་འབློར་གི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ། བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་གསང་བ་དག་པ། མི་གནས་པའི་མང་

འདས་ལ་གནས་པས་ན་དམིགས་པ་མེད་པ་དེས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

བརེན་ནས་གཞན་གི་བུད་མེད་བསེན་པའི་ལས་སྦྱློར་དེ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་

མངློན་བང་ལྔ་དང་། དམ་ཚིག་སེ་རྣལ་འབློར་དང་། རེས་སུ་རྣལ་འབློར་དང་། ཤིན་ཏུ་

རྣལ་འབློར་དང་། རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་བཞིའི་རིམ་གིས་པདྨའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་འློད་

དཔག་མེད་ཀི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློར་བསྐྱེད་པ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་

བར་དུ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། རློ་རེ་འཆང་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འློད་དཔག་མེད་

དུ་བསྒློམ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དེས་རང་གི་དབང་དུ་བ་རྒྱུའི་བུད་མེད་གློས་དཀར་

མློར་བསྐྱེད། དེའི་ལུས་ལ་ལྷ་རྣམས་བཀློད། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་

བརླབས་ཏེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་ནང་གི་རང་རང་གི་གནས་དེ་དང་དེར་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ལ་སློགས་

པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགང་བ་སེ་དགློད་པར་བའློ། །ལྷའི་རྣམ་པ་ཇི་
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ལྟ་བུར་བསྒློམ་ཞེ་ན། རང་ཉིད་གཙོ་བློ་འློད་དཔག་མེད་མ་གཏློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཅིག་

པློ་ཐམས་ཅད། བུད་མེད་གློས་དཀར་མློའི་རྣམ་པ་ཅན་ཁ་དློག་དམར་པློ། དེ་དག་གི་

ཞལ་ཕག་གི་གངས་དང་ཕག་མཚན་རྣམས་ནི་མདློར་བས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་དགློད་

པར་བའློ། །རང་ཉིད་གཙོ་བློ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་དེས་འཁློར་གི་

ལྷ་མློ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕློ་མློའི་དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་སྙློམས་པར་

འཇུག་པས་ཉེ་བར་སྤད་པ་འདི་ནི། རློ་རེ་ཐེག་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་

མེད་ཀི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློས་ལློངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་

དབེར་མི་ཕེད་པ་བསྒློམ་པ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །ལས་སྦྱློར་འདི་ནི་

འདློད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག འདློད་དློན་ལ་མི་སླུ་བས་ན་ཡང་དག་པ་

སེ། བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པའི་སགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྒློམ་པར་བའློ། །

བཞི་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། ལས་སྦྱློར་

དངློས། དེ་ལྟར་བས་པའི་ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། འདློད་ཆགས་

ཀི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་བུད་མེད་བསེན་པའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས། རྒྱུད་ཀི་

སློན་པ་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ། རླུང་སགས་དབེར་མེད་ཀི་རློ་རེ་བཟླས་པའི་སྒློ་ནས་

གདུལ་བའི་དློན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། བདག་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཆློས་ཀི་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་དེས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་གསུང་ནི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འདི་སད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་

ཏེ་དློན་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློར་བསྐྱེད་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་བར་

བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རེ་ཐློགས་མེད་དེ་དློན་འགྲུབ་ཀི་སྐུ་

རབ་ཏུ་བསྒློམ་པའི་དང་པློའི་སྦྱློར་བ་དང་། དེས་འདུ་བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་

རློགས་པར་བསྐྱེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་

མཆློག་གི་དུས་སུ། རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། རྒྱལ་བ་

ཐམས་ཅད་རང་གི་མདུན་ན་གནས་པའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསྒློམས་ནས་དེ་

རྣམས་ལ་ཇི་སྙེད་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་སློང་རྫུན་པ་བསླུ་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་

རང་གིས་རློགས་ཤིང་། དེ་གཞན་ལ་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེ་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མདློ་ལས། ལྷའི་བུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའློ། །ང་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སློན་

ཏེ། དེས་ན་ང་ནི་རྫུན་དུ་སྨྲ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་སློན་པའི་གསུང་ནི་དྲི་མ་མེད་

པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་བློ་ཅན་གིས་སློབ་བཞིན་པའི་

རྣལ་འབློར་པ་ཀུན་གིས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བའི་ལས་ཀི་རིགས་ཀིས་རྫུན་སྨྲ་

བའི་དམ་ཚིག་འདི་ལ་བརེན་ནས་སགས་ཀི་བཟླས་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཞི་
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སློགས་ཀི་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཐློབ་པར་རྒྱུད་འདིར་བཤད་དློ། །ལས་

ཀི་རིགས་ཀིས་རྫུན་སྨྲ་བའི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི། དམ་ཚིག་འགུགས་པ་དློན་ཡློད་གྲུབ་

པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་ཀིས་འདའ་

བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་འདློད་དློན་ལ་མི་སླུ་བས་ན་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ། དློན་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་སྤློ་བ་སེ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ། །

ལྔ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། ལས་སྦྱློར་

དངློས། དེ་ལྟར་བས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། ལས་ཀི་རིགས་ཀིས་རྫུན་སྨྲ་བའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས། རྒྱུད་

ཀི་སློན་པ་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ། རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འབྱུང་

བའི་གནས་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་རབ་ཏུ་སློན་པར་བེད་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པ་དེས། འློག་

ནས་འཆད་པའི་གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ། དེ་བཞིན་ཉིད་

ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་

འཁློར་ཏེ་རིན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློར་བསྐྱེད་པ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའི་བར་དུ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དཀློན་མཆློག་དཔལ་ཏེ་

རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དུ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དེས་འདུ་བས་པའི་

རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་རྣམས་

ཀུན་གིས་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རང་རང་གི་གནས་འདི་དག་ཏུ་དགང་བ་སེ་བཀློད་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་རྩུབ་

པའི་ངག་དང་སློགས་པས་ཕྲ་མ་དང་། ངག་ཀལ་བ་སྨྲས་ནས་གདུལ་བར་བ་བའི་

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རྩུབ་པའི་ངག་ལ་སློགས་པ་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་པ་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་སྦྱློར་གིས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་དང་བདེ་སློང་

དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་བསེན་ན་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་

རེ་བཀློད་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ངེས་དློན་ལ། དམ་ཚིག་རྣམས་ཀི་ངེས་དློན་བཤད་པར་གསློལ་བ་

གདབ་པ། དེ་ལ་ལེགས་སློ་བིན་ནས་བཤད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ། ངེས་དློན་

བཤད་པ་དངློས་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་དམ་ཚིག་ལྔའི་

ངེས་དློན་གསུང་བ་པློ་གཙོ་བློ་ཀུན་མཁེན་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ལ་དམ་ཚིག་ལྔའི་ངེས་

དློན་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་དགློངས་པའི་

ཆློས་གཅིག་པུ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་དློན་གསུངས་པ། །གཙོ་བློ་ཀུན་མཁེན་ཐམས་ཅད་

རིག །མགློན་ལ་ཕག་ན་རློ་རེས་གསློལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསློལ་བ་བཏབ་

པའི་ཚུལ་ནི། སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་མ་འློངས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་དམ་

ཚིག་ལྔ་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཞེན་པ་ལྟར་དུ་བཅློས་ནས། 

སགས་པ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམས་པའི་རློ་རེས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཕེ་

མར་བརླག་མི་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཆློས་

ཀི་སྐུ་གཅིག་པུ་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་། འབས་དུས་ཀི་ཆློས་ཀི་སྐུའི་ངློ་བློར་གནས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སད་དུ་ཡང་། ལུང་སློན་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་དངློས་གཅིག་

པའི། །དུས་གསུམ་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་གང་། །ཆློས་སྐུ་གཅིག་པུ་ལས་འཁྲུངས་

པ། །ཇི་ལྟར་རློ་རེས་ཕེ་མར་བརླག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་པ་མི་བསྐྱློད་

པར་བསྒློམས་པའི་རློ་རེས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཕེ་མར་བརླག་ནུས་

སུ་ཆུག་མློད་ཀང་དེ་ལྟར་བས་པས་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་མཚམས་མེད་དུ་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནི་ཕེ་བརླགས་གྱུར་པ་ལས། །ཇི་ལྟར་ཡང་དག་

སེམས་འགྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་པ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམས་

པའི་རློ་རེས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཕེ་མར་བརླག་པ་མི་རིགས་ཏེ་

སགས་པ་མི་བསྐྱློད་པར་སྒློམ་པ་པློ་ལ་སློགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དུས་

གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མཉེས་པར་བ་དགློས་པའི་ཕིར་དང་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སྩློལ་བ་པློ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། འདས་པ་ཡི་ནི་སློན་པ་དང་། ། ད་ལྟར་རེས་སུ་སློན་མཛད་

དང་། །མཉེས་བ་མ་བློན་སངས་རྒྱས་རྣམས། །རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སྩློལ་བ་པློ། །མི་

བསྐྱློད་གཟུགས་ཅན་རློ་རེ་ཡིས། །མགློན་པློ་དེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཞློམ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ལ་སྣ་ཚོགས་པའི་དློན་ཅན་

གི་དམ་ཚིག་ལྔ་སློན་པའི་ངེས་དློན་མ་འློངས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རློགས་པའི་ཕིར་དུ། དམ་ཚིག་ལྔའི་ངེས་དློན་གསལ་བར་བཤད་དུ་གསློལ་

ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ཉིད་སྣ་ཚོགས་དློན་ལྡན་ཚིག །དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྣམས་ཀིས་ནི་ཇི་ལྟར་རློགས། །གང་ཞིག་ཤེས་པས་རྒྱལ་སྲས་རྣམས། །དགློངས་

དློན་ལ་རློགས་མེད་འགྱུར་བ། །མ་འློངས་སྐྱེ་བློའི་དློན་དུ་ནི། །དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་

བཤད་དུ་གསློལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་དེས་སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་དམ་ཚིག་

ལྔའི་ངེས་དློན་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ཚིག་གསན་ནས། ཤིན་ཏུ་དགེས་

པའི་བརར་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་བིན་ནས། དམ་ཚིག་ལྔའི་ངེས་དློན་བཤད་

པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་རློ་རེ་འཛིན་སྨྲ་བའི། །འགློ་

ལ་ཕན་པའི་ཚིག་གསན་ནས། །དེ་འློག་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་། །ཁབ་བདག་གིས་ནི་

སར་གསུངས་པ། །ལེགས་སློ་བུ་ཁློད་ཆེར་ལེགས་ཏེ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཁློད་ལེགས་

སློ། །དགློངས་པས་བཤད་པའི་དློན་དུ་ན། །ཁློད་ཀིས་ང་ལ་གང་དྲིས་པ། །གསུང་དློན་

ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་ནི་ང་ཡིས་བཤད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། མི་བསྐྱློད་པའི་དང་། རྣམ་སྣང་གི་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་དང་། 

དློན་གྲུབ་ཀི་དང་། རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་གི་ངེས་དློན་བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པློ་ནི། 

སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྤྲུལ་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་མི་བསྐྱློད་པའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མི་བསྐྱློད་འདི་ནི་སྤྲུལ་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། སྒྱུ་ལུས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་ནི། རློ་རེའི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མི་ཕེད་པས་དེ་རློ་རེར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་དབང་པློ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ཕུང་སློགས་གང་བཤད་སངས་རྒྱས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྒྱུ་ལུས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ནི་དུས་གསུམ་གི་

ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། རློ་རེ་གསུམ་སྐྱེས་དུས་གསུམ་ཞེས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་ཕེ་

བ་ནི། སགས་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རློ་རེས་གདུལ་བ་རྣམས་ཕེ་མར་བརླག་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། སྐུ་ཡི་རློ་རེས་ཕེར་བརླག་པས། །ཐ་མལ་པ་ཡི་ཕུང་པློ་

བཤིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་སབས་ཀི་ཉེར་ཐློབ་ནི་ལག་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཡི་ལག་པ་མ་རིག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཉེར་

ཐློབ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་གསལ་ནི་ལག་ཏུ་གཟུང་བའི་རློ་རེའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། དེར་ནི་རློ་རེ་འློད་གསལ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་

གསལ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་འློད་འཕྲློ་བ་

མང་པློ་འབར་བ་དང་། འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་རབ་ཏུ་གང་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་སྐུར་གྱུར་ཏེ། །འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་ཡང་དག་འབར། ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམས་པའི་རློགས་རིམ་པས་སེམས་དབེན་གི་

རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད། དེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུ་བསྐྱེད་དེ་ལམ་བགློད་པའི་ཚུལ་ནི། ཞེ་སང་གི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་སྲློག་གཅློད་

པའི་དམ་ཚིག་གི་ངེས་དློན་དང་། དེ་ལྟར་ལམ་རིམ་གིས་བགློད་པ་ལ་བརེན་ནས་

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ནི། ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་

ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མི་བསྐྱློད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དག་ཏུ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་སུ་སྐྱེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བར་འགྱུར། །ཞེས་སློགས་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འདི་ནི་ཞེ་སང་རིགས་

ཡིད་འློང་། །མི་བསྐྱློད་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སྐྱེས། །དེ་ཡི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་མཆློག །དངློས་གྲུབ་

ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཞེ་སང་གི་རིགས་ཀིས་དམ་ཚིག་གི་ངེས་དློན་གསུངས་པ་དེ་

ནས། དཔལ་ལྡན་བདེ་བ་ཆེན་པློ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་

རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་དག་ཅིང་བློ་བུར་གི་དྲི་མས་གློས་པ་

མེད་པའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས། གསང་བའི་

བདག་པློ་ཕག་ན་རློ་རེ་ལ་གཏི་མུག་གི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་ནློར་འགུགས་པའི་དམ་

ཚིག་གི་ངེས་དློན་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་ཆེན་

པློ། །ཡེ་ཤེས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་པློ། །རང་བཞིན་གིས་དག་གློས་མེད་པ། །བང་ཆུབ་སྤློད་

པ་རབ་བསྒྲུབ་པས། །ཕག་ན་རློ་རེ་འློད་ཆེན་པློ། །གསང་བ་ཀུན་གི་གཙོ་བློ་ལ། །བློས་

ནས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་གསུངས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རབ་ཏུ་བསྒློམ་

པའི་ངེས་དློན་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་སློགས་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ངེས་དློན་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་རིན་ཆེན་ཀུན་གི་ངེས་དློན་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་

ཕུང་སློགས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་སྦྱློར་བའི་ངེས་དློན་དང་། འློད་གསལ་ལས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི། རློ་རེའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བརག་པའི་ངེས་དློན་

དང་། ཟུང་འཇུག་དེ་ལ་བརེན་ནས་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པ་ནི་ནློར་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕྲློགས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རིན་ཆེན་ཆློས་ནི་རབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཇུག་པས། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་བསྒློམས་ཏེ། །ལུས་དེ་ཡིས་ནི་རྣམ་ཀུན་

ཏུ། །རྣམ་པར་སིན་པ་ཕྲློགས་པ་ནི། །རློགས་པའི་བང་ཆུབ་རབ་སྒྲུབ་པ། །རས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཕྲློགས་པ་འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུང་འཇུག་པ་དེས་འཕྲལ་དུ་

གདུལ་བའི་འདློད་དློན་རློགས་པར་བེད་པ་ལ། ནློར་གི་རྒྱ་མཚོས་གང་བའི་ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེས་ནི་ཡིད་བཞིན་

ནློར་མཉམ་པའི། །ནློར་གི་རྒྱ་མཚོས་རབ་ཏུ་འགེངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྣམ་སྣང་དུ་བསྒློམས་པའི་རློགས་རིམ་པས་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་འདི་

ནི། གཏི་མུག་གི་རིགས་ཀིས་གཞན་གི་ནློར་འཕྲློག་པའི་དམ་ཚིག་གི་ངེས་དློན་ཡིན་

ཏེ། ལུང་སློན་ལས། འདི་ནི་གཏི་མུག་རིགས་དག་གི །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

བསྒགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ནི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་ངེས་དློན་དང་། 

སྒྱུ་ལུས་པ་དེ་ལ་ཡློད་པའི་ཕུང་སློགས་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ངེས་དློན་

དང་། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་སློགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་

པ་ནི་དགང་བའི་ངེས་དློན་དང་། སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པའི་སབས་ཀི་སློང་པ་

བཞི་དང་རང་གི་སེམས་སྦྱློར་བ་ནི་དམ་ཚིག་བཞིའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་བང་ཆུབ་ཐློབི་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཡིན་པ་ནི། འདི་ནི་རློ་རེའི་ཚུལ་

མཆློག་གློ་ཞེས་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དཔག་མེད་ཚེ་ནི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ། །དེར་ནི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་དགང་། །ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་ལྡན་པའི། །ཕུང་པློ་ལ་



  363  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློགས་དེར་བ་འློ། །སློང་པ་བཞི་དང་མཉམ་སྦྱློར་བའི། །བང་ཆུབ་ཀིས་ནི་ཚུལ་

མཆློག་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ནི་

དབང་པློ་གཉིས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ནི་དབང་

པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་ངེས་དློན་དང་། ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་

གནས་པ་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྤད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཀུན་

རློབ་དང་ནི་དློན་དམ་དག །འདི་ནི་དབང་པློ་གཉིས་ཡིན་ལ། །ཟུང་དུ་འཇུག་པར་

གགས་པ་ཡི། །དེ་དག་གཉིས་མེད་དེའི་སྦྱློར་བ། །དེ་ལ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་སྤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློད་དཔག་མེད་དུ་བསྒློམ་

པའི་རློགས་རིམ་པས་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་

བཞེངས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ནི་འདློད་ཆགས་ཀི་

རིགས་ཀིས་དམ་ཚིག་གིས་གཞན་གི་བུད་མེད་བསེན་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་ཚུལ་མཆློག་

གློ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ནི། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རིགས་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་

བཞིན་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་བདག་པློ། རློ་རེ་འཆང་གི་

དངློས་གྲུབ་རབ་ཏུ་སློན་པ་དེས་འློག་ནས་འཆད་པའི་གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་པ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་

གསུམ་རྒྱལ་བདག །རློ་རེ་དངློས་གྲུབ་རབ་སློན་པས། །གསུང་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གྲུབ་ཏུ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས། རིམ་ལྔ་
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ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འདྲ་བར་མཐློང་། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བསྒློམ་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པར་བས་པས་རྣམ་རློག་གི་འཆིང་བ་ལས་གློལ་ནས་རློགས་པའི་

བང་ཆུབ་ཐློབ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་ཕི་ནང་བདག་ཉིད་

ཆེ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་བརློད། །རྣམ་རློག་འཆིང་ལས་གློལ་བང་

ཆུབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་གྲུབ་ཏུ་བསྒློམ་པའི་རློགས་རིམ་པས་སྒྱུ་ལུས་

འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རང་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ནི། ལས་ཀི་རིགས་ཀིས་རྫུན་སྨྲ་བའི་དམ་ཚིག་གི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འདི་ནི་དློན་ཡློད་དམ་ཚིག་གློ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་ནི། མགློན་པློ་རློ་རེ་འཆང་རིན་ཆེན་དབང་སེ་རིན་འབྱུང་གི་ངློ་བློ་མཉམ་

ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློན་པ། རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་

དངློས་གྲུབ་རབ་ཏུ་ཐློབ་པ་དེས། དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཐློབ་པའི་གནས་ནི་བཀའ་སྩལ་

པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། དེ་ནས་མགློན་པློ་རིན་ཆེན་དབང་། །མཉམ་ཉིད་དེ་བཞིན་

ཉིད་སློན་པ། །དངློས་གྲུབ་རློ་རེ་རབ་ཐློབ་པས། །དམ་ཚིག་གནས་ནི་བཀའ་སྩལ་

པ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རིན་འབྱུང་དུ་བསྒློམ་པའི་རློགས་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་

པློས། ཕུང་སློགས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་སློན་པའི་ཚིག་ནི། ཕུང་སློགས་ལ་

བདེན་པར་མངློན་པར་ཞེན་པའི་གང་ཟག་གི་རྣ་བར་མི་སྙན་པས་ན་རྩུབ་ངག་དང་། 

དེས་བསན་པའི་དློན་ཕུང་སློགས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་

པློས་རློགས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ལ་རྣལ་འབློར་པས་བསབས་ན་མྱུར་དུ་རློགས་
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པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། 

ལུང་སློན་ལས། ཕུང་པློ་ལ་སློགས་མེད་སློན་ཚིག །སྙན་མིན་གང་ཡིན་རྩུབ་ངག་

སློགས། །དེ་དློན་རྣལ་འབློར་པས་བསབས་ན། །མྱུར་དུ་བང་ཆུབ་འཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དམ་ཚིག་ལྔའི་ངེས་དློན་རྣམས་ལ་ཟླློས་པའི་སྐྱློན་

ཡློད་དམ་སྙམ་ན། དམ་ཚིག་ལྔའི་ངེས་དློན་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པར་བ་བའི་ལམ་སྒྱུ་

ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་རྣམས་ལ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། དེ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་

པ་པློའི་གང་ཟག་ལ་རིགས་ལྔར་ཕེ་བས་ཟླློས་པའི་སྐྱློན་མེད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ། འཁློར་གིས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་ལྟར་བཅློས་ནས་ཞུས་པ་དང་། 

སློན་པས་དེའི་ལན་བསན་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། སློན་པས་དམ་ཚིག་ལྔ་བསན་པ་དེ་

ནས། ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སངས་རློགས་དང་དམ་ཚིག་སེ་

མཉམ་པ་ཉིད་ཐློབ་པའི་རློ་རེ་དཔལ་ཏེ་ཕག་ན་རློ་རེ་དང་པློར་བས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་རེས་འཇུག་གི་ཕིར་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཡློད་

པ་ལྟར་བཅློས་ནས། སྲློག་གཅློད་སློགས་ཀི་དམ་ཚིག་ལྔ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་ཐློས་

པས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་རད་དུ་གྱུར་ནས། ཡུལ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་

རློ་རེའི་ཚིག་འདི་སད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་སངས་རློགས་

ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། མ་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྣམས་ཀི་འཁློར་གི་ནང་དུ། མེས་བསིལ་བར་བེད་ཅེས་པ་འདི་ལྟ་བུའི་ཡང་

དག་པ་མིན་པ་སྲློག་གཅློད་སློགས་བས་པས་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་སློན་པ་དེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གསུང་ཡིན་པས་ན་གཟུང་བར་བ་བའི་ཚིག་འཇུག་པར་བེད་པའི་ལམ་
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མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་འདི་ཅིའི་སད་དུ་གསུང་སེ་གསུང་མི་

རིགས་ཏེ། སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ཚོགས་གཉིས་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་ན་

བཅློམ་ལྡན་འདས། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ། ཁམས་

གསུམ་ལས་འདས་ཤིང་། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་རབ་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་ལས་འདས་པས་ན་ཚིག་ངན་པ་དེ་གསུང་བའི་འློས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། སྤློད་པ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་བསགས་པ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་

ཀི་དབེ་བས་དེ་བསྒྲུབ་པའློ། །དང་པློ་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་དེ་ནས་མི་བསྐྱློད་

པ་ལ་སློགས་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརློད་

ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རི་རབ་ཀི་

རྡུལ་ཕྲ་མློ་སྙེད་ཀི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་རློ་རེ་དཔལ་ལ་

སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་

བཀའ་བསྩལ་ཏློ། །པད་དཀར་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་རློ་རེ་དང་པདྨ་

ལ་སློགས་པའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པས་ན་རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས། སྲློག་གཅློད་

སློགས་བས་པས་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཞེན་

ནས། ངན་ཞིང་དམན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། འཇིག་རེན་གིས་སད་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ལྟ་

བུ་མ་སྐྱེད་ཅིག་སེ་བསྐྱེད་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སགས་ཀི་སྤློད་པ་ནི་སྲློག་གཅློད་སློགས་བའློ་ཞེས་

འཇིག་རེན་པ་རྣམས་དང་འགལ་ལམ། མི་བའློ་ཞེས་མི་འགལ་ཡང་རུང་། ཉན་ཐློས་

སློགས་ཀི་སྲློག་གཅློད་སློགས་སློང་བའི་སྤློད་པ་རྣམས་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྤློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློར་འགྱུར་བའི་སྤློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་

པའི་ལུང་བངས་ནས་དེ་ལ་གནས་པར་བེད་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་

བེད་པའི་སགས་ཀི་སྤློད་པ་ནི་ཐ་མལ་གི་ལུས་སངས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་བརེ་བའི་སྤློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དློན་དམ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་ཡང་སགས་ཀི་སྤློད་པས་

བེད་པ་དང་། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཡང་སགས་ཀི་སྤློད་པས་བེད་པ་དང་། 

བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་བསན་པ་ལ་ཆེད་བརློད་མཛད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། 

རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས། འདི་ལྟ་སེ་ཞེས་དློན་མི་གསལ་བ་སྤིར་བསན་ནས། 

དཔེར་ན་ཞེས་དློན་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་འཆད་པ་ནི་ནམ་

མཁའ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་དེ་ཉིད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་སློང་བ་སེ་དེའི་རེས་སུ་འགློ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་དེའི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་པར་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གནས་དགློས་པ་ལ། རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་གནས་མེད་པའི་ཕིར་དེ་མེད་དེ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་ལ་སློགས་པའི་འདློད་པའི་ཁམས་

ན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས། འདློད་པ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་

གཟུགས་ལ་འདློད་ཆགས་དང་མ་བལ་བའི་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཡང་རང་བཞིན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས་གཟུགས་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བལ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ལ་འདློད་

ཆགས་དང་མ་བལ་བའི་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་

གནས། སྣློད་བཅུད་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་ལ་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། གནས་དང་གནས་པ་པློ་དང་རེན་དང་བརེན་པ་

པློ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་ཕིར། མེའི་དཀིལ་འཁློར་འབྱུང་བ་གཞན་གསུམ་ལས་

ལློགས་སུ་མེད་ཀང་འབྱུང་བ་གཞན་གསུམ་གི་གསེབ་ན་མེའི་བེད་ལས་དང་རྡུལ་

ཡློད་པས་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་ཞེས་སློས་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་རིགས་ཀི་བུ་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེ་ལྟར་

རེས་སུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་སློང་པ་རེན་འབེལ་གི་དློན་

དང་རེན་འབེལ་སློང་པའི་དློན་ཡིན་པའི་དློན་གི་དབང་དེ་ལྟ་བུ་མཁེན་ཅིང་། སེམས་

ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་ཁད་པར་རྣམས་མཁེན་ནས། བུམ་པ་བཟང་པློ་དང་ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་བཞིན་དུ་འབད་སྩློལ་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་ཆློས་འཆད་པར་མཛད་

དློ། །རིགས་ཀི་བུ་སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར། ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་ཚིག་

ངེས་པར་བརློད་པས། སར་བཤད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་ཚིག་ཕུང་ཁམས་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེའི་རེས་སུ་རིག་པར་

བའློ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་དློན་བདེ་བ་

ཆེན་པློས་རློགས་ནས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་ཡང་སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་

འགྲུབ་པས་སགས་ཀི་སྤློད་པ་དེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁློ་ན་རེ། སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་མེད་པར་ཐལ། སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ། སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་། སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་སློང་པ་

ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་

གསལ་དང་རློ་རེ་སེ་སློང་པ་ཆེན་པློ་དང་། དམ་ཚིག་སེ་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་དང་། རེས་སུ་

རིག་པར་བ་བ་སློང་པ་བཞིའི་རིམ་གིས་ལུགས་འབྱུང་དུ་འགློ་བ་དང་། ལུགས་ལྡློག་

ཏུ་འློང་བ་འབྱུང་ཞིང་། ལུགས་འབྱུང་གི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་རླུང་

སེམས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། དྲློད་

དུ་མེ་གསུམ་པློ་དེ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངློར་གཙུབ་ཤིང་ལ་

ཡང་མི་གནས། གཙུབ་སན་ལ་ཡང་མི་གནས། མིའི་ལག་པ་སྐྱློད་པ་ལའང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས་ཀང་། ཐ་སྙད་དུ་གཙུབ་ཤིང་སེང་གི་ཤིང་དང་། གཙུབ་སན་

འློག་གི་ཤིང་དང་། མིའི་ལག་པ་བསྐྱློད་པའི་རྐེན་གིས། དང་པློར་དྲློད། དེ་ལ་བརེན་

ནས་དུ་བ་དང་། དེ་ལས་མེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནློ། །སློགས་ཀི་སྒས་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ས་ན་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་མེད་པར་སློན་ཏེ། དེ་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་ལངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་སྤློད་པ་བཤད་པ། དེ་ནས་ཕག་ན་

རློ་རེ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་སྐྱེས་

པས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པས་རད་དུ་གྱུར་ཐབས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྐྱེས་པས་ངམ་ཞིང་མིག་གདངས་ཏེ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིག་འདི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །རད་བྱུང་ཆེན་པློ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དང་དེའི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་ནི་ནམ་མཁའ་གཟུགས་

ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དང་མཚུངས་པར། ཆློས་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་

སུམ་དུ་རློགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་

སྒྱུ་ལུས་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་

སར་ཡང་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་ན་ཀུན་

རློབ་སེ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འབྱུང་བར་བཤད་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དློན་དམ་པ་དློན་གིས་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་

དེས་སྒིབ་པ་དག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་དམ་

ཚིག་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་

ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལེའུ་དགུ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་གཞུང་གང་དང་

གང་། མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་ཞེས་

པ་ནས། ཉམས་དགའ་མཆློག་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་ཅེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད། 

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་པ་ནས། རློ་རེ་བཀློད་པས་དེ་སད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། དེ་ནས་ཡང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད་

པའློ། །དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་དགུ་པ་དེའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དྲང་ངེས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དགློངས་བཤད་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་

བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ། དམ་ཚིག་ལྔའི་དྲང་ངེས་ཀི་དློན་དང་། སྤློད་པ་གཉིས་ཀི་སྒློ་

ནས་དམ་ཚིག་ལྔའི་དློན་ལ་བསགས་པ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་དབེ་བས་སགས་

ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་ཆེད་བརློད་མཛད་པ་རྣམས་

འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་

ལ་བཤད་པས། གང་ཟག་ལྔ་པློ་དེའི་རྒྱུད་ལ་འློད་ཟུང་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ལེའུ་དགུ་

པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །
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༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ 

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་འཆད་པ་ལས་ལེའུ་བཅུ་པ་ 

ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གི་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །གསུམ་པ་ལེའུ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གིས་བཤད་པ་ལ་བཞི། 

སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། རློ་རེ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་གི་ལེའུས་

བཤད་ཚུལ། རློ་རེ་སྦྱློར་བའི་དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་པའི་མཆློག་བསན་པའི་ལེའུས་བཤད་

ཚུལ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་སྒློམ་པ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལེའུ་བཅུ་པ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ལེའུས་བཤད་པ་ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་

མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་

བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། སྒྲུབ་པ་མཆློག་དང་ཐ་མལ་པ་ལ་གནས་ཤིང་། སྤློས་བཅས་ལ་

སློགས་པའི་སྤློད་པ་གསུམ་གང་རུང་ལ་གློམས་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པའི་རྣལ་

འབློར་པས་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། དེའི་ཚེ་རང་གི་ལྷའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་

བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ལེའུ་འདི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་སྙིང་

པློ་བསྐུལ་བ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། འཁློར་གིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་

གསུང་ལ་འཇུག་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། འདི་

སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། འཁློར་གི་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་

པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སར་འདུས་པ་བཤད་པར་

གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་མ་ཟད། སར་ཡང་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་བ་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་

འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །གང་ལ་ན། དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག 

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་

པའི་བེ་བག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཤེགས་པ་སེ་མཁེན་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་

ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལའློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསློལ་ན། མཆློད་ཅིང་ཕག་

འཚལ་ནས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། སློན་པ་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློས་ནས་

སློ། ། གང་བཤད་དུ་གསློལ་ན། འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཆེན་པློ་ངེས་པར་འགྲུབ་

པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཡང་དག་པ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གིས་གསང་བར་བསྒགས་པ། དབངས་གསལ་ལས་བཏུས་

པའི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་ཀུན་བསྡུས་པའི་སྙིང་པློ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དང་། ལྷའི་རྣལ་འབློར་དེ་ཉིད་བཤད་དུ་གསློལ། 

གཉིས་པ་ནི། གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས་སློང་པ་ས་མ་གསུམ་ལས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ན་རྒྱལ་པློ། གཉིས་སུ་

མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ། ཉློན་མློངས་པ་

དུག་གསུམ་པློ་ཀུན་གི་ནང་ཚན་གི་དབེ་བ་རྒྱ་མཚོ་སེ་མང་པློ་རྣམས་ཟིལ་གིས་གནློན་

པས་ན་གཙོ་བློ། ཉློན་མློངས་དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་རྣམས་

སྲེག་པར་བེད་པས་ན་འབར་བ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་དྲག་པློ། སྤན་ཡངས་པ་ནི་

མིག་ཐ་མལ་པ་སེ་ཞི་བ་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དྲག་པློའི་སྤན་བགད་པ་དང་ལྡན་

པའི་རློ་རེ་འཆང་དེས་འློག་ནས་འཆད་པའི་གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གསུམ་པ་ལ། རློ་རེ་གསུམ་དེ་ཁློ་ནར་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒློམ་

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

བཤད་པ་དང་། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཡུན་ཚད་བཤད་པ་དང་། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཕན་

ཡློན་བཤད་པ་དང་། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་དང་བལ་བའི་ཉེས་དམིགས་བསན་པ་དང་དྲུག་

ལས། དང་པློ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པར་བསྒློམ་པའི་

ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རྣམས་ནི། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་འདི་ནི་ལུས་སློ། །འདི་ནི་ངག་

གློ །འདི་ནི་སེམས་སློ་ཞེས་དབེ་བ་བར་མེད་པས་ན་རྣམ་པར་མི་རློག་པ་དང་། དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་དུ་རེན་དང་བརེན་པར་དམིགས་སུ་མེད་པས་ན་མི་དམིགས་པ་དང་། གང་

ནའང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་རློ་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པས། དེ་འདྲ་བའི་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དེ་སགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བརེན་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་རློགས་ནས་སྒློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་

ནས་བཀའ་སྩལ་ན། རང་བཞིན་གིས་དག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྤན་མ་

ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་དང་། སགས་ཀི་ཚུལ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་ཆགས་པ་མི་ཟད་པ་རློ་རེ་ལྟར་མི་འགྱུར་བ་ཞེས་

བ་བ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །དློན་གང་གང་ལ་

ན། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་བློས་ནས། སགས་ལ་གཞློལ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་པ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་

དགློས་པ་རྣམས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་དངློས་སུ་བསན་ནས་

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྤན་རས་ཀིས་མི་འཚོ་བ་སེ། 

བིན་གིས་མི་སློབ་པའི་དློན་དེ་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

འློ་ན་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གངས་ཀིས་མ་ཁབ་ནས་སྤན་

རས་ཀིས་མི་འཚོ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་བསྐྱེད་པ་ལ་སློགས་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་སྤློད་པའི་རིག་མ་དང་རེས་སུ་སྤློད་པའི་

རིག་མ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས། ལྷན་ཅིག་སྤློད་པའི་རིག་པ་སེ་རིག་མ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་

བརྒྱ་སློང་དུ་མ་དང་ཐབས་ཅིག་སེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་

ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་མློས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་བ་བ་ལ་རློལ་མློ་མཁན་

གཅིག་ཉིད་ཆས་གློས་ཀི་དབང་གིས་ཆ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སློན་པ་བཞིན་
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དུ། གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

མཁེན་ནས་སྐུའི་བཀློད་པ་སྣ་ཚོགས་སློན་པར་མཛད་དེ། ཕློགས་བཅུའི་བཅུད་ཀི་

འཇིག་རེན་དང་། དེ་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་ཁམས་ཏེ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

མཐས་ཀས་པའི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལྔ་སྤི་དང་། བེ་བག་ཏུ་རེག་བའི་འདློད་ཡློན་ལ་

རློལ་ཞིང་དགེས་པར་ཡློངས་སུ་ལློངས་སྤློད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། འློ་ན་སྤན་རས་ཀིས་

མི་འཚོ་བའི་དློན་དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་ཀང་། དེ་འདྲ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མིང་དློན་སེལ་བ་རློ་རེའི་ཚིག་གིས་སྒ་སངས་པའི་སགས་ཀི་

བཟླས་པ་སེ་སགས་སྨྲ་བ་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒློ་ནས་འཇིག་རེན་པའི་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

རབ་འབམས་སྒྲུབ་པ་ལ་མངློན་པར་བརློན་པའི་སགས་ལ་གཞློལ་བ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་

དགློས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པ་རྣམས་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྤན་རས་

ཀིས་མི་འཚོ་བ་སེ་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་

དུ་འགྲུབ་པར་བིན་གིས་མི་རླློབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སགས་ལ་གཞློལ་བའི་སྙིང་

པློ་བསྐུལ་དགློས་པ་རྣམས་ལ་ཀེ་མ་ཞེས་སད་ནས་སགས་ལ་གཞློལ་བའི་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་དགློས་པ་འདི་དག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སགས་ཀི་སྤློད་

པའི་ཚུལ། ཇི་སད་དུ། དཀིལ་འཁློར་ཚོགས་དང་ཐབས་དང་ནི། །གཏློར་མ་འདུས་དང་

གློ་རིམ་དང་། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བདུན་དུ་གགས། །དེ་ནི་གསང་སགས་ཚུལ་ཞེས་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཆློས་བདུན་གི་ནང་ནས། ཆློས་བདུན་པ་དེ་ཉིད་ཅེས་

པས་བསན་པའི་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་
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འགྲུབ་པའི་ཉེར་རྒྱུ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆློས་རློགས་པ་སེ་དེ་ལས་ཕི་

རློལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལ། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་སགས་དང་། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །དགློས་པ་ཅིའི་

ཕིར་དུ་ན། སགས་ལ་གཞློལ་བའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པ་དེ་དག་ལ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྤན་རས་ཀིས་མི་འཚོ་བ་དེ་བས་ན། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་

སགས་ལ་གཞློལ་བའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པ་དེ་དག་ལ་སྤན་རས་ཀིས་བཙའ་བ་སེ། 

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་

པར་བིན་གིས་རླློབ་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་སློ། །གང་གསུངས་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་གསང་བ་སྣློད་མིན་ལ་རབ་ཏུ་

གསང་བར་བ་བའི་སགས་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པློ་སེ། ཐུགས་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་སྐུལ་

བར་བེད་པ་དབངས་གསལ་ལས་བཏུས་པའི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་ཀུན་

བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གསུངས་སློ། །གནས་གང་ནས་གང་གིས་རྣམ་པར་ཕྱུང་

ཞིང་གསུངས་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པ་

སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ས་བློན་ༀ་ནི། རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀིས་སྐུའི་གནས་སྤི་བློ་ནས་

གཟུགས་ཀིས་རྣམ་པར་ཕྱུང་ཞིང་། ཚིག་གི་ལམ་ཞལ་ནས་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་

གསུངས་སློ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆློས་འཛིན་པ་

འློད་དཔག་མེད་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ས་བློན། ཨཱཿ 
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ནི་རློ་རེ་འཆང་གི་གསུང་གིས་གནས་མགིན་པ་ནས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཕྱུང་ཞིང་

ཚིག་གི་ལམ་ཞལ་ནས་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་དམ་ཚིག་སེ་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་སེ་

སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ས་བློན། ཧཱུཾ་ནི་རློ་རེ་འཆང་གིས་ཐུགས་ཀི་གནས་སྙིང་ཁ་ནས་

གཟུགས་ཀིས་རྣམ་པར་ཕྱུང་ཞིང་ཚིག་གི་ལམ་ཞལ་ནས་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་

གསུངས་སློ། །རིགས་ལྔའི་སྒས་བསན་པའི་སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་བསམ་གཏན་

གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་ནི་སྤན་རས་ཀིས་མི་འཚོ་བའི་ངེས་དློན་

དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི་སྤན་རས་ཀིས་

འཚོ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མི་བསྐྱློད་ལ་སློགློས་པར་བརགས་

རྣམས། །དངློས་མེད་གནས་ལ་གནས་པས་ན། །སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་གཟིགས་མི་

འགྱུར། །གསང་སགས་རྒྱན་གི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དེ་ནི་རློགས་ལློངས་སྤློད་གཟིགས་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སགས་ཡི་གེ་གསུམ་པློ་འདི་དག་ནི་གསུངས་པ་

ཙམ་གིས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཀུན་གིས་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བས་འདུལ་བར་བ་

བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་གཟིགས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འཛིན་པར་

མཛད་པའི་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་རེས་སུ་དྲན་ཏེ། ཡིད་དགའ་བ་ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་

དུ་གྱུར་ནས་དབང་པློའི་སྒློ་སློ་སློ་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་བཟླློག་པའི་ཚུལ་

གིས་རབ་ཏུ་འདར་ཞིང་བརྒྱལ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །

རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྦྱར་ཏེ། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒས་བསན་པའི་སྙིང་ཁའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ལྡང་འཇུག་

གནས་གསུམ་གི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྒས་

བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ར་བའི་རླུང་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྒས་བསན་པའི་དབང་པློ་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་རབ་ཏུ་

འདར་བ་སེ་རང་རང་གི་གནས་ནས་འཕློ་ཞིང་། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་སྙིང་ཁའི་མི་

ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པས་བརྒྱལ་བ་སེ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་ལ་གནས་པར་

གྱུར་ཏློ། །དེ་སད་དུ་ཡང་ལུང་སློན་ལས། དལ་དང་མྱུར་དང་གནས་པ་ཡི། །སྣ་ཚོགས་

དེ་གཅིག་དག་ལ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་

རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་

ནི་རིན་པློ་ཆེའི་བཟླས་པ་དང་། དློན་ཡློད་པའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས་ན་སཱཧཱའི་བཟླས་

པར་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། གང་ཕིར་རང་ནི་བཟླློས་གྱུར་པ། །ཡི་གེ་ཧཱུཾ་

གི་གསང་སགས་ལྔ། །དེ་ཚེ་སྙིང་ལས་འདར་སྐྱེས་ཤིང་། །དབང་པློ་ཐམས་ཅད་

བརྒྱལ་བར་གྱུར། །གང་ཡང་ཕུང་སློགས་ཡན་ལག་ནི། །སྲས་བཅས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་དེ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་གངས་མཉམ་པའི། །རྣལ་འབློར་པ་ཡི་ལུས་ལ་

འདར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དང་པློ་སྦྱློར་བ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག ལས་རྒྱལ་མཆློག་

དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་སགས་བསན་པ་དེ་ནས། ཕག་ན་རློ་རེ་

འཛིན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་

བེད་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཅེས་བ་བའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཛིན་འདི་གསུངས་སློ། །ནམ་མཁའ་སེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་

པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས། དང་པློའི་མགློན་པློར་བསྐྱེད་ལ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་

བརླབ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་དུ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དབིངས་ཏེ་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློའི་ཐུགས་ཀར། དབུས་གནས་པར་ཏེ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་

ཟླ་བའི་གདན་ལ་བཀློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རློ་རེ་འཆང་

དམར་པློ་ཡུམ་དང་སྦྱློར་བ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དེའི་སྙིང་ཁའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་

གདན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་བསྒློམ་པར་བའློ། །དེ་འདྲ་བའི་སེམས་

དཔའ་གསུམ་པློ་དེ་རློ་རེ་འཆང་རང་གི་གཟུགས་སུ་སེ་ངློ་བློར་རབ་ཏུ་བརག་པར་བ་

བ་ཡིན་ནློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དེ་ལས་འློད་འཕྲློས་པའི་རློ་རེ་རིགས་ལྔའི་

མདློག་ཅན་གི་འློད་ཟེར་ཆེར་འབར་བ་རྣམ་པར་འཕྲློ་བ་བསམ་པར་བས་པ་དེ་ཡིས། 

སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ནུས་

མཐུ་རྣམས་དྲངས་ནས་རང་ལ་བཅུག་པར་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན། དེ་ལྟར་བསྒློམས་

པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ། རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་རློ་རེ་འཆང་གི་ནུས་མཐུ་དང་མཉམ་

པར་འགྱུར་བས། སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བསྒློམ་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྙིང་པློ་སེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ནུས་མཐུ་རློ་རེ་ལྟར་བརན་པ་བསྡུས་ཤིང་དྲངས་ནས་

རང་ལ་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཚེ་གང་དུ་བསྒློམ་པར་བ་བའི་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཡིན་ཞེ་ན། དེ་འདྲ་བའི་རློ་རེ་འཆང་དེ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཕེད་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པར་བེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

མཉེས་པར་བེད་པས་ན་རྒྱལ་པློ། སྣློད་བཅུད་ཀུན་གི་གཙོ་བློ་ཚངས་པ། དབང་པློ། 

ཁབ་འཇུག་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་དབང་ཕྱུག་སེ་གཙོ་བློ་ཉན་རང་དང་བང་

སེམས་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་རྣམས་ཀི་ཡང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་

རང་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྒློམས་པའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རང་གི་རློ་རེས་ཏེ་སེམས་

ཀིས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་སློན་དུ་བཏང་

ནས་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་དུ་གང་བསྒློམ་པར་བ་ན། དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་སགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་རློ་

རེ་འཆང་གི་གཟུགས་སུ་བསྒློམས་པ་དང་། ནང་གི་ཕློགས་བཞི་ལ་སློགས་པའི་རང་

རང་གི་གནས་རྣམས་སུ། གཟུགས་ཀི་ཚུལ་ཏེ་འཁློར་གི་ལྷ་སློ་གཅིག་པློ་སློ་སློའི་

སྐུར་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་དུ་བསྒློམ་ཞེ་ན། སྣང་མཆེད་ཐློབ་

གསུམ་མཚོན་པའི་ཞལ་གསུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན། ཁ་དློག་གི་སད་དློད་ཝ་ཎ་ཞེས་པ་

ཡི་གེ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་སྦྱློར་བ་ཡིས་བསྐྱེད་པའི་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་བསྒློམ་པར་བའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་དམ་ཚིག་

གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གསུམ་པ་ལ། ལྷ་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་བ་བ་དང་། 

ཐུགས་བསྐུལ་བའི་ཆློ་ག་དངློས། ཆློ་ག་དེ་རིགས་ཀུན་གི་ཟླློས་པ་པློས་བ་བར་བསན་

པ། དློན་བསྡུ་བ་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། སྙིང་པློ་སྐུལ་བར་བེད་པ་དེ་ལ་ལྷ་ཐམས་ཅད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་བ་བ་འདི་ནི་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་

གསང་བ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་སྙམ་ན། དམ་ཚིག་པ་དང་ཡེ་

ཤེས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་

བའི་གདན་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་ན་ཕྲ་མློ་སེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་རློ་རེ་འཆང་དམར་པློ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་བསམ་པར་བ་ཞིང་། དེའི་ཐུགས་ཀའི་

དབུས་སུ་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་ཁ་གེས་པའི་ལྟེ་

བར་སྒྲུབ་པ་པློ་རག་ཏུ་ངེས་ལེགས་ལ་སྦྱློར་བའི་ཡི་གེའི་སད་དློད་ཨ་ཀྵ་ར་ཞེས་པ་མི་

འགྱུར་བ་ལའང་འཇུག་པས། མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་

ཧཱུཾ་ཡིག་སློན་པློ་བསྒློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དམ་ཚིག་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་རིགས་ལྔའི་མདློག་ཅན་གི་འློད་ཟེར་གིས་ཀློ་བ་གང་པློ་ཆེ་

འགུགས་པ་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་དང་འདྲ་བ་སྤློ་བའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་རློ་རེ་སེ་

སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་བས་པ་རྣམས་གསལ་བར་བས་པ་དེ་ཡིས་སྙིང་གར་

འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ་ནས། དེ་རྣམས་ཀི་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ་

རང་ལ་བཅུག་པར་བསྒློམ་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་ལྷ་གནློད་མཛེས་ཡང་བསྐུལ་བར་

བའློ། །དེ་ཡང་གནློད་མཛེས་ལ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་དངློས་གྲུབ་སྩློལ་བའི་ཕིར་དུ་ཡེ་ཤེས་

པ་རྣམས་བསྐུལ་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསྒློས་པས། གནློད་མཛེས་ཀི་ཕག་མཚན་ལྕགས་

ཀྱུ་དེས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་བཏབ་སེ་ནུས་མཐུ་རྣམས་དྲངས་ནས་རང་

ལ་བཅུག་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུམ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་རློ་རེ་ཀློ་བ་བཏབ་སེ་ནུས་

མཐུ་རྣམས་དྲངས་ནས་རང་ལ་བཅུག་པར་བསྒློམ་པ་འདི་ནི་རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་སེ་ཐུགས་ཀི་ནུས་མཐུ་རྣམས་རབ་ཏུ་

བསྒྲུབ་པ་སེ་འགུག་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིར་རློ་རེ་དང་། པདྨ་དང་། རིན་པློ་ཆེ་

དང་། ལས་ཀི་རིགས་ལ་སློགས་པའི་བཟླློས་པ་པློ་གང་ཡིན་ཀང་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་

བློར་བས་པའི་རྣལ་འབློར་གིས་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་སྙིང་གར་འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བ་དང་ཕག་མཚན་

གི་ལྕགས་ཀྱུ་བཏབ་སེ་ནུས་མཐུ་རྣམས་དྲངས་ནས་རང་ལ་བཅུག་པར་བསྒློམ་པ་འདི་

ནི། རློལ་མློ་མཁན་གཅིག་ཉིད་ཆས་གློས་ཀི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་

དུ། རློ་རེ་འཆང་གཅིག་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་དང་། སྒྲུབ་པ་པློ་གསུམ་གི་ངློ་

བློར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཡུན་ཚད་བསན་པ་ནི། རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་སྐུལ་བར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་མཆློག་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་

བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལྷ་ཐམས་

ཅད་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་བས་ཏེ། འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བ་དང་གནློད་མཛེས་

གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་རྒྱལ་མཆློག་དང་། རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་རློ་རེ་གསུམ་དེ་ཁློ་ནར་དབེར་མེད་པའི་སློང་པ་ཉིད་རློགས་ནས་

བསྒློམ་པར་བ་བ་དང་། རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བེད་པ་

སེ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཆློ་ག་རྣམས་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་བ་བ་ཡིན་ནློ། །
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ལྔ་པ་ནི། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་རློ་རེ་ཅན་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་དགློས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས། སྣློད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བའི་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་བའི་ཆློ་ག་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་དང་འབེལ་བའི་

དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཇི་ལྟར་དུ་འགྲུབ་ན། རློ་རེ་འཆང་རང་ཉིད་

ཀིས་འདི་ལྟར་གིས་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་དང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་

དམ་ཚིག་ལས་འདས་པའི་ཉེས་པས་ཡིད་ནི་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་སེ་ཐུགས་བརེ་བ་

ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་ལ་རྣམ་

པར་གཟིགས་ནས་ས་མཆློག་སེ་འདློད་པའི་དློན་གི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ་བར་མཛད་

དློ། །དངློས་གྲུབ་དེ་གང་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་པློའི་ཡིད་ལ་མགུ་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་བའི་

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་དང་། དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལ་

སློགས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་སེར་བར་

འགྱུར་རློ། །གང་གིས་ན་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་

སྙིང་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང་། སགས་ཀི་སྤློད་པའི་མཆློག་བསྒྲུབ་པའི་རིག་པ་འཛིན་

པ་རྣམས་ཀིས་སེར་བར་འགྱུར་རློ། །གློང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་ཏེ་བསན་

ན། སྤིར་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བའློ་ཞེས་པའི་དངློས་གྲུབ་

ལ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། སློབ་མི་སློབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་དང་། ཕི་མ་ལ་ཆུང་འབིང་གཉིས་ལས། 

ཆུང་ངུ་ནི་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་། འབིང་ནི་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ལས། རས་

བརྒྱད་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་པ་བཤད། །ཅེས་སློགས་ཀིས་བསན་པའི་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཡིན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ནློ། །ཅིའི་ཕིར་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཅེས་བ་ཞེ་ན། རློགས་རིམ་ལ་མི་ལྟློས་པར་

བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པའི་དངློས་གྲུབ་ཡིན་པས་ན་འཇིག་རེན་པའི་

དངློས་གྲུབ་ཅེས་བའློ། །དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སགས་པ་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་པ་

དང་རློགས་རིམ་པའི་སགས་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །

དེས་ན་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་གང་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

དངློས་གྲུབ་ནི་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་མིན་གི་དངློས་གྲུབ་འབིང་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་

གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ཡིན་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པ་ལའང་ནང་ལ་གཞློལ་བ་དང་། 

སགས་ལ་གཞློལ་བ་གཉིས་ལས། ནང་ལ་གཞློལ་བས་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པ་མིན་

གི། སགས་ལ་གཞློལ་བས་ཡིན་ནློ། །སགས་ལ་གཞློལ་བ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀིས་མིན་

གི། འགའ་ཞིག་གིས་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་

པ་ཟླ་བ་དྲུག་བེད། དེ་ལ་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརན་པློ་མ་བྱུང་ན་ཡང་ཟླ་

བ་དྲུག་བསྣན་ཏེ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་བེད་དློ། །དེ་ལའང་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་

མཚན་མ་བརན་པློ་མ་རེད་ན་སར་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་བསྣན་ཏེ་ཟླ་བ་བཅློ་བརྒྱད་དུ་སྤློད་

པ་བེད་པའི་སྦློགས་ཆློག་བེད་དློ། །དེས་ཀང་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརན་

པློ་མ་རེད་ན་རློ་རེ་འཆང་གིས་གཙོ་བློ་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་བས་

ཏེ། འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བ་དང་གནློད་མཛེས་གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་རྒྱལ་མཆློག་

དང་། རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་རློ་རེ་གསུམ་དེ་ཁློ་
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ནར་དབེར་མེད་པར་ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་དང་། རླུང་སགས་

དབེར་མེད་ཀི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བ་བ་སེ་ལེའུ་བཅུ་པ་འདིར་བཤད་པའི་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་བ་དང་། མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་

བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་ཡུམ་མཱ་མ་ཀཱིར་བསྐྱེད་པ་དང་། སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་མེའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐྱེད་དེའི་ནང་དུ་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐྱེད་

དེ། རང་གི་ལིང་ག་སེང་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ལ་འློག་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཕུར་

བུས་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་ཕུག་པར་བསམས་ནས་སྙློམས་

འཇུག་གི་སྦྱློར་བ་བེད་པའི་ལྷ་ལ་དྲག་ཤུལ་གི་ཕུར་གདབ་བེད་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ནས་བཤད་པ་རྣམས་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དྲུག་པ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་དང་བལ་བའི་ངེས་དམིགས་བསན་པ་ནི། སྙིང་པློ་

བསྐུལ་དགློས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཐབས་ལ་རློངས་པས་ཏེ་ཆློ་ག་

ལས་འདའ་བར་བས་ན་ནི། སྒྲུབ་པ་པློ་དེའི་སྲློག་ནི་དངློས་གྲུབ་མ་གྲུབ་པའི་བར་དེར་

ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སྙིང་པློ་བསལ་དགློས་པ་

ནི་གང་ཞིག སྙིང་པློ་བསལ་བའི་ཐབས་དེ་དང་བལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རློགས་རིམ་པས་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་

པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་དངློས་བཤད་པ། 

བསྐུལ་བས་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀི་ཀུན་སྤློད་བསན་པ། མཐར་ཐུག་གི་

འབས་བུ་བསན་པ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་བསན་པ་དེ་ནས། རྒྱུད་ཀི་སློན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་གསུམ་གི་སློན་པ་ཉན་ཐློས་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་

རྣམས་ཡིན་ལ་དེ་རྣམས་ལས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། འཇིག་རེན་གསུམ་མཆློག་ནི་

ཚངས་པ་དབང་པློ་ཁབ་འཇུག་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་ཡང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འློག་ནས་འཆད་པའི་གསུང་ནི་འདི་སད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གཉིས་པ་ལ། གང་གི་དློན་དུ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཟུང་འཇུག་བསན་པ། དེའི་

ཐབས་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་བསན་པ། དགློས་པ་གྲུབ་ནས་ཅི་ཞིག་བ་བར་བསན་པ་དང་

གསུམ། དང་པློ་ནི། རློ་རེ་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བ་གསུམ་གི་རླུང་སེམས་ལས། 

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་རློགས་པའི་སགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཇི་

སྙེད་པ་དེ་ཡིས། རང་གི་ཕུང་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་གཉིས་

ཀིས་འློད་གསལ་དུ་བརག་པ་སེ་གཞུག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུའི་དབང་པློ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་དབང་པློ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་

ནི་གང་གི་དློན་དུ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བའི་ཟུང་འཇུག་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་གི་གསུང་དང་འབེལ་བའི་

སགས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་

རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག་བསྒློམ་པ་སེ་ཐབས་སུ་

གྱུར་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་པ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པ་དེས་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་

རང་གི་ཕུང་སློགས་རྣམས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་འློད་གསལ་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཞུག་པར་བས་པ་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བའི་བདེན་པ་གཉིས་རློ་རེ་ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པའི་སྦྱློར་བ་ཟུང་འཇུག་དེ་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་

བ་དེས་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་ཞུགས་ནས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་སེ། གདུལ་བ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པས་ཏེ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་སྒློ་ནས་

མཆློད་པའི་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གིས་ཀང་ཆགས་པས་ཏེ་

གཅེས་པར་འཛིན་པའི་སྒློ་ནས་དེ་ལ་བལྟ་བར་བ་ཞིང་ཕག་བ་བ་དང་། བསྙེན་བཀུར་

བ་སེ་ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་འདིས་ནི་

དམ་ཚིག་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་དཀིལ་ཏེ་སྙིང་པློ་འཁློར་ཏེ་

རང་རྒྱུད་ལ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པར་བེད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། རྣལ་

འབློར་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་བསན་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་བསན་པ་དེ་ནས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་

རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་

གཤེགས་པ། ཐམས་ཅད་སློང་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་སྐྱེས་པས་ན་སྲས། ལྷ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་འདི་ལ་བསྐུར་ཞིང་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་པློ་ཀུན་ལས་གཙོ་

བློར་གྱུར་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འློག་ནས་འཆད་པའི་

གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཉིས་པ་ནི། སྙིང་པློ་བསྐུལ་བས་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་རང་རིམ་

གཉིས་ཀི་ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་

པ་ཡིས། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན་བུད་མེད་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་ཀུན་རློ་རེ་

མ་ལྔར་བལྟས་ནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་བར་ལློངས་སྤད་པར་བའློ། །གཞན་ཡང་

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་གནས་ནི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དེར་ཏེ་དེ་ལས་བྱུང་

བའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བེ་བ་གངས་མེད་སྤློ་བར་བའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཛིན་

པ་བང་ཆུབ་ཀི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

བཞི་པ་ནི། སྙིང་པློ་བསྐྱལ་བས་གྲུབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་འདི་ཡིས་རློ་རེ་

གསུམ་པློ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའི་འཇའ་ཚོན་དང་

འདྲ་བའི་སྐུ་བརེས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་

ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་བའི་ཡློན་

ཏན་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེས་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོ་དང་གཟི་བརིད་དང་ལློངས་

སྤློད་རྣམས་འཐློབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤིར་རློགས་རིམ་པས་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་

པ་བེད་པའི་སབས་གསུམ་ཡློད་པའི་སེམས་དབེན་པས་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་

བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་པ་ལ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་མི་དགློས་ཤིང་། སྒྱུ་ལུས་པས་

རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་

པ་དང་། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་བློགས་

འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་པ་ལ་སྙིང་པློ་བསྐུལ་དགློས་པའང་ཡློད་པས། དེས་ན་ལེའུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཅུ་པ་འདིར་སྒྱུ་ལུས་པས་འློད་གསལ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་

བེད་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚུལ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་པས་འློད་

གསལ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བེད། དེ་ལྟར་བས་

པས་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་མ་བྱུང་ན་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་སློགས་

འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པར་བསྒློམས་པའི་སྤློད་པ་སར་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་བེད། དེས་ཀང་

མ་འགྲུབ་ན། སར་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་བསྣན་པའི་སྦློགས་ཆློག་དང་། དེས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་

ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་དེའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁློར་

བསྐྱེད་པའི་དབུས་སུ་ལྷ་སློ་གཉིས་དངློས་གནས་ལ་སྤྲུལ་ནས་རང་གི་ལིང་ག་སེང་རློ་

རེ་རེ་ལྔ་པ་ལ་འློག་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་

མཐིལ་གི་བར་དུ་ཕུག་པར་བསམས་པའི་སྙློམས་འཇུག་གི་སྦྱློར་བས་ལྷ་ལ་དྲག་

ཤུལ་གི་ཕུར་གདབ་བེད་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་རྣམས་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་བ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་བས་ནས་སློན་པའི་གཞུང་

གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་བཅུ་པའི་

གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་འདུས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེར་སྒློམ། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། དེ་ནས་བཅློམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡི་སྲློག་ནི་དེར་ཟད་འགྱུར། ། ཞེས་

པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད། དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཞེས་པ་ནས། རློ་རེ་

སེམས་དཔའི་ཚེ་དེས་འཐློབ། །ཅེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད་པའློ། །དེས་ན་

གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བཅུ་པ་དེའི་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་

ནང་ནས་དགློངས་དགློངས་མིན། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་གསུམ་གིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་

ལམ་གི་གཙོ་བློ་རིམ་གཉིས་ཀི་ལྷའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་དེ་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་

དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་དེ་དག་གི་

རྒྱུད་ལ་འློད་ཟུང་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ལེའུ་བཅུ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་

པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། །

གཉིས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་རློ་རེ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་གི་ལེའུས་

བཤད་པ་ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་

མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པློ་ནི། ལེའུ་བཅུ་པས་ལེའུ་དང་པློའི་དློན་འཆད་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་

ནས་ལེའུ་དང་པློར་བསན་པའི་སགས་ཀི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པར་བསན་པ་

དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་

རློ་རེ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་གི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ལ། རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་གི་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ། མངློན་ཤེས་

བསྒྲུབ་ཚུལ། རློགས་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཞན་བསན་པ། དབང་ཐློབ་ནས་རྒྱུད་

ཀློག་པ་སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ལ། སགས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་
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དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ལེའུ་ལ་

སབས་དགློད་པ། སློན་པའི་གསུང་གིས་བསྐྱེད་ཆློག་ཐུན་མློང་དུ་མདློར་བསན་པ། 

རིགས་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློ་སློར་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རིགས་ལྔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། གསུངས་སློ་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་

ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་གསུངས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསུངས་ན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་སགས་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་བུ་

མཆློག་སེ་ལྷའི་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེའློ། །གང་གསུངས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་སགས་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་སེ། ལྷའི་སྐུ་

བསྐྱེད་ཚུལ་བརློད་བར་སློན་པའི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒློམ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་བསྒློམ་ན། བང་ཆུབ་

ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་ལ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སེ་བསྐྱེད་

རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་གིས་བསྒློམ་པར་བའློ། །གང་བསྒློམ་པར་བ་ན། སགས་ཀི་

ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །གང་ལས་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་

བ་ན། སྦྲུལ། མཐའ་མེད། འགློ་མེད། བཏུས་པའི་སགས་རྣམས་ཀི་མཆློག་རློ་རེ་

གསུམ་གི་ཡི་གེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་ལས་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བའློ། །འློ་ན་ཡི་གེ་

གསུམ་ལས་སགས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། ༀ་ནི་མེ་ལློང་ཡེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་ཐློབ་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སྙིང་

པློ་སེ་ས་བློན་དང་། ཨཱཿ ནི་བདག་མེད་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་མངློན་པར་བང་

ཆུབ་པ་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་

ཐློབ་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ས་བློན་དང་། ཧཱུཾ་ནི་སྐུ་གསུང་གཉིས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་

ཐུགས་རློ་རེ་སེ་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཐློབ་པ་སེ། སྐྱེད་

པར་བེད་པའི་ས་བློན་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་སགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་སེ་སགས་ཀི་སྐུ་

བསྐྱེད་ཚུལ་སློན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ༀ་གི་

གདངས་ཀིས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཨཱཿ ཡི་གདངས་ཀིས་རླུང་ནང་དུ་གནས་

པ་དང་། ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་རླུང་ཕིར་ལྡང་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པའི་མཐར། 

རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་སགས་

ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་པར་ལུང་སློན་ལས་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་ཚུལ་དློགས་གཅློད་དང་བཅས་པ་

དང་། བརེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའ་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་

སློང་པ་ཉིད་ཀི་ངང་ལས་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པའི་དབུས་སུ་ཆུད་པར་གནས་པའི་

རླུང་མེ་ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁློར། རློ་རེ་སེ་སྤན་སློགས་བཞི་པློ་ཀུན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་

དང་། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་དེ་བསམ་པར་བའློ། །སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བ་

དེ་རུ་ཡི་གེ་བྷྲུཾ་དཀར་པློ་རློ་རེ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤིན་གི་འློད་ཟེར་ཕློགས་བཅུར་འཕྲློ་

བ་བསྐྱེད་པ་སེ་བསམ་མློ། །རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་ཡི་གེ་བྷྲུཾ་འདི་ནི། མེ་
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ལློང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྙིང་པློ་སེ་ས་

བློན་ཡིན་ལ་དེ་ལས་ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་

བའློ། །དེ་ལྟར་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དེ་ནས་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་

དགློད་པ་དང་། ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུ་བ་དང་། ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་

རྣམས་སློན་དུ་བཏང་ནས། གདན་དབུས་མའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་

རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར། དེའི་སེང་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་ༀ་ལས་

བྱུང་བའི་གསལ་བ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར། དེའི་སེང་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་ཨཱཿ 

ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ། དེའི་དབུས་སུ་

གནས་པར་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་སེང་ནས་སེང་དུ་བརེགས་པར་བསྒློམ་པ་ནི་

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་ཡིན་ནློ། །སར་བཤད་པ་ལྟར་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གིས་གནས་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒློམ་པ་སློན་དུ་བཏང་སེ། རློ་རེ་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་ཟླ་

པད་གསུམ་གི་བརེན་པ་བསྒློམ་པར་བའློ། །རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་

པར། །ཞེས་པ་ནས། ཡི་གེ་ཨཱཿ ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམ། །ཞེས་པའི་བར་སྒློན་གསལ་དུ། ཡི་

གེ་གསུམ་ལས་ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་བསྒློམ་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། མདློར་བས་སུ། 

ཡི་གེ་གསུམ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། ཡི་གེ་ཧཱུཾ་

གིས་གནས་བསྒློམས་ཏེ། །རློ་རེ་གསུམ་འབྱུང་བསྒློམ་པར་བ། །ཞེས་པ་སྒློན་གསལ་

དུ། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པའི་རེས་སུ་ཡི་གེ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་ཟླ་པད་

གསུམ་བསྐྱེད་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། མདློ་བསྲེ་དང་རྣམ་གཞག་རིམ་པར་རློ་རེ་

གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྐྱེད་པ་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྦར་ཏེ་བཤད་པ་རྣམས་འགལ་ལློ་སྙམ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་སྣ་

ཚོགས་དློན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རློ་རེའི་ཚིག་གཅིག་ལ་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་

སྲས་ལ་སློགས་པའི་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་དློན་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་

དུ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཡང་ཐུགས་བིན་བརླབས་ཀི་ཧཱུཾ་ཡིག་འགློད་པའི་རེན། མདློར་བས་

སུ་ཉི་མ་ལ་བཤད་པ་དང་། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རློ་རེ་ལ་བཤད་པ་

གཉིས་འགལ་ལམ་སྙམ་ན་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། གསུང་བིན་བརླབས་ཀི་ཨཱཿཡིག་འགློད་

པའི་གནས་མདློར་བས་སུ་ལྕེ་དང་། མདློ་བསྲེར་ལློག་མར་འགློད་པར་བཤད་པ་

གཉིས་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ་གང་ལ་བས་ཀང་ཆློག་པའི་ཕིར།

༈ གཉིས་པ་ལ། རློ་རེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་དྲན་པ་

གཅིག་པ་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་དྲན་པ་གཅིག་པ་དང་། མི་བསྐྱློད་པའི་དྲན་པ་

གཅིག་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ། རྣལ་འབློར་གི་རིམ་པ་དང་། དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་

བ་དང་། གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་གསུམ། དང་པློ་ནི། ཉི་ཟླ་པད་

གསུམ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་སྙིང་པློ་སེ་ཐུགས་ཀི་མཚན་མ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་མཉེས་པར་བེད་པ་སེ་

ཡི་གེ་གསུམ་འགློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཟླ་བའི་སེང་

དུ་ༀ་ནི་སངས་རྒྱས་སྐུའི་མཆློག་སེ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་ས་བློན་ༀ་དང་། ཨཱཿནི་

སངས་རྒྱས་གསུང་གི་ལམ་སེ་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ས་བློན་ཨཱཿདང་། ཧཱུཾ་ནི་

ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་ཀི་འཇིང་སེ་ཐུགས་ཏེ་རློ་རེ་

མི་བསྐྱློད་པའི་ས་བློན་ཧཱུཾ་སེ་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེ་ལས་འབས་དུས་ཀི་



  396  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་

རེ་རེ་ལྔ་པ་བསྒློམ་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ས་བློན་ལས་

དང་། ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་བསྒློམ་པའི་རིམ་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་

འཆང་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རློ་རེ་འཆང་གི་སགས་

ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །

གཞིའི་བར་དློ་དང་སྐྱེ་བ་སྦྱློང་བ་དང་། ལམ་རློགས་རིམ་གི་ལློངས་སྐུ་དང་

དེས་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་སིན་པར་བེད་པ་ལ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་

མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་རློ་རེ་འཆང་གི་མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། གཞིའི་བར་དློ་དང་དེས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་། ལམ་

རློགས་རིམ་གི་ལློངས་སྐུ་དང་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་རྣམས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་མཐུན་པའི་སགས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རློགས་སྐུ་བསྒློམ་པ་དང་། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་

སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བའི་བསྐྱེད་ཆློག་དེ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་མངློན་བང་ལྔ་

བསྐྱེད་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་མེད་ཅིང་། རློ་རེ་འཆང་གི་མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་སྒྲུབ་

ཐབས་ལ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པས་དེ་

རྣམས་སྤྲུལ་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་སྒྲུབ་ཐློབས་བར་མེད་པའི་ཕིར། དློན་དེ་རྣམས་ལ་

དགློངས་ནས། མདློར་བས། མདློ་བསྲེ། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས། རྣམ་གཞག་

རིམ་པ་རྣམས་སུ་ལས་དང་པློ་པས་ཐུན་བཞིར་བསབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ། མེ་ཏློག་

གང་ཕློག་གི་ལྷའི་དབང་དུ་མ་མཛད་པར་མངློན་བང་ལྔ་བསྐྱེད་ཀི་ལློངས་སྐུ་རློ་རེ་

འཆང་དང་། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཙོ་བློར་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་རློ་རེ་འཆང་གི་དྲན་པློ་གཅིག་

པའི་རྣལ་འབློར་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་

སྤྲུལ་པ་སེ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་ལ་བསན་ན་སངས་རྒྱས་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་

ཟག་ལའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། རྒྱུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་འབས་བུ་དློན་གི་འློད་གསལ་

རང་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་ཕིར་དུའློ། །བསྒགས་སློ་ཞེས་བཤད་པའི་གཞིར་དྲང་

ངློ་། །གང་ལ་ན། སངས་རྒྱས་སྐྱེས་བུ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་འདི་དག་

ལའློ། །གང་དུ་ན། སགས་ཀི་རིག་པ་སེ་རྒྱུད་ཀི་རློག་པ་རྣམས་སུ་བསྒགས་སློ། །གང་

གིས་ན། རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་སློ། །གང་བསྒགས་

ན་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་རློགས་པའི་ཐུན་བཞིའི་བསྙེན་པ་ལྷ་

སྒློམ་པ་དང་། བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་དང་། ལ་སློགས་པས་བསྲུང་བ་དང་། བསེན་པའི་

དམ་ཚིག་རྣམས་བསྒགས་སློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུའི་ས་བློན་ༀ་དང་། གསུང་གི་ས་བློན་ཨཱཿདང་། ཐུགས་ཀི་ས་བློན་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་

བའི་དམ་ཚིག་སེ་ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་དང་། པདྨའི་སེང་དུ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་

སེང་ནས་སེང་དུ་བརེགས་པ་དང་། ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ས་བློན་ལས་བང་

ཆུབ་པ་སློན་དུ་བཏང་ནས། ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ལས་བིན་

གིས་བརླབས་པ་སེ་བྱུང་བའི་རློ་རེ་འཆང་གི་དཔལ་ཏེ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཉམས་དགའ་བར་གྱུར་པའི་གནས་སུ་ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་སད་དློད་པཀྵ་ཨེ་ཀ་ལ་ཡི་གེ་བི་

བསྣན་གིས་བཤད་ན། ཡུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ལའང་འཇུག་པས་དེའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ལྷ་དང་བ་མའི་གདམས་ངག་གི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆེས་པས་རློ་རེ་འཆང་གི་

དྲན་པ་གཅིག་པའི་སྦྱློར་བ་སེ། རྣལ་འབློར་འདི་ནི་ཐུན་བཞིར་བསྒློམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརམ་

པར་བས་ན་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ཏེ། རློགས་རིམ་གི་རྒྱུད་སིན་ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་

ལ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རློ། །

༈ གཉིས་པ་ལ། རྣལ་འབློར་གི་རིམ་པ། དེའི་ཕན་ཡློན་དང་། མཇུག་བསྡུ་བ་

དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་

བསྒློམ་པ་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་གཞུང་བཞིན་བསྐྱེད་

དེ། ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། འདིར་

བ་མ་ས་མ་ཁ་ཅིག མདློར་བས་ལས། སགས་དང་པདྨ་ཉི་མ་དག །ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་ཞུགས་པས། །ཞེས་སློགས་ཀི་དློན་དུ་བས་ནས་ཡི་གེ་དང་པདྨ་ཡས་ནས་

མར་ཞུགས། ཉི་མ་མས་ནས་ཡར་ཞུགས་པའི་ཟླ་བ་དེ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པར་

བཞེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། སྒློན་གསལ་དུ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མདློར་བས་མདློ་བསྲེ་གཉིས་

ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་སློ། །དེས་ན་པདྨ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་ཡས་ནས་མར་

ཞུགས། ཉི་མ་མས་ནས་ཡར་ཞུགས་པའི་བར་གི་ཟླ་བ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བ་



  399  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལས་བང་ཆུབ་པ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་དེའི་སེང་དུ་རང་གི་

སགས་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཡི་གེ་གསུམ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་

མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་འཁློར་ལློ་དང་དེ་ལས་རང་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔར་བསྐྱེད་པ་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་བར་

རློགས་པར་བས་ལ་དེའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་རྣམ་སྣང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་འཁློར་ལློ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། 

དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡི་གེ་ༀ་བཞག་པ་སེ་བསྒློམ་

མློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ༀ་ཡིག་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཟེར་ཁ་དློག་ལྔའི་སྣེ་

ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་པློ་འཕྲློ་བ་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་

བའློ། །གང་གིས་ན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མཆློག་ཏུ་བསྒློམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་བསྒློམ་

པར་བའློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། ཟླ་བ་ཕེད་དེ་ལྷ་དང་བ་མའི་གདམས་ངག་གི་ཡུལ་རྣམས་

ལ་ཡིད་ཆེས་པས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། རྣམ་སྣང་

གི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་འདི་ཡིས། ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ལྔ་པློ་རང་རང་གི་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་

རྒྱུད་ལ་བསེན་ན་ནི། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་ནི་འདྲ་བའི་

མདློག་སེ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པ་དང་། གཙོ་བློ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ནས་བསལ་པ་

གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་བར་དུ་གནས་ནས་སེམས་

ཅན་གི་དློན་བེད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་རློ་རེ་གསང་བ་རློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་

པ་དང་། རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་

འཁློར་ལློ་དང་། འློད་ཟེར་བཀློད་པ་སེ་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ལ་

དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། རྣལ་འབློར་གི་རིམ་པ། དེ་དག་གི་ཕན་ཡློན། མཇུག་བསྡུ་བ་

དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་

བསྒློམ་པ་ནས་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་གཞུང་བཞིན་བསྐྱེད། དེའི་སེང་དུ་

ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་སེ་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་ཉིད་སགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་འློད་དཔག་མེད་དུ་བསྐྱེད། དེའི་ཐུགས་ཀར་ངག་གི་ལམ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་འློད་དཔག་མེད་དམར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་

འཛིན་པ། དེའི་ཐུགས་ཁར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡི་གེ་ཨཱཿབཞག་སེ། ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་དེ་ལས་འློད་ཟེར་ཁ་དློག་ལྔའི་སྣེ་ལས་པདྨ་ཆེ་སེ་འློད་དཔག་མེད་

ཀི་ཚོགས་འཕྲློ་བ་བསྒློམ་པར་བའློ། །གང་གིས་ན། འཇིག་རེན་དབང་མཆློག་སེ་འློད་

དཔག་མེད་དུ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་བསྒློམ་པར་བའློ། །དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་དང་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་ཚིག་གི་དམ་ཚིག་སེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་གསུམ་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་རློགས་པར་བས་པས་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཀི་

ཚུལ་དེ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མཆློག་རིགས་ལྔ་ཀ་ལ་བ་སེ། དེས་རློ་རེ་འཆང་སེམས་དཔའ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སུམ་བརེགས་སུ་བེད་པ་མི་འགློག་གློ །

 ༈ གཉིས་པ་ནི། ཆློས་ཀི་ཚིག་གི་ལམ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་

རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པ་ལ་བརེན་ནས། རློ་རེ་སྒ་མའི་སྐུ་དང་། ཆློས་དློན་གི་འློད་

གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་གྱུར་

པའི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །འློད་དཔག་མེད་ཀི་དྲན་པ་

གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་སྒློ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རང་

རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

རང་རྒྱུད་ལ་བསེན་པར་བས་ན་ནི། གཙོ་བློ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་གྱུར་ཏེ་བསལ་པ་

གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་ཡུན་དུ་གནས་ནས་སེམས་

ཅན་གི་དློན་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་གསུང་གསང་བ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

དང་། གསུང་རློ་རེ་སེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་། དམ་ཚིག་ནི་དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་སེ། སེམས་དཔའ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་འབྱུང་བ་

ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། རྣལ་འབློར་གི་རིམ་པ། དེའི་ཕན་ཡློན་དང་གཉིས། དང་པློ་ནི། 

ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསྒློམ་ཧཔ་ནས་ས་བློན་

ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་གཞུང་བཞིན་བསྐྱེད་དེ། དེའི་སེང་དུ་ཕག་མཚན་ལས་བང་

ཆུབ་པ་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་སེ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཉིད་སགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་མི་བསྐྱློད་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྐྱེད་དེ། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བས་

ལ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མི་བསྐྱློད་པ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་རློ་

རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་

གནས་པར་བསྒློམ་མློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་

ཟེར་ཁ་དློག་རྣམ་པ་ལྔའི་སྣེ་ལས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྤིན་གི་ཚོགས་འཕྲློ་

བ་དེ་ཉིད་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །གང་གིས་ན། རློ་རེའི་རིགས་ཀུན་བསྡུས་པ་

འབས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་མི་བསྐྱློད་པ་འབྱུང་བའི་གནས་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་

བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་གིས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བརག་པ་ཉིད་ཀིས་ཐུན་བཞིར་བསབ་པར་བས་ན་

དེས་དགེ་བའི་ར་བ་ཡློངས་སུ་སིན་པས་རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངློན་པར་རློགས་

ནས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བསན་

པའི་ཕིར་དུ་སློན་པ་རློ་རེའི་ཐུགས་འདྲ་བ་ཞེས་གསུངས་སློ། །མི་བསྐྱློད་པའི་དྲན་པ་

གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པ་དེས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་དང་མིའི་གདུལ་བ་

རྣམས་ལ་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆློས་སློན་པར་མཛད་པས་ན་སློན་པ། 

རློ་རེ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། ཐུགས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་སློབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་པའི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རློག་པ་མེད་བཞིན་དུ་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་

བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་འབྱུང་བའི་གནས། རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུའི་འབྱུང་གནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡིན་པ་དང་འདྲ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བསེན་ན་ནི། །རློ་རེ་

བསལ་པ་གསུམ་དུ་གནས། །ཞེས་པ་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་

རློ་རེ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། གསང་བ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་སེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་

སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

 ༈ བཞི་པ། རིགས་ལྔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་མཇུག་བསྡུ་

བ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལྔའི་ངེས་དློན་བཤད་

པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་ཕག་རྒྱ་

གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། སྐུ་རྣམ་སྣང་གི་དང་། གསུང་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དང་། 

ཐུགས་མི་བསྐྱློད་པའི།དང་། དམ་ཚིག་དློན་གྲུབ་ཀི་དང་། རློ་རེ་རིན་འབྱུང་གི་ཕག་རྒྱ་

གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལྔའི་ངེས་དློན་ལུང་སློན་

ལས་བཤད་པ་ནི། ཨ་ཀུ་ཧ་རྐ་མགིན་ལས་བྱུང་། །དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་

འདློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨ་ཨཱ་གཉིས་དང་ཀ་སེ་དང་ཧ་དང་རྐ་སེ་ལྕེ་ར་ཅན་གི་

ཡི་གེ་རྣམས་ནི་མགིན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡིན་ལ། ཡི་གེ་དེ་རྣམས་

ཀིས་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམ་སྣང་གི་རླུང་ཁབ་བེད་སློ་བསངས་དེ་མཚོན་ཞིང་དེ་ནི་

རྣམ་སྣང་གི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །ཨི་ཙུ་ཡ་ཤ་རྐན་

ལས་འབྱུང་། །དེ་ནི་རླུང་གི་ཁམས་སུ་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨི་ཨཱི་གཉིས་

དང་ཙ་སེ་དང་ཡ་ཤ་རྣམས་ནི་རྐན་ལས་འབྱུང་ཞིང་རླུང་གི་ཁམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་



  404  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཀིས་རླུང་ཁམས་དློན་གྲུབ་མགློན་པློའི་རླུང་མཉམ་གནས་ལང་སེར་དེ་མཚོན་ཞིང་། 

དེ་ནི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །རི་

ཊུ་ར་ཥ་སྤི་བློ་སྐྱེས། །དེ་ནི་མེ་ཡི་ཁམས་སུ་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ར�་རཱི་

གཉིས་དང་ཊའི་སེ་དང་ར་ཥ་རྣམས་ནི་སྤི་བློ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་མེའི་ཁམས་སུ་འདློད་ལ། 

ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཀིས་མེ་ཁམས་པདྨ་མགློན་པློའི་རླུང་གེན་རྒྱུ་དམར་པློ་དེ་མཚོན་ཞིང་

དེ་ནི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །ཨུ་

པུ་ཝ་ཧྥ་མཆུ་ལས་འབྱུང་། །དེ་ནི་ཆུ་ཡི་ཁམས་སུ་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨུ་

ཨཱུ་གཉིས་དང་པ་སེ་དང་ཝ་ཧྤ་རྣམས་ནི་མཆུ་ལས་བྱུང་ཞིང་ཆུའི་ཁམས་སུ་འདློད་ལ། 

དེ་རྣམས་ཀིས་ཆུའི་ཁམས་མི་བསྐྱློད་མགློན་པློའི་རླུང་སྲློག་འཛིན་དཀར་པློ་དེ་མཚོན་

ཞིང་དེ་ནི་མི་བསྐྱློད་པའི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །ལ�་

ཏུ་ལ་ས་སློ་ལས་འབྱུང་། །དེ་ནི་ས་ཡི་ཁམས་སུ་འདློད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལི་

ལི་གཉིས་དང་ཏ་སེ་དང་ལ་ས་རྣམས་ནི་སློ་ལས་འབྱུང་ཞིང་སའི་ཁམས་སུ་འདློད་ལ། 

དེ་རྣམས་ཀིས་སའི་ཁམས་རིན་ཆེན་མགློན་པློའི་རླུང་ཐུར་སེལ་སེར་པློ་མཚོན་ཞིང་

དེ་ནི་རིན་འབྱུང་གི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ནློ། །དེ་དག་གིས་

མཚོན་ནས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ནི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་ངེས་དློན་ཡིན་ལ། དེས་ན་འདི་དག་གིས་གང་ལ་རློར་བཟླས་བ་བའི་

ཡུལ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །གང་དུ་བཤད་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་སློགས་པའི་ཁམས་རྣམས་

ཀི་དག་གློགས་ནི། རླུང་དག་ས། ས་དག་མེ། མེ་དག་ཆུ། ཆུ་དག་རླུང་ངློ་། །མེ་རླུང་ཡ་

གཉིས་དང་ས་ཆུ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གློགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། ནམ་མཁའ་ཀུན་གི་གློགས་



  405  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་ཀུན་ཀང་ནམ་མཁའི་གློགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་རེས་གཞིག་གི་

བསམ་གཏན་གིས་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པ། འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བའི་དམ་ཚིག་

བསན་པ། འློད་ཟུང་གི་དློན་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་བ་དང་བཞི། དང་

པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་རློགས་རིམ་དེ། སར་སློ་སློར་མ་ཕེ་བར་

མི་གསལ་བར་བསན་པ་དེ་ཉིད། ལེའུ་འདིར་རིགས་དྲུག་གི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་

ཐབས་ཀི་སབས་སུ་སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁེར་བའི་ལམ་ཁེར་

བསྒློམས་པས་རྒྱུད་སིན་ཏེ། རློགས་རིམ་དངློས་ཀི་རློགས་པ་སྐྱེ་བ་ནི་སྒྱུ་ལུས་པས་

ཕུང་སློགས་རྣམས་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པའི་ཆློས་སྐུ་བཅློ་

བརྒྱད་དང་། འློད་གསལ་ལས་བར་དློ་བཞིན་དུ་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་ལྡང་བའི་

ལློངས་སྐུ་དང་། ལློངས་སྐུ་དེས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་འདྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་རྣམས་

འདིར་བསན་པའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི་ཞེས་སློགས་གསུངས་

ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སད་དློད་རྣམ་ཤེས་ལའང་འཇུག་པས་འདིར་ནི་རྣམ་ཤེས་དང་། དེ་

ལའང་འདིས་ཤེས་པར་བེད་པའི་དློན་གིས་ན་ཤེས་པ་དང་། འདི་ཤེས་པར་བ་བའི་

དློན་གིས་ན་ཤེས་པ་གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ཤེས་པར་བ་བ་སེ་རང་མ་གཏློགས་པའི་

ཤེས་བ་སྣློད་བཅུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་དབུས་སུ་སེ་འློད་དུ་ཞུ་བར་མློས་

ནས་རང་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་གནས་པ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒློམ་པ་དང་། སྒྱུ་

ལུས་པའི་ཕུང་སློགས་རྣམས་ཀུན་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་

ལ་ཐིམ། དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ། དེ་ཁཾ་གིས་མཚོན་པའི་འློད་གསལ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དུ་ཞུགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་སྒློམ་པའི་རློ་རེ་ལྟར་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པའི་དློན་

གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་དང་། སྒྱུ་མའི་སྐུའི་སེམས་དཔའ་

སུམ་བརེགས་གཉིས་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །སྒྱུ་ལུས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཏེ་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་དབང་པློ་རྣམས་རེས་གཞིག་གི་

བསམ་གཏན་གིས་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པའི་མཆློད་པ་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བས་པ་

ལ་བརེན་ནས། སལ་པ་སེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ས་མ་ཕི་མ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་གི་སད་དློད་ས་མ་ཡ་ལ། ས་མ་ཏར་བས་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་

འཇུག་པས་གང་དུ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་གནས་པ་

དེའི་ཚེ་སྒྱུ་ལུས་དེ། སངས་རྒྱས་ཏེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་གིས་ཀང་གཟིགས་པར་

མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་དམ་ཚིག་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་

འཆང་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

༈ གཉིས་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་པའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་གང་དུ་མི་སྣང་བར་

བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་བཀློད་པ་སེ་རླུང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་

ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དེས་གཟུང་བའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཕྲེང་བ་སེ་ཚོགས་ལ་

དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་

པས་ན་རློ་རེ། དཀིལ་ཏེ་སྙིང་པློ། འཁློར་ཏེ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པར་བ་བའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་དེ་ལས་དབུས་སུ་སེ་བྱུང་བར་གྱུར་པའི་རང་སགས་སྐྱེས་བུ་ཟུང་འཇུག་

ལློངས་སྐུ་བ་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསམས་པའི་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་ཞུགས་

ནས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའི་རེན་དེ་ལ་གནས་ནས་སྙིང་གར་རློ་རེ་སེ་མི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཤིགས་པ་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་ཧཾ་བཞག་སེ། མི་ཤིགས་པ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཟེར་ཏེ་

རླུང་བཅུ་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་གི་གདངས་དང་། གནས་པ་ཨཱཿའི་གདངས་དང་། ཕིར་

ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་རྣམ་པར་

བསྒློམ་པར་བའློ། །ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའི་དགློས་པ་

ནི། རློ་རེའི་བཟླས་པ་བ་བ་དང་། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དང་། 

གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ལ་ཆློས་སློན་པ་སློགས་ཀི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་པའི་

སྤྲུལ་སྐུ་རགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་དམ་སྙམ་ན། མཚན་སློ་གཉིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་

ཅུ་ལ་རློགས་པར་ལློངས་སྤློད་པའི་འཇམ་དཔལ་དམ་ཚིག་སེ་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་

གིས་བཟུང་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད། 

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཅན་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་ཡློད་དློ། །ས་

བཅུ་ནི་རླུང་བཅུ་སེ་དེ་དག་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ་གི་གདངས་དང་། གནས་པ་ཨཱཿའི་

གདངས། ཕིར་ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་

བས་པའི་མཐར་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་

དློན་གི་འློད་གསལ་དང་སེམས་དཔའ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་

སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

༈ བཞི་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་ཟུང་འཇུག་རློ་

རེ་འཆང་དེ་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་བར་དུ་སྐུའི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་

ན་རློ་རེ། གདུལ་བའི་བསམ་པ་རློགས་པར་བེད་པས་ན་ཟླ་བ་སེ་དེ་ལ་དམིགས་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

༈ གཉིས་པ་མངློན་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་མངློན་ཤེས་

བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། 

བང་སེམས་ལྔའི་སྒློ་ནས་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། སངས་རྒྱས་ལྔའི་སྒློ་ནས་

མངློན་ཤེས་སྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། མིག་ས་སྙིང་གི་སྒློ་ནས་དང་། རྣ་བ་ཕག་རློར་

གི་སྒློ་ནས་དང་། སྣ་ནམ་སྙིང་གི་སྒློ་ནས་དང་། ལྕེ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒློ་ནས་

དང་། ལུས་སྒིབ་སེལ་གི་སྒློ་ནས་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་ལྔ། དང་པློ་ནི། ནང་ལ་

གཞློལ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་

པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་

དུས་སུ་རང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་ར་ཞལ་གི་མིག་གཉིས་ནམ་

མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ། བརྒྱ་བིན་ལ་

སློགས་པའི་བགེགས་རྣམས་འཇློམས་པའི་དློན་གིས་ན་མཚོན་ཆ་མཆློག འློད་ཟེར་

འབར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་ཐ ྣིཾཱ་བསམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ཡང་རློ་རེའི་ལུས་ས་སྙིང་དང་

མིག་དབང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་དེས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་མིག་གི་

ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་མཐློང་བར་མློས་པའི་རྣམ་གནས་དེ་བསྒློམས་པ་ལ་

བརེན་ནས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་མཐློང་བའི་མིག་གི་

མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་རློ་རེའི་སྐུ་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །ནམ་མཁའ་རློ་

རེའི་དམ་ཚིག་སེ་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་གི་བཀློད་པ་ནི་དེའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་

དེ་འབྱུང་གནས་སུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སའི་སྙིང་པློ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སད་དློད་བུད་དྷ་ཁློང་དུ་ཆུད་པ་ལའང་འཇུག་པས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁློང་དུ་ཆུད་ས་པའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་

བསྒྲུབ་པ་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་

མངློན་ཤེས་དམ་ཚིག་མཆློག་སེ་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ལ་སློགས་པའི་མངློན་ཤེས་ལྔ་

ཐློབ་པ་ལ་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །མངློན་ཤེས་ཀི་དངློས་གྲུབ་འདི་ནི་

གཞན་དློན་སྒྲུབ་པའི་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་དང་པློའི་

མགློན་པློ་བསྐྱེད་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་སངས་

རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམ་

པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་རང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་རྣ་བ་

གཉིས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ་མཉམ་

ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཕག་རློར་གི་ས་བློན་ༀ་ནི་བསྒློམ་པར་བ་

ཞིང་། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ༀ་ཡིག་ལ། ངློ་བློ་ཕག་རློར་དང་རྣ་བའི་དབང་པློའི་རང་བཞིན་

དུ་གྱུར་པ་དང་། རློ་རེ་སེ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཕྲ་རགས་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་རྣ་

བའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་ཐློས་པར་མློས་པའི་རྣམ་གནས་ཡིད་བེད་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བསྒློམས་པས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཐློས་པའི་རྣ་བའི་

མངློན་ཤེས་དེ་ཐློབ་པ་ལ་ཉློན་མློངས་པས་མི་བསྐྱློད་ཅིང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་
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པའི་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་

རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་དང་འདྲ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གསུང་དང་ཐུགས་མཆློག་དང་འདྲ་བ་

འཛིན་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པ་དེས་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས་

བསྒྲུབས་པས་འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའི་སྒ་ཕྲ་རགས་ཐློས་

པའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས་དེ། མི་བསྐྱློད་པ་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་

རྣ་བ་ལ་གནས་པ་དེས་མཆློད་པ་སེ་ཁད་ཀིས་སྩློལ་བར་འགྱུར་རློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་མི་བསྐྱློད་པློའི་སྐུ་དང་མཉམ་པའི་དམ་ཚིག་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་

སེ། དེ་ལས་མངློན་པར་འབྱུང་བའི་རློ་རེ་ཕག་རློར་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་

མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་དང་པློའི་མགློན་པློར་བསྐྱེད། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་

གཉིས་ཀི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འློད་བཟང་པློ་བསམ་པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་

བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་སེ། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་

རང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་སྣའི་བུ་ག་གཉིས། ནམ་མཁའ་རློ་རེ་སེ་

སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་ནམ་སྙིང་གི་ས་བློན་ༀ་ནི་

བསམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ༀ་ཡིག་ལ། ངློ་བློ་ནམ་སྙིང་དང་སྣའི་དབང་པློའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རློ་རེ་སེ་དྲི་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་

པར་སྣའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་ཚོར་བར་མློས་པའི་རྣམ་གནས་ཡིད་བེད་

ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྲི་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་ཚོར་བའི་སྣའི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་ཅིང་ཡློན་

ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་གི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་འཆང་

གི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པ་ཡིས། དཀློན་མཆློག་དཔལ་ཏེ་རིན་ཆེན་

འབྱུང་ལྡན་གི་འློད་དེ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་འདྲ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །གང་

ཟག་གང་འགྱུར་ན། བདག་མེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་མངློན་པར་

བང་ཆུབ་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཉན་ཐློས་སློགས་

ལ་གསང་བར་བ་བའི་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་འདིར་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་

འགྱུར་རློ། །རིན་པློ་ཆེའི་དམ་ཚིག་སེ་དྲི་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་རློ་

རེའི་ཚུལ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པློ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་

ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློར་བསྐྱེད། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་

རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་

ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམ་པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་

དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་སེ་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་
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སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་གནས་པའི་ལྕེ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སེ་སློང་པར་རབ་ཏུ་

བསྒློམས་པའི་གནས་སུ། ཆློས་ཀི་རིགས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་ས་བློན་ༀ་ནི་

བསྒློམ་པར་བ་བ་དང་། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ༀ་ཡིག་ལ་ངློ་བློ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་དང་

ལྕེའི་དབང་པློའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ། རློ་རེ་སེ་རློ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་དམ་ཚིག་

སེ་མཉམ་པར་ལྕེའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་བྱུང་བ་ཉམས་སུ་མློང་བར་མློས་

པའི་རྣམ་གནས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་ནས། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

ཀི་རློ་ཐམས་ཅད་ལྕེའི་སེང་གི་རློ་གཅིག་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ལྕེའི་མངློན་

ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་ཅིང་ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བའི་

རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་

པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རང་གི་ལུས་

དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པ་ཡིས། ལྕེའི་མངློན་

ཤེས་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་ནི། རང་གི་ལུས་ལ་སློགས་པ་འློད་དཔག་མེད་དང་

གཟི་བརིད་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་དེར་མ་ཟད་གདུལ་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ནི་འབྱུང་བར་མཛད་པ་པློར་འགྱུར་

རློ། །ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་བའི་རློ་རེ་འཆང་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ཀི་རློ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ལྕེའི་སེང་གི་རློ་གཅིག་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་

མློང་བའི་འློད་ཀི་དཔལ་ནི་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ལ་དེའི་དམ་ཚིག་ལ་དམིགས་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། མངློན་བང་ལྔ་ལས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་

པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམ་པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་

སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་

དུས་སུ་རང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་ལུས་ཀི་གནས་ཀི་གཙོ་བློ་

གསང་གནས། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ། 

རློ་རེ་པདྨ་སེ་ཨུཏྤལ་ཁ་ཟུམ་པའི་རྣམ་པར་བསྒློམས་ལ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་དམ་

ཚིག་གི་རིགས་ཅན་སྒིབ་སེལ་གི་ས་བློན་ༀ་ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམ་ཞིང་། དེ་ཡང་རྣམ་པ་

ༀ་ཡིག་ལ་ངློ་བློ་སྒིབ་སེལ་དང་ལུས་ཀི་དབང་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རློ་རེ་

སེ་རེག་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་ལུས་ཀི་

ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་བྱུང་བར་མློས་པའི་རྣམ་གནས་ཡིད་བེད་དེ་ཡང་དང་

ཡང་དུ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་

ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་པདྨར་གཏློགས་པའི་རེག་བ་ཐམས་ཅད་ཕག་རྒྱ་

གཅིག་གི་པདྨའི་རེག་བ་གཅིག་བཞིན་དུ་འཇལ་བའི་ལུས་ཀི་མངློན་ཤེས་དེ་ཐློབ་པ་

ལ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བའི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་ལ་གནས་

པ་ཡིས་ལུས་ཀི་མངློན་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་ནི། རློ་རེ་ཐློགས་མེད་དློན་

ཡློད་གྲུབ་པ་དང་འདྲ་བའི་འློད་དེ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་གི་

ནློར་བུའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་སྒིབ་སེལ་འབྱུང་བའི་གནས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་བདེ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་ཞིང་། བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དློན་

ཡློད་གྲུབ་པ་དང་འདྲ་བར་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཞི་སློགས་ཀི་དློན་འབྱུང་བའི་བེད་པ་

པློར་འགྱུར་རློ། །གདློན་མི་ཟ་བའི་དམ་ཚིག་ནི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་

འབྱུང་བའི་སྒིབ་པ་རྣམ་སེལ་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆློག་བསྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་འློད་

ཟེར་འཕྲློ་བ་དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། མིག་ལ་རྣམ་སྣང་བཀློད་ནས་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པའི་གནས་བསན་པ་དང་། རྣ་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བཞི་བཀློད་ནས་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ནང་ལ་

གཞློལ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ། 

དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་དང་པློའི་

མགློན་པློར་བསྐྱེད་དེ། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་

སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

བསམ་པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་འགློ་

བས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་

མིག་གཉིས་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ་ༀ་ཡིག་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

སྐུ་རློ་རེ་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ཡིན་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་ཞིང་། དེ་ཡང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་རྣམ་པ་

ལ་ངློ་བློ་མིག་གི་དབང་པློའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རློ་རེ་སེ་གཟུགས་རབ་འབིང་

ཐ་མ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་མིག་གི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསལ་པློར་བྱུང་བར་མློས་པའི་རྣམ་གནས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་

ནས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་རྣམས་མཐློང་བའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་

པ་ལ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་མཉམ་པ་སེ་འདྲ་བར་འགྱུར་

རློ། །རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་རློ་རེ་འཆང་གི་དྲན་པ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པ་

ཡིས། མིག་གི་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་ནི་གནས་སབས་སུ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀི་འློད་དང་འདྲ་བའི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་དང་། མཐར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་ཅིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་བ་ན་

མེད་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་

རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་

རློ་རེ་འཆང་ལ་དམིགས་པའི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒློ་ནས་

ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་རྣམས་གསལ་བར་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་སེ་

རློགས་པའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་

རེ་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྐྱེ་བློ་ཚོགས་པའི་འདུ་

འཛིས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་རི་བློའི་རེ་དང་ཕུག་དང་སུལ་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་

སློགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་ལློན་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པློ་འབབ་པ་དང་ཉེ་བའི་སྐྱེད་

མློས་ཚལ་རྣམས་དང་ནི་དུར་གི་ཁློད་ལ་སློགས་པ་སེ། ཤིང་གཞན་གི་གིབ་མས་ཤིང་

དེ་མི་ནློན་ཅིང་། ཤིང་དེའི་གིབ་མས་ཤིང་གཞན་མི་ནློན་པའམ། ཡང་ན་རྒྱང་གགས་

གཅིག་གི་ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཤིང་གཞན་མེད་པའི་ཤིང་གཅིག་དང་ལྷའི་ཁང་པ་ལ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སློགས་པ། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་གནས་སུ། མིག་ས་སྙིང་གི་སྒློ་

ནས་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སློགས་པའི་བསམ་གཏན་བསྡུས་པ་འདི་དག་བསྒློམ་

པར་བའློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། རྐེད་པ་ཕྲ་བ་དང་། ནུ་མ་རྒྱས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་

པའི་བུད་མེད་ཀི་རི་བློ་སེ་ལུས་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་འགློགས་པས་རྣམ་པར་དབེན་པ་

དང་། ཆུ་ཀླུང་དང་འབབ་ཆུ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེས་པ་ཀུན་གིས་ལློངས་སྤད་བར་གྱུར་

པའི་སད་འཚོང་མ་དང་། དུར་གི་ཁློད་དེ་ཀུན་གིས་སད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

དམངས་རིགས་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

མངློན་ཤེས་ལ་སློགས་པའི་བསམ་གཏན་བསྡུས་པ་འདི་དག་བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་

རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློར་གནས་པའི་རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། གསང་གནས་རྣམས་རློ་རེ་ནམ་

མཁའི་དཀིལ་ཏེ་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ་རིམ་པ་བཞིན། ཧཱུཾ་སྭཱ་ཨཱ༔ཧཱ་རྣམས་

བཀློད་དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པའི་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། སློགས་པས་རིན་འབྱུང་འློད་དཔག་མེད། དློན་གྲུབ་རྣམས་ཀི་

རྣམ་པ་ཅན་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒ་དྲི་རློ་

རེག་བ་རྣམས་རྣ་བ་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློའི་ཤེས་པ་སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་

བྱུང་བར་མློས་པའི་རྣམ་གནས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། 

ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་རྣམས་རྣ་བ་ལ་སློགས་པའི་དབང་ཤེས་སློ་སློའི་

ཡུལ་དུ་འཇལ་བའི་མངློན་ཤེས་ལྔ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །མངློན་ཤེས་ལྔ་པློའི་སྦྱློར་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡིས་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས། སངས་རྒྱས་མཆློག་གི་སེ་སར་བཤད་པའི་ས་སྙིང་ལ་

སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔའི་གནས་མིག རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། གསང་གནས་

རྣམས་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་གནས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ༀ་ཧཱུཾ་སྭཱ་ཨཱ་ཧཱ་རྣམས་

བསྒློམ། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ལྔར་བསྒློམ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔའི་རྣམ་པ་ལ་ངློ་བློ་དབང་པློ་

ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་དང་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་རེག་བ་རྣམས་

དབང་ཤེས་སློ་སློའི་ཡུལ་དུ་གསལ་པློར་བྱུང་བའི་རྣམ་གནས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

གློམས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། མིག་ལ་སློགས་པའི་མངློན་ཤེས་ལྔ་ཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སློབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་མངློན་པར་

མཁེན་ནས་སློན་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་རློགས་རིམ་པའི་མངློན་ཤེས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ། རློགས་རིམ་པའི་

སབས་གང་དུ་མངློན་ཤེས་གང་བསྒྲུབ་པ་ཉེར་བཞི་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རློར་

བཟླས་ཀིས་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དངློས་བཤད་པ་དང་། མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པའི་

རེན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། རེན་ཟུང་འཇུག་པས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་རློར་

བཟླས་བས་པའི་སྒློ་ནས། ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་རྣམས་མཐློང་བའི་

མིག་གི་མངློན་ཤེས་སློགས་གསར་དུ་བསྒྲུབ་མི་དགློས་ཏེ། དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕྲ་རགས་སློགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མཐློང་བའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་སློགས་རང་ཆས་སུ་ཡློད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རེན་སྒྱུ་

ལུས་པ་དེས་ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་ལ་བརེན་ནས་དབང་ཤེས་རེ་རེས་ཀང་

ཡུལ་ལྔ་ག་འཇལ་བའི་མངློན་ཤེས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེའི་ཚུལ་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལས་མི་བཟླློག་པས་རློ་རེ། 

ཡུལ་རྣམས་འབིགས་པར་བེད་པས་ན་རེ་མློ་སེ། དབང་ཤེས་ལྔའི་བཞློན་པར་གྱུར་

པའི་རླུང་ལྔའི་འབར་བ་སེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པློ་དེ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་ནི་ནང་

དུ་འཇུག་པ་ༀ་གི་གདངས་དང་། གནས་པ་ཨཱཿའི་གདངས་དང་། ཕིར་ལྡང་བའི་ཚེ་

ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་ཡན་ལག་གི་རླུང་རེ་རེ་ཡང་གནས་ཏེ། ཡུལ་ལྔ་ག་དག་ཏུ་ཞུགས་

པར་བསྒློམས་པའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་ལ་བརེན་ནས་མིག་སློགས་དབང་ཤེས་རེ་རེས་

ཀང་གཟུགས་སློགས་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལྔ་ག་འཇལ་བའི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་

རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །རློ་རེ་ལྔ་སེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་ཁ་དློག་ནི། རྒྱུ་

བ་དམར། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་སློ། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་སེར། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དཀར། ངེས་

པར་རྒྱུ་བ་ལང་ཁུ། རེ་རེ་ལའང་འློད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་འཕྲློ་བའི་འློད་ཟེར་མེ་སག་མང་པློ་

འཁྲུག་པ་ཡིས། རླུང་ལྔའི་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་སགས་ཡི་གེ་

གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་མགལ་མེའི་

འཁློར་ལློ་བསློར་བ་ལྟར་བསྒློམ་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་དབང་ཤེས་རེ་རེས་ཀང་

ཡུལ་ལྔ་ག་འཇལ་བའི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། འློ་ན་དེ་འདྲ་བའི་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་པའི་རེན་དེ་གང་ཡིན་

སྙམ་ན། རློ་རེ་ནམ་མཁའ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་



  419  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བས་བཟུང་བའི་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་གནས་པ་དེས། རང་གི་ལུས་ཀི་དཀིལ་ཉིད་

དུ་ཆུད་པའི་འཁློར་ལློ་སེ་མིག་སློགས་དབང་པློའི་ཚོགས་ལྔའི་སྒློ་ནས་རྒྱུ་བའི་སངས་

རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པ་ལྔའི་འབར་བའི་འློད་དང་འདྲ་བའི་ཁ་དློག་ལྔའི་མདློག་

ཅན་གི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ནང་དུ་འཇུག་པ་ༀ། གནས་པ་ཨཱ༔ ཕིར་ལྡང་བ་ཧཱུཾ་གི་

གདངས་དང་སྦྱར་བའི་ཚེ་ཡན་ལག་གི་རླུང་རེ་རེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཡུལ་ལྔ་ག་ལ་

འཇུག་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམས་པའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་བས་ན། དབང་ཤེས་རེ་རེས་

ཀང་ཡུལ་ལྔ་ག་འཇལ་བའི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་མི་སློབ་པའི་ཕུང་པློ་

ལ་གནས་པ་སེ་བརེན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་རློགས་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཞན་བསན་པ་ལ། རློ་རེ་གསུམ་

གི་རིལ་འཛིན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ཕན་ཡློན་བསན་པ་དང་། 

རློ་རེ་གསུམ་གི་རེས་གཞིག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀི་སད་དློད་བུད་དྷ་ཞེས་པ་ཤེས་པ་ལའང་འཇུག་ཅིང་དེ་ཡང་འདིས་

ཤེས་པར་བེད་པ་དང་། འདི་ཤེས་པར་བ་བ་གཉིས་ལས་འདིར་ཕི་མ་གཟུང་སེ། དེས་

ན་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་ཤེས་བ་བཅུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

དང་། སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་ལུས་དབུས་གནས་པར་ཏེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་སྐུ་

རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དུ་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ། དེ་སྐུའི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡིན། 

དེའི་སྙིང་གར་ༀ་ཡིག་བསམ། དེ་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། སགས་ༀ་ཡིག་དེའི་

འགློར་ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངློ་བློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཨ་ཐུང་

ཤད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་བསྒློམ། དེ་ནི་སྐུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ། །དེ་



  420  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འདྲ་བའི་སྐུའི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དེ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ། དེ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་འགློག་པའི་རློ་རེ་སེ་འློད་གསལ་གི་སེམས་ཉིད་

དུ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་གང་གི་ཚེ། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་དློན་གི་འློད་གསལ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལས་ལངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་པློ་ཀུན་གི་མཆློག་དྲུག་པ་རློ་

རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ། གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དགློས་འདློད་སློང་བ་ལ་ཡིད་བཞིན་

གི་ནློར་བུ་ལྟ་བུའི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏློ། །སངས་རྒྱས་ཏེ་ཤེས་པ་སྒྱུ་ལུས་པ་

དེས་ཤེས་བ་བཅུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་དང་། སྒྱུ་

ལུས་པ་རང་གི་སེམས་དབུས་གནས་པར་ཏེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་ཐུགས་རློ་

རེ་མི་བསྐྱློད་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམ། དེ་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེའི་སྙིང་

གར་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་སྒློམ་དེ་ཐུགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཡིན། ཧཱུཾ་དེའི་ཐིག་ལེའི་ནང་

དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངློ་བློ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒློམ། དེ་ཐུགས་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ། །སངས་རྒྱས་ཏེ་ཤེས་པ་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་ཤེས་བ་བཅུད་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངག་དང་། སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་ངག་དབུས་

གནས་པར་ཏེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་རབ་

ཏུ་བསྒློམ། དེ་གསུང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡིན། དེའི་སྙིང་ཁར་ཡི་གེ་ཨཱཿབསམ་

དེ་གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། ཨཱཿདེའི་ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་བསྐྱེད་རིམ་པས་

མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་སེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ངློ་བློ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་བསྒློམ་

པར་བའློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གཉིས་པ་ནི། དམ་ཚིག་མཆློག་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀང་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བས་ཏེ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་

བསྒློམ་པ་དེ་ཉིད་རིལ་འཛིན་གི་བསམ་གཏན་གིས་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་འདི་ནི་མཚན་འཛིན་གི་སྤློས་པ་འགློག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པ་

ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དློན་གི་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་ལ། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་སངས་རྒྱས་ནི་ཕུང་

པློ་ལྔ་སེ་ཐ་མལ་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་སངས་པའི་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུའི་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རེན་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརེགས་བསྒློམ་པ་སློན་དུ་བཏང་ནས་དབིངས་ཀི་སད་དློད་དྷཱ་ཏུ་ལ་དྷཱ་རར་བས་པ་

འཛིན་པ་ལའང་འཇུག་པས་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་ཁམས་ཏེ། རང་མ་གཏློགས་པའི་

ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འློད་དུ་ཞུ་བར་མློས་ནས་

གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་རང་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དུ་གནས་པ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒློམ་

པར་བ་བ་དང་། སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་ལུས་ངག་གཉིས་

ཀ་ལ་བརེན་པའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ༀ་ཡིག་ལ་ཐིམ། དེ་ཐིག་ལེ་

ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་རློ་རེ་ནམ་མཁའ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པར་

བསམས་ན་དེ་ལྟར་སེམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི། སལ་པའི་སད་དློད་རློག་པ་ལའང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཇུག་པས། གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེ་བའི་རློག་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་

པར་བེད་པའི་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་

ཀི་བར་དུ་གནས་ནས་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པར་འགྱུར་རློ། །དབིངས་

ཏེ་ཁམས་རང་མ་གཏློགས་པའི་ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྣློད་བཅུད་ཐམས་

ཅད་འློད་དུ་ཞུ་བར་མློས་ནས་རང་ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་

དུ་གནས་པ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒློམ་པར་བ། གསུང་རློ་རེ་དེ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་ལུས་

ངག་གཉིས་ལ་བརེན་པའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཨཿཡིག་ལ་ཐིམ་

པར་བསྒློམ། དེ་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ། དེ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་རློ་རེ་ནམ་མཁའ་དློན་གི་འློད་

གསལ་དུ་ཞུགས་པར་བསམས་ན་དེ་ལྟར་སེམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི། སེམས་ཅན་

གི་རློག་པའི་རེ་བ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པའི་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་

གྱུར་ནས། འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་བར་དུ་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་

པ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །དབིངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྣློད་བཅུད་

ཐམས་ཅད་འློད་དུ་ཞུ་བར་མློས་ནས་རང་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་ཐུགས་རློ་རེ་མི་

བསྐྱློད་པར་གནས་པ་ལ་ཐིམ་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །

ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དེ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་ལུས་ངག་གཉིས་ལ་བརེན་

པའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་ཐིམ། དེ་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ། ཐིག་

ལེ་དེ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་རློ་རེ་ནམ་མཁའ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པར་

བསམས་ན་དེ་ལྟར་སེམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གི་རེ་བའི་རློག་

པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པ་ལ་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་འཁློར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་བར་དུ་གནས་ནས་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་རློ་རེ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་སེ་རེས་གཞིག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འགློ་

བའི་རློག་པ་རློགས་པར་མཛད་པ་མཁེན་ནས་སློན་པར་བེད་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་

རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ཡི་རང་བཞིན་རློ་རེ་འཆང་གི་

རྣལ་འབློར་པ་ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་ལ་དབང་བར་བེད་པའི་སྣློད་རུང་གི་དབང་

བཞི་ཡ་རློ གས་པར་ཐློབ་པ་འདིར་གྱུར་ཕིན་ཆད་ནི། རྒྱུད་ཀི་དློན་རིམ་གཉིས་བསྒློམ་

པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད། རྒྱུད་ཀི་ཚིག་ཀློག་གམ་ཡང་ན་དེའི་དློན་སེམས་པ་དག་ཀང་

རུང་སེ་དེ་ཡང་རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་བློ་ཀུན་གིས་

མཆློད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སགས་ཀི་དམ་ཚིག་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སགས་ཀི་སྐུ་དང་

རློ་རེ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་

ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་བས་ནས་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་མཐའ་

དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་

བཤད་སྙམ་ན། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་བཤད། ཡེ་ཤེས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི་ཞེས་པ་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཟླ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་

དགློངས་པས་བཤད། འློད་ཟེར་འབར་བའི་ཡི་གེ་ཐ ྣེཾཱ་ཞེས་པ་ནས། མངློན་པར་བང་

ཆུབ་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད། 

རྣམ་པར་དབེན་པའི་རི་བློ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། བསམ་གཏན་བསྡུས་པ་འདི་དག་

བསྒློམ་ཞེས་པའི ་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། མི ་བསྐྱློད་ཡེ ་ཤེས་དག་ལ་

སློགས། །ཞེས་པ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་མངློན་པར་

མཁེན་པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད། རློ་

རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་པ། །ཞེས་པ་ནས། རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་གི་ལེའུ་ཞེས་པའི་བར་

དགློངས་པས་བཤད་པའློ། །

དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་

ནས། དགློངས་དགློངས་མིན། དྲང་ངེས། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་

པའི་ལམ་ལ། རིགས་དྲུག་གི་སགས་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དྲན་པ་གཅིག་པ་དྲུག་

དང་། སགས་ཀི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་བསྐྱེད་ཚུལ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་

རློགས་རིམ་པའི་མངློན་ཤེས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སེམས་དཔའ་

སུམ་བརེགས་རྣམས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས། 

འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་བར་དུ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་

སྐུར་གནས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པ་དང་། དབང་བཞི་རློགས་པར་ཐློབ་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱུད་ཀི་ཚིག་བཀག་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་བློ་ཀུན་གིས་

མཆློད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་རྣམས། འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་

གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས། དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་འློད་

ཟུང་གི་གློ་བ་ཆགས་པ་ནི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་

པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །

༈ གསུམ་པ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་རློ་རེ་སྦྱློར་བའི་དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་པའི་མཆློག་

བསན་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་བཞི་ལས། 

དང་པློ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པས་རྒྱུད་བཀག་པ་སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་སློགས་བསན་

པའི་སྒློ་ནས། སྒློ་གསུམ་གི་ལས་ལམ་རྣམ་པར་དག་པར་བེད་པའི་ཐབས་བསན་པ་དེ་

ནས་རིམ་གཉིས་ཀི་ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་པ་དང་ཐིམ་པའི་སྒློ་ནས། མཆློག་

དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་

པའི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་འདི་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། དློན་

དམ་པ་ལ་དམིགས་པས་ཟིན་པའི་ངང་ནས་སྤློས་པ་རྣམས་བ་བར་བསན་པ་དང་། 

དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའི་གནས་བསན་པ་དང་། གནས་དེར་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དང་། དངློས་གྲུབ་ཀི་ཐབས་བསྙེན་པའི་ཆློ་ག་བསན་པ་

དང་ལྔ། དང་པློ་ནི། ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་སློན་པར་

མཛད་པས་ན་སློན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་
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པར་བེད་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ། རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་འབིན་

པར་བེད་པས་ན་བསྐྱེད་པ། ཡེ་ཤེས་མཆློག་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་མཛད་པས་ན་བསྒྲུབ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་

རེ་གསུམ་དམ་ཚིག་སེ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་འློད་གསལ་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་

ཕེད་པའི་གསུང་གིས་འློག་ནས་འཆད་པའི་དློན་རྣམས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ནམ་མཁའ་ཐློགས་པའི་

རེག་པ་བཀག་པ་དང་མཚུངས་པར། བདེན་པའི་སྤློས་པ་བཀག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་

རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མཉམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡུལ་གི་ངློ་བློ་ཉིད། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་གདློད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པ་ལ། བདེ་བ་

ཆེན་པློས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རློགས་པས་ཟིན་པའི་ངང་ནས་རློལ་མློ་

མཁན་གཅིག་ཉིད་ཆས་གློས་ཀི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར། རློ་རེ་འཆང་

གཅིག་ཉིད་གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་རེན་དང་བརེན་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་

འདི་དག་ཏུ་ཤར་བར་བསྒློམ་པ་སེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། གློང་ལས་རྒྱང་གགས་ཀིས་

འཕགས་པའི་དགློན་པ་དང་། དཔག་ཚད་བཅློ་ལྔས་འཕགས་པའི་དགློན་པ་ཆེན་པློའི་

ས་ཕློགས་དེར་སྐྱེས་པའི་ཤིང་ལློན་པ་དང་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་སློགས་ཀིས་བརྒྱན་

པའི་རི་བློའི་ཕུག་ལ་སློགས་པ། སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ཡིད་

དང་མཐུན་པའི་ས་ཕློགས་རྣམས་སུ་བཤད་ཟིན་དང་འཆད་འགྱུར་གི་དངློས་གྲུབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་སློགས་ནི་གློང་གི་ངེས་དློན་དང་། དེ་འློད་

གསལ་དུ་བཅུག་པ་ནི་གློང་ལས་རྒྱང་གགས་དང་། དཔག་ཚད་བཅློ་ལྔས་འཕགས་

པའི་དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་

མི་གནས་པར་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པའི་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་

འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ནི། ས་ཕློགས་ཀི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། ནམ་

མཁར་བརགས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཕུང་པློ་དགློན་པ་ཆེན་པློར་འདློད། །གནས་མེད་

གནས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །གནས་ཆེན་པློ་ནི་ས་ཕློགས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི་ས་ཕློགས་དེར་སྐྱེས་པའི་ཤིང་

ལློན་པའི་ངེས་དློན་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བ་དེ་དངློས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབ་

པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཤིང་ལློན་པ་མེ་ཏློག་དང་ལྡན་པའི་ངེས་དློན་དང་། ཟུང་

འཇུག་པ་དེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གཟུང་བ་ནི་འབས་བུ་སློགས་ཀིས་བརྒྱན་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འདིར་ནི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པ་ཤིང་། །དངློས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་

མེ་ཏློག་ལྡན། །སྤྲུལ་པའི་འབས་བུས་ཡང་དག་བརྒྱན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་རི་བློའི་ངེས་དློན་དང་། དེ་གཉིས་སྣང་

དང་བལ་བ་ནི་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་ས་ཕློགས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། དེ་ལ་

བརེན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པ་ནི་དངློས་གྲུབ་བསྡུས་པ་ཐམས་ཅད་

བསྒྲུབ་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡང་དག་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་

རི། །དངློས་མེད་དབེན་པ་ཉམས་དགའ་བའློ། །རློ་རེ་ཞེས་བ་དེར་བསྒྲུབ་བ། །ཞེས་
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གསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། རློགས་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་བསན་པ་

དང་། བསྐྱེད་རིམ་པས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དང་། 

རློགས་རིམ་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བསན་པ་

དང་གསུམ། དང་པློ་ལ། སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། དེ་ཉིད་འློད་གསལ་དུ་

བཅུག་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། མཾ་ནི་འཇམ་དཔལ་གི་ས་བློན་ཏེ་སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་

ལས་བསྒྲུབས་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་རློ་རེ་དང་ལྡན་ཞིང་སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་པའི་

རྣལ་འབློར་པ་དེས། རང་བསྐྱེད་རིམ་པ་མན་ཆད་ཀིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། བསེན་

ཅིང་བསྙེན་པས་ན་འཇམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་ནས། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་སྤློས་པ་སེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བལྟས་པ་ལ་བརེན་ནས། རློ་

རེ་འཇམ་པ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒ་མའི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་སྙམ་

ན། དག་པའི་བདག་ཉིད་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་མཚན་དཔེའི་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་

གིས་བརྒྱན་པ་དང་། རང་གི་སྐུ་ལས་བྱུང་ཞིང་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་

ཕེད་པའི་འབར་བའི་འློད་དག་གིས་དཔག་ཚད་བརྒྱའི་ཁློན་ཙམ་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་

ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་ལུས་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ཚངས་པ་དང་། དྲག་པློ་

དང་། ཁབ་འཇུག་ལ་སློགས་པའི་མིག་ཤེས་ཀིས་ཀང་མཐློང་བར་མི་ནུས་ན། དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལས་གཞན་པའི་སྐྱེ་བློ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟ་ཅི་སློས་ཏེ་ནམ་ཡང་མཐློང་བར་མི་

ནུས་སློ། །རློ་རེ་འཇམ་པ་མཆློག་གི་དམ་ཚིག་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཉིད་སྒྱུ་ལུས་

མ་ཐློབ་པའི་སློ་སྐྱེ་རྣམས་ཀི་མིག་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའི་བཤང་བ་ཡུལ་

ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔ་དང་། གཅི་བ་དབང་པློ་ལྔ་སེམས་དཔའ་ལྔ་རྣམས་སུ་བལྟས་ནས་དམ་

ཚིག་སེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྕགས་ཏེ་

སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ལས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་མ་དག་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་བྱུང་བ་སེ་བསྐྱེད་པ་དང་ལྡན་པར་བས་ཏེ། སྐུ་དེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་

ཁར་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་སངས་རྒྱས་རློག་གེ་པ་རྣམས་

ཀིས་མི་ཕེད་པའི་ཐུགས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དེ་རུ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་བཅུག་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ། རིང་པློ་མི་ཐློགས་

པར་རློ་རེ་འཇམ་པའི་འློད་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བའི་དག་པའི་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །

༈ གཉིས་པ་ལ། རང་གི་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གདུལ་བའི་

སེམས་འདུན་པར་བ་བ་དང་། ལས་ཀི་དབེ་བས་ཁ་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཆློ་ག་

དང་། ལྷ་རྣམས་དགེས་པའི་ཕིར་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་བཞི། དང་པློ་ལ། དངློས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་དང་། དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིག་མ་ལ་བརེན་དགློས་

པར་བསན་པ་དང་གཉིས། དང་པློ་ལ། ཕི་རློལ་གི་ཕག་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རིག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཛིན་བསྒྲུབ་པ། སགས་ཀི་རི་ལུ་ལ་བརེན་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་

པློའི་སྐུ་བསྒློམས་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ། འཁློར་ལློའི་དང་། 

རློ་རེའི་དང་། པདྨའི་དང་། རལ་གིའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང་བཞི། དང་པློ་ལ། བསྒྲུབ་

ཚུལ་དངློས་དང་། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། བསྒྲུབ་

ཚུལ་རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རྣམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ལ། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། དངུལ་ལས་

བས་པའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་ཁྲུ་གང་པ་རིབས་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་མུ་འཁྱུད་དང་བཅས་

པ། ཡི་གེ་གསུམ་བཟླས་པའི་དྲིའི་ཆུས་བསང་བདུད་རི་ལྔས་བྱུགས་པའི་བསྲུང་བ་

བས་ལ། བསྒྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག་བསང་སྦྱངས་བས་ཏེ་སློང་

པའི་ངང་ལས་རང་གི་སགས་ༀ་ལས་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་འློད་ཟེར་

བསྣློལ་མར་འཕྲློ་བའི་མདངས་མཆློག་ཅན་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ལ། དེའི་ལྟེ་

བའི་དབུས་སུ་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཐུན་བཞིར་བསྒློམས་ནས། དྲློད་དུ་མེ་གསུམ་གི་རགས་གང་རུང་བྱུང་

བའི་ཚེ་ལག་ཏུ་ཐློགས་ན་འློག་ནས་འཆད་པའི་ཕན་ཡློན་རྣམས་ཐློབ་པ་ལ་སངས་

རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། འཁློར་ལློའི་རིག་འཛིན་བརེས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་དེའི་རིག་

འཛིན་བརེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་ཡློད་པའི་

གངས་དང་མཉམ་པའི་འཁློར་ཀུན་རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་འཁློར་དང་

འདྲ་བར་རང་ལ་མི་ཕེད་པའི་ཚུལ་གིས་རེས་སུ་འབང་བར་འགྱུར་རློ། །འཁློར་ལློའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རིག་འཛིན་བརེས་པ་དང་སངས་རློགས་གཉིས་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་ཐློབ་པ་ལ་

དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བསྒྲུབ་ཚུལ་དངློས་དང་། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་

པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་

མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་

དུས་སུ། ལྕགས་ལས་བས་པའི་རློ་རེ་ཆེན་པློ་སློར་བརྒྱད་པ་རེ་ལྔ་པ་ཡི་གེ་གསུམ་

བཟླས་པ་སློགས་སར་བཞིན་བས་ཏེ། བསྒྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག་

བསང་སྦྱངས་བས་ལ། སློང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་སགས་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་

པར་བསྐྱེད་པ་དེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་

རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐུན་བཞིར་བསྒློམས་ནློས། དྲློད་དུ་མེ་གསུམ་གི་

རགས་གང་རུང་བྱུང་བའི་ཚེ་ལག་ཏུ་ཐློགས་ན་འློག་ནས་འཆད་པའི་ཕན་ཡློན་རྣམས་

ཐློབ་པ་ལ་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེའི་རིག་འཛིན་བརེས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས། དེ་ལ་

བརེན་ནས་རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་ཡློད་པའི་གངས་དེ་སྙེད་ཀི་

བུད་མེད་རྣམས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་སྐྱེ་བའི་ཡློན་ཏན་ཅན་གི་གནས་སུ་

འགྱུར་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་དྲག་པློ་དག་གིས་ཕག་བ་བའི་འློས་ལ་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །རློ་རེའི་རིག་འཛིན་བརེས་པ་དང་། སངས་རློགས་

དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་ཐློབ་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། བསྒྲུབ་ཚུལ་དངློས་དང་། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་



  432  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

པློས་དེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་

སུ། ཙནྡན་ནམ་ཟངས་ལས་བས་པའི་པདྨ་ཆེན་པློ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཡི་གེ་

གསུམ་བཟླས་པ་སློགས་སར་བཞིན་བས་ཏེ། བསྒྲུབ་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་

བཞག བསང་སྦྱངས་བས་ལ་སློང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་སགས་ཨཱཿལས་རློ་རེ་ལྟར་མི་

ཕེད་པའི་འློད་ཟེར་འབར་བའི་པདྨ་ཆེན་པློ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་གེ་སར་

དང་བཅས་པར་བསྐྱེད་དེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཆློས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀུན་གི་མཆློག་

འློད་དཔག་མེད་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་ཐུན་བཞིར་བསྒློམས་ནས། དྲློད་དུ་མེ་གསུམ་གི་རགས་གང་རུང་བྱུང་བའི་ཚེ་

ལག་ཏུ་ཐློགས་ན་འློག་ནས་འཆད་པའི་ཕན་ཡློན་རྣམས་ཐློབ་པ་ལ་རློ་རེ་ཆློས་འློད་

དཔག་མེད་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། པདྨའི་རིག་འཛིན་བརེས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་དེ་ལ་བརེན་

ནས་རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་ཡློད་པའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་དག་

པའི་བདག་ཉིད་རིག་འཛིན་ཕློ་དང་། སངས་རྒྱས་མཆློད་མཆློག་རིག་འཛིན་མློ་རྣམས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཚོགས་ཀི་གཙོ་བློར་འཇློག་པར་བེད་དློ། །པདྨའི་རིག་འཛིན་

བརེས་པ་དང་སངས་རློགས་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པ་ཉིད་ཐློབ་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། བསྒྲུབ་ཚུལ་དངློས་དང་། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་

གཉིས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་མིག་ཡངས་ཏེ་ལས་ཀི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པློས་ཡེ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་ལྔ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསེན་པའི་སྒློ་ནས་དློན་གྲུབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ལ་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་གནམ་ལྕགས་སམ་ལྕགས་

གཞན་བཟང་པློ་ལས་བས་པའི་རལ་གི་ཆེན་པློ། ཡི་གེ་གསུམ་བཟླས་པ་ནས་བསང་

སྦྱངས་ཀི་བར་སར་ལྟར་བས་ལ་སློང་པའི་ངང་ལས་རང་གི་སགས་ཧཱ་ལས་འློད་ཟེར་

ལྔ་མཉམ་པར་འཕྲློ་བའི་མདློག་ཅན་གི་རལ་གི་ཆེན་པློར་བསྐྱེད་པའི་ཡུ་བའི་ལྟེ་བའི་

དབུས་སུ། དློན་གྲུབ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་ཐུན་བཞིར་བསྒློམས་ནས་དྲློད་དུ་མེ་གསུམ་གི་རགས་གང་རུང་བྱུང་བའི་ཚེ་

ལག་ཏུ་ཐློགས་ན། གནས་སབས་སུ་འློག་ནས་འཆད་པའི་ཕན་ཡློན་རྣམས་ཐློབ་པ་

དང་། མཐར་ཐུག་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་རྣམས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྙེན་ཅིང་བསྐུར་བ་སེ་ཐློབ་

པར་བེད་པ་དང་། བསལ་པ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློངས་ཀི་

ཡུན་དུ་གནས་ནས་འགློ་བ་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པར་ཡ་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་འཛིན་པའི་རལ་གིའི་རིག་འཛིན་བརེས་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་དེས། དེ་ལ་བརེན་ནས་རློ་རེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་

ལྡན་པའི་སགས་ཀི་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློར་འགྱུར་བ་དང་། ཁམས་

གསུམ་གི་གཙོ་བློ་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་མཆློད་ཅིང་ཚངས་པ་དང་དབང་པློ་དང་ལྷ་མ་

ཡིན་གི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀིས་ཕག་བས་པ་དང་། སློང་གསུམ་ན་ནི་རང་གཅིག་པུ་བ་སེ་
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རང་ཉིད་སློང་གསུམ་གི་བདག་པློར་འགྱུར་བ་དང་། གསང་བ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་

པའི་མིའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། རློ་རེའི་ཐུགས་

ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་སེ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་སེམས་ལ་གང་རྣམས་འདློད་དང་བསམ་པ་

དག་སེ། ཡིད་ལ་གང་འདློད་པ་དེ་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་དེ་ལྟ་བུའི་འཇིག་རེན་དང་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་སེར་བར་འགྱུར་རློ། །རལ་གིའི་རིག་

འཛིན་བརེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་པ་སེ་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཏློ། །འདིར་རིན་པློ་ཆེའི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་མ་བཤད་པ་ལ་ས་མ་ཁ་ཅིག རིན་པློ་

ཆེ་ནི་དགློས་འདློད་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བས་དེའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། རིན་པློ་ཆེ་ལས་དགློས་འདློད་རང་བཞིན་གིས་

འབྱུང་བ་དེས་ཕག་མཚན་གི་རིན་པློ་ཆེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་གི་

དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདུས་པ་ལུགས་

གཞན་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཕག་མཚན་གི་རིན་པློ་ཆེ་ལ་བརེན་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་

པ་ཡང་། འཁློར་ལློ་སློགས་གཞན་རྣམས་ཀི་བཤད་པའི་རིགས་པས་ཤེས་ནུས་པློའི་

དབང་དུ་བས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་སགས་ཀི་རི་ལུ་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ནི། རེན་ནང་

ལ་གཞློལ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རྣམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་

གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། ༀ་ནི་རི་ལུ་ཙ་ན་ཀ་སེ་མློན་

སྲན་རེའུའི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་དུ་བསམས་ནས་ནི། ༀ་དེའི་མགློ་བློའི་ནང་གི་དབུས་སུ། 

ༀ་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་ལྷ་རྣམ་སྣང་གི་གཟུགས་སུ་བསམས་ལ། ཁ་སེ་སྤི་བློར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཅུག་ནས་རླུང་ནང་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན་དེ་ལྟར་བསྒློམ་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

འློད་འདྲར་འགྱུར་ཏེ། ཉི་མ་ཤར་བའི་འློད་དང་འདྲ་ཞིང་འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསེར་གི་

མདློག་ཅན་གི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྣང་

མཐའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་

བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་ཨཱཿནི་རི་ལུ་ཙ་ན་ཀ་སེ་མློན་སྲན་རེའུའི་འབྲུ་

ཚད་ཙམ་དུ་བསམས་ནས་ནི། ཨཿདེའི་མགློ་བློའི་ནང་གི་དབུས་སུ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་

རང་གི་ལྷ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་གཟུགས་བསམས་ལ། ཁ་སེ་མགིན་པར་བཅུག་ནས་

རླུང་ནང་དུ་གནས་པའི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན། དེ་ལྟར་བསྒློམས་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་འློད་འདྲར་

འགྱུར་ཏེ། ཉི་མ་ཤར་བའི་འློད་དང་འདྲ་ཞིང་། འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསེར་གི་མདློག་ཅན་

གི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་མི་བསྐྱློད་པའི་

རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པློ་པློས་མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། ཧཱུཾ་ནི་རི་ལུ་ཙན་ཀ་སེ་མློན་སྲན་རེའུའི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་

དུ་བསམས་ནས་ནི། ཧཱུཾ་དེའི་མགློ་བློའི་ནང་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་ལྷ་

མི་བསྐྱློད་པའི་གཟུགས་བསམས་ལ། ཁ་སེ་སྙིང་ཁར་བཅུག་ནས་རླུང་ཕིར་ལྡང་བའི་

རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན། དེ་ལྟར་སྒློམ་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་སྐུ་དང་འློད་དེ་གཟི་བརིད་

འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 
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༈ གསུམ་པ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་གཟུགས་སུ་བསྒློམ་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་

ལ། རིགས་ལྔའི་གཟུགས་སུ་བསྒློམས་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང་། མི་བསྐྱློད་

པའི་གཟུགས་སུ་བསྒློམས་ནས་ཁློ་བློའི་ཕག་མཚན་གི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། མཁའ་དབིངས་ཏེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་

སྦྱློར་བ་དློང་། གསལ་བ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་སེ་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་སེ་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་གི་ལག་ཏུ་སེ་

ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློར་བསྣམས་པའི་འཁློར་ལློ་དེ་བསང་སྦྱངས་སློང་པའི་ངང་ལས་

ༀ་ལས་བྱུང་བའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་ལྟེ་བ་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པའི་

ལྟེ་བའི་དབུས་སུ། འཁློར་ལློའི་རིགས་ཆེན་པློ་སེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྣམ་སྣང་གཙོ་

བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐུན་བཞིར་རབ་ཏུ་

བསྒློམས་ན་འཁློར་ལློའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་

གི་སྐུར་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱློར་ཞིང་། མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་སྣང་གི་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་ནི། མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་

སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །མཁའ་དབིངས་ཏེ་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་

པའི་འློད་ཟེར་འབར་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་ཆློས་

དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་རབ་ཏུ་བསྒློམས་པ་སེ། མི་

བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་རང་གི་ལག་ཏུ་སེ་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློའི་

རློ་རེ་དེ་བསང་སྦྱངས་སློང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་སློན་པློར་

བསྒློམས་པའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ། རློ་རེའི་རིགས་ཆེན་པློ་སེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་དང་བརེན་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཐུན་བཞིར་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པར་བས་ན། རློ་རེའི་རིག་པ་འཛིན་པ་ཐློབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུར་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱློར་ཞིང་དེའི་བསྒྲུབ་པ་

འདི་ནི། ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་

པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་གིས་བ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རིན་འབྱུང་དང་། ཚེ་དཔག་

མེད་དང་། དློན་གྲུབ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རློ་རེ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡི་བསམ་གཏན་མཐར་ཕིན་པའི་ནང་ལ་

གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་རྣལ་འབློར་གི་ཁད་པར་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་མི་

བསྐྱློད་པར་གསལ་བའི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློར་སློབས་པློ་ཆེའི་རེ་གསུམ། འདློད་

རྒྱལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལྕགས་ཀྱུ། དབྱུག་སློན་ཡ་ཅན་གི་དབྱུག་པ་ལ་སློགས་པ་བསང་

སྦྱངས་སློང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རེ་གསུམ་ལ་སློགས་པར་བསྐྱེད། དེ་དག་

གི་ལྟེ་བའི་གནས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་རེན་དང་བརེན་

པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐུན་བཞིར་བསྒློམ་ན། རེ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་རིག་འཛིན་གི་

དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དམ་ཚིག་སེ་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་སློན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་རིག་མ་ལ་བརེན་དགློས་པར་

བསན་པ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློས་ལམ་གི་བཞི་མདློ་སེ་རྒྱལ་རིགས། རེ་

རིགས། དམངས་རིགས། བམ་ཟེའི་རིགས་ཏེ་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའམ། ཤིང་གཅིག་

དྲུང་སེ་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་པློ་གང་རུང་གཅིག་ཁློ་ནའམ་མཚན་མ་གཅིག་པ་སེ་རང་

དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པའི་བུད་མེད་དམ་ཞི་གནས་ཏེ་གདློལ་པ་མློ་

ལ་སློགས་པའི་བུད་མེད་ལེགས་པར་བསབས་པ། རློ་རེ་སེ་སྣང་བ་གསུམ་རང་རྒྱུད་

ལ་དགུག་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ཐབས་

ཀིས་རིག་འཛིན་གི་དངློས་གྲུབ་རག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་གདུལ་བའི་སེམས་འདུན་པར་བ་བ་ལ། སྐྱེ་བློ་སལ་ལྡན་དགུག་

པ། ལྷ་མློ་རྣམས་དགུག་པ། གནློད་སྦྱིན་མློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དགུག་པ། དེ་རྣམས་

ལ་ཐུན་མློང་དུ་རྒྱས་གདབ་པའི་ཆློ་ག་དང་བཞི། དང་པློ་ནི། སགས་ཡི་གེ་གསུམ་

གིས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་སྦྱློར་བས་རང་ཉིད་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསམས་

ནས་སྦྱློར་གསུམ་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པས་

མཚོན་པའི་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་

ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་རློ་རེ་འཆང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་སེམས་

དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་གནས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་

ཟེར་གི་ཀློ་བ་བཏང་སེ། ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་ལ་གནས་པའི་སངས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཆློག་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་བློ་ལྡན་གི་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་

གི་སྙིང་ཁ་ནས་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཕུག་མགིན་པ་ནས་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་

བཅིངས་ཏེ། རླུང་གིས་བསྐྱློད་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་བར་བསྒློམས་ནས་ལམ་

ལས་བྱུང་བའི་སའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སེང་དུ་བཞག་སེ་འློག་ནས་འཆད་པའི་རྒྱས་

འདེབས་བེད་པ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་བློ་ལྡན་གི་རིན་

པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དགུག་པའི་ཐབས་དམ་པ་སེ་མཆློག་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་མློ་

རྣམས་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་བཤད་མ་ཐག་པའི་དགུག་པའི་

ཆློ་གས་བཀུག་ནས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པ་

འདི་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་སེ་ནམ་མཁའི་ལྷ་མློ་རྣམས་དགུག་

པའི་ཆློ་ག་མཆློག་དམ་པའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། འཁློར་ལློ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་བ་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་

སུ་ཕག་མཚན་འཁློར་ལློ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བས་སྙིང་ཁ་ནས་ཕུག འློད་

ཟེར་གི་ཞགས་པས་མགིན་པ་ནས་བཅིངས་ཏེ་རླུང་གིས་བསྐྱློད་ནས་དམ་ཚིག་ལྷ་མློ་

རྣམས་དྲངས་ཏེ་དགུག་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་རློ་རེ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་

པའི་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། པདྨ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་འློད་དཔག་མེད་དང་། སློགས་

པས་རིན་པློ་ཆེ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་རིན་འབྱུང་དང་། རལ་གི་ཕག་མཚན་དུ་

འཛིན་པའི་དློན་གྲུབ་རྣམས་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་རང་གི་ཕག་མཚན་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་

ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་སྙིང་ཁ་ནས་ཕུག མགིན་པ་ནས་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་

བཅིངས་ཏེ་རླུང་གིས་བསྐྱློད་ནས་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་ན་གནས་

པའི་གནློད་སྦྱིན་པློ་རྣམས་དམ་ཚིག་སེ་དགུག་པར་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དློན་བསྡུ་བ་

དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། དགུག་པའི་ཚེ་རིགས་གང་གིས་རྣལ་འབློར་གིས་དགུག་པ་

ཡིན་ཀང་རྒྱས་གདབ་པའི་དུས་སུ་རང་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་

གིས་བརྒྱན་པ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ནི་རྣམ་པར་བསྒློམས་

ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་བསྒློམས་

ནས་ཐུགས་ཁའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བས་བཀུག་པའི་བསྒྲུབ་

བ་རང་གི་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས། འློག་ནས་འཆད་པའི་རྒྱས་གདབ་ཀི་ཆློ་ག་འདི་དག་ལྟ་

བུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་བསྒྲུབ་བ་འདི་ནི། ཐློབ་བའི་གནས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་གློ་འཕང་

ཐློབ་པའི་ལས་ནི་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །

༈ གཉིས་པ་ནི། དགུག་པའི་ཚེ་རིགས་གང་ཡིན་གི་རྣལ་འབློར་གིས་དགུག་

པར་བེད་ཀང་རྒྱས་འདེབས་པའི་དུས་སུ་རང་གི་ལག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་བཟུང་བར་

བསམས་ནས། རང་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་དང་

ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ནི་རྣམ་པར་བསྒློམས་པའི་ལུས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་དེ་

བས་ན། གནས་སབས་སུ་བསྒྲུབ་བ་རང་གི་དབང་དུ་འགྱུར་ཞིང་། མཐར་ཐུག་རང་

མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་ནི་རྣམ་པར་བསྒློམ་པའི་སྐུའི་རྒྱས་གདབ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་

རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ངག་གི་གནས་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའི་རློ་རེར་བསྐྱེད། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཆེ་གེ་མློ་མ་མ་ཝ་ཤཾ་ཀུ་རུ་ཨཱཿ ཞེས་བཟླས་ཏེ་ངག་

གིས་རྒྱས་བཏབ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། རློ་རེའི་གསུང་དང་འདྲ་བར་གསུང་གི་དབང་

ཕྱུག་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། སགས་ཀི་དློན་བསྒྲུབ་བ་རང་གི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་ཤློག་

ཅིག་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀིས་རྒྱས་གདབ་བས་ན་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་དང་འདྲ་བར་ཐུགས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟ་བུའི་གསང་བ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་རྒྱས་

བཏབ་པའི་དམ་ཚིག་གི་མཆློད་པའི་མཆློག་འདི་ནི། རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་མཆློད་པས་མཆློད་ནས་དངློས་གྲུབ་

རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་རྒྱས་འདེབས་ཀི་ཆློ་ག་འདི་ནི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བསྒྲུབ་བ་དབང་དུ་

དགུག་པའི་ཆློ་ག་སེ་ཐབས་གསང་བའི་སྙིང་པློ་སེ་གཅེས་པ་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསང་བ་ལྷ་ཆེན་པློ་རྣམས་དབང་དུ་དགུག་པ་སློན་པའི་དམ་ཚིག་བཅློམ་

ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། གློང་དུ་བཤད་པའི་རིག་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་ལས་བསྒྲུབ་

པའི་དུས་སུ་ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་བསེན་སྙམ་ན། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་རེད་

པའི་ཤ་ཆེན་རང་གི་ཟས་ཡ་སུ་བཟའ་བ་དང་ལྷ་དང་འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་མར་སྦྱིན་པའི་

དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི། རློ་རེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ལྷ་མཆློག་གི་རྣལ་འབློར་དང་
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ལྡན་པས་རང་གི་ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་སྤློད་པའི་དངློས་གབ་བསབ་པར་བ་བ་དང་། 

བཤང་གཅིས་མཚོན་པའི་བདུད་རི་ལྔ་རང་གི་ཟས་དང་ལྷ་དང་འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་

མར་སྦྱིན་པའི་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི་རིག་པ་འཛིན་པའི་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་རེད་པའི་གང་པློ་ཆེའི་ཤ་

རང་གི་ཟས་སློགས་བེད་པའི་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི་མངློན་ཤེས་ལྔ་དག་ཐློབ་པ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་རེད་པའི་རའི་ཤ་རང་གི་ཟས་སློགས་

བེད་པའི་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི་མི་སྣང་བའི་བདག་པློར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབ་པར་བ་

བ་དང་། ཤ་དེ་རྣམས་མ་རེད་ན་རེད་ས་བའི་ཕིར་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་རེད་པའི་ཁིའི་

ཤ་དག་རང་གི་ཟས་དང་ལྷ་དང་འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་མར་སྦྱིན་པའི་དམ་ཚིག་མཆློག་

གིས་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་དངློས་གྲུབ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། 

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་རེད་པའི་བ་གང་གི་ཤ་རང་གི་ཟས་སུ་ཟ་བ་དང་ལྷ་དང་འབྱུང་

པློ་ལ་གཏློར་མར་སྦྱིན་པའི་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི་རློ་རེ་ལྟར་དགུག་དཀའ་བའི་

མཆློག་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དབང་དུ་དགུག་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

གློང་དུ་བཤད་པའི་ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་རེད་ན་ཤ་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཤ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡིན་པར་བསམ་པ་དང་། ཤ་གཅིག་ཀང་མ་རེད་ན་ཟན་དང་བག་

ཟན་སློགས་ལ་མི་དང་གང་པློ་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་བས་ཏེ་དངློས་ཡིན་སྙམ་དུ་

ཞེན་པ་བས་ལ། བསད་པ་མིན་པར་ཤི་བའི་མློས་པས་དེ་དག་གི་ཡན་ལག་སློགས་

རང་གི་ཟས་དང་ལྷ་དང་འབྱུང་པློ་ལ་གཏློར་མར་སྦྱིན་པའི་ཕིར་ལློངས་སྤད་དེ་དངློས་

གྲུབ་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མི་ཕེད་པའི་ཁ་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་སྦྱློར་བ་འདི་དག་བས་ན། མཁའ་ལ་སྤློད་པ་

ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ་པར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བིན་

གིས་རླློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། དབུ་རྒྱན་གི་ལྷ་ལས་བྱུང་བའི་བདུད་རིས་སེམས་དཔའ་གསུམ་

ཀ་ཚིམ་པར་བེད་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ། རིགས་སློ་སློའི་ལྕེའི་བསྐྱེད་ཆློག་གིས་བཟའ་

བཏུང་བདུད་རིར་བས་ནས་ལློངས་སྤློད་པར་བསན་པ། དེའི་ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་

དང་བཅས་པ་གསུམ། དང་པློ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་

དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བཏང་ནས། རང་ཉིད་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་

ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་རློ་རེ་འཆང་སློན་པློར་བསྐྱེད་པའི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་

ལ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདློག་དམར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་ཀིས་རློ་རེ་

དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཡུམ་བཅས་སུ་བསྒློམ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་ཧཱུཾ་ཡིག་སློན་པློ། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་དབུ་རྒྱན་ཏེ་རལ་

པའི་ཅློད་པན་ལ་རློ་རེའི་རིགས་རྣམས་ཀི་མཆློག་རློ་རེ་འཆང་དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་ཀིས་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། ཡུམ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་

དང་ལྷན་ཅིག་ཁ་སྦྱློར་གི་སྦྱློར་བས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་གིས་

སངས་རྒྱས་ཏེ་སེམས་དཔའ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པ་སེ་ཚིམ་པར་བ་བ་ནི། 

དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་མཆློག་ཡིན་ཏེ། དམ་ཚིག་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི། དེ་ལྟ་བུའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་དམ་ཚིག་
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མཆློག་གིས་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་གིས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །དབུ་རྒྱན་གི་ལྷ་ལས་བྱུང་

བའི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཚིམ་པར་གྱུར་པ་ལ་དམིགས་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བསྙེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་དམ་ཚིག་སེ་རློ་རེ་རིགས་

ལྔ་པློ་ཀུན་གི་ནང་ནས་མཆློག་ཐུགས་རློ་རེ་ཅན་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་

འབློར་གིས་རང་གི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པར་བསྐྱེད་དེ། བཟའ་བཏུང་

རྣམས་བདུད་རི་ལྔར་བསྐྱེད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཟློས་ན་རློ་རེ་གསུམ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་ལ་གནས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་བེད་པ་

འདི་ནི་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་འློད་དཔག་མེད། རྣམ་སྣང་། རིན་འབྱུང་། དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་

ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྕེ་ཨཱཿལས་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དང་། ༀ་ལས་

འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་དང་། སྭཱ་ལས་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་དང་། ཧཱ་

ལས་རལ་གི་ལང་ཁུར་བསྐྱེད་དེ་བཟའ་བཏུང་རྣམས་བདུད་རི་ལྔར་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་ལློངས་སྤློད་པའི་སྦྱློར་བས་བཟའ་བར་བས་ན་ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པའི་བདེ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རིགས་སློ་སློའི་ལྕེའི་བསྐྱེད་ཆློག་གིས་བཟའ་བཏུང་རྣམས་

བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ལློངས་སྤློད་པ་འདི་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །བཟའ་བཏུང་རྣམས་རློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རེའི་དམ་ཚིག་སེ་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཆློ་གས་བདུད་རིར་བས་པའི་

བདུད་རིའི་ཕྲེང་བ་སེ་ཚོགས་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་རློགས་རིམ་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཐབས་དངློས་བསན་པ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་ཆློ་

འཕྲུལ་བསན་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པ་བསན་པ་དེ་ནས་རློགས་རིམ་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པ་བསན་པའི་ཕིར། རློ་རེ་དམ་ཚིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། ། རློ་

རེ་སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་བསམ་

གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་དམ་ཚིག་སེ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པར་བས་

པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྐྱེད་དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་མངའ་བ་ཅན་གི་མི་སློབ་པའི་རློ་རེ་

འཆང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། རང་གཞན་གི་དློན་བསྒྲུབ་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ་དང་། མངློན་

ཤེས་ལྔ་ཐློབ་ནས་གཞན་དློན་བསྒྲུབ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ཕློགས་བཅུའི་

འཇིག་རེན་དུ་ཇི་ལྟར་སྤློད་ཅིང་གནས་པའི་ཚུལ་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། མི་

སློབ་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེ་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། ཕློགས་

བཅུའི་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགློས་འདློད་སྩློལ་བ་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་

ནློར་བུ་དང་འདྲ་བར་རྒྱ་མཚོ་སེ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། རང་གི་སྐུ་ལས་བྱུང་ཞིང་

རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀི་འློད་ཀིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། འཁློར་ལློའི་རིགས་དང་

འབེལ་བའི་དམ་ཚིག་སེ་དངློས་གྲུབ་མཆློག་འགྲུབ་པ་ལ། སངས་རྒྱས་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དངློས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་རིགས་གཞན་

བཞི་དང་འབེལ་བའི་དངློས་གྲུབ་མཆློག་འགྲུབ་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་

བཞི་དངློས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་དམ་ཚིག་སེ་དངློས་

གྲུབ་མཆློག་འགྲུབ་པས། གངའི་བེ་མ་སྙེད་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀུན་

ཏུ་བགློད་ནས་གཞན་གི་དློན་རྣམ་པར་སྤློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དམ་ཚིག་མཁའ་འགློ་

ཕློ་མློ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་པ་རིག་པ་སེ་སགས་འཛིན་པའི་གཙོ་བློར་འགྱུར་བ་དང་། 

སློན་རློ་རེ་འཆང་གི་སགས་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རབ་ཏུ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་

དམ་ཚིག་མཁའ་འགློ་ཕློ་མློ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་འགྲུབ་པ་དང་། རང་གི་རྐང་ལག་

ཀང་མི་སྣང་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་སློབ་པའི་རློ་རེ་འཆང་དེའི་སྐུ་

ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཟེར་གིས་སློང་ཁམས་དག་ནི་སྣང་བར་བེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

ཀུན་གི་སློབས་བཅུ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་འཕྲློག་པ་སེ་རང་རྒྱུད་ལ་ལེན་

པར་བེད་པ་དང་། ལྷའི་བུ་མློ་མཆློག་བརྒྱ་བིན་གི་ཆུང་མ་སློགས་བཀུག་ནས་དེ་དག་

ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སྤློད་པ་དང་། གངྒཱའི་བེ་མ་སྙེད་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་རློ་རེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་གནས་ན་

བཞུགས་པ་རྣམས་རང་གི་ལག་པའི་མཐིལ་དུ་བཞག་པའི་སྐྱུ་རུ་ར་གཅིག་བཞིན་དུ་

ཡུལ་ལ་རློ་རེ་ལྟར་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་དང་། 

གངྒཱའི་བེ་མ་སྙེད་ཀི་ཞིང་རྣམས་ན་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་འབྱུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒར་གགས་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་རྣ་བའི་དྲུང་ན་འཁློད་པའི་སྒ་

གཅིག་བཞིན་དུ་ཐློས་པའི་རྣ་བའི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་དང་། འདི་ལ་སྒློན་གསལ་དུ་

ཟིན་མ་ཟིན་གཉིས་ཀའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཡློད་པར་བཤད་པ་དང་། ཟླ་བས་

མཛད་ཟེར་བའི་དབུ་མ་ཕུང་པློ་ལྔ་པར་དེ་མེད་པར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། 

སྐྱློན་མེད་དེ། ཕུང་པློ་ལྔ་པ་དེ་ཟླ་གགས་ལ་ཁ་གཡར་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གངྒཱའི་བེ་སྙེད་ཞིང་དག་གི་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་རློལ་མློ་མཁན་གཅིག་ཉིད་

ཆས་གློས་ཀི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར། སེམས་ཅན་གི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་བརྒྱ་དྲུག་

ཅུ་ལ་སློགས་པའི་སེམས་ཀི་རློག་པའི་གངས་དང་། རྒྱུ་ཚུལ་གི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངློན་ཤེས་ཀིས་རིག་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

སློན་བསལ་པ་གང་གཱའི་བེ་སྙེད་ཀི་ཡུན་དུ་འཁློར་བ་དག་ན་གནས་པའི་གནས་དང་། 

འགློ་བ་དང་འགློ་བ་དེར་སྐྱེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཞག་གསུམ་

ལློན་ནས་དྲན་པ་བཞིན་དུ་སློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའི་སློན་གནས་ཤེས་པའི་

མངློན་ཤེས་ཐློབ་པ་དང་། རློ་རེ་རྫུ་འཕྲུལ་མཆློག་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

མངའ་བའི་མི་སློབ་པའི་རློ་རེ་འཆང་དེ་རང་གི་ལུས་གང་གཱའི་བེ་མ་སྙེད་ཀི་གངས་དང་

མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་སུ་བས་པ་ལ་སློགས་པས་བརྒྱན་པ་སེ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁློར་གིས་བསློར་བ། བསལ་པ་གངའི་བེ་མ་སྙེད་དུ་

འགེངས་པ་སེ། སྤྲུལ་བར་བེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤེས་ཐློབ་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་མངློན་པར་མཁེན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། མངློན་ཤེས་ལྔ་སློ་སློར་བཤད་པ་དེ་ལ། མངློན་ཤེས་ལྔ་པློ་དེ་

དག་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ནི། འློད་གསལ་གིས་དྲི་མ་མཐའ་དག་སྦྱངས་པ་ལས་

བྱུང་ཞིང་། གཟུགས་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ཀིས་མཐློང་བའི་རློ་རེ་

འཆང་གི་སྤན་དང་། འློད་གསལ་གིས་དྲི་མ་མཐའ་དག་སྦྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཕྲ་

རགས་ཐམས་ཅད་ཐློས་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྙན་གི་མངློན་ཤེས་དང་། འློད་གསལ་

གིས་དྲི་མ་མཐའ་དག་སྦྱངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཞན་གི་སེམས་ཀི་རློག་པའི་རྒྱུ་

ཚུལ་གི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀི་མངློན་ཤེས་དང་། 

རང་དང་གཞན་གི་སློན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སློན་གནས་རེས་

དྲན་གི་མངློན་ཤེས་དང་། རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་ཅིག་ཆར་དུ་སློན་

པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངློན་ཤེས་ཏེ་མངློན་ཤེས་ལྔ་ཡིན་ནློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་མངློན་ཤེས་

ལྔ་འགྲུབ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དློན་བེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་

འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་མི་སློབ་པའི་རློ་རེ་

འཆང་དེ་གང་གཱའི་བེ་སྙེད་གངས་མེད་པའི་འཁློར་གིས་ཡློངས་སུ་བསློར་ནས་སུ། 

ལྷའི་བཞློན་པ་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་རས་རྣམས་ཐློགས་ནས་འཇིག་རེན་

གི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་བགློད་ནས་གཞན་གི་དློན་ལ་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། ། ༈ ལྔ་པ་དངློས་

གྲུབ་ཀི་ཐབས་བསྙེན་པའི་ཆློ་ག་བསན་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བསྙེན་པ་དངློས་

བཤད་པ་དང་། བསྒྲུབ་པའི་གནས་བསན་པ་དང་། རིམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྒྲུབ་པ་མདློར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་འབིང་པློ་བེད་ཚུལ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་

པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་ཚུལ་བསན་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ལ། ཐུན་

མློང་གི་བསྙེན་པ་དང་། མཆློག་གི་བསྙེན་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། འདི་སད་བདག་གིས་ཐློས་པ་ནས། འཇིག་རེན་

ཁམས་ཀུན་བགློད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བར་གིས་རིམ་གཉིས་ཀི་ལུས་རྒྱས་པར་

བསན་ནས། རིམ་གཉིས་ཀི་ལུས་དེ་ཆིངས་ཀི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

བསྙེན་པའི་དམ་ཚིག་སྦྱློར་བ་དང་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། །དེ་ལ་

གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་ནི་བསྙེན་པའི་དམ་

ཚིག་སྦྱློར་བ་སེ་བསྙེན་པའི་ཡན་ལག་དང་། ཉི་མ་སློགས་ལ་དམིགས་པ་ལས་ལྡང་

བའི་དེ་ཉིད་ནས། ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་

འབྱུང་བ་སེ་ཉེར་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་དེ་

ཉིད་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི། བསྒྲུབ་པའི་དློན་གི་དམ་ཚིག་

སེ་བསྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དང་། རིག་མ་འདུ་བ་བ་སློགས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་ལུས་བརས་

པར་བེད་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི། བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་དག་དང་སེ་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པློའི་

ཡན་ལག་དང་བཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རློ་རེའི་རིགས་ལྔའི་བེ་བག་གིས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་

ལག་བཞིའི་དབེ་བ་ཤེས་པར་བས་ལ། ཁློ་བློ་དབྱུང་བའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་

བཏང་ལ་དེ་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་རྣམས་བསྒབ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བསྙེན་པ། ཉེར་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པ། སྒྲུབ་ཆེན་དང་བཞི། དང་པློ་

ལ། དངློས་དང་། དེའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཤཱུ་རྱ་ཏཱའི་སགས་ཀི་དློན་
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རྣམ་པར་དཔད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་མཆློག་སེ། དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་

པའི་དེ་ཉིད་ནི་བསྙེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དངློས་ཡིན། དེའི་ཡན་ལག་ནི་རབ་སྦྱློར་བ་

ཞེས་པའི་ཚིག་གི་མ་ནུས་པས་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་དེ་

ཉིད་ཀི་བར་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་བསྙེན་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཡུལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ཡུལ་

ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བསྙེན་ཅིང་དམིགས་པར་བེད་པས་ན་བསྙེན་པ་དང་རེ་གཅིག་

པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཉེར་སྒྲུབ་དངློས་དང་། དེའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

ཉི་མ་སློགས་ལ་དམིགས་པ་ལས་ལྡང་བའི་དེ་ཉིད་ནས། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་

པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དངློས་དང་། གཉིས་པ་ནི། དང་པློའི་མགློན་པློ་

སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་བསྒྱུར་བའི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཀི་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆ་སློ་གཉིས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ལས། སགས་ཀུན་གི་ཐློག་མར་ༀ་

ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་སློ་གཉིས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་ལ་

སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་བསྐྱེད་དེ། ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་

ཆད་ཀི་བར་ཡིན་ནློ། །ཅིའི་ཕིར་ཉེར་སྒྲུབ་ཅེས་བ་ཞེ་ན། གང་ལ་ཉེ་བའི་ཡུལ་ནི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཁད་ཀིས་ཉེ་བའི་སགས་ཀི་

ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ན་ཉེར་སྒྲུབ་ཅེས་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་སྒློ་གསུམ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་

དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན། རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དྲངས་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ་ཞེས་སློགས་ཀིས་བསྐུལ་བའི་ཚིག་གིས་

གསློལ་བ་འདེབས་པར་བས་པས་མཚོན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ་

དང་། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་རང་རང་གི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་བདག་

པློ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསྒློམ་པ་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་སགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་སློགས་པ་བསྒློམ་པ་ནི་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཅིའི་ཕིར་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བ་

ཞེ་ན། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དང་སེམས་

དཔའ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ན་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚེ་འདུ་བས་པའི་རིག་

མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཡུམ་གི་པདྨར་ལྷ་རང་རང་གི་སགས་བཛྲ་དྷཱིཀ་ལ་

སློགས་པའི་མཚན་སགས་སློ་གཉིས་ཡི་གེ་གསུམ་དང་སེལ་བ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རློ་རེ་ཅན་གི་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་གཟུགས་ཏེ་སྐུ་བསྐྱེད་

ལ། རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་ལ་ནི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་བསམ་པ་དང་། ལྷ་གཞན་

རྣམས་ལ་རང་རང་གི་རིགས་བདག་གིས་དབུ་བརྒྱན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་བཞིར་

བསྒློམས་ན་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སེ་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་གང་འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་མཆློག་གི་བསྙེན་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བསྙེན་པ་གཉིས་ཀི་

དབེ་བ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ། མཆློག་གི་བསྙེན་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གིས་ངེས་པར་

བསྒྲུབ་དགློས་པར་བསན་པ། སློར་སྡུད་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དློན་སློ་

སློར་བཤད་པ། ལྷ་བསྐྱེད་པའི་དབེ་བ་གཉིས་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་དང་བཞི། དང་པློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནི། དེ་ལྟར་བསྙེན་པ། ཉེར་བསྒྲུབ། བསྒྲུབ་པ་གསུམ་གི་རློ་རེ་བཞི་དང་བསྒྲུབ་ཆེན་

གིས་བསྡུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྒྱུད་སིན་པར་བས་ནས་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

གི་རློགས་རིམ་གིས་གློལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཐུན་མློང་མཆློག་

གི་དབེ་བ་ཡིས། །བསྙེན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར། །ཐ་མལ་པ་ནི་རློ་རེ་

བཞིས། །མཆློག་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་གིས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་བསྙེན་པ་ལ་ཐུན་

མློང་བ་དང་མཆློག་གཉིས་ལས་ཐུན་མློང་བའམ་ཐ་མལ་པའི་བསྙེན་པ་ནི་རློ་རེ་བཞི་

སེ། གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ཡིན་ལ། མཆློག་

གི་བསྙེན་པ་ནི་སློར་སྡུད། བསམ་གཏན། སྲློག་རློལ། འཛིན་པ། རེས་དྲན། ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པློ་དེ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་རློ་རེ་བཞི་ཐུན་མློང་བའི་བསྙེན་

པར་བེད་ན་ཐུན་མློང་བའི་བསྙེན་པ་མིན་པའི་ཉེར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན་རྣམས་

བཞག་དགློས་པས་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་

བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལྷ་ཐམས་ཅད་སེམས་དཔའ་

སུམ་བརེགས་སུ་བས་ཏེ། འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བ་དང་གནློད་མཛེས་གཏློང་བ་སློགས་ཀི་

ལས་རྒྱལ་མཆློག་དང་རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བེད་པ་

དང་། རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བའི་རློ་རེ་གསུམ་གི་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་སེ་ལེའུ་བཅུ་པ་ནས་བཤད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་

པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ནི། ཐུན་མློང་བའི་བསྙེན་པ་མིན་པའི་ཉེར་སྒྲུབ་དང་། སྙིང་པློ་

བསྐུལ་བའི་ཕིར་དུ་མིན་པར་བསྐྱེད་རིམ་པས་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་པ་དང་། 

ལྷ་ལ་དྲག་ཤུལ་གི་ཕུར་གདབ་བེད་པ་ནི་ཐུན་མློང་བའི་བསྙེན་པ་མིན་པའི་བསྒྲུབ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་། མདློར་བས་ནས་བཤད་པའི་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། འབིང་བསྒྲུབ་

པ་ནི་ཐུན་མློང་བའི་བསྙེན་པ་མིན་པའི་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པློར་འཇློག་གློ །

༈ གཉིས་པ་མཆློག་གི་བསྙེན་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གིས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགློས་

པར་བསན་པ་ནི། གང་ལ་བསྙེན་བའི་ཡུལ་ནི་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་དེ་

ཡེ་ཤེས་བདུད་རི་སེ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཁློ་ནས་དུས་དང་སྤློད་ལམ་ཐམས་ཅད་

དུ་ནི་རག་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞིང་། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པློ་འདི་ནི་སགས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་སྦྲུལ་ལ་

སློགས་པ་དྲང་དློན་གི་སགས་དང་། རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ངེས་དློན་གི་

སགས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་མཐར་ཐུག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །སྦྱློར་

བ་ཡན་ལག་དྲུག་པློ་དེ་མཆློག་གི་བསྙེན་པ་ཡིན་ན། མཆློག་གི་བསྙེན་པ་མིན་པའི་

མཆློག་གི་ཉེར་བསྒྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བསྒྲུབ་ཆེན་རྣམས་བཞག་དགློས་པས་དེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་

ཡིན་སྙམ་ན། ལེའུ་བཅུ་པ་ནས་བཤད་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འློད་གསལ་དུ་

གཞུག་པའི་རློགས་རིམ་པའི་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་ནི་མཆློག་གི་ཉེར་བསྒྲུབ་དང་སྙིང་པློ་

བསྐུལ་བའི་ཕིར་མིན་པའི་རློགས་རིམ་པའི་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་དང་། ལྷ་ལ་དྲག་

ཤུལ་གི་ཕུར་གདབ་བེད་པ་ནི་མཆློག་གི་བསྒྲུབ་པ་དང་ཟུང་འཇུག་པས་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་སྤྲུལ་པ་ནི་མཆློག་གི་བསྒྲུབ་ཆེན་དུ་འཇློག་གློ །སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་

འབེལ་བའི་ཐབས་ཀིས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཡི། དེ་དང་བལ་བའི་

བསྐྱེད་རིམ་རྐང་པའི་ཐབས་ཀི་དེ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། བསྙེན་པའི་ཡན་

ལག་དྲུག་ཏུ་ནི། །བས་ནས་མཆློག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བ། །གཞན་དག་གིས་ནི་བསྒྲུབས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གྱུར་ན། །དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གློསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ གསུམ་པ་སློར་སྡུད་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་གི་དློན་སློ་སློར་བཤད་

པ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། དེ་དག་གི་དློན་སློ་སློར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། 

འདུས་པའི་རློགས་རིམ་གི་ལམ་པ་རིམ་པ་ལྔ་པློ་དེ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་

ཕྲན་རྣམས་ལས་ཞིབ་ཏུ་འབྱུང་བས་རློགས་ས་ཞིང་། རློགས་རིམ་གི་སྦྱློར་བ་ཡན་

ལག་དྲུག་སྒློན་གསལ་གི་སབས་འདིར་བཤད་པ་མ་གཏློགས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་

ཀི་གཞུང་ཕྲན་རྣམས་ལས་མི་འབྱུང་བས་རློགས་དཀའ་ཞིང་། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

པློ་དེ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་འདུ་བར་ཤེས་དགློས་པས་དེ་བཤད་པར་བའློ་ཞེ་

ན། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ། སེམས་འགེལ་སློར་གསུམ་གི་ལུགས་དང་། འཇམ་

དཔལ་ཞལ་ལུང་རེས་འབང་དང་བཅས་པའི་ལུགས། སྙིམ་པའི་མེ་ཏློག་གི་ལུགས། 

མན་ངག་སྙེ་མའི་ལུགས། ལུ་ཨི་པའི་རློགས་རིམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་རློ་རེས་གསུངས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་ཡློད་

ཀང་། དེ་རྣམས་དང་འཕགས་ལུགས་ཀི་སྦྱློར་དྲུག་མིང་འདྲ་ཡང་དློན་མི་གཅིག་པས་

དེ་རྣམས་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་འདུས་ཚུལ་སློན་པ་མིན་གི། རྒྱུད་ཕི་མའི་དློན་

སྒློན་གསལ་གིས་བཤད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་

འདུས་ཚུལ་སློན་པ་ཡིན་པས་དེ་བཤད་པར་བའློ །དེ་ཡང་ཡན་ལག་དྲུག་ནི། རྒྱུད་ཕི་

མ་ལས། སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང་། །སྲློག་རློལ་དེ་བཞིན་འཛིན་པ་

དང་། །རེས་སུ་དྲན་དང་ཏིང་འཛིན་རྣམས། །སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅེས་བ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གཉིས་པ་ལ། ཡན་ལག་དང་པློ་སློར་སྡུད་བཤད་པ་དང་། ཡན་ལག་གཉིས་

པ་བསམ་གཏན་བཤད་པ་དང་། ཡན་ལག་གསུམ་པ་སྲློག་རློལ་བཤད་པ་དང་། ཡན་

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

ལག་དྲུག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་དང་དྲུག དང་པློ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། དབང་པློ་

བཅུ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡང་། །རང་གི་འཇུག་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །འདློད་པ་སློ་སློར་སྡུད་

པས་ན། །སློ་སློར་སྡུད་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ལ་ལུས་དབེན་རེས་

ཐློབ་ཀི་སབས་སུ་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློའི་ཤེས་པ་ལྔ། གཟུགས་ལ་སློགས་

པའི་རང་གི་འཇུག་གནས་ཡུལ་ལྔ་ལ་སློ་སློར་འཇུག་པའི་ཚེ་ཡིད་ཤེས་ཀིས་མིག་

སློགས་དབང་ཤེས་ལྔ་ལ་གང་སྣང་བའི་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་མཉམ་བཞག་གི་

བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་བལྟས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ལློངས་སྤློད་པའི་རྣལ་

འབློར་ནི། སློ་སློར་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡུད་པ་སེ་ལློངས་སྤློད་པའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་

པས་ན་སློར་སྡུད་ཀི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། འདློད་པ་ལྔ་ནི་མདློར་བསྡུས་ནས། །སངས་

རྒྱས་ལྔ་རུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བརག་པ་བསམ་གཏན་ཞེས་བཤད་དེ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། 

དེ་ཡང་མིག་སློགས་དབང་ཤེས་ལྔ་དང་མདློར་བསྡུས་པ་སེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་མཉམ་

པར་སྦྱློར་བའི་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་ལྔའི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་

པློ་ལྔ་དང་དེས་མཚོན་པའི་ཁམས་ལྔ་དང་དབང་པློ་ལྔ་རྣམས་ལྷར་བརག་པ་སེ། ལྷར་

ལྟ་བའི་རྣལ་འབློར་ནི་བསམ་གཏན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན། རློག་དཔློད་གཉིས། དགའ་

བདེ་གཉིས། སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང་ལྔར་ཡློད་དེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། བསམ་གཏན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དེ་ནི་རྣམ་ལྔར་འགྱུར། །རློག་དང་དཔློད་དང་དགའ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་བདེ་བ་ཉིད་དང་

ཡང་། །སེམས་ཀི་རེ་གཅིག་ཉིད་དག་སེ། །ལྔ་པློ་དེར་ནི་བསམ་གཏན་བསྡུ། །གསང་

བའི་རྒྱུད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཡློངས་བཤད་པ། །གསང་བ་གསུམ་བྱུང་

རློག་པ་སེ། །དེ་ཡི་ལློངས་སྤློད་དཔློད་པ་འློ། ། དགའ་ལ་རེག་པ་གསུམ་པ་སེ། །བདེ་

བས་བསྡུས་པ་བཞི་པ་འློ། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་ཟད་པའི། །རང་སེམས་ལྔ་པར་

ཤེས་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངློས་ཞི་བ་ནི། །འདློད་པ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་

གནས། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེའི་དློན་གསང་བ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་དུ་

མར་ཡློངས་སུ་བཤད་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་ཁམས་ལྔ་དབང་པློ་ལྔ་ཡུལ་ལྔ་རྣམས་ལྷར་ཤར་

བ་དེ་ལ་བློས་རིང་བར་རློག་པ་ནི་རློག་པའི་ཡན་ལག དེ་རྣམས་ལྷར་ཤར་བ་ལ་བློས་

ཞིབ་པར་དཔློད་པ་ནི་དཔློད་པའི་ཡན་ལག རློག་དཔློད་གཉིས་ཀིས་དེ་ལྟར་དཔད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཡིད་བདེ་ཁད་པར་ཅན་ནི་དགའ་བའི་ཡན་ལག 

དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་ནི་བདེ་བའི་ཡན་ལག རློག་དཔློད་

གཉིས་ཀིས་དྲངས་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བས་སློང་ཉིད་ངེས་ཡུལ་དུ་བས་པ་

གློམས་པའི་མཐར་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྣང་བ་གསུམ་སློན་དུ་འགློ་

བའི་ཤེས་པ་མིག་ཤེས་སློགས་དྲུག་དང་། ཤེས་བ་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་དྲུག་གི་

གཉིས་སྣང་རགས་པ་ཞི་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་སློགས་ཀི་

དངློས་པློ་ཀུན་གི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་ཞི་བའི་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་

གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ནི་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་ན་སློར་

བསམ་གཉིས་ལུས་དབེན་གི་ནང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུས་དབེན་རེས་ཐློབ་ཀི་སབས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སུ་གང་སྣང་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་བལྟ་བ་ནི་སློར་སྡུད་དང་། བདེ་སློང་དབེར་མེད་

དུ་ཤར་བའི་ཡུལ་སྣང་རྣམས་ལྷར་བལྟ་བ་ནི་བསམ་གཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་བསྒློམ་ཚུལ། 

གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་བསྒློམ་ཚུལ། སྙིང་གའི་སྣ་རེར་སགས་

ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་བསྒློམ་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །གློང་བུའི་གཟུགས་

ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་རབ་ཏུ་བརག །ཅེས་འབྱུང་བས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་

འབྱུང་བ་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དབུགས་ཏེ་རླུང་གི་རྣམ་པ་ལ་ཐིག་ལེའི་ངློ་བློར་

ལུས་ཀི་སློད་ཀི་ར་ནང་སློ་སློ་ན་གནས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་ཞུ་བ་གློང་བུ་སེ་ཐིག་ལེའི་

གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་སྣའི་རེ་མློར་ཏེ་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་སྣའི་ཕྲད་མཚམས་སུ་བརག་པ་

སེ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཡེ་

ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །རིན་ཆེན་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་

པ། །སྲློག་གི་རློལ་བ་ཞེས་བར་བཤད། །རང་སགས། ཞེས་འབྱུང་ལ། སྲློག་གི་རློལ་

བ་ཞེས་པའི་འགེལ་པ་པ་ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། གང་གི་ཕིར་རིང་དུ་བསྲིང་བ་དང་

མཆེད་པས་ན་སྲློག་གི་རློལ་བ་ཞེས་ཚེ་བསྲིང་བར་བེད་པའི་རླུང་གཅིག་ལ་འཆད་

མློད་ཀང་། ཡན་ལག་དྲུག་གི་ནང་ཚན་གི་སྲློག་རློལ་ནི་སྲློག་རློལ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་

སྲློག་རློལ་ཞེས་མིང་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ཡིན་ན། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔའི་ངློ་

བློར་གྱུར་པའི་རིན་ཆེན་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པའི་ཐ་སྙད་ཀིས་བསན་པའི་སྲློག་རློལ་ཏེ་རླུང་

ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་སགས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། སྙིང་གར་བསམས་ནས་ནི། །སྲློག་ནི་ཐིག་

ལེར་གྱུར་པ་བཞག །ཅེས་འབྱུང་ལ། །དློན་ནི་བསམ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གནས་

གང་དུ་ན། སྙིང་ག་ཆློས་ནང་དུའློ། །གང་བསམས་ན། མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཨ་ཐུང་

དང་བཅས་པའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། ལུས་ཀི་སློད་སད་ན་གནས་པའི་སྲློག་སེ་

རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་ཐིམ་པའི་ཕིར་དུའློ། །དེ་ནི་བཤད་པའི་རིམ་པ་

ཡིན་གི། བསྒློམ་པའི་རིམ་པ་ནི། ཐློག་མར་སྙིང་གའི་སྣ་རེར་སགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་

རློལ་དང་། དེ་ནས་གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་དང་། དེ་ནས་གསང་

བའི་སྣ་རེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རང་དབང་རིན་ཆེན་དགག་པ་ལ། །གཟུང་བ་

འཛིན་པ་ཡིན་པར་བཤད། །སེམས་ནི་འགློག་པའི་རློ་རེར་གྱུར། །མཚན་མ་ཉེར་

འཛིན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །མཚན་མའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་ལྔར། །བང་ཆུབ་རློ་རེས་

གསུངས་པ་ཡིན། །སིག་རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་པློ་སེ། །དུ་བ་ལྟ་བུ་གཉིས་པ་ཡིན། །མཁའ་

སྣང་འདྲ་བ་གསུམ་པ་སེ། །མར་མེ་ལྟར་འབར་བཞི་པ་འློ། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་

བུར་ནི། །རག་ཏུ་སྣང་བ་ལྔ་པ་འློ། །བརན་འགྱུར་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ནི། །ནམ་མཁའི་

ཁམས་སུ་སྤློ་བར་བ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། རང་ནི་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་དྲུག་དང་མིག་

སློགས་དབང་པློ་དྲུག་དང་རིན་ཆེན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་

འགློག་པའི་རློ་རེ་སེ་སེམས་འློད་གསལ་དུ་དགག་པ་སེ་གཞུག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་

བའི་གཟུང་བ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི། ཡན་ལག་བཞི་པ་འཛིན་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡན་ལག་ཡིན་པར་བཤད་དེ། དེ་འདྲ་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ས་ལློགས་སུ་

མཚན་མ་ཉེ་བར་འཛིན་པ་འབྱུང་བ་སེ། མཚན་མ་དུ་འབྱུང་སྙམ་ན། མཚན་མའི་

ཁམས་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་འབྱུང་བར་བང་ཆུབ་རློ་རེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་ས་ཆུ་ལ་

ཐིམ་པའི་རགས་སུ་སིག་རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་པློ་སེ། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་དུ་བ་ལྟ་བུ་

ནི་གཉིས་པ་ཡིན། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་མཁའ་སྣང་འདྲ་བ་གསུམ་པ་སེ། རླུང་

སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པར་རློམ་པ་ན་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་བཞི་པའློ། །རླུང་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པའི་

རང་དུས་སུ་སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ནི་རག་ཏུ་སྣང་བ་མཚན་མ་ལྔ་པའློ། །སྤིན་མེད་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ལ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་འབྱུང་ངློ་། །བརན་འགྱུར་རློ་རེའི་

ལམ་ནས་ནི། སིག་རྒྱུ་ནས་ཉེར་ཐློབ་ཀི་བར་གི་སྣང་བ་རྣམས་ས་མ་ཕི་མ་ལ་རིམ་གིས་

ཐིམ་པའི་སྣང་བ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྣློད་བཅུད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་

ཆློས་ཉིད་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་སྤློ་བ་སེ་རློགས་པར་བའློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རེས་དྲན་གང་ཞིག་རྣམ་བསྒློམ་པ། །དེ་དང་འདྲ་

བར་སྤློ་བར་བ། །རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བཤད་དེ། །སློ་སློར་སྣང་བ་དེ་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་

འབྱུང་ལ། རེས་དྲན་གང་ཞིག་རྣམ་བསྒློམ་པ་སེ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ས་ལློགས་སུ་

སིག་རྒྱུ་ནས་ཉེར་ཐློབ་ཀི་བར་ལུགས་འབྱུང་གི་རིམ་པ་དེ་དང་གངས་འདྲ་བར་ཉེར་

ཐློབ་ནས་སིག་རྒྱུའི་བར་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་སྤློ་བ་སེ་སློ་སློར་སྣང་བ་དློན་གི་འློད་

གསལ་གི་རེས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་དྲན་པར་བེད་པས་ན་ཡན་ལག་ལྔ་པ་རེས་དྲན་གི་ཡན་

ལག་ཅེས་བཤད་དློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སྙློམས་འཇུག་
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པས། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་མདློར་བསྡུས་པ། །གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་ནས་

ནི། །དབུས་སུ་གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་བསྒློམ། །ཡུད་ཀིས་ཡེ་ཤེས་རློགས་བེད་

པ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། ཐབས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་དང་ཤེས་རབ་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་སེ། ངློ་བློ་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་པའི་ཟུང་འཇུག་ནི་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཅེས་བ་བར་

བཏགས་པ་སེ་བཤད་དློ། །

དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་དེ་གང་གིས་བས་ན་སྣློད་བཅུད་ཀི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་

བསྒློམ་པར་བ་བའི་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་གཟུགས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་དེ། སྣློད་

བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་མདློར་བསྡུས་པ་གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་ནས་སུ། 

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་དེ་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་ཟག་པ་མེད་

པའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་སུ་བསྐྱེད་དེ། དེ་ལས་ཆུ་ལས་ཉ་འཕར་བའི་ཚུལ་དུ་

ཡུད་ཀིས་ཏེ་ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་

སྐུར་ལྡང་བར་བས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། དེ་ལྟར་ན་སྲློག་རློལ་རློར་བཟླས་ཀི་རིམ་

པར་སྡུད་པ་ཡིན་ཏེ། སྲློག་རློལ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་ལས། གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་

ཀི་ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་རློ་རེའི་བཟླས་པ་དེ་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཛིན་པའི་ཡན་

ལག་འློད་གསལ་གི་རིམ་པར་སྡུད་པ་ཡིན་ཏེ། འཛིན་པའི་ཡན་ལག་དང་རིམ་པ་བཞི་

པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་གསུངས་པའི་

ཕིར། རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པར་སྡུད་

པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་ལངས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཉེར་ཐློབ་དང་། མཆེད་པ་ནས་སིག་རྒྱུའི་བར་རྣམས་རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་དང་། ཟུང་

འཇུག་རློ་རེ་འཆང་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་སེམས་

དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་སློན་པའི་གཞུང་གི་དངློས་ཀི་ཚིག་

ཟིན་ལ་མ་བྱུང་ཡང་སེམས་དབེན་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ས་ལློགས་

སུ་ཤར་བའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། སྒྱུ་ལུས་ནི་ཟུང་འཇུག་

གི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པས་སྦྱློར་དྲུག་སློན་པའི་གཞུང་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་པས་

སེམས་དབེན་དང་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་པློ་དེ་གློ་བར་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །

འདི་ལ་ཨ་བྷ་ཡ་ཀཱ་རའི་འགེལ་པ་ཟླ་འློད་ལས། སློར་བསམ་གཉིས་བསྐྱེད་

རིམ་དུ་སྡུད། སྲློག་རློལ་རློར་བཟླས་སུ་སྡུད། འཛིན་པ་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་དུ་

སྡུད། རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པར་སྡུད་དློ། །སལ་ལྡན་

གགས་པའི་སྒློན་མ་རབ་གསལ་དང་། ཀུ་མ་རའི་སྙིང་གི་མེ་ལློང་གཉིས་ལས་སློར་

བསམ་གཉིས་སེམས་དབེན། སྲློག་རློལ་རློར་བཟླས། འཛིན་པ་འློད་གསལ། རེས་དྲན་

དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྡུད་དློ། །པཎི་ཏ་སྒ་དབངས་བཅུ་གཅིག་པས་

སློར་བསམ་གཉིས་ལུས་དབེན། སྲློག་རློལ་རློར་བཟླས། འཛིན་པ་སེམས་དབེན། 

རེས་དྲན་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་དུ་སྡུད། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་ལག་

ནི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ལམ་ལློགས་པ་གཅིག་ཡིན་པར་འཆད་དློ། །བློད་ཀི་མཁས་པ་

གན་གིས་སློར་སྡུད་ཀིས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སབས་ཀི་སྤློད་པ་བསན། བསམ་གཏན་གི་ཡན་

ལག་ལ་ལྔར་ཕེ་བའི་རློག་དཔློད་གཉིས་ཀིས་ལུས་དབེན་བསན། དགའ་བས་ལུས་

དབེན་གི་ཕན་ཡློན་བསན། སྲློག་རློལ་གིས་ངག་དབེན་རློར་བཟླས་བསན། བདེ་བས་
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ངག་དབེན་གི་ཕན་ཡློན་བསན། སེམས་རེ་གཅིག་པས་སེམས་དབེན་བསན། སངས་

རྒྱས་ཀུན་དངློས་ཞི་བ་ཞེས་པས་བསམ་གཏན་གི་ཕན་ཡློན་སྒྱུ་ལུས་དེ་བསན། འཛིན་

པ་འློད་གསལ་དང་། རེས་དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པར་སྡུད་

དློ། །མར་ལུགས་པ་ཁ་ཅིག་སློར་སྡུད་ལུས་དབེན། བསམ་གཏན་སེམས་དབེན། 

སྲློག་རློལ་རློར་བཟླས། འཛིན་པ་སེམས་དབེན། རེས་དྲན་སྒྱུ་ལུས། ཏིང་ངེ་འཛིན་འློད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྡུ་ཞེས་ཟེར། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག སློར་སྡུད་དང་

བསམ་གཏན་གཉིས་སྒྱུ་ལུས་སུ། སྲློག་རློལ་རློར་བཟླས་སུ། འཛིན་པ་འློད་གསལ་དུ། 

རེས་དྲན་སྒྱུ་ལུས་དང་སེམས་དབེན་དུ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟུང་འཇུག་གི་རིམ་པར་སྡུད་

ཅེས་ཟེར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་དབེ་བ་གཉིས་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་

བའི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པློ་དང་། རྣམ་སྣང་མངློན་བང་གི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། བིན་གིས་བརླབས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། ཡློངས་སུ་བརགས་པའི་

ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལྷའི་

རྣལ་འབློར་དང་གསུམ་དུ་ཡློད་དེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ལས། རྣལ་འབློར་རྣམ་གསུམ་ཤེས་

བ་སེ། །བིན་གིས་བརླབས་དང་ཡློངས་བརགས་དང་། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་

གཟུགས་རློགས་པའི། །རྣལ་འབློར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བསགས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དང་པློ་ནི་ས་བློན་དང་ཕག་མཚན་སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པར་

སད་ཅིག་གིས་བསྐྱེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བིན་བརླབས་ཙམ་

གིས་ང་རྒྱལ་བསྐྱེད། །རྣལ་འབློར་བིན་བརླབས་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཆློ་ག་གསུམ་གིས་བསྐྱེད་པ་དང་། མངློན་བང་ལྔ་ལས་

བསྐྱེད་པ་དང་། སྒློ་བདུན་གི་སྒློ་ནས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བང་ཆུབ་

སེམས་ནི་དག་པ་དང་། །གསང་སགས་ས་བློན་སྐྱེ་བ་ཆེ། །ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་སུ་

བརགས་པ་ཡིས། །རིམ་གིས་གཟུགས་ནི་རློགས་བས་པ། །དེ་ནི་བརགས་པར་

བརློད་པ་སེ། །རྣལ་འབློར་ཆློ་ག་ཡིན་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློད་

གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སད་ཅིག་གིས་ཏེ་ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་

མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལློངས་སྤློད་

རློགས་པའི་སྐུ་རེན་དང་བརེན་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་སྤློ་བ་དང་སྡུད་པར་བེད་པ་པློ་ནི་

བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། བསྡུ་དང་སྤློ་བར་བ་བ་ལས། །རྣམ་པའི་མཆློག་ཀུན་ལྡན་པ་དག །སད་ཅིག་

ཡེ་ཤེས་ཀིས་རློགས་པ། །རློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བརློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་རྣལ་འབློར་དང་པློ་གཉིས་ནི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སགས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ལ། 

རྣལ་འབློར་གསུམ་པ་ནི་རློགས་རིམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དེ་ལ་དཔེའི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་མ་དག་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་

ཡློད་དེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱུད་འདི་སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པློས་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་

དུ་བཀྲལ་ཡང་། འདིར་དེ་མི་འདློད་དེ། གསང་བ་འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་བཞིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་རྣམ་སྣང་མངློན་བང་གི་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ། ཡློངས་སུ་དག་

པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་རམ་མཚན་མ་མེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། ཡློངས་སུ་མ་དག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་རམ་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་གཉིས་སུ་ཡློད་

པ་ལས། ངེས་ངློར་སློང་ཉིད་ངེས་ནས། སྣང་ངློར་རེན་དང་བརེན་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློའི་

རྣམ་པ་ཤར་བ་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། སློང་ཉིད་མ་རློགས་པའི་

སྣང་ངློར་རེན་དང་བརེན་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ནི་མཚན་མ་དང་བཅས་

པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ནློ། །

དེས་ན་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་གིས་ནི་འཇིག་རེན་པའི་

དངློས་གྲུབ་ཉིད་འགྲུབ་ལ། མཚན་མ་མེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་གིས་ནི་འཇིག་རེན་

དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་སྣང་

མངློན་བང་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས། གསང་བའི་བདག་པློ་ལྷའི་གཟུགས་ཀང་

རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་ཡློངས་སུ་མ་དག་པའློ། །དེ་ལ་ཡློངས་སུ་

དག་པ་ནི་རློགས་པའི་ངློ་བློ་སེ་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའློ། །ཡློངས་སུ་མ་དག་

པ་ནི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཏེ་ཁ་དློག་དང་དབིབས་སློ། །དེ་ལ་ལྷའི་

གཟུགས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་བ་བ་གཉིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་མ་དང་

བཅས་པས་ནི་མཚན་མ་དང་བཅས་པའློ། །མཚན་མ་མེད་པས་ནི་མཚན་མ་དང་

བཅས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །མཚན་མར་བཅས་པས་མཚན་

བཅས་ཀི། །དངློས་གྲུབ་རྒྱལ་བ་དམ་པ་བཞེད། །མཚན་མ་མེད་ལ་གནས་པས་

ནི། །མཚན་མ་ཅན་ཡང་འགྲུབ་ཏུ་རུང་། །དེ་བས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །མཚན་མ་

མེད་པ་བསེན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་

འབློར་ནི་རློགས་རིམ་དང་། ཡློངས་སུ་མ་དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ནི་བསྐྱེད་རིམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཤས་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་རྣམ་སྣང་མངློན་བང་གི་ལུང་ཕློགས་མཐུན་དུ་འདིར་དྲངས་པ་

ཡིན་གི། ལུང་དེས་བསྐྱེད་རློགས་སློན་པར་བེད་པ་མིན་ནློ། །ཁློ་ན་རེ། རྣམ་སྣང་

མངློན་བང་གི་ལུང་གིས་རློགས་རིམ་བསན་པར་ཐལ། དེས་དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་

བསན་པ་གང་ཞིག རློགས་རིམ་དེ་དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་

ཁབ་སེ། མི་རག་པ་བས་པ་ཡིན་ཡང་བས་པ་ཞེས་པའི་སྒས་མི་རག་པ་མ་བརློད་པ་

བཞིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་བསྒྲུབ་པའི་གནས་བསན་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། 

དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་དང་། །རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབེན་པ་དང་། །རི་བློ་ནགས་

འདབ་ཆུ་ངློགས་སུ། །རག་ཏུ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་རྣམས་གློ་

སའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། 

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ངློ་བློ་ཡང་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་འཆང་གིས་དེ་

སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ངེས་དློན་དང་། 

མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ནི་ས་ཕློགས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ནི་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་དབེན་པའི་ངེས་དློན་དང་། ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ནི་རི་བློ་ནགས་འདབ་ཀི་ངེས་

དློན་དང་། བ་བསྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆུ་ངློགས་ཀི་ངེས་དློན་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དྲུག་པ་

རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་འཐློབ་པ་ནི་གནས་དེར་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་བསན་པའི་ངེས་དློན་

ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། མེ་ལློང་ཞེས་བ་དགློན་པ་ཆེ། །མཉམ་ཉིད་ཅེས་བ་ས་ཕློགས་

སློ། །སློ་སློར་རློག་བ་རབ་ཏུ་དབེན། །རྣམ་པར་དག་པ་རི་བློ་ནགས། །བ་བ་བསྒྲུབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་ཆུ་ངློགས་སུ། །དྲུག་པ་ཉིད་ནི་བདེ་ཐློབ་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ གསུམ་པ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་བསྒྲུབ་པ་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ལ། དྲང་

ངེས་གཉིས། དང་པློ་ནི། སར་བསྐྱེད་རིམ་གི་རློ་རེ་བཞི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཡང་

བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །གང་ཐློབ་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ཐློབ་བློ། །གང་གིས་ན། རང་གི་སྒློ་གསུམ་ལྷ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྒློམ་པར་

བེད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པ་སེ་བརློན་འགྲུས་དང་

ལྡན་པ་དེས་སློ། །ཐབས་གང་གིས་ན། རློ་རེ་བཞིའི་བསྙེན་པ་བས་པའི་ཐབས་དག་

གིས་སློ། །རློ་རེ་བཞི་ནི་སློང་ཉིད་བང་ཆུབ་ཀི་རློ་རེ། ས་བློན་བསྡུས་པའི་རློ་རེ། 

གཟུགས་ཉིད་རློགས་པའི་རློ་རེ། ཡི་གེ་འགློད་པའི་རློ་རེའློ། །དང་པློ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་

ས་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་

ནི། ཉི་མ་སློགས་ལ་དམིགས་པ་ལས་ལྡང་བའི་དེ་ཉིད་ནས་ཕག་མཚན་ལས་བང་

ཆུབ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྐྱེད་པ་ནས་ཡན་

ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ཡིན་ཞིང་། བཞི་པ་ནི། འདིར་བསྡུས་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་སྐུ་བིན་བརླབས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་རློ་རེ་དང་

པདྨའི་ཡི་གེ་འགློད་པའི་བར་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། དང་པློ་སློང་ཉིད་བང་ཆུབ་

སེ། །གཉིས་པ་ས་བློན་བསྡུས་པའློ། །གསུམ་པ་གཟུགས་ཉིད་རློགས་པ་སེ། །བཞི་པ་

ཡི་གེ་དགློད་པ་འློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གི་རློ་རེ་བཞི་ལས་ཡང་རློགས་རིམ་གི་རློ་རེ་བཞི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་ན། ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །གང་ཐློབ་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་

བློ། །གང་གིས་ན་རང་གི་སྒློ་གསུམ་དང་ལྷ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྒློམ་པར་བེད་པའི་རློགས་

རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ ་བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པ་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དེས་

སློ། །ཐབས་གང་གིས་ན་རློ་རེ་སློང་པ་བཞིའི་བསྙེན་པ་བས་པའི་ཐབས་དག་གིས་

སློ། །འློ་ན་གློང་དུ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་བསྙེན་པར་བཞག་ནས། འདིར་སློང་པ་བཞི་

བསྙེན་པར་བཞག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ་དབེན་གསུམ་སྒྱུ་

ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གི་གནས་སབས་སུ་མཉམ་རེས་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་པ་

བཞི་པློ་དེ་དྲངས་ནས་སློང་ཉིད་ངེས་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ནི་ལམ་འདིའི་

གཞུང་ཤིང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

༈ བཞི་པ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་འབིང་པློ་བེད་ཚུལ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། 

དེའི་ཕན་ཡློན་དང་། རློགས་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་དུས་ཐབས་གང་གིས་

འགྲུབ་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སེ་རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་

པ་པློ། འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་འགྲུབ་པར་འདློད་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་

སྒྱུ་རལ་རེ་བཞིའི་བསན་བཅློས་ལ་མཁས་པ་དེས། དུས་བཞི་སེ་སྤན་སློགས་ཡུམ་

བཞིར་བསྒློམ་པའི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་དང་རེག་བ་རློ་རེ་མར་བསྒློམ་པའི་ཕག་རྒྱ་

གཅིག་སེ་ལེགས་པར་བསབས་པ་ལྔ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དེ་རྣམས་ཀི་གནས་ཡུལ་

ལྔར་ལློངས་སྤློད་པ་སེ། དང་པློ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་བལྟ་བ་དང་། དེ་ནས་གླུ་ལ་

སློགས་པའི་སྒ་སྙན་པ་ཉན་པ་དང་དེ་ནས་ལུས་དང་གློས་ལ་བྱུགས་པའི་དྲི་ཞིམ་པློ་
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སྣློམ་པ་དང་། དེ་ནས་མ་མཆུའི་སྦྲང་རིའི་རློ་འཇིབས་ཏེ་མང་བ་དང་། དེ་ནས་རེག་བ་

ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་རང་དང་རིག་མ་ལྷར་བསྐྱེད། ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད་ནས་

རང་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་

པ་རྭ་དབུས་མའི་ནློར་བུ་ལ་ཡི་གེ་ༀ་གིས་མཚན་པ། བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པློས་

བཀག་པ་དང་། ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་ལས་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་

པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པློས་བཀག་པར་བསྒློམ་པ་

སློགས་ཀི་རབ་སྦྱློར་བ་སེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་སྤི་བློ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཞུ་བ་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པ་འཕློ་མིན་དུ་བཟུང་བའི་བདེ་བ་དང་སློང་པ་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་བསྒློམ་པས་ན་སློམ་པ་ཡིན་པར་རྒྱུད་འདིར་

བཤད་དློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་དབང་པློ་རྣློན་པློས་ཞག་

བདུན་དང་འབིང་གིས་ཟླ་བ་ཕེད་དང་ཐ་མས་ཀང་ཟླ་བ་གཅིག་གམ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་

གཉིས་ནས་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་འབྱུང་བའི་ཞག་གངས་ཀི་བེ་བག་རབ་

བསྐུལ་བ་སེ་དབེ་བ་རློ་རེ་འཆང་ང་ཡིས་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བསན་ནློ། ། ༈ གསུམ་པ་

ནི། མཚན་འཛིན་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དང་དམ་ཚིག་སེ་རློ་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྒྲུབས་ན་ནི། 

དེ་ལ་བརེན་ནས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་དངློས་གྲུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་

པ་ཡིན་ཏེ། གསང་བ་མཆློག་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་སད་དློད་པཀྵ་ཞེས་པ་ཕློགས་ལའང་འཇུག་པས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཕློགས་ཀི་ནང་དུ་འགྲུབ་པར་སློན་ལ། དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕློགས་དློན་དམ་བདེན་པ་

དློན་གི་འློད་གསལ་དང་ཐབས་ཀི་ཕློགས་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་ཀི་ནང་སེ་བདེན་གཉིས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ལས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་

འཇུག་དེ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ ལྔ་པ་བསྐྱེད་རིམ་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་ཚུལ་བསན་པ་ལ། 

དངློས་ཀི་དློན་དང་། མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརན་པར་བ་དགློས་པར་བསན་

པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་དེ་ལ་སེ་

དེའི་ནང་ནས་ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསྒློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་སློང་བའི་བསྐྱེད་

རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་རང་གི་ལུས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་སྐུ་རློ་རེ་དང་སློམ་པ་སེ་ངློ་བློ་

དབེར་མེད་དུ་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་གང་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་ཡུལ་འདི་ནི་

འློག་ནས་འཆད་པའི་རྣམ་སྣང་གཙོ་འཁློར་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་

ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་རློ་རེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་དཔལ་སྤན་མ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ་དེ་ལ། རང་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ལས་འབེད་

བེད་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྒློམ་པའི་རང་གི་ལུས་བིན་

གིས་བརླབ་པའི་གནས་སུ་བས་ཏེ། སྐུ་རློ་རེ་དང་ལྡན་པར་བ་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་

པའློ། །དེར་མ་ཟད་རྣམ་སྣང་གི་འཁློར་ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ལ་ཡང་རང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྒློམས་པས་རང་

གི་ལུས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་སུ་བས་ཏེ། སྐུ་ཡིས་མཚན་པ་ཡི་སེ་སྐུ་རློ་རེ་དང་

ལྡན་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་དེ་ལ་
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སེ་དེའི་ནང་ནས་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ངག་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་གསུང་རློ་རེ་དང་སློམ་པ་སེ་ངློ་

བློ་དབེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་གང་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་ཡུལ་འདི་ནི། 

འློག་ནས་འཆད་པའི་འློད་དཔག་མེད་གཙོ་འཁློར་ཡིན་ལ་དེ་ལ་གསློལ་བ་

འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི། ཆློས་ཀི་གསུང་ལམ་འློད་དཔག་མེད་དཔལ་གློས་དཀར་མློ་

ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ་དེ་ལ། རང་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ལློས་འབེད་བེད་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྒློམས་པས། རང་གི་ངག་བིན་གིས་བརླབ་པའི་

གནས་སུ་བས་ཏེ་གསུང་གི་རློ་རེ་དང་ལྡན་པར་བ་བར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །དེར་མ་ཟད་

འློད་དཔག་མེད་ཀི་འཁློར་ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་

རང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུར་བསྒློམས་པས་རང་གི་ངག་

བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་སུ་བས་ཏེ། གསུང་ལས་བྱུང་བ་ཡི་སེ་གསུང་གི་རློ་རེ་

དང་ལྡན་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པ་གསུམ་དུ་ཡློད་

པ་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་སེམས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་ཐུགས་རློ་རེ་དང་

སློམ་པ་སེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཆེན་པློའི་ཕིར་གང་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་

པའི་ཡུལ་འདི་ནི་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་འཁློར་ཡིན་ལ་དེ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་ཚུལ་

ནི། རློ་རེའི་ཐུགས་འཛིན་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་དཔལ་མཱ་མ་ཀཱི་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པ་དེ་ལ་རང་

ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་ལས་འབེད་བེད་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་དུ་

བསྒློམས་པས་རང་གི་སེམས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་སུ་བས་ཏེ་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

དང་ལྡན་པར་བ་བར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །དེར་མ་ཟད་མི་བསྐྱློད་པའི་འཁློར་ཕློགས་བཅུ་

ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་རང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཆང་དུ་བསྒློམས་པས་རང་གི་སེམས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་གནས་སུ་བས་ཏེ། 

ཐུགས་ལས་བྱུང་བ་ཡི་སེ་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་དང་ལྡན་པར་བ་བར་མཛོད་ཅིག་པའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་བརེན་པར་བེད་དགློས་པར་བསན་

པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་དང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མི་བསྐྱློད་པའམ་ཡང་ན་ཆློས་ཀི་

སེམས་དཔའི་འློད་དཔག་མེད་གང་རུང་གི་རྣལ་འབློར་གིས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་

བསྒློམ་པ་ལ་དབང་བར་བས་ཕིན་ཆད་དུ། དེ་བསྒློམ་པའི་མན་ངག་ལ་རློངས་པས་

འདའ་བར་བེད་ན་ནི། ཚལ་པར་འགས་པ་ནི་རིང་དུ་འགྱུར་བའི་དློན་ཡིན་པས་རྒྱུད་

སིན་བེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་དང་བལ་བའི་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གདློན་མི་ཟ་

བར་རིང་དུ་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རིམ་གཉིས་ཀི་རློ་

རེ་བཞིའི་སྦྱློར་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་

པའི་དམ་ཚིག་སེ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་རློགས་རིམ་པའི་བསྒྲུབ་པའི་མཆློག་མི་སློབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་ཡིན་ལ། དེ་བརློད་བར་བས་ནས་བསན་པ་སེ་

བཤད་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་

བཅུ་གཉིས་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་སྙམ་ན། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །ཞེས་པ་ནས། རློལ་མློ་འདི་དག་རབ་ཏུ་བསྒློམ། །ཞེས་

པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་སུ། །ཞེས་པ་ནས། 

དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་བསྒྲུབ། །ཅེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། མཾ། 

ལུས་དང་ངག་སེམས་རློ་རེ་ལ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པའི་

བར་དགློངས་པས་བཤད། འཁློར་ལློ་འློད་འཕྲློ་མདངས་མཆློག་ཅན། །ཞེས་པ་ནས། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད། ལམ་གི་བཞི་མདློའམ་ཤིང་གཅིག་

དྲུང་། །ཞེས་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རག་ཏུ་བསྒྲུབ། །ཅེས་པའི་བར་དགློངས་པས་

བཤད། སྦྱློར་གསུམ་རློ་རེ་ཅན་རྣམས་ཀི། །ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད། བསྙེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རི་

དག །ཅེས་པ་ནས། སགས་ཀི་དེ་ཉིད་དློན་བསྒྲུབ་པའློ། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་

བཤད། དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་དང་། །ཞེས་པ་ནས། བསྒློམས་ན་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། དུས་བཞི་དག་ཏུ་རབ་སྦྱློར་

བས། །ཞེས་པ་ནས། ང་ཡིས་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བསན། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

བཤད། གསང་བ་མཆློག་ལས་བྱུང་བ་ལ། །ཟླ་བ་ཕེད་ཀིས་འགྲུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་

པ་གཉིས་དགློངས་པས་བཤད། དེ་ལ་འདི་ནི་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་སློམ་པའི་ཡུལ་ལློ་ཞེས་

པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་སྦྱློར་བའི་དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་

མཆློག་བསན་པའི་ལེའུ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཤད་པའློ། །

དེ་ལྟར་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་དེ་དགློངས་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས། དྲང་ངེས་གཉིས། དགློངས་དགློངས་མིན་གཉིས། 

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ་རློགས་རིམ་པས་དངློས་

གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་ལྡང་བའི་ཚུལ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པས་ཕི་རློལ་གི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་རིག་

འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང་། སགས་ཀི་རི་ལུ་ལ་བརེན་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པློའི་གཟུགས་སུ་བསྒློམས་ནས་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པ་དང་། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་རིག་མ་ལ་བརེན་པ་དང་། སྐྱེ་བློ་སལ་ལྡན་སློགས་དགུག་པ་དང་། དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མློང་དུ་རྒྱས་གདབ་པ་དང་། ལས་ཀི་དབེ་བས་ཤ་ལྔ་ལ་སློགས་

པ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་རྒྱས་པའི་ཕིར་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། ཁ་

ཟས་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་། རློགས་རིམ་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་ཚུལ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དང་། ཐུན་མློང་གི་བསྙེན་པ་རློ་རེ་བཞི་དང་། 

མཆློག་གི་བསྙེན་པ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་དང་། རིམ་གཉིས་ཀི་བསྒྲུབ་པ་མདློར་

བསྡུས་པ་དང་། སྤློས་མེད་འབིང་གི་སྤློད་པ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་

པའི་དུས་ཐབས་གློང་གིས་འགྲུབ་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབས་ཀིས་

གསློལ་གདབ་གསུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས། འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་

བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས། གང་ཟག་ལྔ་པློ་དེའི་

རྒྱུད་ལ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་ཆགས་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་མཐའ་

དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ དློན་བསྒློམ་པ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ། ལེའུ་

དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པས་ལེའུ་

དང་པློའི་དློན་བཤད་པ་དེ་ནས་རིམ་གཉིས་ལ་བརན་པ་ཐློབ་ཅིང་སྤློད་པ་གསུམ་གང་

རུང་ལ་གློམས་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཚུད་པར་བས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རིམ་གཉིས་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གདུལ་བ་རྣམས་རང་དང་བསན་པ་

ལ་འདུན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཚར་གཅློད་དང་རེས་འཛིན་གི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཀང་

ཉམས་སུ་བང་བར་བའློ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་

བཅུ་གསུམ་པ་འདི་གསུངས་སློ། །

 ༈ གཉིས་པ་ལ། ལས་ཚོགས་ལ་གསློལ་བ་གདབ་པ་དང་། གསློལ་བ་བཏབ་

པའི་དློན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་གསློལ་

འདེབས་ཀི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། བསློད་པས་སློན་པ་མཉེས་པར་བ་བ་དང་། མངློན་

པར་འདློད་པའི་དློན་ལ་གསློལ་བ་གཏབ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གསུང་བར་

གསློལ་བ་བཏབ་བློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། གང་གིས་གསློལ་ན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རློ་རེ་ལྟར་

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆློག་རང་རྒྱུད་ལ་འཛིན་ཅིང་། འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་

ལ་སློགས་པ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་བདེ་

བར་གཤེགས་པ་ཀུན་དང་། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ཞི་སློགས་ཀི་དློན་ཡང་དག་པར་

འབྱུང་བ་ལ་བརློན་པར་མཛད་པའི་ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་

ཕག་རྒྱ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་སློ། །གང་ལ་གསློལ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་

གི་ཐུགས་ལ་བཞུགས་པས་ན་ཐུབ་པ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དློན་ཏེ་དངློས་གྲུབ་ཀུན་གདུལ་བ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པར་སྩློལ་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་

པས་ན་རློ་རེ་ཅན། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སློན་པ་ཆེན་པློ་

ཡིན་པས་ན་སློན་པ་ཆེ་སེ། འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གཉིས་དམ་ཚིག་སེ་རློ་མཉམ་

པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་མཁེན་པ་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་ལ་གསློལ་ཏློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསློལ་ན། ཕི་ནང་གི་མཆློད་པས་

མཆློད་དེ་ཕག་འཚལ་ནས་སློ། །དློན་གང་གསློལ་ན། ཚར་གཅློད་དང་རེས་འཛིན་གི་

ལས་ཚོགས་རྣམས་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་དབིངས་འདི་

གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་ངློ་མཚར་ན་སངས་རྒྱས་

ཐློབ་པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་གློང་དུ་བཤད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག བསྐྱེད་རིམ་གི་རློ་

རེ་བཞི་ལས་འདས་པས་ན་བཟང་པློ་སེ་དེ་ལའློ། །ཡང་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་རློ། །གང་

ལ་ངློ་མཚར་ན་བང་ཆུབ་འབས་དུས་ཀི་སྦྱློར་བ་དྲུག་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་

ཐབས། བདེན་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ན་

མཆློག རྒྱུད་ཀི་སྙིང་པློའི་དློན་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ངློ་མཚར་རློ། །ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་

མཚར་བའློ། །གང་ལ་ངློ་མཚར་ན་ཆློས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ཏེ་དབེར་མི་ཕེད་པ་

བདེན་འཛིན་གི་སྤློས་པ་མཐའ་དག་ཞི་བ་དེ་ལའློ། །ཡང་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་རློ། །གང་

ལ་ན། སགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཚུལ་ཏེ་

ཐབས་སགས་བ་མེད་ཀི་ལམ་རྣམས་ཉན་ཐློས་སློགས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པར་

བསན་པ་དེ་ལའློ། །དེ་ཡང་ར་ཤེ་ལས། རེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ངློ་བློ་
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ཉིད་ཀིས་ཞི། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེན་འབེལ་གི་ཆློས་རྣམས་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་

སྐྱེས་པའི་ཁད་པར་ཅན། མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ངློ་བློར་རང་བཞིན་གིས་

སློང་པ་ཡིན་ལ། མ་བརགས་ན་ཉམས་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཡློད་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ། སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་ཐབས་ཀིས་འབས་དུས་ཀི་རློ་རེ་སེམས་

དཔའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་རློགས་

རིམ་པས། ཡིད་དུ་འློང་བ་དབངས་གསལ་ལས་བཏུས་པའི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་

སགས་རྣམས་ཀུན་གང་དུ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་། དཀིལ་འཁློར་

བཞིའི་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་བེད་པ་དེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བཤད་དུ་གསློལ། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་དང་དབེར་མི་ཕེད་པར་བསྒློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རླུང་སགས་དབེར་མེད་ཀི་

རློ་རེ་བཟླས་པས་སྦྱློར་བ་ཡིས། མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སློབས་བཅུ་དང་

མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། གནས་

སབས་སུ་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བིན་གིས་

རླློབ་པ་དེ་བཤད་དུ་གསློལ། སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་གསང་སགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

རིགས་ཏེ་ཚོགས་གང་དུ་བསྡུས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཚན་མ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་

གེ་གསུམ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསང་སགས་བཟླ་བར་བེད་པའི་ངེས་དློན་རློ་རེ་བཟླས་པ་དེ་དེ་རིང་སེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་

གསུང་དུ་གསློལ། དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་ཅན་དུ་སློབ་བཞིན་པའི་ཡེ་

ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་གསན་ནས་རློགས་པའི་ཕིར་

དུའློ། །དུས་ཏེ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སགས་ཀི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་

ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་རབ་ཏུ་བསྒློམས་པས། གཞན་གང་དང་ཡང་མཉམ་པ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཤད་དུ་གསློལ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བཟླས་པའི་ཆློ་ག ལས་ཚོགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དེ་དང་

འབེལ་བའི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། རླུང་གི་རློར་བཟླས་ཕན་

ཡློན་དང་བཅས་པ། མཆློད་པའི་ཆློ་ག བཟླས་པའི་རབ་དབེ། དུག་གསུམ་གི་དློན་

བསྒློམ་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་

འཇུག་པ་དང་། རློ་རེ་བཟླས་པ་དངློས་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གསུངས་

སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་གསུངས་ན། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་རེས་དེ་ནས་

སློ། །གང་གིས་གསུངས་ན་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ལ་ཆློས་སློན་པར་མཛད་པས་ན་སློན་པ། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པར་མཛད་པས་ན་རློ་རེ་

འཛིན་པ། ནམ་མཁའ་རློ་རེ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། ཡེ་ཤེས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་འབྱུང་བ་སེ་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་

རྣམས་དང་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་པར་བེད་པས་ན་བེད་པ། གཞན་
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གིས་རང་ལ་མངློན་སྤློད་དང་དབང་ལ་སློགས་པ་བས་པ་རྣམས་གཅློད་པར་བེད་པས་

ན་སྐྱེད་པ། དམ་པ་ཚངས་པ་སློགས་དང་དེ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ནི་དག་བཅློམ་ལ་

སློགས་པའློ། །དེ་རྣམས་ལས་ཀང་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་གསུངས་

སློ། ། གང་གསུངས་ན་འློག་ནས་བཤད་པའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་འདི་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་རྣམས་ཀི་དློན་ཀུན་གང་དུ་

བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ནི་རློ་རེ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་རླུང་ལྡང་

འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་སུ་མི་ཕེད་པར་མཚན་པ་སེ་དབེར་མེད་དུ་

སྦྱར་ནས་བཟླ་བ་ཡིན་པས་ན་རློ་རེ་བཟླས་པ་ཞེས་བའློ། །རློ་རེ་བཟླས་པ་དེ་ལ་དབེ་

ན་སྐུ་རློ་རེ་གསུང་རློ་རེ་ཐུགས་རློ་རེའི་བཟླས་པ་གསུམ་དུ་ཡློད་ལ། རློ་རེའི་མཐར་ཏེ་

རློ་རེ་སེམས་དཔར་གགས་པའི་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་

གསུམ་གི་རང་གདངས་བཀློད་པ་སེ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་

སྦྱར་ནས་བཟླློ་བ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ཞེས་བའློ། །འློ་ན་

དེ་འདྲ་བའི་རློར་བཟླས་དེ་རེན་གང་ལ་གནས་ནས་བེད་སྙམ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རློ་རེ་བཟླས་པ་རྣམས་ཀི་གནས་སམ་རེན་ནི། གཞིའི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་གགས་པའི་སྒྲུབ་

པ་པློའི་ཕུང་པློ་རིང་པའི་རེན་ལ་གནས་ནས་སྤློ་བ་སེ་རླུང་ཕིར་ལྡང་བ་དང་དེས་མཚོན་

པའི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་གནས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དག་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་

ཤར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བའློ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་

བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་བས་པ་འདི་ཡིས་ནི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་

གི་ཐུགས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། ༈ གཉིས་པ་ལ། དབང་པློ་རབ་ཀི་མཆློད་པ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དབང་པློ་ཐ་མའི་མཆློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཟུང་འཇུག་པས་

རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་། 

ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམས་ནས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་

མཆློད་པའི་མཆློག་བརག་པར་བས་ན་ནི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་

གི་ཐུགས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འཆད་ན་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཟུང་

འཇུག་པ་དེས་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ཕྲ་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ནས་ནམ་

མཁའ་ཁབ་པར་ཉེར་སྤློད། འདློད་ཡློན། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་

པའི་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་

གི་ངློ་བློར་བསམས་ནས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློད་པའི་

མཆློག་བརག་པར་རབ་ཏུ་བ་བ་འདི་ནི་བ་ན་མེད་པའི་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་མཆློག་

ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་དམ་པའློ། །ཉེར་སྤློད་ལ་སློགས་པའི་མཆློད་པ་རྣམས་བ་ན་

ཡློད་པའི་མཆློད་པར་བཞག་ཀང་རེན་ཟུང་འཇུག་པས་འདི་ལྟར་བས་ནས་མཆློད་པའི་

ཆ་ནས་བ་ན་མེད་པའི་མཆློད་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་མཆློད་པ་ལས་གཞན་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་པའི་

མཆློད་པ་བཤད་ན་མཆློད་ཡུལ་གི་ལྷ་དང་། མཆློད་པའི་ལྷ་སྤན་མ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སློ་སློ་སེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དབེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་རློ་རེ་

གསུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་སྤློ་བར་བ་སེ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་བདག་

མེད་པར་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཟིན་པའི་སྒློ་ནས་ཉེར་སྤློད། འདློད་ཡློན་རྒྱལ་སྲིད་

སྣ་བདུན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ནམ་མཁའ་ཁབ་པར་སེམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་ཏེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བློའི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་སྤློ་ཞིང་། མཆློད་ཡུལ་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་བས་ཏེ་

མཆློད་པའི་བ་བ་རློགས་ནས་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བ་བ་དང་ཐུན་གི་མཐར་བརློད་ནས་

ཏེ་གང་དུ་སྤློས་པའི་རློ་རེ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་རྣམས་ཚུར་རང་ལ་སྤློ་བ་

སེ་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་སློགས་དང་ཁ་སྦྱློར་ཏེ་

ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་མཆློད་པ་འདི་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤན་ཕེ་

བའི་སངས་རྒྱས་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་བསྐྱེད་རིམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་

གིས་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་བཟླས་པ། རློར་བཟླས་ཀི་གཙོ་བློ་རིན་

པློ་ཆེའི་བཟླས་པ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་བརེན་པའི་ཐློགས་མེད་ཀི་བཟླས་པ། ཁློ་བློའི་

བཟླས་པ། དུག་གསུམ་གི་བཟླས་ས་པ། མ་ནིང་གི་བཟླས་པ་དང་དྲུག་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་སྐུ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བར་བཤད་པའི་སྐུའི་རློ་རེ་རྣམ་

སྣང་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པར་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་

ཡི་གེ་ༀ་གི་སྒ་ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་ན་དངློས་པློ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རྣམ་

པར་དཔློད་པའི་རིགས་པས་དཔད་པ་ན་དངློས་པློ་མེད་པ་སེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་

པར་རློགས་པ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་ༀ་ཡིག་གི་དློན་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

སེམས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་སྐུའི་བཟླས་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་

གསུང་གི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བར་བཤད་པའི་གསུང་གི་དམ་ཚིག་འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པར་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཨཱཿཡིག་དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འཛིན་པས་ན་སྒ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་པས་

རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་སྒ་མིན་པ། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་ཨཱཿཡིག་གི་དློན་དེ་

ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་གསུང་གི་བཟླས་པ་ཡིན་པར་བཤད་

དློ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བ་སེ་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་མི་

བསྐྱློད་པའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པར་སྐྱེད་པར་བེད་

པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་དེ་སྒས་བརློད་ཅིང་ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འཛིན་པས་ན་དངློས་པློ་དང་། དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པ་ན་དངློས་པློ་མེད་པར་གནས་

པ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་རློ་རེ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་དློན་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་

པར་བེད་པ་དེ་ནི་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་བཟླས་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མགློན་པློ་བཞིའི་རླུང་དུས་ཏེ་ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དང་རྣམ་པར་དཔད་པ་སེ་དབེར་

མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་དློན་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་གསུམ་

གི་གདངས་སུ་ཤར་བ་ལ་ཡིད་རེས་སུ་འགློ་བ། ངློ་བློ་ཉིད་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་

བས་ན་བཟང་པློ། རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཟླས་པས་ནི་རླུང་རྣམས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་

ལེ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པློ་ཆེ་དློན་གི་འློད་གསལ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་བཟླས་

པ་དེ་ནི་འདློད་དློན་སེར་བས་རིན་པློ་ཆེའི་བཟླས་པ་ཞེས་བའློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། ར་

བའི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་ཀི་ནུས་པ་ཐློན་པའི་མཚམས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་མི་

ཤིགས་པ་ལས་དབང་པློའི་སྒློ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནས་སྤློ་བ་དང་སྡུད་པའི་སྐུའི་སྤིན་ཏེ། 

ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་ཕིར་བཞུད་པ་ཧཱུཾ་གི་གདངས་དང་། ནང་དུ་བློན་པ་ༀ་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གདངས་དང་། ནང་དུ་གནས་པ་རློ་རེའི་དློན་ཨཱཿའི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་

བའི་ཡན་ལག་གི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་དེ་ནི་ལློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་དབང་

ཤེས་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་བེད་པའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས་ན་ཐློགས་མེད་ཀི་

བཟླས་པར་བཤད་དློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་ནས་

དམ་ཚིག་སེ་བསད་བསྐྲད་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཅན་

གི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས། རང་གི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པའི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའི་རློ་རེར་བསྐྱེད་ནས་ༀ་ལ་སློགས་པའི་སགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་རང་གཞན་

གིས་ཐློས་པར་གགས་ཏེ་བཟླློ་བ་དེ་ནི་ཁློ་བློའི་བཟླས་པ་ཞེས་བ་བར་བཤད་དློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། རེན་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་འདློད་པའི་དློན་ཏེ་འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་

ཆགས་པའི་བསམ་པས་དེ་ལྔ་ཚོལ་བ་ལྷུར་ལེན་པའི་འབད་པས་མློས་པ་སེ་ངལ་བར་

གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཀུན་ཏུ་སྐྱློབ་ཅིང་ཕན་པར་དགའ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་

གཏི་མུག་ཅན་རྣམས་ཀི་གཏི་མུག་རྣམ་པར་དག་པར་འདློད་པའི་བསམ་པས་གཏི་

མུག་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་འློད་གསལ་དུ་དེ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་བསམ་

གཏན་གཉིས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇློག་པ་སེ་འཇུག་པར་བེད་པ་དེ་ནི་གཏི་མུག་

གི་བཟླས་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །འཁིག་པའི་འདློད་ཆགས་ཀི་སེམས་རློ་རེ་ལྟར་

བརན་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཁིག་ཚིག་ཕློ་མློ་ཕན་ཚུན་དུ་སྨྲ་བར་བེད་ཅིང་། 

ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་འདློད་ཆགས་ཅན་རྣམས་ཀི་

འདློད་ཆགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་པར་འདློད་པའི་བསམ་པས་འདློད་ཆགས་ཀི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་འློད་གསལ་དུ་དེ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་དེ་བསམ་

གཏན་གཉིས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཞག་པ་སེ་འཇུག་པར་བེད་པ་དེ་ནི་འདློད་

ཆགས་ཀི་བཟླས་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། །གཞན་ལ་ཞེ་སང་བའི་བློ་རློ་རེ་ལྟར་བརན་

པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པ། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལ་གནས་པའི་

སེམས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཀི་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའི་འདློད་པའི་བསམ་པས་

ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་འློད་གསལ་དུ་དེ་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་དེ། བསམ་

གཏན་གཉིས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཞག་པ་སེ་འཇུག་པར་བེད་པ་དེ་ནི་ཞེ་སང་གི་

བཟླས་པ་ཡིན་པར་བཤད་དློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། རློ་རེ་གསུམ་དམ་ཚིག་སེ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་། རློ་རེ་ཅན་

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་དབུ་མ་དམ་ཚིག་སེ་དློན་

གི་འློད་གསལ་དང་། རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་པློའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་

དུ་བས་པའི་འློད་གསལ་རྣམས། དཔེར་ན་མ་ནིང་ཕློ་མློ་གཉིས་གང་གི་ཡང་ཕློགས་

སུ་མ་ལྷུང་བ་ལྟར་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བའི་དེ་འདྲ་བའི་འློད་གསལ་སྒློམ་པར་

བེད་པ་ནི་མ་ནིང་གི་བཟླས་པ་ཞེས་བ་བར་བཤད་དློ། །འདི་ལ་སལ་ལྡན་གགས་པ་

དང་གན་ལ་སློགས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། གཞུང་འདི་དག་གི་དློན་དུ་བས་ནས་རློར་བཟླས་

ལ་དབེ་བ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཡློད་དེ། རིགས་དྲུག་དང་། ཁློ་བློའི་བཟླས་པ་དང་། དུག་

གསུམ་གི་བཟླས་པ་དང་། མ་ནིང་གི་བཟླས་པ་རྣམས་སུ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་

ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྐུ་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟ་བར་བེད་པ་དང་། ཁློ་བློའི་བཟླས་པ་ནི་ངག་བཟླས་དང་། 

དུག་གསུམ་གི་བཟླས་པ་ནི་སེམས་ཅན་དུག་གསུམ་ཅན་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་

འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། མ་ནིང་གི་བཟླས་པ་ནི་འློད་གསལ་བསྒློམ་པ་ཉིད་ཡིན་པར་

བཤད་པས་དེ་རྣམས་ལ་རླུང་གི་བཟླས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། འདློད་ཆགས་ཀི་དློན་བསྒློམ་པ་དང་། གཏི་མུག་དང་ཞེ་སང་གི་

དློན་བསྒློམ་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་

པས་ཐློབ་བའི་དློན་རློགས་པར་བེད་པ་དང་། ལམ་དེ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་བུད་མེད་ཀི་

རེན་གིས་ཀང་མཆློག་འགྲུབ་པར་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རློགས་པར་

མཛད་དློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་རློགས་ན། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་

གིས་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀིས་སློ། །གང་རློགས་ན། སེམས་ཅན་

ཀུན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པས་ཏེ་ཕན་པར་བེད་པའི་བང་ཆུབ་རློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་

དེའློ། །ཐབས་གང་གིས་རློགས་ན། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་པས་ཏེ། ཁ་

སྦྱློར་ལས། ཆགས་པ་མ་ཡིན་ཆགས་བལ་མིན། །དབུ་མར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆགས་པ་མཆེད་པ་མིན། ཆགས་བལ་སྣང་བ་མིན། དབུ་

མ་ཉེར་ཐློབ་ཏུ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་འདློད་ཅིང་ཆགས་

པའི་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒློམ་པའི་ཐབས་ཀིས་རློགས་པར་

མཛད་དློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། འདློད་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པའི་བང་ཆུབ་ནི་སྐྱེས་པ་ཁློ་ནའི་

རེན་འབའ་ཞིག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་མ་ཟད་ཀི། བུད་མེད་ཀི་རེན་གིས་

ཀང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པ་ཡློད་པར་བསན་པའི་ཕིར་རིག་པ་ཆེན་མློ་སྤན་ཞེས་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། །དེ་ལ་རིག་པ་ཆེན་མློ་ནི་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཤིང་

འདློད་པའི་བསན་བཅློས་ལ་ལེགས་པར་བསབས་པའི་སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་ཡུམ་

བཞིར་བསྒློམ་པའི་རིགས་ཅན་གི་པདྨ་ཅན། གང་པློ་ཅན། དུང་ཅན་མ། རི་དྭགས་ཅན་

གི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཀིས་འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པར་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་

བའི་དློན་གི་འློད་གསལ། འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བེད་པ་དེ་རག་ཏུ་

བསྒློམ་པ་ལ་བརློན་པ་དང་ལྡན་པ་བསན་པ་དག་གིས་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡློད་དློ། །འློ་ན་བུད་མེད་ཀི་རེན་གིས་

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཆློག་འགྲུབ་པ་ཡློད་ན། སྐྱེས་པས་ལམ་བགློད་པའི་རིམ་པ་ལས་

ལློགས་སུ་བུད་མེད་ཀིས་ལམ་བགློད་པའི་རིམ་པ་མ་གསུངས་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། འློག་སྒློར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་བསྒློམ་པ་ལྟ་བུ་ལམ་གི་

ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་སྐྱེས་པས་ལམ་བགློད་པའི་རིམ་པ་གསུངས་པ་དེ་

ཉིད་བུད་མེད་ཀིས་ལམ་བགློད་པའི་རིམ་པར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཤེས་རབ་

མ་ལ་བརེན་ནས་ཐབས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དགའ་བཞི་དང་སློང་བཞི་དྲངས་ཏེ་ཡང་དང་ཡང་

དུ་བསྒློམ་པར་བས་པའི་འློད་གསལ་གི་མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་བཞིན་

དུ། ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རབ་མས་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་དགའ་བཞི་དང་སློང་བཞི་

དྲངས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གློམས་པར་བས་པའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་

མཐར་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པློ་ལ། དྲང་བའི་དློན་དང་། ངེས་པའི་དློན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

གཏི་མུག་གི་དམ་ཚིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། དེའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ་བམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་དང་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་དང་རློ་རེ་ཅན་ས་སྙིང་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱུད་འདིར་ཕྲེང་སགས་མ་གསུངས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕྲེང་སགས་ཀི་སྒློ་

ནས་བཟླས་པ་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་སབས་སུ། མ་ནིང་སེ་འློད་

གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་དག་གི་གནས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་བཟླས་པས་འགྲུབ་པའི་

དངློས་གྲུབ་དམ་པ་བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་སེར་བར་བེད་དློ། །གསློད་ལ་རག་ཏུ་བརློན་པ་དག་

དང་ལྡན་ཞིང་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ལས་ཅན་གི། མཆློག་གི་ཆློས་ཅན་བརློན་འགྲུས་དང་

ལྡན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་མི་བསྐྱློད་པ་འབྱུང་བའི་

གནས་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར་

གིས་གསློད་པའི་དློན་གི་ལས་སྦྱློར་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། གཏི་མུག་གི་དམ་ཚིག་མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་ཅན་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས། 

མ་ནིང་སེ་ལུགས་ལྡློག་གི་ཉེར་ཐློབ་དག་གི་གནས་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བས་པ་ལས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་པས་དངློས་གྲུབ་དམ་པ་རབ་ཏུ་སེར་བ་སེ་སྩློལ་བར་མཛད་

དློ། །དེ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ནི་མཆློག་གི་ཆློས་རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐློབ་པར་འདློད་

པ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས། ཞེ་སང་སྣང་བ་དང་དེ་འབྱུང་

གནས་སུ་བས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་གསུམ་དང་། ཁློ་བློ་མཆེད་

པ་དང་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་བཅུ་དང་དེས་མཚོན་པའི་ཉེར་ཐློབ་

དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་པློ་རྣམས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསློད་པ་སེ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པ་ལ་རག་ཏུ་བརློན་པ་དག་གིས་གསློད་པ་སེ་ཕུང་པློ་

སློགས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་

པློའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་

པློ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་ལས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ལ། རིགས་ལྔའི་ལས་རྒྱལ་མཆློག་དང་། དེའི་སློན་དུ་བ་བའི་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་དང་། དེའི་སློན་དུ་བ་བའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བསྒློམ་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི། རང་རྣམ་སྣང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་

ཀིས་རང་གི་སྙིང་ཁའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་རྣམ་སྣང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་འཁློར་ལློ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་

ཅན་དུ་བསྒློམ། དེའི་ཐུགས་ཀར་གསལ་བ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་

པར་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་བསྐྱེད། དེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་འཁློར་ལློའི་

སགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ༀ་ཡིག་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་དློན་ཏེ་

གང་ལ་ཞི་བའི་ལས་བ་བའི་བསྒྲུབ་བ་དེ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་

དྲངས་ཏེ། སྙིང་ཁའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་པ་ལ་འློག་

ནས་འཆད་པའི་ཞི་བའི་ལས་རྣམས་བསྒློམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །རང་མི་བསྐྱློད་པ་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་སྙིང་ཁའི་

དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་བསྒློམ། དེའི་ཐུགས་

ཀར་རློ་རེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་

བའི་ནང་གི་དབུས་སུ་རློ་རེའི་སགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འཕྲློས་

པའི་འློད་ཟེར་གིས་དློན་ཏེ་གང་དབང་དུ་བ་རྒྱུའི་བསྒྲུབ་བ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་

གཡློན་པ་ནས་དྲངས་ཏེ། སྙིང་ཁར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བཞག་པ་ལ་འློག་ནས་འཆད་པའི་དབང་གི་ལས་རྣམས་བསྒློམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་

བའློ། །རང་རིན་འབྱུང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པློ་རྣམས་

ཀིས་རང་གི་སྙིང་ཁའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་རིན་འབྱུང་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་

ཅན་དུ་བསྒློམ། དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། རིན་པློ་ཆེའི་གདན་ལ་

རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པའི་ལྟེ་བའི་ནང་གི་དབུས་སུ་གནས་པའི་རིན་ཆེན་སགས་ཏེ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སྭ་ཡིག་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་དློན་ཏེ། གང་ལ་རྒྱས་

པའི་ལས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་གང་ཟག་དེ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་

དྲངས་ཏེ་སྙིང་ཁར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ། འློག་

ནས་འཆད་པའི་རྒྱས་པའི་ལས་རྣམས་བསྒློམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །རང་འློད་

དཔག་མེད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀི་རང་གི་སྙིང་

ཁའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་འློད་

དཔག་མེད་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་བསྒློམ། དེའི་

ཐུགས་ཀར་ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་གདན་ལ་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་པདྨའི་སགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཨཱཿ ཡིག་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་དློན་ཏེ་གང་ལ་དབང་གི་ལས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་གང་

ཟག་དེ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་དྲངས་ཏེ། སྙིང་གའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་འློག་ནས་འཆད་པའི་དབང་གི་ལས་རྣམས་

བསྒློམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །རང་དློན་གྲུབ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དློན་གྲུབ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་རལ་གི་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་

པ་ཅན་དུ་བསྒློམ། དེའི་ཐུགས་ཀར་དམ་ཚིག་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་

དབུས་སུ་རལ་གི་གནས་པའི་རལ་གིའི་ཡུ་བའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་རལ་གིའི་སགས་ཏིང་

ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱ་ཡིག་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་དློན་ཏེ། གང་ལ་དབང་གི་

ལས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་གང་ཟག་དེ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་དྲངས་

ཏེ་སྙིང་གའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་པ་ལ་འློག་ནས་འཆད་

པའི་དབང་གི་ལས་རྣམས་བསྒློམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་

པློ་ནི། རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལྔ་པློ་ཀུན་གི་དབུས་དང་ནང་གི་

ངློས་བཞི་གྲྭ་བཞི་ཕིའི་གྲྭ་བཞི་སྒློ་བཞི་སྒློའི་གཡས་གཡློན་རྣམས་དང་མཚམས་བཞི་

དང་སེང་འློག་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་རྣམས་

རང་རང་གི་གནས་སུ་གློ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དགློད་པར་བ་བ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་

སྒློ་ནས་ཞི་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལྷ་དང་འློད་ཟེར་ཁ་དློག་དཀར་པློ་དང་། རིན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འབྱུང་གི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ལྷ་རྣམས་དང་འློད་ཟེར་རྣམས་ཁ་དློག་

སེར་པློ་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་སྒློ་ནས་དབང་གི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་འློད་ཟེར་དང་ལྷ་

རྣམས་ཁ་དློག་དམར་པློ་དང་། མི་བསྐྱློད་པ་དང་དློན་གྲུབ་ཀི་སྒློ་ནས་དྲག་པློའི་ལས་

བསྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ལྷ་དང་འློད་ཟེར་གི་ཁ་དློག་ནག་པློ་སེ། འློད་ཟེར་ལྔའི་བེ་བག་གིས་

ལས་ཀི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལྷ་རྣམས་ཕིར་སྤློ་བ་དང་ནང་དུ་སྡུད་པའི་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དེ་བསྒློམས་ན་བང་ཆུབ་སེ་འདློད་པའི་དློན་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་

དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སགས་པ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡིད་ཀི་སྤློ་བ་སེ་སྤྲུལ་པ་དང་བསྡུ་བར་བ་བའི་ལྷ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་དང་

རློགས་རིམ་གི་བེ་བག་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་པར་བསྒགས་སློ། །དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་

པས་ལྷ་སྤློ་བའི་ཚེ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་བེ་བག་གིས་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ཕིར་སྤློ་བ་དང་

ནང་དུ་བསྡུ་བར་བའློ། །དེ་ཡང་ལུས་སྐུ་རློ་རེའི་ངློ་བློ་ཉིད་དང་ངག་གསུང་རློ་རེའི་ངློ་བློ་

ཉིད་དང་སེམས་ཐུགས་རློ་རེའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བས་ནས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཕིར་

སྤློ་བ་དང་། ནང་དུ་བསྡུས་ནས་རང་རང་གི་གནས་སུ་བཀློད་ནས་དེ་དག་ལ་མཆློད་པ་

དང་བསློད་པ་བས་ན་དེ་ལྟར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་ཀུན་གིས་མཆློད་པའི་གནས་སུ་

འགྱུར་ཞིང་འདློད་པའི་དློན་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །རློགས་རིམ་པས་ལྷ་སྤློ་བ་དང་

བསྡུ་བའི་ཚེ་རློགས་རིམ་གི་ལྷ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་པློ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་འཁློར་

ལློའི་ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་བསྡུ་བར་བ་བ་དང་། དེ་ཡང་རློ་རེའི་རིགས་སློགས་ལྔར་བསྡུ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་། དེ་ཡང་རློ་རེ་གསུམ་གི་ལྷར་བསྡུ་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཀང་རློ་རེ་འཆང་གཅིག་ཏུ་

བསྡུ་བར་བེད་པ་བཞིན་དུ་སྤློ་བའང་བསྒློམ་པ་སེ་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་དེའི་སློན་དུ་བ་བ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བསྒློམ་པ་ནི། སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་། 

གསུང་རློ་ར་ེའློད་དཔག་མེད། ཐུགས་རློ་ར་ེམ་ིབསྐྱློད་པ་དང་། དེས་མཚོན་པའ་ིརིན་འབྱུང་

དང་དློན་གྲུབ་སེ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་སྙིང་གའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་

དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རང་རང་གི་བདག་པློ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་གཟུགས་བསམས་

ནས་དེའ་ིཐུགས་ཀར་རང་རང་ག་ིསགས་རློ་ར་ེས་ེཏིང་ང་ེའཛིན་སེམས་དཔའ་ༀ་ཡིག་ལ་

སློགས་པའི་གཟུགས་དག་བསྒློམ་པར་བ་བའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་རློགས་རིམ་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ནི། བསམ་གཏན་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་

རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བ་བཞིའི་

དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པ་བཞི་དག་གི་རླུང་ཁ་དློག་རྣམ་པ་བཞིར་གནས་པ་ཀུན་བརགས་

ལ་སེ་ཤེས་པར་བས་ནས་སྙིང་གར་ཏེ་སྲློག་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་

བཞིའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་སགས་ཡི་གེ་གསུམ་གི་དློན་ཏེ། 

ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་

བསྒློམས་ནས་ཏེ་བས་པའི་ཐབས་ཀི་རློ་རེ་རྣམ་པ་བཞི་སེ་སྲློག་འཛིན་ལ་སློགས་པའི་

དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་བཟླས་པས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

འདི་ནི། ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའི་སགས་པ་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྣློད་

མིན་པ་ལ་རབ་ཏུ་གསང་བར་བ་བའི་བཟང་པློ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ལུང་ལས་བརྒྱུད་པ་ལས་འློངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ནི། ནད་ལ་སློགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་ཞི་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་སྤན་གི་ཚུལ་ཏེ་ཁ་དློག་དཀར་ཞིང་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་

ནས་དལ་བར་རྒྱུ་བའི་སྲློག་འཛིན་ཆུའི་རླུང་གིས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་རློར་

བཟླས་བེད་པ་དང་། ཚེ་དང་ཤེས་རབ་སློགས་རྒྱས་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་གསེར་

ཞུན་མའི་མདློག་ལྟར་རྣམ་པར་སྣང་བར་མཛད་ཅིང་མཛེས་པའི་རིན་ཆེན་འབྱུང་

གནས་ཀི་རླུང་ཐུབ་སེལ་སའི་རླུང་སེར་པློས་གཙོ་བློ་བས་ནས་སྣ་བུག་གཉིས་ནས་

དྲག་ཏུ་རྒྱུ་བ་ལ་རློར་བཟླས་བེད་པ་དང་། རང་དང་ཆློས་ལ་དད་པར་བེད་པའི་དབང་

གི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་རློ་རེ་པདྨློ་ཅན་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རླུང་གེན་རྒྱུ་མེའི་རླུང་

དམར་པློས་གཙོ་བས་ནས་སྣ་བུག་གཡས་རྐང་ནས་དལ་བུས་རྒྱུ་བ་ལ་རློར་བཟླས་

བེད་པ་དང་། མངློན་སྤློད་དེ་བསད་བསྐྲད་སློགས་ཀི་དྲག་པློའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་

རློ་རེ་ཁློ་བློ་སེ་དློན་འགྲུབ་ཀི་རླུང་མཉམ་གནས་རླུང་གི་རླུང་ལང་སེར་གིས་གཙོ་བས་

ནས་སྣ་བུག་གཡློན་རྐང་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་རླུང་སགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་བའློ། །བསྐྱེད་རིམ་པས་ལས་སློ་སློ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལྷ་དང་སགས་སློ་སློར་

བེད་དགློས་པ་ལྟར་མིན་པར་འདིར་སགས་རྣམས་ཀུན་གིས་མཚན་པ་སེ་སྣློད་མིན་

པ་ལ་གསང་བར་བ་བ་ལྷ་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་བའི་བ་བའི་རློལ་མློ་སེ་རིམ་

པའློ། །ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་བཟླས་པ་གཅིག་

པུས་སྤྲུལ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་རློ་རེ་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བ། སྐུ་གསུམ་གི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་

རློ་རེ་འཆང་གིས་བསན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དྲག་པློའི་ལས་དང་། རྣམ་པར་འཚེ་བ་ཞི་



  493  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བའི་སྦྱློར་བ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་དངློས་ཀི་ཡན་ལག་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་དང་། སར་

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

སེལ་ཏེ་བསན་པ་དང་། རིགས་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། བསད་

ལས་ཀི་ལྷག་མ་བསན་པ་དང་བདུན་ལས། དང་པློ་ལ། བསད་པའི་ལས་སྦྱློར་དང་། 

མནན་པའི་ལས་སྦྱློར་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་བསད་ལས་བ་

བའི་ཡུལ་དང་། གསློད་པའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དཀློན་

མཆློག་གསུམ་དང་རློ་རེ་ཐེག་པ་སློགས་ལ་མ་དད་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་སེམས་

ཀིས་སློད་ཚིག་སྨྲ་བའི་སེམས་ཅན་ལློག་ལྟ་ཅན་རྣམས་དང་། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ་སློད་

པ་དང་གཞན་ཡང་མཚམས་མེད་ལྔ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཞུགས་པའི་གདུག་པའི་སེམས་

ཅན་གཞན་རྣམས་ལའང་ཆེ་གེ་མློ་འདི་སློད་ཅིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་གིས་

རབ་ཏུ་བསྐུལ་བའི་བསད་ལས་ཀི་ཆློ་ག་དངློས་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་བའློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློའི་འཁློར་ལློའི་རློ་རེ་སེ་རིགས་གསུམ་གི་བདག་

ཉིད་ཅན་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་བསད་ལས་དང་། རློགས་རིམ་པའི་བསད་

ལས་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། བསད་ལས་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་སློན་དུ་ཁ་སྦྱློར་དབེ་

བའི་ཆློ་ག་དང་། བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསན་པ་དང་། བགེགས་བཟླློག་པའི་

བཀའི་འཁློར་ལློ་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་མི་

བསྐྱློད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་མི་བསྐྱློད་པ་དྲག་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་

བཏང་ནས། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་འདློད་ཁམས་གཟུགས་ཁམས་གཟུགས་མེད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཁམས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་ཅན་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམས་ལ། གང་ལ་བསད་ལས་བ་བའི་

བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་རློ་རེ་གནློད་སྦྱིན་སྲིན་པློའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་དེས་སེམས་ཅན་

དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསད་པར་བསམས་ནས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ལ། ལུས་

དཀིལ་གི་ལྷ་སློ་གཉིས་བཀློད་དེ་ལ་མཆློད་བསློད་བས་ལ་འདིས་ཕློགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསད་དློ། །རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ་སད་དློ། །མཚམས་མེད་ལྔ་

ལ་སློགས་པའི་ཉེས་པ་ཆེན་པློ་བས་སློ། །ཞེས་དེའི་ཉེས་པ་ལྷ་རྣམས་ལ་བསྒགས་ཏེ་

འདིའི་སྐྱབས་མ་མཛད་པར་འདི་ཆློམས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྒློས་པས། ལྷ་རྣམས་

ཀིས་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་བཅློམ་ནས་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ཀི་ཆ་སློ་སློ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་

སེ། རང་གི་ལུས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་ལ་བཅུག་པར་མློས་པའི་ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་ཆློ་ག་

སློན་དུ་བས་ལ་དེ་ནས་བསད་ལས་དངློས་ཀི་ཆློ་ག་རྣམས་བརམ་པར་བའློ། །

༈ གཉིས་པ་ལ། མི་བསྐྱློད་པའི་དང་། རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དང་། དེའི་

འཁློར་རྣམས་ཀི་དང་། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པློ་ལ། དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང་། ལས་དེ་འགྲུབ་པར་

ངེས་པའི་དུས་བསན་པ་དང་། ལས་རྒྱལ་མཆློག་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་བསན་

པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུས་པའི་དེ་

ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པའི་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཉི་མ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། དེའི་སེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་

ཆུབ་པ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་

ཕློགས་བཞིའི་རྭ་རྣམས་དབུས་ཀི་རྭ་ལ་མ་རེག་པར་ཁ་ཕིར་གེས་པ། དེ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ། ཁློ་བློའི་རྒྱན་གི་རྣམ་པའི་མཆློག་སེ་ཁད་

པར་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློ་ཞལ་བཞི་པ་གནག་པ་མཆེ་

བ་གཙིགས་པ་ཕག་དྲུག་པ་སྐུ་མདློག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་མདློག་ལྟར་སློ་བ། ཞབས་གཡས་

བསྐུམ་གཡློན་བརྐང་བས་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་ན་བཞུགས་པར་རྣམ་པར་

བསྒློམས་པ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་དུ་བསྐྱེད་པའི་དང་པློ་

སྦྱློར་བ་བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དུས་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་སེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློ་

སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་བས་པ་དེས། ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་ཕློགས་བཅུ་ནས་སྤན་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་ཏེ་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་སློགས་རིགས་ལྔའི་བེ་བག་

གིས་གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་སུ་སེ་དྲག་པློའི་ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་རང་གི་ལུས་

ཀི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ལྷ་དེ་དག་གཟུད་པ་སེ་དགློད་པར་བ་ཞིང་། 

དེ་ནས་འདུ་བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལུས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཞུ་

བའི་ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་པདྨར་བབ་པ་དེ་ཉིད་ཆ་གཅིག་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་

བཅས་དང་། ཆ་གཅིག་གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ཆ་སློ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་

བའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློ་རྣམ་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསྒློམས་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་རྣམས་སློབས་པློ་

ཆེ་སེ་ཁློ་བློའི་རྣམ་པར་བསམ་སེ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་འཁློར་ལློ་ཅན་ཏེ་ཡུམ་གི་

པདྨར་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་ཡང་ཚུར་འདུས་ཏེ། 

ལྷ་ཕློ་དྲག་པློ་རྣམས་ལག་པ་གཡས་པ་སེ་གཙོ་བློའི་གཡས་ལློགས་སུ་རབ་ཏུ་དགློད་

པར་བ་བ་དང་། ལྷ་མློ་དྲག་མློ་རྣམས་གཙོ་བློའི་གཡློན་ལློགས་སུ་དགློད་པ་འདི་རབ་

ཏུ་བའློ། །དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་དེ་རྣམས་སྤློ་ཚུལ་དང་ཉམས་ཇི་ལྟར་

བསྒློམ་ཞེ་ན་སེམས་ཁློས་པས་ལུས་འཁྲུགས་པའི་ཉམས་ཅན་གི་ཁློ་བློ་རྣམས་མི་སྡུག་

པ་སེ་སིན་མ་བསྐྱློད་པ་སྤན་དམར་བ། མཆེ་བ་གཙིགས་པ། འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུ་

ཆེ་ཞིང་སྦྲུལ་ས་རགས་སུ་བཅིངས་པ་ལ་སློགས་པས་བརྒྱན་པའི་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །ཕག་ན་དག་ས་དང་ས་རེ་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་མཆློག་འཛིན་པ། 

གསློད་པའི་དློན་བསྒྲུབ་བ་ལ་གཙེས་ཤིག་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་བཀའི་དློན་འབའ་ཞིག་

སེམས་པ་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་ཀང་གསློད་པར་

ནུས་ན་སེམས་ཅན་གདུག་པ་ཅན་གཞན་རྣམས་གསློད་པར་བེད་པ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་

ཞིག་དགློས་སློ། །

༈ གསུམ་པ་ནི། པ་ཚབ་ཀིས། ཉི་མ་བདུན་དུ་འདི་བ་སེ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་

ཀང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །རློངས་བདག་ཉིད་ཀིས་དངློས་གྲུབ་གསློལ། །འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཡློངས་མི་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་འགྱུར་ལེགས་ཏེ། དེ་ལ་དངློས་གྲུབ་གསློལ་བ་བ་མ་ལ་

རག་ལས་པའི་དློན་གིས་ན་རློངས་པའི་བདག་ཉིད་རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་

པློས། བསད་ལས་དངློས་ཀི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་འདི་ཉི་མ་བདུན་དུ་བས་ན་བསད་ལས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀི་སྦྱློར་བའི་ལས་རྣམས་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡློངས་སུ་མི་བ་

ཞིང་། ཉི་མ་བདུན་གི་གློང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་རློ་

རེ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་བཅུད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པ་རྣམས་

ཀིས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཆློས་ཀི་སྐུ་ལ་སློགས་པའི་སྐུ་གསུམ་གི་

མཆློག་སྩློལ་བར་ལུང་སློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། འགེལ་པ་ལས་ཤེས་པར་བའློ། ། ༈ ལྔ་པ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་གཙེས་ཤིག་ཅེས་བ་བའི་བཀའི་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རློ་རེའི་

དམ་ཚིག་སེ་ཁློ་བློའི་འཁློར་ལློ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་བསན་པ་དང་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཡེ་ཤེས་མཆློག་གི་གཉེན་ཏེ་ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་དེ་

ཉིད་ཡན་ཆད་སློན་དུ་བཏང་བའི་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

པློས། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཉི་ཟླ་པད་གསུམ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། །དེའི་སེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་

ཆུབ་པ་ༀ་ཡིག་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་འཁློར་ལློ་

དཀར་པློ་རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་འློད་ཟེར་འབར་བས་བརྒྱན་པ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ། མཚན་དཔེའི་རྒྱན་གི་རྣམ་པའི་མཆློག་

ནི་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རབ་ཏུ་བསྒློམས་ལ། དུས་གསུམ་དམ་ཚིག་སེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་

ཡན་ཆད་སློན་དུ་བས་པ་དེས་རང་གི་སྙིང་གའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ལས་

འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་ཕློགས་བཅུ་ནས་སྤན་དྲངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་

ཏེ་སངས་རྒྱས་རྣམས། རློ་རེའི་སྐུ་སེ་ལྷ་ཕློ་མློའི་ཁད་པར་གིས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་འློད་

ཟེར་གི་ཚུལ་གིས་ཏེ་དྲག་པློའི་ལྷ་སློ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་ནི་ལྷ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བདག་གི་ལུས་ཀི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་གཟུད་པ་སེ་བཀློད་ལ། དེ་

ནས་འདུ་བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལུས་ཀི་ལྷ་དྲག་པློ་རྣམས་

ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་པདྨར་བྱུང་བའི་ཆ་གཅིག་ཧྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་

ཁང་གདན་བཅས་དང་། ཆ་གཅིག་གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ཆ་སློ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་

དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སྣང་མ་གཏློགས་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་

བས་པའི་ལྷ་དྲག་པློ་སློ་གཉིས་སུ་བསྐྱེད་དེ། ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་མི་བསྐྱློད་པ་ཕིར་ཕྱུང་

མཛད་པ་མཛད་སར་བློན་ནས་རང་ལ་ཞུགས་པས་རང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་གགས་

ཆེན་ཏེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློ་ཞལ་བཞི་ཕག་དྲུག་པ་དེའི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་

ན་མེ་སག་འཕྲློ་བ་ཅན་གི་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་དགུ་པ་ཁ་གེས་པ་བསྣམས་པར་བསྒློམ་ས་

པར་བའློ། །དེ་ནས་སྤློ་བ་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་ཡུམ་གི་པདྨར་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་སར་བློན་ནས་ལྷ་ཕློ་དྲག་པློ་རྣམས་གཙོ་བློའི་གཡས་

ལློགས་དང་། མློ་དྲག་མློ་རྣམས་གཙོ་བློའི་གཡློན་ལློགས་སུ་དགློད་པར་བ་ཞིང་། 

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་གིས་བཀའ་བསྒློས་པའི་གནློད་མཛེས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་རླུང་

གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྐྱློན་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་སྙིང་ག་ནས་ཕུག འློད་ཟེར་གི་ཞགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པས་མགིན་པ་ནས་བཅིངས་ཏེ་བཀུག་ནས་རང་གི་མདུན་ན་གནས་པ་ལ་རང་རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་དྲག་པློའི་ང་རྒྱལ་གིས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་ལ་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཅན་ཏེ། རློ་རེ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་དེའི་སྲས་རྣམས་བདག་ལ་གསློན་ཅིག 

བདག་ནི་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན། །བཀའ་ཡི་འཁློར་ལློ་རབ་སྦྱློར་བ། །གལ་ཏེ་དམ་

ཚིག་ལས་འདས་ན། །རློ་རེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཡིས། །སྐུ་གསུམ་ལས་བྱུང་དགས་པར་

བགི། །ཞིག་པར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་འཚལ། །ཞེས་བཀའ་བསྒློས་པས་འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཕི་རློལ་གི་དུར་ཁློད་དུ་ཁེར་ཏེ་སྲློག་

དང་འཕྲལ་བའི་བསད་ལས་དངློས་བས་ནས། བསྒྲུབ་བ་མི་འཁྲུགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་སྐྱེས་པར་བསྒློམ་མློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། འཁློར་ལློའི་དམ་ཚིག་ནི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་དེ་ལས་

བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློ་སེ་དེ་ཡང་རྣམ་སྣང་ལ་མི་བསྐྱློད་

པ་དྲག་པློ་བཅུག་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློར་བསྐྱེད་པའི་

རྣམ་སྣང་གི་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་ལ་དམིགས་པ་དང་དེས་མཚོན་ནས་རིན་

འབྱུང་འློད་དཔག་མེད་དློན་གྲུབ་རྣམས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློར་བསྐྱེད་དེ་རང་

རང་གི་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་བསན་པ་དང་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་ལྷག་མློས་

ཀི་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་དེའི་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་སེ་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་

བསམ་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔའི་རིམ་གིས་

རང་ཉིད་སྐུ་རློ་རེའི་རིགས་ཅན་གི་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་དུ་བསྐྱེད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའི་བར་དུ་བརག་པ་སེ་བསྒློམ་པར་བས་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་ཕློགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྤན་དྲངས་ལ་ལྷ་དྲག་པློ་སློ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ནས་དེ་

རྣམས་རང་གི་སྐུ་གསུམ་སེ་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་ག་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་གཞུག་པ་དག་བའློ། །དེ་ནས་འདུ་བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་

པ་ལས་ལུས་ཀི་ལྷ་དྲག་པློ་རྣམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕྱུང་བ་

དེ་ཉིད་ཆ་གཅིག་བྷྲུཾ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་དང་། ཆ་གཅིག་གདན་དེ་

རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ཆ་སློ་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རེ་

གཤེད་གཙོ་བློར་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཁློ་བློ་

གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་མདློག་དང་འདྲ་བ་སེ་ཁློ་བློའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒློམ་པར་བས་ཏེ། 

ཡུམ་གི་པདྨར་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་རྣམས་

སར་ཡང་ཕིར་སྤློ་བར་བ་ཞིང་། དུས་གསུམ་ལ་བཞུགས་སེམས་ཅན་ཏེ་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་དྲག་པློ་སློ་གཉིས་སྤློས་པ་རྣམས་མཛད་པ་མཛད་ནས་སར་བློན་ཏེ་

ཕིའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གནས་སུ་ལྷ་ཕློ་དྲག་པློ་རྣམས་གཙོ་བློའི་གཡས་ལློགས་དང་མློ་

དྲག་མློ་རྣམས་གཙོ་བློའི་གཡློན་ལློགས་སུ་དགློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་

སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་ལྷ་རྣམས་ཁློས་པས་བསྒལ་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གདུག་སེམས་ཅན་གི་དག་བློ་རྣམས་ཐམས་ཅད་གསློད་པར་བསྒློམ་

པའི་བསད་ལས་དངློས་འདི་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། གཤིན་རེ་གཤེད་འདི་ནི་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གཙེས་ཤིག་པའི་བཀའི་དློན་དཀིལ་ཏེ་སྙིང་པློ་འཁློར་ཏེ་ལེན་ཅིང་

འཛིན་པར་བེད་པ་དང་། དམ་ཚིག་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་

པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པས་མཚོན་པའི་མངློན་བང་ལྔ་ལས་རིམ་གིས་

བསྐྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་

བཏང་ནས། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་དང་། གཤིན་རེ་

གཤེད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དང་ནུས་པ་མཉམ་ཞིང་ཁློ་བློའི་གཟུགས་

སུ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སེ་ཁློ་བློ་ལྷག་མ་དགུ་ལའང་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་བཤད་

པ་ལྟར་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསན་པ་ནི། སྐུ་

རྣམ་སྣང་། གསུང་འློད་དཔག་མེད། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པས་མཚོན་པའི་གཤེགས་

པ་ལྔ་དང་དེའི་རིགས་ཀི་སྤན་སློགས་གཤེགས་མ་ལྔ་རྣམས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་

པློར་བསྒྱུར་བའི་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་སྦྱློར་བའམ། རང་སགས་ཏེ་རྣམ་

སྣང་སློགས་ཀི་རིགས་ཀི་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་དེས་མཚོན་པའི་སེམས་མ་

རྣམས་ཀི་དློན་ཏེ་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་སབས་སུ་མངློན་བང་ལྔ་ལས་སྐུ་མདློག་ཕག་

མཚན་སློགས་མདློར་བས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡློན་ཏན་ཏེ་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་སུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བའི་བསད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་སྦྱློར་བའམ། ཡང་ན་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་དང་

མཐུ་སློབས་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་ཁློ་བློ་ལྷག་མ་དགུ་རྣམས་གང་དུ་ཡང་

མ་བསྒྱུར་བའི་བསད་ཆློག་གི་བཀའི་འཁློར་ལློ་སྦྱར་བར་བའློ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། 

གཞུང་འདིའི་འམ་ཞེས་པ་དང་ཡང་ན་ཞེས་པའི་དློན་ལྷ་ཞི་བ་རྣམས་ཀི་བསད་ལས་

བེད་པའི་ཚེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བའམ། ཡང་ན་རང་རིགས་ཀི་ཁློ་

བློར་བསྒྱུར་ནས་བསད་ལས་བེད་པའི་གདམ་ང་ཅན་དུ་བེད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འམ་

ནམ་ཡང་ན་ཞེས་པ་གཤེགས་པ། སེམས་དཔའ་ཁློ་བློ་སེ་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བསད་ལས་བེད་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཕིར། ། 

༈ གསུམ་པ་བགེགས་བཟླློག་པའི་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསན་པ་ནི། སགས་

ཕློགས་སྐྱློང་བཅུ་པློ་ཀུན་གིས་བགེགས་བེད་པ་བསྲུང་བ་སེ་ཟླློག་པའི་ཕིར་ཡེ་ཤེས་

མཆློག་གི་རློ་རེ་ཅན་སྒྲུབ་པ་པློས་ཞེ་སང་རློ་རེ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཁློ་བློ་བཅུའི་བསྲུང་

བའི་འཁློར་ལློ་བསྒློམ་པར་བ་སེ། བསྲུང་འཁློར་འདི་ནི་རློ་རེ་སེ་ལས་དང་པློ་པའི་སྒྲུབ་

པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་ཐབས་དངློས་བསྒློམ་པ་ལ་སེམས་བགེགས་

ཀིས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དེ་ལློས་བསྲུང་བའི་དློན་ཆེན་པློར་བའློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། ༈ གཉིས་པ་

ནི། རེན་ཟུང་འཇུག་པས་ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་འཆི་བའི་འློད་

གསལ་ལས་བྱུང་བའི་གདུག་པའི་བསམ་པས་སྣང་ཞིང་འབར་བས་ན་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད། སྐུ་མཆློག་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་གསུམ་དམ་ཚིག་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་དག མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་བསམས་ནས་ཟུང་འཇུག་པ་རང་གི་གདན་དུ་སེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་

བའི་རླུང་སེམས་གཉིས་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པའི་གཞི་འློད་གསལ་དུ་གཞག་པར་རབ་ཏུ་

བརག་པར་བའློ། །ཟུང་འཇུག་པ་བདག་ཉིད་ཀི་རང་ངག་དང་གནས་ལུས་དང་ཡེ་

ཤེས་སེམས་རྣམས་ཐུགས་ཀི་སེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་སྒློམ་པར་བས་ནས། མཁའ་

དབིངས་ཏེ་འློད་གསལ་ལས་སངས་རྒྱས་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་སྒློ་གསུམ་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡློངས་སུ་གང་བར་རྣམ་པར་བསྒློམ་མློ། །སངས་རྒྱས་ཏེ་བསྒྲུབ་

བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པློ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་དུ་བསྒློམས་

ནས་སར་ཡང་རང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བའློ། །བསྒྲུབ་

བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་སེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་དུ་

བས་པ་དེ། རང་གི་སྐུ་གསུམ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ནི་དེ་དག་གཟུད་པ་སེ་

གཞུག་པར་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་སྲློག་དང་བལ་ནས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

རློ། །རློ་རེ་ལྟར་གཞིག་པར་དཀའ་བའི་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འཇིག་པར་

བ་བའི་སགས་ཏེ་སྦྱློར་བའི་ཁད་པར་གིས་འཇིག་པར་བེད་པ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུར་

རབ་ཏུ་གསལ་བར་སྣང་བར་བེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་མནན་པའི་ལས་སྦྱློར་ལ། སྣློད་མནན་པ་དང་། བཅུད་མནན་པའི་

ཆློ་ག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཆློ་ག་དང་། རློགས་རིམ་པའི་ཆློ་ག་

དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་མཚན་དཔེའི་

རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་བདག་པློ་རློ་རེ་སེམས་དཔར་རབ་ཏུ་

བསྒློམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སྣློད་ཆུས་བཀང་བ་རང་གི་མདུན་དུ་བཞག་ལ་རང་ཉིད་ཆུའི་སེང་གི་ནམ་མཁར་

འདུག་པར་མློས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཆུའི་ནམ་མཁའི་ཁམས། ཧཱུཾ་ལས་མི་

བསྐྱློད་པའི་རང་བཞིན་དང་། དེས་མཚོན་ནས་ཆུའི་རླུང་།མེ། ཆུ། སའི་རྡུལ་རྣམས། 

ཡཾ་རཾ་བཾ་ལཾ་ལས་དློན་གྲུབ་འློད་དཔག་མེད་རིན་འབྱུང་རྣམ་སྣང་གི་རང་བཞིན་རླུང་མེ་

ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁློར་བཞི། སློ་དམར་དཀར་སེར་པློ་རྣམས་གློང་ནས་གློང་དུ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་བཀློད་ནས་སྲ་ཞིང་འཐས་པར་བསྒློམ་མློ། །དེ་ལྟར་བསྒློམས་པས་ཆུ་དེ་རྐང་

ལག་གིས་མནན་བཟློད་པ་ན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སློགས་པའི་ཆུའི་སེང་དུ་རྐང་པས་བཅག་

པར་བས་པས་ཀང་བིང་བར་མི་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རེན་ཟུང་འཇུག་པས་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

གཉིས་མཉམ་བཞག་སེ་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པ་ཡིས། ཆུའི་

སྤི་བློ་སེ་སེང་དུ་རྐང་པས་བཅགས་ཀང་བིང་བར་མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ངློ་བློ་ཉིད་དག་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རློ་རེ་རིམ་

གཉིས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མཚོ་ལ་སློགས་པའི་ཆུ་རྐང་པས་གནློན་པར་

བེད་པའི་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། ༈ གཉིས་པ་བཅུད་

གནློན་པ་ལ། ངག་གནློན་པ་དང་། དཔུང་གནློན་པ་དང་། ཡིད་གནློན་པ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པློ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། བསྒྲུབ་བ་རང་གི་རློད་ཟླ་དེའི་

ཁའི་ནང་གི་ལྕེའི་སེང་དུ་ལཾ་ལས་དབང་ཆེན་སའི་དཀིལ་འཁློར་སེར་པློ་རློ་རེ་གཉིས་

ཀིས་མཚན་པ་བསྒློམས་ནས་ནི། དེའི་སེང་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ཁློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བློའི་རློ་རེ་ནག་པློ་རེ་ལྔ་པ་མེ་འློད་རྣམ་པར་འཕྲློ་བ་བཞག་པས་མནན་ཅིང་ཁ་བཀབ་

པར་བསམས་ལ། བསྒྲུབ་བ་དེའི་སྤི་བློར་ལས་ཀི་རློ་རེ་སེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བསམ་དེའི་

སེང་དུ་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་སྐུ་མདློག་སེར་པློ་རི་རབ་ལྟར་ལྕི་བ་རྐང་པ་གཡློན་

བརྐང་བས་མནན་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །གཅེར་བུ་པ་ལ་སློགས་པའི་མུ་སེགས་ཅན་

དང་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁྲུལ་འཁློར་ཏེ་ངག་སྤློ་བ་གནློན་པ་ལ་དམིགས་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་

སྦྱློར་བ་དང་། རློ་རེ་འཆང་དེ་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་སློགས་ཁློ་བློ་བཅུ་གང་ཡང་རུང་

བའི་ཚུལ་དུ་བསྒྱུར་བ་གཙོ་བློར་བས་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་འགློ་བས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། གང་པློ་ཆེ་དང་ར་དང་ཤིང་རའི་བཞློན་པ་ཅན་དང་དཔུང་བུ་ཆུང་

རྐང་ཐང་སེ་ཡན་ལག་བཞིའི་དཔུང་གི་སྤི་བློར་སའི་དཀིལ་འཁློར། དེའི་སེང་དུ་སྣ་

ཚོགས་རློ་རེ། དེའི་སེང་དུ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་པདྨའི་གེ་སར་སེར་པློའི་

མདློག་དང་འདྲ་བའི་སེར་པློ། ཐམས་ཅད་ཚད་རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ་ལྟར་ལྕི་བར་

བསམས་ནས། ཁློ་བློ་དེ་རྣམས་ཀིས་གཡློན་བརྐང་གིས་གནློན་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམས་

ལ་དགའི་དཔུང་ཐམས་ཅད་ས་འློག་ཏུ་སློང་བར་བསམས་ན། སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་

ལ་མཁས་པའི་དཔུང་ཡང་གནློན་པར་བེད་ནུས་ན་གཞན་དག་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་

ཏེ་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་བའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ལས་བྱུང་བ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །དཔུང་ཐམས་ཅད་གནློན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

༈ གསུམ་པ་ནི། དམ་པའི་ཆློས་སློང་ཞིང་སྲློག་གི་མཆློད་སྦྱིན་སློགས་ཀིས་

མཐློ་རིས་དང་ཐར་པ་ཐློབ་པར་སེམས་པའི་དག་བློ་རློངས་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་པློ་

རང་ཉིད་ལ་སྐྲག་པ་སེ་འཇིགས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་དུས་སུ། དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་

གིས་གསུངས་པའི་འློག་ནས་བཤད་པའི་བསམ་གཏན་གི་ཆློ་གའི་ལས་སྦྱློར་འདི་

རབ་ཏུ་བརག་པར་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ་ལས་དང་པློ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དག་གིས་ཀང་

འདས་པས་ཏེ་བས་ན་ཡང་། འགས་པ་སེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟའློ་ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་གིས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་

སློ། །འློ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་གཏན་གི་ལས་སྦྱློར་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་བསྐྱློད་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། ཧཱུཾ་ལས་ཕུར་

བུ་བསམ་པ་ནི། རེ་ལྔ་པ་ཡི་ཚད་དུ་སེ། ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ཕུར་བུ་སློད་ཁློ་བློ་

བདུད་རི་འཁིལ་པ་ལ་སད་མདུང་རེ་གཅིག་པའི་དབིབས་ཅན། མེ་འློད་འཕྲློ་བར་

བསམ་པ་དེ་ཡིས་ནི་རང་ཉིད་ཁློས་པས་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་གར་ཕུར་བུ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་

བཏབ་པར་བསྒློམས་ན། སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པའི་དཔུང་དག་ཀང་

འཇིག་པར་འགྱུར་ན་གཞན་བསྒྲུབ་བ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་གདློན་

མི་ཟའློ། །ཕྱུགས་ཀི་མཆློད་སྦྱིན་སློགས་ཀིས་མཐློ་རིས་དང་ཐར་པ་ཐློབ་པར་སེམས་

པའི་དག་བློ་རློངས་པ་རྣམས་ཀི་སྲློག་འཇིག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། དེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་དང་

བཅས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། བདུད་དང་མ་མློ་སློགས་ཀིས་བཏང་བའི་ནད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡམས་དང་བཅས་པའི་གློང་སེ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བང་ངམ་ཡང་ན་སྐྱེ་བློའི་ཚོགས་མང་པློ་

འདུ་བའི་གློང་ཁེར་རམ། སྐྱེ་བློ་མང་པློ་གནས་པའི་ལློངས་དག་ཏུ་ནི་འློག་ནས་བཤད་

པའི་བསམ་གཏན་གི་རབ་ཏུ་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་འདིས་ནི་རིམས་ལ་སློགས་པའི་ནད་

ཀུན་སློང་བ་དང་ཞི་བར་བ་བ་ལ་ཡང་རག་ཏུ་སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་གཏན་

གི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་ནི་རྣམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ནད་དང་བཅས་པའི་གློང་ཁེར་སློགས་ཀི་སེང་གི་བར་སྣང་དག་

ལ། ༀ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཤིང་ཏ་ལའི་ཚད་ཙམ་གི་རློ་རེ་

དཀར་པློ་རེ་ལྔ་པ་བསལ་པ་བསྲེག་པའི་མེ་ལྟར་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲློ་བར་བསྒློམ། མེ་

འློད་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་ནད་གདློན་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་པར་བསམས་ནས་

སར་ཡང་རློ་རེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་བསྒྲུབ་བ་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་

བསྡུ་བར་བའློ། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་འློད་ལྟར་དྭངས་ཤིང་འློད་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེའི་

ལྟེ་བའི་ནང་ནས་ཆློས་ཀི་སྤིན་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཕིར་སྤློ་བ་དག་ཀང་བ་

སེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སེང་དུ་བཞག་ལ། དེའི་སེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་རྣམ་སྣང་

སློགས་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་བསྒློམས་ནས་ཀང་། ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་བབ་པས་བསྒྲུབ་

བའི་སྤི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་སེ་ཞུགས་པས་ནད་གདློན་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་

སྦྱངས་པར་ཡང་དག་པར་བསམ་པའི་ཞི་བའི་ཆློ་ག་འདི་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་བཤད་མ་ཐག་

པའི་བསམ་གཏན་གི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་འདི་ཡིས་ནི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ནད་མེད་པ། རློ་རེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལྟར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྦྱིན་པ་རབ་ཏུ་སྒློམ་པ་སེ་བས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་ཉམས་

སློབས་ཟད་པ་དགང་དཀའ་བ་སེ་རྒྱས་པར་དཀའ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་འགེངས་པ་སེ་རྒྱས་

པར་བས་ནས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུའི་དཔལ་དང་འདྲ་བར་འློད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་

རློ། །ནད་དང་བཅས་པའི་གློང་ཁེར་ལ་སློགས་པ་དེར་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་དང་། 

ཆློས་ཆེན་འློད་དཔག་མེད་དང་། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མི་བསྐྱློད་པ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྤིན་

ཏེ་ཚོགས་དེར་སྤློ་བར་བས་ནས་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀིས་དབང་བསྐུར་བ་སློགས་བས་ན། བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཡུན་

དུ་གནས་དེར་ནད་མེད་པ་དང་བདེ་བར་གནས་པར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བིན་གིས་རླློབ་པར་འགྱུར་རློ། །བསམ་གཏན་གི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བའི་སྐུ་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་ནད་ཐམས་ཅད་

ཞི་བར་བེད་པའི་ཐབས་སྐྱློན་མེད་པ་སེ་མི་བསླུ་བའི། རིམས་ལ་སློགས་པའི་ནད་

ཐམས་ཅད་མེད་པར་བེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ལུས་རློ་རེ་ལྟར་ནད་ཀིས་མི་ཕེད་པ་

འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་ལས་བྱུང་དམ་བཅས་པས། །ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པས་ལས་དང་པློ་པ་བསྐྱེད་རིམ་པས་སྒྲུབ་ཐབས་དངློས་བསྒློམ་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་བསྲུང་འཁློར་གི་ཆློ་ག་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཡིད་དང་མཐུན་

པའི་གནས་གང་དུ་དམ་བཅས་པ་སེ་ཐུན་བཞིར་བསམ་གཏན་གིས་ཡང་དག་པར་

སྤློད་པ་སེ་བསྐྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕུར་གདབ་དང་བཅས་པའི་ཞེ་སང་རློ་རེས་གཙོ་

བློ་བས་པའི་ཁློ་བློ་བཅུའི་བསྲུང་འཁློར་སློན་དུ་འགློ་བའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། དཀིལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་བསམ་གཏན་གི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི་

ཐུན་བཞིར་གནས་པར་བས་ན་དེ་ལྟར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ་རང་

གི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བིན་གིས་རླློབ་ཅིང་ལྷ་དེ་རྣམས་དང་ནུས་མཐུ་མཚུངས་པར་

འགྱུར་རློ། །འློ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་བསྒློམས་པའི་ཕུར་གདབ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་

སྙམ་ན། སློད་ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་བདུད་རི་ཐབ་སྦྱློར་གི་གཟུགས་ལ་སད་མདུང་

རེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྐུ་ལས། མེ་སག་འབར་བ་འདྲ་བ་འཕྲློ་བའི་རློ་རེ་ཕུར་བུ་

དེས་ཕློགས་བཅུའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་བགེགས་ཀི་གཙོ་བློ་ཕློགས་སྐྱློང་བཅུའི་སྤི་བློར་

གདབ་པར་བ་བ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་ཡིན་ནློ། །འགློ་བ་སྒྲུབ་པ་པློའི་སེམས་བགེགས་

ཀིས་འདུལ་བ་སེ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཞི་བར་བེད་པའི་ཐབས་རློ་རེ་ལྟར་

བགེགས་ཀིས་མི་ཕེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། དེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་དང་

བཅས་པློ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ས་བསྒློམ་པ་སློན་དུ་འགློ་བའི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་གཞལ་ཡས་

ཁང་ནས། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་གཞུང་བཞིན་དུ་བསྐྱེད། ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཞི་

བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམས་ནས་ནི་དེའི་སེང་དུ་ས་བློན་

ལས་བང་ཆུབ་པ་ༀ་ཡིག་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་མཚན་ལས་བང་

ཆུབ་པ་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་

བདག་ཉིད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་གཟུགས་སུ་བསམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་

གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་རྣམ་སྣང་དམ་ཚིག་
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སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་

ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

བསྒློམས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་གང་ལ་ནད་ཞི་བར་བ་བར་

འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་དྲངས་ཏེ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་ཞུགས་པ་སྙིང་གར་ཟླ་

གདན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་ལ། ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་སྤན་མ་ལ་སློགས་པ་དང་སྦྱློར་བའི་མཆློག་ཅན་རྣམ་

སྣང་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཡློངས་སུ་གང་བ་སྤན་

དྲངས་པར་བསྒློམས་ལ། ལྷ་དེ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་འློད་ཟེར་དཀར་པློའི་རྣམ་པར་འློད་ཀི་གློང་བུར་བསྡུས་ནས་རང་གི་སྤི་བློ་ནས་

ཞུགས་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་ནད་པ་དེ་ལ་སྤི་བློ་ནས་དབབ་པར་བས་པ་ཡིས་ནད་དང་བལ་བར་

བས་ནས་བསྒྲུབ་བ་དེ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཕྱུང་སེ་མདུན་དུ་ༀ་ལས་བྱུང་

བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བཞག་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་སར་སྤན་

དྲངས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་གི་སྤིན་ཏེ་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་འློད་ཟེར་གི་

གཟུགས་ཀིས་རང་གི་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་པ་རྣམས་བ་སྤུའི་བུ་ག་སེ་རང་གི་རློ་རེའི་ལམ་

ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པ་སེ་ཕྱུང་བ་ལས། རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐྱེད་

དེ་ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་། བསྒྲུབ་བ་དེའི་སེང་གི་བར་སྣང་ལ་སངས་རྒྱས་སྤིན་

ཏེ་རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་གནས་པ་དེའི་ཚེ་ལྷ་དེ་རྣམས་ཡབ་ས་ཡུམ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ནད་པ་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་

ནད་ཞི་བ་དང་ལུས་རྒྱས་པ་ལ་སློགས་པ་རབ་ཏུ་སྩློལ་བ་ཡིན་ནློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་དམ་ཚིག་སྤིན་ཏེ་རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་

ཚོགས་རྣམས་བཀློད་པ་སེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀིས་རློ་རེ་ལྟར་གསློ་དཀའ་བའི་ནད་པ་ལ་དམ་ཚིག་གིས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བས་སད་

ཅིག་གིས་ནད་དང་བལ་ནས་ལུས་རྒྱས་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་འགར་བའི་ཚུལ་ལ་

དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

༈ ལྔ་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། དེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་དང་

བཅས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི། །ཞེས་པ་རྣམ་

སྣང་གི་སབས་སུ་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་བསམ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བས་

ནས། ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསྒློམ་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་

ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་ནས། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པའི་བར་

གཞུང་བཞིན་བསྐྱེད་ནས་ཟླ་བའི་སེང་དུ་རྒྱས་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལཾ་ལས་དབང་

ཆེན་སའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམ་སེ། དེའི་སེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྭཱ་

ཡིག་དང་དེ་ལས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་སྐུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་རིན་འབྱུང་གི་གཟུགས་སུ་བསམ་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་

རིན་འབྱུང་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསམ་པའི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་

གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

བསྒློམས་ནས་། ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་གང་ལ་རྒྱས་

པའི་ལས་སྒྲུབ་པར་འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་
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དྲངས་ཏེ་སྙིང་གར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་པར་བས་ལ། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་སྤན་དྲངས་པའི་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྦྱློར་བའི་

རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་གནས་སུ་སེ་ནམ་

མཁའ་གང་བར་བསྒློམས་ནས་ཉམས་དགའ་བ་སེ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས། ཆགས་པ་ཆེན་པློའི་མེས་ཞུ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པློ་ཆེ་

གསེར་གི་འློད་དང་འདྲ་བའི་སེར་པློ་འློད་ཀི་གློང་བུར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རང་གི་

སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་པས་སྙིང་གར་བཞག་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལ་གནས་

པའི་རྒྱས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པར་འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ལ་བབ་པར་བས་པ་

ལས། བསྒྲུབ་བ་དེའི་སེར་སྣ་སློགས་སྦྱངས་ནས་རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཕྱུང་

སེ་མདུན་དུ་རིན་པློ་ཆེའི་གདན་ལ་བཞག་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་སར་

སྤན་དྲངས་པའི་རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་འློད་དུ་ཞུ་བ་རང་གི་སྤི་

བློ་ནས་ཞུགས་པའི་ཐིག་ལེ་བ་སྤུའི་བུ་ག་སེ་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་སྤློས་པ་

ལས་རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་བསྐྱེད་དེ་རློ་རེ་དང་པདྨ་སྦྱློར་མཚམས་

ནས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་གི་སྤིན་ཏེ་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཕིར་སྤློས་ནས་

བསྒྲུབ་བའི་སེང་གི་བར་སྣང་ལ་བཀློད་དེ། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་སྙློམས་པར་ཞུགས་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་གིས་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བས་

དེའི་དབུལ་ཕློངས་སློགས་ཀི་སྒིབ་པ་བཀྲུས་པར་ཡང་དག་པར་བསམ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་བཤད་མ་ཐག་

པའི་བསམ་གཏན་གི་ཆློ་ག་འདི་ཡིས་ནི་དགང་དཀའ་བ་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ནློར་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློགས་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་དཀའ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་འགེངས་པ་སེ་རྒྱས་པར་བེད་པ་

དང་། ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་བ་དང་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་གི་དཔལ་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །རིན་པློ་ཆེའི་སྤིན་གི་དམ་ཚིག་སེ་རིན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་

ཚོགས་རྣམས་བཀློད་པ་སེ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། །

དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཟླ་བའི་སེང་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

བསམས་ནས། དེའི་སེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཨཱཿདང་། དེ་ལས་ཕག་མཚན་

ལས་བང་ཆུབ་པ་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཆློས་འཛིན་པའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་གཟུགས་སུ་

བསམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་

སུ། རང་འློད་དཔག་མེད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསྒློམས་པའི་སྙིང་གར་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསྒློམས་ནས། ཐུགས་

ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་རང་གིས་གང་དབང་དུ་བ་བར་འདློད་

པའི་བསྒྲུབ་བ་བཀུག་པ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་པར་བས་ལ། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་གློས་དཀར་མློ་དང་སྦྱློར་བའི་ཉམས་དགའ་བ་སེ་འློད་

དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་

གནས་ནི་སེ་ནམ་མཁའ་དགང་བ་སེ་གང་བར་སྤན་དྲངས་ནས། ལྷ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་པདྨ་

རཱ་གའི་ཁ་དློག་དང་འདྲ་བའི་དམར་པློ་རྣམས་འློད་ཀི་གློང་བུར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

ནི་རང་གི་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་ཏེ། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལ་གནས་པ་རང་གི་དབང་

དུ་བ་བར་འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ལ་དབབ་པར་བས་པས་བསྒྲུབ་བ་དེས་རང་

ལ་མ་དད་པ་སྦྱངས་ཏེ། རང་ལ་དད་ཅིང་འདུན་པར་བས་ནས་དེ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་

པ་ནས་བཏློན་ཏེ་མདུན་དུ་པདྨ་དམར་པློའི་གདན་ལ་བཞག་ལ། བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་

སྒྲུབ་པ་པློས་སར་སྤན་དྲངས་པའི་ལྷ་རྣམས་འློད་དུ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་རང་གི་སྤི་བློ་ནས་

ཞུགས་བ་སྤུའི་བུ་ག་སེ་ནློར་བུའི་བུ་ག་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་བབས་པ་ལས་ཆློས་ཀི་སྤིན་

ཏེ། འློད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་་བསྒློམ་པ་སེ་བསྐྱེད་ནས་སུ་ཡུམ་

གི་པདྨ་ནས་འློད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གི་སྤིན་ཏེ་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས། བསྒྲུབ་བ་དེའི་

སེང་གི་བར་སྣང་ལ་ཕིར་སྤློས་ནས་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་དབང་བསྐུར་བས་དེས་རང་དང་ཆློས་ལ་མ་དད་པའི་སྒིབ་པ་

སློགས་བཀྲུས་པར་ཡང་དག་པར་བསམ་པར་བའློ། །རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་

མི་ཕེད་པའི་བཤད་མ་ཐག་པའི་བསམ་གཏན་གི་ཆློ་ག་འདི་ཡིས་ནི། བསྒྲུབ་བ་དེས་

ནློར་ལ་སློགས་པའི་སྦྱིན་པ་རློ་རེ་ལྟར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་རང་ཉིད་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

དང་། རང་ཉིད་ལ་འདློད་པའི་དློན་སྦྱིན་པར་བེད་པས་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་

བ་དང་རྒྱལ་སྲིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་སློགས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །ཆློས་ཀི་

སྤིན་གི་དམ་ཚིག་སེ་འློད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བཀློད་པ་སེ་

ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། དེའི་ཕན་ཡློན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་དང་

བཅས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསྒློམས་པའི་དབུས་སུ། ནམ་

མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་ཆློས་འབྱུང་བསྐྱེད་པ་ནས་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པའི་

བར་གཞུང་བཞིན་བསྐྱེད། ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལང་སློན་

དབིབས་ཟླ་གམ་ཕློགས་གཉིས་སུ་རློ་རེས་མཚན་པ། དེའི་སེང་དུ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་ས་

བློན་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཧཱུཾ་དང་། དེ་ལས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་

དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་ནམ་མཁའ་སེ་

མི་བསྐྱློད་པའི་གཟུགས་སུ་བསམ་པ་དང་། དློན་གྲུབ་ལ་ས་བློན་ཧཱ་དང་ཕག་མཚན་

རལ་གི་དང་སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ། ཆློས་འློད་དཔག་མེད་བསྐྱེད་པ་མདུན་དུ་

སེ་སློན་དུ་འགློ་བའི་དློན་གྲུབ་ཀི་གཟུགས་སུ་བསམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་

སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་རང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའི་སྙིང་གར་རང་རང་གི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་རང་རང་

གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསམས་ནས། དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་གང་འདློད་པ་དེ་དབང་དུ་བ་བ་ཡིན་ལ། སྤིར་དབང་

གི་ལས་བེད་པ་དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་དང་གང་ཟག་གཞན་གི་དབང་དུ་སྡུད་པ་གཉིས་

ལས་འདིར་ཕི་མ་དང་། དེ་ལ་ཡང་གང་ཟག་དེ་དང་དེས་དབང་དུ་སྡུད་རྒྱུ་གཉིས་ལས་

འདིར་གང་ཟག་གཞན་དེ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་གང་ཟག་གཞན་དེ་བཀུག་ནས་རང་གི་སྣ་

བུག་གཡློན་པ་ནས་དྲངས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་དང་ལྷན་ཅིག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཏུ་བཞག་པར་བས་ལ་རང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་རྣམ་སྣང་ལ་

སློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། ས་སྙིང་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

མཚོན་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་དང་དློན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བློ་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་

ཡབ་ཡུམ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་གང་བར་སྤན་དྲངས་ལ། ལྷ་རྣམས་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟི་བརིད་དེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འློད་ཟེར་

ལྔའི་སྦྱློར་བ་སེ་རིགས་ལྔའི་སྐུ་མདློག་གི་བེ་བག་གིས་ཕེ་བའི་ལང་གུར་སྣང་བ་དེ་ནི་

རང་གི་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་པ་དེ་ནི་ཐུགས་ཀར་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་

དབབ་པར་བས་པས། དེའི་རྒྱུད་ལ་གཞན་གི་མ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཉེས་སྐྱློན་རྣམས་

སྦྱངས་ནས་གཞན་གི་དད་པའི་གནས་སུ་བས་ཏེ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཕིར་

ཕྱུང་མདུན་དུ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་དང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་སེང་དུ་བཞག་པར་བས་ལ། སར་

རང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་སྤན་དྲངས་པའི་

དཀིལ་འཁློར་པ་གཉིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་འློད་དུ་ཞུ་བ་རང་གི་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་པའི་ཐིག་

ལེ་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་བབས་པ་ལས་རློ་རེ་འཆང་དང་དློན་གྲུབ་གཉིས་

ཀིས་གཙོ་བློ་བས་པའི་ལྷའི་ཚོགས་རྣམས་བསྐྱེད། རློ་རེ་དང་པདྨའི་སྦྱློར་མཚམས་

ནས་ཕིར་སྤློས་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་སེང་གི་བར་སྣང་ལ་འཁློད་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་

དགེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་བློ་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་དགའ་

སློན་ཆེན་པློ་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་སྩློལ་བར་མཛད་དློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རིགས་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་དབང་གི་ལས་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་གནས་སབས་སུ་དབང་གི་ལས་རྣམས་

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐར་ཐུག་རང་གི་སེམས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཐུགས་

སུ་བློན་པ་དང་། ལུས་འཇམ་དཔལ་གི་ནི་མདློག་དང་འདྲ་བ་སེ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་

པ་དང་། འཕྲིན་ལས་ཀི་གནས་ལ་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པས་རང་གི་འདློད་པའི་ལས་

བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལྟར་བས་པའི་བསྒྲུབ་བ་དེས་བལྟས་པ་ཙམ་བསྐྱེད་པ་

ཉིད་ཀིས་ཀང་རང་གིས་གང་མཐློང་བའི་འགློ་བ་རྣམས་དབང་དུ་འགྱུར་ཞིང་། འཁློར་

ལློས་བསྒྱུར་བའི་བློན་པློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་མཚུངས་པའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དང་། དམ་

ཚིག་སྤིན་ཏེ་བློན་པློའི་ཚོགས་ཀིས་བཀློད་པ་སེ་བསྒྲུབ་བ་གང་ཟག་དེ་ལ་བསྙེན་

བཀུར་བས་འདུན་པར་བེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བདུན་པ་ནི། མི་བསྐྱློད་པ་དྲག་པློས་གཙོ་བློ་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་སློན་

དུ་བཏང་ནས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཚེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་དྲག་པློ་

རྣམས་སྤྲུལ་པའི་རེས་སུ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཕིའི་ཉེ་འཁློར་གི་ནམ་མཁའ་སེ་བར་

སྣང་གི་གནས་སུ་རློ་རེ་གནློད་སྦྱིན་སྲིན་པློ་ནི་དྲག་ཅིང་སེ། གསློད་པར་དགའ་བ་ཁློ་

ལ་རབ་ཏུ་གཏུམ་པ་དང་ཝ་དང་བ་རློག་ལ་སློགས་པའི་སེམས་ཅན་མི་ཤ་ཟ་བ་སྣ་

ཚོགས་པ་དང་། བ་རྒློད་དང་ཁི་རྣམས་ཀིས་གང་བར་བསྒློམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། དག་བློ་བསྒྲུབ་བ་དེ་རློ་རེ་གནློད་

མཛེས་ཀིས་བཀུག་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་

པར་བསམས་ནས་ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་སློན་འགློ་དང་ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་ཆློ་ག་དངློས་

གཞི་བས་ནས། བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་རྣམས་སིག་ཆེན་པློ་བས་པའི་ཉེས་པས་སེམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་ལུས་འདར་བུས་ཐེབས་པར་བསྒློམས་ལ། དག་བློ་དེས་སངས་རྒྱས་

ཏེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་གནློད་པ་བེད་པར་བསམས་ལ། དེ་ནས་བསད་ལས་ཀི་རྣལ་

འབློར་དངློས་གཞིའི་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བ་སེ་དེ་ཡང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཁློ་

བློ་རྣམས་ལ་རང་གིས་བཀའ་བསྒློས་པས། དེ་རྣམས་ཀིས་དག་བློ་དེ་ཕི་རློལ་གི་

གནས་སུ་ཁེར་ཏེ་རལ་གི་དང་ས་རེ་ལ་སློགས་པའི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཐློགས་

པས་མནན་ནས་ཏེ་དུམ་བུར་གཏུབས་པས། དེ་ན་གནས་པའི་ཝ་དང་བ་རློག་སློགས་

ཀིས་རྒྱུ་མ་ཁག་དང་རྐང་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དྲངས་ནས་ཟློས་པར་རྣམ་པར་

བསྒློམ་སེ། དེ་ལྟར་བསྒློམས་ན་དག་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རབ་

ཏུ་བསྒློམས་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་དང་རློ་རེ་འཛིན་པ་

བསྐྱེད་རིམ་པ་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་ཡང་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན། ཟླ་བ་ཕེད་ནི་

ཚུན་ཆད་དུ། །འཆི་བར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟའློ། །རློ་རེའི་སྤིན་མི་བསྐྱློད་པའི་ཁློ་བློའི་

ཚོགས་དང་དམ་ཚིག་སྲིན་པློ་སློགས་རྣམས་དང་བཀློད་པ་སེ་དེ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། སགས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དང་། 

དེ་གཉིས་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། རིགས་ལྔའི་དང་། ཡུམ་བཞིའི་

དང་། ཁློ་བློ་བཅུའི་སྐུ་མདློག་དང་ཕག་མཚན་སློགས་བཤད་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་སྒློ་གཞན་མང་པློར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། རློ་རེ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་མདློག་ནི་སློན་ཀའི་སྤིན་དཀར་པློའི་མདློག་དང་འདྲ་བར་དཀར་པློ་

དང་། ཞལ་གསུམ་པ་དེའི་ར་ཞལ་དཀར་བ། གཡས་ཞལ་ནག་པློ། གཡློན་ཞལ་རབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཏུ་དམར་བ། ཕག་དྲུག་གི་གཡས་ཀི་དང་པློས་འཁློར་ལློ་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་

ཐློར་ཚུགས་སུ་བཅིངས་པ་ལ་དབུ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེའི་པྲློག་ཞུ་དག་གིས་བརྒྱན་པར་

བསམ་མློ། །རློ་རེ་ཅན་མི་བསྐྱློད་པ་ནི་ཞལ་གསུམ་པ་ར་ཞལ་ནག་པློ། གཡས་ཞལ་

དཀར་བ། གཡློན་ཞལ་དམར་པློར་བསམ་ཞིང་། ཕག་དྲུག་གི་གཡས་ཀི་དང་པློར་རློ་

རེ་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པ་ཐློར་ཚུགས་སུ་བཅིངས་པ་ལ་དབུ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེའི་

སྲློག་ཞུས་བརྒྱན་པ། སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཅན་དུ་བསྒློམ་མློ། །འཇིག་རེན་

ཁམས་ན་འཁྲུག་བེད་པ་ནི་ཞེས་པ་ནི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འློད་ཀིས་ཡློངས་སུ་

བསློར་བའློ། །དེ་དང་ཞལ་གི་འགློས་འདྲ་བའི་འདློད་ཆགས་ཅན་ཏེ་འདློད་ཆགས་རྣམ་

པར་དག་པའི་འློད་དཔག་མེད་ནི་སྐུ་མདློག་དམར་པློ་ཞལ་གསུམ་པའི་ར་ཞལ་དམར་

པློ། གཡས་ཞལ་ནག་པློ་གཡློན་ཞལ་དཀར་པློའི་ཞལ་དུ་བསམ་ཞིང་། ཕག་དྲུག་པ་

ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློར་པདྨ་ཆེན་པློ་བསྣམས་པ། དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་སུ་

བཅིངས་པ་ལ་དབུ་རྒྱན་རིན་པློ་ཆེའི་སྲློག་ཞུས་བརྒྱན་པ། ལློངས་སྤློད་ཅན་ཏེ་འདློད་

པ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཆགས་ཆེན་གི་སྐུར་བསྒློམ་མློ། །དེ་འདྲ་བའི་ལྷའི་སྐུ་གསུམ་པློ་

བསྒློམས་ན་ངེས་པར་བཤད་པ་དང་མ་བཤད་པའི་ལས་རྣམས་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རློ། །འདློད་དློན་རློགས་པར་བེད་པས་བཟང་པློ། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཏེ་ཕག་

ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་མཚན་ནི་མདློར་བས་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམ་

པར་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀི་ཡང་སྐུ་

མདློག་ཕག་མཚན་ཞལ་ཕག་གི་གངས། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་རིན་པློ་ཆེ་དང་སྣ་

ཚོགས་རློ་རེ་འཛིན་པ་སློགས་ཀང་ཤེས་པར་བའློ། ། 
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༈ གཉིས་པ་ནི། འགློ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་འཕྲིན་ལས་

མཛད་པས་ཕན་པར་བཞེད་པ་སངས་རྒྱས་སྤན་མ་ནི་ཞལ་གསུམ་དག་ཏུ་བསམ་

པའི་ར་ཞལ་དཀར་པློ། གཡས་ཞལ་ནག་པློ། གཡློན་ཞལ་རབ་ཏུ་དམར་པློ། ཕག་དྲུག་

གི་གཡས་ཀི་དང་པློས་ཨུཿཏྤལ་དཀར་པློ་འཛིན་པ། མཛེས་པའི་གཟུགས་སུ་རབ་ཏུ་

བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་ལྷག་མ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་འདྲ་བར་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་

བར་བའློ། །མཁའ་སྐྱེས་ནི་མི་བསྐྱློད་པ་ཡིན་ལ། སྤན་གི་སད་དློད་ནཱཻ་ཏྲ་ལ། ན་ཡ་ཏི་

ཞེས་པ་འདྲེན་པ་ལ་འཇུག་པས་མི་བསྐྱློད་པ་རང་གི་གམ་དུ་འདྲེན་པར་བེད་པས་ན་

སྤན་ནི་མཱ་མ་ཀཱིའློ། །རྒྱལ་མློ་ཆེ་ནི་བཙུན་མློའི་མཆློག་སེ་ཞལ་གསུམ་ནི་རག་པར་

བསྒློམ་པའི་ར་ཞལ་ནག གཡས་ཞལ་དཀར། གཡློན་ཞལ་དམར་བའི་ཚུལ་གིས་

མཛེས་པའི་གཟུགས་སུ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་འདྲ་བར་ཅི་རིགས་པར་རྣམ་པར་བསྒློམ་

པར་བའློ། །འློད་དཔག་མེད་གམ་དུ་འདྲེན་པས་ན་ཆུ་སྐྱེས་སྤན་ནི་རྒྱལ་མློ་ཆེ་སེ་

བཙུན་མློའི་མཆློག་གློས་དཀར་མློ་ཞལ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམ་པའི་ར་ཞལ་དམར་

བ་དང་། གཡས་ཞལ་ནག་པ་དང་གཡློན་ཞལ་དཀར་བ་ཁ་དློག་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་འློད་

དཔག་མེད་དང་འདྲ་བར་ཅི་རིགས་པར་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །རློ་རེས་མཚན་

པའི་ཨུཏྤལ་ཕག་མཚན་དུ་བསྣམས་པའི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་རིག་མ་སྒློལ་མ་ནི་ཞལ་

གསུམ་རབ་ཏུ་མདངས་གསལ་བ་དང་ལྡན་པའི། ལང་གུ་ནག་དང་དཀར་བའི་ཞལ། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་དང་འདྲ་བར་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་བར་བའློ། །དེ་

འདྲ་བའི་ལྷ་མློ་བཞི་རང་རང་གི་ཕག་རྒྱར་བསྒློམས་ན་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་ར་རྒྱུད་དུ་སེར་དང་ནག་དང་དཀར་བའི་ཞལ། 
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ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཀི་སྒློལ་མའི་དབང་དུ་བས་ལ། འདིར་ནི་དློན་

གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་ནི། མདློར་བས་ལས། ཡིད་འློང་སྒློལ་མ་དབྱུང་

བས་ཏེ། །ལང་དང་ནག་དང་དཀར་བའི་ཞལ། །དུར་བའི་ལློ་མའི་འློད་དང་མཉམ། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི་སྐུ་ལ་དྲག་པློའི་འློད་ཟེར་གི་ཕྲེང་བ་དང་ལྡན་པས་འློད་བཟང་བ། 

རབ་ཏུ་གཏུམ་པས་ན་རྣློན་པློ། འཇིགས་པའི་གཤིན་རེའང་འཇིགས་པར་བེད་པའི་ཁློ་

བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ནི་ཁ་དློག་སེ་སྐུ་མདློག་ནག་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་

པར་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་གི་ཕྲེང་བ་མང་པློ་དག་རབ་ཏུ་འཕྲློ་བ་

དང་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ། ཞལ་ནས་དྲག་ཏུ་བཞད་པའི་སྒ་འབིན་པས་མ་མློ་ལ་

སློགས་པའི་གདློན་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་ནི་སྐུ་

མདློག་དཀར་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའློ། །གདུག་པའི་

ཀླུ་དང་ས་བདག་ཐམས་ཅད་ཞབས་ཀིས་མནན་པ་སེ་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་

ཆེན་པློ་ར་མགིན་ནི་སྐུ་མདློག་བསལ་པ་བསྲེག་པའི་མེའི་མདློག་བཞིན་དུ་དམར་པློ་

རབ་ཏུ་འབར་བའི་མཆེ་བ་རྣློན་པློ་བཞི་གཙིགས་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་སྦྱློར་

བ་སེ་རློ་རེ་ཅན་གིས་རག་ཏུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །སྐུ་ལ་དྲག་པློའི་འཁློར་ལློ་འབར་བ་འདྲ་

བའི་འློད་ཟེར་གིས་བསློར་ཞིང་མེ་འློད་ལྟ་བུའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཁྲུག་པ་སེ་འཕྲློས་

པས་འཇིགས་པའི་གནློད་སྦྱིན་དང་ལློག་འདྲེན་གི་གདློན་དག་ཀང་འཇིགས་པར་བེད་

པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་མི་འཆི་བ་སེ་བདུད་རི་ཐབས་སྦྱློར་ནི་སྐུ་མདློག་སློན་པློ་ཞལ་

གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསྒློམ་མློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྒློ་ནས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་
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ལ་འཇིགས་པ་གསུམ་སེར་བ་བདེན་བལ་གི་གདློན་འཇིགས་པར་བེད་པའི་མཆློག་

འདློད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡིད་ཀིས་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་ཊཀི་

སེ་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ནི་སྐུ་མདློག་སློན་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམ་

པར་བའློ། །

ར་རྒྱུད་ལས་ཕག་བཞི་ཞེས་པ་ནི། ཕག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་ཧཱུཾ་མཛད་ཀི་ཕག་

རྒྱ་མཛད་པ་དློར་བའི་ལྷག་མ་བཞིའི་དབང་དུ་བས་སློ། །འཇིག་རེན་གསུམ་གི་མི་

ཤེས་པའི་མུན་པ་སེལ་བ་གདུག་པ་དབང་ལྡན་གི་གདློན་ལ་སློགས་པའི་གདློན་

ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་ཆེ་སེ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་སློབས་པློ་ཆེ་ནི་སྐུ་མདློག་

ནག་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་ནི་རག་པར་བསྒློམ་མློ། །རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་

ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་རྣློན་པློ་འབར་བ་རབ་ཏུ་

བསྒློམས་པས་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་གི་རླུང་ལྷའི་གདློན་ལ་སློགས་

པ་དག་ནི་འཇིགས་པ་སེ་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་དབྱུག་སློན་ཅན་ནི་སྐུ་

མདློག་སློན་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཅན་དུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

ལས་བྱུང་ཞིང་སྤན་གཡློ་བ་ཞི་བ་སེ་གཞློན་ཤ་ཆགས་པ་ཐུགས་རིན་པློ་ཆེ་མི་གཡློ་

བ་སེ་རྣལ་འབློར་གིས་བརན་པར་འཛིན་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་མི་གཡློ་བ་ནི་སྐུ་

མདློག་ནག་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པའི་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་རལ་གི་དང་ཞགས་པ་

བསྣམས་པར་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ཏེ་བརློན་འགྲུས་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་བསྒློམ་པར་

བའློ། །སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་འབར་བ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཕྲློས་པས་ཚངས་པ་དང་ལྷའི་གདློན་

ལ་སློགས་པ་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཡི་གེ་གཅིག་སེ་བྷྲུཾ་ཡིག་གི་ངློ་བློར་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ནི་སྐུ་མདློག་སློན་པློ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མཆེ་བ་

རྣློན་པློ་བཞི་བཞི་གཙིགས་པའི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཅན་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་

འཁློར་ལ་བསྒློམ་པར་བའློ། །སྐུ་ལ་མེ་འློད་ལྟ་བུའི་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བས་བརན་གཡློའི་

དུག་དང་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གདློན་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་

གནློད་མཛེས་ནི་སྐུ་མདློག་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁ་དློག་དང་མཚུངས་པའི་

འློད་ཅན་ཏེ་མཐིང་ནག་ལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མཆེ་བ་རྣློན་པློ་བཞི་བཞི་གཙིགས་པའི་

ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གི་དང་པློས་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད་ཀི་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཅན་

བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་བཀའི་འཁློར་ལློ་བསྒློམ་པར་བའློ། །གཟི་བརིད་ཀི་

ཕུང་པློ་ནི་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་སློ། །

༈ བཞི་པ་ནི། གང་རྒྱུད་འདིར་བཤད་པ་ལས་གཞན་དུ་སགས་ཀི་འཁློར་ལློ་

ཅན་བམས་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ་སློར་དག་ཏུ་སེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དམ་ཚིག་སེ་ལྷ་

རང་རང་གི་རིགས་ཀི་དབེ་བས་ལློངས་སྤློད་རློ་རེ་ལ་སློགས་པའི་ཕག་མཚན་འཛིན་

པ་འདི་རྣམས་ཀིས། སགས་རྣམས་ཀི་སེ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ནང་ཚན་གི་

རིགས་ཀིས་དབེ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྒློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡློད་པར་བཤད་དློ། །དེ་

བཞིན་དུ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་དག་ནི་རེ་རེ་ལ་ཡང་བན་ཕློ་མློ་དང་

ཕློ་ཉ་ཕློ་མློ་ལ་སློགས་པའི་འཁློར་གི་དབེ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྒློ་ནམ་མཁའི་སེང་དུ་

སེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལས་ཀང་ལྷག་པའི་ཤིན་ཏུ་འཕགས་པ་སེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

ཡློད་དློ། ། ༈ གཉིས་པ་ལ། ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་བས་རིགས་ལྔའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་

དང་། ཡུམ་བཞིའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཁློ་བློ་བཅུའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐྱེད་པ་དང་གསུམ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལས། དང་པློ་ནི། དམ་པ་ནི་ཟླ་བ་དང་རློ་རེ་སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པར་ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཏེ་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་དབུས་གནས་པར་ཏེ་དེ་ལས་ལུགས་

ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ལ། དེས་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་བསམ་ཞིང་སྤློ་བར་བའློ། །

སྐུ་དེ་གཉིས་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ནི། ཁ་དློག་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཉེས་པ་

དང་བལ་བའི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བཞིན་དུ་གསལ་ཞིང་། སྐུ་མདློག་དཀར་བ་དང་ཞི་བའི་

ཉམས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔའི་འློད་ཀིས་བསློར་བས་ན་འློད་ཟེར་སྣ་

ཚོགས་འདྲ་བའི་འློད་དང་། མེ་ལློང་གི་ནང་ལ་ཤར་བའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་

བཞིན་དུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་ན་མེ་ལློང་ལྟ་བུར་ཡང་དག་པར་

འབྱུང་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་རྒྱན་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་

གིས་བརྒྱན་པ་དག་དང་ལྡན་པར་བས་ཤིང་ཤེས་པར་བས་ནས། ཟུང་འཇུག་པའི་

རྣམ་སྣང་ལློངས་སྤྲུལ་གི་རྣལ་འབློར་བསམ་གཏན་རློ་རེ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་འདི་ཡིས། 

རང་གི་གདུལ་བ་འཇིག་རེན་ཏེ་ཉན་ཐློས་སློགས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བེད་པའི་

སངས་རྒྱས་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དེ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པའི་མི་གནས་པའི་བང་ཆུབ་

ཟུང་འཇུག་པ་འདི་ཡིས་མཐློང་བ་སེ་ཚེ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཟུང་

འཇུག་པའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འབྱུང་བ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག མཛེས་

པའི་རློ་རེ་སེ་ལློངས་སྤྲུལ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཏློ། །དམ་པ་ནི་ས་བློན་སློགས་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་སེ་འློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་དབུས་གནས་པར་ཏེ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་

རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་ཡ་གསུམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་

ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་སེ་བཞེངས་ལ། 

ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བསམ་པ་སེ་སྤློས་

པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་ནི་མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་གཙིགས་པ་གསལ་བའི་ལུས་ཏེ་དྲུག་པ་

རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དང་འདྲ་བ་དང་། འབར་བ་སྣ་ཚོགས་མཉམ་པའི་འློད་དེ་སྐུ་ལ་འློད་

ཟེར་རྣམ་པ་ལྔའི་འློད་ཀིས་བསློར་བ་དང་། མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་

དང་ལྡན་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དང་། ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་

པ་ཡེ་ཤེས་གནས་ཏེ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣལ་འབློར་

བསྒློམས་ན་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་མྱུར་དུ་སེ་མགློགས་པར་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །མི་བསྐྱློད་

པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤྲུལ་གི་བསམ་གཏན་རློ་རེ་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་སེ་བསྒློམས་པ་

འདིས་ནི་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་བདག་

ཉིད་ཆེ་སེ་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དམ་ཚིག་ཐམས་

ཅད་ནི་ཟུང་འཇུག་པའི་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་གང་ལས་འབྱུང་བའི་མཛེས་པའི་རློ་

རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

དམ་པ་ནི་ས་བློན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་ནམ་མཁའི་རློ་རེ་སེ་དློན་གི་འློད་

གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་དབུས་གནས་པར་ཏེ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་

ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཟུང་

འཇུག་ལློངས་སྐུའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་སེ་བཞེངས་ལ། ཟུང་འཇུག་ལློངས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སྐུ་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆློས་ཀི་སེམས་དཔའ་འློད་དཔག་མེད་རྣམ་པར་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློས་

པའི་སྤྲུལ་བའི་སྐུའི་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་ཞི་བའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་

དང་། མཚན་དཔེའི་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་དང་། སྐུ་ལ་འློད་ཟེར་

གི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་རྣམ་པར་འཕྲློ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་

མཚོས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་སེ་ཟུང་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་འདི་ཡིས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་

པའི་རློ་རེ་འཆང་ལས་བྱུང་བའི་ཆློས་ཀི་བདག་ཉིད་ཆེ་སེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཚེ་འདི་

ཉིད་ལ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཆློས་ཀི་སེམས་དཔའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་ནི་འློད་དཔག་

ཏུ་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤྲུལ་གི་རློགས་པའི་རིམ་པ་དང་དེ་ཉིད་མི་ཕེད་པས་

ན་རློ་རེ། དེ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དེ་ལ་བརེན་ནས་རིན་

འབྱུང་དློན་གྲུབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དམ་པ་ནི་ས་བློན་སློགས་ལ་མི་བལྟློས་པར་ནམ་མཁའི་རློ་རེ་

སེ་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་དེ་ལ་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་

བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བཞེངས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ལ། ཟུང་འཇུག་པ་

དེས་སྤྲུལ་སྐུ་སྤན་གི་མཆློག་སེ་སངས་རྒྱས་སྤན་མ་རྣམ་པར་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློ་བར་

བའློ། །དེའི་ཁད་པར་ནི་བཞིན་མཛེས་པས་ན་ཞལ་བཟང་བ། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་

གཟིགས་རྒྱ་ཆེ་བས་སྤན་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་དང་། བུད་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པས་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པས་ན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རློགས་པ། བུད་མེད་སྒྱུ་མ་སེ་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་

མཆློག་དང་ལྡན་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་གདུལ་བ་ལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་པ་བསན་པའི་

སྒློ་ནས་དབང་དུ་བེད་པ། འཁློར་ལློ་སེ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བདེ་སློང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་སེར་བ་སེ་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་། ཕག་

གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་རིན་པློ་ཆེའི་འཁློར་ལློ་བསྣམས་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །སྤན་གི་

དམ་ཚིག་སེ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཕག་གི་མཆློག་སེ་ཕག་གིས་འཁློར་ལློ་བསྣམས་པ་

དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །འློད་མཆློག་ཅན་ཏེ་སགས་

ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལས་མཆློག་མཁའ་དབིངས་རློ་རེ་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་

དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྣང་

མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུའི་གཟུགས་

ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམ་ནས་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་

ཡུམ་མཆློག་མཱ་མ་ཀཱི་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློ་བར་བའློ། །ཞལ་བཟང་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་

ཡངས་ཞེས་པ་ནི་གློང་ལྟར་རློ། །

ནམ་མཁའ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཡུམ་མཆློག་མཱ་མ་ཀཱི་ནི་སྐུ་མདློག་ཨུཏྤལ་

མཐིང་གའི་མདློག་དང་འདྲ་བ། དེའི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་ཨུཏྤལ་སློ་དམར་

བསྣམས་པ་ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པས་ན་མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རློགས་པ། 

ཁམས་གསུམ་གི་གདུལ་བ་དག་གིས་ཕག་བས་པ་སེ་དེ་རྣམས་ལ་དབང་བེད་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་སེར་བར་བེད་པའི་མཆློག་དང་། དེ་ཉིད་ནི་

དངློས་གྲུབ་རློ་རེ་ཅན་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀི་གསང་བར་བ་བའློ། །ནམ་མཁའ་འློད་
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གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཡུམ་མ་མ་ཀཱི་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་འློད་ཀི་སྤིན་ཏེ་

ཚོགས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་། རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་གཉིས་ཚིམ་པར་བེད་

པའི་མཱ་མ་ཀཱི་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

དམ་པ་ནི་གློང་ལྟར་རློ། །ནམ་མཁའི་རློ་རེ་སེ་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་

དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་དེ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྣང་

མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུའི་གཟུགས་

ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ལ། ཟུང་འཇུག་པ་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་ཆློས་མ་སེ་གློས་དཀར་མློ་

རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློ་བར་བའློ། །ཞལ་བཟང་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་ཡངས་པ་ནི་གློང་ལྟར་

རློ། །སྐུ་མདློག་པདྨ་རཱ་གའི་མདློག་དང་འདྲ་བ་སྒྱུ་ལུས་མཚོན་པ་སེ་འློད་གསལ་བ་དེ་

ཉིད་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་ན་མཆློག འློད་གསལ་དེ་ལས་བྱུང་བ་དང་འདློད་ཆགས་འཛིན་

པ་འློད་དཔག་མེད་དེའི་ཡིད་དུ་འློང་བས་ན་སྡུག་པ། ལང་ཚོ་དང་ལྡན་པའི་བུད་མེད་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་ཤིང་དེའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་

པས་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དེ་གློས་དཀར་མློ་ནི་

ཕག་ན་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་བསྣམས་པ། རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་ཆློས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་བདེན་

གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་ཟུང་འཇུག་འབྱུང་བའི་གནས་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པའློ། །དེ་ཉིད་ནི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀི་ཤིན་ཏུ་གསང་བར་བ་

བའློ། །ཆློས་ཀི་དམ་ཚིག་འློད་དཔག་མེད་དེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་

པའི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སློན་པའི་རློ་རེ་གློས་དཀར་མློ་ལ་

དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དངློས་གྲུབ་ཅེས་པ་ནས་བསྒློམས་ལ་ཞེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་བར་ནི་གློང་གི་རིགས་འགློས་ཀིས་ཤེས་པར་བས་ཏེ། ཟུང་འཇུག་པ་དེས་སྤྲུལ་

སྐུ་སྒློལ་མའི་མཆློག་སེ་སྐུ་ནི་བསྒློམ་པ་སེ་སྤློ་བར་བའློ། །དེའི་ཁད་པར་ནི་ཞལ་བཟང་

ཞེས་པ་ནས་རྣམ་པར་བརྒྱན་ཞེས་པའི་བར་ནི་གློང་བཞིན་ནློ། །དེའི་སྐུ་མདློག་ནི་ལང་

སེར་འློད་ཀིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་བུད་མེད་ཀིས་སྒ་མས་རབ་ཏུ་མློས་པ་སེ་དེའི་ཡློན་

ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། རློ་རེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་ཞིང་

གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ཕག་བ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་དེའི་ཕག་ན་

ཨུཏྤལ་སློན་པློ་བསྣམས་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། །དམ་ཚིག་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་དེའི་

བཙུན་མློ་མཆློག་སྒློལ་མ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ར་རྒྱུད་དུ། 

ཨུཏྤལ་སེར་པློ་བཤད་པ་ནི་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཀི་སྒློལ་མ་ལ་བཞེད་དློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དམ་པ་ནི་སགས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལས་མཆློག ནམ་མཁའ་

རློ་རེ་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་དེའི་དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་དེ་ལས་

ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་

བསྒློམས་ལ། ཟུང་འཇུག་པ་དེས་སྤྲུལ་སྐུ་གཤིན་རེ་གཤེད་མཆློག་རྣམ་པར་བསྒློམ་

པ་སེ་སྤློ་བར་བའློ། །དེའི་ཁད་པར་ནི་སྐུ་ལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ་བ་

དང་བགེགས་རྣམས་འཇིགས་པར་མཛད་པ་ནི་དཀིལ་ཏེ་སྙིང་པློ་འཁློར་ཏེ་ལེན་ཅིང་

འཛིན་པར་བེད་པའི་རབ་ཏུ་ཁློས་པས་སྤན་ར་དམར་བ། མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་

པ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་རལ་གི་བསྣམས་པར་བསྒློམ་པ་དང་དེའི་དབུ་ལ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་བཞུགས་པར་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློ་དགེས་པ་
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སེ་དགའ་བར་འགྱུར་རློ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་ཟུང་འཇུག་པའི་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་

ཀི་རྣལ་འབློར་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ལ་གནློད་

པར་བེད་པའི་ཁློ་བློ་ཀུན་ཏེ་མ་རུངས་པ་རྣམས་འདུལ་བའི་དམ་ཚིག་སེ་འདའ་བར་མི་

བ་བའི་ལམ་ཡིན་ནློ། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྐུ་སྤློ་བ་སེ་སྣང་ཞིང་བསྐྱེད་པའི་བཀློད་པ་

བསྒློམ་པ་སེ་སེམས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དེའི་རིགས་འགློས་ཀི་ཁློ་བློ་

ལྷག་མ་དགུའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐྱེད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། དྲང་བའི་དློན་དང་། ངེས་པའི་དློན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་

པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློ་ལ་བརེན་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ནང་ལ་

གཞློལ་བ་དེས་སློ། །གང་ན་བསྒྲུབ་བའི་སྲློག་འགློག་པའི་དྲག་པློའི་ལས་སྦྱློར་

དེའློ། །རྣལ་འབློར་གང་གིས་ན་རློ་རེ་ལྟར་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་གིས་མི་ཕེད་པའི་ཁློ་བློ་

གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་འབློར་གིས་

སློ། །འློ་ན་དེ་འདྲ་བའི་རྣལ་འབློར་གི་རིམ་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་

འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཟླ་བ་

ལས་བང་ཆུབ་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་ལ་སློགས་པ་

དང་། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པའི་རྣལ་

འབློར་གི་རིམ་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རིམ་པ་

གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་པས་སློ། །ཐབས་གང་གིས་ན་སངས་རྒྱས་འཁློར་ལློ་སེ་རིགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལྔའི་སྒས་བསན་པའི་སྒྱུ་ལུས་པའི་ཕུང་སློགས་རྣམས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་འློད་

གསལ་དུ་འགློག་པ་སེ་བཅུག་པའི་ཐབས་ཀིས་སློ། །འློད་གསལ་དེ་ཉིད་ཐ་མལ་གི་

ལུས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པས་ན་ཁློ་བློ། གཉིས་སྣང་གི་སྤློས་པ་གཅློད་པར་བེད་པས་

ན་འཁློར་ལློ་རེ་གཅིག་པས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན། གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་མཁེན་པས་ན་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ། དཀིལ་ཏེ་སྙིང་པློ། འཁློར་ཏེ་ལེན་ཅིང་འཛིན་

པར་བེད་པའློ། །གང་ན་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་བརློད་བར་སློན་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས་རློ་

རེ་རིགས་ལྔ་དམ་ཚིག་སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞི། བཀློད་པ་ཁློ་བློ་བཅུའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་

དློན་བསྒློམས་པས་རིམ་གཉིས་ཀི་འློད་གསལ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ལས་རིམ་

གཉིས་ཀི་ལྷའི་སྐུ་བསྐྱེད་པ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་དང་། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་

གཞུང་གི་ཚོགས་ལའང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་

བཅུ་གསུམ་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་པ་ནི། དེ་

ནས་བཅློམ་ལྡན་བདེར་གཤེགས་ཀུན་ཞེས་པ་ནས། མཆློད་དེ་རློ་རེའི་དབངས་འདི་

གསུངས་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། ཨེ་མའློ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་རེ་བཟང་

ཞེས་པ་ནས། ཨེ་མའློ་སགས་ཀི་ཚུལ་རེ་བརན་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། 

མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ཆློས་རྣམས་ནི་ཞེས་པ་ནས། ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་

པའི་བར་དགློངས་པ་མ་ཡིན་པས་བཤད། ཡིད་འློང་སགས་རྣམས་ཀུན་བསྡུས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཞེས་པ་ནས། བཟླས་པ་མ་ནིང་ཞེས་བའློ། །ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། 

འདློད་ཆགས་དེ་ཉིད་དློན་བསྒློམ་པ་ཞེས་པ་ནས། ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བསེན་ན་འགྲུབ་

ཅེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། གཏི་མུག་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་

ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་

ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད། ཡེ་ཤེས་འཁློར་ལློ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཞེས་པ་

ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་

བཞིན་པས་བཤད། ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར་ཞེས་པ་ནས། སགས་རིན་

པློ་ཆེ་རབ་ཏུ་སྣང་བར་བེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། 

རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་ལྡན་པའི་ཞེས་པ་ནས། ཆུ་ཡི་སེང་དུ་བཅག་པར་བ་ཞེས་

པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། རྐང་པ་མཉམ་བཞག་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཞེས་པ་ནས། 

རློ་རེའི་རྒྱ་མཚོ་རྐང་པས་གནློན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་

དགློངས་པས་བཤད། དབང་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམས་ནས་ནི་ཞེས་པ་ནས། རློ་

རེའི་དམ་ཚིག་སུམ་བྷ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་

ཇི་བཞིན་པས་བཤད། འགློག་པ་ཁློ་བློའི་འཁློར་ལློ་ནི་ཞེས་པ་ནས། རློ་རེའི་དཀིལ་

འཁློར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བར་དྲང་ངེས་ཀིས་བཤད་དློ། །དེས་ན་གང་བཤད་

པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་དགློངས་པ་འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་

ནས་དྲང་ངེས། དགློངས་དགློངས་མིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་

པའི་ལམ་ལ་རློ་རེ་འཆང་གི་བཟླས་པ། རིམ་གཉིས་ཀི་མཆློད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་བཟླས་པ། རློར་བཟླས་ཀི་གཙོ་བློ་རིན་པློ་ཆེའི་བཟླས་པ། ཐློགས་མེད་ཀི་བཟླས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ། ཁློ་བློའི་བཟླས་པ། དུག་གསུམ་གི་བཟླས་པ། མ་ནིང་གི་བཟླས་པ། བུད་མེད་ཀི་

རེན་གིས་ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱ་བའི་ཚུལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལས་ཚོགས་མདློར་

བསན་རྒྱས་བཤད་གཉིས་དང་། རློགས་རིམ་པའི་ལས་ཚོགས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

རློགས་རིམ་པའི་ལས་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། བསྐྱེད་ཡ་རིམ་པའི་

ལས་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་

སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས། གང་ཟག་ལྔ་པློ་

དེའི་རྒྱུད་ལ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་ཆགས་པ་ནི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་

མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །
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༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒོན་མ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ 

རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་འཆད་པ་ལས་ལེའུ་བཅུ་བཞི་ 

པ་ནས་བཅུ་བདུན་པའི་བར་གི་རྒྱ་ཆེར་ 

བཤད་པ་བཞུགས་སོ། །

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

འཕྲུལ་བའི་རྒྱལ་པློའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ། དམ་ཚིག་སྙིང་པློའི་རློ་རེ་འབྱུང་བའི་

ལེའུས་བཤད་ཚུལ། དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ལེའུས་བཤད་

ཚུལ། རློ་རེའི་བིན་བརླབས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་

ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་

བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། ། 

༈ དང་པློ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པར་རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བས་སགས་བཟླས་པ་

ལ་མི་ལྟློས་པར་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་ནས། འདིར་རེན་སགས་ལ་གཞློལ་

བས་ཕྲེང་སགས་སློགས་ཀི་བཟླས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལས་བཞི་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པར་

བ་བའི་ཕིར་དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་འདི་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ལས་བཞིའི་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དགློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་དང་། ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཚོགས་བཤད་པ་དང་། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

ལ་དགེས་ནས་ཆེད་བརློད་མཛད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པས་

ལས་བཞི་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། རློགས་རིམ་པས་ལས་བཞི་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། སྒློན་གསལ་དུ། ཞི་སློགས་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། །གྲུབ་པ་ཆེན་པློ་

བརྒྱད་དང་ནི། །ཞེས་སློགས་བསྐྱེད་རིམ་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་

གི་ལས་བསྒྲུབ་པ་སེ་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་དང་། གྲུབ་པ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པའི་དངློས་

གྲུབ་འབིང་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ་དེ་ཡང་སྤློད་བསྡུས་སུ། འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཕྲ་

མློ་དང་། གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཀི་དངློས་གྲུབ་འབིང་རྣམས་དློན་དུ་གཉེར་བར་མི་བ་སེ་དེ་

དག་ནི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་ཕིར་བཟླློག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་རློགས་

རིམ་པས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་མི་གཉེར་བར་གསུངས་པ་དང་། ར་རྒྱུད་

དུ་རློགས་རིམ་པས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་གཉིས་

འགལ་ལློ་སྙམ་ན། དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། སྤློད་བསྡུས་ཀི་ལུང་དེའི་དློན་ནི། རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་གིས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་རློགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་དུ་

ཞུགས་ནས། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐློབ་ཀི་བར་ལ་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་སྐྱེ་

བའི་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པའི་ལུས་རྒྱས་པར་བེད་པ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཚོགས་

འགའ་ཞིག་མ་གཏློགས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་དློན་དུ་མི་གཉེར་བར་མཆློག་གི་

དངློས་གྲུབ་ཉིད་དློན་དུ་གཉེར་བར་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། ར་རྒྱུད་དུ་དེ་

ལྟར་བཤད་པ་ནི་རེན་ཟུང་འཇུག་པས་གདུལ་བའི་དློན་དུ་ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་རློར་

བཟླས་བས་ནས་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་དགློངས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་ཕིར། དེས་ན་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཡ་ཟག་གིས་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་

རློགས་རིམ་ཉིད་ལ་འཇུག་པར་བེད་ཅིང་། བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་ལ་བརེན་ནས་

འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་དློན་དུ་གཉེར་བར་མི་བེད་ལ། བསྐྱེད་

རིམ་མཐར་ཕིན་པའི་གང་ཟག་དམན་པ་བཞི་ལ་ཕུགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་འདློད་

ཡློད་ཀང་། འཕྲལ་དུ་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཐུགས་ཕྲློགས་

ནས་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡློད་པས་དེ་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས་ར་རྒྱུད་ལས་བསྐྱེད་

རིམ་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལས་ཚོགས་མང་དུ་གསུངས་སློ། །

དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐུན་མློང་གི་རེས་སུ་འགློ་བའི་ཁད་

པར་བརྒྱད་ཡློད་དེ། ལས་གང་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཕློགས་གང་དུ་ཁ་བལྟ་བ་ཕློགས་ཀི་

ཁད་པར། དུས་ནམ་གི་ཚེ་བསྒྲུབ་པ་དུས་ཀི་ཁད་པར། ལྷ་དང་ཆས་གློས་ཀི་ཁ་དློག་

ཇི་ལྟ་བུ་བ་བ་ཁ་དློག་གི་ཁད་པར། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་བ་བ་བསམ་པའི་ཁད་པར། 

གནས་གང་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་གནས་ཀི་ཁད་པར། ཡུལ་གང་ལ་བ་བ་ཡུལ་གི་ཁད་

པར། ཁ་ཟས་ཇི་ལྟ་བུ་བསེན་པར་བ་བ་ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར། གློགས་གང་ལ་བསེན་

ནས་བ་བ་གློགས་ཀི་ཁད་པར་རྣམས་སུ་ཡློད་པའི་ཕིར། དེའི་དང་པློ་ནི། བཤད་རྒྱུད་

རློ་རེ་ཕྲེང་བའི་འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས། བང་དུ་ཁ་བལྟས་ཞི་བ་ལ། །དེ་བཞིན་རྒྱས་ལ་

ཤར་དུ་བལྟ། །ཞེས་འབྱུང་ཡང་། ཀླུ་བང་གིས་རྒྱས་པ་ལ་བང་དང་། ཞི་བ་ལ་ཁ་ཤར་

དུ་བལྟ་བར་། བཤད་པས་དེའི་དབང་དུ་བས་ན་རྒྱས་པ། ཞི་བ། དྲག་ལས་སྤི་དང་། 

དབང་དང་དབང་གི་དགུག་པའི་ལས་དང་། གསློད་པ། དབེ་བ། གནས་ནས་བསྐྲད་པ། 

རེངས་པའི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁ་བང་། ཤར། ལྷློ། ནུབ། མེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཚམས། བདེན་བལ། རླུང་། དབང་ལྡན་གི་ཕློགས་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ཏེ། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། བང་དུ་ཁ་བལྟས་རྒྱས་པ་ལ། །དེ་བཞིན་ཞི་ལ་ཤར་དུ་

བལྟ། །དྲག་པློའི་ལས་ལ་ལྷློ་ཕློགས་སུ། །དབང་གི་ལས་ལ་ནུབ་ཏུ་བལྟ། །གསློད་པ་

ཉིད་ལ་མེ་ཡི་ཕློགས། །སང་བར་བ་ལ་བདེན་བལ་དུ། །གནས་ལས་བསྐྲད་ལ་རླུང་གི་

ཕློགས། །གནློན་པ་ལ་ནི་དབང་ལྡན་ཕློགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ། 

ཟླ་བའི་དུས་ཀི་ཁད་པར་དང་། ཞག་གི་དུས་ཀི་ཁད་པར་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

ཞི་རྒྱས་གཉིས་ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློ་དང་། དབང་དང་མངློན་སྤློད་གཉིས་ཟླ་བ་མར་གི་ངློ་

ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། ཞི་བ་དང་ནི་རྒྱས་པ་དག །ཟླ་བ་ཡར་གི་ངློ་ལ་

བ། །དབང་དང་མངློན་སྤློད་ལ་སློགས་པ། །ཟླ་བ་མར་གི་ངློ་ལ་བརམ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཞག་གཅིག་གི་དུས་ཚོད་ནི་ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། མངློན་སྤློད་ཀི་ལས་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྲློད་དང་། ས་དྲློ་དང་། ཉིན་གུང་། ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་རྣམས་

སུ་བསགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཞི་བ་ཕལ་ཆེར་སྲློད་ལ་བ། །དེ་བཞིན་རྒྱས་པ་

ས་དྲློ་བ། །དབང་དང་མངློན་སྤློད་དག་གི་ལས། །ཉི་མ་གུང་དང་མཚན་ཕེད་

ལའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་དློག་གི་ཁད་པར་ནི། ཞི་བ། རྒྱས་པ། དབང་། 

མངློན་སྤློད་ཀི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་དང་མཆློད་རས་ཀི་ཡློ་

བད་ཐམས་ཅད་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཁ་དློག་དཀར་པློ། སེར་པློ། དམར་པློ། ནག་པློར་

བེད་པར་བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཞི་ལ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་སེ། །རྒྱས་པ་ལ་ནི་སེར་

པློར་བ། །དབང་དང་དགུག་པ་དག་ལ་དམར། །ཁ་དློག་ནག་པློ་གསློད་པ་ལའློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསམ་པའི་ཁད་པར་ནི་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་བམས་པའི་སེམས་དང་། ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་

དགའ་བའི་སེམས་དང་། ཆགས་པའི་སེམས་དང་། ཁློས་པའི་སེམས་ཀིས་བ་བར་

བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། བམས་པའི་སེམས་ཀིས་ཞི་བ་ལ། །དགའ་བའི་སེམས་ཀིས་

རྒྱས་པ་ལ། །ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་དབང་དག་ལ། །ཁློས་པའི་སེམས་ཀིས་གསློད་

པ་ལའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གནས་ཀི་ཁད་པར་ནི། དྲག་ལས་ཀི་གནས་ནི་

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། མ་མློའི་གནས་སམ་དུར་ཁློད་དུ། །ཞེས་པ་ནས། མངློན་པར་

སྤློད་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནློ། །ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དབང་

གི་ལས་ལ། དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་སུ་ཞེས་པ་ནས། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

བསྡུས་པ་བསྒྲུབ། །ཅེས་པའི་བར་དྲང་དློན་གི་བཤད་པ་ལྟར་རློ། །གང་ལ་བ་བའི་ཡུལ་

གི་ཁད་པར་ནི། དྲག་པློའི་ལས་བེད་པའི་ཡུལ་ནི། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པར། མ་དང་སྨྲ་

བའི་སེམས་ཅན་དང་ཞེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་འདི་བ་འློ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་

བསན་ལ། དེས་གཞན་གསུམ་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །ཁ་ཟས་ཀི་ཁད་པར་ནི་ལེའུ་

དྲུག་པ་ལས། ཟས་སུ་ཤ་རྣམས་ཟ་བ་དང་། ཞེས་པ་ནས། ཟས་ཀི་ཕིར་ནི་བཟའ་བར་

བ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་བསན་ནློ། །གློགས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་

ལས། ལམ་གི་བཞི་མདློའམ་ཤིང་གཅིག་དྲུང་། །ཞེས་པ་ནས། སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རབ་

ཏུ་བསྒྲུབ། །ཅེས་པའི་བར་གིས་བསན་པའི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞིའམ། གཅིག་གང་རུང་

ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་རློགས་རིམ་པའི་ལས་བཞི་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རླུང་གི་རྣལ་འབློར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་མཚན་ཉིད་ཐེག་པ་ལ་ལྟློས་ན་རྒྱུད་སེ་འློག་

མ་གསུམ་ནི་གསང་བ་ཆེན་པློ་དང་། དེ་གསུམ་ལ་ཡང་སྦ་བར་བ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་

གསང་བ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པ་རྣམས་ཀིས་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་མིན་པས་ན་ཤིན་

ཏུ་ཕྲ་བ་དང་། རླུང་གི་རྣལ་འབློར་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་འློད་གསལ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐུ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སློན་ལས། 

ཕག་ན་རློ་རེས་གསློལ་བ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ནང་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་དུས་ཞེས་

གང་ལ་བགི། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཕག་ན་རློ་རེ་ནང་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་དུས་ནི་གསང་བ་ཆེན་པློ་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀིས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རླུང་གི་རྣལ་འབློར་གིས་སེམས་ཅན་འཁློར་བ་ལས་གློལ་བར་བེད་པ་ལ་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་འདྲ་བ་དང་། སགས་ཀི་བཟླས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་

ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་དངློས་གྲུབ་གྲུབ་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། རླུང་གི་རྣལ་འབློར་དེས་སལ་

བ་དང་ལྡན་པར་བེད་པས་བཅློམ་ལྡན་དང་། དེ་ཉིད་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མིན་པ་

དང་། དེ་ལ་གློམས་པར་བས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རློག་ཞི་བར་བེད་པ་དང་། 

སེམས་ཀི་བཞློན་པར་གྱུར་ནས་ཡུལ་ལ་འཁིད་པར་བེད་པས་ན་སེམས་ཀི་དབིངས་

ཏེ་རྒྱུ་དང་། རླུང་ལྔ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔར་ཡང་གསུངས་པ་དང་། མེ་ཏློག་ལ་

གནས་པའི་དྲི་ལྟར་དུ་འགློ་བ་ཀུན་གི་སྙིང་སེ་སེམས་ཀི་བཞློན་པར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས། སེམས་ཅན་གློལ་ཕིར་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །སགས་རྣམས་བསྒྲུབ་ལ་དངློས་

གྲུབ་ཡིན། །ཞི་དང་རྒྱས་པའི་ལས་དག་དང་། །དེ་བཞིན་དབང་དང་མངློན་སྤློད་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལ། །བཅློམ་ལྡན་གཟུང་མིན་ཞི་བ་སེ། །སེམས་དབིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཡིན། །མེ་ཏློག་ལ་དྲི་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་བཞིན་འགློ་བའི་སྙིང་ལ་གནས། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། རེན་ཟུང་འཇུག་པས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བ་དེས་སྙིང་ཁ་ན་གནས་

པའི་ཆུའི་རླུང་སྲློག་འཛིན་དཀར་པློས་གཙོ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་

ཕེད་དུ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དལ་བར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བས་པས་ཞི་བའི་

ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་། གསང་གནས་ན་གནས་པའི་ཐུར་སེལ་སའི་རླུང་སེར་པློས་གཙོ་

བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་དུ་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་དྲག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་

རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བས་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་། མགིན་པ་ན་གནས་པའི་

གེན་རྒྱུ་མེའི་རླུང་དམར་པློས་གཙོ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་དུ་སྣ་

བུག་གཡས་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བས་ནས་དབང་གི་ལས་བསྒྲུབ་པ་

དང་། ལྟེ་བ་ན་གནས་པའི་མཉམ་གནས་རླུང་གི་རླུང་ལང་སེར་གིས་གཙོ་བས་ནས་

དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་དུ་སྣ་བུག་གཡློན་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་རློར་

བཟླས་བས་ནས་དྲག་པློའི་ལས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རིམ་ནི་གློ་

རིམ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཐུན་ཕེད་ཀི་ནི་དུས་སུ་གནས། །མེ་དང་རླུང་དང་དབང་ཆེན་

དང་། །ཆུ་སེ་སློ་སློའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། །དམར་དང་གནག་དང་དེ་བཞིན་སེར། །དཀར་

པློ་ཉིད་དེ་མདློར་བསྡུས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སགས་དང་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་ལས་ཚོགས་དང་། སགས་ལ་

གཞློལ་བའི་ཆློ་གའི་ཁད་པར་དང་། ཕུར་བུས་གདབ་པའི་ལས་ཚོགས་དང་གསུམ་

ལས། དང་པློ་ལ། སགས་ལ་གཞློལ་བས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ། ནང་ལ་གཞློལ་བས་ལས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྒྲུབ་ཚུལ། དེ་གཉིས་ཀི་དློན་བསྡུ་བ། ལྷ་མློ་གཉིས་ལ་བརེན་པའི་དགུག་པའི་ལས་

དང་། སགས་ལ་གཞློལ་བས་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་བཟླས་པ་བསན་པ་དང་

ལྔ་ལས། དང་པློ་ལ། ཡུམ་བཞིའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཁློ་

བློ་རྣམས་ཀི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། 

སྤན་མ་ལ་བརེན་ནས་ཞི་བ་དང་། མཱ་མ་ཀཱི་ལ་བརེན་ནས་བགེགས་བསལ་བ་དང་། 

གློས་དཀར་མློ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱས་པ་དང་། སྒློལ་མ་ལ་བརེན་ནས་དབང་གི་ལས་

བསྒྲུབ་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་

གསུངས་ན། མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་དམ་

ཚིག་སེ་སྤན་སློགས་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀི་བདག་པློ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཛིན་པ་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ལས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསུངས་ན། རིམས་ལ་སློགས་པའི་ནད་ཀུན་ཞི་བའི་

དམ་ཚིག་དེ་བེད་པའི་མཆློག་རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། སྤན་མའི་ཕྲེང་

སགས་ལ་བརེན་ནས་ནད་ལ་སློགས་པ་ཞི་བར་བེད་པའི་ལས་ཚོགས་དེ་བཤད་སྙམ་

དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །

གང་གསུངས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་གཟུང་བར་བ་བའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་སྤན་མ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཕྲེང་

སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་གསུངས་ན་སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་

དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་ནི་ཐློག་མར་ༀ་སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་ལྟ་བུ་དང་། ཐ་

མར་སྭཱཧཱ་སྦྲུལ་གི་མཇུག་མ་ལྟ་བུ་དང་། བར་ན་སགས་སྦྲུལ་གི་ལུས་ལྟ་བུར་ཡློད་
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པའི་སགས་ཡིན་པས་སྦྲུལ་གི་སགས་ཞེས་བ་སེ། རློ་རེ་གཙུག་ཏློར་གི་རྒྱུད་ལས། 

ཐློག་མར་ༀ་ལྡན་ཐ་མར་ནི། །སྭཱཧཱར་ཡང་དག་ལྡན་པ་འདི། །སྦྲུལ་ཏེ་ཞི་བའི་ལས་ཅན་

དུ། །སགས་སེན་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་ནི། ༀ་

ལ་ཨ་ཨུ་ཨཾ་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། ཨས་སྐུ་རློ་རེ། ཨུས་གསུང་རློ་རེ། ༀ་གིས་ཐུགས་

རློ་རེ་མཚོན་པར་ལློ་ཙྪ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་བཤད། སལ་ལྡན་གགས་པས་རིམ་པ་བཞིན་

དུ། ཐུགས་གསུང་སྐུ་གསུམ་དུ་འཇློག་པར་བེད་དློ། །ཨ་ལ་ཨུ་བཅུག་པས་ཨློ་དང་། 

ཨཾ་གི། ཨ་ཡིག་བརློད་པའི་དློན་ཡིན་པས་ཕིས་ལ་ཐིག་ལེ་ཨློ་ལ་བིན་པས་ༀ་ཞེས་

གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་དེ་མཚོན་

ཞིང་། མཚོན་དློན་དེ་དྲན་པའི་སྒློ་ནས་སྦྲུལ་དང་མཐའ་མེད་ཀི་སགས་ཀུན་གི་འགློར་

ༀ་ཞེས་བརློད་པས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལེན་ཅིང་སྡུད་པར་བེད་དློ། །རུ་རུ་ནི་

སགས་ཀི་ལྷའི་ཚོགས་ཏེ་རྣམ་སྣང་དང་སྤན་མའི་ལྷའི་ཚོགས་སློ། །སྥུ་རུ་གསལ་བར་

མཛོད་ཅིག་པའློ། །དེ་ཡང་རྣམ་སྣང་དང་སྤན་མའི་ལྷའི་ཚོགས་ཀི་འློད་ཟེར་སྤློས་ཏེ་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ནད་མེད་པ་སློགས་གསལ་བར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའློ། །ཛྭ་ལ་གཟི་

བརིད་དེ་ནད་ཀི་ཟུག་རྔུ་སྲེག་པའི་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །ཏིཥྛ་

བཞུགས་ཤིག་སེ་བདག་གི་བསམ་པ་མ་ལུས་པར་རློགས་པར་བ་བའི་ཕིར་བཞུགས་

ཤིག་པའློ། །སིདྡྷ་ལློ་ཙ་ནི་ཞེས་པ་ནི་གྲུབ་པའི་སྤན་མངའ་བ་དང་། སརྦ་ཐམས་ཅད། 

ཨཱརྠ་དློན། སཱ་དྷ་ནི་གྲུབ་པ་སེ་ཀཻ་དློན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཞེས་སྤན་མ་ལ་བློད་པའི་

ཚིག་གློ །སྭཱཧཱ་ནི་ལས་དེ་གསལ་བར་བེད་པའི་ས་བློན་ནློ། །

སེལ་བ་ནི། ༀ་རུ་རུ་སྥུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷ་ལློ་ཙ་ནི་སརྦ་ཨརྦ་སཱ་དྷ་ནི། ཆེ་གེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མློའི་ནད་གདློན་ཤཱནིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །ནད་ཞི་བའི་འབློར་བ་ཀུན་ལ་དགེས་པའི་

འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་དང་རྣམ་སྣང་གི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་རབ་ཏུ་

དགེས་པ་སེ་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་ཐློབ་པར་གྱུར་ནས། དེ་འདྲ་བའི་རྣལ་

འབློར་པས་སངས་རྒྱས་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་བས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། 

རང་ཉིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རྣམ་སྣང་དུ་གནས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སེང་གི་འཁློར་ལློ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ༀ་གིས་

མཚན་པའི་མཐར་སགས་ཀི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ཁ་དློག་དཀར་པློ་མགློ་གེན་བསན་གཡས་

སློར་དུ་བཀློད་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་ཟླ་བའི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་ནད་པ་ལྟ་བུ་དེ་བཞག་

ལ། དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་

པ་ལས་མར་མར་གཅིག་ལས་གཉིས་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་སགས་ཀི་ཕྲེང་བ་མུ་ཏིག་

དཀར་པློ་སར་ལ་རྒྱུས་པ་བཞིན་བྱུང་ནས་རང་གི་་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་ཐློན་ཏེ། 

བསྒྲུབ་བའི་སྣ་བུག་གཡས་པ་ནས་ཞུགས་པས་སྙི་ཁར་སགས་རྣམས་བཀློད་པའི་

འློད་ཀིས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་ནད་གདློན་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཤ་ཟའི་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་བསྒྲུབ་བའི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་བར་བསམས་ལ། 

དེ་ནས་རློ་རེ་དམ་ཚིག་བསྐུལ་མཛད་མ་སེ་སྤན་མའི་ཕྲེང་སགས་སེལ་ཚིག་

དང་བཅས་པ་འདི་ཐུན་བཞིར་གསུངས་པ་སེ་བཟླས་པ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་

པ་པློ་རྣམས་ཀི་འདློད་དློན། ཤི་བ་ལ་ཉེ་བའི་ནློད་པ་རྣམས་ཀང་སློས་པར་བེད་པའི་ཞི་

བའི་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་ཞི་བ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་བར་
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མ་ཟད། དེ་བཞིན་དུ་སགས་སེལ་བ་དང་ལྷ་དང་ཆས་གློས་སློགས་ཀི་ཁ་དློག་དང་

བསམ་པའི་བེ་བག་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་རྒྱས་པ་དང་དྲག་པློ་དང་དབང་གི་ལས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སྤན་མའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ཞི་བའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་

བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། སྐུ་གསུམ་སེ་ཁམས་གསུམ་གི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་དམ་ཚིག་སེ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

རློ་རེ་ཁློ་བློ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་དང་། མཱ་མ་ཀཱིའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་

དངློས་པློ་བགེགས་རྣམས་དངློས་པློ་མེད་པ་ཞི་བར་བེད་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་

ཚིག མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། ཞེས་བ་བ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན། རློ་རེ་འཛིན་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་

ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་མཆློག་མཱ་མ་ཀཱི་དང་ངློ་བློ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་

ཕྲེང་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་ན། གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་

དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་ནི་སྦྲུལ་གི་སགས་དང་། དློན་ནི། ༀ་ནི་

བཤད་ཟིན་ལ། ཤཾ་ཀ་རེ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་པ་དང་། 

ཤཱན່་ཀ་རེ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་གིས་བས་པའི་ནད་ཞི་བར་མཛད་པ་དང་། གྷུཊྚ་ནི་

གྷུཊྚ་ནི་གདུག་པ་རྣམས་ཆློམས་ཤིག་ཆློགས་ཤིག་པའློ། །གྷུཊྚ་ནི་གྷུཊྚ་ནི་གདུག་པ་

རྣམས་རབ་ཏུ་བརླག་པར་གིས་ཤིག་གཉིས་དང་། གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་ནི་འཁློར་རྣམས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀང་བརླག་ཏུ་ཆུག་ཅིག་གཉིས་སློ། །སེལ་བ་ནི། ༀ་ཤཾ་ཀ་རེ་ཤཱན່་ཀ་རེ་གྷུཊྚ་གྷུཊྚ་གྷུཊྚི་

ནི་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷུཊྚི་ནི་ཆེ་གེ་མློ་ལ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །སྐུ་གསུམ་སེ་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་དབེར་མེད་

པའི་རློ་རེ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པའི་སྤན་ནི་

གདངས་པ་སེ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་ཐློབ་ནས་སུ་ཐུགས་རློ་

རེ་མི་བསྐྱློད་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་

གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་སུ། རང་བགེགས་ཀིས་མི་ཕེད་

པས་ན་རློ་རེ་བགེགས་ཀི་གནློད་པ་བསྲུང་བའི་ལས་ཀི་སྦྱློར་བ་རང་གི་མདུན་དུ་བསྲུང་

བ་གང་ཡིན་དེའི་སྤི་བློ་ལ་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐྱློད་པའི་ཕག་མཚན་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་གེན་

དུ་འགེང་བ་བཞག་པའི་ལྟེ་བའི་ནང་གི་དབུས་སུ། མཱ་མ་ཀཱི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་

སུ་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་མཐར་སགས་ཀི་ཕྲེང་བ་མགློ་གེན་བསན་

གཡས་སློར་དུ་བཀློད་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་

འཕྲློས་པའི་རློ་རེ་ཕྲ་མློ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རློ་རེའི་གློ་ཆས་

བསྒྲུབ་བའི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་གི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་གློ་བགློས་པར་

བསམས་ལ། དེ་ནས་མཱ་མ་ཀཱིའི་ཕྲེང་སགས་འདི་ཐུན་བཞིར་གསུངས་པ་སེ་བཟླས་པ་

ཙམ་གིས་རློ་རེ་ལྟར་གཞློམ་དཀའ་བའི་བགེགས་ཆེན་པློའི་འཇིགས་པས་ཉེན་ཅིང་

གཟིར་བ་རྣམས་ལ་བགེགས་ཀིས་མི་ཐུབ་པའི་རག་ཏུ་སློབས་ནི་བེད་པ་སེ་བགེགས་

བསྲུང་བའི་ལས་རྣམས་རག་ཏུ་སེ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བར་རྒྱུད་འདིར་བཤད་

དློ། །རིན་འབྱུང་གི་རྣལ་འབློར་ལ་བརེན་ནས་མཱ་མ་ཀཱིའི་ཕྲེང་སགས་ཀིས་རྒྱས་པའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལས་བསྒྲུབ་པ་ལའང་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། མཱ་མ་ཀཱིའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་བགེགས་བཟླློག་པ་

བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་

རང་བཞིན་ཅན་གི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། 

འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་དམ་ཚིག་འློད་དཔག་མེད་ལ་གཟིགས་པ་སེ་འློད་དཔག་མེད་

ཀི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་། གློས་དཀར་མློའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་

བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་ཆློས་ཀི་སྐུ་འློད་དཔག་མེད་དང་དེའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་

གློས་དཀར་མློ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་ཕྲེང་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན། །གདངས་

ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་ནི་སྦྲུལ་

དང་། དློན་ནི་ༀ་ནི་བཤད་ཟིན། ཀ་ཊེ་གསློ་བ་སེ་ཕློངས་པ་རྣམས་གསློ་བའློ། །བི་ཀ་

ཊེ་ཕློངས་པ་རྣམས་ཁད་པར་དུ་གསློ་བའློ། །ནི་ཀ་ཊེ་ཉེ་བ་སེ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཉེ་བའློ། །ཀ་

ཊཾ་ཀ་ཊེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་གསློ་བའློ། །

སེལ་བ་ནི། ༀ་ཀ་ཊེ་བི་ཀ་ཊེ་ནི་ཀ་ཊེ་ཀ་ཊཾ་ཀ་ཊེ་ཆེ་གེ་མློ་ལ་པུཥྚཾ་ཀུ་རུ་བླཽ་ཥ་

ཊ་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །ཆློས་སེལ་བ་ལ་མཚོན་ན་ཆེ་གེ་མློའི་དྷར་པུཥྚཾ་ཀུ་རུ་བླཽ་ཥ་ཊ་

སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །ཆློས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་འཛིན་པ་གསུང་རློ་རེ་

འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས། ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་རྣམས་མཉེས་ནས་ཏེ་དེ་

ལ་དམིགས་པའི་དྲན་པ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་ཐློབ་པར་གྱུར་ནས་དེ་འདྲ་བའི་རྣལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འབློར་པས། རློ་རེའི་ཆློས་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་འློད་དཔག་མེད་གཙོ་བློར་བས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་འློད་དཔག་མེད་དུ་གནས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སེང་གི་པདྨ་སེར་པློ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

ཨཱཿཡིག་གི་མཐར་སགས་ཀི་ཕྲེང་བ་ཁ་དློག་སེར་པློ་མགློ་གེན་བསན་གཡས་སློར་དུ་

བཀློད་ནས། རང་གི་མདུན་དུ་པདྨ་སེར་པློའི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་བཞག་སེ། རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་སགས་ཕྲེང་ལས་སགས་ཕྲེང་སེར་པློ་བྱུང་བ་རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་པ་

ནས་ཐློན་ནས། བསྒྲུབ་བའི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་ཞུགས་པས་སྙིང་ཁའི་པདྨ་སེར་

པློའི་སེང་དུ་སགས་ཕྲེང་གཡས་སློར་དུ་བཀློད་ནས། དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་

སེར་པློས་བསྒྲུབ་བའི་རྒྱུད་ཀི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དློན་ལ་

རློངས་པའི་སིག་སྒིབ་རྣམས་བསྲེགས། ལུས་ཐམས་ཅད་སགས་ཀི་འློད་ཟེར་སེར་

པློས་གང་། བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་འློད་ཟེར་ཕིར་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་གསུང་རབ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དློན་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་ཀཱ་

ལིའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ལ་ཐིམ་པར་བསྒློམ་ཞིང་། དེ་ནས་གློས་

དཀར་མློའི་ཕྲེང་སགས་འདི་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བཟླས་

པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་རག་ཏུ་ཆློས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དློན་

ལ་མཁས་པའི་བློ་གློས་རྒྱས་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་རིད་པ་རྒྱས་པ་དང་

བ་བ་ཆེན་པློ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྤློ་བའི་སློབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། རག་ཏུ་ནློར་

གིས་གང་བའི་མཛོད་པློ་ཆེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱས་པའི་ལས་རྣམས་འགྲུབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ནི། །མདློ་སེ་དབངས་བསྙད་ལུང་བསན་

དང་། །ཚིགས་བཅད་ཆེད་བརློད་རློགས་པ་བརློད། །དེ་ལྟར་བྱུང་དང་གེང་གཞི་

དང་། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་སྐྱེས་རབས་བཅས། །གཏན་ལ་ཕབ་རད་བྱུང་ཆློས་ཏེ། །དེ་

ལྟར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གསུངས། །ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །དེ་དག་གསུང་རབ་ཡན་

ལག་དགུར་བསྡུ་ན། རློགས་བརློད་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་སྐྱེས་རབས་གསུམ་གེང་

གཞིར་བསྡུས་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། གློས་དཀར་མློའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་རྒྱས་པའི་ལས་

བསབ་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རྒྱུད་ཀི་

སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློའི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དམ་ཚིག་གི་རིགས་རྣམས་

ཀི་གཙོ་བློ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཀུན་ནས་འབྱུང་བའི་རྣལ་འབློར་དང་། སྒློལ་མའི་ཕྲེང་

སགས་ལ་བརེན་ནས་དབང་གི་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་ཐུགས་རེ་

གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་སྒློལ་མ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་

སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་

བ་གསུམ་ལས། མིང་ནི་སྦྲུལ་དང་། དློན་ནི། ༀ་ནི་སར་བཤད་ཟིན། ཏཱ་རེ་སྒློལ་བ་སེ་

འཁློར་བ་ལས་སྒློལ་བར་མཛད་པས་ན་སྒློལ་མའློ། །ཏུཏྟཱ་རེ་སྐྱློབ་པ་སེ་ནད་རྣམས་

ལས་སྐྱློབ་པ་དང་། ཏུ་རེ་མྱུར་དུ་སྐྱློབ་པའློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་བ་ཤཾ་མཱ་ན་ཡ་ཧློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྭཱཧཱ་ཞེས་སློ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ལས་སྐྱེས་

པ་སེ་དེ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

མཉེས་ཤིང་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རགས་པ་དྲན་པ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་གྱུར་

ནས། རློ་རེའི་སྐུ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དློན་གྲུབ་གཙོ་བློར་བས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རང་

སྒློལ་མ་དམར་མློ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་

དམར་པློའི་སེང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་མཐར་སགས་ཕྲེང་དམར་པློ་མགློ་གེན་

བསན་གཡས་སློར་དུ་བཀློད། 

དེ་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་གསལ་བར་

དམིགས་ཏེ་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སགས་ཕྲེང་དང་བཅས་

པ་ལས་འཕྲློས་པའི་སགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཕྲེང་བ་དམར་པློ་རང་གི་ཁ་ནས་ཐློན་ཏེ་བསྒྲུབ་

བའི་ཁ་ནས་ཞུགས་པས་སྙིང་ཁར་བཀློད། ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་འློད་ཟེར་དམར་

པློས་གང་བས་བསྒྲུབ་བ་དེ་རང་ཉིད་ལ་མ་གུས་པའི་སིག་སྒིབ་བསྲེགས་བསྒྲུབ་བ་

སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་སྙིང་ཁ་དང་། བུད་མེད་ཡིན་ན་གསང་གནས་ཀི་པདྨ་དམར་པློ་བསྐུལ་

ནས་བསྒྲུབ་བ་དེའི་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཟླ་བ་དམར་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དེའི་མཚན་གི་སྒློ་

ནས་ཕྱུང་སེ། རང་གི་སྙིང་ཁར་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་གདན་གི་ཟླ་

བ་དམར་པློ་དེ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་པར་བསམ་ཞིང་། དེ་

ལྟར་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཡང་སྙིང་ཕྲློགས་པས་རང་དབང་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀི་རྐང་པ་ལ་

མགློ་བློས་བཏུད་ནས་རང་གི་བཀའ་ཉན་པར་བསམས་ནས། ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཆེ་
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གེ་མློ་བ་ཤཾ་མཱ་ན་ཡ་ཧློ་སྭཱཧཱ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐུན་བཞིར་གསུངས་ཤིང་བཟླས་པ་ཙམ་

གིས་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཁིམ་བདག་དང་། བློན་པློ་ཆེན་པློ་དང་། སེམས་རློ་རེ་ལྟར་སྲ་

བའི་ང་རྒྱལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། སེ་ཆེན་ཏེ་རྒྱལ་པློ་དང་གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐ་

མལ་པའི་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་སད་ཅིག་གིས་ཏེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་

བན་བཞིན་དུ་གཡློ་མེད་དུ་རང་གི་དབང་དུ་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྒློ་ནས་རིགས་མཐློན་པློའི་བུད་མེད་ལ་

སློགས་པ་དགུག་པ། བདུད་རི་འཁིལ་པའི་སྒློ་ནས་བསྐྱེད་པ། གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

པའི་སྒློ་ནས་གདློན་གིས་ཟིན་པ་དགློལ་བ། ར་མགིན་གི་སྒློ་ནས་དུག་བསལ་བ། 

དབྱུག་སློན་ཅན་གི་སྒློ་ནས་བསད་པ། སློབས་པློ་ཆེའི་སྒློ་ནས་ཆར་དབབ་པ། འདློད་

རྒྱལ་གི་སྒློ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་འགུགས་པ། མི་གཡློ་བའི་སྒློ་ནས་ལྷ་ཆེན་པློ་

ལ་སློགས་པ་འགུགས་པ། གནློད་མཛེས་ཀི་སྒློ་ནས་བུ་མློ་ལ་སློགས་པ་འགུགས་པ་

དང་དགུ་ལས། དང་པློ་ནི། ཡུམ་བཞིའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པ་

བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རྒྱུད་ཀི་

སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དྲི་མ་མེད་པའི་འློད་ཟེར་དཀར་པློའི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་

འཕྲློ་བའི་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་། ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་

ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་ཐུགས་རེ་གཅིག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་

རེའི་གཤེད་པློ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་གདངས་ཀི་

རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་འགློ་མེད་

ཅེས་བ་སེ། མཐར་སྭཱཧཱ་ཡློད་ཅིང་འགློར་ༀ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རློ་རེ་གཙུག་ཏློར་གི་

རྒྱུད་ལས། སྭཱཧཱར་ལྡན་ཞིང་ༀ་མེད་པ། །མིང་ནི་འགློ་མེད་ཅེས་བ་སེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་ནི། ན་མཿཕག་འཚལ་ལློ། །ས་མན་ཀུན་ནས། ཀཱ་ཡ་སྐུ། ཝཱ་

ཀ་གསུང་། ཙིཏྟ་ཐུགས། བཛྲརློ་རེ། ཎཾ་ལའི་དློན་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ལ་ཀུན་

ནས་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་པའློ། །

ༀ་བཤད་ཟིན། ཁ་ཁ་ཟློ་ཟློ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི་ཟློ་ཞིག་ཟློ་ཞིག་སེ་འཁློར་རྣམས་ཟར་

ཆུག་ཅིག་པའློ། །སརྦ་ནི་ཐམས་ཅད། དུ་ཥྚ་གདུག་པ་ཅན། སཏྭ་སེམས་ཅན། ད་མ་ཀ་

འདུལ་བ་པློ་སེ་སེམས་ཅན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་བེད་

པའློ། །ཨ་སི་རལ་གི། མུ་ས་ལ་གཏུན་ཤིང་། པཱ་ར་ཤུ་དག་ས། པཱ་ཤ་ཞགས་པ། ཧ་ས་

ཕག་མཚན་ཏེ་རལ་གི་དང་གཏུན་ཤིང་དང་དག་ས་དང་ཞགས་པ་རྣམས་ཕག་ན་

བསྣམས་པའློ། །ཙ་ཏུར་བཞི། མུ་ཁ་ཞལ། ཙ་ཏུར་བཞི། བྷུ་ཛ་ཕག ཥཊྩ་དྲུག་པ། ར་

ཎ་ཞབས་ཏེ། ཞལ་བཞི་ཕག་བཞི་ཞབས་དྲུག་དང་ལྡན་པའློ། །ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ་ཚུར་

བློན་ཚུར་བློན་ཞེས་བློད་པའློ། །སརྦ་ཐམས་ཅད། དུཥྚཱ་མ་རུངས་པ། པྲཱ་ཎ་སྲློག་ཨཱ་བ་

ཧཱ་རི་ཎེ་འཕྲློག་པ་སེ་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྲློག་འཕྲློག་པར་བེད་པའློ། །མཧཱ་

ཆེན་པློ། བིགྷན་བགེགས། གྷཱ་ཏ་ཀ་གསློད་པ་སེ་བགེགས་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་གསློད་

པའློ། །བི་ཀྲ�་རྣམ་པར་འགྱུར་བ། ཏཱ་ན་ན་ཞལ། སརྦ་ཐམས་ཅད། བྷཱུ་ཏ་འབྱུང་པློ། བྷ་
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ཡཾ་འཇིགས་པར། ཀ་ར་མཛད་པ་སེ་ཞལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་

འཇིགས་པར་མཛད་པའློ། །ཨཊྚ་ཊྚ་སྐྲག་པ། ཧཱ་ས་རྒློད་པ། ནཱ་དི་ནི་སྒ་སྒློགས་པ་སེ་

སྐྲག་པར་བེད་པའི་སྒ་སེ་ཧ་ཧ་ཞེས་སྒློགས་པའློ། །བྷྱཱགྷྲ་སག ཙ་ར་ནི་ལྤགས་པ། ནི་

ཝ་ས་ན་གློས་ཏེ་སག་གི་ལྤགས་པ་ཤཾ་ཐབས་སུ་མནབས་པའློ། །སརྦ་དུཥྚ་ནས་འདིའི་

བར་ནི་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་བློད་པའི་ཚིག་གློ །ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མཛོད་མཛོད། སརྦ་ཐམས་

ཅད། ཀར་ཎི་ལས་ཏེ་ལས་ཐམས་ཅད་མཛོད་ཅིག་མཛོད་ཅིག་པའློ། །ཚིནྡ་ཚིནྡ་ཆློད་

ཆློད། སརྦ་ཐམས་ཅད། མན་ཏྲཱན་སགས་ཏེ་གཞན་གི་སགས་ཐམས་ཅད་ཆློད་ཅིག་

ཆློད་ཅིག་པའློ། །བྷིནྡ་བྷིནྡ་ཕུག་ཕུག པ་ར་ཕ་རློལ། མུད་ཏྲཱ་མ་ཕག་རྒྱ་སེ་ཕ་རློལ་གི་

ཕག་རྒྱ་ཕུག་ཅིག་ཕུག་ཅིག་པའློ། །ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག སརྦ་

ཐམས་ཅད། བྷཱུ་ཏཱ་ནན་འབྱུང་པློ་སེ་འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་ཁུག་ཅིག་ཁུག་ཅིག་པའློ། །

མ་ཐ་མ་ཐ་ཆློམ་ཞིག་ཆློམ་ཞིག་པའློ། །ནི་ར་ཐ་ནི་ར་ཐ། ངེས་པར་ཐུལ་ངེས་

པར་ཐུལ། སརྦ་ཐམས་ཅད། དུཥྚན་མ་རུངས་པ་སེ་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་

ཐུལ་ཞིག་ངེས་པར་ཐུལ་ཞིག་པའློ། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཆུག་ཅིག་ཆུག་ཅིག་

པའློ། །གང་དུ་ན། མཎལ་དཀིལ་འཁློར། མ་དྷེ་ནང་དུ་སེ་དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་དུ་ཆུག་

ཅིག་ཆུག་ཅིག་པའློ། །ཀུ་རུ་ནས་འདིའི་བར་ནི་རྦློད་གཏློང་བ་བའི་ཚིག་གློ །བཻ་བ་སྭ་

ཏ། ཉི་མའི་བུ་སེ་གཤིན་རེའློ། །ཛཱི་བི་ཏ་སྲློག ཨན་ཏ་མཐར། ཀ་ར་བེད་པ་སེ་དེའི་སྲློག་

མཐར་བེད་པ་སེ་དེའི་སྲློག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་བེད་པའློ། །མ་མ་བདག་གི །སརྦ་

ཐམས་ཅད། ཀཏཾ་བ་བ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་གིས་ཤིག་གིས་ཤིག་སེ་བདག་གི་བ་བ་ཐམས་

ཅད་གིས་ཤིག་གིས་ཤིག་སེ་སྒྲུབས་ཤིག་པའློ། །ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་སྲེགས་ཏེ་སིག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ལ་ཐལ་བར་གིས་ཤིག་པའློ། །པ་ཙ་པ་ཙ་ཚོས་ཚོས་ཏེ་སིག་

པ་ཐམས་ཅད་ཚོས་ཤིག་པའློ། །མ་བྷི་ལཾ་བ། མཱ་བྷི་ལཾ་བ། མ་ཐློགས་མ་ཐློགས་ཞེས་

པ་སེ་དུས་རིང་པློར་སློད་པར་མ་བེད་ཅིག་པའློ། །ས་མ་ཡ་དམ་ཚིག མ་ནུ་རེས་སུ། 

ས་ར་དྲན་པ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་རེས་སུ་དྲན་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ནི་

བགེགས་གཞིག་པའི་ཕིར་དེ་རྣམས་ལ་སིགས་མཛུབ་མཛོད་ཅིག་པའློ། །ཕཊ་ཕཊ་ནི་

བགེགས་རྣམས་དགས་པའློ། །བི་སློ་ཏྲ་ཡ། བི་སློ་བ་ཏྲ་ཡ་རྣམ་པར་ཁློས་ཤིག་རྣམ་

པར་ཁློས་ཤིག་པའློ། །སརྦ་ནི་ཐམས་ཅད། ནཱ་ཤ་ཡ་དག་སེ་དག་ཐམས་ཅད་རླློག་ཅིག་

པའློ། །ཀ་ར་ཀ་ར་གཏུབས་གཏུབས། བིགྷཱན་བགེགས་ཏེ་བགེགས་ཐམས་ཅད་

གཏུབས་ལ་ཕློགས་བཅུར་གཏློར་ཅིག་པའློ། །

སརྦ་ཐམས་ཅད། ཨ་ཤཱ་བསམ་པ། པ་རི་པཱུ་རློགས་པར། ར་ཀ་མཛད་པ་སེ་

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་མཛད་པའློ། །ཧེ་ཧེ་ཀེ་ཀེ། བྷ་ག་ཝན་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཏེ་ཀེ་ཀེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློད་པའློ། །ཀི་ཉྩི་རཱ་ཡ་སི་ཅིའི་ཕིར་ཡུན་རིང་

པློར་ཐློགས་ཞེས་པའློ། །མ་མ་བདག་གི། སརྦ་ཐམས་ཅད། ཨརྠཱན་དློན། སཱ་དྷ་ཡ་

སྒྲུབས་ཤིག་སེ་བདག་གི་དློན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབས་ཤིག་པའློ། །སེལ་བ་ནི། སྭཱཧཱའི་གློང་

དུ་ཆེ་གེ་མློ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཧི་སཱཧཱ། ཞེས་པའློ། །རློ་རེ་འཆང་གིས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་

ཕྲེང་སགས་གསུངས་པ་དེ་ནས། འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་སད་

དློད་བུདྡྷཱ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། སྒྲུབ་པ་པློས་འགུགས་པའི་ཐབས་དེས་རང་

ཉིད་འདུལ་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་སྐྱློང་བའི་གགས་

པ་ཆེན་པློ་ཀུན། འཇིགས་ཤིང་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རེས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་ལ་འདུད་པར་བེད་པའློ། །ཆློ་ག་ནི་རང་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་བས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། ཚངས་

བུག་མེད་པའི་བུད་མེད་ཀི་ཐློད་པ་མ་ཆག་ཅིང་མ་གས་པ་གཟུགས་མཛེས་པ་ཡིད་དུ་

འློང་བ་རེད་པ་ལ་དེའི་ནང་གི་དབུས་སུ་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀི་ཁུ་བས་གང་འགུགས་པར་

འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་གཟུགས་བརན་བིས་ལ་དེའི་སྙིང་གར་སགས་མིང་སེལ་དང་

བཅས་པ་བིས་ལ། བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་གཟུགས་བརན་ལ་བཅུག་སེ་

དངློས་ཡིན་པར་བསམས་ཤིང་། དེ་ནས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སེང་དུ་རང་ཁློ་བློ་

གཤིན་རེ་གཤེད་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཞབས་གཉིས་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ལྕགས་ཀིས་

མཚན་པའི་རྐང་པ་གཡས་བརྐང་བས་དེའི་སྙིང་གར་མནན་ཏེ་ཞབས་ཀི་ལྕགས་ཀི་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་ག་ནས་ཕུག་སེ་བཀུག་

པར་བསམ་པ་དང་། སགས་འདིའི་དློན་རེས་སུ་དྲན་པར་བས་ནས་ལན་གསུམ་སེ་

ཐུན་གསུམ་དག་ཏུ་ཅི་ནུས་སུ་བརློད་པར་བས་ན་ནི་དེ་མ་ཐག་སེ་ཞག་བདུན་གིས་

ནང་དུ་མཱ་མ་ཀཱི་སེ་རྒྱལ་རིགས་ཀི་བུ་མློའམ་སྤན་ཏེ་བམ་ཟེའི་རིགས་ཀི་བུ་མློ་ཡང་

རུང་རློ་རེ་སེ་རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློའི་རིགས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀི་རིགས་མཐློན་པློ་ལས་བྱུང་

བའི་བུད་མེད་རྣམས་ངེས་པར་འགུགས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཐུགས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་

པ་བསན་པ་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་

པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་བར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྣང་བར་མཛད་པའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རློ་རེ་འཆང་

ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དམ་ཚིག་དློན་ཡློད་རློ་རེའི་སྐུ་མདློག་

མརྒཏ་ཀི་མདློག་དང་འདྲ་བའི་འློད་ཟེར་སྟུག་པློའི་མཆློག་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཁབ་

པའི་དློན་གྲུབ་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་བདུད་རི་འཁིལ་པའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་

ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་དམ་ཚིག་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་མི་འཆི་བ་དང་

ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་ཕྲེང་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་

གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་འགློ་མེད། དློན་ནི། 

ན་མཿཞེས་སློགས་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། ན་མློ་ཕག་འཚལ་ལློ། །བཛྲ་རློ་རེ། ཀྲློདྷཱ་ཁློ་བློ། 

ཡ་ནི་ལའི་དློན་དང་། མཧཱ་ཆེན་པློ། དཾཥྚློ་ཊ་། མཆེ་བ། ཀ་ཊ་གཙིགས་པ། བྷེ་ར་ཝཱ་ཡ་

འཇིགས་སུ་རུང་བ། ཨཱ་སི་རལ་གི། མུ་ས་ལ་གཏུན་ཤིང་། པ་ར་ཤུ་དག་ས། པཱ་ཤ་

ཞགས་པ། ཧ་སྣ་ཕག་མཚན། ཡ་ནི་ལའི་དློན་ཏེ་རློ་རེ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་མཆེ་བ་གཙིགས་

པས་འཇིགས་སུ་རུང་བ་རལ་གི་དང་གཏུན་ཤིང་དང་དག་ས་དང་ཞགས་པ་ཕག་ན་

བསྣམས་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་པའློ། །

ༀ་ནི་བཤད་ཟིན། ཨ་མི་ཏ་བདུད་རི། ཀུན་ཌ་ལི་འཁིལ་པ་སེ་བདུད་རི་འཁིལ་

པ་ཞེས་བློད་པའློ། །ཁ་ཁ་ཟློ་ཟློ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཟློ་ཞིག་ཟློ་ཞིག ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་མནློས་མནློས་

ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློའི་དློན་དུ་མནློས་ཤིག་པའློ། །བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཆིངས་ཆིངས། ཧ་ན་ཧ་ན་རྒྱློབ་

རྒྱློབ། ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་སྲེགས། གར་་གར་སྒློགས་སྒློགས་ཏེ་གདུག་པ་རྣམས་

འཇིགས་པའི་སྒ་སྒློགས་ཤིག་པའློ། །བི་སློ་ཊ་ཡ་བི་སློ་ཊ་ཡ་རྣམ་པར་ཁློས་ཤིག་རྣམ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པར་ཁློས་ཤིག་པའློ། །སརྦ་བིགྷན་བགེགས་ཐམས་ཅད་དློ། །བི་ནཱ་ཡ་ཀཱན་ལློག་འདྲེན། 

མཧཱ་ཆེན་པློ། ག་ཎ་པ་ཏི་ཚོགས་ཀི་བདག་པློ། ཛཱི་བི་ཏ་སྲློག ཨན་ཏ་མཐར། ཀ་རཱ་ཡ་

བེད་པའློ། །སེལ་བ་ནི་སྭཱཧཱའི་སློན་དུ་ཆེ་གེ་མློ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པའློ། །རློ་རེ་

འཆང་གིས་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པའི་ཕྲེང་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་

སངས་རྒྱས་ཏེ་རང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་པློས་ཚར་གཅད་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་བརྒྱ་བིན་ལ་

སློགས་པའི་འཇིག་རེན་སྐྱློང་བའི་གགས་པ་ཆེན་པློ་ཀུན་བརྒྱལ་ཞིང་རབ་ཏུ་འཇིགས་

པར་གྱུར་ནས། རློ་རེའི་སྐུ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་བསྒློམ་ཞིང་དེའི་

ཞབས་ལ་འདུད་པར་བེད་དློ། །

རང་དློན་གྲུབ་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་

མཆློག་གི་དུས་སུ། རློ་རེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་བསྐྲད་པར་དཀའ་བ། བསྐྲད་པའི་སགས་

རྣམས་ཀུན་གི་ལས་ཀི་སྦྱློར་བ་སེ་ཚེ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཏིལ་དང་། དུག་དང་ད་ཏུ་

རུའི་ཁུ་བ་དང་། མཛུབ་མློའི་ཁག་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བས་ལ་དེ་དང་། བ་རློག་གི་སྒློ་རྐང་

གི་སྨྱུ་གུས་དུར་ཁློད་ཀི་རློ་རས་ལ་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཟླ་གམ་ངློས་གཉིས་སུ་རློ་

རེས་མཚན་པ་བིས་ལ། དེའི་དབུས་སུ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་སགས་དང་སེལ་བ་བིས་ནས་

བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སེ་མིང་ཡིག་ལ་བཅུག་པ་དང་དེ་ལ་བསྒྲུབ་བར་དངློས་

སུ་ཞེན་པ་བས་ཏེ་རང་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པར་བསྐྱེད་པའི་ཞབས་གཉིས་ཧཱུཾ་ལས་

བྱུང་བའི་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པའི་ཞབས་གཡས་བརྐང་བས་མནན་ལ། དློན་

གྲུབ་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་ཁློས་པའི་སེམས་ཀིས་བདུད་རི་འཁིལ་པའི་ཕྲེང་སགས་འདི་

ཐུན་བཞིར་བཟླས་པ་བས་ཏེ། དུར་ཁློད་དུ་སྦེད་པའི་ལས་སྦྱློར་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པའི་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་ཉིད་ཀི་

དཔུང་དག་ཀང་སྐྲློད་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། བདུད་རི་འཁིལ་པའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་

ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། 

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀིས་རིན་པློ་

ཆེའི་ཏློག་སེ་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་

རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་འློད་ཟེར་

རློ་རེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གི་རྣལ་འབློར་དང་ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྲེང་

སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན། རློ་རེ་ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་

དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་སགས་འདིའློ། །

ཇི་ལྟར་དུ་ན། གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་

བ་གསུམ་ལས། མིང་འགློ་མེད། དློན་ནི་ན་མཿནས་ༀ་གི་བར་བཤད་ཟིན། ཧཱུཾ་ནི་

བགེགས་ལ་སིགས་མཛུབ་བེད་པའློ། །ཛིན་ནི་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་སེ་བློད་

པའློ། །རི་ཊི་ཊྚ་ལྷློགས་ཤིག་སེ་བགེགས་རྣམས་ཕེ་མར་ལྷློགས་ཤིག་པའློ། །ཧཱུཾ་གསུམ་

ནི་བགེགས་ལ་སིགས་མཛུབ་བེད་པ་དང་། ཕཊ་ནི་དགས་པར་བེད་པའློ། །སེལ་བ་

ནི། ཆེ་གེ་མློ་རཀྵ་ས་དྷི་བྷློ་བི་མློ་ཙ་ཡ་ཧི་སྭཱཧཱ་ཞེས་པ་སེ་རཀྵས་སྲིན་པློ། དྷི་བྷློ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་ལས། བི་རྣམ་པར། མློ་ཙ་ཡ་ཧི་གློལ་བར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །རློ་རེ་

འཆང་གིས་ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྲེང་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སངས་རྒྱས་ཏེ་སྲིན་པློ་སློགས་ཀིས་རང་ཉིད་སྒྲུབ་པ་པློས་ཚར་གཅད་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་

པའློ། །རང་གི་བ་བ་ལ་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་ན་བདག་ཉིད་ཆེ་སྐྱེས་ཏེ་བརྒྱ་བིན་

ལ་སློགས་པའི་གགས་པ་ཆེན་པློ་ཀུན་འཇིགས་ཤིང་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་པར་གྱུར་ཏེ། བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་ནི་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་ལ་འདུད་པར་བེད་དློ། །རློ་

རེ་འཆང་གིས་སེམས་ཀིས་རབ་ཏུ་སྦྱར་ནས་སྤྲུལ་པའི་རིན་འབྱུང་གཙོ་བློར་བས་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། 

རང་རིན་འབྱུང་དུ་བསམས་པའི་ར་ཕག་གཉིས་ཀི་མཐིལ་དུ་ཧཱུཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་

འཁློར་རེ་རེ་བསྒློམས་ལ། དེ་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་

གནས་པར་བསམ་སེ་དེ་ལ་བསྒྲུབ་བ་འདིའི་ལུས་ལ་ཞུགས་པའི་སྲིན་པློ་ལ་སློགས་

པ་དྲློངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་བསྒློས་པས་ཁློ་བློ་དེས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་སྤྲུགས་པ་ལས་

སྲིན་པློ་སློགས་ཀི་བགེགས་རྣམས་དྲངས་ཏེ་ཁིད་ནས་རང་ལ་ཕུལ་བ་དང་། རང་གི་

ར་ཕག་གཉིས་ཀི་མཐིལ་གི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་ཆུད་པར་བས་

ལ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འློད་ཟེར་གིས་བསྲེགས་ནས་ཐལ་བར་བས་པར་

བསམས་ལ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྲེང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདི་ཐུན་

བཞིར་རྒྱུད་ཀི་རློག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བཟླས་པ་བས་ན་སྲིན་པློ་སེ་ཤ་

ཟ་དང་། མ་རུངས་པ་སེངེ་སློགས་དང་། གཏུམ་པློ་ཕིར་རྒློལ་བ་དང་། དུག་སྦྲུལ་དང་། 

མེ་ཆུ་ལ་སློགས་པས་བསྐྱེད་པའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པློ་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཞི་བར་བེད་

པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་



  559  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྒྲུབ་པ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། 

རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་

ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསུངས་ན། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་རྣལ་འབློར་དང་ཁློ་བློ་ར་མགིན་གི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་

ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་པདྨློའི་རིགས་སུ་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་ར་མགིན་

དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་

སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་ནི་འགློ་མེད་དང་། དློན་ནི་ན་

མཿནས་ༀ་གི་བར་བཤད་ཟིན། ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་སེམས་ཅན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སིགས་པར་བེད་པའི་ས་བློན་ནློ། །ཏ་རུ་ཡམས་དང་གནློད་

པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྒློལ་བ་དང་། ལ་ནི་སྒློལ་བ་དེ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པར་བེད་པའློ། །

བི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་གནློད་པ། རུ་ནི་གནློད་པ་དེ་རྣམས་འཇིག་པ་དང་། ལ་

ནི་འཇིག་པ་དེ་ལེན་པར་བེད་པའློ། །ཨཱ་ད་ན་ནི་བློད་པ། སརྦ་ཐམས་ཅད། བི་ཥ་དུག 

གྷཱ་ཏ་ཀ་འཇློམས་པ་སེ་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་བའི་དུག་དང་མི་རྒྱུ་བ་ཤིང་ལ་སློགས་

པ་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་དུག་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་བེད་པའློ། །ཛཱ་ལི་ཏ་འབར་བ། 

བི་རྣམ་པར། སྥུ་ལིང་འཁྲུགས་པ་སེ། འབར་བ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་མེ་སག་རབ་ཏུ་

འབར་བ་དང་བཅས་པའློ། །ཨཊྚ་ཊྚ་སྐྲག་པ། ཧཱ་ས་དགློད་པ་སེ་སྐྲག་པའི་ཕིར་ཧ་ཧ་

ཞེས་དགློད་པའི་སྒ་དང་བཅས་པའློ། །ཀེ་ས་རི་སེངེ། ས་ཊ་རལ་པ། ཨ་ཊློ་པ་བསྒིངས་
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པ་སེ་སེང་གེའི་རལ་པ་ལྟར་འགིང་བ་གང་ལ་ཡློད་པའློ། །བཛྲ་རློ་རེ། ཁུ་ར་ཞབས། 

ནིར་གྷ་ཏ་ན་བརབས་པ། ཙ་ལི་ཏ་བསྐྱློད། བ་སུ་དྷ་སའི། ཏ་ལ་གཞི་རྣམས་ཏེ་རློ་རེའི་

ཞབས་བརབས་པའི་སའི་གཞི་རྣམས་བསྐྱློད་པའློ། །ནི་ཤྭཱ་ས་དབུགས། མཱ་རུ་ཏློཏ། 

འབིན་པ་སེ་སྣའི་དབུགས་སློ། །ཨུད་ཀྵི་པ་ཏ་གེན་དུ་འཐློར་བ། དྷ་ར་ཎི་དྷ་ར། ས་

འཛིན་པ་རི་བློ་སེ་ར་མགིན་དེའི་སྣའི་དབུགས་འབིན་པས་རི་བློ་རྣམས་གེན་དུ་འཐློར་

བར་བེད་པའློ། །བྷཱི་ཥ་ཎ་འཇིགས་སུ་རུང་བ། ཨཊྚ་ཊྚ་ཧཱ་ས་ནི་སྐྲག་པའི་ཕིར་ཧ་ཧ་

ཞེས་བཞད་པས་འཇིགས་སུ་རུང་བའློ། །ཨ་པ་ར་མི་ཏ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། བ་ལ་

སློབས། པ་རཱ་ཕ་རློལ། ཀྲམ་གནློན་པ་སེ་སློབས་དང་ཕ་རློལ་གནློན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་མངའ་བ་སེ་ར་མགིན་ལ་བློད་པའློ། །ཨཱརྱ་འཕགས་པ། ག་ཎ་བགངས་པ་སེ། 

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟང་པློར་བརིས་པས་ན་བགངས་

པའློ། །བྷཱི་ཏ་འཇིགས་པ། བྷཱུ་ཏ་འབྱུང་པློ། ག་ཎ་ཚོགས་ཏེ་གང་གིས་འབྱུང་པློའི་ཚོགས་

དེ་འཇིགས་པའློ། །དྷུ་ཥི་ཏ་ཞེས་པ་འདིའི་དློན་གསལ་བར་མི་སྣང་བས་འཇིགས་པའི་

དློན་ཡིན་མིན་དཔད་པར་བའློ། །

བུདྡྷྱ་བུདྡྷྲ་སད་སད་དེ་ལྷའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཡང་དག་པར་སད་པར་བས་ནས་

རྦློད་པའློ། །ཧ་ཡ་གྲི་བ་ར་མགིན་ཞེས་འབློད་པའློ། །ཁཱ་ད་ཁཱ་ད་ཟློ་ཞིག་ཟློ་ཞིག་པ་སེ་

གདུག་པ་ཐམས་ཅད་ཟློ་ཞིག་པའློ། །པ་ར་གཞན་གི། མན་ཏྲན་སགས། ཚིནྡ་ཚིནྡ་ཆློད་

ཅིག་ཆློད་ཅིག་པ་སེ་གཞན་གི་སགས་ཆློད་ཅིག་པའློ། །སིདྷི་དངློས་གྲུབ། མ་མེ་བདག་

ལ། དི་ཤ་སྩློལ་ཅིག་པ་སེ་བདག་ལ་དངློས་གྲུབ་སྩློལ་ཅིག་པའློ། །ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཕློབ་

ཅིག་པའློ། །སརྦ་ཐམས་ཅད། ཛཱ་ར་རིམས། པི་ཤཱ་ཙཱ་ན་ཤ་ཟ་སེ་རིམས་དང་ཤ་ཟ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཐམས་ཅད་དློ། །སརྦ་ཐམས་ཅད། ག་ཏེ་ཥུ་གདློན་གིས། ཨ་པྲ་ཏི་མི་ཚུགས་པ། ཧ་ཏློ་

བྷ་བ་མཛོད་ཅིག་པ་སེ་གདློན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་ཚུགས་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །བཛྲ་

རློ་རེ། དཾཥྚ་མཆེ་བ་ཅན། ཀིཉྩི་རཱ་ཡ་སི། རློརེའི་མཆེ་བ་ཅན་ཅིའི་ཕིར་ཕི་བཤློལ་

མཛད་ཅེས་པའློ། །ཨི་དཾ་འདི། དུཥྚ་མ་རུངས་པ། ག་ཧཾ་གདློན། དུཥྚ་གདུག་པ་ཅན། 

སརྦཾ་བ། སྦྲུལ་ཏེ་གདློན་མ་རུངས་པའམ་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་འདིའློ། །དྷུ་ན་དྷུ་ན་སྐྱློད་

ཅིག་སྐྱློད་ཅིག་པའློ། །མ་ཐ་མ་ཐ་རྣམ་པར་ཆློམས་ཤིག་ཆློམས་ཤིག་པའློ། །མར་ད་

མར་ད་བརླག་པར་མཛོད་བརླག་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །པཱ་ཊ་ཡ་པཱ་ཊ་ཡ་ཁློས་ཤིག་

ཁློས་ཤིག་པའློ། །མ་ཊ་མ་ཊ་བརླག་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །བནྡྷ་བནྡྷ་ཆིངས་ཤིག་

ཆིངས་ཤིག་པའློ། །བུད་དྷ་སངས་རྒྱས། དྷར་ཆློས སཾ་གྷ་དགེ་འདུན། ཨ་ནུ་ཛྙཱ་ཏཾ་

བཀའ་སྩལ་པའི། ཀར་ལས། ཀུ་རུ་མཛོད་ཅིག་པ་སེ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གིས་

བཀའ་སྩལ་པའི་ལས་གིས་ཤིག་པ་སེ་རྦློད་པའློ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མི་བེད་ན་དེའི་ཚེ་

རང་ཉིད་ལ་སྨྲས་པ། ཧ་ཡ་གྲྭི་བ་ཡ་ཕཊ། ར་མགིན་ལའློ། །

བཛྲཱ་ཡ་ཕཊ་རློ་རེ་སེ་གཞན་གིས་མི་ཕེད་པ་ལའློ། །བཛྲ་གཱ་ཏྲཱ་ཡ་ཕཊ་རློ་རེའི་

ལུས་ཅན་ལའློ། །བཛྲ་ནེ་ཏྲཱ་ཡ་ཕཊ་རློ་རེའི་མིག་ལའློ། །བཛྲ་དཥྚཾ་ཡ་ཕཊ་རློ་རེའི་མཆེ་

བ་ཅན་ལའློ། །བཛྲ་ཁུ་རཱ་ཡ་ཕཊ་རློ་རེའི་ཞབས་ཅན་ལའློ། །བཛྲ་ཁུ་ར་ནིར་གྷཱ་ཏ་ནཱ་ཡ་

ཕཊ་རློ་རེའི་ཞབས་ངེས་པར་བརབས་པ་ལའློ། །ཏྲཻ་གསུམ། ལློ་ཀ་འཇིག་རེན། བྷ་ཡཾ་

འཇིགས་པ། ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ་མཛད་པ་སེ་འཇིག་རེན་གསུམ་འཇིགས་པར་མཛད་པ་

ལའློ། །སརྦ་ཀརེ་ཥཱ་ལས་ཐམས་ཅད་ལ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ་ཡ་ཕཊ་ཐློགས་པ་མེད་པ་ལ་སེ་

ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པ་ལའློ། །བཛྲ་རློ་རེ། ཀུ་ལ་རིགས། སན་གི་སྒ་ལ་



  562  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ངེས་ཚིག་གིས་བཤད་པས་ཡང་དག་པ། ཏྲཱ་ས་ནཱ་ཡ་ཕཊ་འཇིགས་པར་མཛད་པ་སེ་

རློ་རེའི་རིགས་རྣམས་ཡང་དག་པར་འཇིགས་པར་མཛད་པ་ལའློ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་

ཕཊ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ར་མགིན་ལ་བསིགས་པར་མཛད་པའློ། །སྭཱཧཱ་ནི་དེ་

ལྟར་བསིགས་པའི་མཐར་དབུགས་དབྱུང་བར་བ་བའི་ཕིར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་

བདུད་རིའི་རྒྱུད་ལས། ཡི་གེ་སྭཱཧཱ་མཱ་མ་ཀཱི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རབ་སེར་

བའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་སློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་བིཥ་དི་ཀཾ་ཨ་པ་ཧ་ར་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ་ཞེས་

པ་སེ་བི་ཥ་དུག དི་ཀཾ་ལ་སློགས་པ། ཨ་པ་ཧ་ར་ཉེ་བར་ཕྲློགས་ཤིག་པའློ། །དེ་ནས་རློ་

རེ་འཆང་གིས་ར་མགིན་གི་ཕྲེང་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་ཆློས་ཀི་རློ་རེ་ནི་

འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པའློ། །ཆེ་མཆློག་སྐྱེས་ནི་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཁློ་བློ་ར་མགིན་གིས་

འདུལ་བར་བ་བའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་འཇིགས་ཤིང་རབ་ཏུ་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ནས་ཡེ་

ཤེས་རྒྱལ་པློ་འློད་དཔག་མེད་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུད་པའློ། །

རང་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་

རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། བསྒྲུབ་བ་དུག་གིས་ཟིན་པ་དེ་ར་མགིན་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརེགས་སུ་བསམས་ལ་དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་

བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཡློངས་སུ་བཀང་བས་དུག་མི་མངློན་པར་གནས་པ་རྣམས། སང་

པར་བས་པར་བསམས་ནས་རང་འློད་དཔག་མེད་ལས་ར་མགིན་དུ་བསྒྱུར་པའི་ལག་

པ་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པློ་གཅིག་བསམ་ཞིང་། མཐེ་

བློང་ནས་མཐེའུ་ཆུང་གི་བར་གི་ལག་པ་གཡས་པའི་སློར་ཚིགས་རྣམས་ལ་རིམ་པ་

བཞིན་དུ། ༀ་ཛྲིཾ་ཧིཾ་ཀྵིཾ་ཁི་ཞེས་བ་བ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ཅན་རྣམ་པར་བཀློད་ནས། ནད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་དེའི་སྤི་བློ་ནས་བརམས་ཏེ་ལག་པས་བབས་པས་སགས་ཀི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་

ལས་འློད་ཟེར་དཀར་པློ་དང་བདུད་རི་དཀར་པློའི་ཆུ་རྒྱུན་བྱུང་བ་དེའི་ལུས་ལ་ཞུགས་

པས་དུག་རྣམས་ཁ་དློག་ནག་པློའི་རྣམ་པར་འློག་ཏུ་བདས་ནས་རྐང་མཐིལ་ནས་ཕུད་

དེ་སློང་པར་གྱུར་པའི་ཤུལ་དུ་བདུད་རི་དཀར་པློས་གང་བར་བསམ་ཞིང་། ཁློ་བློའི་

རྒྱལ་པློ་ར་མགིན་བསྐུལ་བ་ཡིས་ཕྲེང་སགས་འདི་ཐུན་བཞིར་བཟླས་ན་རློ་རེ་ལྟར་

གཞློམ་དཀའ་བའི་ཧ་ལ་ཧ་ལའི་འློད་དེ་སྣ་ཚོགས་པའི་དུག་གིས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཡློངས་སུ་གང་བའི་དུག་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་མེད་པར་བེད་

པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། ཁློ་བློ་ར་མགིན་གི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའི་

རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དློན་ཡློད་པའི་དངློས་གྲུབ་རབ་ཏུ་སྩློལ་བས་ན་གདློན་མི་ཟ་བར་

གྲུབ་པ་སེ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་

ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། གྲུབ་པ་གདློན་མི་ཟ་བ་དློན་ཡློད་གྲུབ་

པའི་དམ་ཚིག་སེ་བང་ཆུབ་འབྱུང་བའི་དཔལ་ཏེ་རྒྱལ་མཚན། རློ་རེ་དློན་གྲུབ་ཀི་རྣལ་

འབློར་དང་དབྱུག་སློན་ཅན་གི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་བསད་པའི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་

དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་གསུངས་ན། རློ་རེ་བེ་ཅློན་སློན་པློ་ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་

ཕྲེང་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན། སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་

དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་ནི་འགློ་མེད་དང་། དློན་ནི་ན་མཿནས་ༀ་གི་བར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཤད་ཟིན། ཨེ་ཧྱ་ཧི་ཚུར་སྤློན། བྷ་ག་ཝཱན་བཅློམ་ལྡན་འདས། ནི་ལ་སློན་པློ། བཛྲ་

རློ་རེ། དཎཱ་དབྱུག་པ་སེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་དབྱུག་པ་སློན་པློ་ཞེས་བློད་པའློ། །ཏུ་

རུ་ཏུ་རུ་རིངས་པར་རིངས་པར། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞུགས་ཤིག་ཞུགས་ཤིག་པ་སེ་རིངས་

པར་བདག་ལ་ཞུགས་ཤིག་པའློ། །ཧ་ཧ་སད་སད་དེ་ལྷའི་ཐུགས་ཡང་དག་པར་སད་

པར་བ་བའློ། །གུ་ལུ་གུ་ལུ། ཚོར་ཅིག་ཚིར་ཅིག་པའློ། །གུ་ལ་པ་ཡ་གུ་ལ་པ་ཡ་འཚིར་

དུ་ཆུག་འཚེར་དུ་ཆུག་ཅེས་པ་སེ་འཁློར་རྣམས་ཀང་འཚིར་དུ་ཆུག་ཅིག་པའློ། །ཀྲ་མ་

པ་ཀྲ་མ་སྐྱློད་སྐྱློད། བྷ་ག་ཝཱན་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློད་པའློ། །

བ་ཡུ་རླུང་། བེ་གེ་ཎ་ཤུགས་ཀིས་ཏེ་རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་སློ། །བྷུ་ཏན་འབྱུང་

པློ་རྣམས། ཤཱི་གྷྲཾ་མྱུར་དུ། ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་སྲེགས་ཏེ་འབྱུང་པློ་རྣམས་མྱུར་དུ་

བསྲེགས་ལ་ཐལ་བར་གིས་ཤིག་པའློ། །ད་ར་ད་ར་ཁློས་ཤིག་ཁློས་ཤིག་པའློ། །བ་ཧ་

བ་ཧ་ཆློམས་ཤིག་ཆློམས་ཤིག་པའློ། །པ་ཙ་པ་ཙ་སློལ་ཅིག་སློལ་ཅིག་པའློ། །མ་ཐ་མ་

ཐ་རྣམ་པར་ཤིག་ཅིག་པའློ། །པཱ་ཏ་ཡ་པཱ་ཏ་ཡ་ལྟུང་ལྟུང་སེ་འློག་ཏུ་ལྟུང་བར་གིས་ཤིག་

པའློ། །མ་ཊ་མ་ཊ་རླློག་ཅིག་རླློག་ཅིག་པའློ། །མློ་ཊ་པ་ཡ་མློ་ཊ་པ་ཡ་འཁློར་རྣམས་

ཀིས་ཀང་བརླག་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །སརྦ་ཐམས་ཅད། ཀར་ཎི་ལས། ཚིནྡྷ་ཚིནྡྲ་

ཆློད་ཆློད་ཅིག་པ་སེ་དག་བློས་རབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་བསྐྲད་པ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཐམས་

ཅད་ཤིག་ཅིག་ཤིག་ཅིག་པའློ། །བྷ་ཀྵ་ཡ་བྷཀྵ་ཡ་ཟློ་ཞིག་ཟློ་ཞིག་པའློ། །མེ་དམ་ཚིལ། 

ཨ་སྱ་འདིའི། མེ་ད་ཞག མད་ཛ་རྐང་། རུ་དྷི་ར་ཁག བི་ཡ་དགེས་པ། ཨེ་ཧྱ་ཧི་ཚུར་

བློན། བྷ་ག་ཝཱན་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཏེ་ཀཻ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཚིལ་དང་རྐང་དང་ཞག་

དང་ཁག་ལ་དགེས་པ་ཚུར་བློན་ཚུར་བློན་ཞེས་བློད་པའློ། །སརྦ་བིགྷཱན་བགེགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཐམས་ཅད། སརྦ་ཐམས་ཅད། བིདྱཱ་ནི་རིག་པ། སརྦ་ཐམས་ཅད། མནྟྲ་ནི་སགས། 

སརྦ་ཐམས་ཅད། མཱུ་ལ་ར་བའི། ཀར་ནི་ལས། ཀྲི་ཏྲི་མ་བཅློས་པའི། བི་ཥཱ་དུག དེ་ནི་

ལ་སློགས་པ་སེ་བཅློས་པའི་དུག་ལ་སློགས་པའློ། །སརྦ་ག་ཧཱ་ན་གདློན་ཐམས་ཅད། ཧ་

ན་ཧ་ན་ཆློམས་ཆློམས་ཤིག་པའློ། །

བྷན་ཛ་བྷན་ཛ་ཤིག་ཤིག་ཅིག་པའློ། །མར་ད་མར་ད་མཉེས་ཤིག་པའློ། །ཨི་དཾ་

འདི། ཀརྱཾ་བ་བ། སཱ་དྷ་ཡ་སྒྲུབས་ཤིག་པ་སེ་བ་བ་འདི་སྒྲུབས་ཤིག་པའློ། །ཧཱུཾ་རེས་སུ་

བེད་པའི་སིགས་མཛུབ་བ་བའློ། །ནཱི་ལ་ཡ་སློན་པློ་ལའློ། །ནཱི་ལ་བཛྲ་དཎ་ཡ་རློ་རེ་

དབིག་པ་སློན་པློ་ཅན་ལའློ། །ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་རིངས་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །བིགྷཱན་

བགེགས། བི་ན་ཡ་ཀ་ལློག་འདྲེན། ནཱ་ཤཱ་ཡ་ནཱ་ཤཱ་ཡ་རླློག་ཅིག་ཟླློག་ཅིག་པའློ། །ཧུ་

རུ་ཧུ་རུ་འབད་པ་སེ་བདག་གི་བ་བ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །དིཔྟ་འབར་བ་

ཙནྡྲ་ཡ་གཏུམ་པློ་སེ་ལྷག་པར་ཁློ་བའི་ཕིར་རློ། །སརྦ་ཐམས་ཅད། ཤཏྲཱུཾ་ཎཱཾ་དགའི། ཧི་

ད་ཡཱ་སྙིང་། ནི་བི་ཌ་ཡ་ངེས་པར་ཚོར་ཅིག་སེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་ངེས་པར་ཚིར་

ཅིག་པའློ། །ཚིནྡ་ཚིནྡ་ཆློད་ཆློད། བ་ར་གཞན། བིརྱ་ཎཱཾ་རིག་པ། ཚེ་ད་ཀ་གཅློད་པ་སེ་

གཞན་གི་རིག་པ་གཅློད་པ་པློས་གཞན་གི་རིག་པ་ཆློད་ཅིག་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་དེ་གསལཾ་

བར་བེད་པའི་ས་བློན་ནློ། །བིདྨ་ཎཾ་རིག་པ་རྣམས་ཀི། ཤིཀ་བེད་པ་པློ་སེ་རིག་པ་

རྣམས་ཀི་དམ་པར་གྱུར་པས་ན་བེད་པ་པློའ ློ། །ས་མ་ཡ་མ་ནུ་ས་རཾ་དམ་ཚིག་རེས་སུ་

དྲློན་ཅིག་པའློ། །བཛྲ་དྷ་ར་པ་ཙ་ནི་རློ་རེ་འཆང་གི་བཀའ་རེས་སུ་དྲློན་ཅིག་པའློ། །མརྨཱ་

ཎཱི་གནད། ནི་ཀྲིན་ཏ་ཆློད་ཅིག་སེ་གནད་ཆློད་ཅིག་པའློ། །ཧཱུཾ་བསྐུལ་བའློ། །ཧ་ན་ཧ་ན་

རྒྱློབ་ཅིག་རྒྱློབ་ཅིག་པའློ། །ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་ཤིག་སྲེགས་ཤིག་པའློ། །
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མཛོད་མཛོད་ཅིག་པའློ། །ཏུ་རུ་ཏུ་རུ་རིངས་པར་མཛོད་ཅིག་

པའློ། །ཧུ་རུ་ཧུ་རུ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །ཕཊ་ཕཊ་དགས་པར་བེད་པའློ། །ཧཱུཾ་

ཧཱུཾ་སིགས་པར་བེད་པའློ། །ཀྲིཏཱན་ཡ་མཐར་བེད་པ་སེ། ཀྲི་ཏ་ཡ་བེད་པ། ཨན་ཏ་

མཐའློ། །དེ་ཝ་ལྷ། རིཥི་དྲང་སྲློང་། བི་རྣམ་པར། དྲྭ་བ་ཀཱ་ཡ་སྤློད་པ་སེ་ལྷ་དང་དྲང་སྲློང་

རྣམ་པར་སྐྱློད་པའློ། །ཧ་ན་ཧ་ན་རྒྱབ་རྒྱློབ། བཛྲ་དཎེན་དབྱུག་པ་སེ་རློ་རེ་དབྱུག་པ་

སློན་པློས་རྒྱློབ་ཅིག་པའློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །རློ་

རེ་འཆང་གིས་དབྱུག་སློན་ཅན་གི་ཕྲེང་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་གདུག་

པའི་མཆློག་ལས་བྱུང་བ་སེ་བགེགས་ཀི་གཙོ་བློ་རྣམས་ཀུན་ཡིད་ནི་འཇིགས་ཤིང་

རབ་ཏུ་སྐྲག་ནས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་འདུད་པར་བེད་པའློ། །

ཆློ་ག་ནི་རང་དློན་གྲུབ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་

དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་སྐྱེ་ཚེ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་། ཡུངས་དམར་

དང་། དུག་དང་། དྷ་དུ་ར་སེ་ཐང་ཕྲློམ་པའི་ཁུ་བས་དུར་ཁློད་ཀི་རློ་རས་ལ་འཁློར་ལློ་

རིབས་བཅུ་དྲུག་པ་བིས་པའི་ལྟེ་བའི་སེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བིས་དེའི་ལྟེ་བ་ལ་མེའི་

དཀིལ་འཁློར་བིས་ལ། དེའི་དབུས་སུ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་སགས་དང་སེལ་བ་བིས་ཏེ་

དག་བློའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་མིང་ལ་བཅུག་སེ་དངློས་ཡིན་པར་བསམས་ལ་དེ་

ནས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པའི་ཆུ་བློའི་ངློགས་གཉིས་ཀི་ས་དང་། གློག་མཁར་གི་ས་དང་

བསྒྲུབ་བའི་རྐང་རེས་ཀི་ས་དང་། བཤང་གཅི་ལ་སློགས་པའི་བདུད་རི་ལྔ་དང་ལྡན་

པས་འཇིམ་པ་ལས་དག་བློའི་གཟུགས་བརན་བས་ལ། དེའི་སྙིང་ཁར་འཁློར་ལློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཅུག་ནས་དག་བློའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སེ་དེ་ལ་བཅུག་ནས་དག་བློ་དངློས་ཡིན་པར་

བསམས་ལ་དཔའ་བློ་གཡུལ་དུ་ཤི་བའི་ཐློད་པ་ཁ་སྦྱློར་གི་ནང་དུ་བཅུག་ལ། དེ་ནས་

ནམ་ཕེད་དམ་ཉིན་ཕེད་ལ་རང་དློན་གྲུབ་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་རྐང་པ་གཡློན་པས་མནན་ཏེ་

སགས་ཀི་དློན་ཤེས་པས་དབྱུག་སློན་ཅན་ལ་བཀའ་བསྒློ་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུད་ཀི་རློག་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཁློ་བའི་རྒྱལ་པློ་གགས་ཆེན་དབྱུག་སློན་ཅན་གི་

སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདི་བསྐུལ་བ་ཡིས་ཏེ་ཐུན་བཞིར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་

སློགས་པ་བཟླས་པར་བས་ན་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་གསློད་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། དབྱུག་སློན་ཅན་གི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

བཤད་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྒྱུ་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་རློ་

རེ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་

ནས་གསུངས་ན། སྒློ་ཀུན་ནས་ཆར་འབེབས་པའི་སྤིན་སྡུད་པའི་དཔལ་གང་ལ་ཡློད་

པའི་སློབས་པློ་ཆེའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ཆར་འབེབས་ཀི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་

བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་གསུངས་ན། རློ་རེ་སློབས་པློ་ཆེ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་ཕྲེང་སགས་འདི་

གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་

བ་གསུམ་ལས་མིང་ནི་འགློ་མེད་དང་། དློན་ནི། ན་མཿནས་ༀ་གི་བར་སར་བཞིན་

ནློ། །ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་བགེགས་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སིགས་པར་བེད་པའི་ས་

བློན་ནློ། །ཕཊ་གསུམ་ནི་དགས་པར་བེད་པའློ། །ཨུ་ག་ནི་དྲག་པློ། ཤཱུ་ལ་མདུང་། པཱ་
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ཎི་ལག་པ་སེ་གང་གིས་ལག་པ་ན་དྲག་ཅིང་རྣློ་བའི་མདུང་ཡློད་པ་དེ་ལའློ། །ཛོ་ཏི་ཐློག 

ནིར་ནཱ་ད་སྒ་སེ་ཐློག་འབབ་པ་ལྟ་བུའི་སྒ་གང་ལ་ཡློད་པ་དེ་ལའློ། །ཀླུ་རྣམས་ཀིས་ཆར་

མི་འབེབས་ན་ཧཱུཾ་གསུམ་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སིགས་མཛུབ་བེད་པ་དང་། 

ཕཊ་གསུམ་གིས་དགས་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །མཧཱ་ཆེན་པློ། བ་ལ་སློབས་སློ། །སེལ་

བ་ནི། བར་ཥ་དྷཱ་རཾ་པཱ་ཏ་ཡ་ཧི་སྭཱཧཱ། ཞེས་པའློ། །

དེ་ཡང་བར་ཥ་ཆར་གི། དྷཱ་རཾ་རྒྱུན། པཱ་ཏ་ཡ་ཧི་ཕློབ་ཅིག་པའློ། །རང་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་དྲག་པློ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་

རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དེ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒྱུར་བའི་

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་སེ་ཚེ་

སློགས་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ཀི་ཁུ་བས་རློ་རས་ལ་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཚན་པ་

གཉིས་བིས་ལ་ཕློ་འཁློར་གི་ཤར་གི་འདབ་མ་ལ་ནློར་རྒྱས་ཀི་བུ་སེར་པློ། ལྷློར་པདྨ་

དཀར་པློ། ནུབ་ཏུ་སློབས་ཀི་རྒྱུ་དམར་པློ། བང་དུ་འཇློག་པློ་ནག་པློ། མེར་པད་ཆེན་

སློ་བསངས། བདེན་བལ་དུ་མཐའ་ཡས་སྐྱ་བློ། རླང་དུ་རིགས་ལྡན་དཀར་པློ། དབང་

ལྡན་དུ་དུང་སྐྱློང་སེར་པློ་རྣམས་སློད་མི་འདྲ་བ་ལ་སྦྲུལ་གི་གདེངས་ཀ་བདུན་དང་ལྡན་

པ། སད་སྦྲུལ་མཇུག་ལན་བདུན་དུ་འཁིལ་བའི་ཀླུ་བརྒྱད་བིས་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་སྙིང་

ག་དང་སྤི་བློར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་དང་མཧཱ་བ་ལའི་མཇུག་ཏུ་བར་ཥ་དྷཱ་རཾ་བ་ཏ་ཡ་ཧི་སྭཱཧཱ་ཞེས་

སེལ་བ་བིའློ། །པདྨའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ། ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ་བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་ནཱ་གཱ་

བར་ཥ་དྷ་རཱ་མུད་ཙིར་ཛནི་ཧཱུཾ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་གཡས་སློར་དུ་བཀློད་ནས། དེ་བཞིན་དུ་

མློ་འཁློར་གི་ཤར་གི་འདབ་མ་ནས་བརམས་ཏེ་གཡློན་སློར་དུ་བིས་པའི་ཕློ་འཁློར་མློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཁློར་གཉིས་ཁ་སྦྱར་ཏེ་ཀླུ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་ཀླུ་སློ་སློའི་གཟུགས་

བརན་ལ་བཅུག་སེ་དེ་རྣམས་དངློས་ཡིན་པར་བསམས་ལ་ཆུ་བློའི་ངློགས་གཉིས་ཀི་

ས་དང་བདུད་རི་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་འཇིམ་པ་ལས་ཀླུ་བརྒྱད་གང་རུང་གི་གཟུགས་

གཅིག་བས་པ་ལ་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ཀིས་བྱུགས་ཏེ་དེའི་སྙིང་ཁར་འཁློར་ལློ་བཅུག་

སེ་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿའི་འློད་ཟེར་གིས་ཀླུ་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་

གཟུགས་བརན་ལ་བཅུག་སེ་དེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ལ། དུར་ཁློད་ཀི་སློལ་བའི་

མེ་ལ་ཀླུའི་གཟུགས་ཏེ་གདུང་བར་བས་ལ་སློབས་པློ་ཆེ་ལ་བཀའ་བསྒློ་བའི་ཚུལ་དུ་

སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདི་ཐུན་གསུམ་དུ་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་པ་

ཙམ་གིས་སྦྱློར་བ་ཡིས་ལས་འདི་གསུངས་མ་ཐག་ཏུ་ཀླུ་སློབས་པློ་ཆེ་རྣམས་ཀུན་

ཡིད་ནི་འཇིགས་ཤིང་རབ་ཏུ་སྐྲག་ནས་ཐན་པ་བྱུང་བའི་དུས་སུ་ན་ཡང་ཆུའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཆར་འབེབས་པར་བེད་དློ། །དེར་མ་ཟད་སློབས་པློ་ཆེའི་ཕྲེང་སགས་ལ་

བརེན་ནས་ཁ་ལྟ་ཕློགས་སློགས་ཀི་ཁད་པར་གིས་ཞི་བ་དང་རྒྱས་པ་དང་དབང་གི་

ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ། ། 

༈ བདུན་པ་ནི། སློབས་པློ་ཆེའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

བཤད་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་

ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་

ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། ཀུན་ཏུ་ངེས་པར་འཇློམས་པའི་རློ་རེའི་སྒ་

འབྲུག་ལྟར་སྒློག་པའི་འདློད་རྒྱལ་གི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་དགུག་པའི་ལས་

བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་
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ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་འློད་

གསལ་དུ་གཤེགས་པའི་བགེགས་ཆེན་པློ་ཐམས་ཅད་འཆིང་བར་བེད་པས་ཊཀི་སེ་

ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་ཕྲེང་སགས་འདིའློ། །ཇི་

ལྟར་དུ་ན། སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། 

མིང་ནི་བཏུས་པ་ཞེས་བ་སེ། རློ་རེ་གཙུག་ཏློར་གི་རྒྱུད་ལས། སྭཱཧཱ་མེད་ཅིང་ༀ་མེད་

པ། །གང་ཡིན་བཏུས་པ་ཞེས་བརློད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་ནི། ན་

མཿསློགས་བཤད་ཟིན། ཊཀི་འཆིང་བ་སེ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འཆིང་བ་པློ་ཞེས་བློད་

པར་བེད་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་སིགས་པར་བེད་པའློ། །ཛ་ནི་གདུག་པ་

རྣམས་སྐྲག་པའི་ཕིར་རྦློད་པའློ། །

སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧི་ཞེས་བརློད་པའློ། །རློ་རེ་འཆང་གིས་ཁློ་བློ་

འདློད་རྒྱལ་གི་ཕྲེང་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྒྲུབ་

པ་པློས་རང་ཉིད་ལ་ལས་སྒྲུབ་པར་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་སེ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་

དང་ལྡན་པའི་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པ་ཀུན་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་

དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུད་པར་བེད་དློ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྦྱློར་བ་

ཡིས་ཏེ་དེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། བཙག་གིས་

ས་ལ་བསྒྲུབ་བའི་གཟུགས་བིས་པའི་སྙིང་ཁར་བསྒྲུབ་བའི་མིང་སགས་དང་སེལ་བ་

བིས་ལ་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཀུག་ནས་མིང་ལ་བཅུག་སེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ་རང་ཁློ་བློ་འདློད་རྒྱལ་དུ་བསྒྱུར་བའི་རྐང་པ་གཡས་པ་ཛ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་

ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པས་ལིང་མནན་ཏེ། ལྕགས་ཀྱུ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་

ལྕགས་ཀྱུས་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་ཁར་ཕུག་ནས་བཀུག་པར་བསམ་པ་དང་རང་མི་བསྐྱློད་

པའི་ང་རྒྱལ་གིས་དམ་ཚིག་སེ་འདློད་རྒྱལ་མདུན་དུ་བློས་དམིགས་པ་དང་ལྡན་པས་

འདློད་རྒྱལ་ལ་བཀའ་བསྒློ་བའི་ཚུལ་གིས་རློ་རེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་གི་འདློད་རྒྱལ་

གི་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདི། ཐུན་བཞིར་བཅད་ནས་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་བཟླས་པས་སགས་རྣམས་ཏེ་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་འགུགས་པའི་

ཐབས་མཆློག་ཏུ་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བརྒྱད་པ་ནི། འདློད་རྒྱལ་གི་ཕྲེང་སགས་ལ་། བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་གསུངས་ན། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་

ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཕྲེང་བ་སེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཆུ་ལྟར་མཉེན་པའི་རློ་རེ་སེ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་

ཕེད་པའི་མི་གཡློ་བའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་དགུག་པའི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་

བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་གསུངས་ན། མི་གཡློ་བའི་རློ་རེ་གཏུམ་པློ་དང་དམ་ཚིག་སེ་ངློ་བློ་དབེར་

མེད་པའི་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་

དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་འགློ་མེད། དློན་ནི། ན་མཿསློགས་ཀི་དློན་སར་ལྟར་

རློ། །ཨ་ཙ་ལ་མི་གཡློ་བ་སེ་བགེགས་རྣམས་ཀིས་བསྐྱློད་པར་མི་ནུས་པའློ། །ཀཱ་ཎ་



  572  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལློང་བ་སེ་བགེགས་རྣམས་ལློང་བར་བེད་པའློ། ། ཙཎ་གཏུམ་པློ་སེ་ཁློ་བློའི། །ཎ་ཊྚ་

ཞེས་པ་ནི་ཤཱ་ཏ་ན་སེ་གཅློད་པའློ། །མཊྚ་ནི་མཏ་ཏ་སེ་དགའ་བའློ། །མློ་ཊྚ་མློ་ཊྚ་ནི་ལུས་

བློངས་ཆེ་བའློ། །ཥཊྚཱ་ཥཊྚ་ནི་འཇིགས་པ་སེ་ལེ་ལློ་ལ་སློགས་པ་འཇིགས་པའློ། །ཏ་ཊྚ་

ཏ་ནྚ་ཟད་པར་བེད་པ་སེ་ཉློན་མློངས་པ་ཟད་པར་བེད་པའློ། །ཧ་ན་ཧ་ན་རྒྱློབ་ཅིག་རྒྱློབ་

ཅིག་པའློ། །ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་ཤིག་སྲེགས་ཤིག་པའློ། །མློ་ཧ་མློ་ཧ་རློངས་ཤིག་

རློངས་ཤིག་པའློ། །མློ་ཧ་ར་ཀ་ར་ནི་རློངས་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །ཧ་ས་ཧ་ས་རྒློད་

པའློ། །བཛྲ་ཧ་སཾ་ཀུ་རུ་རློ་རེ་བཞད་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །ཧ་ས་ཧ་ས་བཞད་པ། མར་

ད་གནད། ར་ཊ་ཆློད་ཅིག མར་ད་ར་ཊ་གནད་ཆློད་ཅིག་པའློ། །གར་གར་སྒློགས་ཤིག་

སྒློགས་ཤིག་པའློ། །ཧ་ན་ཧ་ན་རྒྱློབ་ཅིག་རྒྱློབ་ཡ་ཅིག་པའློ། །བནྡྷ་བནྡྷ་ཆིངས་ཤིག་

ཆིངས་ཤིག་པའློ། །ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་མནློས་ཤིག་པའློ། །ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཞུགས་

ཤིག་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ལུས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཤིག་པའློ། །མཧཱ་མནྟྲ་སགས་

ཆེན་པློ་སེ་མི་གཡློ་བའི་ཕྲེང་སགས་འདི་ཉིད་དློ། །པཱ་ལ་ཀ་སྐྱློང་བ། དྷུ་ན་དྷུ་ན་སྐྱློད་

ཅིག་སྐྱློད་ཅིག་པའློ། །ཏི་ཎི་ཏི་ཎི་ཐློབ་པ་ཐློབ་པའློ། །ཁཱ་ད་ཁཱ་ད་ཟློ་ཞིག་ཟློ་ཞིག་སེ་

བགེགས་རྣམས་ཟློ་ཞིག་པའློ། །བིགྷན་བགེགས། མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ་སློད་སློད། གང་ན། 

དུཥྚཾ་གདུག་པ་ཅན། བྷཀྵ་བྷཀྵ་ཟློ་ཟློ། གང་ན། སརྦཱཾ་སྦྲུལ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་མཛོད་མཛོད། 

ཀི་རི་ཀི་རི་བེད་བེད། གང་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་རྣམ་པར་གཏློར་ཞིག་པའློ། །མཧཱ་བིཥ་

ཎ་དུག་ཆེན་པློ། བཛྲ་རློ་རེ་སེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ། སློ་ཊ་ཡ་སློ་ཊ་ཡ། ཁློས་ཁློས་ཤིག་པ་

སེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་ཆེན་པློས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་ལུས་ཁློས་ཤིག་པའློ། །

ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་བསྐུལ་བའི་ཚིག་གློ །ཏྲི་བ་ལི་རིམ་པ་གསུམ་པ་སེ་ཁམས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུམ་མློ། །རཾ་ག་གནས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་པློ་དེ་གར་གི་གནས་སློ། །ནར་ཏ་ཀ་བེད་

པ་སེ་གནས་དེར་གར་བེད་པའློ། ཨཱློཾ་གསུམ་ནི་ལུང་བསྒློ་བའློ། །ཧཱཾ་གསུམ་བློད་

པའློ། །ཨ་ཙ་ལ་ཙེ་ཊ་མངག་གཞུག་པ་སེ་མི་གཡློ་བ་མངག་གཞུག་གློ །སློ་ཊ་སློ་ཊ་ཡ་

དགས་པར་མཛོད་ཅིག་དགས་པར་མཛོད་ཅིག་པའློ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་གསལ་བར་བེད་

པའློ། །ཨ་ས་མན་ཏིཀ་ཉེ་བར་མི་གནས་པའློ། །ཏྲ་ཊ་ནི་ཁློས་ཤིག་པའློ། །མཧཱ་བ་ལ་

སློབས་པློ་ཆེ། ཤཱ་ཏ་ཡ་ཆློད་ཅིག་པའློ། །བ་ར་མན་ཏྲི་གཞན་གི་རིག་པའློ། །ཨཱཾ་ཨཱཾ་

བཀའ་བསྒློ་བའློ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བློད་པའློ། །ཤུད་དྷ་ཏུ་ཡློ་ག་འཇིག་རེན་དག་པར་གྱུར་ཅིག་

པའློ། །ཏུ་ཥྱ་ཏུ། དགེས་པར་གྱུར་ཅིག བཛྲི་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་རློ་རེ་ཅན་དགེས་པར་གྱུར་

ཅིག་པའློ། །ན་མློ་ཕག་འཚལ་ལློ། །སཏྭ་སེམས་དཔའ། ཨཱ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བ་ལེ་བྷ་ཐློགས་

པ་མེད་པའི་སློབས་ཆེན་ཏེ་སློབས་བཅུ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་དློན་ཏློ། །ཛྭཱ་ལ་ཡ་

འབར་བ་སེ་གསལ་བར་བེད་པའི་ས་བློན་ནློ། །ཏྲ་ཊ་ནི་ཁློས་ཤིག་པའློ། །ཨ་ས་ཧ་ནི་

མི་བཟློད་པ་སེ་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་མི་བཟློད་པས་ན་མི་བཟློད་པ་སེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའློ། །དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནི་ན་མཿཞེས་སློས་སློ། །

སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧི་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །དེ་ནས་རློ་རེ་འཆང་གིས་

མི་གཡློ་བའི་ཕྲེང་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་

རྣམས་འཁློར་དང་བཅས་པ་ཀུན་བརྒྱལ་ཞིང་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་སྐྲག་ནས་རློ་རེའི་སྐུ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་འདུད་པར་བེད་དློ། །ཆློ་ག་ནི། རློ་

རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དེ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒྱུར་བའི་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། གློ་གའམ་དར། རས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་གཞི་ལ་གི་ཧཾ། གུར་ཀུམ། རྒྱ་སྐྱེགས་ལ་སློགས་པ་

གང་རུང་གི་ཁུ་བས་བྱུགས་པ་ལ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པ་གང་འགུགས་པར་

འདློད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་གཟུགས་བརན་བིས་པའི་སྙིང་ཁར་དེའི་མིང་སགས་

དང་སེལ་བ་གཡས་སློར་དང་གཡློན་སློར་དུ་བིས་པའི་ལིང་གཉིས་ཡི་གེ་གཅིག་གི་

སེང་དུ་གཅིག་འབབ་པར་བས་ཏེ་ཁ་སྦྱར་ལ། བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཀུག་

ནས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ལ་རང་མི་གཡློ་བར་བསྐྱེད་པའི་རྐང་པ་

གཡློན་བརྐངས་པ་ལ་ཛ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པས་ལིང་མནན་ཏེ། 

ལྕགས་ཀྱུ་དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བས་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་ཁ་ནས་ཕུག་

མགིན་པ་ནས་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་དྲངས་ནས། རང་གི་གམ་དུ་བྱུང་

བར་ཡང་ཡང་བསམ་ཞིང་རང་མི་བསྐྱློད་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་མི་གཡློ་བ་ལ་བཀའ་བསྒློ་

བའི་ཚུལ་གིས་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་མི་གཡློ་བའི་ཕྲེང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་ཅས་པ་འདི་

ཐུན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ཡིས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དག་ལ་སློགས་པའི་མཐུ་ཆེན་

དག་ཀང་རློ་རེ་འཆང་གི་སྤན་སར་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་ལས་འདས་པའི་ཉེས་

པས་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས་འགུགས་པ་སེ་ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ དགུ་པ་ནི། མི་གཡློ་བའི་ཕྲེང་སགས་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་

གསུངས་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། བཅློམ་

ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་

ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་གིས་བཀའ་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བ་སེ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ཉིད་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། གནློད་མཛེས་ཀི་ཕྲེང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སགས་ལ་བརེན་ནས་དགུག་པའི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་

གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་

འཛིནཏེ་རློ་རེ་འཆང་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་བཀའི་ངློ་བློ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གནློད་

མཛེས་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་ཕྲེང་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་

གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་

མཐའ་མེད་ཅེས་བ་སེ། འགློར་ༀ་ཡློད་ཅིང་མཐར་སྭཱཧཱ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རློ་རེ་

གཙུག་ཏློར་གི་རྒྱུད་ལས། གང་ལ་ༀ་ཡློད་སྭཱཧཱ་མེད། །དེ་ནི་མཐའ་མེད་ཅེས་བརློད་

དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དློན་ནི། ༀ་ནི་སར་བཞིན་ནློ། །སུམྦྷ་ངེས་པར་འདུལ་

བ། ནི་སུམྦྷ་མ་ལུས་པར་ངེས་པར་འདུལ་བའློ། །

ཧཱུཾ་འདུལ་བ་སེ་གསལ་བར་བེད་པའློ། །གིཧྣ་གིཧྣ་ཟུང་ཟུང་སེ་བགེགས་བློས་

པ་རྣམས་ཟུང་ཞིག་པའློ། །གིཧྣཱ་པ་ཡ་གིཧྣཱ་པ་ཡ་འཛིན་དུ་ཆུག་ཅིག་འཛིན་དུ་ཆུག་

ཅིག་སེ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཛིན་དུ་ཆུག་ཅིག་པའློ། །ཧཱཾ་ནི་བསྐུལ་བའློ། །ཨཱ་ན་

ཡ་ཁུག་ཅིག་ཧློ་ཀེ། བྷ་ག་ཝན་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཏེ་ཀེ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཁུག་ཅིག་

པའློ། །བིདྱཱ་རཱ་ཛཱ་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བློད་པའློ། །ཧཱུཾ་ཕཊ་གསློད་པའི་ཕིར་བསྐུལ་

བའློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཧི་ཞེས་པའློ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རེས་སུ་དྲན་

པ་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་མི་བསྐྱློད་

པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་གི་ཞབས་ཀིས་མནན་པ་སེ་འློད་ཟེར་གིས་བསློར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བའློ། །བསློར་ཚུལ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་བདག་པློའི་ནི་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་

པློ་རང་མི་བསྐྱློད་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་གནློད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསྒློས་པས་དེའི་ཕག་

གཡས་ཀི་དང་པློའི་རློ་རེ་དེ་ལྕགས་ཀྱུར་བསྒྱུར་ནས་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་བསྒྲུབ་བའི་

སྙིང་ཕུག་ཅིང་མགིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས་ནས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

བསྐྱློན་ཏེ་དྲངས་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་བར་བསམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གནློད་

མཛེས་ལ་བཀའ་བསྒློ་བའི་ཚུལ་གིས་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕྲེང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་

བཅས་པ་འདི་ནི། ཐུན་གསུམ་དུ་གསུངས་ཤིང་བཟླས་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་བུ་མློ་

མཐུ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ནི་སྐུ་བཤིག་གློས་དང་བལ་བར་གྱུར་ནས་ཁུགས་པར་ནུས་

པས། བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་བུ་མློ་རྣམས་འགུགས་པའི་

ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནང་ལ་གཞློལ་བས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དགུག་པ་དང་། རང་གི་མཚན་མས་དགུག་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སགས་

ལ་གཞློལ་བས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་

དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དམ་ཚིག་

ཆེན་པློ་སེ་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་སྒྲུབ་པ་པློས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ་དགུག་པའི་སྒློ་ནས་གཞན་

གི་དློན་བེད་པའི་ལས་སྦྱློར་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པ་འབྱུང་བ་དེ་

བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་ན་དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་སེ་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རྣལ་འབློར་པས་རློ་རེ་གསུམ་སེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་ལས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྣློད་མིན་

ལ་གསང་བར་བ་བའི་གསུང་གི་དམ་ཚིག་སེ་ཚིག་ཏུ་བརློད་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ་རྒྱུད་

ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ན་གནས་སམ་གཞི། འློག་

ནས་འཆད་པའི་དགུག་པའི་ལས་སྦྱློར་འདི་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་རྣམ་པར་བསྒློམ་པ་སེ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་སེམས་ཤིན་ཏུ་བརན་པའི་རྣལ་འབློར་པ་

དེས་རློ་རེ་ལྟར་དགུག་པར་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་

པའི་པཎི་ཏའི་སྐུ་གསུམ་སེ་དེའི་ལུས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བསྐྱློན་ངག་གི་གནས་

མགིན་པ་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་བཅིངས། སེམས་ཀི་གནས་སྙིང་ཁ་རློ་རེ་ཀློ་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཕུག་ནས་དགུག་པར་བ་བ་འདི་ནི་སངས་

རྒྱས་ཏེ་པཎི་ཏ་དགུག་པའི་ཐབས་དམ་པ་སེ་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །ཁུགས་པར་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་དྲང་ངློ་། །

གང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དློན་གི་

འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་སེ་འཁློར་གི་ཚོགས་མང་པློའི་བདག་པློ་མཁས་པ་པཎི་

ཏ་དེའི་སེམས་ལ་སེ་སྙིང་ཁར་རློ་རེ་ཀློ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་སྦྱློར་བ་གཏློང་བས། རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ་སེ་དེའི་ཐུགས་ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། །ཡུན་ཅི་ཙམ་དུ་ན། 

རག་ཏུ་སེ་འཕྲལ་དུ་ངེས་པར་ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། །ཐབས་གང་གིས་ན་ཕག་མཚན་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པ་དང་ལྕགས་ཀྱུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་སློ། །རྣལ་

འབློར་གང་གིས་བ་བ་ནི་གཏི་མུག་ཤས་ཆེ་བའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མི་ཕེད་པའི་རྣམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་བསྒློམ་པ་སློན་དུ་བཏང་
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ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། རང་གི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློའི་འཁློར་ལློ་ལས་

དང་། །འདློད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་

པའི་འློད་དཔག་མེད་དུ་བསྒློམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློའི་པདྨ་ལས་དང་། ཞེ་སང་ཤས་ཆེ་བའི་

རྣལ་འབློར་པས་རང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམ་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། ཕག་གཡས་ཀི་དང་

པློའི་ཕག་མཚན་རློ་རེ་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས་པཎི་ཏའི་ལུས་རླུང་དཀིལ་ལ་བསྐྱློན། 

མགིན་པ་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་བཅིངས། ཁད་པར་གིས་ཏེ་འཁློར་ལློ་དང་པདྨ་དང་

རློ་རེས་མཚན་པའི་འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བས་སྙིང་ཁ་ཕུག་ནས་དྲངས་ཤིང་རླུང་གིས་

བསྐྱློད་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་བར་ཡང་ཡང་བསམས་ཏེ་ཁུགས་པ་ན་ལེའུ་བཅུ་

གཉིས་པ་ནས་བཤད་པའི་རྒྱས་གདབ་ཀིས་ཆློ་ག་བས་ན་རང་གི་དབང་དུ་འགྱུར་

རློ། །བསྒྲུབ་བ་པཎི་ཏ་དགུག་པ་འདི་ནི་སགས་རྣམས་ཀི་དགུག་པར་བ་བའི་བསྒྲུབ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་པཎི་ཏ་དེས་རང་ལ་རློ་

རེ་འཆང་དུ་བགློད་པར་བེད་པའི་ལམ་གི་གནས་རྣམས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་འདློམས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། མིའི་བུ་མློ་དགུག་པ་དང་། ལྷའི་བུ་མློ་དགུག་པ་དང་། ལྷ་མ་

ཡིན་གི་བུ་མློ་དགུག་པ་དང་། ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་དགུག་པ་དང་། གནློད་

སྦྱིན་མློ་དགུག་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། རང་སགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་སེ་རང་གི་གང་ལ་

མེ་ཏློག་ཕློག་པའི་ལྷའམ་རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྒློམ་པ་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བ་མིའི་བུ་མློ་མཆློག་

རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་དང་པློར་རློ་རེ་འཆང་བསྒློམས་ནས་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། 

ཐམས་ཅད་རློ་རེའི་དངློས་ཞི་བ་སེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་མཛེས་པར་གྱུར་པའི་སེང་དུ་

བསྒྲུབ་བ་མིའི་བུ་མློ་མཆློག་རྣམས་བཞག་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་འློག་ཏུ་ཡཾ་ལས་

རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་བསམས་པའི་རླུང་གིས་རློ་རེ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱློད་པར་བསམ་པ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་མགིན་པ་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་བཅིངས། འློད་ཟེར་གི་ཀློ་བས་

སྙིང་གར་སྦྱློར་བ་སེ་ཕུག་ནས་དྲངས་ཏེ་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བསམས་ན་མིའི་བུ་མློ་མཆློག་རྣམས་རག་ཏུ་སེ་འཕྲལ་དུ་ངེས་པར་འགུགས་པ་སེ་

ཁུགས་པར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རང་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་

སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བ་ལྷའི་བུ་མློའི་མདུན་དུ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀི་གཟུགས་ཆེན་པློ་གཅིག་བསྒློམས་ནས་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་གྱུར་པའི་སེང་དུ། བརྒྱ་བིན་གི་གནས་ནས་ཤ་ཙི་སེ་བརྒྱ་བིན་

གི་ཆུང་མ་བདེ་སློགས་མ་བདུད་རི་འཁིལ་པས་ཕྲློགས་ནས་བཞག་ལ་ཟླ་བའི་འློག་ཏུ་

རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་འདློད་རྒྱལ་གི་རློ་རེ་ཀློ་བའི་གཟུགས་ཆེན་པློ་འློད་ཟེར་འབར་

བ། རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བ་བསམས་པའི་འློག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་

དཀིལ་འཁློར་བསམས་པའི་རླུང་གིས་ཟླ་བ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱློད་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་

དྲངས་པར་བསྒློམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ནི་རློ་རེ་མི་འཆི་བའི་སྦྱློར་བ་སེ་རང་གི་ཕག་

མཚན་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས་མགིན་པ་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་བཅིངས། སྙིང་
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ག་ནས་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཕུག་ནས་དྲངས་ཏེ་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་བར་ཡང་

ཡང་བསམ་པ་དང་བདུད་རི་འཁིལ་པའི་ཕྲེང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ལན་

གངས་ལྔ་བཅུར་བརློད་ན་ནི་བསྒྲུབ་བ་རག་ཏུ་སེ་འཕྲལ་དུ་ངེས་པར་འགུགས་པ་སེ་

ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་ནམ་མཁའི་བུ་མློ་སེ་ལྷའི་བུ་མློ་རྣམས་འགུགས་པའི་

ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རང་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་

གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བ་ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུ་མློའི་

མདུན་དུ་ཁློ་བློ་རློ་རེ་དམ་ཚིག་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་བསྒློམས་ནས་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་རློ་རེ་སློན་པློ་རེ་ལྔ་པར་གྱུར་པའི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་བཞག་ལ། རློ་རེའི་འློག་ཏུ་ཡཾ་

ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་བསམས་པའི་རླུང་གིས་རློ་རེ་ཆེས་ཆེར་བསྐྱློད་པློ་དང་

དུས་མཉམ་དུ་རློ་རེ་ས་འློག་གནློད་མཛེས་བཀུག་སེ་མདུན་དུ་གནས་པའི་ཕག་དང་པློ་

གཉིས་ན་མདུང་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ་དག་ལ། རང་མི་བསྐྱློད་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་

བསྒྲུབ་བ་བུ་མློ་དེ་ཁུག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་བསྒློས་པའི་ཚུལ་གིས་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕྲེང་

སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བཟླ་བ་དང་ཤཱུ་ལ་སེ་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕག་གི་མདུང་

གིས་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་ཕུག་པའི་བུ་གར་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་བཏབ། མགིན་པ་འློད་ཟེར་

གི་ཞགས་པས་བཅིངས་ནས་དྲངས་ཏེ་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་

བསམས་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་ངེས་པར་ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། །འདི་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུ་མློ་

འགུགས་པའི་གནས་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རང་གི་ལྷག་པའི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་



  581  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བཙག་གམ་རློ་རྒྱུས་དག་ཀང་རུང་བློ་ལ་རློ་རེ་ཀློ་བའི་སེ་

རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་བས་ཏེ་ཟླ་བ་གཟས་ཟིན་པའི་ཚེ་ཁར་ཏེ་རང་གི་རློ་

རེའི་བུག་པའམ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཟླ་བ་གཟས་ཟིན་པ་མ་

བཏང་གི་བར་དུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་བསྒྲུབ་པར་བས་ཏེ་ཟླ་བ་

གཟས་ཟིན་པ་བཏང་བའི་ཚེ་ལྕགས་ཀྱུས་གཟུགས་དེ་བཏློན་ནས་ཡི་གེ་གསུམ་མམ་

བསྲུང་འཁློར་གིས་བསྲུང་བ་བས་ནས། རློ་རེ་ཀློ་བ་དེས་སང་ལེབ་སློགས་ལ་ཚངས་

པ་དང་དྲག་པློ་ལ་སློགས་པ་གང་འགུགས་པར་འདློད་པའི་ལྷ་རང་རང་གི་མིང་རང་གི་

ལྷའི་སགས་དང་སེལ་བ་བིས་ནས་བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སེ་མིང་ལ་བཅུག་

ནས་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ཏེ་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བཟླས་ན། རློ་རེ་

གསུང་གི་བཀའ་ཐློགས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་

ལྷ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་འློང་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། རང་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་

འཇམ་དཔལ་རབ་ཏུ་བསྒློམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བ་གནློད་སྦྱིན་མློའི་མདུན་དུ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་

གཤེད་བསྒློམས་ནས་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རློ་རེ་ཀློ་བ་བསལ་པ་བསྲེགས་པའི་

མེའི་འཁློར་ལློ་སེ་ཚོགས་ཆེན་པློའི་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བར་རྣམ་པར་བསམས་པའི་སེང་དུ་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུ་བསྒྲུབ་བ་གནློད་སྦྱིན་མློ་དྲངས་པ་བཞག་

སེ་ལྕགས་ཀྱུའི་འློག་ཏུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་བསམས་པའི་རླུང་གིས་ལྕགས་

ཀྱུས་ཆེས་ཆེར་བསྐྱློད་ནས། ལྕགས་ཀྱུས་དྲངས་པར་བསམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རང་གི་ཕག་མཚན་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས་མགིན་པ་འློད་ཟེར་གི་ཞགས་པས་

བཅིངས། སྙིང་ག་ནས་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་ཕུག་ནས་དྲངས་ཏེ་རང་གི་མདུན་དུ་

བྱུང་བར་ཡང་ཡང་བསྒློམས་ནས་ཁུགས་པ་ན་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་བཤད་པའི་

རྒྱས་གདབ་བས་ཏེ་གནློད་སྦྱིན་མློ་དག་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་ཡང་ཡང་ཉེ་བར་

སྤད་པར་བའློ། །

༈ གསུམ་པ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་ལྷ་ཀུན་གི་རེས་སུ་འགློ་བའི་ལྷའི་སྐུ་དེ་ལ་

སགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དང་སྐུ་གཉིས་ཀི་

སྒློ་ནས་སགས་བཟླས་པའི་དབེ་བ་ལ་ཡང་ངག་གི་བཟླས་པ་དང་རླུང་སགས་དབེར་

མེད་ཀི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དག་གིས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པའི་རབ་

ཏུ་སྦྱློར་བ་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་འདིར་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་སགས་ལ་གཞློལ་བའི་

བསྐྱེད་རིམ་པས་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་སགས་ཀི་བཟླས་པ་མང་དུ་སློང་ན་ལྷའི་རྣལ་འབློར་

བརན་པློ་མེད་ཀང་ལས་དེ་འགྲུབ་བམ་སྙམ་ན་ལས་དེ་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་

འགྲུབ་པ་ལ་སགས་ཀི་བཟླས་པ་མང་དུ་སློང་བ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་བརན་པ་གཉིས་

ཀ་དགློས་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མེད་པར་བས་ན་འཇིག་པ་སེ་

ལས་དེ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །བསྙེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པའི་དུས་ཐམས་

ཅད་དུ་ཕི་དཀིལ་དང་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་རྒྱལ་པློ་མཆློག་སེ་

རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བ་སེ་བལྟ་བ་ལ་རག་ཏུ་བསབ་པར་བ་

བ་ཡིན་ཏེ། སྒྱུ་མ་བདེ་མཆློག་ལས། རྣལ་འབློར་ཐམས་ཅད་བཅློམ་ལྡན་འདས། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཁམས་གསུམ་པ་ནི་མ་ལུས་ཀུན། །དེ་ཡི་ཉེ་བར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལློངས་སྤློད་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། རལ་གཅིག་མའི་སྒློ་ནས་ཀླུའི་བུ་མློ་དགུག་པ་དང་། ཁློ་གཉེར་

ཅན་གི་སྒློ་ནས་རིག་འཛིན་གི་བུ་མློ་དགུག་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ནང་ལ་

གཞློལ་བའི་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་

དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་གི་པདྨ་ལས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་

ན། ནམ་མཁའ་ལྟར་ཐློག་མཐའ་མེད་པའི་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སེ་འགློ་བའི་སྣ་

ཚོགས་རློ་རེ་ཕག་མཚན་དུ་ཡློད་པའི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དློན་གྲུབ་ཀི་རྣལ་འབློར་ལ་

བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་དློན་གྲུབ་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མཆློག་སེ་གཙོ་བློ་དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

པའི་གསུང་དློན་གྲུབ་ཀི་རིག་མ་རལ་པའི་ལན་བུ་གཅིག་ཡློད་པས་ན་རློ་རེ་ཐློར་

ཚུགས་གཅིག་མ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་དུ་

ན་སྒའི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །

སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། མིང་ནི་སྦྲུལ་གི་སགས་

དང་། དློན་ༀ་ནི་གློང་བཞིན། ཤཱུ་ལ་ནི་མདུང་ཅན་མ་ཞེས་བློད་པའློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་

གེ་མློ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཧྲིཿསྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །དེ་ནས་རློ་རེ་འཆང་གིས་རལ་གཅིག་མའི་

སགས་འདི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་ཀླུའི་བུ་མློ་མཐུ་ཆེན་རྣམས་ཆགས་པའི་མེས་ཚིག་

པར་གྱུར་ཅིང་གློས་དང་བལ་བར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་ལ་འདུད་པར་བེད་དློ། །ཆློ་ག་ནི་དློན་གྲུབ་ཀི་གཙོ་བློར་བས་

པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དེ་ལ་སྐུ་མདློག་སློགས་སྒློལ་མ་དང་འདྲ་བའི་རལ་གཅིག་

མས་འཁྱུད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། 

བུད་མེད་ཀི་ཐློད་པ་ལ་བཙག་གིས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཟླ་གམ་ངློས་གཉིས་སུ་རློ་

རེས་མཚན་པ་བིས་པའི་དབུས་སུ་བསྒྲུབ་བ་ཀླུའི་བུ་མློ་རྣམས་ཀི་གཟུགས་བརན་

བིས་པའི་སྙིང་ཁར་དེའི་མིང་སགས་དང་སེལ་བ་བིས་ལ། ཀླུའི་བུ་མློ་རྣམས་ཀི་རྣམ་

ཤེས་བཀུག་ནས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་དེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ལ་རང་གི་རྐང་པ་

གཡློན་བརྐངས་པ་ཛཿལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པས་མནན་ལ། བཤད་

མ་ཐག་པའི་སགས་ཀི་རིག་པ་ༀ་ཤཱུ་ལི་ནི་ཆེ་གེ་མློ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཧྲིཿསྭཱཧཱ་ཞེས་པ་འདི་

ཐུན་བཞིར་བཟླས་པ་ཡིས་ནི་ཀླུ་ཡི་བུ་མློ་མིག་བཟང་དག་ཁུགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། 

བཀུག་ནས་དེ་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་ཉེ་བར་སྤད་པར་བའློ། །ཆློ་ག་འདི་ཉིད་

ཀིས་སྐྱེས་པའི་ཐློད་པའི་ནང་དུ་ནློར་རྒྱས་ལ་སློགས་པའི་ཀླུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཟུགས་བིས་ན་འགུགས་པ་སེ་ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རལ་གཅིག་མའི་སྒློ་ནས་ཀླུའི་བུ་མློ་འགུགས་པ་བསན་པའི་

རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་ན། ནམ་མཁའི་དམ་ཚིག་སེ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བའི་རྣལ་

འབློར་རློ་རེ་ཐ་མལ་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དེ་

བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུངས་སློ། །གང་ན་ཆློས་ཆེན་པློ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་དེའི་རིགས་ཅན་

གི་རློ་རེ་ཁློ་གཉེར་ཅན་མ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །ཇི་

ལྟར་ན་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་

ལས། མིང་སྦྲུལ་གི་སགས་དང་། དློན་ༀ་ནི་གློང་བཞིན་ནློ། །སརྦ་ཐམས་ཅད། བྷ་ཡ་

འཇིགས་པ། ནཱ་ཤ་ཡ་འཇིག་པ་སེ་རྐུན་པློ་ལ་སློགས་པས་བས་པའི་འཇིགས་པ་

ཐམས་ཅད་འཇིག་པའློ། །ཏྲཱ་ས་ནི་སྐྲག་པ་སེ་དག་རྣམས་སྐྲག་པར་མཛད་པའློ། །ཏྲཱ་ས་

སྐྲག་པ་སེ་འཇིགས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཏྲཱ་ས་ཡ་བཀའ་བསྒློ་བའློ། །བྷི་ར་ཊི་བྷྲི་ཀུ་

ཊི་ཁློ་གཉེར་ཅན་ཏེ་གློག་ལྟར་གཡློ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ནློ། །ཏ་ཊི་འབྲུག་ལྟར་སྒ་

སྒློགས་པའློ། །བཻ་ར་ཊི་དྲི་མ་ངན་པ་མ་ལུས་པ་དང་བལ་བའློ། །ཤཱ་ཏེ་དཀར་པློ་སེ་

འདློད་ཆགས་དག་པས་རྣམ་པར་དག་པའློ། །ཤཱི་ཏ་འློད་དཔག་མེད། ཛ་ཊི་ནི་རལ་པ་

སེ་རལ་པའི་ཅློད་པན་ལ་འློད་དཔག་མེད་བཞུགས་པ་ཞེས་བློད་པའློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་

གེ་མློ་ཨ�ྵ་ཡ་གྷི་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའློ། །

དེ་ནས་རློ་རེ་འཆང་གིས་ཁློ་གཉེར་ཅན་གི་སགས་འདི་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་

རིག་པ་འཛིན་པའི་བུ་མློ་ཀུན་འདློད་ཆགས་ཀི་མེས་བསྐྱེད་པས་རབ་ཏུ་འདར་བར་

གྱུར་ནས་ཀང་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་རེས་སུ་དྲན་པ་སེ་དེ་

ལ་འདུད་པར་བེད་དློ། །ཆློ་ག་ནི་འློད་དཔག་མེད་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་

དང་ཁློ་གཉེར་ཅན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་མ་གཏློགས་གློས་དཀར་

མློ་དང་འདྲ་བས་འཁྱུད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་

གི་དུས་སུ། དམ་ཚིག་ལ་སློགས་པ་ཡིས་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་ཐློད་པ་ལ་བཙག་གི་ཁུ་བས་
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རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཟླ་གམ་ངློས་གཉིས་སུ་རློ་རེས་མཚན་པ་བིས་པའི་དབུས་སུ། 

བསྒྲུབ་བ་རིག་འཛིན་གི་བུ་མློའི་གཟུགས་བིས་པའི་ཐུགས་ཀར་དེའི་མིང་སགས་

དང་སེལ་བ་བིས་ལ་བསྒྲུབ་བ་དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཀུག་ནས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་

དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ལ་རང་གི་རྐང་པ་གཡློན་བརྐངས་པ་ཛ༔ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་

ལྕགས་ཀྱུས་མཚན་པས་མནན་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་སགས་ཀི་རིག་པ་ཁློ་གཉེར་

ཅན་གི་ཕྲེང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་འདི་ཐུན་བཞིར་བཟླས་ན་ནི་རིག་པ་

འཛིན་པའི་བུ་མློ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པ་མཆློག་གསེར་གི་རྣ་ཆ་འཕང་

ཞིང་གཡློ་བ་རྣམས་འགུགས་པ་སེ་ཁུགས་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། རེན་བསྐྱེད་རིམ་པས་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་རིགས་བཞི་པློ་

ཐམས་ཅད་གང་དུ་འགློག་ཅིང་སྡུད་པའི་རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་སེ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་

དང་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཏེ་རང་གིས་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་

དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་གློགས་སུ་ཡློད་པ་ལ་བརེན་ནས། ཡེ་ཤེས་

གསུམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དང་

གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་གསུམ་གི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་ལྷའི་ཕྲེང་སགས་བཅློ་

ལྔའི་བཟླས་པས་མཛེས་མཆློག་སེ་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཀུན་ནས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་འགུགས་པ་སེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སློན་དུ་བསྙེན་པའི་ཆློ་ག མངློན་སྤློད་བ་བའི་ཡུལ་བསན་པ། 

བསད་པའི་ཆློ་ག དྲག་ལས་བ་བའི་གནས། བསད་བསྐྲད་ཀི་ཆློ་ག་གཞན་གསུམ་

བསན་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། རླུང་སགས་དབེར་མེད་ཀི་རློར་བཟླས་ཀིས་དངློས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལས་ཡང་ན་སྙིང་པློ་སློགས་ཀི་ངག་གི་བཟླས་པས་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་

པར་བེད་ན། སགས་པ་བསྐྱེད་རིམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་

པའི་གནས་ནི་ཆེན་པློ་དེ་རུ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་བཅུས་མཚོན་པའི་

ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་སགས་འབུམ་དུ་བཟླས་པ་བས་ན་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་རྣམས་ཐམས་

ཅད་འགྲུབ་པར་བེད་པར་རྒྱུད་འདིར་བཤད་དློ། །སློམ་འབྱུང་ལས་རློད་དུས་སུ་བཞི་

འགྱུར་དུ་བགང་དགློས་པར་བཤད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཐློད་པར་བསློད་ནམས་ཆུང་

བས་བེ་བ་བགང་དགློས་པར་ཡང་བཤད་དློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཐུན་མློང་བའི་སློབ་དཔློན་དང་། རློ་རེ་ཐེག་པའི་སློབ་

དཔློན་ལ་སྙིང་ནས་སློད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པློ་སགས་ཀི་ཐེག་པ་སློད་པ་དང་། 

གཞན་ཡང་སིག་པ་ཆེན་པློ་བེད་པ་དག་ནན་ཏན་དུ་སེ་ལྷློད་པ་མེད་པའི་བརློན་འགྲུས་

ཀིས་གསད་པར་བ་བ་དང་ཡང་ན་གནས་ནས་སློ་བ་སེ་བསྐྲད་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་བེད་

པ་འདི་ཡིས་བང་ཆུབ་མཆློག་དང་ནི་སགས་ཀི་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཐློབ་

པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་གསུངས་སློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གདུག་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་

དག་བློ་དེ། རློ་རེ་གནློད་སྦྱིན་སྲིན་པློའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ལ་དག་བློ་དེས་ཕློགས་

བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་

དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་བསད་པར་བསམ་པ་སློན་དུ་བཏང་ནས་ནི་ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་

ཆློ་ག་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བསྒློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ལས་ལ་སྦྱློར་བློའི་
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དུས་སུ་རང་ཉིད་ཁག་དང་ཆུ་དྲློན་དང་བཤང་གཅི་གསུམ་གི་ཁུ་བས་གཤེར་བར་

བས་པའི་གློས་བགློས་ནས་སེ་ཚེ་སློགས་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ལས་བསྒྲུབ་བའི་

གཟུགས་བརན་བས་པའི་སྙིང་གར་དེའི་མིང་དང་སགས་སེལ་བ་སེ་བིས་པ་བཅུག་

ལ། བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ལ་སྣ་

ཚོགས་རློ་རེས་མཚན་པའི་རང་གི་རྐང་པ་གཡས་པས་ལིང་མནན་ཏེ་མི་བསྐྱློད་པའི་

ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་སྦྱློར་བས་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་བཅུ་

པློ་གང་རུང་གི་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ནི་ཡློངས་སུ་བཟླས་ན་

སངས་རྒྱས་ཏེ་ལས་ཚོགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀང་ངེས་པར་འཇིག་པ་སེ་འཆི་བར་

འགྱུར་རློ། །ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་ཉིད་ཆུ་དྲློན་གཅིག་པུས་གཤེར་བར་བས་

པའི་གློས་བགློས་ནས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་པའི་ལིང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེས་མཚན་པའི་

རྐང་པ་གཡས་པས་མནན་ནས་ཁློ་བློའི་མཆློག་བཅུ་པློ་གང་རུང་གི་སགས་སེལ་ཚིག་

དང་བཅས་པ་བཅིངས་པ་སེ་ཐུན་བཞིར་བཟླས་པ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་

མཁས་པ་དག་ཀང་འཇིག་པར་གསུངས་སློ། །

ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རྣལ་འབློར་པ་རང་ཉིད་བཤང་གཅིས་གཤེར་བར་

བས་པའི་གློས་ངན་པ་རུལ་བའི་དྲི་མ་མནམ་པ་བགློས་ཏེ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་པའི་

ལིང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེས་མཚན་པའི་རྐང་པ་གཡས་པས་མནན་ནས་ཁློ་བློ་བཅུ་གང་

རུང་གི་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་བཞིར་བཟླས་པ་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་དག་

བློ་རྣམས་སད་ཅིག་གིས་བསམས་ཏེ་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་

རང་ཉིད་ཐལ་བའི་སྐྱློ་མས་གཤེར་བར་བས་པའི་གློས་བགློས་ནས་སེམས་ཁློ་བས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཁྲུག་བཞིན་དུ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་པའི་ལིང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེས་མཚན་པའི་རྐང་པ་

གཡློས་པས་མནན་ནས་ཁློ་བློ་གང་རུང་གི་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་

བཞིར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པ་བས་ན་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་གསད་ལས་ཤིན་

ཏུ་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བའི་ཡུལ་ཡང་འཇིག་པར་འགྱུར་ན་དག་བློ་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་

སློས། ལས་སྦྱློར་ལྔ་པློ་འདི་ནི་ཆས་གློས་སློགས་ཀི་ཁད་པར་ཙམ་མ་གཏློགས་མི་

བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་ཉིད་ཀིས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ཁློ་བློ་བཅུ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་རང་ཉིད་གློས་ཕུད་དེ་

གཅེར་བུ་སྐྲ་བཤིག་ལ་འཇིགས་པའི་ཞལ་མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་སྤན་གསུམ་དམར་

ལ་ཟླུམ་པ་བཞིན་འགྱུར་བ་ཁློས་པའི་ཚུལ་དུ་བས་ཏེ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་པའི་ལིང་

སྣ་ཚོགས་རློ་རེས་མཚན་པའི་རྐང་པ་གཡས་པས་མནན་ཏེ། ཁློ་བློ་བཅུ་གང་རུང་གི་

སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་གསུམ་དུ་བཟླས་ན་ནི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་

གཟུགས་ཅན་མིན་པ་དག་ཀང་འཇིག་པར་འགྱུར་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་བསྒྲུབ་བ་

གཟུགས་ཅན་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ཚངས་པ་དང་། དབང་པློ་དང་། ཁབ་འཇུག་དང་། དྲག་པློ་དང་། 

གཞློན་ནུ་གདློང་དྲུག་དང་། གཤིན་རེ་ནི་ལློག་འདྲེན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་ཆུང་མ་དང་། རྒན་

བེད་མ་ས་ེའཇིག་རེན་ག་ིམ་མློ་བདུན་པློ་ད་ེརྣམས་ཀ་ིགནས་སམ་དུར་ཁློད་དམ། ཁང་སློང་

ངམ་ལམ་རྒྱ་གམ་གི་བཞི་མདློའམ་མཚན་གཅིག་སེ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མཚན་མ་ཡློད་

པའི་གནས་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དྲུང་དུ་མངློན་པར་སྤློད་པ་འདི་བརམ་པར་བའློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། ཁློ་བློ་བཅུ་དང་ཞེ་སང་རློ་རེ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པློ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་མིའི་རེ་ངར་གི་རུས་པ་

ལས་ཕུར་བུ་ཚད་སློར་བརྒྱད་པ་དག་བས་ལ་དུར་ཁློད་ཀི་རས་ལ་མངློན་སྤློད་ཀི་

རས་ཀིས་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བིས་པའི་ལྟེ་བ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་སགས་དང་སེལ་བ་

བིས་ནས། དེའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ནས་

འཁློར་ལློ་ཕུར་བུའི་ཁློང་སློང་དུ་བཅུག་ལ་བསྒྲུབ་བའི་རྐང་རེས་ཀི་སས་ཕུར་བུའི་

ཡར་མར་གི་སློང་པ་རྣམས་བཀང་ནས་རང་ཁློ་བློ་གང་དུ་བསྒློམ་པའི་སགས་མིང་

སེལ་དང་བཅས་པ་ཐུན་བཞིར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པ་བས་ཏེ་དག་བློའི་སྒློ་ཁར་

སྦས་ན་ནི། སངས་རྒྱས་ཏེ་ཐློས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དང་སྐུ་གསུམ་སེ་

འགློ་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ལ་མཆློག་གི་དློན་སྦྱིན་པ་དང་། དྲིན་ལ་ལན་ལྡློན་པའི་

ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། མི་ཤེས་པ་སེ་གཞན་གིས་རང་ལ་ཕན་མ་བཏགས་ཀང་

དྲིན་ལན་ལ་མི་ལྟློས་པར་ཕན་འདློགས་པར་བེད་པ་དེ་དག་རྣམ་པར་སངས་པ་སེ་དེ་

རྣམས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཀང་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་ཟླ་བ་ཕེད་ནི་ཚུན་ཆད་

ཀིས་ཉམས་པ་སེ་སྐྲློད་པའམ་ཡང་ན་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །

ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ཕློ་མློའི་ཐློད་པའི་ཁད་པར་ལ་མཁས་པས་ཐློད་པ་

གང་བ་སེ་མ་ཆག་མ་གས་པ་ར་མེད་པ་དག་བཙལ་བའི་ཐློད་པ་དེར་ནི་ཁློ་བློ་བཅུ་

གཅིག་པློ་གང་རུང་གི་སགས་ཀི་ཚིག་བསྒྲུབ་བའི་མིང་དང་སེལ་བ་བིས་ཏེ་དག་བློའི་

རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་མིང་ལ་བཅུག་སེ་དེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་ནས། རློ་རེའི་

ཚིག་གིས་ཏེ་རང་གཞན་གི་ཐློས་པར་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་བཞིའམ་

གསུམ་དུ་བཟླས་པ་བས་ལ་ཐློད་པ་དེ་ས་དགའི་སྒློའམ་གློང་གི་སྲང་བར་དག་ཏུ་སྦས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ན་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་ངེས་པར་སྐྱློད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀི་ལས་

སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ཏ་ལའི་ལློ་མའམ། གཞན་དར་རས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མངློན་སྤློད་

ཀི་རས་ཀི་ཁུ་བས་ཁློ་བློ་བཅུ་གང་རུང་གི་སགས་བསྒྲུབ་བའི་མིང་དང་སེལ་བ་ཀུན་

ཏུ་བིས་ལ་བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་སེ་མིང་ལ་བཅུག་ནས་དློན་དེར་དངློས་སུ་

ཞེན་པ་བས་ལ། སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་བཞིར་བཟླས་ཏེ་དགའི་གློང་གི་

སྲང་བར་རམ་སྒློ་དག་ཏུ་སྦས་ན་འཆི་བའམ་སམ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཔལ་གསད་པའི་ལས་བསྒྲུབ་པ་སློན་པའི་རློ་རེ་འཆང་

གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

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

ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ནས་ཕུར་གདབ་ཀི་སགས་ཐུན་མློང་དུ་བསན་པ་དང་། རས་ཀི་ཕུར་གདབ་དང་། 

བསམ་གཏན་གི་ཕུར་གདབ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། སགས་ལ་གཞློལ་བས་ཆློ་

གའི་ཁད་པར་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་

གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་

རེ་འཆང་གི་ཞལ་ནས་གསུངས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། ཇི་ལྟར་དྲག་ལས་བ་བའི་

ཡུལ་དུ་སློང་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་དང་འཚམས་པའི་དྲག་ལས་ཀིས་གཤེགས་པ་སེ་

དགག་པར་བ་བའི་བསྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་རློ་རེ་ཕུར་བུས་ངེས་པར་འཆིང་བ་སེ་གདབ་པས་མི་གཡློ་བར་བས་པ་

དེ་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་སློ། །གང་གསུངས་ན་རློ་རེ་

ལྟར་གཞློམ་དཀའ་བའི་ཁམས་གསུམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རློ་རེ་ཕུར་བུས་

གནློན་པ་སེ་འདེབས་པའི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་སྒའི་རྣམ་པར་

གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་མཐའ་མེད་དང་། 

དློན་ༀ་ནི་སར་བཞིན། གྷ་གྷ་ཞེས་པ་ནི་གྷ་ཏ་ཀ་སེ་གསློད་བེད་ཅེས་བློད་པའློ། །གྷཱ་ཏ་

ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ། ཆློམས་ཤིག་ཆློམས་ཤིག་པའློ། །སརྦ་དུཥྚན་མ་རུངས་པ་ཐམས་ཅད། 

ཕཊ་ཕཊ་དེ་གསལ་བར་བེད་པའློ། །ཀཱི་ལ་ཡ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཕུར་བུས་བཏབ་ལ་མི་འགུལ་

བར་གིས་ཤིག་པའློ། །སརྦ་པཱ་པཾ་སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དློ། །ཕཊ་ཕཊ་

དགས་པར་བེད་པའློ། །ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྐུལ་བར་བེད་

པའློ། །བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་རློ་རེ་ཕུར་བུ་ལ་བློད་པའློ། །བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱཛྙཱེ་པ་ཡ་ཏི་རློ་རེ་འཆང་

གི་བཀའ་ཉློན་ཅིག་པའློ། །ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བགེགས་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་

མློ། །བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་རློ་རེ་ཕུར་བུ་ཞེས་བློད་པའློ། །

ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་བགེགས་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སིགས་མཛུབ་བེད་

པའློ། །ཕཊ་ཕཊ་ནི་སར་ཡང་སྐུལ་བར་བེད་པའློ། །དེ་ནས་རློ་རེ་འཆང་གིས་ཕུར་

གདབ་ཀི་སགས་འདི་ནི་གསུངས་པ་ཐློས་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཏེ་ལས་འདི་བསྒྲུབ་

པར་དཀའ་བས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པ་ཀུན་དང་པློར་

བརྒྱལ་ཞིང་ཕིས་དྲན་པ་རེད་ནས་རབ་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་ནས་ནམ་

མཁའ་རློ་རེའི་ཐུགས་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་རེས་སུ་དྲན་ནས་དེ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགློ་བར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་

སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་མིའི་རུས་པ་ལས་བས་པའི་ཕུར་བུའམ་

ཡང་ན་སེང་ལྡེང་གི་རེ་ལས་སྐྱེས་པ་སེ་དེའི་སྙིང་པློ་སློགས་ལས་བས་པའི་ཕུར་བུ་

དང་། ལྕགས་ལས་བས་པའི་ཕུར་བུ་སློད་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་ལ་སད་མདུང་རེ་

གཅིག་པའི་དབིབས་ཅན་དག་གིས་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་རྣམས་ལས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་

བས་པའི་ལིངའི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་གདབ་ཅིང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་

བཅས་པ་ཐུན་བཞིར་བཅད་ནས་བཟླས་ན་རློ་རེ་ལྟར་གཞློམ་དཀའ་བའི་བསྒྲུབ་བའི་

སྐུ་གསུམ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་འཇིག་པར་བེད་དློ། །

གསུམ་པ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་ནས་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་། ཕུར་བུའི་

དབིབས་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་སེ་རང་རློ་རེ་འཆང་དཀར་པློ་ཡུམ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟེར་གིས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་ཁློ་བློ་

བཅུས་བསློར་བ་སྤན་དྲངས། རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨ་

ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་བཅུ་གཅིག་ཧཱུཾ་རིང་པློ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། མི་བསྐྱློད་པ་དང་ཁློ་བློ་བཅུར་གྱུར་པའི་མི་བསྐྱློད་པ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས་

ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་ནས་རང་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་པས་རང་འློད་འཕྲློ་འཁྲུག་ཅིང་

མདངས་བཟང་བའི་རློ་རེ་སེམས་དཔར་མཉམ་བཞག་པ་སེ་ཞེ་སང་རློ་རེ་ཞལ་མཆེ་བ་

ཅུང་ཟད་གཙིགས་པ་འློད་དམར་པློ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དབུས་སུ་བཞུགས་པར་

བསྒློམས་ལ། ཡུམ་གི་མངལ་ནས་ཁློ་བློ་བཅུ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། རང་གི་
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ཐུགས་ཀ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་སེ་འཁློར་ལློ་སེར་པློ་རིབས་བཅུ་པ་གཡས་སློར་དུ་

མགློགས་པར་འཁློར་བའི་རིབས་ཀི་རེ་མློ་ཅུང་ཟད་མ་རེག་པའི་ཕློགས་མཚམས་

རྣམས་སུ་བཞག་པའི་རང་ཞེ་སང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཀི་སྐུར་བསྒློམ་

པ་དེའི། འློག་གི་མཐར་ཐུག་པར་གནས་པའི་གནློད་མཛེས་ཀི་གཟུགས་བསམས་པ་

དེ་ལ་བལྟས་པས། དེས་སྤྲུལ་བའི་གནློད་མཛེས་གཉིས་པ་རང་གི་མདུན་དུ་འདུག་པ་

ལ་བཀའ་བསྒློས་པས་བགེགས་རྣམས་བཀུག་པ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་བསམ་གཏན་

གིས་ཕུར་གདབ་འདི་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

འཁློར་ལློ་སེར་པློ་རིབས་བཅུ་པ་དང་རིབས་ལ་ཁློ་བློ་རྣམས་དགློད་པ་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། ཨ་བྷས་འཁློར་ལློ་དེ་ལྟར་

བསྒློམ་པར་མདློར་བས་ཀི་འགེལ་པར་བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་འདིར་ཡང་

བ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ལློངས་སྤློད་བཞི་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རིག་པའི་སྐྱེས་

བུ་རློ་རེ་ཅན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དབེ་བ་ཡིས། །གྲུ་གསུམ་དུ་ནི་རྣམ་པར་

བསྒློམ། །ཀུན་ནས་སེར་བའི་འཁློར་ལློ་ནི། །རིབས་བཅུ་དེ་དབུས་རྣམ་པར་

བསྒློམ། །རིབས་ཀུན་ལ་ནི་ཁློ་བློ་བཅུ། །ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་བཅུ་ལས་བྱུང་། ། འགློག་

པའི་རློ་རེ་བསྒློམ་བ་ཞིང་། །མཆློག་ཏུ་མཛེས་པར་བསྒྲུབ་པར་བ། །རློ་རེ་འབར་བའི་

སྤིན་སྤློས་པས། །མི་གཡློ་བ་དང་མཚུངས་པར་འཁློར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རློ། །དེ་ཡང་ཕུར་གདབ་ཀི་སྦྱློར་བ་དེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་འབའ་ཞིག་གིས་བེད་

པར་མ་ཟད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་ཡང་ན་འདློད་ཆགས་རློ་རེ་

ཅན་འློད་དཔག་མེད་དང་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་རྣལ་འབློར་དག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསམས་ནས་ཀང་རློ་རེ་གསུམ་སེ་བགེགས་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཡང་གནློན་

པ་སེ་ཕུར་བུས་པ་འདེབས་པར་བའློ། །ཕུར་བུས་ཇི་ལྟར་དུ་གདབ་སྙམ་ན། བང་གི་

བདུད་རི་འཁིལ་པས་སྤྲུལ་བའི་བདུད་རི་འཁིལ་པ་གཉིས་པ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་སློད་བདུད་རི་འཁིལ་པ་ལ་སད་རློ་རེ་ཕུར་བུ་བཅུར་གྱུར་པ་ཡིས། གདུག་པ་ཅན་

རྣམས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་བཏབ་ཅིང་ཁློ་བ་ཚར་བཅད་པ་སེ་བརེ་བ་

མེད་པར་གཞློམ་པར་བའློ། །རྣལ་འབློར་གང་གིས་ན་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་

གི་སྦྱློར་བས་བའློ། །དེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཡང་སེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་དང་འློད་

དཔག་མེད་དང་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་སེ་གཤིན་རེ་གཤེད་དུ་བསྒློམས་ནས་ཀང་བདུད་

རི་འཁིལ་པའི་ཕུར་གདབ་འདི་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕུར་བུའི་དབིབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གློང་དུའང་སེ་སློད་དམ་ཚིག་

གི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁིལ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཉིད་དུ་བས་ལ་སྙིང་ག་སེ་ལྟེ་

བ་ནས་ནི་རྐང་པའི་མཐའི་བར་དུ་མདུང་རེ་གཅིག་པའི་དབིབས་ཅན་གི་རློ་རེ་ཕུར་

བུའི་གཟུགས་སུ་རྣམ་པར་བསྒློམ་པ་འདི་ནི་ཕུར་བུའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ་དབིབས་ཡིན་

ནློ། །བསམ་གཏན་གི་རློ་རེ་ཕུར་བུའི་སྦྱློར་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིས་ཕུར་བུས་བཏབ་ན་སངས་

རྒྱས་ཏེ་ཕུར་བཏབ་ཀི་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་དག་ཀང་ངེས་པར་འདབས་པ་སེ་མི་

གཡློ་བར་ནུས་ཤིང་། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་བརློན་འགྲུས་བརན་པ་དང་ཁམས་

གསུམ་གི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློར་དབང་བསྐུར་བའི་གང་ཟག་ཀང་མྱུར་དུ་སེ་

རིངས་པར་འཆི་བར་འགྱུར་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ཕུར་གདབ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་ཕུར་གདབ་
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དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་། ངག་གི་

གནས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་། ཡིད་ཀི་གནས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་དང་གསུམ་

ལས། དང་པློ་ནི། ཐུན་མློང་གི་ཕུར་གདབ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ངློ་ཞེས་དྲང་

ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་

མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ཆེན་པློའི་སྐུ་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་གནས་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་རྣམ་

པར་འཕྲུལ་བ་སེ་ཕུར་བུས་གདབ་པའི་གནས་སུ་བས་ནས་དེ་ལ་ཕུར་བུས་འདེབས་

པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་སློ། །

གང་ན་སྐུའི་དམ་ཚིག་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་སློབས་རྣམས་ཚམ་ངམ་གིས་

གནློན་པ་སེ་ཚར་གཅློད་པ་ཞེས་བ་བའི་རློ་རེ་ཕུར་བུའི་སགས་འདིའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་

གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་

མཐའ་མེད་དང་། དློན་ༀ་ནི་སར་བཞིན་ནློ། །བཛྲ་རློ་རེ། ཚིནྡྲ་ཚིནྡ་ཆློད་ཆློད་ཅིག་

པའློ། །ཧ་ན་ཧ་ན་ཆློམས་ཆློམས་ཤིག་པའློ། །ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་སྲེགས་ཤིག་

པའློ། །གང་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་སློབས་སློ། །གང་གིས་ན། དིཔྟ་འབར་བ། བཛྲ་རློ་

རེ། ཙཀྲ་འཁློར་ལློ་སེ་འབར་བའི་རློ་རེ་འཁློར་ལློ་ཅན་གིས་སློ། །ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་ནི་

བསྐུལ་བའློ། །སེལ་བ་ནི། ཆེ་གེ་མློ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པའློ། །ཆློ་ག་ནི་མི་བསྐྱློད་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་གི་ཕག་རྒྱ་

མཱ་མ་ཀཱིར་བསྐྱེད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་དཀྲི་བ་སེ་འཁྱུད་པའི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་མཐེ་བློ་



  597  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སེ་རང་གི་རློ་རེ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་རབ་ཏུ་བསམ་པ་སེ་བཅུག་ལ་དེ་ཉིད་

དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན་པས་གཞི་ཞེས་བའློ། །དེ་ཡང་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་

དབུས་སུ་མེའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམས་པའི་སེང་དུ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སློན་པློའི་

འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་བསྒྲུབ་བ་བཀུག་ནས་བཞག་ལ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་

ཚུལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་དེའི་ལུས་ཀི་གནས་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་རང་གི་ལིང་

སེང་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ལ་འློག་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རློ་རེ་ཕུར་བུས་ངེས་

པར་གདབ་ཅིང་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དང་། སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་

བཞིར་བཟླ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་རློ་རེ་

ལྟར་གཞློམ་དཀའ་བའི་བསྒྲུབ་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་གི་སེམས་དཔའ་ཆེ་སེ་

ལུས་སློབས་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་སེ་ལུས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ཏེ་

དྲག་ལས་ཀི་ཕུར་བུས་བཏབ་ན་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་བཏབ་པ་ཙམ་གིས་ལྡང་བ་སེ་

བསྒྲུབ་བ་གནས་ནས་སྐྲློད་པར་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་འཆི་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ལ་ཕུར་བུས་གདབ་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་

དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

གསུངས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་གསུངས་ན། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གསུང་སེ་

བསྒྲུབ་བའི་ངག་གི་གནས་ལྕེ། རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སེ་ཕུར་གདབ་ཀི་གནས་སུ་བས་

ནས་དེ་ལ་རློ་རེ་ཕུར་བུས་འདེབས་པའི་ལས་སྦྱློར་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་སློ། །གང་ན་གསུང་གི་དམ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཚིག་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ངག་གི་སྤློས་པ་ཚམ་ངམ་གིས་གནློན་པ་སེ་རེངས་པར་བེད་པའི་

རློ་རེའི་ཕུར་གདབ་ཀི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་

གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་མཐའ་མེད་དང་། 

དློན་ནི་ༀ་སར་བཞིན་ནློ། །ཧི་བསྒྲུབ་བའི་ངག་འགུགས་པར་བེད་པའི་ས་བློན་

ནློ། །བྷུར་བྷུ་བཿའཇིག་རེན་གསུམ་གི་བདག་པློ་ཞེས་འབློད་པའློ། །སེལ་བ་ནི་ཆེ་གེ་མློ་

མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པའློ། །ཆློ་ག་ནི་མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་

དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། རང་གི་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་དེ་

སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་འབྱུང་བའི་གནས་ཕག་རྒྱའི་བྷ་གའི་པདྨློ་ཁ་ཕེ་བའི་ནང་དུ་

རང་གི་སློར་མློ་སེ་གསང་གནས་ཀི་རློ་རེ་ངེས་པར་བཅུག་ནས་བཞག་ལ། ཕག་རྒྱའི་

ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་མེའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པའི་སེང་དུ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་སློན་པློའི་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་བསྒྲུབ་བ་བཀུག་ནས་བཞག་པའི་འདློད་ཆགས་

རློ་རེའི་ཚུལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་ངག་གི་གནས་ལྕེ་ལ་རང་གི་ལིང་སེང་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ལ་

འློག་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་དབིབས་ཅན་གི་རློ་རེའི་ཕུར་བུས་ངེས་པར་འདེབས་ཤིང་

སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དང་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་བཞི་བཟླ་བར་

བའློ། །དེ་ལྟར་ཕུར་གདབ་བས་པས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པས་དྲི་མ་མེད་

པ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་གསུམ་སེ་བསྒྲུབ་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་གི་ངག་

གི་གནས་ལྕེ་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་བཏབ་པ་ཙམ་གིས་རློ་རེ་ཆེ་སེ་བསྒྲུབ་

བའི་ངག་གི་སྤློས་པ་རྣམས་ལྡང་བ་སེ་རེངས་པར་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་འཆི་བའི་

གནས་སུ་འགྱུར་རློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསུམ་པ་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ངག་གི་གནས་ལ་ཕུར་གདབ་ཀི་ལས་སྦྱློར་བསན་

པའི་རེས་དེ་ནས། ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ནི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་

ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་སེ་བསྒྲུབ་བའི་ཐུགས་

ཏེ་སེམས་ཀི་གནས་སྙིང་ག་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སེ་ཕུར་གདབ་ཀི་གནས་སུ་བས་ནས་

དེ་ལ་རློ་རེ་ཕུར་བུས་འདེབས་པའི་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་སློ། །གང་ན་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་

བསྒྲུབ་བའི་སེམས་ཀི་སྤློ་བ་རྣམས་ཚམ་ངམ་གིས་གནློན་པ་སེ་གཞློམ་པར་བེད་པའི་

ཕུར་གདབ་ཀི་སགས་འདི་གསུངས་སློ། །

ཇི་ལྟར་དུ་ན་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་དློན་སེལ་

བ་གསུམ་ལས། མིང་མཐའ་མེད་དང་། དློན་ནི་ༀ་སར་བཞིན་ནློ། །བཛྲ་རློ་རེ། ར་ཛཱ་

རྒྱལ་པློ་སེ་རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བློད་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་གནློན་པ་ལ་བཞུད་

ཅིག་ཅེས་པའློ། །སེལ་བ་ནི་ༀ་བཛྲ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཆེ་གེ་མློ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཅེས་པའློ། །ཆློ་ག་

ནི་མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་

སུ། རང་གི་ཕག་རྒྱ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་ཕན་ཚུན་འཁྱུད་དེ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་

སུ་མེའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པའི་སེང་དུ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟེར་གིས་

བསྒྲུབ་བ་བཀུག་ནས་བཞག་པའི་རློ་རེ་ཐུགས་ཀི་ཚུལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་སེམས་ཀི་

གནས་སྙིང་གར། རང་གི་གསང་གནས་ཀི་ལིང་འློད་འཕྲློ་མང་པློ་འཁིགས་པའི་སེང་

རློ་རེ་རེ་མློ་ལྔ་པ་ལ་འློག་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཅིངས་པ་སེ་བསྒློམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་རློ་རེ་ཕུར་བུས་ངེས་པར་གདབ་ཅིང་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་དང་སགས་སེལ་ཚིག་

དང་བཅས་པ་བཟླ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རང་བཞིན་གིས་དྲི་མ་མེད་པའི་འློད་

གསལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་གསུམ་སེ་བསྒྲུབ་བ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་གི་སེམས་

ཀི་གནས་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་བཏབ་པ་ཙམ་གིས་རློ་རེ་ཆེ་སེ་བསྒྲུབ་བའི་

སེམས་ལྡང་བ་སེ་རྣལ་དུ་གནས་པ་ལས་འདས་ནས་དྲན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའམ་

ཡང་ན་འཆི་བའི་གནས་སུ་འགྱུར་རློ། །ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྒློ་ནས་

བསྒྲུབ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་གནས་ལ་ཕུར་གདབ་ཀི་

ཆློ་ག་ལེགས་པར་ཤེས་པས་ཕུར་གདབ་ཀི་ལས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཕུར་བུས་བཏབ་

པར་བས་ན་ནི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་མཐས་ཀས་པའི་རློ་རེ་སེ་བསྒྲུབ་བ་གཞློམ་

དཀའ་བ་ལ་ཡང་ཕུར་བུས་འདེབས་པར་གདློན་མི་ཟའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་

རེ་ཕུར་བུས་ཕུར་གདབ་ཀི་ལས་སྦྱློར་སློན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཚོགས་བཤད་པ་དེ་ནས་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་གསུམ་ལ་གནས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པ་ལས་མཆློག་སངས་རྒྱས་ཏེ་

རློགས་རིམ་ལ་གནས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕན་པར་མཛད་ནུས་པ་དག་གིས་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཚོགས་

རྣམས་ཐློས་པས་དང་པློར་ཐུགས་མཉེས་ཤིང་། ཕིས་དེ་རྣམས་ཀི་དློན་རློགས་ནས་

རབ་ཏུ་དགེས་ཤིང་མགུ་བར་གྱུར་ནས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ཡང་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་ངློ་མཚར་ན་སྣློད་མིན་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསང་བའི་མཆློག་སགས་ལ་གཞློལ་བས་ངག་གི་བཟླས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །ཡང་ན་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་ན་

སྙིང་པློ་ཀུན་བསྡུས་པ་སེ་ཕྲེང་སགས་རྣམས་ཀིས་ཆས་གློས་སློགས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

པར་གིས་བཟླས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ངློ་

མཚར་བའློ། །ཡང་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་ཡ་བའློ། །གང་ལ་ན། དེར་མ་ཟད་ཆློས་ཀི་

གནས་ཞི་བ་སེ་ནང་ལ་གཞློལ་བས་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །ཡང་ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་

ན་རློ་རེ་ལྟར་གཞློམ་དཀའ་བའི་བསྒྲུབ་བ་གདུག་པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་འཇློམས་པའི་

དྲག་ལས་དང་སངས་རྒྱས་ཏེ་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པའི་བསབ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུར་

བུས་འདེབས་པར་བེད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་བསྒྲུབ་བ་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་དང་གགས་ཆེན་ཏེ་ཕློགས་སྐྱློང་བཅུ་ལ་ཕུར་བུས་བཏབ་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་

བའློ། །དེར་མ་ཟད་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྒློ་ནས་བསྒྲུབ་བའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་གནས་ལ་རློ་རེ་ཕུར་བུས་གདབ་པ་ཡང་དག་པར་

བཤད་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །དེ་ལྟར་ན་རིམ་གཉིས་ཀི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕུར་གདབ་ཀི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རིག་པའི་རློ་རེ་

འཆང་གི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་

མཆློག་འདློད་པའི་དློན་སྦྱིན་པ་སེ་སེར་རློ། །དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་འདིར་ར་རྒྱུད་ལས་བྱུང་

བའི་སགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་དང་། དློན་དང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་སེལ་བ་དང་བཟླས་

པའི་ཚུལ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའློ། ། 
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༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་བརློད་བར་སློན་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། 

ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དབེར་མེད་པར་གྱུར་ཀང་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་དང་གཞན་བསྒྲུབ་བའི་

ཆ་དུ་མ་ལ་དམིགས་ནས་མི་མཐུན་ཕློགས་ཚར་གཅློད་པ་དང་། འདློད་དློན་དངློས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ན་རད་དུ་བྱུང་བ་དང་། དབངས་གསལ་ལས་བཏུས་

པའི་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པ་སེ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་

གསུམ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་རྒྱལ་པློ་སེ་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་སུ་

ཤར་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པློས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་དང་། 

དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལ་ཡང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་

བཅུ་བཞི་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པ་ནས་དམ་ཚིག་ལ་སློགས་པ་ཡིས་དགུག་ཅེས་པའི་

བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། འགློག་པའི་རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ནི་ཞེས་པ་ནས། ཀུན་ནས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགུགས་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། ཡང་ན་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་

ནི་ཞེས་པ་ནས། སགས་ཀི་དེ་ཉིད་དློན་བསྡུས་པའློ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་

བཤད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། ལེའུ་སེ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་

བཤད་དློ། །དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་དེ་དགློངས་པ་འགེལ་པའི་སྒློ་མཐའ་དྲུག་གི་

ནང་ནས་དགློངས་བཤད་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སགས་ལ་གཞློལ་བས་ཕྲེང་སགས་བཅུ་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། 

ནང་ལ་གཞློལ་བས་འགུགས་པའི་ལས་ཚོགས་དྲུག་དང་། ལྷ་མློ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་

འགུགས་པའི་ལས་དང་། དྲག་པློའི་ལས་སྦྱློར་དང་། ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་ཕུར་གདབ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་

ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་གང་ཟག་ལྔ་པློའི་རྒྱུད་ལ་འློད་གསལ་

པ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་

པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། ། 

༈ གཉིས་པ་དམ་ཚིག་གི་སྙིང་པློ་རློ་རེ་འབྱུང་བའི་ལེའུས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ། 

ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་

དློན་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། 

ལེའུ་བཅུ་བཞི་པར་སགས་དང་ནང་ལ་གཞློལ་བས་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་

དེ་ནས། བཤད་ཟིན་དང་འཆད་འགྱུར་གི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ་པ་ལ་སྤི་དློན་གི་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྦས་དློན་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྒ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་རྣམས་ཡློངས་སུ་རློགས་ནས་བསྒློམ་པ་ལ་རག་ལས་པར་བསན་པར་བ་བའི་

ཕིར་དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་འདི་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། རྣལ་འབློར་གི་སྤློད་པ་དང་། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་

ཚོགས་དང་། རིགས་ཀི་དབེ་བས་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། སྣློད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབབ་

པའི་ཆློ་ག་དང་། དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆློ་གར་གཏློགས་པའི་ལས་ཚོགས་དང་། རྒྱ་མ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་པ་དང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྤློས་མེད་ཀི་
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སྤློད་པ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་སྤློད་པས་མཆློག་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་

ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་

འབློར་པའི་སྤློད་པ་དང་། རིགས་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་

གསང་མཆློད་བ་བ་ཐུན་མློང་དུ་བསན་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྤློད་པ་དང་མི་

བསྐྱློད་པའི་ཆློ་ག་ལྷག་མ་བཤད་པ་དང་། རིགས་གཞན་གསུམ་གི་རྣལ་འབློར་པའི་

སྤློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དང་། སྣང་མཐའི་རྣལ་འབློར་པའི་ཁད་པར་གི་ཆློ་ག་

ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི། བཀའ་སྩལ་པའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན་

འློག་ནས་འཆད་པའི་དློན་སློན་པའི་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་

གསུང་ནིའློ། །གང་གིས་ན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སེ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་

ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ་དང་ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་མི་འགྱུར་བ་དང་། ལྷ་ཐམས་

ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཡང་དབང་སྐུར་བ་པློ་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་མཁེན་ཏེ་རིགས་

ལྔ་པློ་ཀུན་གི་ཁབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་

ཆེན་པློས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། རང་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གནས་སྦྱངས་ཏེ་

དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང་། བིས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེའི་དབུས་སུ་རང་

དང་མཚན་ལྡན་གི་ཕག་རྒྱས་འདློད་པའི་དློན་རློགས་པར་བ་བ་དང་བཞི་ལས། དང་

པློ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན། མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་

པློས། གང་ན། སེ་ཤ་ཅན་ཏེ་རིགས་ངན་གི་བུ་མློ་ན་ཚོད་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་ལློན་

པ། བདག་ཉིད་ཆེ་སེ་དད་པ་དང་བརློན་འགྲུས་དང་། དྲན་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཤེས་རབ་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དེའློ། །གནས་གང་དུ་ན་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་ཁད་

པར་དུ་སེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་དབེན་པའི་གནས་སུའློ། །གང་དང་ལྡན་པར་ན་ལམ་ཐུན་མློང་

བས་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཤིང་དབང་ལེགས་པར་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་

པ་ལ་གནས་པ། བཟླས་པ་དང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་བརན་པློ་དང་། སྒྱུ་རལ་རེ་བཞི་རྣམས་

སློན་པའི་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བསབས་པ་དང་ལྡན་པར། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། རག་ཏུ་

སེ་ལེགས་པར་བང་བར་བསབས་ཀི་བར་དུ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དམ་ཚིག་སེ་དཀིལ་འཁློར་བི་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགློ་བའི། བ་

སེར་སྐྱའི་བཤང་གཅི་འློ་ཞློ་མར་ཏེ་བ་བྱུང་ལྔ་དང་ལ་སློགས་པས་ཙནྡན་སློགས་དྲི་

བཟང་གི་ཆུས་བྱུགས་པའི་གནས་དེ་རུ་ཀླུ་བང་གི་དཀིལ་ཆློག་ནས་བཤད་པའི་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་སྒློ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཐིག་དང་ཆུ་ཚོན་གིས་བི་བར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་མི་བསྐྱློད་པའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ཚོན་གིས་བིས་པའི་འློག་ཏུ་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་

བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་

པློས་རྐང་མཐིལ་ནས་སྤི་གཙུག་གི་བར་གི་བུད་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་སུ་དག་ཅིང་འབར་བ་དང་། རབ་ཏུ་བཟང་བ་སེ་སྐྱེས་པ་གཞན་ལ་མ་ཆགས་

ཤིང་བཞིན་ཡང་མཛེས་པ་སེ་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕློགས་པས་ཉེ་བ། དགའ་བ་

བསྐྱེད་པས་ན་རྒྱན་ཏེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་འཁིག་ཐབས་རེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཞིའི་ཁད་པར་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཤེས་

པའི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དེ་རང་གི་པང་པར་བཞག་ནས་དེ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སློང་ཉིད་ངེས་པའི་བདེ་སློང་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་

བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་

པའི་རིགས་ལྔའི་གཟུགས་སུ་རང་ཉིད་བསྐྱེད་དེ་འཁློར་ལློ་ཡིས་ཏེ་འཁློར་གི་ལྷ་སློ་

གཅིག་གིས་བསློར་བའི་རིགས་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་བསྒློམ་ཞིང་། སགས་ཀི་

ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབུས་ཀི་གཙོ་བློའི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་ཅན་གིས་

གསང་བ་སྙློམས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་ཉམས་དགའ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་

གནས་དེ་བས་ལ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་དཀིལ་འཁློར་གི་

དབུས་སུ་བསྐྱེད་ནས་སགས་ཏེ་ལྷའི་བསམ་གཏན་གིས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་

འཁློར་རྣམས་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཏེ་ཤར་ལ་སློགས་པའི་རང་རང་གི་གནས་སུ་བསྐྱེད་པའི་

རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པས་བཙོ་བག་མཁན་གི་བུ་མློ་ནི་མདློག་དཀར་བ་བདག་ཉིད་ཆེ་

སེ་དད་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་སེ་སགས་དང་རྒྱུད་ལ་

ལེགས་པར་བང་བར་བསབས་པ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྤློས་མེད་བསྡུས་པའི་

སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་འློད་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་སེ་

སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་བཤད་མ་ཐག་པའི་སེ་ཤ་ཅན་གི་བུ་མློ་ཁ་དློག་ཨུཏྤལ་

མཐིང་གའི་མདློག་དང་འདྲ་བ་དག་ནི་ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ་དང་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་

སེ་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྤློས་མེད་བསྡུས་པའི་སྤློད་པ་དེ་ནི་མངློན་དུ་བས་ནས་ཞི་

སློགས་ཀི་ལས་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་བརམ་པ་སེ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། སགས་རྣམས་ཏེ་རིན་འབྱུང་འློད་དཔག་མེད་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་

རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕྲེང་རྒྱུད་མཁན་དང་གར་

མཁན་དང་བཟློ་བེད་མཁན་གི་བུ་མློ་ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ་དང་སྙློམས་པར་

འཇུག་པའི་སྤློས་མེད་བསྡུས་པའི་སྤློད་པ་དེ་ཉིད་ནི་དམ་ཚིག་གི་སེ་ལས་ཁད་པར་

ཅན་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་གའི་སློན་དུ་སྤློད་པ་བ་བ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་ཤིན་ཏུ་འདའ་

དཀའ་བའློ། །དེ་ལྟར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་གསུམ་པློ་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་

ཐློགས་པར་གནས་སབས་སུ་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རློ་རེ་

སེམས་དཔའི་འློད་དེ་རིན་འབྱུང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་དང་ཆློས་ཀི་རིགས་རྣམས་

ཀུན་གི་རྒྱལ་པློ་འློད་དཔག་མེད་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་

འདློད་པ་མངློན་མཐློ་དང་ཐར་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དློན་གྲུབ་དང་འདྲ་བར་

འགྱུར་ཞིང་མཐར་ཐུག་དེ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། རློ་རེ་ཆློས་འློད་དཔག་མེད་དུ་རྣམ་པར་བསྒློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་

པློས་གར་མཁན་གི་བུ་མློ་རབ་ཏུ་མཛེས་ཤིང་མདློག་དམར་སྐྱ་བཞིན་བཟང་སེ་སྒྲུབ་

པ་པློ་ལ་སྙིང་ཉེ་བ་མིག་གི་དཀྱུས་རིང་བ་སེ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དེ་རག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་

སེ་སགས་དང་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བང་བར་བསབས་པ་དེ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པའི་སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས་ནི་རློ་རེ་ཆློས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་

བདག་ཉིད་དེ་ངློ་བློ་རབ་དགའ་ལ་སློགས་པའི་ས་བཅུ་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

རྒྱལ་པློ་གསུང་གི་དམ་ཚིག་སེ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཛིན་པ་དང་མངའ་བདག་སེ་

དབང་ཕྱུག་དམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་མཆློག་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་

རྒྱལ་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་རློ་རེ་འཆང་

བསྒྲུབ་པའི་སྤློད་པ་བ་བ་དང་། སྤློད་པའི་མཐར་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་གཉིས་མངློན་

དུ་བ་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་བསན་པ་དང་། 

དངློས་གྲུབ་དེ་འདློད་པས་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་ལ་བསབས་ན་འདློད་པའི་དློན་

འགྲུབ་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ཐློབ་པར་བེད་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་བའློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན་གསང་བ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེའློ། གང་གིས་ན་བསྐྱེད་རིམ་

གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ། ཆློས་རློགས་རིམ་གི་རྣལ་འབློར་གི་བདག་ཉིད་རློགས་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སློ། །ཐབས་གང་གིས་ན་བམ་ཟེའི་རིགས་དང་། རྒྱལ་རིགས་དང་

རེའུའི་རིགས་དང་དམངས་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་བུ་མློ་གང་ཡང་རུང་བ་ལེགས་པར་

བསབས་པ་ཞིག་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྤློད་པའི་ཐབས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་

བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཕིའི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་བསན་པ་དང་། ནང་གི་མངློན་

པར་བང་ཆུབ་པ་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དློན་གི་འློད་གསལ་ཐློབ་ཏུ་ཉེ་

བའི་མཚན་མ་བརན་པློ་བྱུང་བའི་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་རློ་རེ་ཉི་མ་སེ་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི་སྲློད་ཀི་དུས་སུ་ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློས་བ་མ་མཉེས་པར་བས་ལ་

མཚན་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་དངློས་དབང་དུ་བསྐུར་བའི་

བསྒྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བརམ་པར་བ་སེ། བསྒློམ་པའི་མཆློག་གིས་ཏེ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་

འཇུག་གི་གདམས་པ་ཕློག་པ་བསྒློམས་པས་ཉེར་ཐློབ་དང་སྣང་བ་མཚོན་པའི་མཚན་

མློའི་ཆ་འདས་པའི་ཐློ་རངས་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་དུས་སུ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་

མངློན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་ལ། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ནི་ཕིའི་ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་

སློད་བེད་ཀི་སྐྱློན་གསུམ་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་མངློན་དུ་བས་པའི་བང་ཆུབ་ཡིན་

པས་ན་ཕིའི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་རེན་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་རློ་རེ་ཉི་མ་སེ་མཆེད་པའི་

དུས་སུ་སྣང་བ་ནུབ་ནས་ནི་འློད་གསལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཉེར་ཐློབ་ཀུན་ཏུ་བརམ་པར་བ་

ཞིང་སྐྱ་རེངས་འཆར་བ་སེ་ཉེར་ཐློབ་འདས་པ་ན་བསྒློམ་པའི་མཆློག་གིས་ཏེ་སློང་པ་

ཆེན་པློའི་རླུང་སེམས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བེད་པར་འགྱུར་

ཞིང་དེའི་རླུང་སེམས་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་འདྲ་བའི་དློན་

གི་འློད་གསལ་དེ་ནི་ནང་གི་ཤེས་པ་སློད་བེད་ཀི་སྐྱློན་གསུམ་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་

མངློན་དུ་བས་པའི་བང་ཆུབ་ཡིན་པས་ན་ནང་གི་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེ་ཡློན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། མཚན་དཔེའི་རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ནི་སློབ་མི་སློབ་

གཉིས་ཀའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཡློན་ཏན་ཐུན་མློང་བ་དང་སློས་དང་མེ་ཏློག་རྣམས་ཀིས་

བརྒྱན་པ་སེ་སློབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་མི་སློབ་
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པའི་ཟུང་འཇུག་གི་ཡློན་ཏན་གི་ཁད་པར་དང་། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་ཟུང་འཇུག་

ཐློབ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་མཆློག་སེ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བསྒློམ་ན། གྲུབ་པ་མི་སློབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་མྱུར་དུ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་འདྲ་བའི་སློབ་མི་སློབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་

ཐློབ་པ་འདི་ནི་སྐུ་གསུམ་སེ་ཁམས་གསུམ་གི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ལ་མཆློག་འདློད་

པའི་དློན་སྦྱིན་པའློ། །དེ་འདྲ་བའི་མཚན་དཔེའི་རྒྱན་ནི་མདློ་སེ་རྣམས་སུ་གགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔེའི་རྒྱན་གིས་མཚན་པར་གྱུར་པའློ། །གཞན་ཡང་དཔག་

ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁློན་ཙམ་གིས་མཚོན་པའི་སློང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཀིས་སྣང་བར་བེད་དློ། །དློན་གི་འློད་གསལ་

དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་ཟུང་འཇུག་པ་

ཡིས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱློར་བ་ཐམས་

ཅད་བརམ་པར་བ་ཞིང་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཟུང་འཇུག་འདི་ནི་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལས་མི་འདའ་བས་

ན་དམ་ཚིག་སེ་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གིས་མི་ཕེད་པས་ན་རློ་རེ་རློགས་རིམ་གི་རྣལ་

འབློར་ལ་གནས་པ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འདློད་ན་

བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་དང་། གཅི་བ་དབང་པློ་ལྔའི་ཤེས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་

འདུས་ནས་དབང་པློས་ཡུལ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་བཟའ་བ་སེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་

མཉམ་བཞག་གི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་བལྟ་བ་དང་དེ་ཉིད་ལྷ་སྐུར་བལྟ་བའི་

སློར་བསམ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་བརེན་ནས་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་སྣང་ཀུན་ནང་དུ་བདེ་ཆེན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འབར་བའི་གློགས་སུ་སློང་ནས་བདེ་ཆེན་བསྒློམ་པར་བ་བ་འདི་ནི་མཆློག་གི་དངློས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག་སེ་ཐབས་དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་

འདའ་དཀའ་བའློ། །བཤང་བ་ཡུལ་ལྔ་ལ་གཅི་བ་དབང་པློའི་ཤེས་པ་ལྔས་དམ་ཚིག་

སེ་ལློངས་སྤློད་པ་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་བལྟ་བ་དང་

དེ་ཉིད་ལྷའི་འཁློར་ལློར་བལྟ་བའི་སློར་བསམ་གཉིས་སློགས་ཀི་སད་དློད་དང་པློར་

བས་པའི་སློན་དུ་འགློ་བས་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་དབང་པློ་

གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་ཟུང་འཇུག་པ་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་མི་གནས་

པའི་མང་འདས་ཞི་ཞིང་དག་པ་བ་ན་མེད་པ་དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་འདློད་པ་མངློན་མཐློ་དང་ཐར་པ་མང་འདས་གཉིས་རང་བཞིན་

གིས་སློང་པར་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་རློགས་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཆློ་ག་ས་དངློས་དང་། དེ་ལ་ཆེད་བརློད་མཛད་པ་དང་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ལ། ཁློ་བློ་བཞིའི་སྒློ་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་སྤློད་པ་

གསལ་བར་བསན་པ་དང་། རི་ལུའི་བསྒྲུབ་པ་བཅུ་བསན་པ་དང་། རློགས་རིམ་པའི་

ལས་ཚོགས་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ། ཧྲི་ཥྚཱིའི་ལས་སྦྱློར་བསན་པ་དང་། 

ཕཊ་ཀི་ལས་སྦྱློར་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་སགས་གསུངས་པ་ཐུན་མློང་དུ་བསན་པ་དང་། དེའི་ལས་སྦྱློར་སློ་སློར་

བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རྣལ་ལ་འབློར་གི་སྤློད་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་

ཞིང་གསུངས་སློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་
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ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་གསུངས་སློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་ན། དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སགས་དེ་

བཤད་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ནས་སློ། །གང་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་འློད་གསལ་

དུ་གཤེགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་

པར་བེད་པའི་རློ་རེ་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་སགས་འདི་

གསུངས་སློ། །ཇི་ལྟར་དུ་ན་གདངས་ཀི་རྣམ་པར་གསུངས་སློ། །སགས་དེ་ལ་མིང་

དློན་སེལ་བ་གསུམ་ལས། མིང་སྦྲུལ་གི་སགས་དང་། དློན་ནི། ༀ་སྐུ་རློ་རེའི་ས་བློན་

ཡིན་པའི་ཕིར། སགས་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་མཚོན་དློན་ཡིན་ནློ། །ཧྲིཿབློད་པར་

བེད་པའི་ཚིག་གློ །ཥྚཱི་ནི་དཾཥྚར་བས་ན་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བས་

གདུག་པ་རྣམས་འདུལ་བར་བེད་པའློ། །ཝི་ཀྲིཏ་ཨཱ་ན་ན་ཞལ་འཇིགས་སུ་རུང་

བའློ། ། སརྦ་ཤ་ཏྲུན་ཕིར་རྒློལ་བ་ཐམས་ཅད་དློ། །ནཱ་ཤ་ཡ་བརླག་པར་གིས་ཤིག་

པའློ། །སཾ་བྷ་ཡ་རེངས་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་དློན་དེ་གསལ་བར་བེད་

པའློ། །ཕཊ་ཕཊ་གསློད་པར་བེད་པའི་ས་བློན་ནློ། །སྭཱཧཱ་ལྷ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་

བའློ། །སེལ་བ་ནི། སྭཱཧཱའི་སློན་དུ་མིང་སེལ་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དགུག་ཅིང་གནློན་པའི་ལས་སྦྱློར་དང་། ལས་དེའི་ནུས་པ་

བསན་པ་དང་། ནློར་འགུགས་པའི་དང་། བསད་པའི་ཆློ་ག་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། 

སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་དབུལ་བར་བའློ། །གང་གིས་ན་ལས་སྦྱློར་གི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པའི་

ཤེས་རབ་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་སློ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན་མར་ངློའི་བཅུ་བཞིའམ་མར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ངློའི་ཚེས་བརྒྱད་ཀི་ཉི་མའི་གུང་ངམ་ནམ་ཕེད་ན་དབུལ་བ་འདི་ནི་ཡློང་ཡེ་རབ་ཏུ་

ཤིས་པའློ། །རྣལ་འབློར་གང་གིས་ན། ཁློ་བློ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པས་གནས་གང་

དུ་ན་ཐབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་པློ་སློ་འཆའ་ལ་སློགས་པའི་ཚེར་མ་ཅན་གི་མེ་

སྦར་ལ། དེར་ཁློ་བློ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་རུང་བསྐྱེད་པའི་ཞལ་དུའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། 

བུ་མློའི་མིང་དང་སགས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སེལ་ནས་དེ་ཡང་ༀ་ཧྲིཿཥྚཱི་ཝི་ཀྲི་ཏ་

ཨཱ་ན་ན་ཀ་ནྱ་ཆེ་གེ་མློ་སཾ་བྷ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་ཞེས་སློང་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་

ནས་ནི་ཆློ་ག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲེགས་ཤིང་། བསྲེག་རས་གང་གིས་སློང་བུ་དང་ལློ་མ་

ལ་སློགས་པའི་དུག་དང་མར་དང་སྦྲང་རི་མཉམ་པར་སྦྱར་བའི་དུག་དང་། ཅི་རིགས་

པར་རེད་པའི་ཁག་དང་ལན་ཚྭ་དང་སེ་ཚེ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་སྤུངས་པ་ཏིལ་

མར་གིས་བསྐུས་པ་དེ་སྲེག་ཅིང་སྦྱིན་སྲེག་བའློ། །དགློས་པ་ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། བུ་མློ་

དག་ནི་འགུགས་པའི་དློན་གི་ཕིར་དུའློ། ། ཡུན་ཇི་ཙམ་དུ་ན། དེ་འདྲ་བའི་སྦྱིན་སྲེག་

འདི་ནི་ཉི་མ་གསུམ་དུ་དབུལ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་པས་གང་འབྱུང་བ་ནི། བསལ་

པ་གངས་མེད་གསུམ་སེ་བསྒྲུབ་བ་དེ་གཞློན་ནུ་དང་དར་བབ་དང་རྒན་པའི་གནས་

སབས་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་རག་ཏུ་སེ་བར་དུ་སྐྱེས་པ་གཞན་དང་སྦྱློར་བ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ཡིས་གནློན་པར་ཏེ་དབང་དུ་འགྱུར་རློ། །དེས་དཔུང་གནློན་པ་

སློགས་ལ་ཡང་སྱཻ་ནྱ་ཆེ་གེ་མློ་སློགས་ཀི་སེལ་ཚུལ་གི་སྒློ་ནས་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ངམ་ཆློས་འཛིན་པ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་

པའམ་ཡང་ན་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་དེས་མཚོན་ནས་རིན་འབྱུང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དང་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའམ་ཁློ་བློའི་རྣལ་འབློར་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒྲུབ་པ་པློས་

བཤད་མ་ཐག་པའི་དགུག་ཅིང་གནློན་པའི་ལས་སྦྱློར་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བའི་ཆློ་ག་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བས་ན། །ལས་སྦྱློར་གི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་

ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ལ། གལ་ཏེ་ལས་སྦྱློར་གི་ཆློ་ག་ལ་རློངས་པ་སེ་འདའ་བར་བས་ན་

ནི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེའི་ཚེ་ནི་ལས་རྣམས་མ་གྲུབ་པའི་བར་དེར་ཟད་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ཟླ་བ་མར་ངློའི་བཅུ་བཞིའམ་ཡང་ན་མར་ངློའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་

ཁློ་བློ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་

སྦྱློར་གི་དུས་སུ་སྐྱེས་པ་མཚོན་གིས་བསད་པའི་རློ་དུར་ཁློད་དུ་བསྲེགས་པའི་སློལ་

བ་བངས་ནས་ནི་མིའི་ཐློད་པ་ཁ་སྦྱློར་གི་ནང་དུ་བཞག་སེ། སགས་སློང་ར་བརྒྱད་དུ་

བཟླས་ནས་དེ་ནས་སློལ་བ་དེས་དུར་ཁློད་ཀི་རློ་རས་ལ་ཁློ་བློ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་

ཡང་རུང་བའི་གཟུགས་བིས་ལ་དེ་དམ་ཚིག་པར་བསྐྱེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་

གཞུག་བཅིང་མཉེས་པ་དང་དབང་བསྐུར་བ་དང་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་གདབ་པའི་

བར་བས་ཏེ། དེ་ནས་སྐུ་དེའི་སྙིང་གར་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པ་གཡློན་པས་བབ་ཅིང་ཆློ་

ག་བཞིན་དུ། ཕཊ་ཆེ་གེ་མློ་ཨི་དཾ་ད་པ་ཡ་ཧི་སྭཱཧཱ་ཞེས་པའི་སགས་ཉིན་གུང་ངམ་ནམ་

ཕེད་གང་རུང་ལ་སློང་ར་བརྒྱད་དུ་བཏབ་ན་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རག་

ཏུ་འདློད་པའི་དློན་སེར་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བསད་པའི་ལས་སྦྱློར་ཤེས་པའི་སགས་པ་ཡིས་སར་བཞིན་

བས་པའི་སློལ་བ་དེས་དུར་ཁློད་ཀི་རས་ལ་དག་བློ་གང་ཡང་རུང་བའི་གཟུགས་

བརན་བིས་པ་ལ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ནས་སུ་མར་པློའི་བཅུ་བཞི་ཚེས་བརྒྱད་གང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རུང་གི་ཉིན་གུང་ངམ་ནམ་ཕེད་གང་རུང་ལ་རང་གང་ལ་མློས་པའི་ཁློ་བློ་དེའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། བཤད་མ་ཐག་པའི་

སློལ་བ་དེ་མཚོན་ཆར་བསམས་ནས་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་སུ་བ་བའི་བསམ་གཏན་དག་

གིས་དེའི་སྤི་བློ་ནས་བརམས་ཏེ་དབུས་སུ་རི་མློ་བི་ཞིང་། ༀ་ཧྲིཿཥྚཱིཿཝི་ཀྲི་ཏ་ཨཱ་ན་ན་

ཆེ་གེ་མློའི་ཧི་ད་ཡ་པཱ་ཊ་ཡ་སཱ་ད་ཡ་སརྦ་ཤ་ཏྲུཾ་ནཱ་ཤ་ཡ་སཾ་བྷ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ་

ཞེས་བཟླས་ན་ནི་དག་བློ་དེ་སྙིང་གས་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཐློ་བ་དང་རློ་རེས་གསློད་པའི་ཆློ་ག དེ་རྣམས་ནང་ལ་གཞློལ་

བས་བེད་ཚུལ། ས་རེས་གསློད་པ། སྣ་ཚོགས་རློ་རེས་ཚར་བཅད་པ། ར་མགིན་གིས་

བགེགས་བཟླློག་པ། དེ་རྣམས་ཀི་སགས་བསན་པ་དང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི། གཤིན་

རེ་གཤེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་རྣལ་འབློར་

ལ་གནས་པ་ཡིས་ཆུ་ངློགས་ཀི་ས་དང་བསྒྲུབ་བའི་རྐང་རེས་ཀི་ས་ལས་དག་བློའི་

གཟུགས་བརན་བས་ལ། དེའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་དེ་ལ་བཅུག་ལ་དེ་དངློས་ཡིན་

པའི་འདུ་ཤེས་བས་ཏེ་རང་གི་ལག་ཏུ་ཐློ་བ་བཟུང་ནས་ཁློས་པས་ཕཊ་ཅེས་བརློད་

ཅིང་བསྒྲུབ་བའི་གཟུགས་བརན་གི་སྤི་བློར་ཐློ་བ་ཕབ་སེ་བསྣན་ན་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་

བློར་དངློས་སུ་ཐློ་བ་ངེས་པར་ལྷུང་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་འདྲ་བའི་ལས་སྦྱློར་

འདི་ནི་ནང་ལ་གཞློལ་བས་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཡང་

གནློད་མཛེས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་

སུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ས་གཉིས་ལས་དག་བློའི་གཟུགས་བརན་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་

པ་ལ། རང་གི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློར་ཧཱུཾ་ནི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་མེ་འློད་རབ་ཏུ་འབར་བ་དེས་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་བློར་རབ་ཏུ་བསྣན་

པར་བསྒློམས་ན་དག་བློ་དེའི་སྤི་བློར་རློ་རེ་དངློས་སུ་ལྷུང་ནས་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཕག་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཅན་གིས་གནློད་མཛེས་

དྲན་པ་སེ་དེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་

ཆློ་ག་དེ་རྣམས་ནང་ལ་གཞློལ་བས་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་ཀང་གདུག་པ་ཅན་

ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་

བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རློ་རྒྱུས་སམ་སློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཚོན་རི་གང་

ཡང་རུང་བས་བསྒྲུབ་བ་སྐྱེས་པའམ་བུད་མེད་གང་རུང་གི་གཟུགས་དུར་ཁློད་ཀི་

རས་ལ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བིས་ལ། རང་གི་ལག་པར་ཧཱུཾ་རིང་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ས་རེ་

བཟུང་བར་བསམས་ནས་སུ་ཕཊ་ཅེས་བརློད་ཅིང་བསྒྲུབ་བའི་མགིན་པ་ས་རེས་

བཅད་པར་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན་སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་སྐུ་གསུམ་རིན་

ཆེན་མཆློག་སེ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་

པ་བག་མེད་པར་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཡང་ལས་ཀི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ལུས་སྣད་པར་

འགྱུར་བའམ་འཆི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བདུད་རི་འཁིལ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་

ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ཆར་ཧ་ཅང་ཆེས་པ་བཅད་པར་འདློད་པས་ནམ་མཁའི་

གནས་སུ་ལས་ཀི་རློ་རེ་སེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་སེར་པློ་རབ་ཏུ་འབར་བ་མེ་སག་མང་པློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཁིགས་པ་ཅན་ཞིག་བསྒློམས་པའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ཁ་གེས་

པ་མེ་འློད་རབ་ཏུ་འཕྲློ་བ་གེན་དུ་གནས་པར་བསྒློམས་ནས་དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་མེ་

འློད་ཀིས་ཆར་གི་རྒྱུན་རྣམས་སེམ་པར་བསམས་ན་ནི། ཆུ་ཆར་འློག་ཏུ་འབབ་པ་

རྣམས་མནན་པ་སེ་བཅད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། རློ་རེ་དབིངས་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དག་ནི་འབི་བ་ན་རླུང་

འཚུབ་དང་ཆུ་ཆར་དང་ཐློག་འབབས་པ་ལ་སློགས་པའི་བགེགས་ཀི་གནློད་པ་བྱུང་ན་

ནི་མཆེ་བ་ནློར་རྒྱས་ལ་སློགས་པའི་ཀླུ་རྣམས་དང་གདུག་པ་བགེགས་རྣམས་ཏེ། དེའི་

དག་ར་མགིན་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བཅིངས་ནས་སུ་སེ་དྲན་པར་བས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། རང་ར་མགིན་གི་ང་

རྒྱལ་གིས་ཕག་མཚན་གི་མཚོན་ཆས་བསིགས་པར་བས་ན་སངས་རྒྱས་རང་སེ་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་སེའི་སགས་པ་ཡིས་གང་ཞིག་སྤྲུལ་པར་གྱུར་པའི་

གནློད་པ་ཡང་ར་མགིན་གི་སྐུ་དེ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་

གཞན་དུ་བགེགས་སེལ་ཐབས་མ་བས་ན་བརམས་པའི་ལས་དེ་འཇིག་པ་སེ་འགྲུབ་

པར་མི་འགྱུར་རློ། །སངས་རྒྱས་རང་སེ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་སེའི་

སགས་པ་དང་སྐྱེ་བློ་གདུག་པ་སེ་ཐ་མལ་བ་གཞན་གིས་བས་པའི་གནློད་པ་དག་ཀང་

རང་ཉིད་ར་མགིན་གི་སགས་ཀི་སྐུའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཕཊ་ཅེས་བརློད་ཅིང་ཕག་མཚན་

གི་སིགས་མཛུབ་ཀིས་སྐྲག་པར་བས་ན་ནི་འཆི་བར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟའློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། གློང་དུ་བཤད་པའི་དྲག་པློའི་ལས་འདི་རྣམས་ལ་འློག་ནས་

བཤད་པའི་ཕཊ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་དྲག་པློའི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སགས་རྣམས་ཀི་སྲློག་གི་སྙིང་པློའ ློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་ཕཊ་ཅེས་པའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སྤློས་མེད་འབིང་གི་སྤློད་པ་དང་། སྤློས་མེད་བསྡུས་པའི་སྤློད་

པ་དང་། ཐུན་མློང་གི་ཁ་ཟས་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་

དང་། ཕན་ཡློན་མཇུག་སྡུད་འགལ་སློང་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། དེ་ཡང་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ས་མ་ཕི་མ་ལ་

རིམ་གིས་སྦྱློར་བའི་རླུང་སེམས་ལས་བསྒྲུབ་པའི་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་ལུས་པ། སགས་

ཏེ་ལྷའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་སྤློད་པའི་རྣམ་བཞག་ཤེས་པ་ཡིས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་རས་ཀིས་

གཡློགས་པའི་གདན་བཞིའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་གི་གཟུགས་ནི་བསྒློམ་པ་

སེ། དེའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པར་བས་ལ་བུད་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཡློངས་སུ་མཚན་ཅིང་ལེགས་པར་བསབས་པའི་བུད་མེད་ལྔ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་དང་

སྤན་མ་སློགས་ལྷ་མློ་བཞིའི་རྣ་རྒྱན་དང་ཆས་གློས་དང་འདྲ་འབག་ལ་སློགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བས་ལ་དབུས་དང་རིམ་པ་དང་པློའི་གྲྭ་བཞིའི་

གནས་བཞི་རུ་སྤློད་པའི་དུས་རག་ཏུ་བཞག་པར་བ་ལ་རང་དང་ཕག་རྒྱའི་དྷཱུ་ཏིའི་མར་

སྣ་གཉིས་སྤད་ནས་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་བས་པས་སྙིང་གའི་པདྨ་སེ་དྷཱུ་ཏི་རྒྱས་པ་དེ་

ཁ་ཕེ་བའི་ནང་དུ་རླུང་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རང་གི་ལུས་

ཀི་གནས་སྤི་བློ་ནས། ངག་གི་གནས་མགིན་པ་དང་། དེ་ནས་སེམས་ཀི་གནས་སྙིང་

གར་ཕབ་པ་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་

མཉམ་བཞག་ཏུ་བསྐྱངས་པ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཀི་དུས་སུ་འློད་ཟེར་ལྔ་ནི་རབ་

ཏུ་འབར་བའི་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་ཧཱུཾ་གི་གདངས་ཀིས་ཕིར་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཚེ་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་བལྟ་བ་དང་དེ་ཉིད་རློ་རེ་ཅན་

གི་སྦྱློར་བ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་རྣམ་པར་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ལྟར་བསྒློམས་

ན་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྤློད་པ་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་

རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་

དང་རྒྱལ་པློ་ཆེ་སེ་རིན་འབྱུང་དང་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་དང་སྐུ་གསུམ་གི་རློ་

རེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་འློད་དེ་གཟི་བརིད་འདྲ་བར་

འགྱུར་རློ། །སེམས་དཔའ་སེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་དང་འདྲ་བར་བསྐྱེད་པ་དེ་འབྱུང་བ། རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པ་

ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དེ་ཡང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འློད་འདྲ་

ཞིང་། །ཞེས་སློགས་ཀི་གཞུང་འདི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མདློ་བསྲེ་

ལས། བསྲུང་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དཀར་པློར་བསྐྱེད་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། 

སྒློན་གསལ་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ། །སྙམ་ན་སྐྱློན་མེད་དེ། རློ་རེའི་

ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ལྟ་བུའི་ཚད་ལྡན་གིས་དློན་དུ་མ་ལློ་སྦྱར་

ནས་བཤད་དུ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ས་ནི། འློ་ན་དེ་འདྲ་བའི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

ལྔ་མ་རེད་ན་ཇི་ལྟར་བེད་སྙམ་ན། སྤློད་པ་བེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་བཞིན་བཟང་བ་

སེ་བཞིན་རབ་ཏུ་དང་བ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་ཡི་བམ་ཟེ་ལ་སློགས་

པའི་རིགས་གང་ཡང་རུང་བའི་བུད་མེད་རེད་པ་ན་ལེགས་པར་བསབས་ཏེ་འདུས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནས་བཤད་པའི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་སར། གསང་བ་

སྙློམས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་བརམ་པར་བ་ཞིང་གསང་བ་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་

རང་རྒྱུད་ལ་བངས་ནས་བཟའ་བ་སེ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་སྤློས་

མེད་བསྡུས་པའི་སྤློད་པ་བེད་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་

པར་དཔལ་ཏེ་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་ལྡན་པ་སེ་བཅས་པ་གཉིས་ཀ་ཐ་མལ་གི་ལུས་མི་

སྣང་བ་སེ་སངས་ནས་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་བདག་པློ་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཆང་

གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་འཇམ་དཔལ་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་དང་གཟི་བརིད་མཉམ་པའི་མཐུ་དང་

ལྡན་པ་དང་འཛམ་བུ་ཆུ་བློ་གསེར་གི་མདངས་ཏེ་རིན་ཆེན་ཏློག་དང་འདྲ་བར་ནམ་

མཁའ་མཛོད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གདུལ་བའི་དློན་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སྤློས་མེད་འབིང་བསྡུས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པ་

དེས་སྤློད་པའི་དུས་སུ་བ་གང་གི་བཤང་བ་ལ་སློགས་པའམ་ཡང་ན་ནས་ཟན་དང་

འབས་ཆེན་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་པ་དང་མཐུན་པའི་བཟའ་བ་སེ། ཅི་རིགས་པར་

རེད་པའི་ཤ་དག་ཀང་ནི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བསགས་ནས་ནི་ཁར་

གཞུག་པར་བས་ཏེ་ཟློས་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ་རིག་འཛིན་གི་དངློས་གྲུབ་བརེས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་མཐློང་བའི་མི་སྣང་བའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་གི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། སྐྱེས་ནས་ཞག་གཅིག་

མ་ལློན་པའི་བུ་ཆུང་གི་བཤང་བ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སེ་ས་ལ་མ་རེག་པར་བངས་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཁམ་ཕློར་ཏེ་ཐློད་པ་ཁ་སྦྱར་བའི་ནང་དུ་བཞག་པར་བས་ལ། གཏློར་མ་ལྟར་བིན་གིས་

བརླབས་ཡི་གེ་གསུམ་ཐུན་བཞིར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བསྐུལ་བ་སེ་བཟླས་ནས་ནི་རིལ་

བུ་སྲན་མ་ཙམ་བས་ཏེ་གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གི་ལང་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

དཀྲིས་ཏེ་ཟླ་བ་གཟས་གཟུང་བའི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་བཅུག་ལ་

སྙློམས་པར་འཇུག་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞིང་ཟླ་བ་གཟའ་ལས་གློལ་བའི་ཚེ་བཏློན་ནས་

དྲློད་དུ་མེ་གསུམ་གི་རགས་གང་རུང་བྱུང་བ་ན་རིལ་བུ་དེ་ཁར་བཅུག་ནས་ཟློས་ན་

སངས་རྒྱས་ཉི་མ་སེ་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་མཐློང་བའི་མི་སྣང་བའི་

དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁིའི་ཤ་དང་ར་ཤ་དང་ཤ་ཆེན་དག་ནི་ཆློ་

ག་བཞིན་སེ་ས་ལ་མ་རེག་པར་བངས་ནས་ཐློད་པ་ཁ་སྦྱར་གི་ནང་དུ་བཞག་སེ་གཏློར་

མ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབས་ཡི་གེ་གསུམ་ཐུན་བཞིར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་ནས་རི་

ལུ་སྲན་མ་ཙམ་བས་ཏེ་གསེར་དངུལ་ཟངས་གསུམ་གི་ལང་པས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

དཀྲིས་ཏེ་ཟླ་བ་གཟས་ཟིན་པའི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་ནང་དུ་བཅུག་སེ་

སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་སྦྱློར་བའི་ཐབས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བས་ལ་གཟའ་ལས་གློལ་

བའི་དུས་སུ་བཏློན་ནས་ཁ་རུ་ཟློས་ན་རིག་འཛིན་གི་དངློས་གྲུབ་བརེས་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མི་མཐློང་ངློ་། །དེ་བཞིན་དུ། བཤང་དང་ལྷན་ཅིག་

སྦྱར་བ་ཡིས། །ཞེས་པ་ནས། ས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་མཐློང་ངློ་། །ཞེས་པའི་བར་

ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པ་སྦྱློར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་དངློས་དང་། དེའི་ཕན་ཡློན་

བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཛིན་པ་ལློངས་སྐུ་བ་དེས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རང་ཉིད་ཟུང་འཇུག་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་དབུས་སུ་ཞི་ཁློ་གང་ཡང་

རུང་བའི་ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་བིན་གིས་བརླབས་པ་སེ་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་

བཟུང་ནས་གཞན་དློན་དུ་ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་རློར་བཟླས་བས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་

ལས་རྣམས་གང་འདློད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ།  ། ༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བེད་པའི་

ཟུང་འཇུག་པ་དེ་ནི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་པློ་དེ་དང་འདྲ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་རློ། །

དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་ནི། སྤློད་བསྡུས་ཆག་འགྱུར་ལས། གཟུགས་

ཕྲ་བ་དང་རེག་པ་ཡང་། །ཁབ་པ་ཡང་དག་ཐློབ་པ་ཉིད། །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་བརན་

པ། །དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་འདློད་དགུར་བསྒྱུར། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ལ་གཟུགས་ཕྲ་བ་

ནི་དག་པའི་བཅུད་སྤློ་བསྡུ་བེད་པ་དང་། རེག་པ་ཡང་བ་ནི་སྣློད་སྤློ་བསྡུ་བེད་པ་དང་། 

ཡང་དག་ཐློབ་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་སྤློ་བསྡུ་བེད་ནུས་པའློ། །ཁབ་པ་ནི་ཡིད་ཀིས་གང་

བསམས་པ་དེར་ལུས་ཀིས་ཕིན་པར་ནུས་པའློ། །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ནི་རང་གི་ལུས་

ཀི་འློད་དང་གཟི་བརིད་ཀིས་འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་ཅིང་དེ་དག་གིས་

རང་ལ་མཆློད་པར་བེད་པའློ། །བརན་པ་ནི་གང་འདློད་པའི་དློན་བསམས་པ་ཙམ་གིས་

ཐློབ་ནུས་པའློ། །དབང་ཕྱུག་ཉིད་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚར་གཅློད་དང་རེས་འཛིན་

གི་དབང་ཡློད་པའློ། །འདློད་དགུར་བསྒྱུར་བ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་འདློད་

དགུར་ལྡན་པའློ། །གཞན་ཡང་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་ཕ་རློལ་ཁམས་གསུམ་གི་སློབས་

ཅན་གནློན་པ་སེ་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དཔག་ཚད་བེ་བ་རློགས་པའི་སའི་སེང་

དེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་ས་འློག་ཏུ་ཡང་གནམ་ལྕགས་ཀི་རློ་རེ་ལྟར་ཐློགས་མེད་དུ་འགློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བར་འགྱུར་བ་དང་། སློང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སུ་སད་ཅིག་གིས་བགློད་

པ་དང་། ཕག་རྒྱའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དཔལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

སློབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་འློད་

དང་འདྲ་བ་སེ་དེ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འདློད་ཁམས་ན་གནས་པའི་ལྷའི་

བུ་མློ་དང་ལྷའི་ལློངས་སྤློད་དང་འགན་ནུས་པའི་ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་

རྒྱལ་གི་རིགས་ཀི་བརྟུལ་ཞུགས་ཏེ་བུ་མློ་དང་། ཡང་ན་གཟུགས་ཁམས་ན་གནས་

པའི་བུད་མེད་ཅིག་ཡློད་ན་ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་སློབས་ཆེན་ཟུང་འཇུག་པ་དེས་

ནི་འདློད་པ་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་གི་ཐ་མལ་གི་

ལུས་མི་སྣང་བ་སེ་སངས་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ལས་ཚོགས་རྣམས་བསན་པ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་རིན་པློ་

ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་ལས་ཚོགས་སློན་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་རྣམས་

ཐློས་པས་རང་དབང་མེད་པར་སེམས་འཁྲུལ་བ་སེ་བསྐྱློད་པས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་ཅིང་

དེའི་དློན་བསམ་ཞིང་བསྒློམས་པས་ལས་ཚོགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཡིད་ལ་དབང་

བ་སེ་དློན་ཅི་རིགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་རབ་ཏུ་དགེས་པའི་སྤན་ནི་གདངས་ཏེ་འློག་

ནས་འབྱུང་བའི་གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་

བའློ། །གང་ལ་ན་སྤན་མ་དང་གཤིན་རེ་གཤེད་ལྟ་བུའི་ཕྲེང་སགས་གཅིག་ཉིད་ཀིས་

ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་དང་རློ་རེ་བཟླས་པ་གཅིག་ཉིད་ཀིས་ལས་རབ་འབམས་

འགྲུབ་པ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་ངློ་མཚར་རློ། །ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་རློ། །གང་ལ་ན་ཤིན་ཏུ་

གསང་བར་བ་བའི་གནས་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་རློལ་བའི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པས་ཀང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ་པ་དེ་ལས་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་རློ། །གཞན་ཡང་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་པ་བཅུས་གང་

གི་ཕིར་དངློས་གྲུབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་ནི་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་དང་། ཟུང་

འཇུག་པས་ལྷ་ཞི་ཁློ་གང་རུང་གི་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་ལས་རབ་འབམས་བསྒྲུབས་

ནས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་

བའློ། །ཨེ་མའློ་ནི་ངློ་མཚར་རློ། །གང་ལ་ན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་དག་པ་སེ་བདེ་བས་རློགས་ནས་བསྒློམས་པས་

ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆློས་སུ་བེད་པ་དེ་ལ་ཨེ་མའློ་ངློ་མཚར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྷ་

ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དངློས་

གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་བསན་པ་དེ་ནས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་བར་མཛད་

པས་ན་སློན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་

རེ་འཛིན་པ། ལྷའི་འཁློར་ལློ་འབིན་པར་བེད་པས་ན་བསྐྱེད་པ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་

མ་འདས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པས་ན་བེད་པ་དྲུག་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་

ན་མི་བསྐྱློད་ཆེ། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་། རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ། ཆློས་ཆེན་པློ་འློད་དཔག་

མེད་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད། རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འློག་ནས་འཆད་པའི་དློན་

སློན་པའི་རློ་རེའི་གསུང་འདི་སད་དུ་བཀའ་སྩལ་པའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། 

འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དེ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དབང་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡློན་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ། མི་བསྐྱློད་པས་གང་ལ་རྒྱས་

གདབ་པ་དང་། རིགས་བདག་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགློས་པ་བསན་པ་དང་། 

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

འདེབས་པ་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། རློ་རེའི་རིགས་འཛིན་པའི་རེག་བ་རློ་

རེ་མ། མཱ་མ་ཀཱི། ཕག་རློར། འཇམ་དཔལ། སེང་འློག་གི་ཁློ་བློ་རྣམས་ལ་སེམས་དཔའ་

འམ་རློ་རེ་སེ་མི་བསྐྱློད་པས་སྤི་བློར་དབུ་བརྒྱན་པར་སྦྱློར་བ་ཡིས་དེ་རྣམས་མི་

བསྐྱློད་པའི་རིགས་སུ་མཉེས་པ་སེ་གསལ་བར་རློགས་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རྣམ་སྣང་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་སེ། 

རིགས་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པ་དེ་ཆློས་ཅན། དགློས་

པ་ཡློད་དེ། དེ་རྣམས་སྐུ་རློ་རེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཅན་དུ་མཉེས་པ་སེ་

གསལ་བར་རློགས་པར་འགྱུར་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །འདིས་རིགས་གཞན་

བཞི་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྦྱློར་བ་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་གཟུགས་ཏེ་སྐུ་དང་ལ་སློགས་པས་

རིན་འབྱུང་སྣང་མཐའ་དློན་གྲུབ་ཀི་གཟུགས་ཀིས་རང་རང་གི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀི་

གཙུག་ཏློར་ལ་འཇློག་པར་བེད་པར་རྒྱུད་འདིར་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་རློ་རེ་སྤན་མ་དང་། 

གཟུགས་རློ་རེ་མ། བམས་པ། ས་སྙིང་། ཁློ་བློའི་ནང་ནས་གཤིན་རེ་གཤེད། མི་གཡློ་

བ་རྣམས་ལ་སྐུ་རློ་རེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་རབ་ཏུ་སྒློམ་པ་ནི་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའློ། །དེ་བཞིན་དུ་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་

བའི་ཆློས་མཆློག་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་འཛིན་པའི་མ་མ་ཀཱི་དང་སྒ་རློ་རེ་མ། ཕག་རློར། 
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ནམ་སྙིང་། གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ། འདློད་རྒྱལ་རྣམས་ལ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་ཏེ་

རིན་འབྱུང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་ནི་རྣམ་པར་བསྒློམ་པ་དང་། རིག་པའི་རྒྱལ་མློ་གློས་

དཀར་མློ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཅན་གློས་དཀར་མློ་

དང་། དྲི་རློ་རེ་མ། འཇིག་རེན་དབང་ཕག འཇམ་དཔལ། ར་མགིན། དབྱུག་སློན་ཅན་

རྣམས་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་དང་། ལས་ཀི་

རིགས་སུ་བེད་པའི་སགས་ཀི་ལྷ་སྒློལ་མ། རློ་རློ་རེ་མ། སྒིབ་སེལ། ཀུན་བཟང་། 

བགེགས་མཐར་བེད། སློབས་པློ་ཆེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་གདློན་མི་ཟ་བའི་ཡེ་ཤེས་

དློན་གྲུབ་ཀིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། སགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རྣམ་སྣང་སློགས་

རིགས་ལྔ་པློ་ཉིད་ལ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་པས་དབུ་བརྒྱན་པར་རྣམ་

པར་བསྒློམ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་སློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། རང་གི་བསྐྱེད་སགས་ས་

བློན་སློགས་ཀིས་བརྒྱུད་དེ་བསྐྱེད་པའི་གནློད་སྦྱིན་མློ་ལ་ནི་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀིས་

དབུ་བརྒྱན་པར་རབ་ཏུ་བརག་པར་བའློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པའི་སགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ནི་རང་རང་གི་རིགས་

བདག་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདུད་རིས་སྤི་བློ་

ནས་ནི་བསྐུལ་བ་སེ་དབང་བསྐུར་བ་ཤིས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་

ཚིག་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བསམ་གཏན་གི་སགས་ལྷའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་རྣམས་

ལ་རང་རང་གི་རིགས་བདག་གིས་མཉེས་པ་ཡིས་ཏེ་དབུ་བརྒྱན་པ་དེ་ཡིས་ནི་དམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པ་བསྐྱེད་

པར་གསུངས་སློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། སློན་

པས་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་གིས་དློན་བཤད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

རིགས་ཀི་དབེ་བས་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས་བགེགས་ཐམས་ཅད་

ཞི་བར་མཛད་པས་ན་སློན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་

པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ། ཁམས་གསུམ་གི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་གཙོ་བློ། ཕུང་ཁམས་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ཀུན་གི་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ན་

དབང་ཕྱུག སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་ཡློངས་སུ་དག་པ་སེ་དབེར་མེད་

འཆང་ཆེན་པློས་འདས་མ་འློངས་ཀི་དློན་ལུང་སློན་པའི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་ཆློ་ག་རློ་རེ་

ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པ་འདི་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

༈ གཉིས་པ་ལ། སློན་དུ་བསྙེན་པའི་ཆློ་ག་བ་ཚུལ། སྣློད་སྦྱང་བའི་ཆློ་ག སྣློད་

ལ་དབབ་པའི་ཆློ་ག སྣློད་ཀི་མཚན་ཉིད་བསན་པ། ཆློ་ག་ལས་འདས་པའི་ཉེས་

དམིགས། འབེབས་པའི་སྙིང་པློ་བེད་ལས་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང་དྲུག་ལས། 

དང་པློ་ནི། རབ་ཏུ་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གནས་གང་དུ་ན་རིའི་རེ་མློ་དང་མཐློ་བར་འདྲ་

བའི་ཁང་བརེགས་ཀི་སེང་ངམ་ནགས་ཚལ་ཏེ་སྐྱེད་མློས་ཚལ་ལ་སློགས་པ་སྐྱེ་བའི་

འདུ་འཛིས་དབེན་པར་ཡང་རབ་ཏུ་ཉམས་དགའ་བ་སྐྱེ་བའི་གནས་སུའློ། །རྣལ་འབློར་

གང་གིས་ན་བསམ་གཏན་རློ་རེ་སགས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ལ་དམིགས་པའི་

རྣལ་འབློར་གིས་སློ། །གང་བ་ན་སགས་ངག་གི་བཟླས་པ་དང་རླུང་སགས་དབར་
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མེད་ཀི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་གཉིས་ཀི་སྦྱར་བ་དེ་ཉམས་སུ་བང་བར་བའློ། །དགློས་པ་

ཅིའི་ཕིར་དུ་ན། རྣལ་འབློར་པ་རང་རང་གི་སགས་ཀི་བཟླས་པ་དང་། རང་རང་གི་ལྷའི་

སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པ་ཡིས་བསམ་གཏན་གི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མི་

བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་ཀུན་གི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་གསུང་གི་ལས་ཀི་བ་བ་

དང་འབེལ་བའི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་བཀའ་བཞིན་དུ་འདས་མ་འློངས་ཀི་དློན་ལུང་སློན་

པའི་ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དུའློ།  །གཉིས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་

པ་དབབ་པར་བ་བའི་སྣློད་དེ་མངློན་བང་ལྔ་ལས་རློ་རེ་ཆློས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་

གཟུགས་ཆེན་པློ་པདྨ་རཱ་གའི་འློད་དང་འདྲ་བར་བསྐྱེད་པའི་སྤི་བློར་ཧྭཿ ལློག་མར་ཨཱཿ 

སྙིང་གར་ཧཱུཾ་རྣམས་བཀློད་དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་

རེ་གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དྲངས་ལ། སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་གསུམ་གི་ཡི་གེ་

གསུམ་གི་ནང་དུ་ནི་རིགས་གསུམ་རག་ཏུ་སེ་རབ་ཏུ་ཐིམ་པར་བསམ་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྣློད་སྦྱངས་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་བཤད་པའི་དབབ་པའི་

ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཡེ་ཤེས་དབབ་པར་བས་ན་ནི་དབབ་པའི་ལས་བཞི་གདློན་མི་

ཟ་བར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ལས་བཞི་ནི། བསྐུལ་བ་སེ་འཕར་བ་དང་། འདར་བ་

དང་། འཁློར་བ་དང་། ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་དང་བལ་ནས་དག་པའི་སྣང་ཞེན་ལ་ཤིང་

རེངས་པ་ལྟར་མི་གཡློ་བར་གནས་པ་དང་། ལྷ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ལ་

ཞུགས་པས་འཕགས་པའི་ལམ་འདས་མ་འློངས་ཀི་དློན་མཁེན་ནས་ལུང་སློན་པའི་

དབབ་པ་བཞི་པློ་དེ་དག་ཀང་ནི་རློ་རེ་གྲུབ་པ་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་པ་དང་རང་གི་

ལྷའི་སགས་ལ་ཡི་གེ་བཞི་བཏགས་པ་འབུམ་དུ་བཟླས་ཤིང་དེའི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་སྲེག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བས་པ་དང་། སྤློད་པ་བས་པ་དག་གིས་དེ་ལྟར་བས་ན་སྣློད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་རག་

པར་ཏེ་ཉེ་བར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །

༈ བཞི་པ་ནི། སྐྱེས་པ་དང་མ་འབེལ་བའི་བུ་མློ་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་མའམ། 

བུད་མེད་དང་མ་འབེལ་བའི་ཁེའུ་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་པ་མིག་སྣ་ལ་སློགས་པའི་

དབང་པློ་ཚང་བ་ཕློ་མློའི་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དེ་བཟུང་ནས་

སྣློད་སྦྱང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་བས་ནས་ནི། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་རབ་ཏུ་

བརག་པར་ཏེ་བས་ནས་འདས་མ་འློངས་ལུང་སློན་པའི་ལས་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་

པར་བའློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། སར་བཤད་པ་འདི་རྣམས་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བས་ན་ནི་སྣློད་

ལ་ཡེ་ཤེས་མི་འབེབས་སློ་ཞེས་ཁམས་གསུམ་གི་སྐྱེ་བློ་ཀུན་གིས་དཔས་པ་དེ་འཕ་

བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་ཆློ་ག་དེ་ལ་ཐུགས་ལས་བྱུང་བས་ན་སྙིང་

པློ། སྣློད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བས་ན་སགས་སློ། །ཚིག་གི་སད་དློད་པཱ་ཏ་གནས་

ལའང་འཇུག་པས་སགས་ཀི་གནས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་འདི་རྣམས་སློ། །དེ་

གང་ཞེ་ན། ཧཱུཾ་ཧཱཿ ཨཱཿ ཛྷཱཻཿ ཞེས་པ་རྣམས་སློ། །མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སྣློད་ལ་སྣློད་

སྦྱང་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ན་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཀང་

སྣློད་ལ་འབབ་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་ལྟར་ཕེབས་པའི་སྣློད་དེ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལྟར་

སློང་པ་དང་ཤི་བའི་རློ་ལྟར་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་གཡེང་བའི་སེམས་ཀི་རློག་པ་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པར་སངས་ཤིང་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡི་གེ་བཞི་བཀློད་པའི་དགློས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསན་པ་ནི་སྙིང་གར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ལ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་བདག་ཉིད་མི་བསྐྱློད་པ་

བཞུགས་ལ། སྤི་བློར་གནས་པའི་ཧཱ་ལ་ནི་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ཅན་རྣམ་སྣང་དང་། མགིན་པར་

གནས་པའི་ཨཱཿལ་ཆློས་ཀི་རིགས་འཛིན་པའི་རྒྱལ་པློ་འློད་དཔག་མེད་བཞུགས་ཏེ་

སྣློད་མིན་ལ་གསང་བའི་ཚིག་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སྣློད་ལ་བསན་པའློ། །ཛཻྷཱཿ ཡི་

བེད་ལས་ནི། བསྐུལ་བ་སེ་འཕར་བར་བེད་པ་དང་འགུལ་བ་སེ་འདར་བ་དང་། གཡློ་

བ་སེ་བསྐྱློད་པ་རྣམས་ཡིན་པར་བཤད་ལ། སྣློད་མིན་ལ་གསང་བ་བསྐུལ་བ་ཐམས་

ཅད་དེ་འཕར་བ་དང་། འདར་བ་དང་། བསྐྱློད་པ་སློགས་འདི་ནི་ཛཻྷཱའི་བེད་ལས་སྙིང་

པློར་གྱུར་པར་རྒྱུད་འདིར་རབ་ཏུ་བཤད་དློ། །སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

སེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་དང་ལྡན་པས་སགས་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་སེ་བཟླས་པས་

དབབ་པའི་སྣློད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པར་བས་ན། ལྷ་རྣམས་རློ་རེ་སེམས་དཔས་འདི་

ལྟར་གིས་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་དང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་བཀའ་ལས་འདས་པའི་

ཉེས་པས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ཡེ་ཤེས་བབས་ནས་འཕར་བར་འགྱུར་རློ། །ཇི་

ཙམ་དུ་ན་ས་གཞི་ལས་ཁྲུ་གང་ཙམ་མམ་ཁྲུ་དློའམ་ཁྲུ་བརྒྱད་ཙམ་མམ་ཁྲུ་ལྔ་ཙམ་དུ་

ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བར་འགྱུར་རློ། །སྣློད་མིན་ལ་གསང་བར་བ་བའི་འཕར་བ་

སློགས་ཀི་བེད་ལས་འདི་ནི་ཛཻྷཱཿ ལ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་ས་མ་ཧཱུཾ་དང་ཧཱཿ དང་ཨཱཿ 

རྣམས་ཀིས་ཀང་བེད་ལས་ཐམས་ཅད་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ལ། དྲག་པློའི་ཆློ་ག་དང་། ཞི་བའི་ཆློ་ག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། 

མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། སྒྲུབ་པ་པློ་

དང་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟ་བུས་བ་བ། ལས་སྦྱློར་དངློས་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། སྣློད་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་བསན་པ་དེ་ནས། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡུལ་སློང་

པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པའི་སྤན་སློགས་ལྷ་མློ་

ཀུན་གི་བདག་པློ་སྐུ་གསུམ་གི་རློ་རེ་གསུམ་གི་གནས་དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་སྒིབ་

པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འློག་

ནས་འཆད་པའི་གསུང་ནི་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པས་ཏེ་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་

ནས་རེ་གཅིག་མ་གྱུར་པ་སེ་བསྙེན་བཀུར་སློགས་ཀིས་གཡེང་བའི་རྣལ་འབློར་པ་

དེས་ཀང་སྦྱློར་བ་གཞན་རྣམ་སྣང་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་གིས་བ་བ་མིན་པར་མི་

བསྐྱློད་པ་དྲག་པློའི་རྣལ་འབློར་གིས་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་གཞིག་པའི་

ལས་སྦྱློར་འདི་དག་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པས་བེད་པའི་དྲང་དློན་གི་བསད་ལས་དང་། 

རློགས་རིམ་པས་བེད་པའི་ངེས་དློན་གི་བསད་ལས་དང་། སྲིན་པློ་དང་རིམས་ཀིས་

འཛིན་དུ་གཞུག་པ། དྲག་ལས་དམིགས་བསལ་མེད་པ་རྣམས་ཀི་སགས་མཇུག་སྡུད་

དང་བཅས་པ། བསད་པའི་ལས་གཞན་བསན་པ། ཕྲན་ཚེགས་ཀི་ལས་སྦྱློར་དང་དྲུག་

ལས། དང་པློ་ལ། ལིང་ག་དང་བཟླས་པ་ལ་བརེན་པའི་བསད་ལས་དང་། སྦྱིན་སྲེག་

གི་བསད་ལས་བཟླས་པའི་བསད་ལས་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། མི་

བསྐྱློད་པ་དྲག་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་

སུ་དུར་ཁློད་ཀི་སློལ་བ་དང་རྩྭ་ཕུབ་མའི་སློལ་བ་ལ་སློགས་པས་སེ་ཚེ་དང་། དུག་

དང་། དྷ་དུ་ར་ཀ་དང་། ལན་ཚྭ་དང་ཡུངས་མར་དང་། ཁག་དང་བཅས་པ་ལས་དག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བློའི་གཟུགས་བརན་བས་ནས་ནི་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ཀི་ཁུ་བས་དུར་ཁློད་ཀི་རས་ལ་

དག་བློའི་མིང་སགས་དང་སེལ་བ་བིས་པ་གཟུགས་བརན་གི་སྙིང་གར་བཅུག་ནས་

བསྒྲུབ་བ་དག་བློའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་དེ་དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བས་

ནས་རང་ཉིད་ཁ་ལྷློ་ཕློགས་སུ་བལྟས་ལ། སྐྲ་བཤིག་ཅིང་གཅེར་བུར་བྱུང་ནས་ནི་ཁློ་

བློ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་ཡང་རུང་བའི་བསད་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་

བཞིར་བཟླས་ན་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་གི་བསྒྲུབ་བ་དག་ཀང་འཇིག་

པར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་དུར་ཁློད་དུ་རློ་བསྲེགས་པའི་

ཐལ་བ་ཡུངས་མར་གིས་སྦས་པ་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་དང་བཅས་པ་ཡིས་བསྒྲུབ་བ་

དག་བློའི་གཟུགས་བརན་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ནས་ནི་ཁློ་བློ་བཅུ་གཅིག་པློ་གང་རུང་

གི་བསད་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་ཐུན་བཞིར་སློང་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པས་

ཀང་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རློ་བསྲེགས་པའི་ཐལ་བས་དུར་ཁློད་དུ་

མེའི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་གསུམ་པ་བས་པ་ལ་དེར་ཤིང་ཚེར་མ་ཅན་གིས་མེ་སར་ལ་བ་

གང་གི་ཤའམ་རའི་ཤ་དང་ཁིའི་ཤའམ་ཤ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དག་བློའི་གཟུགས་བརན་

ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ཏེ། ཁློ་བློ་གང་རུང་གི་སགས་སློང་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླ་ཞིང་གཏུབ་

ཅིང་གཏུབ་ཅིང་སྦྱིན་སྲེག་བས་ན་རློ་རེ་ལྟར་གཞིག་པར་དཀའ་བའི་དག་བློ་ཡང་

གདློན་མི་ཟ་བར་འཇིག་པར་འགྱུར་རློ། །ཤ་ཆེན་གིས་ས་མ་བཞིན་དུ་བས་ནས་ནི་

ཤའི་ལས་སྦྱློར་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་སེ་ཤ་ཆེན་གི་ལས་སྦྱློར་དེ་ནི་

བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་རྣམས་ཀི་འཇིགས་པ་མི་བཟད་པར་བཤད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཤ་



  633  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཆེན་གི་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཇིག་པ་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ཆློས་མཆློག་ཅན་ཏེ་སེ་ཤ་ཅན་གི་

བཤང་གཅི་དག་གིས་བསྲེས་པའི་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ལས་དག་བློའི་གཟུགས་བརན་

ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ལ་ཁློ་བློ་གང་ཡང་རུང་བའི་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་

བཟླས་ནས་ནི་ཐབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཚེར་མའི་མེ་ལ་སེམས་ཁློས་ནས་

གཏུབས་ཤིང་སྦྱིན་སྲེག་བས་ན། སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་དག་ཀང་འཇིག་

པར་འགྱུར་རློ། །ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ནུབ་ཕློགས་ཀི་རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་

བློའི་འགམ་གཉིས་ཀི་ས་བསྲེས་པའི་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ཀིས་ཀང་དག་བློའི་གཟུགས་

བརན་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ནས་ནི་དེའི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གི་ནང་ཀུན། པློ་སློ་འཆའ་

ལས་བྱུང་བའི་ཚེར་མ་དང་བའི་རྭ་ལ་བསྐུས་ན་འློ་མ་དམར་པློར་འློང་བའི་དུག་དང་སྦལ་

བ་དཀར་པློའི་དུག་དང་། སྦྲུལ་རུས་པའི་མཆེ་བ་ཅན་གི་དུག་གིས་རི་ལུ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་

གིས་གང་བར་བས་ནས་ཁློ་བློ་གང་རུང་གི་བསད་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་

ཡིས་བསྐུལ་བ་སེ་ཐུན་བཞིར་བཟླས་ན་སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་དག་ཀང་

ངེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རློ། །སངས་རྒྱས་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་ཐམས་ཅད་བསད་པ་

ལ་སེ་ཚེ་ལན་ཚྭ་འབྲུ་མར་དུག་དང་དྷ་དུ་ར་དག་ལས་དག་བློའི་གཟུགས་བརན་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་བས་པ་ཐབ་ཁུང་གྲུ་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཚེར་མའི་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་བ་བ་འདི་

དག་ནི་མཆློག་ཏུ་སེ་གཙོ་བློར་གྱུར་པར་རྒྱུད་འདི་བཤད་དློ། །

༈ གཉིས་པ་ནི། ལེའུ་དགུ་པར་ངེས་དློན་གི་བསད་ལས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་

རློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་དུར་ཁློད་ཀི་སློལ་
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ཁུས་གཤེར་བར་བས་པའི་གློས་དག་ནི་གློན་ཏེ་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་ལས་དག་བློའི་

གཟུགས་བརན་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ཏེ་སེམས་ནི་ཁློས་ནས་སུ་ལིང་རྐང་པས་མནན་

ནས། ཆེ་གེ་མློ་རཀཱ་སཻ་གིཧྣ་པ་ཡ་སེལ་བའི་གནློད་མཛེས་ཀི་སགས་ཐུན་བཞིར་

བཟླས་ན་དག་བློ་དེ་སྲིན་པློས་འཁེར་བར་གདློན་མི་ཟའློ། །ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་

མིའི་རུས་ཕེ་དང་ཁག་དང་དུག་རྣམས་ཀིས་དག་བློའི་གཟུགས་བརན་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་བས་ནས་ལིང་རྐང་པས་མནན་ཏེ། ཆེ་གེ་མློ་རཀྵ་སཻ་གིཧྣ་པ་ཡ་སེལ་བའི་

གནློད་མཛེས་ཀི་སགས་ཐུན་བཞིར་བཟླས་ན་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློ་ཡང་

བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་མྱུར་བ་དག་ཏུ་སྲིན་པློས་འཁེར་བར་འགྱུར་རློ། །ཡང་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་སྐྱེ་ཚེ་དང་བཤང་གཅི་སློགས་མངློན་སྤློད་ཀི་རས་དང་སྦྱར་བ་

ཡིས་ལིང་ཡློངས་སུ་གང་བར་ནི་བླུགས་ལ་སེ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བས་ལ་མི་བསྐྱློད་པ་དྲག་པློའི་ང་རྒྱལ་གིས་རྐང་པས་རབ་ཏུ་མནན་ནས་

མཧཱ་ད་ཧེ་ན་གིཧྣ་པ་ཡ་སེལ་བའི་བདུད་རི་ཐབས་སྦྱློར་གི་སགས་ཐུན་བཞིར་བཟླས་

ན་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་དེ་ཚ་བ་ཆེན་པློས་བཏབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་དྲག་པློའི་ལས་སྦྱློར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

འློག་ནས་འབྱུང་བའི་སགས་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་ཆེན་

པློའི་རློ་རེ་ཁློ་བློ་བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་སྙིང་པློའ ློ། །དྲག་ལས་དམིགས་བསལ་མེད་པ་

རྣམས་ཀི་བཟླ་བའི་སགས་སློ། །ན་མཿས་མན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རེ་ལ་ཀུན་ནས་ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་པའློ། །ༀ་ནི་བཤད་ཟིན། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཞུགས་

ཞུགས། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་མནློས་མནློས། བན་དྷ་བན་དྷ་ཆིངས་ཆིངས། ཧ་ན་ཧ་ན་རྒྱློབ་རྒྱློབ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ད་ཧ་ད་ཧ་སྲེགས་སྲེགས། པ་ཙ་པ་ཙ་ཚོས་ཚོས། གར་གར་སྒློགས་སྒློགས། བི་སློ་ཊ་

ཡ་བི་སློ་ཊ་ཡ་རྣམ་པར་ཁློས་ཁློས། སརྦ་བིགྷཱན་བི་ནཱ་ཡ་ཀཱན་བགེགས་དང་ལློག་འདྲེན་

ཐམས་ཅད། མཧཱ་ག་ཎ་པ་ཏཱི་ཚོགས་ཀི་བདག་པློ་ཆེན་པློ། ཛཱི་ཝི་ཏ་ཨན་ཀ་རཱ་ཡ་སྲློག་

མཐར་བེད་པ། ཧཱུཾ་སིགས་པར་བེད་པ། ཕཊ་དགས་པར་བེད་པའློ། །གློང་དུ་བཤད་པའི་

སྦྱིན་སྲེག་དང་ཡང་ན་འློག་ནས་འཆད་པའི་བསམ་གཏན་གི་བསད་ལས་དག་མ་ཡེངས་

པ་སེ་རེ་གཅིག་པའི་སེམས་ཀིས་བ་བ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་དག་བློའི་ལུས་དང་ངག་སེམས་

འཇིག་པ་སེ་གསློད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཡིན་ནློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པའི་བསད་ཆློག་དང་། རློགས་རིམ་པའི་བསད་ལས་

ཀི་ཆློ་ག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་སློན་འགློ་ཐུན་མློང་གི་ཆློ་ག་དང་། 

བསམ་གཏན་གིས་བསད་པའི་ཆློ་གའི་ལྷག་མས་སྦྲུལ་དང་སིག་པ་སློགས་ཀི་

གཟུགས་ལ་བརེན་པའི་བསད་ཆློག་དང་། དག་བློ་འབྱུང་པློ་ནག་པློར་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེད་

ཆློག་དངློས་གཞི་དང་བཅས་པ། ཁ་སྦྱློར་དབེ་བའི་ཆློ་ག་དངློས་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་

ནི། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་མི་བསྐྱློད་པ་དྲག་པློར་གསལ་བའི་ཕག་གཡས་ཀི་རློ་

རེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་ཞེ་

སང་ཐམས་ཅད་འློད་ཟེར་ནག་པློའི་རྣམ་པར་དྲངས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་པློ་ནག་པློའི་གཟུགས་སུ་བསམས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་བ་དག་བློའི་

ལུས་ལ་བསིམ་པས་དག་བློ་དེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཁློ་བློ་ཆེ་སེ་རློ་རེ་གནློད་སྦྱིན་སྲིན་

པློའི་གཟུགས་ཅན་སློབས་ཆེ་ཞིང་ཕ་རློལ་གནློན་པ་ལ་ཁ་གདངས་ཤིང་མིག་རྣམ་

པར་བསྒད་པ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ལ་བརློན་པ་ཕག་ན་ས་རེ་དང་
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ཐློ་བློ་བསྣམས་པར་བསམས་ནས་ནི་འློག་ནས་འཆད་པའི་བསམ་གཏན་ཏེ་བསད་

ལས་ཀི་སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་དངློས་གཞི་འདི་རབ་ཏུ་བའློ། །སར་བཤད་པའི་བསད་ལས་

དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ནི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་མི་བསྐྱློད་པ་དྲག་པློའི་རྣལ་འབློར་གིས་

བ་བ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག་གློ །དེ་ཡང་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་རང་གིས་ཡློངས་སུ་གང་བར་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ལ། 

དེ་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་གདུག་པ་དེ་ཡིས་བསད་པར་བསམས་ནས་ནི། དག་བློ་དེ་

སིག་ཆེན་པློ་བསགས་པས་སེམས་འགློད་ནས་ལུས་འདར་བུས་འདེབས་ཤིང་རིད་

པར་གྱུར་ཅིང་སྐྱབས་མེད་པར་རང་གི་མདུན་ན་འདུག་པར་བསམས་ནས་བཤད་ཟིན་

དང་འཆད་འགྱུར་གིས་བསད་ལས་རྣམས་བས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དག་བློ་དེ་འཆི་བར་

འགྱུར་རློ། །ཡང་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཏེ་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་

གི་རབ་བྱུང་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཁིམ་པ་སློམ་པ་དང་

ལྡན་པ་ཡིས་ཡློངས་སུ་གང་བར་བསྒློམས་ནས་ནི་དེ་རྣམས་གདུག་པའི་སེམས་དང་

ལྡན་པའི་དག་བློ་དེ་བསད་པར་བསམས་ནས་ནི། སར་ལྟར་གྱུར་པའི་དག་བློ་དེ་ལ་

བསད་ལས་བས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀང་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་ལས་ཀི་ནུས་

མཐུ་བསན་པའློ། །སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་པར་བེད་པའི་དག་

བློ་དེ་སིག་ཆེན་པློ་བསགས་པས་རང་ཉིད་སེམས་སྐྲག་ཅིང་འཇིགས་པས་དཀྲུགས་

ལ་སྐྱབས་མེད་པར་ནི་སགས་མཁན་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་མདུན་དུ་གནས་པར་

བསམས་ནས་བསད་ལས་རྣམས་བས་ན་འཆི་བར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རང་མི་བསྐྱློད་པ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པློའི་ང་རྒྱལ་གིས་གནློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཛེས་ལ་བཀའ་བསྒློས་པས་དེས་དག་བློ་བཀུག་སེ་རང་གི་མདུན་དུ་འདུག་པ་ལ་དེ་

ནས་འཁློར་གི་ཁློ་བློ་རྣམས་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་གསློན། །ཞེས་སློགས་ཀིས་བཀའ་བསྒློས་པས་ཁློ་བློ་རྣམས་

ཀིས་ཕི་རློལ་གི་ཉེ་འཁློར་གི་དུར་ཁློད་དུ་ཁེར་ནས་དེར་འཁློར་འཇིག་རེན་པ་སྲིན་པློ་

ལ་སློགས་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཁློ་བློ་འཚེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཤ་དང་

ཁག་དང་ཚིལ་དང་རྐང་དང་ཞག་ཟ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་གཏུམ་ཞིང་འཇིགས་སུ་

རུང་བ་ཁློ་བློ་མི་བཟད་པས་བསྒྲུབ་བ་སྐྲག་པར་བས་ཏེ། ཕག་གི་མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས་བཅད་ཅིང་གཏུབས་ཏེ་བསད་ནས་ཤ་ལ་སློགས་པ་ཟློས་པར་བསམས་ན་ནི་རློ་

རེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀང་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་དེས་ནི་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་

འུག་པ་དང་ཁྭ་ཏ་དང་བ་རྒློད་དང་མཆུ་རིང་བ་སེ་བ་ཀང་ཀ་དང་ཝ་སེ་ལྕེ་སྤང་རྣམས་

ཀིས་དེ་ཡི་ཤ་ཟློས་པར་བསམས་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ལས་སྦྱློར་ལ་མཁས་པ་དག་ཀང་

ངེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བའི་བསྙེན་པ་མཐར་ཕིན་པས་ལས་སྦྱློར་གི་

དུས་སུ་སྦྲུལ་མདློག་གནག་པ་རབ་ཏུ་ཁློས་པ་སེ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་འཇིགས་

པའི་བགེགས་དག་ཀང་འཇིགས་པར་བེད་པའི་གདེངས་ཀ་ལྔ་པ་ཁ་རེ་རེ་ལའང་ལྕེ་

གཉིས་པ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་ཅན་ནི་ཚོན་རི་གང་ཡང་རུང་བས་བིས་པའི་དཔྲལ་

བར་ཁཾ་བཀློད་ནས། དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧིཿལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་

རྒྱུ་བ་སེམས་ཅན་དང་མི་རྒྱུ་བ་ཤིང་ལ་སློགས་པ་ལ་ཡློད་པའི་དུག་གི་དམ་ཚིག་

མཆློག་སེ་དུག་ཐམས་ཅད་འློད་ཟེར་ནག་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དྲངས་ནས་ནི་དཔྲལ་བར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཁཾ་དང་ལྡན་པའི་སྦྲུལ་དེའི་ཁཾ་དང་ཁར་ཞུགས་པར་བསམས་ནས་སར་ཡང་རང་གི་

ཐུགས་ཀའི་ཧིཿལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་ཀླུ་བརྒྱད་པློ་གང་རུང་གི་རྣམ་ཤེས་

བཀུག་ནས་སྦྲུལ་གི་གཟུགས་དེ་ལ་བསིམ་པས་སྦྲུལ་དེ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་སེ། 

འགུལ་བ་དང་འགློ་བར་འགྱུར་ལ་དེ་ནས་དེ་ལ་ཆེ་གེ་མློ་ཟློ་ཞིག་ཅེས་བསྐུལ་ཞིང་དེའི་

ཚེ་བསྒྲུབ་བ་དེ་སྦྲུལ་དེས་ཟློས་པར་བསམས་ན་ནི་སངས་རྒྱས་ལས་ཚོགས་ལ་

མཁས་པ་དག་ཀང་ངེས་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློར་

བསམས་པའི་ཕག་མཚན་གི་རློ་རེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་ཕློགས་བཅུའི་

འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློད་པའི་ཡམས་སམ་གདུག་པ་

ཅན་གིས་བསྐྱེད་པའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཁམས་མི་སྙློམས་པས་བསྐྱེད་པའི་

ནད་ལ་སློགས་པ་དང་གནློད་པར་བེད་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འློད་ཟེར་ནག་པློའི་རྣམ་པར་

དྲངས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་པློ་ནག་པློའི་གཟུགས་སུ་

བསམས་ནས་དེ་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་ལ་ངེས་པར་འབབས་པའི་མཆློག་སེ་གཞུག་པར་

བས་པའི་དག་བློ་དེ་རློ་རེ་གནློད་སྦྱིན་སྲིན་པློའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་

དག་བློ་བསྐུལ་བ་སེ་གསློད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །ནང་ལ་གཞློལ་བའི་

བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་རློ་རེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་ཐློ་བ་རབ་ཏུ་དྲག་པློ་

ཡིས་བསྒྲུབ་བའི་སྙིང་གར་བརེགས་པར་བས་ན་བསྒྲུབ་བ་དག་བློའི་སྲློག་ནི་མེད་པར་

བེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་དུ་རློ་རེ་ས་རེ་དང་ལ་སློགས་པས་ཐག་མདུང་ལ་སློགས་

པས་བསྒྲུབ་བ་གཤེག་ཅིང་གཏུབས་པར་བསམས་ན་ནི། བསྒྲུབ་བ་སྐུ་གསུམ་གི་སེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ལ་ནི་མཆློག་འདློད་པའི་དློན་སྦྱིན་པར་བེད་པ་དང་

རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ཡང་དྲག་པློ་སེ་བ་མ་སློད་པ་

སློགས་ཀི་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་འཆི་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་སྲུང་བར་བེད་པའི་སྒྲུབ་པ་

པློ་དང་ལྷ་རྣམས་དང་སགས་དང་བསྲུང་འཁློར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་ནི་ཐམས་

ཅད་རང་གིས་བཀའ་བསྒློས་པའི་གནློད་མཛེས་ཀིས་བཀུག་ནས་རང་གི་གཡློན་

ལློགས་སུ་བཞག་པ་ལ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟའི་གནས་སུ་ཆེ་གེ་མློའི་རཀྵ་ས་བྷུ་ཊ་དིཾ་རཀྵ་

མནྟྲ་དེ་ཝ་ཏཥྩ་ཞེས་པ་བཅུག་པའི་ཕུར་བུའི་སགས་བརློད་ཅིང་སློད་ཁློ་བློ་བདུད་རི་

འཁིལ་པ་ལ་སད་མདུང་རེ་གཅིག་པའི་དབིབས་ཅན་གི་ཕུར་བུས་དེ་རྣམས་ཀི་སྤི་བློ་

ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་གདབ་པར་བསམ་པར་བེད་པ་འདི་ནི་གཞན་གི་རིག་པ་

གཅློད་པར་བེད་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་དག་བློ་གསློད་པར་བེད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་

པ་ལས་མི་འདའ་བའི་དམ་ཚིག་སེ་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རེན་ཟུང་འཇུག་པས་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་བཤད་པའི་ཕུང་པློ་

ལྔས་ཇི་ཙམ་དུ་ཁབ་པའི་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པ་ལ་

བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་གསློད་པའི་བསམ་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་

རིམ་གིས་འློད་གསལ་དུ་བསད་ཅིང་གཞུག་པར་བས་ཏེ་རང་རྒྱུད་ཀི་འློད་གསལ་གི་

རླུང་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གཏློགས་པར་བསམས་ན་ནི་བསྒྲུབ་བ་དེ་མཉེས་པ་སེ་

སྲློག་དང་བལ་ནས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལས་གཞན་མཚོན་ཆ་

སློགས་ཀིས་བསད་པས་དག་པའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །འློ་ན་ཟུང་འཇུག་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཐབས་གང་གིས་སྒྲུབ་སྙམ་ན་རེན་སྒྱུ་ལུས་པས་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྐུའི་སེམས་དཔའ་

སུམ་བརེགས་རློ་རེ་འཛིན་པ་སེ་ཐུགས་ཀི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་རློ་རེ་ཆློས་ཏེ་

གསུང་གི་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས། ཐུགས་རློ་རེ་སློགས་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་

མེད་པའི་རློ་རེ་ཅན་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་རེས་གཞིག་

དང་རིལ་འཛིན་གི་བསམ་གཏན་གི་སྦྱློར་བས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་འློད་གསལ་

དུ་གཞུག་པར་བས་པས་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དེའི་རླུང་སེམས་ལས་ཟུང་འཇུག་

གི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཁློ་བློ་ཆེན་པློའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ཁློ་བློ་ཞེ་སང་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ལ། སྟུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་འཇུག་པ། རང་

བཞིན་མེད་པའི་དེ་ཉིད་བསྒློམས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ངློ་མཚར་

བར་བསན་པ། ལས་ཀི་མིང་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རློགས་

རིམ་པའི་བསད་ཆློག་བསན་པ་དེ་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ན་

རྒྱལ་པློ། ཞེ་སང་རློ་རེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་སེ་དློན་

གི་འློད་གསལ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཐུབ་པ་ཆེན་པློ། 

དབང་བསྐུར་བའི་སད་དློད་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ཟད་ཅིང་འགྱུར་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་དྲི་མ་

ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་འགྱུར་བ་སེ་འཇིག་པ་དེ་ཤེས་པས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་འདློད་དློན་སེར་བའི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས འློག་

ནས་འབྱུང་བའི་དློན་སློན་པའི་གསུང་ནི་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། ཨེ་མའློ་ནི་

ངློ་མཚར་བའློ། །གང་ལ་ན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཉིད་ཀིས་དག་པའི་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པ་དེ། སར་བཤད་པའི་རློ་རེ་ཐེག་པའི་བ་ན་མེད་

པའི་ལམ་བསྒློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་སྐྱེ་བར་རྒྱལ་བ་རྣམས་

ཀིས་བསན་པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། སིག་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་ལ་དུག་བཅུག་པའི་

བསད་ལས་དང་། དུག་གིས་ཟིན་པའི་གནས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སློ་པའི་ལས་སྦྱློར་

དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཆློས་བདག་མེད་པ་རློགས་པ་ལ་གནས་

པ་དེ་ལ་འློག་ནས་འཆད་པ་འདི་ནི་རློ་རྒྱུས་སློགས་རས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་

པར་བ་བ་ཡིན་པས་ན་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་ལས་སྦྱློར་དྲག་ལས་ཀིས་གཅེས་པའི་དློན་

ཡིན་པས་ན་རློ་རེ་སྣློད་མིན་ལ་སྦ་བར་བ་བས་ན་གསང་བའློ། །མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་སྦྲུལ་ནི་མི་སྡུག་པ་

འཇིགས་པར་བེད་པློ་འློད་ནག་པློ་འབར་བ་འཁྲུག་ཅིང་ཁློ་བ་གདེངས་ཀ་གཅིག་གམ་

གསུམ་མམ་ལྔ་པ་ཁ་རེ་རེ་ལའང་ལྕེ་གཉིས་པ་མཆེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཅན་ནི་རློ་རྒྱུས་དག་

གམ་སློལ་བས་བིས་པའི་ཀླུའི་གཟུགས་དེ་ལ། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཀླུ་ཁློ་བློ་བསྐུལ་

བའི་སྙིང་པློ་ཁམ་ནག་པློ་འདི་ནི་རློ་རེ་སེ་སྦྲུལ་དེའི་མགློའི་དབུས་ཏེ་ཁའི་ནང་ན་འདུག་

པར་བསམས་ལ་དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿ ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་མི་

བཟད་པར་ནི་འགྱུར་བའི་དུག་ནི། ཧ་ལ་ཧ་ལའི་དུག་དང་མཚུངས་པར་གནག་པ་སྲེག་

པའི་མེའི་ཁ་དློག་བཞིན་དུ་དམར་ནག་འབར་བའི་རྣམ་པར་དྲངས་ནས་ཁཾ་དེ་ལ་

བསིམ་སར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཾཿལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་ཀླུ་བརྒྱད་པློ་གང་

རུང་གི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་སྦྲུལ་གི་གཟུགས་དེ་ལ་བཅུག་སེ་གཡློ་བར་བསྒློམས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ན་སྦྲུལ་དེ་འགུལ་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟའློ། །སར་བཤད་པའི་སྦྲུལ་དེ་ལ་དུག་

ཐམས་ཅད་འབིན་པར་བེད་པའི་སྙིང་པློ་ཧྲིཿའི་ཡི་གེ་འདི་ནི་རྒྱུ་བ་དང་མི་རྒྱུ་བའི་

བརན་གཡློ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་དུག་དང་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་ན་

ནི་གནས་པའི་དུག་ཀུན་ཧྲིཿ འི་འློད་ཟེར་དེ་ཡིས་ཁེར་བ་སེ་དྲངས་པར་བསྒློམས་ནས་

ནི་སྦྲུལ་དེ་ལ་འབབ་པར་འགྱུར་བར་རྣམ་པར་བསམས་ན་སྦྲུལ་དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་

ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པའི་དུག་གི་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར་ལ་ཁཾ་ཧྲིཿཨ་མུ་ཀ་བྷ་ཀྵ་པ་ཞེས་པས་

བསྐུལ་བས་དེས་སྐྱེ་བློ་ཀུན་ལ་རེག་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བློ་ཀུན་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལ་

ཐེ་ཚོམ་མེད་དློ། །སྦྲུལ་དང་སིག་པ་སློགས་ཀི་གཟུགས་བི་བ་ལ་སློགས་པའི་བསད་

ལས་ཀི་ཆློ་གའི་མཚན་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ཡིས་སིག་པ་དང་རུས་སྦལ་ལ་སློགས་པས་

སྦལ་པ་དང་ལྕེ་སྤང་དང་ཁི་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་ལའང་བརེན་ནས་དུག་གི་སྦྱློར་

བ་འབྱུང་བ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ཀང་སྦྲུལ་ལ་བཤད་པའི་ཆློ་ག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དུག་སློ་བ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་ༀ་འདི་ནི་ལྷ་སྦྱིན་

ལྟ་བུའི་ལུས་ལ་ཡློད་པའི་དུག་ཐམས་ཅད་མཆློད་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་ལུས་ལ་འཕློ་བ་སེ་སློ་

བར་བེད་པའི་སྙིང་པློའ ློ། །རང་མི་བསྐྱློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་

བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ལྟ་བ་རློ་རེ་སེ་མཐློང་བའི་དུག་དང་མཆེ་བས་བཟུང་

བ་ཙམ་གིས་འཆི་བའི་མཆེ་བའི་དུག་ལ་སློགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་མི་བཟད་པ་ཡི་

དུག་ལྷ་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་ལུས་ལ་གནས་པ་དེ་ལྷ་སྦྱིན་གི་སྤི་བློར་བརློད་པའི་ༀ་དཀར་པློ་

འློད་ཟེར་འཕྲློ་བས་སྤི་བློ་ནས་བདས་པ་རྣམས་རྐང་མཐིལ་ན་ༀ་ནག་པློ་རྣམ་པར་འཕྲློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བའི་གཟུགས་སུ་གནས་པར་བསམས་ལ་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་སྙིང་

གའི་ཧྲིཿའི་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་རྐང་མཐིལ་ནས་འདྲེན་པ་སེ་དྲངས་ནས་ནམ་

མཁའ་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་མཆློད་སྦྱིན་གི་སྙིང་གའི་ཁཾ་ལ་བཅུག་པར་བསམས་

ན་ལྷ་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་ལུས་ལ་ཡློད་པར་བསམ་པའི་དུག་ཐམས་ཅད་མཆློད་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་

ལུས་ལ་འཕློ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དུག་ལ་བརེན་ནས་ལས་སྦྱློར་

སློན་པའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་པས་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆློ་ག་དང་། རློགས་

རིམ་པས་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆློ་ག་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། དུག་གི་ནད་གསློ་

བའི་ཆློ་ག་དང་། ཉེ་བའི་དུག་གསློ་བའི་ཞར་ལ་འབས་ལ་སློགས་པའི་ནད་བསལ་བའི་

ཆློ་ག་དང་། ཁད་པར་དུ་ནད་གསློ་བའི་ཆློ་ག་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ནི། དུག་ནད་གསློ་བ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་འདི་ནི་དམ་ཚིག་རློ་

རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་སྙིང་པློའམ་ས་བློན་ནློ། །ནང་ལ་གཞློལ་བས་རྣམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་དུག་ནད་ཀིས་ཟིན་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་རྐང་མཐིལ་དུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་སྙིང་པློ་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་འདི་ཁ་དློག་དཀར་

པློ་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་བཞིན་དུ་བསིལ་བའི་འློད་ཀི་སྤིན་ནི་ཤིན་ཏུ་འབར་ཞིང་འཕྲློ་བ་

རྣམ་པར་བསམས་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བུ་ག་ནས་ཞུགས་ནས་ལུས་ཀི་ནང་ནས་གེན་

དུ་སློང་བས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་དུག་ནད་རྣམས་གེན་དུ་ཕུལ་བས་ལུས་ཀི་གསང་

གནས་ལྟེ་བ་སྙིང་ཁ་མགིན་པ་སེ་གནས་བཞི་དག་ཏུ་ཕིན་པར་བསྒློམས་ནས་ནི། དེ་མ་

ཐག་ཏུ་དུག་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་བསྒྲུབ་བའི་ཁ་ནས་དུག་སྐྱུགས་པ་དག་ཏུ་
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ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་བསམས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཀི་ནང་ཀུན། དུག་གིས་གང་བ་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དུག་མེད་པར་འགྱུར་རློ་

ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཉེ་བའི་དུག་གསློ་བ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཨཱ་འདི་ནི་དྷ་

དུ་ར་དང་ཤློག་ཤིང་སློགས་དང་སྦྱར་བའི་ཉེ་བའི་དུག་ཐམས་ཅད་དྲངས་པས་ཏེ་གསློ་

བར་བེད་པའི་སྙིང་པློའ ློ། །འབས་ཀི་ཕྲེང་བ་དང་བློང་བུའི་གདློང་པ་ལྟ་བུའི་འབས་དང་

ཕློལ་མིག་སེ་འབྲུམ་ཕྲན་དང་འབྲུམ་བུ་སེ་རི་དྭགས་ཀི་རྐང་རེས་ལྟ་བུའི་འབས་དང་དེ་

ལས་གང་གཞན་རིམས་ལ་སློགས་པའི་ནད་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕག་ན་རློ་

རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་

བསམ་གཏན་གི་ལས་སྦྱློར་འདི་བསམས་པ་ཙམ་གིས་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་གང་

ཞེ་ན་རང་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་

སྦྱློར་གི་དུས་སུ། རང་གི་ལག་པ་གཡློན་པའི་མཐིལ་དུ་པདྨ་དཀར་པློ་ཆེན་པློ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་མེད་པ་གཅིག་བསམས་ནས་དེའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་

ཨཱཿ དཀར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་ཧྲིཿ དཀར་པློ་འློད་ཟེར་ལྔ་ནི་རློགས་པ་འཕྲློ་བ་རེ་

འདུག་པར་བསམ་སེ། ངག་ཏུ་ཧྲིཿབརློད་ཅིང་ལག་པ་གཡློན་པས་བསྒྲུབ་བ་ནད་པའི་

ལུས་ལ་བབས་པས་ཧྲིཿ འི་འློད་ཟེར་གིས་བསྒྲུབ་བའི་ནད་དང་འབས་ལ་སློགས་པ་

བསྐུལ་བ་སེ་དྲངས་ནས་ནི་དབུས་ཀི་ཨཱཿལ་བཅུག་པས་དམ་ཚིག་སེ་ཨཱཿདེ་ནག་པློར་

སློང་བར་བསམས་ནས་དེ་ནས་ཁུ་ཚུར་སྡུད་པའི་ཚུལ་གིས་ཨཱཿ འི་དུག་རྣམས་ས་

འློག་ཏུ་སློང་བར་བསམ་སེ་ཨཱཿདེ་དཀར་པློར་སློང་བར་བསམ་པར་བའློ། །དེ་འདྲ་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསམ་གཏན་གི་གནས་ཨཱཿདེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པས་ན་ཡེ་ཤེས་དྲི་

མ་མེད་པ་སྣློད་མིན་ལ་སྦ་བར་བ་བས་ན་གསང་བ་རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་གསང་བ་

ཆེན་པློ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ནད་གསློ་བའི་ཆློ་ག་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་སགས་འདི་

ནི་མངློན་སྤློད་དང་མཚོན་ཆ་སློགས་ཀི་གློ་བུར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིའི་ནད་དང་

རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་ནད་དང་། རླུང་མཁིས་བད་ཀན། རློ། ཁག ཤ ཚིལ། 

རུས་པ། རྐང་། ཁུ་བ། གཅིན། བཤང་བ། རྔུལ། སྙིང་པློ། ནུ་མ་ཅན། ཕྲ་མློ་སེ་ལུས་

ཟུངས་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐྱེད་པའི་ནད་དང་དྲི་མ་བསྡུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྲན་ལ་

སློགས་པ་ནང་གི་ནད་རྣམས་གསློ་བའི་སྙིང་པློའི་སགས་ཀི་ཡི་གེ་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་

ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་ཚིག་རྣམས་སློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཛི་ན་ཛཱིཀ ཨཱ་རློ་ལིཀ བཛྲ་

དྷིཀ་རྣམས་སློ། །རློ་རེ་ལྟར་གསློ་དཀའ་བའི་ནད་རྣམས་བསྐུལ་བ་སེ་ཞི་བར་འདློད་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཡིས་ཛི་ན་ཛཱིཀ་ལ་སློགས་པའི་སགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་གི་གང་དང་

གང་འདློད་པ་དེ་ལ་དད་པས་དེ་འདྲ་བའི་རློ་རེ་གསུམ་གང་རུང་གི་གཟུགས་ཏེ་སྐུ་ནི་

བསྒློམ་པར་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་མངློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་

དུས་སུ་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་མཐའ་དང་བསྒྲུབ་བའི་ལྟེ་

བར་སགས་གསུམ་གང་རུང་འློད་ཟེར་འབར་བ་དང་བཅས་པ་བསམས་ལ། ནད་པ་

རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལ་གནས་པ་དེ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ནད་རྣམས་

ཐམས་ཅད་སྙིང་གར་ཡི་གེ་ཀཾ་ནག་པློའི་རྣམ་པར་སྡུད་པར་བསམས་ཏེ་དེ་ནས་ལྟེ་

བའི་སགས་ཀི་འློད་ཟེར་གིས་གེན་དུ་བདས་པས་སགས་སྙིང་གར་ཕིན་པ་ན་ཚོགས་
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གཉིས་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེའི་རང་བཞིན་ཤིན་ཏུ་དཀར་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་

སིག་པའི་ངློ་བློ་ཀཾ་དེ་སྣའི་སྒློ་ནས་དམ་ཚིག་སྤེའུ་དང་ཡང་ན་ཁི་ལས་བྱུང་བ་སེ་ཁི་

དང་འདྲ་བའམ་གནག་ཅིང་མི་སྡུག་པའི་དེ་དག་གི་གཟུགས་གང་ཡང་རུང་བར་གྱུར་

ནས་ཤིན་ཏུ་སྐྲག་ཅིང་རིད་པའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་རང་གི་མདུན་ན་གནས་པ་དག་ཏུ་

རྣམ་པར་བསམ་མློ། །དེ་ནས་རློ་རེའི་གློ་འཕང་སེ་རང་གི་ལག་ན་གནས་པའི་འཁློར་

ལློའམ་ནི་རློ་རེ་གང་ཡང་རུང་བས་བསྣུན་པར་བསྒློམས་ནས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་དང་

ངག་དང་སེམས་ལ་དམ་་ཚིག་སེ་གནློད་པར་བེད་པ་རྣམས་ཕག་མཚན་དེས་ནི་ཕེ་

མར་བརླག་པར་བསྒློམ་ཞིང་རློ་རེ་གསུམ་གང་རུང་གི་སགས་ལ་སིག་པ་ཐམས་ཅད་

ཆློམ་ཞིག་ཧཱུཾ་ཞེས་བཏགས་ནས་བཟླས་ན་བསྒྲུབ་བ་དེས་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་

འགྱུར་བའི་ཡློན་ཏན་འཐློབ་པ་ཡིན་ནློ། །ནད་ཞི་བའི་ཆློ་ག་བེད་པ་དེ་ནས་བརམས་ཏེ་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་པ་ལ་

སློགས་པའི་གགས་པ་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ལུས་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ནད་ཞི་བའི་བིན་བརླབས་ཀི་གློ་འཕང་དམ་པ་དག་དགེས་པའི་སྤན་

གིས་ཏེ་སྤན་རབ་ཏུ་གདངས་ནས་རབ་ཏུ་སྩློལ་བ་སེ་སེར་བར་བེད་དློ། །སེར་ལུགས་

འདི་སད་ཅེས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་སྤིན་གི་ཚོགས་དང་འློད་

དཔག་མེད་ཀི་ཚོགས་དང་རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་པློ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྤན་མ་གློས་དཀར་མློ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་གིས་ནད་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་རྣམ་པར་

བསམས་ནས་བསྒྲུབ་བ་རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་གནས་ལ་རློ་རེ་གསུམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྣམ་པར་བསྒློམས་ན་བསྒྲུབ་བ་ནད་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རེན་ཟུང་འཇུག་པས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྒས་བསན་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་བློ་ལྡན་མིག་སློགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མིག་སློགས་དབང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་འདི་དག་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་

ཁློས་པ་སེ་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གིས་བསྐྱློད་པའི་ཁམས་རྣམས་མི་མཉམ་པར་འཁྲུགས་

ནས་ན་བ་དེ་ལ་དེའི་ནད་ཞི་བར་འདློད་པའི་བསམ་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་གང་

རུང་གི་སྦྱློར་བ་འདི་དག་གིས་གཞིའི་འཆི་བར་བེད་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འློད་

གསལ་དུ་གཞུག་པར་བས་ན་ནི་ཉི་མ་བདུན་ཚུན་ཆད་ཀིས་སློན་གི་ལས་ལས་སྐྱེས་

པའམ་སེ་ལས་ལས་བྱུང་བར་གགས་པའི་ནད་རྣམས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་སེ་ཞི་བར་

བེད་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་ཟུང་འཇུག་པས་བསྒྲུབ་བའི་ནད་ཞི་བར་འདློད་

པའི་བསམ་པས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ནི་བརྒྱ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱད་བརྒྱ་སེ་སྲློག་འཛིན་

གིས་གཙོ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་ཐུན་ཕེད་རྒྱུ་བའི་རླུང་ལ་རླུང་སགས་

དབེར་མེད་ཀི་རློ་རེ་བཟླས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་བསྒྲུབ་བའི་ནད་ཞི་བར་བེད་དློ། །ཡང་

ན་བདག་ཉིད་སགས་ཏེ་བདག་བིན་བརླབས་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་ང་རྒྱལ་གིས་བསྒྲུབ་བའི་

ནད་ཞི་བར་བ་བའི་བསམ་པས་བསྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་རློ་རེའི་བསམ་གཏན་གི་ཆློ་ག་

སེ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསམས་ན་བསྒྲུབ་བའི་ནད་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་རློ། རློགས་

རིམ་པས་བསྒྲུབ་བའི་ནད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཆློ་ག་གསུམ་པློ་འདི་ནི་ནད་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཞི་བར་བེད་པའི་ཐབས་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་མི་འདའ་བས་

ན་དམ་ཚིག་སེ་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

༈ དྲུག་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་སློན་པའི་གསུང་ལ་

འཇུག་པ། རི་ལམ་གི་དཔེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པའི་

དགློས་པ། སྒྲུབ་པ་པློ་གཉིས་ཀིས་རི་ལམ་གི་མཚན་མ་མཐློང་ཚུལ། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

སྒྲུབ་པ་ལ་རི་ལམ་དཔེར་བཀློད་ནས་ཐེ་ཚོམ་གཅློད་པ། དེ་ལྟར་བཤད་པས་འཁློར་

རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་བཞུགས་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། 

དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆློ་གར་གཏློགས་པའི་ལས་ཚོགས་བཤད་པའི་རེས་དེ་ནས་ཡེ་ཤེས་

ཀློ་བ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་འློད་པློ་ཆེ་སེ་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་འདློད་ཡློན་

ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ཐློབ་པའི་ལམ་སློན་པའི་རྒྱལ་

པློ། རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འློག་ནས་འཆད་པའི་དློན་སློན་པའི་གསུང་ནི་

འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཕི་ནང་གི་ཆློས་རྣམས་ཆློས་ཅན། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྱེས་པ་

ཡིན་ཏེ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རྐེན་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རི་ལམ་གི་རི་དང་

ཁང་ཁིམ་ལྟ་བུའློ། །རི་ལམ་གི་དཔེས་སྤིར་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་

དང་། ཁད་པར་དུ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་འློད་གསལ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་ཆློས་ཅན། དགློས་པ་ཡློད་དེ། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་

པར་དག་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་འཁྲུལ་པ་སེ་རག་ཆད་དུ་ལྟ་བའི་

སྒློ་ནས་འཁློར་བར་འཁློར་བའི་ར་བ་བདེན་འཛིན་འཇློམས་པར་བེད་པ་ལ་རློ་རེ་ཕ་

ལམ་གིས་བག་རི་འཇློམས་པར་བེད་པ་ལྟར་རློགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། མདློར་བསན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་པློ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་དང་། དྲང་

ངེས་ཀི་བཟླས་པའི་དློན་ལ་བརློན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་སྤློད་པའི་མཐར་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པ་ཡིས་རི་ལམ་གི་མཚན་མའི་དབེ་བ་གཉིས་སུ་རག་ཏུ་མཐློང་སེ། སངས་

རྒྱས་རློགས་རིམ་པས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་མཚན་མ་དང་། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བསྐྱེད་རིམ་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་ཁད་པར་ཅན་

བསྒྲུབ་པའི་མཚན་མ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མཐློང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་རི་ལམ་གི་མཚན་མ་མཐློང་ཚུལ་དང་། 

དམ་ཚིག་ཉམས་པས་རི་ལམ་ངན་པ་མཐློང་ཚུལ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། དངློས་

ཀི་དློན་དང་། བཤད་པའི་དློན་བསྡུ་བ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་རི་ལམ་དང་། འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་

པའི་རི་ལམ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་

གཞན་བསན་པ་དང་། འཇིག་རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་གཞན་བསན་

པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་བཤད་

པའི་རི་ལམ་འདི་ནི་འབས་བུ་ཆེན་པློ་འགྲུབ་པའི་མཚན་མ་ཡིན་པས་རི་ལམ་ཆེན་པློ་

དང་། མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག མི་སླུ་བས་ན་གནས་ཏེ་དེ་ཡང་ལམ་གི་དུས་གང་དུ་

འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་དུས་དེར་བྱུང་ན་མི་སླུ་བ་ཡིན་གི་དེའི་ས་རློལ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་

མི་སླུ་བ་མིན་ནློ། །རེན་སེམས་དབེན་པས་སྤློད་པའི་མཐར་རི་ལམ་དུ་རང་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ཀི་འློད་ནི་བཟང་པློར་ཏེ་མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་དང་དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུས་

བརྒྱན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུར་མཐློང་བ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པས་སྤློད་པའི་མཐར་རི་ལམ་དུ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆློག་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ཐློབ་པ་སེ་

མཐློང་བ་དང་། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་རི་ལམ་དུ་བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་

མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཐློབ་པར་མཐློང་ཞིང་རི་བ་ནི་སྒྱུ་

ལུས་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རྣམས་མྱུར་དུ་ཐློབ་ཏུ་ཉེ་

བའི་མཚན་མ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། །རློ་རེ་རློགས་རིམ་ལ་གནས་པ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེས་སྤློད་པའི་མཐར་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་ཚངས་པ་

དང་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པས་རང་ཉིད་ལ་མཆློད་པ་བེད་པར་མཐློང་བ་དང་། རང་ཉིད་

ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་འློད་འདྲ་སེ་དེ་དང་མཚུངས་

པའི་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་གཟུགས་སུ་གྱུར་པ་ལ་འཁློར་གི་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས་རག་ཏུ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་བེད་

པ་མཐློང་བ་དང་། རི་ལམ་དག་ན་རང་གི་གཟུགས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་འམ་མི་བསྐྱློད་

པ་དང་གཟུགས་ཆེན་པློ་རྣམ་སྣང་དང་གགས་པ་ཆེན་པློ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དང་

རློ་རེ་ཆློས་འློད་དཔག་མེད་དང་གསང་བ་རློ་རེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་སེ། གགས་པ་ཆེན་པློ་

དེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པར་མཐློང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཆེན་པློ་ཉན་ཐློས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བའི་རི་ལམ་བཟང་པློ་འདི་འདྲ་མཐློང་བར་གྱུར་

པ་སེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་སེར་བ་སེ་

འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པས་སྤློད་པའི་མཐར་རི་ལམ་དུ་རྣ་རྒྱན་ལ་

སློགས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མློ་ཡིད་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འློང་བ་དང་མིའི་ཁིའུ་དང་བུ་མློ་དག་མཐློང་ན་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་དངློས་

གྲུབ་རྣམས་མྱུར་དུ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་རློ་རེ་

རློགས་རིམ་ལ་གནས་པའི་དམ་ཚིག་སྦྱློར་བ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབློར་པས་སྤློད་པའི་

མཐར་རི་ལམ་དུ་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ངེས་པར་མཐློང་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ནི་དགེས་

པར་གྱུར་ནས་ཀང་རིམ་གཉིས་ཀི་དློན་ཟབ་མློ་བརློད་བར་ཆུད་པའི་ཆློས་ཀི་མཛོད་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་གེགས་བམ་རང་ཉིད་ལ་སྩློལ་བ་དང་རང་གི་ལུས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

བསྒྱུར་བའི་སེ་ཆློས་ཀི་སན་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་ཁིའི་སེང་དུ་བཞུགས་ནས་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་གི་འཁློར་གིས་ཡློངས་སུ་བསློར་བ་རིས་ན་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་ཏུ་ཉེ་བའི་མཚན་མ་མཐློང་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བསམ་གཏན་དམ་ཚིག་ཅན་གིས་བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་

སྤློད་པའི་མཐར་རི་ལམ་དུ་ཀུན་དགའ་ར་བ་སེ་དཀའ་ཐུབ་ཀི་གནས་དང་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་རྒྱལ་པློའི་རེད་མློ་བེད་པའི་གནས་དེ་དག ལྷ་དང་མིའི་བུ་དང་བུ་མློ་ལ་སློགས་

པས་བརྒྱན་པ་སེ་གང་བ་མཐློང་བ་དང་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས་

མངློན་པར་དབང་བསྐུར་བ་རི་ལམ་དུ་མཐློང་བ་དང་རིག་པ་འཛིན་པའི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་

པློ་ཡིས་རང་ཉིད་ལ་མཆློད་པ་བེད་པར་མཐློང་བ་དེས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བིན་

གིས་བརླབས་པ་སེ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་གྲུབ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་

སྤློད་པའི་མཐར་རློ་རེ་འཆང་གིས་རྒྱུད་འདིར་བསན་པ་དང་གཞན་དུ་བསན་པ་ལས་
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བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་པའི་རི་ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་བཟང་པློ་མཐློང་ཞིང་རིས་ན་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་སེ་ཐ་མལ་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་བ་ན་མེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་བློས་ཏེ་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་སློད་པ་སློགས་ཀི་ར་ལྟུང་བྱུང་

བའི་དམ་ཚིག་ཉམས་པས་རི་ལམ་དུ་གདློལ་པ་མློ་དང་། ཁི་མློ་དང་ལ་སློགས་པས་

རྒློད་མ་དང་སྤེའུ་མློ་དང་ཡི་དྭགས་མློ་དང་སྦྱློར་བ་མཐློང་ཞིང་རིས་ན་བདེན་བཞི་

རློགས་པའི་བློ་དང་ལྡན་ཞིང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་

ཡང་ཕི་མར་སེམས་ཀི་གནས་ནི་སེ་ངན་འགློའི་ལུས་སུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། སྙིམ་པའི་མེ་ཏློག་ལས། གལ་ཏེ་གདློལ་པ་མློའམ་ཁི་མློའམ་

རྒློད་མ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་བདག་ཉིད་སྦྱློར་བར་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ཏེ་

བརན་པའི་བློས་མཐློང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་བློ་ལྡན་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་

པའི་སེམས་ཀིས་གནས་ཏེ་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་རི་ལམ་གི་

མཚན་མ་བཟང་པློར་ཡང་བཤད་དློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། རི་ལམ་གི་དཔེས་སྤི་དློན་གི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་

པ་དང་། རི་ལམ་གི་དཔེས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་

པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། རི་ལམ་གི་དཔེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་བསན་པ། དེ་ལ་བ་བེད་མི་རུང་བར་འཛིན་པའི་དློགས་

པ་བསལ་བ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ལ་ཆློས་རྣམས་དང་རི་ལམ་

དཔེ་དློན་དུ་སྦྱློར་བ་འདི་ནི་རི་ལམ་དཔེར་བས་ནས་སད་དུས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ལ་དེ་
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ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལས་མི་འདའ་

བས་ན་དམ་ཚིག དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་གཅློད་པར་བེད་པས་ན་སྙིང་པློའ ློ། །སད་

དུས་ཀི་སྣློད་བཅུད་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་

སློང་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གནས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རི་ལམ་དུ་རང་གི་སེམས་ལ་རི་ཁང་ཁིམ་ལ་སློགས་པ་སྣང་བ་ནི་

རང་གི་སེམས་ཀིས་དམིགས་པ་སེ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་བཞིན་ནློ། །འློ་ན་སྣློད་

བཅུད་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ན་སེམས་དེ་གང་ལ་གནས་ཞེ་

ན། སེམས་འདི་ཡང་ཆློས་ཅན། སེམས་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཐ་དད་དུ་གནས་

པ་མེད་དེ། ནམ་མཁའ་རློ་རེ་སེ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལ་གནས་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཆློས་ཉིད་བདེན་པར་མེད་དེ། ཆློས་ཅན་བདེན་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡློད་དེ། 

ར་ཤེ་ལས། མི་སློང་ཅུང་ཟད་ཡློད་མིན་ན། །སློང་པ་ཡློད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་

དང་། འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བདེན་གྲུབ་རྫུན་པ་ལ་བརེན་པ་མི་སྲིད་ཅིང་རེན་དང་

བརེན་པའི་འབེལ་བ་མེད་ན་ཆློས་ཉིད་དང་ཆློས་ཅན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་རི་

ལམ་དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་ལ་བདེན་རྫུན་གི་ཁད་པར་མེད་དེ། སྤློད་བསྡུས་ལས། 

ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དབང་སློགས་རྣམས། །ཤེས་པ་གཉིས་པློ་དེ་འདིར་

ལེགས་འདུས་ནས། །སློང་ཆེན་གྱུར་པས་གང་ཞིག་གཉིད་ལློག་པ། །རླུང་ལ་བརེན་

པས་ངེས་པར་རི་ལམ་མཐློང་། །རི་ལམ་འབས་བུ་འདློད་པས་ཀུན་བཏགས་

པ། །གཉིད་ལློག་སད་ལ་དབེ་བ་ཡློད་མ་ཡིན། །ཆློས་རྣམས་དེ་ཀུན་རི་ལམ་ལྟ་བུ་
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སེ། །བརྫུན་དང་བདེན་པ་དག་ཀང་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་བ་བེད་འཇློག་པ་

འགལ་བར་ཞུས་པ་དང་། དེ་གཉིས་མི་འགལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགློངས་པ་

ཡིན་པར་བསན་པའི་ལན་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པས་སློང་པར་བསན་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལ་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་རི་ལམ་གི་དཔེས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པར་བསན་པ་ལ་རད་དུ་གྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅློད་

པར་བེད་པའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཞུས་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་འློག་ནས་པ་འབྱུང་བའི་

བཀའི་དློན་འདི་ཅི་ཞིག་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའློ། །བཀའ་ཡི་དློན་འདི་གང་ཡིན་སྙམ་ན་

ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ལ་ཆློས་ཀི་དེ་ཉིད་དེ་ནམ་མཁའ་ལྟར་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་རྒྱུ་ལས་ནམ་མཁའ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སློང་པའི་འབས་བུ་བསྒློམས་པ་སེ་འབྱུང་བ་ཀུན་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ཨེ་མའློ་ངློ་མཚར་

བ་ལས་བྱུང་བའློ། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རློགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་

ན་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡློད་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ན་ནི་རྒྱུ་ལས་འབས་

བུ་འབྱུང་བའི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སློང་ནས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མི་རེད་པས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སློང་པ་དང་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་བ་བེད་འཇློག་པ་

མི་འགལ་བར་ཤེས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ནམ་མཁའི་དཔེས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སློང་ཉིད་ཆློས་ཅན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀུན་ལ་ཁབ་པར་བསན་པ་དང་། ནམ་མཁའི་དཔེས་དུ་མ་རློ་གཅིག་གི་དློན་བསན་པ་

དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་དེ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །

འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་

བློས་ནས་ནམ་མཁའ་ནི་བུམ་སྣམ་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་གང་དང་ཡང་མི་ལྡན་པ་སེ། 

གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ནམ་མཁའ་ནི་ཐློགས་པའི་རེག་བ་

བཀག་ཙམ་ལ་འཇློག་ལ་བུམ་སྣམ་སློགས་ནི་ཐློགས་བཅས་ལ་འཇློག་པའི་ཕིར། དཔེ་

དེ་བཞིན་དུ་འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཅེས་བློས་ནས། རི་ལམ་ལྟ་བུ་སེ་རི་ལམ་དང་རི་ལམ་གི་དམ་ཚིག་གི་ལས་བྱུང་བ་སེ་

རི་ལམ་གིས་མཚོན་པའི་སད་དུས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་རེས་

སུ་རློགས་པར་བ་བ་སེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་ཉིད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རི་ལམ་དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རློབ་

བདེན་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་ཉིད་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །ནམ་མཁའ་དེ་བུམ་སྣམ་སློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་

སེ། ངློ་བློ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ། ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་ན་བུམ་པ་ཆློས་

ཅན། རང་གི་གློ་སར་ཐློགས་པའི་རེག་པ་གཞན་འབྱུང་བའི་གློ་བཀག་པ་མིན་པར་

ཐལ། ཐློགས་པའི་རེག་པ་བཀག་པ་དེ་དང་ངློ་བློ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་དེ་བཞིན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དུ་རི་ལམ་དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཆློས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་

པ་དང་ངློ་བློ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་ན་དེ་ཆློས་ཅན། 

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་དང་ངློ་བློ་ཐ་དད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ནམ་མཁའ་དང་གཟུགས་ཅན་གི་དངློས་པློ་རྣམས་ངློ་བློ་

གཅིག་ལ། ལྡློག་པ་ཐ་དད་པ་དང་ནམ་མཁས་གཟུགས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ལྟར་དུ་རི་

ལམ་དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་དང་ངློ་བློ་

གཅིག་ལ་ལྡློག་པ་ཐ་དད་པ་དང་སློང་ཉིད་དེ་ཆློས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནློ། །ནམ་

མཁའ་དེས་གཟུགས་ཅན་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དུ་གཏློགས་པ་སེ་དེ་ལ་ཁབ་ཀང་ཁབ་པ་

དེ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་དུ་མི་མངློན་པ་དང་། དེ་ན་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་

ལྟ་བ་སེ་སློང་བའློ་སྙམ་དུ་ཡང་མི་སེམས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་

པ་དེས་རི་ལམ་དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དང་། ཁབ་པ་དེ་གཟུགས་

ཅན་ལྟར་མི་མངློན་པར་ཤེས་པར་བ་བ་དང་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ལ་རློག་པ་མེད་པ་དང་གཉིས་སྣང་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། སློན་པས་འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས། འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ཐློགས་པའི་

རེག་པ་བཀག་ཙམ་དེ་ཚུར་མཐློང་གི་དབང་ཤེས་ལ་མངློན་སུམ་དུ་བརག་ཏུ་སེ་བཞག་

ཏུ་མེད་ཅིང་བལྟར་མི་སྣང་བ་དང་རིག་པ་ལ་སློགས་པ་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་

དུ་འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་

ནས་རི་ལམ་དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པས་སློང་པར་ནམ་མཁའ་དང་འདྲ་བ་སེ་རེས་སུ་རློགས་པར་བ་བ་སེ་ཚུར་མཐློང་གི་

དབང་ཤེས་ལ་མངློན་སུམ་དུ་བཞག་ཏུ་མེད་ཅིང་བལྟར་མི་སྣང་བ་དང་ཆློས་ཀུན་ལ་

ཁབ་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་

ནས་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། གནས་ཏེ་ཡུལ་ལ་རློ་རེ་ལྟར་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་

ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་ཚིག རློད་བེད་སྒའི་བརློད་བར་གྱུར་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་

སེམས་ཏེ་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་ཆློས་ཐམས་ཅད་དེ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་རྣམས་ཆློས་

ཅན། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པའི་རེས་སུ་སློང་བ་སེ་དེས་ཁབ་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལྟ་སེ་སེམས་དང་སེམས་ཀི་

ཆློས་ཉིད་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་ཁམས་

གང་ཡིན་པའི་སྣློད་བཅུད་རྣམས་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ་གཉིས་པློ་དེ་དག་དློན་ཡིན་

ལུགས་ལ་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་བློས་ཀང་དེ་ལྟར་གཉིས་སུ་བར་མེད་པའློ། །

ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་འདི་

ལྟ་སེ་དཔེར་ན། སྡུད་པ་ལས། མཁའ་ལ་རླུང་བརེན་དེ་ལ་ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་བརེན། །དེ་ལ་

ས་ཆེན་འདི་བརེན་དེ་ལ་འགློ་བ་བརེན། །ཞེས་གསུངས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་གནས་པ་སེ་བརེན་པ་ཡིན་ན་ནམ་མཁའ་གང་ལ་བརེན་པ་ཡིན་

ཞེ་ན། ནམ་མཁའི་ཁམས་དེ་ཡང་འདློད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་དློན་དམ་པར་གནས་པ་

མ་ཡིན། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཡང་དློན་དམ་པར་གནས་པ་མ་ཡིན། གཟུགས་མེད་

པའི་ཁམས་ན་ཡང་དློན་དམ་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེན་དང་བརེན་པ་དང་གནས་

དང་གནས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པའི་ཕིར། ཆློས་གང་ཁམས་གསུམ་ན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་དློ། །ཆློས་གང་ལ་རང་

བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་འདི་ནི་ཆློས་དེ་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་

བརག་པ་སེ་བཞག་པར་མི་ནུས་སློ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན་འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་ཕུང་སློགས་ཀི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ལ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞི་དང་ར་བ་མེད་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སྒྱུ་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་འབྱུང་བའི་གནས་བསན་པ་དང་། ཡིད་

ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་སྐུས་ཁབ་པར་བསན་པ་དང་། སྒྱུ་མའི་སྐུའི་ངློ་བློ་ཉིད་བསན་པ་

དང་། དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་བདེན་གཉིས་གང་དུ་གནས་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། 

དང་པློ་ནི། སློན་པས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀཻ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རློ་རེའི་སྐུ་འབྱུང་བའི་

གནས་སུ་བེད་པ་སེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་

ལུས་ཏེ་འདློད་པའི་ཁམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས། ངག་སེ་གཟུགས་ཀི་ཁམས་

ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས། སེམས་ཏེ་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ལ་རང་བཞིན་

གིས་མི་གནས་སློ། །ཆློས་གང་ཁམས་གསུམ་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་པ་དེ་ལ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་དློ། །དེས་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་འདི་

དློན་དམ་པར་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་

འཆད་པའི་རློ་རེའི་སྐུ་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་ནློ། གཉིས་པ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཀཻ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་

བློས་ནས་རི་ལམ་དེ་ནི་བདག་གིས་ཁམས་གསུམ་སེ། སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་གི་རྒྱུད་ལ་རི་ལམ་དང་འདི་འདྲ་བ་གཅིག་མཐློང་བར་བའློ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་

སློ། །མི་སེ་རི་ལམ་རི་མཁན་ཡང་བདག་གིས་རི་ལམ་འདི་དང་འདི་འདྲ་བ་གཅིག་

མཐློང་བར་བའློ་སྙམ་དུ་རི་ལམ་གང་རིས་ཐམས་ཅད་རི་བ་པློའི་འདུན་པའི་དབང་

གིས་རི་བར་མི་སེམས་སློ། །དེས་ན་རི་ལམ་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བློ་སློན་དུ་གཏློང་

བའི་བེད་པ་པློ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བའི་རེན་འབེལ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་

གསུམ་སེ་སད་དུས་ཀི་སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་གི་དགེ་མི་དགེའི་བ་བ་

དེ་དག་རྣམས་ཀང་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སེ་རྫུན་པ་དང་རི་ལམ་དང་འདྲ་བར་མི་བདེན་ཀང་

རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་དང་རི་ལམ་ལས་བྱུང་བ་སེ་རི་

ལམ་བཞིན་དུ་རྫུན་པར་གནས་པའློ། །

དེ་བཞིན་དུ་འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཅེས་བློས་ནས་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་སངས་རྒྱས་དང་ས་རབ་

དགའ་སློགས་ལ་བཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་དང་སྐྱེ་

གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་རགས་པ་

གནས་སབས་པ་དང་ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་གཉིས་ལས། ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་ནི་

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་ཟད་དེ་དཔེར་ན། རི་ལམ་དུ་ཤར་བའི་

གང་ཟག་ལ་ངར་འཛིན་པའི་བདག་གི་གནས་སུ་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་རེས་སུ་རློགས་

པར་བའློ། །གློང་དུ་རི་ལམ་གཉིས་ཟླློས་སློ་སྙམ་ན་དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། ས་མ་ནི་རི་ལམ་



  660  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དང་སད་དུས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་རྫུན་མཚུངས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དང་། 

འདིར་ནི་དག་མ་དག་གི་གང་ཟག་ཏུ་ཐ་སྙད་འདློགས་པའི་གཞི་ཐམས་ཅད་མཐར་

གཏུགས་ན་རླུང་སེམས་ཙམ་གི་ལུས་སུ་ཟད་པ་སེ་རི་ལམ་དུ་ཤར་བའི་གང་ཟག་གི་

ལུས་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སློན་པས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། 

ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ནི་འཇིག་རེན་གི་རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་

དེ་ལས་འཕྲལ་གི་འདློད་དློན་ཐམས་ཅད་བསངས་པ་ཙམ་གིས་འབྱུང་བའི་ཡློན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་སེ་དེ་འདྲ་བའི་རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་

ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་སེམས་ཅན་གང་གིས་གསེར་རམ་རིན་པློ་ཆེའམ་དངུལ་ལ་

སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་སེ། བསངས་ན་གང་བསངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བསམས་པ་ཙམ་གིས་དེའི་མློད་ལ་འབློར་བར་བེད་དློ། །གསེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་

པློ་ཆེ་དེ་དག་ཀང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་པས་དཔད་ན་གསློལ་བ་

འདེབས་པ་པློའི་སེམས་ལ་ཡང་མི་གནས་ཤིང་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལ་ཡང་གནས་

པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་

བློས་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལམ་གི་རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་དང་འབས་བུའི་སངས་རྒྱས་དང་

དེ་གཉིས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དེ་དེ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་

འདས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བར་རེས་སུ་རློགས་པར་བའློ། །འདྲ་

ཚུལ་ནི། རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་དང་འདྲ་དངློས་གྲུབ་ནི་གསེར་དངུལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་དང་འདྲ། རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་ལས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་

འདས་ཀི་དངློས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལས་གསེར་ལ་སློགས་པའི་

རིན་པློ་ཆེ་འབྱུང་བ་དང་འདྲ། རྒྱུ་རློ་རེ་འཆང་ལས་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དེ་

ཡང་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངློར་མེད་པ་ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་

ལས་གསེར་ལ་སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་འབྱུང་བ་དེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་

ཤེས་ཀི་ངློར་མེད་པ་དང་འདྲའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། འཁློར་གིས་ཞུས་པ་དང་། སློན་པས་དེའི་ལན་མཛད་པ་དང་། 

ཁད་པར་དུ་རློ་རེ་འཆང་གི་དངློས་གྲུབ་ལ་ཞུས་ལན་མཛད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པློ་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐུའི་ངློ་བློ་ཉིད་བསན་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགེས་པའི་དབང་པློ་ལྔ་བདེ་བའི་སྤན་

གདངས་པ་སེ་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་འཆང་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །སློན་པ་ལ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་བློས་ནས་གང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་མཁའི་རེས་སུ་འབང་བ་སེ་དེ་དང་

མཚུངས་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་སློང་པ་དང་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་

དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དང་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སེ་

མདློར་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རྣམས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་ངློ་མཚར་ཞིང་རད་

དུ་གྱུར་ཏློ། །ངློ་མཚར་བ་དེ་ནས་འཁློར་གི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་

ན་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ཞབས་གཉིས་ལ་བཏུད་ཅིང་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་
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ཅེས་གསློལ་ཏློ། །གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཁེད་ཀི་འཕྲེང་བ་ལ་སློགས་པའི་སགས་ཀི་

བཟླས་པ་ཐམས་ཅད་དང་རློ་རེ་བསམ་གཏན་གི་ལྷའི་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྲུབ་པར་

བ་བའི་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མདློར་

བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་སེ་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པའི་དངློས་གྲུབ་གཉིས་པློ་དེ་དག་

འཕྲེང་སགས་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་རློ་རེ་བསམ་གཏན་གི་ལྷའི་སྐུ་གཉིས་གང་

ལ་གནས་པ་ལགས་ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པས་གང་ལ་

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

བརེན་ནས་འབྱུང་བར་བསན་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་དངློས་གྲུབ་དང་དེའི་གཞི་

རྣམས་བདེན་པར་དམིགས་སུ་ཡློད་པར་དགག་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། 

འཁློར་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་

བིན་ནས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་

གསུངས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་

སགས་པ་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནི་

སྒྲུབ་པ་པློའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས་

སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་གདློད་མ་ནས་དློན་དམ་པར་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ར་རྒྱུད་

དུ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ཞེས་དྲི་བ་བཀློད་ནས། དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་སྒྲུབ་པ་



  663  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པློའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྣམས་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

འགེལ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་མ་བཀློད་པ་ནི་ཤུགས་ཀིས་ཤེས་ནུས་པས་

མ་བསན་པའམ་སྦས་ནས་བསན་པའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་རེན་སྒྲུབ་པ་པློ་

རྣམས་གཏན་ནས་མེད་པར་ཐལ།  དངློས་གྲུབ་གཉིས་དང་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་

རྣམས་དློན་དམ་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་དེ་གཉིས་པློ་དློན་དམ་པར་མེད་ལ་འློན་

ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་སགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

སློབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་པློ་

བདག་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་ལ་ནི་གནས་པ་སེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ཁློ་ན་རེ། འློ་ན་དངློས་གྲུབ་གཉིས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་

པར་ཐལ། དེ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

དེའི་སྐྱློན་མེད་དེ། རེན་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་དེ་དག་ཀང་འདློད་

པའི་ཁམས་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་མི་གནས་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས། 

སེམས་ཀང་ལུས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས། ལུས་ཀང་སེམས་ལ་རང་བཞིན་

གིས་མི་གནས། ངག་ཀང་སེམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་སེམས་ཀང་ངག་ལ་

རང་བཞིན་གིས་མི་གནས། ངག་ཀང་ལུས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་ལུས་ཀང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ངག་ལ་རང་བཞིན་གིས་མི་གནས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རེན་དང་བརེན་པ་ཐམས་

ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་དློན་དམ་པར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དག་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སློན་པས་འཁློར་རྣམས་ལ་ལན་མཛད་པ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་

ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་རང་

གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་ཆློས་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་དེ་གང་ནས་བྱུང་

ཞིང་གང་ན་གནས་ཞེས་ཞུས་སློ། །དཔལ་རློ་རེ་སེམས་དཔས་བཀའ་སྩལ་པ། དྲུག་

པ་རློ་རེ་འཆང་དེ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་འབས་

བུའི་ས་ལ་གནས་སློ། །འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་ག ཤེགས་པ་རྣམས་

ཀིས་གསློལ་བ། དེ་ཡང་ལུས་ངག་གཉིས་སེམས་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་

ཤུགས་ཀིས་གློ་ནུས་པ་ལ་དགློངས་ནས་སེམས་གང་ལ་གནས། སློན་པས་བཀའ་

སྩལ་པ། སེམས་དེ་ནམ་མཁའ་སེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་པ་ལ་གནས་

སློ། །འཁློར་རྣམས་ཀིས་གསློལ་བ་ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེ་གང་ལ་

གནས། སློན་པས་བཀའ་སྩལ་པ། གང་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་གནས་

པའི་རང་བཞིན་སློང་པ་ཉིད་ལ་གནས་སློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་སྤི་དློན་གི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་

པ་དེ་ལ་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། ཐུན་མློང་མིན་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་པ་ལ་

རད་དུ་གྱུར་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་ཆློད་དེ་རང་གི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཏུ་གནས་ནས་སེམས་ཤིང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁློད་པར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་གནས་ཐམས་ཅད་བརློད་བར་འདུས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ལས་སྣློད་བཅུད་ཀི་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཅན་གི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སློང་པ་ཉིད་

རློགས་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་སྙིང་པློ་དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་

གཉིས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུད་ལ་རློ་རེ་སེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་ནི་བརློད་བ་དློན་

གི་ལེའུ་དང་། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལ་ཡང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་བཅློ་

ལྔ་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་སྙམ་ན། དེ་ནས་

རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་ཞེས་པ་ནས། གསུང་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཞེས་པའི་བར་

དགློངས་པ་མིན་པས་བཤད། རློ་རེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི་ཞེས་པ་ནས། འདློད་པ་དང་ཐར་

པའི་དམ་ཚིག་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དམ་ཚིག་སྙིང་པློའི་རློ་རེ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། ལྷག་མ་

རྣམས་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད་པའློ། །དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་དེ་དགློངས་པ་

འགེལ་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དགློངས་དགློངས་མིན་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་རྣམས་

ཀིས་བཀྲལ་བས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ་རྣལ་འབློར་གི་སྤློད་པ་དང་། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་

ལས་ཚོགས། རིགས་ཀི་དབེ་བས་ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་བ། སྣློད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་

ཆློ་ག དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆློ་གར་གཏློགས་པའི་ལས་ཚོགས་གཞན་བསན་པ། སྒྱུ་མ་ལྟ་
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བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསན་པ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་བཤད་གཉིས་

ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་གང་ཟག་ལྔའི་རྒྱུད་ལ་འློད་གསལ་

དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་ཆགས་པ་ནི་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའི་

དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་

ལ། ལེའུ་ས་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་

བཤད་པ། ལེའུ་དེ་བཤད་ཟིན་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། སར་བཤད་

པའི་མཆློག་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགྲུབ་པ་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་

བ་ཐློབ་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་པ་དེ་བསན་པའི་ཕིར། སློབ་མ་སྣློད་དུ་རུང་བར་བ་བའི་

དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་འདི་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་དང་། དངློས་གྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་དང་། སྤློད་

པའི་ཆློ་ག་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ཉན་པའི་བསམ་པས་

གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་མཆློད་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་བཤད་པ་དང་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། གསློལ་བ་བཏབ་བློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་འདུས་པ་ཉན་པའི་

འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སར་དཀིལ་འཁློར་

བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་མ་ཟད་སར་

ཡང་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་

འདུས་པར་གྱུར་ནས་སློ། །གང་ལ་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་

རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལའློ། །བསམ་པ་གང་གིས་ན་དཀིལ་འཁློར་ཉན་པའི་བསམ་པས་

སློ། །དློན་གང་ལ་ན་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་རློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བེད་ཀི་རློ་རེ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་རས་ཀི་

མཆློད་པའི་སྤིན་གི་ཚོགས་ཀིས་མཆློད་པར་བས་ཏེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་ཡློན་ཏན་རློད་བེད་ཀི་ལེའུ་བཞི་

པར་གསུངས་པའི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཞི་བ། །ཞེས་སློགས་ཀི་བསློད་ཚིག་

གིས་བསློད་ནས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སྤིའི་དློན་དང་། ཡན་ལག་གི་དློན་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། 

ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་འདིར་སློབ་དཔློན་གི་ལས་སུ་བ་བའི་རིམ་པ་དང་། དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་དང་། རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པའི་ཆློ་ག་རྣམས་བསན་ལ། 

དེ་ཡང་སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་སབས་སུ་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་ལ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། 

བཞི་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་པ། །བརྒྱད་དང་དེ་བཞིན་བཅུ་གཉིས་པ། །སློབ་དཔློན་སྤི་ཡི་

ལས་དང་ནི། །དངློས་གྲུབ་བརྟུལ་ཞུགས་སློམ་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དློན་དེའི་འགེལ་

པར། བདག་གི་དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་བིས་ཏེ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པས་

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞིང་། གཞན་གི་དློན་དུ་དཀིལ་འཁློར་བིས་ཏེ་སློབ་མ་

གཞུག་པའི་ཆློ་གས་བཅུག་ལ་དབང་རྣམ་པ་བཞི་སྐུར་བར་བེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་འདིར་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་བི་བར་གསུངས་

པ་དེ་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེ་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་
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སྤློད་པ་དང་འབེལ་བ་དང་། སློབ་དཔློན་གི་ལས་ཀི་ཚེ་སློབ་མ་ཡློངས་སུ་སིན་པ་དང་

འབེལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བའློ། །གཞན་ཡང་ལེའུ་འདིར་གསུངས་པའི་རི་

ལུ་ཐློད་པ་ཁ་སྦྱློར་གི་ནང་དུ་བཞག་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པར་ཕི་རློལ་

གི་རས་ལས་བས་པ་འཁློར་ལློ་ལ་སློགས་པའི་ཕག་མཚན་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་

སུ་བཞག་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །རྒྱུད་འདིར་བ་མ་ལ་ལྟློས་པར་བ་བའི་ཕིར། ཡེ་

ཤེས་དབབ་པ་དང་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་པའི་འློག་ཏུ། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ནམ་

མཁའི་ཁམས། །ཡློངས་སུ་གང་བར་རབ་ཏུ་བསྒློམ། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་དཀིལ་

འཁློར་པའི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ལ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་

རྣམས་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཞུགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པ་དང་། བང་ཆུབ་རློ་རེས་སངས་

རྒྱས་ལ། །ཞེས་སློགས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་འློག་ཏུ་ལྷ་ངློ་སློན་པ་སློགས་གློ་

རིམ་འཁྲུགས་པ་མང་ངློ་། །དེ་ལ་འཁྲུགས་པ་སེབ་པ་དང་དཀིལ་འཁློར་འབི་བར་

གསུངས་པ་སློགས་ཀི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལེའུ་འདིར་

བཤད་དགློས་ཏེ་ལེའུ་འདིའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་

བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཞེས་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པར་སློན་

པར་གསུངས་པ་ནི་གང་ཞིག་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་གསུངས་པ་སློགས་ཀི་གཞུང་ལ་

བརེན་ནས་སྒྲུབ་པའང་མ་བཤད་ན། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་འདིར་སློབ་མ་གང་དུ་དབང་

བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་སློན་པའི་གཞུང་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དཀིལ་འཁློར་སློ་སློའི་དང་། ཐུན་མློང་གི་ཆློ་ག་དང་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ལ། སྐུ་དཀིལ་གི་དང་། གསུང་དཀིལ་གི་དང་། ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ཆློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ག་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློན་དུ་བཏང་

ནས་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། དེ་ཉིད་བསྡུས་པའི་ཆློ་གས་རེན་གི་

དཀིལ་འཁློར་བི་བ། དེ་ལ་བརེན་པའི་ལྷ་ལུས་དང་ཡིད་ཀིས་བིས་ཏེ་དགློད་པ། སྒྲུབ་

ཅིང་མཆློད་པ་དློན་བསྡུ་དང་བཅས་པ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་

ནས་བྱུང་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་

བཞིན་ཅན་གི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། ཉློན་མློངས་པའི་རི་དྭགས་

རྣམས་འཇློམས་པར་མཛད་པས་ན་སེང་གེའི་དམ་ཚིག་གི་རྒྱལ་པློ། སྐུ་རློ་རེའི་རིགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་

དགློངས་པ་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། ། 

གང་ན་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་མཉེས་པར་བེད་

པའི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འདིའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སློན་དུ་བཏང་བ་དེ་ནས་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

མཆློག ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བདུད་བཞིས་གཡློ་བར་མི་ནུས་པ་

དེ་དང་རབ་ཏུ་འདྲ་བ་དང་རྒྱུད་སེ་འློག་མའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་ཀུན་ལས་མཆློག་

ཏུ་གྱུར་པ་སེ་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བི་བར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་བི་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་

བསགས་པའི་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་རབ་ཏུ་གནས་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་

དེའློ། །དེའི་ཁད་པར་ནི་ར་ཐིག་གི་ངློས་རེ་རེ་ལ་ཁྲུ་བཞི་བཞི་སེ་མཐའ་ཀུན་ནས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསློར་བར་ཁྲུ་ནི་བཅུ་དྲུག་གི་ཚད་དུ་བའློ། །དབིབས་གྲུ་བཞི་པ་ལྷམ་པ་སེ་ཟླུམ་པློ་

མིན་པ་དང་དེས་མཚོན་པའི་སྒློ་བཞི་ལ་སློགས་པ་བ་ཞིང་གྲུ་བཞི་སྒློ་བཞི་པ་དེའི་ནང་

དུ་འཁློར་ལློའི་ཕྲེང་བས་བསློར་བའི་ཕློ་བང་ནང་མའི་འཁློར་ལློ་ནི་ཟླུམ་པློའ ློ། །དངློས་

པློ་གང་གིས་ན་རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པའི་ཐིག་ཚོན་གིས་སློ། །གང་ཟག་

གང་གིས་ན། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ནས་བཤད་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་གདབ་པའི་ཆློ་

ག་ངེས་པ་རློ་རེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་བརན་པློ་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་བིས་པ་དེ་ནས་རེན་

གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ལ་བརེན་པ་ལྷ་རྣམས་དགློད་པར་བ་ཞིང་བི་བར་བའློ། །དེ་ཡང་

སགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀུན་གི་དབུས་སུ་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བ་མཆློག་རློ་རེ་སེ་བདེ་

སློང་དབེར་མི་ཕེད་པ་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་ན་སྤན་མ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པའི་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཙོ་བློར་གནས་པ་བི་བར་བའློ། །རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་སློང་བའི་

ཚེ་མི་བསྐྱློད་པ་ནང་གི་ཤར་དང་ལ་སློགས་པས་རིན་འབྱུང་ལྷློ་འློད་དཔག་མེད་ནུབ། 

དློན་གྲུབ་བང་དུ་བི་བར་བ་ཞིང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་མཆློག་སེ་སྤན་མ་

དབུས་སུ་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ནང་གི་ཤར་ལྷློ་དང་མཱ་མ་ཀཱི་ལྷློ་ནུབ། 

གློས་དཀར་མློ་ནུབ་བང་སྒློལ་མ་བང་ཤར་དུ་བི་བ་དང་། གཟུགས་རློ་རེ་མ་ལ་སློགས་

པ་ཕིའི་ཤར་ལྷློ་ལ་སློགས་པའི་གྲྭ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགློད་པར་བ་ཞིང་། གཤིན་རེ་

གཤེད་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་བཞི་ཤར་ལ་སློགས་པའི་སྒློ་བཞིར་བི་བ་དང་། ཕ་རློལ་

གི་སློབས་ཆེན་པློ་གནློན་པའི་མི་གཡློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཁློ་བློ་ལྷག་མ་དང་བམས་པ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་ཤར་ལྷློ་ལ་སློགས་པའི་རང་རང་གི་གནས་སུ་བི་བར་བའློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ བཞི་པ་ནི། སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་

ཡིས་རང་གི་རློ་རེ་དང་ཕག་རྒྱའི་གསང་བའི་པདྨ་ཡང་དག་པར་འདུས་པར་བས་པའི་

སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཕག་རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

བསྐྱེད་དེ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། མཆློད་པའི་སབས་སུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་

བདེ་བས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་གསང་བ་

སྙློམས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་བ་བ་འདི་ནི་བ་མེད་ཀི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །བཤང་བ་དང་གཅི་བ་

ལ་སློགས་པའི་བདུད་རི་ལྔ་བེ་བག་ཏུ་སྐུ་དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་ངེས་པར་འབུལ་

ཞིང་། རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་བཟའ་བ་འདི་ནི་བ་མེད་ཀི་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་

ཀི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་གློ །དེ་ལྟར་

མཆློད་པ་གཉིས་ཀིས་གང་ལ་མཆློད་པའི་ཡུལ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློན་དུ་བཏང་ནས་

དཀིལ་འཁློར་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་

བི་བ། དེར་ལུས་དང་ཡིད་ཀིས་ལྷ་རྣམས་བིས་ཏེ་དགློད་པ། སྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ་དློན་

བསྡུ་དང་བཅས་པ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན་གསུང་



  672  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འློད་དཔག་མེད་གཙོ་བློར་བས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་རང་རང་གི་གནས་སུ་བཀློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་སྙམ་

པའི་ཐུགས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་ན་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་འདིའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སློན་དུ་བཏང་བ་དེ་ནས་གསུང་གི་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་མཆློག ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་བདུད་བཞིས་གཡློ་བར་

མི་ནུས་པ་དང་རབ་ཏུ་འདྲ་བ་རྒྱུད་སེ་འློག་མའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་ཀུན་ལས་

མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། གདབ་ཅིང་བི་བར་བའློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་བི་བར་བ་ཞེ་ན་

གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དངློས་པློ་གང་གིས་ན་རློ་

རེ་རིགས་ལྔའི་མདློག་ཅན་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་བསྒློམས་པའི་ཐིག་ཚོན་གིས་

སློ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ལ་སློགས་པར་བི་ཐིག་

གདབ་པའི་ཆློ་ག་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སློ། །ཁད་པར་

ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པར་བི་ན་ར་ཐིག་གི་ངློས་རེ་རེ་ལ་ཁྲུ་ལྔ་ལྔ་སེ་མཐའ་ཀུན་ནས་

བསློར་བའི་ཁྲུ་ནི་ཉི་ཤུའི་ཚད་དུ་བས་པ་དབིབས་གྲུ་ཡ་བཞི་པ་སྒློ་བཞི་པར་ལྡན་པ་

དེའི་དབུས་སུ་པདྨའི་ཕྲེང་བས་ཀུན་ནས་བསློར་བའི་ཕློ་བང་ནང་མའི་འཁློར་ལློ་ཆེན་

པློ་ནི་ཟླུམ་པློར་བི་བར་བའློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་

པར་བིས་ནས་མདློ་སེ་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་རུ་ལྷའི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐམས་ཅད་

ནི་བི་བར་བའློ། །གང་ཟག་གང་གིས་ན་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་རྒྱུད་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་གསུང་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་སློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་

དུ་ན་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེའི་དབུས་སུ་གློས་དཀར་མློ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པའི་ཚེ་

དཔག་མེད་ཀི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བཞག་པ་སེ་བི་བར་བ་ཞིང་སྐུ་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་

གནས་མཆློག་སེ་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་གཞན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀང་འློད་དཔག་མེད་གཙོ་བློར་སློང་བའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཉིད་དུ་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་དགློད་པར་བའློ། །དེ་ཡང་མི་བསྐྱློད་པ་ནུབ་དང་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ནུབ་

བང་གི་གནས་སུའློ། །དེ་ལྟར་ན་ལེའུ་འདིར་བི་བ་དང་དགློད་པར་གསུངས་པ་ལས་

ལུས་ཀིས་བི་བ་དང་ཡིད་ཀིས་བི་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་དང་པློ་ནི་ལག་པས་ཕག་རྒྱ་

དགློད་པ་དང་གཉིས་པ་ནི་ལྷ་དམ་ཚིག་པ་རྣམས་བསྐྱེད་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཤད་

དགློས་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་མ་བཤད་ན་ལེའུ་འདིའི་མཚམས་སྦྱློར་དུ་དཀིལ་འཁློར་གི་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར། ཞེས་གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་

བསྒྲུབ་པ་སློན་པར་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་ཀི་ཆློ་ག་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་

ཤེས་པའི་གསུང་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་དམ་

ཚིག་པའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་རློགས་པར་ཡློངས་སུ་གསལ་

བར་ཡང་དག་པར་བས་ཤིང་བསྒྲུབས་ནས་ནི། སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་རང་གི་རློ་རེ་དང་

ཕག་རྒྱའི་གསང་གནས་ཀི་པདྨ་འདུས་བས་ཤིང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཕག་

རྒྱའི་ཆློས་འབྱུང་ནང་དུ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་

བ་བ་དང་། མཆློད་པའི་སབས་སུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པློས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བ་བའི་གསང་བ་སྙློམས་

འཇུག་གི་མཆློད་པ་བའློ། །དེ་ལྟར་གསང་བ་སྙློམས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་འློན་ཏང་སེ་

བས་ན་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་དག་མཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་ཡང་བ་

མེད་ཀི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཤང་གཅི་དང་ཁུ་བ་ལ་སློགས་པའི་དམ་

ཚིག་སེ་བདུད་རི་ལྔས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཆློད་ཅིང་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་

ཟློས་ན་མངློན་པར་འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་མཆློད་

པ་གཉིས་པློ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཏེ་བ་མེད་པའི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །མཆློད་པ་གཉིས་ཀིས་

གང་ལ་མཆློད་པར་བ་བའི་ཡུལ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རློ་རེ་

འློད་དཔག་མེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། སྡུད་པ་པློའི་ཚིག་གིས་ཆློ་ག་ལྷག་མ་གསུངས་པའི་མཚམས་

སྦྱློར་བ། གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་དློན་བསྡུ་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། གསུང་

གི་དཀིལ་འཁློར་བཤད་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་

འདས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། སྒློ་

ཀུན་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཆློས་ཀི་ཆར་འབེབས་པར་བེད་པས་ན་སྤིན་ཏེ་ལྷའི་ཚོགས་རློ་

རེ་སེ་ལྷ་ལྷག་མ་སློ་སློའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་གསུངས་སློ། །གང་ན་སྣློད་མིན་ལ་རབ་

ཏུ་གསང་བར་བ་བའི་རིན་འབྱུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དཀིལ་འཁློར་གསང་བ་ཆེན་པློ་འདིའློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་རིགས་

པས་རློ་རེ་འཛིན་རིན་འབྱུང་དང་སློགས་པས་དློན་གྲུབ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་

གང་ཡིན་པའི་ལྷ་རང་རང་གི་གཟུགས་ནི་དབུས་སུ་ལེགས་པར་བིས་པའི་རེན་གི་

དཀིལ་འཁློར་དེ་ལ་རིན་འབྱུང་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་གི་ལྷ་གང་གཙོ་བློར་སློང་

བ་དེ་ཡི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བརློད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

མི་བསྐྱློད་པའི་གཟུགས་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དེའི་དབུས་སུ་བིས་པའི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་དེ་ལ་མི་བསྐྱློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བརློད་པའི་གནས་ཡིན་པ་ལྟ་

བུའློ། །དེས་ན་འདུས་པ་འདིར་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དཀིལ་འཁློར་སློ་གཉིས་ཡློད་ལ་དེ་

རྣམས་བསྡུ་ན་རིགས་ལྔ་དང་དེ་ཡང་རིགས་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འདུ་བ་ཡིན་

ཏེ། རིན་འབྱུང་གི་རིགས་རྣམས་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དང་། དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་རྣམས་

གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་། རློ་རེ་འཆང་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་གསང་བ་

ལས་བྱུང་བ་སེ་དེའི་ནང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་། ཐུགས་རློ་

རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་གནས་ཏེ་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་བ་

ཤེས་ཤིང་གསང་བ་སེ་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་ནས་མཆློད་པར་བ་བ་འདི་ནི་

སྣློད་མིན་ལ་རབ་ཏུ་གསང་བ་སེ་ཡང་དག་པའི་མན་ངག་ཡིན་ནློ། ། 

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

སློགས་པའི་ཆློ་ག་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་ཀི་དང་། 

བགེགས་བྱུང་ན་བཟླློག་པའི་དང་། བུམ་པའི་དང་། སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆློ་ག་དང་བཞི་ལས། 
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དང་པློ་ལ། ཕག་རྒྱ་དང་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་སྤིར་བསན་པ། ཕག་རྒྱ་དང་

བལ་བའི་ཆློ་གའི་དམིགས་བསལ་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་དང་། བསྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། ཐིག་འདེབས་

པ་དང་ཚོན་དགེ་བའི་སགས་བསན་པ། དེའི་གློགས་ཕག་རྒྱ་འདུ་བ་བ་བསན་པ་དང་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དཀིལ་འཁློར་སློ་སློའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་

དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སློན་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རློ་རེ་གསུང་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། ཅི་ཞིག་

མཛད་ནས་ན། ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། མི་སྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་ལློ་འབྱུང་བའི་ཐབས་དེ་བཤད་སྙམས་པའི་ཐུགས་རེ་

གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་སྐུ་རློ་རེ་

རྣམ་སྣང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད། ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་སྣློད་མིན་ལ་སྦ་བར་བ་བ་འདིའློ། །དེ་ཡང་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་དེ་ལ་འློག་ནས་འཆད་པའི་འབྲུ་གསུམ་པློ་འདི་ནི་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ། ཡིད་སྡུག་བསལ་བ་ལས་

སྐྱློབ་ཅིང་སེམས་དགའ་བར་བེད་པས་ན་སགས། ལྷར་གྱུར་པས་ན་སྙིང་པློའ ློ། །ཐིག་

གདབ་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་ཇི་སད་བཤད་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ན་ཡི་གེ 

སགས་རྣམས་འབྱུང་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པས་ན་གནས་སློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་

གསུམ་མློ། །དེ་ཡང་ཡི་གེ་གསུམ་བཟླ་ཞིང་རློ་རེ་རིགས་ལྔའི་མདློག་ཏུ་བཙོས་པའི་

ཐིག་སྐུད་སྣ་ལྔ་པ་ལྔས་ཐིག་གདབ་པ་དང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་ཚོན་རི་སྣ་ལྔ་དག་
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གིས་དགེ་བ་དག་ཏུ་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བདེ་བ་ཆེན་པློ་ལས་ཕིར་ཕློགས་པའི་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་

དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དགག་པ་དང་། དེས་ན་ཕག་རྒྱ་མ་དང་བཅས་པར་དཀིལ་འཁློར་

བི་བའི་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ་དང་། ཕག་རྒྱའི་རིགས་ཀི་དབེ་བས་ཕེ་བའི་ཆློ་ག་བསན་པ་

དང་། དེ་ལྟར་བས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། འདིར་ཁ་ཅིག་གིས། གཞུང་

འདིས་སྒྱུ་ལུས་པ་དང་ཟུང་འཇུག་པ་གཉིས་ཀིས་རང་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་སགས་ཡིན་

པས་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གསུམ་བརློད་ཅིང་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་མི་བ་བར་བསན་པ་ཡིན་ཟེར་

བ་མི་རིགས་ཏེ། གཞུང་འདིས་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་ལྟར་ཕག་རྒྱ་

དང་བལ་བའི་ཆློ་གས་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་མི་བ་བར་བསན་པ་ནི་འློག་གི །དེ་བས་

དམ་ཚིག་ཚུལ་ཤེས་པས། །ཞེས་སློགས་ཀིས་བཤད་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར་

དང་། ཕག་རྒྱ་མ་དང་བཅས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་བ་བར་གསལ་

བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་

ཀིས་སགས་ཀི་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཆློ་ག་ལྟར་ཕག་རྒྱ་དང་བལ་

བའི་ཆློ་གས་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་མི་བ་སེ་ཕག་རྒྱ་དང་བལ་བའི་སེམས་པས་དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་དང་བསྒྲུབ་པ་བས་ན་ཚེ་དེ་ལ་བང་ཆུབ་རེད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་ཏེ་ཕག་

རྒྱ་དང་བལ་བའི་ལམ་ལ་བང་ཆུབ་རིང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་དང་བལ་བའི་ལམ་ལ་བང་ཆུབ་རིང་བ་དེ་བས་ན་

དམ་ཚིག་སེ་ཕག་རྒྱའི་རིགས་ཀི་དབེ་བ་དང་ཚུལ་ཏེ་འདུས་པ་ལས་གསུངས་པའི་

རིག་མ་འདུ་བ་བ་ཤེས་པའི་སགས་པས་མཆློག་སེར་བར་བེད་པས་ན་ལྷ་སེ་རང་གི་
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ཕག་རྒྱ་མློ་རྣམས་ཕབ་ལ་མདུན་དུ་བཞག་ནས་སུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་སེ་དེའི་ལུས་

ལ་རིགས་ལྔར་གཏློགས་པའི་ལྷ་རྣམས་འགློད་པ་སློགས་ཀི་བསྒློམ་པ་སེ་བསྐྱེད་ནས་

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་ཐིག་ཚོན་གིས་བི་བ་དང་བསྒྲུབ་པ་དང་

མཆློད་པའི་རིམ་གིས་རྣམ་པར་བརག་པ་དེ་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་མ་དང་བཅས་པས་དཀིལ་འཁློར་བི་ཚུལ་སྤིར་

བསན་པ་ལས། ཡང་ན་ཕག་རྒྱའི་རིགས་ཀི་དབེ་བས་སློ་སློར་ཕེ་བའི་ཆློ་གས་དཀིལ་

འཁློར་བི་བ་བསན་ན། རང་ཉིད་རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དུ་བསྒློམས་པའི་སྒྲུབ་

པ་པློས་རང་གི་ཕག་རྒྱ་མ་བཙོ་བག་མཁན་གི་བུ་མློ་སྤན་མར་བསྐྱེད་པ་ལ་རང་འདྲའི་

ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་སེ་བཅུག་པར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་

གནས་ཏེ་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་བི་ཞིང་བསྒྲུབས་ཏེ་མཆློད་པར་བས་ན་སྐུ་

རློ་རེའི་ཡློན་ཏན་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པར་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་ཀིས་

གདུལ་བ་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །རང་

ཉིད་ཆློས་རྣམས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དུ་བསྒློམས་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ཕག་རྒྱ་གར་མཁན་གི་བུ་མློ་ཆློས་མ་སེ་གློས་དཀར་མློར་བསྐྱེད་

ནས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་སེ་བཅུག་པར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུང་གི་

དཀིལ་འཁློར་བི་ཞིང་བསྒྲུབས་ནས་མཆློད་པ་འདི་ནི་འདུས་པའི་གསུང་རློ་རེའི་

རིགས་ཀི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྣློད་མིན་ལ་རབ་ཏུ་གསང་བར་བ་བ་

དང་རག་པ་སེ་ཐློག་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་ཡིན་

ནློ། །རང་ཉིད་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ་སེ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པློས་རང་གི་ཕག་རྒྱ་རིགས་ངན་གི་བུ་མློ་མཱ་མ་ཀཱིར་བསྐྱེད་ནས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་

པ་དབབ་པ་སེ་བཅུག་པར་བས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བི་ཞིང་

བསྒྲུབས་ནས་མཆློད་པ་འདི་ནི་འདུས་པའི་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བ་དང་རང་གི་བ་མ་ནས་རློ་རེ་འཆང་གི་བར་དུ་གློང་

ནས་གློང་དུ་བརྒྱུད་པ་ལས་བྱུང་བ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པློའ ློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཕག་རྒྱ་མ་དང་བཅས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བིས་

ཤིང་བསྒྲུབས་ཏེ་མཆློད་པ་དེ་ལྟར་བས་ན་ཡིད་ལ་དབང་ཐློབ་པའི་སངས་རྒྱས་བང་

སེམས་རྣམས་རབ་ཏུ་དགེས་པར་གྱུར་ནས་ནི་སྒྲུབ་པ་པློའི་གནས་དེ་ཉིད་དུ་

གཤེགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བིན་གིས་རླློབ་ཅིང་གསང་བ་མཆློག་གི་དཀིལ་

འཁློར་བི་སྒྲུབ་རློགས་པ་དག་ཀང་སྩློལ་བར་མཛད་དློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་བས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་

སྤན་དྲངས་ཏེ་བསིམ་པ་དང་། ཕི་རློལ་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་དང་། ནང་

ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མཆློད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་

འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །གང་ཞེ་ན། སར་བཤད་པ་ལྟར་གི་ཕག་རྒྱ་མ་དང་བཅས་

པའི་སགས་ཀི་ལྷའི་སྐུ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་དཀིལ་

འཁློར་རློགས་པར་བིས་ཤིང་བསྒྲུབས་ནས་མཆློད་པར་བ་བ་ནི་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པློའ ློ། །དེ་ཡང་དམ་ཚིག་

པའི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པར་བས་ནས་གནློད་མཛེས་བཀུག་ནས་མདུན་དུ་བཀའ་

ནློད་པ་ལ་རྒྱལ་བ་རྣམས་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དློན་དུ་འབློན་པར་བསྐུལ་ཅིག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཅེས་བསྒློས་པས་ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་གནློད་མཛེས་ཀིས་ཡེ་ཤེས་པའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་ལྷ་

སློ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་རང་རང་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་པ་ལ་བསིམ་ནས་

འློག་ནས་འབྱུང་བའི་མཆློད་པས་མཆློད་པར་བའློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། མཆློད་པར་བའློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ལ་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་དག་གི་ཡུལ་ལའློ །དངློས་པློ་གང་གིས་ན་ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔར་དམ་

ཚིག་སེ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བསྐྱེད་པའི་མཆློད་རས་ཀིས་སློ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན་དུས་

ཚིགས་གསུམ་མམ་ཐུན་གསུམ་དུའློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན་དུས་གསུམ་གི་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལྷ་སློ་གཉིས་དང་རློ་རེ་ལྟར་དབེར་མེད་པར་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་གིས་

སློ། །དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་དུ་ན་སགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་

གྲུབ་གཉིས་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་དུའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །ཚོགས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་དུ་འདུས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་སགས་པ་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཉིད་ལ་ཡང་རད་དུ་བྱུང་བའི་ནང་གི་གཏློར་མ་འདི་འབུལ་བར་བའློ། །ནང་གཏློར་

དེ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་གཏློར་མ་མིན་གི་བཤང་བ་དང་

གཅི་བ་དང་ཤ་དང་འབྲུ་མར་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཙནྡན་གི་སྒས་བསན་པའི་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་རིག་མ་ནི་ནང་གི་གཏློར་མ་ཡིན་པས་དེ་

དབུལ་བར་བའློ། །འློ་ན་དེ་འདྲ་བའི་རིག་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མ་རེད་ན་ཇི་ལྟར་

བ་ཞེ་ན། ཁུ་བ་ནི་ཆང་སེ་ཆང་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བཏུང་བ་དག་གིས་

ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འདུས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་སགས་པ་རྣམས་ཀུན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཚིམ་པར་འགྱུར་བར་རྒྱུད་འདིར་ཀུན་ཏུ་བཤད་དློ། །དེ་ལྟ་བུའི་བཏུང་བས་ཚིམ་པར་

བ་བ་འདི་ནི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་འདའ་

བར་མི་བ་བའི་དམ་ཚིག་མཆློག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཆང་བདུད་རིར་བིན་གིས་བརླབས་

པའི་བཏུང་བ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་ལློངས་སྤད་པ་ལ་

བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་ཀི་ཀུན་ད་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

རྒྱས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་མན་ངག་བཞིན་དུ་སྦར་བའི་གཏུམ་མློའི་མེས་བཞུས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པློ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་གློམས་པར་བས་པས་ཚེ་དེ་ལ་རློ་རེ་

འཆང་གི་གློ་འཕང་རློགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། །དློན་དེ་རྣམས་ལ་དགློངས་ནས། 

ཀ་ཻརློ་རེ་ལས། དེ་ལ་ག་བུར་རྒྱུ་ཡི་ཕིར། །ཤ་ནི་བཟའ་བ་ཉིད་དུ་བ། །ཁད་པར་དུ་ཡང་

ཆང་ཉིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། སློབ་དཔློན་དང་སྒྲུབ་པའི་གློགས་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐིག་

ཚོན་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་གདབ་ཅིང་དགེ་བ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ཤེས་

རབ་མ་མེད་པར་ཐབས་རྐང་པས་ཐིག་གདབ་པར་བེད་པ་གང་གི་ཚེ་སྐུའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཐིག་གདབ་པའི་ཆློ་ག་འདི་ལ་སྤློད་པ་ན་བདག་ཉིད་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དུ་

བསྒློམས་ནས་སུ་སློབ་མ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པའམ། 

ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ལས་ཀི་གློ་འཕང་སེ་ལས་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་བསེན་པ་

སེ་དེ་ལ་བསགས་པའི་རློ་རེ་འློད་པློ་ཆེ་སེ་རློ་རེ་མི་འཆི་བར་གགས་པའི་བདུད་རི་

འཁིལ་པར་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་གསུང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཐིག་གདབ་པ་ན་རང་ཉིད་འློད་དཔག་མེད་དང་སློབ་མ་མི་བསྐྱློད་པའམ་ཡང་ན་བདུད་

རི་འཁིལ་པར་བསྐྱེད་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་གདབ་པའི་ཚེ་རང་

ཉིད་མི་བསྐྱློད་པ་དང་སློབ་མ་རྣམ་སྣང་ངམ་ཡང་ན་བདུད་རི་འཁིལ་པར་བསྐྱེད་དེ་

བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁར་བཞུགས་སུ་གསློལ་བའི་ས་གློན་གི་སངས་རྒྱས་

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔ་པློའི་ཐུགས་ཁ་ནས་རང་རང་གི་མདློག་ཅན་

གི་ས་བློན་གི་ཡི་གེ །ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿ ཧཱའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་གཟུགས་སུ་གནས་པ་རྣམས་

བཏང་བ་ལག་པར་གནས་པའི་རློ་རེ་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་བསྒློམས་པའི་ཐིག་སྐུད་སྣ་ལྔ་

སློ་སློ་དག་ལ་དགློད་པ་སེ་བསིམ་པར་བས་པའི་ཐིག་གིས་དཀིལ་འཁློར་གདབ་པར་

བ་བ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་རབ་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་བའློ། །ཚོན་རི་

ལྔ་པློ་རེ་རེ་དག་ཀང་གཙོ་བློར་རང་གི་མདློག་དང་མཚུངས་པའི་རིགས་ལྔ་སློ་སློའི་ངློ་

བློ་དང་ཕལ་པའི་ཚུལ་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་བཞིའི་ངློ་བློར་ནི་རྣམ་པ་ཉི་

ཤུ་ར་ལྔར་རྣམ་པར་བསྒློམས་པའི་རྡུལ་ཚོན་གིས་དཀིལ་འཁློར་ལ་དགེ་བར་བ་བ་

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་ཏུ་གསང་བ་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་

ཐབས་དམ་པ་ཡིན་ནློ། །ཁ་ཅིག་གིས་གཞུང་འདིའི་དློན་དུ་བས་ནས་ཚོན་རི་ལྔ་པློ་རེ་

རེ་ལ་གཞན་བཞི་བཞི་བསྲེས་ཏེ་བིན་གིས་རླློབ་པར་བེད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ་རྡུལ་

ཚོན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་ན་ཆློས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་འཆད་པར་གསང་བ་སྤི་རྒྱུད་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་ལ་དམིགས་པའི་བློ་དང་ལྡན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཨ་དཀིལ་འཁློར་བི་བ་དང་བསྒྲུབ་པ་ཉིད་ལ་

ཡང་གནས་ལྔ་དག་ཏུ་སེ་རློ་ཤིང་དང་བློང་བ་ལ་སློགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སའི་གནློད་

པ་དང་ཆུ་རློལ་བ་དང་ཆུ་ཆར་འབབ་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ཆུའི་གནློད་པ་དང་། 

ཐློག་འབབ་པ་དང་མེ་ཐ་མལ་པ་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་མེའི་གནློད་པ་དང་། རླུང་

འཚུབ་འཁིལ་བ་ལ་སློགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་གི་གནློད་པ་དང་། ཚུར་མཐློང་གི་

དབང་ཤེས་ཀི་དངློས་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའི་གནློད་པ་སེ། གནློད་པ་དེ་རྣམས་

བྱུང་ན་རང་ཉིད་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་དུ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་དེ་

ཡང་སྐུའི་ཆློ་འཕྲུལ་གཡས་བརྐང་གི་སབས་ཀིས་བཞུགས་པ་དང་། གསུང་གི་ཆློ་

འཕྲུལ་ཞལ་ནས་ཧཱུཾ་གི་སྒ་འབྲུག་ལྟར་སྒློགས་པ་དང་། དམ་ཚིག་མཆློག་སེ་ཐུགས་ཀི་

ཆློ་འཕྲུལ་བགེགས་རྣམས་སློང་པ་ཉིད་དུ་བསྒློམ་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་རག་ཏུ་བས་ན་ནི་རློ་

རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ལས་སྐྱེས་པ་སེ་དེ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྤྲུལ་པ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་བགེགས་བེད་པར་མི་ནུས་ཤིང་

བཟླློག་སེ་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་རློགས་པར་བིན་གིས་རླློབ་པར་མཛད་དློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སགས་ཀི་རྣམ་བཞག་རྣམས་བརློད་བར་བསྡུས་པའི་རྒྱུད། 

དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་སློགས་ལ་མཁས་པའི་བདག་པློ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་གནས་པ་བརན་པའི་བློ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རློ་རེ་བུམ་པ་སེ་ལས་བུམ་དང་

དེས་མཚོན་པའི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་དང་ལྷ་གཞན་དག་གི་བུམ་པ་རྣམས་བཞག་པ་སེ་

གང་དུ་འགློད་པའི་གནས་དང་གདན་དང་བུམ་པ་ལ་བི་བའམ་གདགས་པར་བ་བའི་

མཚན་མ་རྣམས་དང་། ནང་དུ་འཇུག་པའི་སན་དང་དྲི་བཟང་དང་འབྲུ་དང་རིན་པློ་ཆེ་
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དང་མགུལ་ཆིངས་དང་ཁ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཚོགས་པར་བས་པའི་བུམ་པ་

ཆས་སུ་འཇུག་པ་ཤེས་པར་བས་ཏེ་བུམ་པའི་ཆློ་ག་བརག་པར་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཆློ་གས་ནང་དང་ཕིའི་ཟས་

ཀི་སྦྱིན་སྲེག་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་བ་བ་དང་། སྙློམས་འཇུག་ལ་གནས་པས་ནང་དང་

ཟས་ཀི་སྦྱིན་སྲེག་གཉིས་སེལ་ཏེ་བ་བ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འཇིག་རེན་དང་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་འབས་བུ་འདློད་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་

སློགས་པའི་སགས་ཀི་ཆློ་ག་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་

པའི་ཆློ་གས་ནང་དང་ཕིའི་སྦྱིན་སྲེག་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་བ་དགློས་ཏེ། དངློས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ལྷས་བིན་གིས་བརླབས་པ་དགློས། དེ་ལ་ལྷ་དབང་དུ་འདུ་བ་དགློས་ལ་དེ་

ཡང་ཐློག་མར་སྦྱིན་སྲེག་གིས་བེད་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་སྦྱིན་སྲེག་

བ་ན་རང་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དག་ལ་གནས་པའི་ཚོགས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འདུས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་བཤང་བ་སེ་ཙམ་པ་དང་། 

གཅི་བ་སེ་ཚོད་མ་དང་འབྲུ་མར་ཏེ་ཆང་དང་། ཤ་ལ་སློགས་པའི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་

ཚོགས་ཀི་ཡློ་བད་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚུལ་གིས་ནང་གི་ལུས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པའི་ལྷ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་ནི་འབུལ་བར་བ་ཞིང་ལློངས་སྤློད་

པའི་བཟའ་བཏུང་ལྷག་མ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ། རློ་རེ་སེ་དགང་གཟར་དང་བླུགས་

གཟར་གིས་རང་རང་གི་ལས་དང་མཐུན་པའི་ཐབ་ཁུང་གི་དབུས་སུ་རང་གི་ལྷའི་

གཟུགས་བསྐྱེད་ནས་ཞལ་དུ་སེ་ཁའི་སྒློར་དབབ་པར་བསམ་པའི་ཚུལ་གིས་སྦྱིན་

སྲེག་དབུལ་བར་བའློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གཉིས་པ་ནི། སྙློམས་འཇུག་མེད་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་མ་ཟད་སྙློམས་འཇུག་

དང་བཅས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་རང་དང་ཕག་རྒྱའི་ཕློ་

མློའི་དབང་པློ་གཉིས་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིས་བདེ་སློང་དབེར་

མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་ལ་གནས་པས་སར་བཤད་པ་ལྟར་གི་བཟའ་བཏུང་ལ་

ལློངས་སྤློད་པའི་ཚུལ་གིས་ནང་གི་ལྷ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་ཏུ་དབུལ་བར་བ་ཞིང་དེ་ལྟར་ལློངས་

སྤློད་པའི་བཟའ་བཏུང་ལྷག་མ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ཏེ། རང་རང་གི་ལས་དང་མཐུན་

པའ་ིཐབ་ཁུང་ག་ིདབུས་སུ་རང་ག་ིལྷའ་ིགཟུགས་བསྐྱེད་པའ་ིཞལ་གདངས་པར་བསམས་

པའི་ནང་དུ་སྦྱིན་སྲེག་གཉིས་སེལ་མར་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་བའློ། །ཕག་རྒྱ་དང་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པའ་ིབད་ེསློང་སྦྱློར་བའ་ིནང་ག་ིསྦྱིན་སྲེག་འད་ིན་ིསངས་རྒྱས་ཏ་ེསྒྲུབ་

པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བ་སེ་འདར་མི་རུང་བ་གཞན་ལ་མ་

གགས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་བེད་ཚུལ་འདི་ཤེས་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དབབ་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་དཀིལ་འཁློར་དུ་གཞུག་པ་དང་། 

དཀིལ་འཁློར་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་ལྷག་མ་བསན་པ་དང་། ཞུགས་པ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

དང་། སྤློད་པའི་དམ་ཚིག་དབློག་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ། ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་

ཆློ་ག་ཁད་པར་བ་དང་། དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་སྙིང་པློ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་

ནི། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ར་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཆློ་གས་མ་

ཕེབས་ན་སྦློགས་ཆློག་བ་བ་ནི། སློབ་མ་རློ་རེ་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་མངློན་

བང་ལྔ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྐྱེད་དེ། ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་

སྦྱློར་བ་ཡིས་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྐྱེད་དེ། ཨཱཿདམར་པློ་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བས་ལུས་དང་ངག་
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དང་སེམས་ཀི་གནས་ཏེ་ཡན་ལག་གི་ནང་ཀུན་གང་བར་བསམས་ལ་དེའི་སྤི་བློར་ༀ་

ལས་རྣམ་སྣང་ལ་སྤན་མས་འཁྱུད་པ་དང་། མགིན་པར་ཨཱཿལས་འློད་དཔག་མེད་ལ་

གློས་དཀར་མློས་འཁྱུད་པ་དང་། སྙིང་གར་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་མཱ་མ་ཀཱིས་འཁྱུད་

པར་བསྒློམས་ནས་ཨཱཿའི་འློད་ཟེར་གིས་དེ་གསུམ་བསྐུལ་བས་རློ་རེ་གསུམ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ལུས་ཀི་ནང་ཀུན་གང་། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཨཱཿདམར་པློ་འློད་ཟེར་ཆར་ལྟར་འབབ་

པར་བསམ་ཞིང་ངག་ཏུ་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་ཨཱ་ཨཱ་ཞེས་དྲག་ཏུ་བརློད་ཅིང་དབབ་བར་

བས་ན་རློ་རེ་གསུམ་གི་ལྷས་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བིན་གིས་རླློབ་པར་འགྱུར་

རློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། རྒྱལ་ཆེན་ཏེ་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་། རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་སེ་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། གགས་ཆེན་ཏེ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དག་སློབ་

མ་དེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་གནས་དག་ཏུ་དམ་ཚིག་སེ་

མཉམ་པར་ཞུགས་ནས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི་རབ་ཏུ་སྩློལ་བར་མཛད་དློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་

ཡི་གེ་འབྲུ་ལྔ་པློ་འདི་ནི་སློབ་མ་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བ་བའི་རློ་

རེའི་ཚིག་གློ །དེ་གང་ན་ཨཱཿཁཾ་བི་ར་ཧཱུཾ། དེ་ཡང་ཡི་གེ་འབྲུ་ལྔ་པློ་འདི་ནི་དམ་ཚིག་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ཏེ་རྣམ་སྣང་དང་རིན་འབྱུང་། ངག་སེ་འློད་

དཔག་མེད་དང་དློན་གྲུབ། སེམས་ཏེ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་སྙིང་པློ་སེ་དེ་རྣམས་མཚོན་

པར་བེད་པའི་སགས་ཡིན་ཏེ། ཨཱཿའློད་དཔག་མེད་ཀི་ས་བློན། ཁཾ་དློན་གྲུབ་ཀི་ས་བློན། 

བི་རྣམ་སྣང་གི་མིང་ཡིག་དང་པློ། ར་རིན་འབྱུང་གི་མིང་ཡིག་དང་པློ་དང་། ཧཱུཾ་མི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱློད་པའི་ས་བློན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དབང་བསྐུར་བ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་

བསྒྲུབ་པ་འདི་ནི་རློ་རེ་སློབ་མ་ཆེན་པློ་ལ་གསང་བ་སེ་བུམ་པ་ལ་སློགས་པའི་དབང་

གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་སྣློད་མིན་ལ་སྦ་བར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གསང་

བའློ། །དེ་ཡང་རློ་རེའི་རིགས་ནི་འཛིན་པའི་རྣལ་འབློར་པའི་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་འློག་མིན་ནས་སངས་རྒྱས་ཏེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཀུན་

གིས་མདུན་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡློངས་སུ་གང་བ་སྤན་དྲངས་པར་རབ་ཏུ་བསྒློམ་

ཞིང་དེ་ལ་གཟུགས་དང་སིལ་སྙན་དང་དྲི་དང་དེས་མཚོན་ནས་རློ་དང་རེག་བའི་སྤིན་

ཏེ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པར་བསྒློམས་ནས་རྡུལ་ཚོན་གི་དམ་ཚིག་གི་དཀིལ་

འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་བསིམ་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ཐད་

ཀི་སྒློན་གསལ་དུ། བདག་ཉིད་ཀིས་བིས་པའི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པར་

བ་ཞིང་། རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསིམ་པར་བའློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། བུམ་པའི་དང་། གསང་བའི་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དང་། 

བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ལ་དབང་ལྷ་སྤན་དྲངས་ཏེ་ཆུ་དབང་

བསྐུར་བ། སློབ་མ་ལ་ལུས་དཀིལ་དགློད་པ་སློན་དུ་བས་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་དབང་

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

ཆློ་ག དཀིལ་འཁློར་བསན་ཞིང་དམ་ཚིག་བསྒག་པ། །ལྷ་དང་སགས་ཀི་རེས་གནང་

སྦྱིན་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་འདི་སད་ཀང་གསུངས་

སློ། །རང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་སགས་ཀི་ལྷ་གཙོ་བློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཡབ་ཡུམ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་

ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡུངས་ཀར་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

ཀི་འློད་ཟེར་དག་གིས་དབང་ལྷ་རྣམས་ལ་བརེག་པར་བ་ཞིང་སེ་བསྐུལ་བར་བས་ནས་

སྤན་དྲངས་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནི་སློབ་མ་དེ་ལ་དབང་ལྷ་བདག་ཉིད་ཀིས་ཆུ་དབང་བསྐུར་བ་

རབ་ཏུ་སྩལ་བར་མཛད་དློ། །ཡང་ན་རང་ཉིད་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་པའི་ང་

རྒྱལ་ལ་གནས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་སངས་

རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་སློ་གཉིས་སྤན་དྲངས་པར་བསྒློམ་པར་བ་

ཞིང་དེ་ལྟར་བསྒློམ་ནས་བུམ་པ་དེ་རྣམས་དམ་ཚིག་མཆློག་སྤན་མ་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་ཀིས་བཟུང་བར་མཁས་པ་སེ་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་དག་གིས་བསྒློམ་པར་བའློ། །

༈ གཉིས་པ་ནི། ལྷ་དང་སགས་གང་དུ་འགློད་པའི་ལུས་ཀི་གནད་ཀི་དབེ་བ་

ཤེས་པས་སློབ་དཔློན་གིས་ནི་སློབ་མ་རག་ཏུ་མ་ཡེངས་པའི་བློ་བརན་པ་དེ་རློ་རེ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དུ་བསམས་པའི་ལུས་ཀི་གནས་སྤི་བློར་ༀ་ལས་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་དང་། ངག་གི་གནས་མགིན་པར་ཨཱཿལས་འློད་དཔག་མེད་དང་། སེམས་རློ་རེ་

ཅན་ཏེ་སེམས་ཀི་གནས་སྙིང་གར་ཧཱུཾ་ལས་མི་བསྐྱློད་པ་ནས་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སུ་ཧཱུཾ་

ལས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་རྣམས་ནི་འགློད་པར་བའློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། སློབ་མ་ལྷར་

བསྐྱེད་ནས་ལུས་དཀིལ་བཀློད་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིགས་བཅད་འདི་ནི་རློ་

རེ་སློབ་དཔློན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུགས་དཀིལ་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་

ཅད་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་རློ་རེའི་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པའི་སྒློ་ནས་སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་

སྦྱིན་པར་བའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤན་སར་རློ་རེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསང་བ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ལས་བྱུང་བ་སེ་དེའི་རིགས་ཅན་གི་

རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ཁམས་གསུམ་དག་གིས་ཕག་བ་བའི་འློས་སུ་སློང་བ་རློ་

རེ་ལྟར་དློར་དུ་མི་རུང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་ཆེན་པློ་འདི་ངས་ཁློད་ལ་སྦྱིན་གི་ཁློད་

ཀིས་ཀང་འདི་ལ་ནན་ཏན་ཏུ་སྒྲུབས་པར་གིས་ཤིག་པའློ། །དེ་ལྟར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་

དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ནི་རློ་རེ་སློབ་མ་ཆེན་པློ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་དབང་གི་དློན་དུ་གསློལ་བ་འདེབས་པར་བེད་པའི་ཆློ་ག་སྣློད་མིན་ལ་གསང་

བའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་རློ་རེ་སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་

པ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་སློན་སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་མཆློད་ཆེན་ཏེ་

དབང་བསྐུར་བ་ཇི་ལྟར་བསྩལ་པ་དེ་བཞིན་དུ་སློབ་བཞིན་པ་བདག་ཀང་འཁློར་བ་

ལས་རབ་ཏུ་བསྒལ་བའི་ཕིར་དུ་ནམ་མཁའི་རློ་རེ་སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ངློ་བློར་

གྱུར་པ་ཁློད་ཀིས་དེང་སེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བ་སྩློལ་ཅིག་པའློ། །དེ་

ལྟར་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེའི་ཚེ་རློ་རེ་སློབ་མ་དེ་ལ་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་རབ་ཏུ་དགེས་

ནས་དབང་བསྐུར་བ་སྩློལ་བར་མཛད་དློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རློ་རེ་སློབ་མ་བློ་སེ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་དེ་ཉིད་བསྡུས་

པར་སགས་སུ་ཡློད་པས་ན་སགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག ༀ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དེང་ཁློད་

ཀིས། །མིག་འབེད་པ་ནི་བརློན་པར་མཛད། །ཅེས་སློགས་བརློད་ནས་མིག་དར་ཕེ་

སེ་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བའི་དབང་བིན་ལ་ཕི་ནང་གི་དཀིལ་འཁློར་གཉིས་དག་ནི་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཀླུ་བང་གི་དཀིལ་ཆློག་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བསན་པར་བའློ། །ཕི་ནང་གི་

དཀིལ་འཁློར་གང་ཞེ་ན། ཕི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷའི་གཟུགས་སློ་གཉིས་ཚང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བར་དགློད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཏེ་སློབ་མ་རྣམ་སྣང་དུ་བསྐྱེད་པའི་ནང་

ལུས་ལ་ལྷ་སློ་གཉིས་ཚང་བར་བཀློད་པ་དེའི་ཚེ་ན་སྙིང་གར་བདག་པློ་སེ་དཀིལ་

འཁློར་གི་གཙོ་བློ་བཞག་པ་དེ་འགློད་པར་བའློ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་གསུངས་པ་

འདི་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་སྣློད་མིན་ལ་སྦ་བས་ན་གསང་བ་སློབ་མ་ལ་

བསྒག་པར་བ་བ་འདི། ཁློད་ཀིས་སྲློག་ཆགས་གསད་པར་བ། །ཞེས་སློགས་ལེའུ་ལྔ་

པར་དགློངས་བཤད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

རྣལ་འབློར་གིས་སྲློག་སེ་རློ་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་བསད་པ་སེ་བཅད་ནས་དབུ་མར་

ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་བུད་མེད་དེ་སློང་པ་ཉིད་ལ་བརེན་པར་བ་བ་

སེ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་བཞག་ཏུ་ཡང་དག་པར་བསྐྱངས་པ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་

ཏུ་རེན་འབྱུང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་སློང་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རློགས་ནས་དློན་དེ་

གཞན་ལ་སློན་པར་བེད་པའི་ཚིག་སྨྲ་བར་བེད་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཀི་སློབས་སློགས་ཀི་

ཡློན་ཏན་རྣམས་བང་བའི་རས་སུ་བས་ནས་དེ་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་

གིས་སྦྱིན་པ་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ལམ་བསྒློམས་སློབས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ལ་ལེན་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་

པའི་ལམ་འདི་དག་གིས་ནི་སེམས་ཅན་ཏེ་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་དློན་དེ་དག་ཉམས་སུ་

ལེན་པ་ལ་བསྐུལ་བར་བ་ཞིང་འདི་སད་ཀང་གསུངས་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་དམ་

ཚིག་བཞི་པློ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བའི་དམ་ཚིག་

མཆློག་ཏུ་རག་པ་སེ་དུས་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མའང་མེད་པའི་བར་དུ་ཡློད་པས་

འདའ་བར་མ་བེད་ཅིག་ཅེས་པའློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ ལྔ་པ་ནི། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་འཛིན་པར་བེད་པའི་སློབ་མ་དེ་ལ་ཁློད་

དངློས་གྲུབ་གང་འདློད་ཅེས་དྲིས་ལ་སློབ་མ་དེས་སགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀི་ཕིར་དུ་

བསྐུལ་བའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ཡིས། སློབ་དཔློན་གིས་ཚིག་དེ་ལས་དེའི་བསམ་པ་ཤེས་

པར་བས་ནས་སགས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་སགས་ཀི་

རེས་གནང་དག་ཀང་དེ་ལ་སྦྱིན་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བུམ་དབང་བིན་པའི་སློབ་མ་དེ་ལ་གསང་དབང་ཡང་སྦྱིན་པ་

བརམ་པར་བའློ། །དེ་ཡང་དཁུ་བའམ་ཡང་ན་བཤང་བའང་རུང་བ་སེ་འམ་གི་སྒས་

བདུད་རི་ལྷག་མ་གསུམ་བཟུང་བས་བདུད་རི་ལྔ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་གིས་

བསགས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ནི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གིས་སློབ་མའི་ལྕེ་ཐློག་ཏུ་

བཞག་པ་བཟའ་བ་སེ། མངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་

དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་ཡིས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ་སྦྱིན་པར་བའློ། །འློན་ཏང་སེ་

དེ་ལྟར་གསང་དབང་བསྐུར་བ་བིན་ན་ནི་མངློན་པར་འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་

རེད་པར་མི་དཀའ་བ་སེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། གསང་དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་མ་དེ་ལ་པདྨ་ཅན་ལ་སློགས་

པའི་བུད་མེད་རིགས་རྣམ་པ་བཞི་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ལ་

སློགས་པའི་ལྷ་མློ་གང་རུང་དུ་བསྐྱེད། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད་མཁའ་གསང་

བིན་གིས་བརླབས་པ་སློགས་བས་ཏེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་

སེམས་ནློར་བུའི་རེར་བབ་པ་མི་འཕློ་བར་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་སློང་པ་

ངེས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་འདི་ནི་གསང་
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དབང་ལས་ཀང་ཆེས་གསང་བའི་གསང་ཆེན་ཏེ་རློ་རེ་ཅན་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་

དབང་བསྐུར་བའི་རྣལ་འབློར་པ་ཀུན་གིས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བའློ། །དེ་ལྟར་རེས་

འཇུག་ལ་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་དང་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་སྤློད་པའི་ཕིར་

དུ་སློན་བྱུང་ལ་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པའི་སགས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་

རྣམ་སྣང་སློགས་བུད་མེད་སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་གཟུགས་སུ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས་

རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལས་བྱུང་སེ་དེ་དག་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་བདེ་ཆེན་

འདྲེན་པ་དང་བདེ་སློང་སྦྱློར་བའི་སྐུའི་བཀློད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ར་རྒྱུད་ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་

ཤིང་། རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། བཞི་པ་དློན་ནི་དམ་པ་འློ། །ཞེས་དང་། བཞི་པ་འབས་བུར་

ཤེས་པར་བ། །ཞེས་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་

པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་དབང་བཞི་བར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། བསྐྱེད་པའི་

རིམ་པ་བསྒློམ་པ་ཡིས། །འདི་ནི་མན་ངག་ལས་ནི་ཤེས། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། 

བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་དབང་བཞི་པ་དེ་དབང་གསུམ་པ་དཔེར་བས་ནས་

བསྐུར་བར་གསུངས་པ་དང་། སམ་བྷུ་ཊ་ལས། ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་མློས་ན། །ཚིག་

གིས་རིན་ཆེན་དབང་བསྐུར་བ། །ཞེས་དབང་བཞི་པ་ཚིག་གིས་བསྐུར་བར་གསུངས་

པས་དབང་བཞི་པ་དེ་ལ་ཐློབ་བ་དློན་གི་དང་། སྣློད་རུང་གི་དབང་བཞི་པ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་

འཇུག་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་པ་ནི། བུམ་དབང་གསང་དབང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་

བསྐུར་བ་གསུམ་ཐློབ་ནས་དབང་བཞི་པའི་དློན་དུ་མཎལ་འབུལ་ཞིང་གསློལ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འདེབས་པའི་སློབ་མ་ལ། དབང་གསུམ་པའི་སབས་ཀི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པ་དང་

རང་ལྷར་གསལ་བ་ཡིད་ངློར་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་ཡློད་པ་དཔེར་བས་ནས་ཟུང་འཇུག་ལ་

བ་མའི་ཚིག་གིས་བར་སྤད་པའི་སྒློ་ནས་སློབ་མ་ལ་གློ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ནི་སྣློད་

རུང་གི་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་ཡིན་ས་ནློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། སར་བཤད་པའི་དབང་བསྐུར་ནས་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པ་དེ་ལ་འློག་

ནས་འབྱུང་བ་འདི་ནི་ཐུགས་རློ་རེ་སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་མཉེས་

པར་བེད་པའི་ཐབས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བའློ། །དེ་ལ་གང་པློའི་ཤ་དང་རའི་ཤ་དང་ཤ་

ཆེན་དག་དང་དེས་མཚོན་པའི་ཤ་གཞན་གཉིས་ཏེ་ཤ་ལྔ་རང་གིས་བཟའ་བར་བ་ཞིང་

སགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལ་ཕི་ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་དང་གཏློར་མ་

དབུལ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་མགློན་པློ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མངློན་

པར་འདློད་པའི་དངློས་གྲུབ་སྩློལ་ཞིང་མཉེས་པར་འགྱུར་རློ། །དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་

པའི་སློབ་མ་ལ་སྤློད་པའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་མཁས་པས་རབ་ཉིན་རེ་བཞིན་

དང་། འབིང་ཟླ་བ། ཐ་མ་ལློ་རེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འདུས་པ་ལ་

ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསན་པར་བ་ཞིང་དམ་ཚིག་ལུང་དབློག་པར་བའློ། །དེ་ཡང་

འཇིག་རེན་ན་བཟའ་བར་མ་གགས་པའི་བཤང་གཅིས་མཚོན་པའི་བདུད་རི་ལྔ་དང་

བཟའ་བར་གགས་པའི་འབས་ཆན་ལ་སློགས་པ་བཟའ་བར་བ་བ་དང་ཚིག་གི་སད་

དློད་པ་དི་གནས་ལ་ཡང་འཇུག་པས་རང་གི་གསང་གནས་ཀི་རློ་རེ་དང་ཕག་རྒྱའི་

གསང་གནས་ཀི་པདྨ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་དང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་གླུ་གར་ལ་

སློགས་པ་དག་གིས་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ་འདུས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཕློ་མློ་
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རྣམས་ལ་མཆློད་པར་བ་ཞིང་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་དང་མ་གགས་པའི་བཟའ་བཏུང་

ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་ཧཱུཾ་གིས་ཁ་དློག་དྲི་ནུས་ཀི་སྐྱློན་རྣམས་སྦྱངས། ཨཱཿས་བདུད་

རིར་རློགས་པར་བས། སགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཐློག་མར་འབྱུང་བའི་ཡི་གེ་ༀ་གིས་

མང་པློར་སར་ཞིང་སེལ་བར་བསྒློམས་ན་ནི། དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་

འབར་བ་སེ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་

བུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། དབང་བསྐུར་ནས་དམ་ཚིག་བསྲུངས་པས་དངློས་གྲུབ་གཉིས་

ཀ་འགྲུབ་པར་བསན་པ་དང་། དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་སློ་སློར་བཤད་པ་

དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། ནད་ཞི་བ་ལ་སློགས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་ཐམས་ཅད་

བསྒྲུབ་པ་དང་དམ་ཚིག་སེ་འབིང་རི་ལུ་ལ་སློགས་པའི་གྲུབ་པ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་བསྒྲུབ་

པ་དང་མཆློག་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་ཉིད་དག་ཀང་དབང་

བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐློབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དང་། 

ལམ་བསྒློམ་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་ནི་འབད་ཅིང་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་བསྒྲུབ་པར་བས་

ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་གི་དེ་ལས་གཞན་དབང་བསྐུར་བ་མ་ཐློབ་པ་དང་དམ་ཚིག་དང་

སློམ་པའི་བསྲུང་སློམ་དང་བལ་བས་བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །གློང་གི་

དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་པ་དང་ཞེས་པའི་དློན་ཅུང་ཟད་འཆད་ན་མི་སྣང་བའི་དངློས་གྲུབ་

དང་སློབས་ཏེ་རིག་འཛིན་གི་བདག་པློར་འགྱུར་བ་དང་། བརློན་འགྲུས་དེ་མངློན་ཤེས་

ཀི་མཐུ་དང་ལྡན་པ་དང་། རློ་རེ་འགུགས་པའི་མཆློག་སེ་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དབང་དུ་

བེད་པའི་དངློས་གྲུབ་དག་ཀང་རློ་རེ་སྐུ་སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་གསུངས་པའི་བཀའ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཞིན་དུ་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གནས་

ཤིང་ལམ་བསྒློམ་པ་ལ་བརློན་པ་དག་གིས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཤ་ལྔ་བདུད་རི་ལྔའི་རི་ལུའི་སྒྲུབ་པ། མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་

པ། རློ་རེ་འཇམ་དཔལ་གི་སྒློ་ནས་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པ་དབང་དུ་བ་བ། གདུལ་བ་

མ་དད་པ་དད་པར་བེད་པའི་སྦྱློར་བ། རྣམ་སྣང་གི་སྒློ་ནས་བཀྲེས་སློམ་ཞི་བའི་སྦྱློར་

བ། ལྷ་སློ་སློའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི། ཟླ་

བ་མར་ངློའི་ཚེས་བརྒྱད་དམ་བཅུ་བཞི་གང་རུང་ལ་བཤང་གཅིས་མཚོན་པའི་

བདུད་རི་ལྔ་དང་ནི་ཤ་ཆེན་གིས་མཚོན་པའི་ཤ་ལྔ་རྣམས་ཆ་ནི་མཉམ་པར་བས་

ནས་རི་ལུ་སྲན་མ་ཙམ་བས་པ་གིབ་མ་ལ་བསམས་ནས་ཁམ་ཕློར་ཏེ་ཐློད་པ་ཁ་

སྦྱློར་གི་ནང་དུ་བཞག་ནས་ནི་རང་གི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པས་གཏློར་མ་ལྟར་

བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་ཡི་གེ་གསུམ་ཐུན་བཞིར་བཟླས་པ་བས་ཏེ། དྲློད་དུ་མེ་

གསུམ་གང་རུང་གི་རགས་སུ་བྱུང་བ་ན་ནང་རེ་བཞིན་རི་ལུ་རེ་ཟློས་ན་སངས་རྒྱས་

ཏེ་གྲུབ་པ་ཐློབ་པའི་རིག་འཛིན་བརེས་པ་ཀུན་དང་ལྷན་ཅིག་སེ་དེ་དང་ཚེ་མཉམ་

པར་འཁློད་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་པ། འཇིག་

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

མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡློན། མངག་གཞུག་པ་བསྐུལ་བའི་སྙིང་པློ། མངག་

གཞུག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བ་དང་བདུན་ལས། 

དང་པློ་ལ། མངག་གཞུག་པའི་སྒྲུབ་པ་ཐུན་མློང་དུ་བསན་པ་དང་། རིགས་སློ་སློར་



  696  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དབེ་བའི་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་དང་། མངག་གཞུག་པ་བསྐུལ་ཚུལ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པློ་ནི། འདི་སད་ཅེས་ཀང་གསུངས་ཏེ་མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབས་ནས་དངློས་གྲུབ་

སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཧྲིཿའདི་ནི་གསང་བ་གནློད་སྦྱིན་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་

རེ་སེ་གཙོ་བློ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཁློ་བློ་གསུམ་མངག་གཞུག་པ་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཀི་ཚིག་མཆློག་གློ །དེ་ཡང་རློ་རེ་གསུམ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་

གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་ཡི་གེ་ཧྲིཿནི་དམར་པློ་འློད་ཟེར་བཟང་

པློ་སྣ་ལྔ་འབར་བ་ཀུན་ནས་འཁིགས་པ་མདུན་གི་ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ་

ཞིང་། དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་སངས་རྒྱས་ལྷ་སློ་གཉིས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་

སྦྱློར་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཀུན་གིས་མདུན་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཡློངས་སུ་གང་བ་སྤན་

དྲངས་པ་རྣམ་པར་བསྒློམས་ནས་དཀིལ་འཁློར་པ་དེའི་སྐུ་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་

ཡི་གེ་ཨཱཿདང་། གསུང་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཁཾ་དང་། ཐུགས་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་

ལྷ་རྣམས་དྷཱི་ལ་གནས་པ་སེ་ཞུགས་པར་བསམས་པའི་ཨཱཿཁཾ་དྷཱི་གསུམ་པློ་འདི་ནི་

གསང་སགས་ཀི་ཡི་གེ་ཧྲིཿདེར་ནི་དབབ་པར་བ་ཞིང་ཧྲིཿཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

ཨཱཿཁཾ་དྷཱི་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ལས་མངག་གཞུག་པ་བསྐྱེད་དེ། དེ་ལ་ཡི་གེ་ཨཱཿའདི་ནི་སྐུ་

རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སགས་ཀི་ལྷ་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་བིན་གིས་རླློབ་པ་སེ་

སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སྙིང་པློ་དང་ཁཾ་ནི་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་

སགས་ཀི་ལྷ་ཁློ་བློ་ར་མགིན་བིན་གིས་རླློབ་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སྙིང་པློ་དང་། དྷཱི་

ནི་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་སགས་ཀི་ལྷ་ཁློ་བློ་གནློད་མཛེས་བིན་གིས་

རླློབ་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་སྙིང་པློའ ློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གཉིས་པ་ནི། མི་བསྐྱློད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་རིགས་ཀི་ལྷར་

བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་ཕག་ན་རློ་རེ་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་མཚུངས་པའི་དྲག་པློའི་

གཟུགས་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་གནློད་མཛེས་རང་གི་བཀའ་ཉན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། 

འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་ཕག་ན་པདྨློ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་

ཀི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་ར་མགིན་རང་གི་བཀའ་ཉན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་

རྣལ་འབློར་པས་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པ་སེ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློའི་

གཟུགས་གཤིན་རེ་གཤེད་བསྒློམས་ནས་གསང་བ་སེ་རང་གི་བཀའ་ཉན་པའི་གནས་

སུ་བཞག་གློ །

གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་མངག་གཞུག་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ནི་རློ་རེ་

གསུམ་གི་རིགས་ཀི་གསང་བ་ཁློ་བློ་གསུམ་རང་གི་བཀའ་ཉན་པའི་གནས་སུ་

གཟུངས་པའི་ཐབས་སློ། །དེ་ཡང་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་རློ་རེ་ལ་

གནས་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་ཉློན་མློངས་པས་མི་གཡློ་

བས་ན་མི་བསྐྱློད་པའམ་ཡང་ན་རློ་རེ་འཆང་བའི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་ན་མི་བསྐྱློད་པ་སེ་

དེའི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་གནློད་མཛེས་ནི་རབ་ཏུ་བརག་པ་སེ་བསྐྱེད་པར་བ་བ་དང་། འློད་

དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་པདྨ་ལ་གནས་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་

གི་དབུས་སུ་གནས་པར་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆེ་སེ་འློད་ཟེར་ཆེན་

པློ་དང་ལྡན་པའི་ཁློ་བློ་ར་མགིན་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་

རྣལ་འབློར་པས་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་གནས་པར་

སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་རིགས་ཀི་འློད་ཟེར་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་ཁློ་བློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཤིན་རེ་གཤེད་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་། རང་དང་མངག་གཞུག་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་

སྙིང་གར་ཨཱློཾཿབཀློད་ནས་རང་རློ་རེ་གསུམ་གི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པ་ཡིས་ཐུགས་ཀའི་

ཨཱློཾཿལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གི་ལྕགས་ཀྱུས་མངག་གཞུག་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་

ཀི་སྙིང་གར་བཏབ་ནས་དེའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བསམ་ཞིང་ཨཱ་ཁཾ་དྷཱི་ༀྣཱ་ཞེས་

བཟླ་ཞིང་བཀའ་བསྒློས་པས་རློ་རེ་གསུམ་དངློས་ཀིས་ཀང་འགློ་བའི་སྡུག་བསལ་ཆེན་

པློ་མ་བཟློད་ནས་ཁློ་བློ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པློ་སེ་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་

མཛད་དློ། །མངག་གཞུག་པ་བསྐུལ་བ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ནི་རློ་རེ་གསུམ་

གི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྙིང་པློ་སེ་ཐུགས་རྒྱུད་སྐུལ་བར་བེད་

པའི་ས་བློན་ༀ་འདིའློ། །གཉིས་པ་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་

འཁློར་འཇིག་རེན་པའི་ལྷ་ཕག་ན་མདུང་རེ་གསུམ་པ་ཆེན་པློ་དང་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ཆེན་

པློ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་དང་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི། མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་མཆློག་འཛིན་པ་

རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་འཁློར་རྣམས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་མངག་གཞུག་པར་བསྐུལ་ན་

སངས་རྒྱས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་ཡིས་བང་ཆུབ་སེ་མངློན་པར་འདློད་པའི་དློན་རྣམས་རབ་

ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །གསུམ་པ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་འདི་སད་ཅེས་ཀང་

གསུངས་སློ། །སྒྲུབ་པ་པློ་རང་འདི་ཡིད་ཉམས་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རིའི་རེ་ལ་

སློགས་པ་དག་དང་མཐའ་ཆུས་བསློར་བའི་གིང་སེ་སམ་ས་དང་ལྷ་ཁང་དང་སྐྱེད་མློས་

ཚལ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་གནས་སུ་

མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབས་ན་ཟླ་བ་ཕེད་ནི་ཚུན་ཆད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཏེ་འདློད་པའི་

མངག་གཞུག་པ་གྲུབ་པ་ཐློབ་པར་གདློན་མི་ཟའློ། །བཞི་པ་ལ། རིག་འཛིན་གི་འཁློར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཚད་མེད་པ་འགྲུབ་ཚུལ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་ཁིད་ནས་མཆློག་འགྲུབ་ཚུལ་

དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། བང་ཆུབ་རློ་རེ་ཅན་མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་

པློ་དེའི་མངག་གཞུག་པ་འགྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི་རྡུལ་ཕྲན་

ཇི་སྙེད་ཡློད་པའི་གངས་དང་མཉམ་པའི་འཁློར་གི་ཚོགས་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རློ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་མངག་གཞུག་པ་འགྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེ་མངག་

གཞུག་པ་དེས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞིང་དུ་ཁིད་ནས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྤན་སར་འགློ་བར་འགྱུར་ཞིང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སགས་བ་མེད་

ཀི་ལམ་ཟབ་མློ་སློན་པའི་ཆློས་གསུངས་པ་ཐློས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེའི་དློན་ཉམས་སུ་

བངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཡང་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་

ཚིག་རློ་རེ་བཞད་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

ལྔ་པ་ནི། མངག་གཞུག་པ་བསྐུལ་བ་དེ་ལ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་པློ་འདི་ནི་གནློད་

སྦྱིན་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་པ་དང་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་མངག་གཞུག་པ་ཐམས་ཅད་སྐུལ་བར་བེད་པའི་སྙིང་པློ་སྣློད་མིན་ལ་

གསང་བར་བ་བའི་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་གསང་བའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཡེ་

ཤེས་ཆེན་པློ་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་

བསྐྱེད་པའི་ས་བློན་ཧཱུཾ་དང་དེ་བཞིན་དུ་གསུང་གི་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་འཛིན་ཅིང་

སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ས་བློན་ཨཱཿདང་། སྐུ་ཡི་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དགློད་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་

པའི་ས་བློན་ༀ་རྣམས་ནི་ཡིན་ནློ། །ཡི་གེ་གསུམ་བཟླས་པས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པའི་མངག་གཞུག་པ་དག་རག་ཏུ་སེ་བསྐྱེད་པ་ནས་བརམས་ཏེ་དུས་
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ཐམས་ཅད་དུ་བསྐུལ་བར་བའློ། །དྲུག་པ་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། མངག་གཞུག་པས་

ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབས་པ་དེ་ལ་འློག་

ནས་བཤད་པའི་དམ་ཚིག་བཞི་པློ་འདི་ནི་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམས་ཀི་འཁློར་ལློ་སེ་ཚོགས་ཀིས་བས་པའི་སགས་ཀིས་མངག་གཞུག་པ་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་ཚིག་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་གི་གནས་སློ། །དེ་གང་ན་རང་

ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་ཡི་གེ་གསུམ་བཟླས་པས་རློ་རེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་

སྐུལ་བར་བེད་པ་ནི་དམ་ཚིག་བསྐུལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རེ་གསུམ། །སད་པར་བ་བ་བསྐུལ་བར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་

གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟེར་ཕློགས་བཅུར་འཕྲློས་པས་མངག་གཞུག་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་

རྣམས་སྤན་དྲངས་ཏེ་དམ་ཚིག་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་དམ་ཚིག་གཏློང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་སུ། །འློད་ཟེར་འགེད་པ་གཏློང་བ་

ཡིན། ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མངག་གཞུག་པ་རྣམས་ཀི་མིང་དང་སགས་སེལ་

ནས་བློད་པའི་ཚུལ་གིས་ཟླློ་བའི་ལས་ལ་སྦྱློར་བ་ནི་དམ་ཚིག་སེ་བློད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། རློ་རེ་ཅན་ཀུན་སྤན་འདྲེན་པས། །རློ་རེ་ཅན་ཀུན་སྤན་དྲངས་པའློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

རང་ཉིད་རིགས་གསུམ་གི་རློ་རེ་ཅན་ལ་གནས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟེར་

གི་མཚོན་ཆ་འཕྲློས་པས་ཡེ་ཤེས་པའི་རློ་རེ་ཅན་ཀུན་གི་ཐུགས་ཀར་བཏབ་ནས་དེ་

དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ནུས་མཐུ་རྣམས་འློད་ཟེར་གི་གློང་བུ་གཅིག་ཏུ་དྲངས་ནས་

མངག་གཞུག་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་གཞུག་པ་དང་། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འློད་ཟེར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གི་ལྕགས་ཀྱུས་མངག་གཞུག་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀར་བཏབ་སེ་བཀའ་བསྒློ་བར་

བསྒློམ་པ་ནི་དམ་ཚིག་པ་བཅིང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རློ་རེ་ཅན་གི་གནས་དེ་

ཡི། །འློད་ཟེར་གིས་ནི་རློ་རེ་ཀུན། །བསྡུས་ནས་གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་སུ། །བཅིངས་པ་

བཅིང་བ་ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །སར་བཤད་པ་དེ་དག་གི་

དློན་བསྡུས་ཏེ་བསན་ན་རྣམ་སྣང་དང་དེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ནང་

ལ་གཞློལ་བས་གཤིན་རེ་གཤེད་མངག་གཞུག་པར་བསྒྲུབས་ནས་དེས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཞིང་དུ་ཁིད་དེ་མཆློག་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱར་ན། རྣམ་སྣང་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ་གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་ནང་གི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་གི་

དབུས་སུ་ཧྲིཿདམར་པློ་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བ་གཅིག་བསམ། དེ་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་

གིས་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་སྦྱློར་གི་རྣམ་

པ་ཅན་དུ་སྤན་དྲངས་པའི་སྐུ་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཨཱཿ དང་། གསུང་རློ་རེའི་

རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཁཾ་དང་། ཐུགས་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་དྷཱི་ལ་ཞུགས་པར་

བསམ་ཞིང་ཨཱཿ ཁཾ་དྷཱི་གསུམ་ཧྲིཿ ཡིག་ལ་བསིམ་པས་དྷཱིཿ ཡིག་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་ཨཱཿདང་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རེ་གཤེད་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་

བསྐྱེད་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་བཀློད། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་

ཧཱུཾ་ལས་འློད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་ཕློགས་བཅུར་འཕྲློས་ཏེ་མངག་གཞུག་པའི་ཡེ་ཤེས་

པ་སྤན་དྲངས་ཏེ་དམ་ཚིག་པ་ལ་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་པར་བས། སར་ཡང་

རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
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ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀར་བཏབ་སེ། དེ་དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་འློད་

ཟེར་གི་རྣམ་པར་དྲངས་ནས་མངག་གཞུག་པའི་ཐུགས་ཀར་གཞུག་ཅིང་དེ་ནས་རང་

གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འློད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲློས་ཏེ་མངག་གཞུག་པའི་ཐུགས་ཀར་

བཏབ་ནས་ངག་ཏུ། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཡ་མཱན་ཀྲིཏ་ཨཱཿ ཞེས་ཟླློས་ཤིང་མངག་གཞུག་པར་

བསྒྲུབས་ནས་འགྲུབ་པ་ན། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཡ་མཱན་ཀྲིཏ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཊ་ནྱ་ཏི་ཞེས་བཟླས་ན་

མངག་གཞུག་པ་དེས་སྒྲུབ་པ་པློ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་ཁིད་དེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀིས་ཆློས་བསན་པ་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་འཐློབ་པར་འགྱུར་

རློ། །དེས་མཚོན་ནས་མངག་གཞུག་པ་གཞན་གཉིས་དང་འཇིག་རེན་པའི་མངག་

གཞུག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་པའི་མངག་གཞུག་པ་དེས་ནམ་

མཁའི་དབིངས་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཐའ་དག་པ་ནི་ཐློགས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་

སངས་པ་ཡང་གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་རློ་རེ་ལྟར་སྲ་བའི་གཟུགས་ཅན་རད་དུ་བྱུང་བར་

སྒྲུབ་པ་པློས་བསྐུལ་ན་མངག་གཞུག་པ་རྣམས་ཀིས་བེད་པར་འགྱུར་ན་ནི། དེ་ལས་

གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་འཁིད་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་ཚར་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་

ལས་རྣམས་བེད་པར་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་སློ། ། 

༈ བདུན་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་

གང་ལ་མངའ་བའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་ཞིང་བསན་བཅློས་

ལ་མཁས་པ་དང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་བསློད་ནམས་ཆེ་ཞིང་བློ་གློས་བརན་པ་དང་ལྡན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ་ལ་སློགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གལ་ཏེ་རང་གིས་དབང་དུ་བ་

བར་འདློད་ན་རིགས་གསུམ་གི་མཆློག་སྐུ་རློ་རེ་སློགས་གསུམ་རང་གི་ངློ་བློར་འཛིན་

པའི་འཇམ་དཔལ་ཆེན་པློའི་སྐུ་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བ་ཆེན་པློ། འློག་ནས་བཤད་པ་འདི་

བསམ་ཞིང་བསྒློམ་པར་བའློ། །དེའི་ཚུལ་ནི། གསང་བའི་བསྐུལ་བ་དག་གིས་ཏེ་ནང་ལ་

གཞློལ་བ་བིས་པ་ལྟར་གཞློན་ཤ་ཅན་གི་འཇམ་དཔལ་ལ་སེམས་པའི་བློ་དང་ལྡན་པའི་

གགས་ཆེན་གིས་ཏེ་ནུས་པ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་གནས་ལྔ་དག་ཏུ་སགས་རྣམས་འགློད་

པ་དང་གཏློང་བ་ཤེས་པའི་སགས་པས་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་སློང་པ་ཉིད་དུ་བསམས་པའི་

དབུས་སུ་སེ་སློང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་རློ་རེ་འཇམ་དཔལ་སློབས་པློ་ཆེ་སྐུ་མདློག་

དམར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་ན་བཟའ་དང་རྒྱན་ཐམས་ཅད་དམར་པློ་ཕག་

གཡས་ཀི་སློར་མློ་ལྔའི་ནང་ནས་རཾ་ལས་བྱུང་བའི་མདའ་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཁ་མ་བེ་བའི་

མདེའུ་ཅན་ལྔ་འདྲེན་ཅིང་གཡློན་ན་མཾ་ལས་བྱུང་བའི་གཞུ་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་གཞུ་རྒྱུད་

ཅན་བསྣམས་པ། མདའ་ལྔ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་བདག་པློ་

ལ་ཡློད་པའི་དྲེགས་པར་བེད་པ་དང་། རློངས་པར་བེད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རློངས་པར་བེད་

པ་དང་། བརྒྱལ་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་མེད་པར་བེད་པའི་མདའ་ལྔའི་ངློ་བློར་བསམ་

པའི་ཧཱུཾ་ༀ་སྭཱ་ཨཱཿཧཱ་རྣམས་དབུ་རྒྱན་གི་རེ་མློ་སེ་བསྒྲུབ་བ་མཆློག་རྣམས་ཀི་སྙིང་ག་སྤི་

བློ་ལྟེ་བ་གསང་བ་རྐང་པའི་གནས་ལྔ་དག་ཏུ་རློ་རེ་ཁློ་བློ་སེ་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཡང་

དག་པར་སྤློ་ཞིང་རབ་ཏུ་དབབ་པར་བས་ནས་བསྒྲུབ་བ་དེ་དངངས་ཤིང་བརྒྱལ་བར་

བསྒློམས་པའི་བསམ་གཏན་འདི་ནི་དུས་ཟླ་བ་ཕེད་དུ་བསྒློམས་ན་བསྒྲུབ་བ་དེ་དབང་དུ་

འགྱུར་བར་སགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གིས་རབ་ཏུ་གསང་བ་རློ་རེའི་དློན་གི་བློ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཡིས་གསུངས་སློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བས་རང་གི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་

སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་རང་དང་བསན་པ་ལ་མ་དད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་

མདུན་གི་ནམ་མཁའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རེ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སངས་རྒྱས་

ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་རེན་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ནི་བསམ་པར་བས་

ནས་བསྒྲུབ་བ་ཞེ་སང་། གཏི་མུག འདློད་ཆགས། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དློག་ཤས་ཆེ་བ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སགས་ཀི་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་དང་། ལ་སློགས་པས་ༀ་ཨཱཿསྭཱ་ཧཱ་རྣམས་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་འཁློར་ལློ་པདྨ་རིན་པློ་ཆེ་རལ་

གི་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། གསུང་རློ་རེ་འློད་

དཔག་མེད་དང་། སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གསུམ་དང་ལ་སློགས་པའི་རིན་འབྱུང་དང་དློན་

གྲུབ་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་བསྒྲུབ་བ་དེའི་མིག་གཉིས་ཀི་དབུས་སུ་ༀ་ཡིག་

དཀར་པློ་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བར་བསམས་ནས་བསྒྲུབ་བ་འདི་དག་གིས་མདུན་གི་ནམ་

མཁའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་མཐློང་བར་ཤློག་ཅིག་ཅེས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་

དཀིལ་འཁློར་བསན་ན། དེས་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརེན་པ་སགས་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀུན་གི་གཟུགས་དག་ནི་སྐུ་གསུམ་གི་རློ་རེ་ཅན་དུ་མངློན་སུམ་

དུ་མཐློང་ནས་རང་དང་བསན་པ་ལ་དད་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། བཀྲེས་སློམ་དང་ལ་སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་ཆེན་པློ་དང་བཅས་

པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་སྦྱློར་བ་སེ་རྣལ་འབློར་འདི་ནི་རྣམ་པར་

བསམས་ན་རློ་རེ་ཐུགས་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ་བཀྲེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློམ་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་བང་བར་

འགྱུར་རློ། །དེ་ཡང་རང་ཉིད་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྐྱེད་པ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་གཟུགས་ཆེན་པློར་

བསམས་པའི་དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམས་ནས་རང་གི་ཁའི་ནང་གི་

རྐན་ཕུག་ཏུ་ཡི་གེ་བཾ་ནི་དཀར་པློ་ཟླ་བ་ཉ་གང་བ་ལྟ་བུ་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་བདུད་རིའི་

རྒྱུན་འཛག་པ་གཅིག་བསྒློམ་ཞིང་། ཡི་གེ་ༀ་ནི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་འློད་ཟེར་འཕྲློ་བ་ལྕེ་

ལ་འདུག་པར་བསམས་ལ་བཾ་ཡིག་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་ༀ་ཡིག་གི་སེང་དུ་བབས་

པ་ལྕེ་ཐློག་ཏུ་བྱུང་བ་མངས་པ་ལས་བཟའ་བར་བ་བ་འཕྲློད་པ་དང་མི་འཕྲློད་པ་ཀུན་གི་

ནད་མེད་པའི་གནས་ཏེ་བདེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་ལང་ཚོ་དང་ནད་མེད་པ་དང་བདེ་

བ་དམ་པློ་རབ་ཏུ་སེར་བས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུས་བརྒྱན་པ་སེ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་

བུ་ལྟར་མཆློད་པར་བ་བ་དང་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། དུག་དང་སྦྱར་

དུག་དང་འབྱུང་པློ་སློགས་ཀི་ཉེ་བར་འཚེ་བའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་དློན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་འབློར་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་

བུ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ལ། དཔའ་བློ་རློ་རེའི་སྒློ་ནས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་

ཚུལ། སྐུལ་བེད་མའི་སྒློ་ནས་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ། ཛམྦྷ་ལའི་སྒློ་ནས་ནློར་སྒྲུབ་ཚུལ། 

གནློད་སྦྱིན་མློ་དབང་དུ་བས་ནས་ལས་སྒྲུབ་པ། མཁའ་འགློ་མ་གཉིས་དང་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ནས་འབས་བུ་གཉིས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། རྣམ་སྣང་གི་སྒློ་

ནས་བཀྲེས་སློམ་ནི་བའི་ལས་སྦྱློར་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་དྲང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ངློ་། །གང་ལས་ན་རློ་རེ་གསུང་ལས་སློ། །གང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔའ་བློ་རློ་རེ་

བསྒློམ་པ་སེ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཚིག་གི་མཆློག་བིཿའདིའློ། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔའ་བློ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་ཕྱུང་

ངློ་། །དེ་ཡང་རེན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། གསུང་ས་བློན་ལས་

བང་ཆུབ་པ་བ་བིདང་། ཐུགས་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། སྐུ་

རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་གསུམ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་དཔའ་བློ་རློ་རེ་

བསྐྱེད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བའློ། །དེ་ཡང་མཚན་དཔེའི་རྒྱན་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སྐུ་མདློག་ཅུང་ཟད་སེར་བ་རློ་རེ་འགིང་བ་སེ་ཞལ་ཕག་གི་

གངས་དང་ཕག་མཚན་སློགས་རིན་འབྱུང་དང་འདྲ་བ་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན་རལ་པའི་ཐློར་

ཚུགས་དང་རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ཏེ་པྲློག་ཞུ་ཅན་དུ་བསམ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་། 

འདུ་བས་པའི་རིག་མ་མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡུམ་གི་

པདྨར་རིན་འབྱུང་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་དཔའ་བློ་རློ་རེ་ལ་མཱ་མ་ཀཱིས་འཁྱུད་པ་

དབུས་སུ་བཀློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་སངས་རྒྱས་མི་བསྐྱློད་པ་ལྷློ་དང་རེག་བ་རློ་རེ་

མ་ལྷློ་ནུབ་ཏུ་བཀློད་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་པ་ཐམས་ཅད་འློད་བཟང་པློས་

བརྒྱན་པ་སེ་བསློར་བར་བསམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་

ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ། །མཱ་མ་ཀཱི་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་

སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱར་ནས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་བརམ་

པར་བའློ། །དཔའ་བློ་རློ་རེའི་རྣལ་འབློར་གསུངས་པ་ལས་ཐུགས་སྤློ་བའི་དཔའ་བློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བརླབས་ཀི་ཕྲེང་བ་སེ་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དཔའ་བློ་རློ་རེའི་སྒློ་ནས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་

ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་ན། སྒློ་ཀུན་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབངས་གཅིག་གིས་

བསློད་པར་མཛད་པའི་རློ་རེ་སྐུལ་བེད་མའི་སྒློ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་

དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་ན་རློ་རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་པ་ལས་སྐུལ་བེད་མ་བསྒློམས་པ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་

པའི་ས་བློན་གི་ཚིག་ཙུཾ་འདིའློ། །དེ་ཡང་མི་བསྐྱློད་པ་གཙོ་བློར་བས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་

བ་དང་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ་སེ་མི་བསྐྱློད་པ་ཡབ་ཡུམ་ཆློ་ག་ཡིས་ཏེ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་སྤིན་གི་ཚོགས་ཡུམ་གི་

པདྨར་བསྐྱེད་པ་ཕིར་སློ་བ་དང་ཚུར་འདུས། རང་གི་གནས་སུ་བཞག་པའི་དཀིལ་

འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་མི་བསྐྱློད་པའི་ཉི་གདན་

གི་དབུས་ཀི་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་དབུས་སུ་བསམ་

པ་སེ་སློང་པའི་ངང་ལས་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པའི་སེང་དུ་ཙུཾ་དང་དེ་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་དང་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྡུག་བསལ་སེལ་བར་བེད་

པས་ན་གགས་ཆེན། བགེགས་ཀི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ལ་དབབ་པ་སེ་ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་འཇློམས་པར་བེད་པའི་སྐུལ་བེད་རློ་རེ་མ་བསྒློམ་མློ། །

དེ་ཡང་རྣ་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སགས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཀི་ལྷ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་དྲུག་གི་ཚིག་སེ་ཕག་གཡས་རློ་རེ་འཁློར་ལློ་པདྨ། 

གཡློན་དྲིལ་བུ་རིན་ཆེན་རལ་གི་དགློད་པ་སེ་འཛིན་པའི་ཁ་དློག་དཀར་མློར་རབ་ཏུ་

བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་བསམས་ལ། དེའི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ་རློ་རེ་

གསུམ་སེ་ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་བཀློད་པའི་བིན་བརླབས་བས་ལ་རང་རློ་རེ་མི་

བསྐྱློད་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་སྐུལ་བེད་མ་དང་དམ་ཚིག་སེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་བས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱར་ནས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་ཐམས་

ཅད་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །སྐུལ་བེད་མའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་འློད་ཟེར་གི་སྣང་བ་འཕྲློ་བ་

དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སྐུལ་བེད་མའི་སྒློ་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་

ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན་རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་པློས་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་བད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐློགས་པ་མེད་པར་ལློངས་སྤློད་པར་སེམས་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་

རློགས་པར་བེད་པའི་གནློད་གནས་ཀི་རྣལ་འབློར་དེ་བཤད་སྙམ་པའི་ཐུགས་རེ་

གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་བསྐྱེད་པའི་འཁློར་ལློའི་ཚུལ་ཏེ་གནློད་གནས་ཀི་ས་བློན་ཛཾ་འདིའློ། །དེ་

ཡང་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་སེ་སློང་པར་བསྒློམས་པའི་དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་སློང་

པའི་ངང་ལས་སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་དག་སེ་པད་ཟླའི་སེང་དུ་ཛཱཾ་སེར་པློ་

ཆློ་ག་ཡིས་ཏེ་ཛཱཾ་ཡིག་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སེ་གསེར་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློགས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་དང་འབྲུ་ལ་སློགས་པའི་ནློར་རྣམས་ཐམས་ཅད། འློད་ཀི་རྣམ་

པར་བསྡུས་ཏེ་རློ་རེ་གནློད་གནས་སྒློམ་པ་པློས་ཛཱཾ་ཡིག་ལ་དབབ་པ་སེ་བསིམ་པར་

བས་པའི་ཛཾ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བི་ཛ་པཱུ་ར་ཛཱཾ་གིས་མཚན་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས་རང་ཉིད་གནློད་སྦྱིན་ཆེན་པློ་གནློད་གནས་སེར་པློ་རློ་རེ་ཅན་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་གི་

དབུ་རྒྱན་ཅན་སེར་ནག་དཀར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་གི་གཡས་བི་ཛཱ་པཱུ་ར་

ལྕགས་ཀྱུ་མདའ་འཛིན་པ། གཡློན་དང་པློས་རང་འདྲའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད་ཅིང་ལྷག་མ་

གཉིས་ཀིས་ཞགས་པ་བཟང་པློ་དང་བཅས་པའི་ནེའུ་ལེ་དང་གཞུ་འཛིན་པ་ཞི་བའི་

ཉམས་ཅན་རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་དང་། རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་གསུས་པ་

ཆེ་བ་གནློད་སྦྱིན་མིའུ་ཐུང་གི་གཟུགས་འཛིན་ཅན་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་ཆློ་ག་ཡིས་ཏེ་

དེའི་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་ག་ལྟེ་བ་གསང་གནས་ཏེ་ལུས་ཀི་གནས་ལྔ་དག་ཏུ་ༀ་ཨཱཿ 

ཧཱུཾ་སྭཱ་ཧཱ་ལྔ་ལས་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་། འློད་དཔག་མེད། མི་བསྐྱློད་པ། རིན་འབྱུང་། 

དློན་གྲུབ་ལྔ་རྣམས་བསྒློམས་པ་སེ་བསྐྱེད་པར་བའློ། །

དེ་ནས་རང་གི་མདུན་དུ་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་སྣློད་དུ་ཛམྦྷ་ལའི་སྐུ་

གཟུགས་ཡློད་ན་བཞག་སེ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སློང་པར་སྦྱངས་པའི་སློང་པའི་ངང་ལས་རིན་

པློ་ཆེའི་སྣློད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་པད་ཟླའི་སེང་དུ། ཛཾ་སེར་པློ་ལས་འློད་ཟེར་

འཕྲློས་པ་ནས་བཟུང་སེ་གསང་གནས་སུ་ཧཱ་ལས་དློན་གྲུབ་བསྐྱེད་པའི་བར་བདག་

བསྐྱེད་བཞིན་དུ་བསྒློམས་ནས། དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཛམྦྷ་ལ་རང་འདྲ་བ་

གཉིས་པ་ཕྱུང་སེ་མདུན་གི་ཛམྦྷ་ལ་ལ་བསིམ་སེ་དབུ་རྒྱན་གི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་

ཡུམ་ཆློ་ག་ཡིས་ཏེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱློར་མཚམས་ནས་བབས་པའི་བང་ཆུབ་
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ཀི་སེམས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་གིས་ཛམྦྷ་ལ་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་བར་བསམ་ཞིང་རང་གི་ལག་གི་

ཛཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་བདུད་རིའི་ཆུ་དེའི་བསམ་གཏན་གནས་ཏེ་མདུན་གི་རིན་པློ་

ཆེའི་སྣློད་དུ་འདུག་པའི་ཛམྦྷ་ལའི་སྤི་བློར་དབབ་ཅིང་། ༀ་ཛམྦྷ་ལ་ཛཱ་ལེན་ཏྲཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ་

ཞེས་ཆུ་སྦྱིན་དབུལ་ཞིང་གསློལ་བ་གདབ་བློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་གནློད་སྦྱིན་གནློད་

གནས་དབང་པློ་འློད་ཆེན་ཏེ་མཉེས་ནས་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པ་གང་འདློད་པ་དེ་སེར་

བར་བེད་དློ། །ཐ་མལ་གི་རློག་པས་མི་ཕེད་པའི་གནློད་གནས་ཀི་ཕག་རྒྱ་སེ་རྣལ་འབློར་

དེ་ཉིད་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་རས་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཏློག་གི་སེ་མཐློ་ཞིང་

དཔལ་ཏེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ཛམྦྷ་ལའི་སྒློ་ནས་ནློར་བསྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པའི་རེས་དེ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་། །གང་གིས་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །ཅི་

ཞིག་མཛད་ནས་ན་རློ་རེ་གནློད་སྦྱིན་མློའི་གཟུགས་སྒ་ལ་སློགས་པ་འདློད་པའི་ཡུལ་

ལྔ་ལ་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བའི་དཔལ་ཏེ་དེ་བཤད་

སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

སློ། །གང་ན་གནློད་སྦྱིན་མློའི་དམ་ཚིག་སེ་སྐུ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རློ་རེའི་ཚིག་ས་བློན་

ཀྵིཾ་འདིའློ། །ཡ་གནློད་སྦྱིན་གི་མིང་ཡིག་དང་པློ་ཡིན་ཡང་དེ་ནི་གནློད་སྦྱིན་ཕློ་མློ་

གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་ལ། ཀྵ་ལ་ཨི་བཅུག་པས་ཀི་ནི་གནློད་སྦྱིན་མའི་ཐུན་

མློང་མིན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཐིག་ལེ་བིན་ནས་ས་བློན་དུ་བས་པའློ། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་སློང་པ་ཉིད་བསྒློམ་པའི་ངང་ལས་རློ་རེའི་སའི་དབུས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གནས་པར་ཏེ་དེའི་སེང་དུ་ཀྵིཾ་ལས་ཐམས་ཅད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བཞི་ལས་བས་པའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་རབ་ཏུ་བཟང་པློ་གདན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་པའི་

གདན་དབུས་མའི་སེང་དུ་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་ཡན་ཆད་སློན་དུ་འགློ་བས་

རང་ཉིད་རློ་རེ་འཇམ་དཔལ་དམར་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསྐྱེད་པ་གཙོ་བློར་

བས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་སབས་

སུ། རང་ཉིད་རློ་རེ་གསུམ་སེ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཅན་དུ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་གནློད་སྦྱིན་མློ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས་མདུན་གི་ནམ་

མཁའི་དབིངས་ནི་གང་བ་སྤན་དྲངས་པར་བསམ་ཞིང་དེ་དག་ལ་མེ་ཏློག་དང་སློས་ལ་

སློགས་པ་ཕི་དང་བདུད་རི་ལ་སློགས་པ་ནང་གི་མཆློད་པའི་ཚོགས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་

འཁིགས་པས་ལེགས་པར་མཆློད་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གི་སྦྱློར་

བས་གནློད་སྦྱིན་མློ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་དབབ་པར་རྣམ་པར་

བསམས་ལ། གནློད་སྦྱིན་མློའི་གཟུགས་ཀི་སྤིན་ཏེ་ཚོགས་དག་མ་ལུས་པ་གནློད་

སྦྱིན་མློའི་གཟུགས་ནི་གཅིག་ཏུ་བསམ་པར་བ་ཞིང་དེའི་ལུས་ཀི་གནས་གསུམ་དུ་རློ་

རེའི་ཡི་གེ་གསུམ་བཀློད་པ་ལས་བེ་བག་གིས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་

ཟེར་གིས་རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤན་དྲངས་པ་གནས་གསུམ་དུ་བསིམ་

པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་བརླབས་བས་ཏེ། དེའི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་ལྔར་

བསམ་གཏན་ཏེ་ༀ་ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་ལྔ་ལས་རིགས་ལྔ་བསྒློམ་པར་བས་

ནས་དབུ་རྒྱན་ལ་ནི་གནློན་པའི་དློན་དུ་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད་བསྒློམ་མློ། །

སྙིང་གར་སགས་ཀི་ཚིག་ཀྵ່་བསྒློམས་ལ་རང་གི་རློ་རེ་དང་དེའི་གསང་གནས་
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ཀི་པདྨ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་སྦྱར་ཏེ་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་བརམ་པར་བའློ། །གནློད་སྦྱིན་མློ་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

གཅིག་ཏུ་བས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ཏེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྒློམས་པར་བས་པའི་རྣལ་འབློར་དེ་ཉིད་མི་ཕེད་

པས་ན་རློ་རེ་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། གནློད་སྦྱིན་མློ་དབང་དུ་བས་ནས་ལས་བསྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པ་དེ་

ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

སློ། །ཅི་ཞིག་མཛད་ནས་ན། རློ་རེའི་སགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

དངློས་གྲུབ་ཀི་སེ་ལྷ་མློ་རྣམས་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་སེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་

ཚུལ་དེ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་ནས་སློ། །གང་ན་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མཁའ་འགློ་མ་

གཉིས་ལ་བརེན་ནས་ཕྲ་མློ་སེ་འཇིག་རེན་པ་དང་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་འདི་

གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་སྤིར་མཁའ་འགློ་མ་དེ་ལ་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་

འདས་པའི་མཁའ་འགློ་མ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ། སགས་སྐྱེས་དང་ཞིང་སྐྱེས་ཀི་

མཁའ་འགློ་མ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ཞིང་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་

གནས་ཐིམ་གསུམ་མ་བྱུང་བའི་ཕློ་ཉ་མློ་དང་ཕི་མ་ནི་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་

ཐིམ་གསུམ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སེ་དློན་གི་ལྷན་སྐྱེས་མ་ཐློབ་བར་གི་ཕློ་ཉ་མློ་རྣམས་ལ་

འཇློག་ལ། །གཉིས་པ་ནི། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་དློན་གི་འློད་གསལ་ཐློབ་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཕགས་མ་གཅིག་ལ་འཇློག་ལ་དེ་ཡང་སགས་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་ནི་གཟུགས་སྣ་

ཚོགས་ལེན་པས་ན་སྐུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། སྒ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སློན་པར་

བེད་པས་ན་གསུང་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་དང་། རང་གི་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་མངློན་པར་

འདློད་པའི་དློན་རྣམས་འཐློབ་པར་ནུས་པས་ཐུགས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་སེ། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཏེ་རློ་རེ་མཁའ་འགློ་མའི་

གཟུགས་འདྲ་བའི་གཟུགས་འཛིན་པར་བེད་པ་དེ་ཡང་འློད་བཟང་པློ་འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་

གསེར་དང་པདྨ་རཱ་ག་དང་བཻ་ཌཱུརྱ་དང་མར་གད་ལ་སློགས་པའི་འློད་དང་འདྲ་བའི་

མདློག་ཅན་དེ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་དེས་རི་ལུ་ལ་སློགས་པ་བསྒྲུབས་པའི་

རས་བིན་པ་ལློངས་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་སགས་ལ་གཞློལ་བའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་

དབང་པློར་འགྱུར་བ་དང་། དངློས་གྲུབ་ཕྲ་མློ་དག་སེ་མི་སྣང་བ་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་

རེན་པའི་དངློས་གྲུབ་དག་སེར་བ་ལ་གནས་པའློ། །

གནློད་སྦྱིན་རྒྱལ་མློ་ཞིང་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་

ལ་བརེན་ནས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་དབང་གིས་ཕུང་སློགས་དང་སློང་བ་གསུམ་མི་

སྣང་བ་སེ་ས་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་དུ་

འཇུག་པ་དང་ལ་སློགས་པས་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡང་དག་

པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། མན་ངག་ཁད་པར་ཅན་སེར་བ་དང་རྒྱུད་བིན་གིས་

རླློབ་པ་སློགས་བེད་དློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་མཆློག་དང་ལྡན་པའི་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཚེ་འདི་ལ་མངའ་བདག་རློ་རེ་

འཛིན་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། །མཁའ་འགློ་མ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལ་འློག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནས་འབྱུང་བ་འདི་ནི་རློ་རེའི་དངློས་གྲུབ་སེ་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉུག་མའི་

གཟུགས་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བའི་དངློས་གྲུབ་སེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་

སློ། །མཁའ་འགློ་མ་གཉིས་བསྒྲུབ་པར་འདློད་པའི་རྣལ་འབློར་པས་གཙུག་ཏློར་འཁློར་

ལློས་བསྒྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་

སུ་གུར་ལས་གསུངས་པའི་གཙུག་ཏློར་འཁློར་བསྒྱུར་གི་ཕྲེང་སགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་

སེ་མཁའ་འགློ་མ་གཉིས་ཐློབ་པ་སེ་སགས་སེལ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བཟླས་པས་འློད་

ཟེར་ཤིན་ཏུ་འབར་བས་མཛེས་པའི་གཟུགས་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པའི་སྣ་

ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་མཁའ་འགློ་མ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ནི་ཐམས་

ཅད་དུ་རྒྱུ་བ་མཐློང་བ་ཉིད་ཀིས་ཡིད་ཚིམ་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དེ་མཐློང་བར་

འགྱུར་རློ། །སགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་སགས་སྐྱེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མ་

ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ལ་ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུའི་བདག་པློ་དང་འདྲ་བར་འདློད་པའི་

དློན་རྣམས་མྱུར་དུ་ཕློ་ཉ་མློ་དེས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་

སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀི་བང་ཆུབ་བེད་པ་སེ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མཁའ་འགློ་མ་

མཆློག་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་གཉིས་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་སངས་

རྒྱས་རློ་རེ་རབ་བསྒློམ་པ་སེ་སློབ་མི་སློབ་ཀི་ཟུང་འཇུག་ཀང་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་

ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། སྤློས་མེད་བསྡུས་པའི་སྤློད་པ་བ་ཚུལ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མེད་ཀི་སྤློད་པ་བ་ཚུལ་དང་། སྤློད་པའི་འབས་བུ་དང་། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་ཐུན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མློང་བའི་ཆློ་ག་དང་། སྤློད་པ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་པློས་ལམ་བགློད་ཚུལ་

དང་། སྤློད་པའི་གཞུང་ཉེ་བར་བསྡུ་བ་དང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི། མཚམས་སྦྱར་སློན་

འགློས་སྤློད་པ་བེད་པའི་ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་དགློས་པར་བསན་པ། རིགས་གསུམ་སློ་

སློར་ཕེ་བའི་སྤློད་པ་བ་ཚུལ། ཁ་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་ཚུལ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ། 

ངེས་དློན་གི་དམ་ཚིག་བཞི་ལ་གནས་པར་བ་བ། རང་རིགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མ་མ་རེད་ན་

ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། གནློད་སྦྱིན་མློ་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་བསྒྲུབ་

པའི་ཐབས་བསན་ནས་ཐབས་དེས་ཕག་རྒྱ་མློ་རེད་ན། དེ་ནས་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་

འབློར་པས་ཕག་རྒྱ་མློ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤློད་པ་བེད་པ་བསན་

པར་བ་བའི་ཕིར། ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གསུང་རློ་རེ་འློད་

དཔག་མེད་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་པས་སྤློད་པ་བེད་པའི་ཚེ། རང་

དང་རིག་མ་ལྷའི་ཆས་སུ་འཇུག་པའི་རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་

སྤློད་པ་འདི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་། །དེ་གང་ན་རང་གི་ལུས་སྐུ་རློ་རེ་དང་ངག་གསུང་རློ་རེ་དང་སེམས་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

རྣམས་སུ་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་སྤློད་པའི་ཚེ་རང་དང་རིག་མ་གཉིས་ཀ་རང་གི་

ཚུལ་ལམ་གཟུགས་ཉིད་ཀིས་ལྷ་རང་རང་གི་འདྲ་འབག རྒྱན། ཕག་མཚན། ན་བཟའ། 

ཁ་དློག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལྷ་རང་རང་གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་ཆས་སུ་འཇུག་པ་དེ་བས་

ཏེ་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་དུ་ལློངས་སྤད་ན་མངློན་པར་འདློད་

པའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

༈ གཉིས་པ་ནི། སྤློད་པ་བེད་པ་དེ་ལ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདི་ནི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་

སྣང་དང་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་

པས་སྤློད་པའི་དུས་སུ་རང་དང་རིག་མ་ལྷའི་ཆས་སུ་འཇུག་པའི་རིག་པ་བརྟུལ་

ཞུགས་སློ། །དེ་ཡང་སགས་ཀི་ལྷ་རྣམ་སྣང་གི་རྣལ་འབློར་པས་སློམ་པ་སེ་ཕག་རྒྱ་མ་

དེས་ཀུན་ཏུ་བསམས་པ་དང་ལྡན་པའློ། །དེ་ཡང་། ལློ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་ནི། རྒྱན་

རྣམས་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་བཀློབས། །བཞིན་སྡུག་མིག་གི་དཀྱུས་རིང་བ། །རེད་ནས་

ལེགས་པར་བསབས་པ་དེ། །སྤན་གི་གློ་འཕང་ལློངས་སྤློད་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་འདྲ་འབག་ཕག་མཚན་རྒྱན་ན་བཟའ་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྤན་མ་ཇི་ལྟ་

བ་བཞིན་གི་ཆས་སུ་འཇུག་ཅིང་། རང་ཉིད་རལ་པའི་ཐློར་ཚུགས་དང་དབུ་རྒྱན་དང་

འདྲ་འབག་ཕག་མཚན་རྒྱན་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་གི་གཟུགས་ཆེན་པློ་ཇི་འདྲ་བའི་ཆས་སུ་ཞུགས་ནས་རིག་པའི་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་སྤད་པར་བའློ། །

ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་མཱ་མ་ཀཱིའི་རིགས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་མ་སགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་རང་གིས་བསན་པས་ཆློ་ག་ཤེས་པ་སེ་འགློ་སློས་

པས་གློ་བའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་སགས་ཀི་རྒྱུད་དང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་སྒྱུ་རལ་

རེ་བཞི་སློན་པའི་བསན་བཅློས་སློགས་ལ་ལེགས་པར་བང་བར་བསབས་པའི་ཕག་

རྒྱ་མ་དང་རང་གཉིས་ཀ་མཚན་མས་ཏེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་མཱ་མ་ཀཱིའི་འདྲ་འབག་

སློགས་ཀི་ཆས་སུ་འཇུག་པ་བས་ཏེ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་རིག་པ་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་སྤད་པར་བའློ། རང་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འློད་དཔག་མེད་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སྒློམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་གི་བཙུན་མློ་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་སེ་གློས་དཀར་

མློའི་ཆས་སུ་འཇུག་པ་བས་ཏེ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཞན་ལ་གསང་

བར་བ་བའི་སྙློམས་འཇུག་གི་མཆློད་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པློ་དེ་དུས་ཐློ་རངས་ས་དྲློ་

ཕི་དྲློ་སྲློད་བཞིར་ནི་རབ་ཏུ་བའློ། །

 ༈ གསུམ་པ་ནི། སྤློས་བཅས་དང་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་

འབློར་པས་ཟས་གློས་སློགས་སྦྱིན་བདག་ལ་ལྟློས་པའི་གཡེང་བ་སངས་ཏེ་སློང་བུ་ར་

བ་འབས་བུ་ཡི་བཟའ་བ་དང་བཅའ་བ་སྤད་པར་བ་ཞིང་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བས་ན་

འློན་ཏང་སེ་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་པློ་ཀུན་གི་བདག་པློ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་སེ་

འབས་དུས་ཀི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་ཀུན་མྱུར་དུ་གདློན་མི་ཟ་བར་འཐློན་

པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རག་ཏུ་གཞན་སངས་རྒྱས་ཀི་

སློབས་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ནློར་རྣམས་རྐུ་བ་སེ་རང་རྒྱུད་ལ་བང་བར་བ་ཞིང་

སེམས་དབེན་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་

བཅུག་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་

གསང་བའང་རད་དུ་བྱུང་བ་དང་དེ་འདྲ་བའི་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་པས་དློན་གི་འློད་

གསལ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་འདློད་ཆགས་རློ་རེའི་གནས་སྤློད་པ་དང་ཆློས་

ཐམས་ཅད་བདེན་སློང་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་རང་གིས་རློགས་ཤིང་གཞན་ལ་སློན་

པའི་ཚིག་སྨྲ་བའི་སློམ་པ་སེ་དམ་ཚིག་བཞི་པློ་འདིས་ནི་ཀུན་ཏུ་བསློམས་པ་སེ་སློབ་

པ་ལ་གནས་པར་བའློ། ། ༈ ལྔ་པ་ནི། གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་
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པར་སྣང་མཛད་དང་ཐུགས་མཆློག་མི་བསྐྱློད་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་རིགས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་མ་མ་རེད་ན་གང་ལ་འདློད་པ་སྤད་པས་མཚན་འཛིན་གིས་མི་ཕེད་པའི་ཡེ་

ཤེས་རློ་རེ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དང་དངློས་གྲུབ་རྣམས་འགུགས་པར་བེད་པས་ན་ལྕགས་

ཀྱུ་མློ་སེ། ཡློན་ཏན་ཉིད་ས་རགས་སུ་བས་པའི་མཱ་མ་ཀཱི་ཕག་རྒྱར་བེད་པ་འདི་ནི་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་རིགས་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ༀ་ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རློ་རེ་ཅན་བསམ་

གཏན་པ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་གི་སྙིང་ག་ནས་རློ་རེ་

དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་སེམས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་དེ་དང་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་སློང་སྦྱློར་བ་དེ་ལྟར་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁེན་པ་

མཉེས་པར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟའློ། །འློ་ན་དེའི་ཚེ་ཁ་ཟས་གང་ལས་བསང་བ་ནི་སྒྲུབ་

པ་པློ་བློ་བརན་པ་སེ་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་ཚེ་

ནགས་ཚལ་དག་ལ་གནས་པའི་ལྷ་ལ་བསློད་སྙློམས་བསང་བ་དག་བས་ན་ལྷའི་ཁ་

ཟས་བཟང་པློ་བསར་བ་སེ་སྦྱར་བ་དག་ལྷ་དེ་དག་སྐྲག་ནས་སེར་བར་འགྱུར་ཞིང་དེ་

ལ་ལློངས་སྤད་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རློ་རེ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་སྒྱུ་ལུས་ལ་གནས་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་དེས་སྤློད་པ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་འདས་ཤིང་འཇིག་པར་

འགྱུར་བའི་ཐ་མལ་པའི་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་དངློས་གནས་ལ་ཕེ་བའི་

མི་འགྱུར་བ་སེ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རློ་རེའི་སྐུ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རློ་རེ་གསུམ་གི་རིགས་ཅན་གི་རྣལ་འབློར་པས་ལྷ་མློ་ཀླུ་མློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གནློད་སྦྱིན་མློ་ལྷ་མ་ཡིན་ནམ་མི་མློའང་རུང་བ་རེད་ནས་ལེགས་པར་བསབས་པའི་

ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་སྤད་པར་བས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་བསེན་པར་བའློ། ། ༈ ལྔ་པ་ནི། 

སྤློས་མེད་དང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་འདི་ནི་རིམ་གཉིས་ཀི་སགས་པ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྣློད་མིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་དློན་ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་བེད་

པའི་ཚུལ་ཏེ་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་དུ་རློགས་རིམ་གི་སྤློད་པ་

སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་རློ་རེ་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་གི་རླུང་

སེམས་ལས། མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འབྱུང་ཞིང་། དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་

ཆུབ་དློན་གི་འློད་གསལ་དུ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བས་པའི་རླུང་སེམས་ལས་རིགས་

འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིག་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་དམ་ཚིག་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་སློན་པའི་རློ་རེ་འཆང་གིས་དེ་

སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་བརློད་བར་འདུས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ལས་གཙོ་བློ་འཕློ་བའི་དབང་གིས་དངློས་གྲུབ་ལྷ་སློ་གཉིས་པློ་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་

ནས་གཙོ་བློར་སློང་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་རློ་རེ་གསུམ་གི་རྣལ་འབློར་པ་

རྣམས་ལ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་དང་། དེ་

བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་ལ་ཡང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 
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༈ བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་བཅུ་

དྲུག་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་པ་ནི། དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས། སགས་ཀི་དངློས་

གྲུབ་ཐློབ་པར་བེད་ཅེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། འདི་སད་ཀང་གསུངས་

སློ་ཞེས་པ་ནས། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཙནྡན་དང་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་

པས་བཤད། ཁུ་བ་དག་གི་སགས་རྣམས་ཀུན་ཞེས་པ་ནས། བརན་པའི་བློས་ནི་བརག་

པར་བ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་འབས་འདློད་

པས་ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་པས་བཤད། རྣམ་སྣང་མཛད་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཞེས་པ་ནས། དམ་ཚིག་གསང་བ་

བསྒག་པར་བ་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། ཁློད་ཀིས་སྲློག་ཆགས་གསད་

པར་བ་ཞེས་པ་ནས། རློ་རེའི་ལམ་ནི་འདི་དག་གིས་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་

བཤད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་བར་བ་ཞེས་པ་ནས། གདློན་མི་ཟ་བར་ཐློབ་

པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། རག་ཏུ་གཞན་གི་ནློར་རྐུ་ཞིང་

ཞེས་པ་ནས། སློམ་པ་འདིས་ནི་ཀུན་ཏུ་བསམས་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་པས་བཤད། 

འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་མློ་ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་སྐྲག་ནས་སེར་བར་འགྱུར་

ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད། རློ་རེ་གསུམ་བདག་ཅན་འདས་འགྱུར་ཞེས་

པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་ནི་དགློངས་པས་བཤད། ལྷ་མློ་ཀླུ་མློ་གནློད་སྦྱིན་མློ་ཞེས་པ་

ནས་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་པའི་

བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད་དློ། །དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་དགློངས་པ་འགེལ་པའི་སྒློ་མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་

དང་དགློངས་པས་བཤད་པས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་དང་། ལུས་

དང་ཡིད་ཀིས་དཀིལ་འཁློར་བི་ཞིང་སྒྲུབ་པ་དང་། སྣློད་ལ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སྦློགས་

ཆློག་དང་། དབང་བཞི་རློགས་པར་བསྐུར་ཚུལ་དང་། ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་གཙོ་བློ་འཕློ་

ཚུལ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་ཚུལ། སྤློས་མེད་དང་ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མེད་ཀི་སྤློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་

བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་གང་ཟག་ལྔའི་རྒྱུད་

ལ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་

བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །

༈ བཞི་པ་རློ་རེ་བིན་བརླབས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ལེའུས་བཤད་ཚུལ་ལ། ལེའུ་ས་

ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་བ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་དློན་བཤད་པ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། དེ་ལྟར་ལེའུ་དང་པློ་ནས་བཅུ་དྲུག་པའི་བར་གིས་བསན་པའི་

དབང་ཐློབ་ཅིང་། རིམ་པ་གཉིས་ཁློང་དུ་ཆུད་པས་ཀང་རློ་རེ་འཆང་གི་བཅས་པ་ལས་མི་

འདའ་བའི་རང་རང་གི་དམ་ཚིག་དང་། རང་རང་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་འགློག་པའི་སློམ་

པ་ཉམས་སུ་མ་བངས་ན་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་

ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ལ་གནས་དགློས་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

དེ་ནས་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་འདི་གསུངས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། མཚམས་སྦྱར་ནས་བསློད་ཅིང་གསློལ་བ་བཏབ་པ། བསློད་

པ་ལ་སློན་པ་དགེས་ནས་གསུང་བ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ། གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བཤད་པ། འདུས་པའི་དློན་འཆད་པའི་རིམ་པ་འབྱུང་ཚུལ་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་

བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། གསློལ་བ་བཏབ་བློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་འཁློར་གི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སར་འདུས་པའི་རྒྱུད་བཤད་པར་

གསློལ་བ་འདེབས་པ་ལ་དགློངས་པ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པར་མ་ཟད། སར་ཡང་དམ་

ཚིག་དང་སློམ་པའི་དློན་བཤད་པ་ལ་གསློལ་བ་འདེབས་པར་དགློངས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་

འདུས་ནས་སློ། །

གང་ལ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལའློ། །ཇི་ལྟར་དུ་

ན་རིགས་ལྔའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཞེས་བསློད་ནས། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་དློན་

བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །དེ་ཡང་རིགས་ལྔའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཚུལ་ནི་ཉློན་

མློངས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་གཡློ་བས་ན་མི་བསྐྱློད་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་

རིགས་ཡིན་པས་ན་རློ་རེ་དང་། ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློ་

ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དབིངས་ཀི་སད་དློད་དྷཱ་ཏུ་ལ་དྷ་

རར་བས་པས་རློ་རེ་རིགས་ལྔ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པར་བེད་པ་དང་། བདེན་

པ་གཉིས་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་རློགས་པས་ན་མཁས་པ་ཆེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ན་མཆློག འབས་དུས་ཀི་དློན་དམ་

པའི་དཀིལ་འཁློར་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་གསུམ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་མི་བསྐྱློད་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཞེས་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ལ་བསློད་དེ་ཕག་

འཚལ་ནས་གསང་བའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་དློན་རྣམས་དབངས་ཏེ་གསུང་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསློལ། ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་ངློ་བློར་གྱུར་

པའི་མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་རྣམ་པར་སྣང་བར་

མཛད་པ་དག་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་ན་དག་པ་ཆེ། རློ་རེ་རིགས་ལྔ་པློ་དྲི་མ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་དག་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་ཞི་བ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བ་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་དགའ་བ་ཆེ། རང་བཞིན་གིས་

འློད་གསལ་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཆློག་སློན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་ཞེས་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ལ་བསློད་ཅིང་ཕག་

འཚལ་ནས། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་དློན་རྣམས་བཤད་དུ་གསློལ། རིན་པློ་ཆེའི་

རིགས་ཅན་རྣམས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་རྒྱལ་པློ། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པས་ན་རབ་ཏུ་ཟབ་པ། དྲི་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དག་པས་རློ་རེ་རིགས་ལྔ་ནམ་

མཁའ་སེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་གདློད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་དག་ཅིང་གློ་

བུར་གི་དྲི་མས་གློས་པ་མེད་པ། སྐུའི་དབང་ཕྱུག་བརེས་པས་ན་རློ་རེའི་སྐུ་སེ་དེ་འདྲ་

བའི་རིན་འབྱུང་གི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་སློན་པ་རློ་རེ་འཆང་ལ་བསློད་ཅིང་ཕག་

འཚལ་ནས་སློ། །

གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་

རྒྱལ་པློ་ཆེ། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་ན་མི་རློག་པ་ནམ་མཁའ་

འམ་ཐམས་ཅད་སློང་པ་འློད་གསལ་གི་རང་བཞིན་རློ་རེ་རིགས་ལྔ་རང་གི་བདག་ཉིད་

དུ་འཛིན་པ་འདློད་ཆགས་འཁློར་བ་ཟད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་བརེས་པ། གསུང་གི་

དབང་ཕྱུག་བརེས་པས་ན་གསུང་གི་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཞེས་བསློད་ཅིང་ཕག་འཚལ་ནས་སློ། །གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དློན་ཡློད་པའི་འབས་བུ་

སྩློལ་བས་ན་དློན་ཡློད་རློ་རེ་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀི་མདུན་དུ་བསར་ཞིང་

མཆློད་པར་བེད་པས་ན་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས། གདུལ་བ་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀི་

རྒྱུད་ལ་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སློགས་འདློད་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་མཛད་པ་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་དློན་གྲུབ་ཀི་

ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ཅིང་ཕག་

འཚལ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པའི་དློན་རྣམས་བཤད་དུ་གསློལ་བར་གསློལ་བ་

བཏབ་བློ། །དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་དབངས་གཅིག་གིས་བསྐུལ་བ་སེ་

གསུངས་པའི་བསློད་པའི་ཚིག་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་ཞི་བ་འདི་རྣམས་ཀིས་རློ་རེ་ལློངས་

སྤློད་དེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ལ་བསློད་ན་ནི་བསློད་པ་པློ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་

འཆང་དང་འདྲ་བར་ཀུན་གིས་བསློད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བསློད་ཅིང་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་

ཉློན་མློངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛད་པས་ན་སློན་པ། 

གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པས་ན་རློ་རེ་འཛིན་པ། 

སངས་རྒྱས་ཏེ་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མཐློ་རིས་དང་

ཐར་པ་ཐློབ་པར་མཛད་པས་ན་རེས་སུ་བརེ་བའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློ་དེ་བསློད་པ་ལ་དགེས་ནས། རློ་རེ་གསང་བ་སྲློག་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་བསྲུང་

བའི་དམ་ཚིག་དང་ཤ་ཆེན་ལ་སློགས་པའི་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་རྣམས་སློན་པའི་

གསུང་རྣམ་པར་དག་པ་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་གསུང་ནི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཀའ་སྩལ་པ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་མཛད་དློ། །སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་པློ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་སྒློ་ནས་བསློད་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་དློན་ལ་བརམས་པའི་ཡི་

གེ་ཆེ་སེ་བསློད་ཚིག་འདི་ནི་ཨེ་མའློ་ཞེས་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བའི་བསློད་

ཚིག་འདི་ནི་རང་བཞིན་སྒྱུ་ལུས་དང་འློད་གསལ་དང་ཡློངས་སུ་དག་པའི་ཟུང་འཇུག་

གི་དློན་ནམ་མཁའི་དབིངས་བཞིན་དུ་དྲི་མ་མེད་པ་བརློད་ནས་བསློད་པའི་ཚིག་ཡིན་

པའི་ཕིར། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་བསན་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། དེའི་ཐབས་སུ་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་སྤློད་པ་

དམ་ཚིག་དང་བཅས་པ། འཁློར་གི་དྲིས་ལན་གིས་བ་མ་བསྙེན་བཀུར་ཚུལ་བསན་པ། 

བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་ཀང་དབང་རློགས་པར་བསྐུར་བའི་

ཚུལ། ལས་ཚོགས་མཆློད་པ་དམ་ཚིག་རྣམས་སེལ་ནས་བསན་པ། རྒྱུད་ཀི་ཆེ་བ་

བསན་པ། ཐློས་བསམ་གིས་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་འབས་བུ་བསན་

པ། རྒྱུད་ཡློངས་སུ་གཏད་པའི་ཚུལ་དང་དགུ་ལས། དང་པློ་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་

དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང་། འཇིག་རེན་པ་གཞན་གི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང་། རིམ་

པ་གཉིས་ལ་གནས་པའི་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པློ་ལ། རིགས་གསུམ་གི་བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དང་། རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ་དང་། ཉན་ཐློས་ཀི་དམ་ཚིག་བསེན་ཚུལ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། བསློད་པ་ལ་སློན་པ་དགེས་ནས་གསུང་བར་ཞལ་གིས་

བཞེས་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ། །གང་གིས་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་
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རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་

པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་གསུངས་སློ། །གང་ན་སྐུ་རློ་རེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་

རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་

འདི་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ན་མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་སེ་ཚོགས་ཆེན་པློ་

དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་བསྲུང་བའི་དམ་

ཚིག་སྲློག་གཅློད་པ་སློགས་བཞི་ནི་བསྲུང་བར་བ་ཞིང་། བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་ཤ་ཆེན་

དག་ནི་རག་ཏུ་སེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཟའ་བར་བ་བ་འདི་ནི་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཅན་

གི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བའི་དམ་ཚིག་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་

ནློ། །ཕྱུང་ངློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །

དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན་སྐུའི་དམ་ཚིག་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས་སློ། །གང་ཟག་གང་

གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་སློ། །གང་གསུངས་

ན་རློ་རེ་སངས་རྒྱས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཅན་གི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་གསུང་གི་རློ་རེ་འློད་དཔག་

མེད་ཀི་ཡི་གེ་ཆེ་སེ་རྣལ་འབློར་པས་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་སྲློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་

པ་བཞི་པློ་བསྲུང་བར་བ་ཞིང་། བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་བཤང་གཅི་དག་ནི་རག་ཏུ་སེ་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཟའ་བར་བ་བ་འདི་ནི་གསུང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གསང་བ་

རད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པློའ ློ། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་

གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

སློ། །གང་ན་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འཛིན་པ་མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ན་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

མི་བསྐྱློད་པའི་རིགས་ཅན་གི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་སེ་རྣལ་འབློར་པ་བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པ་

སེ་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་སྲློག་གཅློད་པ་ལ་སློགས་པ་བཞི་

པློ་བསྲུང་བར་བ་ཞིང་། བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་ཁག་དང་ཁུ་བ་སྦྱར་བ་དག་རག་ཏུ་སེ་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བཟའ་བར་བའློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཏེ་རྣལ་འབློར་པ་ཀུན་གི་བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་རད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པློ་

འདི་ནི་རག་ཏུ་སེ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རློ་རེ་འཛིན་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་

བསྲུང་བར་བའློ། །དེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་གང་ཞིག་བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བའི་དམ་ཚིག་

འདི་བསྲུངས་པས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་འློད་པློ་ཆེ་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་ལ་

གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེ་ལ་ནི་སད་ཅིག་སེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་དེའི་སངས་

རྒྱས་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབེར་མེད་པ་དེ་གནས་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རིགས་གསུམ་གི་བཟའ་བསྲུང་གི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་

ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་

ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་

ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་མློས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་

ཀིས་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་

ངག་གིས་ཆློས་སློན་པ་ཅུང་ཟད་ཡློད་ཀང་གཙོ་བློར་ལུས་ཀིས་ཆློས་སློན་པ་ནི་རློ་རེའི་
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སྐུ་སེ་ལུས་ཀི་སློད་ནས་མེ་འབར་བ་དང་། སད་ནས་ཆུ་གང་མློ་འབབ་པ་ལྟ་བའི་རྫུ་

འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་སློན་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དེས་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

གང་འདློད་པའི་དློན་དེ་གློ་བར་བེད་ཅིང་། དགེ་བ་བཅུ་ལ་སློགས་པ་ལ་གཟུད་པའི་

ངང་ཚུལ་འདི་ནི། རང་རྒྱལ་གི་དམ་ཚིག་མཆློག་ཏུ་བརག་པ་སེ་ངག་གིས་ཆློས་སློན་

པ་དང་འདྲ་ཞིང་ཐློག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཡློད་པའློ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ནི་

ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་དང་ལུས་འདྲ་བས་འདིར་མ་བཤད་དློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་

ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ལ་མློས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་གང་

ཟག་དང་ཆློས་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་ལམ་གིས་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པ་

དང་དེ་ཐློབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་ལ་བསབས་པ་སེ་སྦྱློར་བར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་འདི་

ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཞེ་ན་དགེ་བ་བཅུའི་ལམ་ལ་འཛུད་པར་བེད་པའི་ལྷག་པ་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང་དེས་མཚོན་ནས་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་

བཤད་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དང་ཆློས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་རློགས་པའི་ལྷག་པ་

ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པར་བེད་པ་ཟུང་འཇུག་གི་ཡེ་ཤེས་སངས་པ་

སེ། དེ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པ་དམན་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་མློས་པ་

རྣམས་ཀིས་བསབ་པར་བ་བ་འདི་ནི་རད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པློའ ློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། གཙོ་བློ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་འཁྲུལ་སློང་དང་བཅས་པ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྫུ་འཕྲུལ་ཆུང་བ་ལྔའི་དམ་ཚིག་དང་། དམ་ཚིག་དེ་བརྒྱད་ལ་གསང་འདུས་པས་ཀང་

སྤད་པར་བ་བ་དང་། དློན་བསྡུ་བ་ཁུངས་དང་བཅས་པ་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ཐེག་པ་

གསུམ་གི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །

གང་ན། ཚངས་པ་ཐློབ་པར་མློས་པ་རྣམས་ཀིས་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་

གང་ན་ཚངས་པ་ཐློབ་པས་གློལ་བར་སེམས་པའི་སེམས་ཅན་གཏི་མུག་ཅན་རྣམས་

ཀི་ལམ་དེ་ལས་གང་ཟས་གཅློད་པ་དང་ཡིད་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་པ་སྐྱེད་པར་བེད་

པའི་མེ་ལྔ་སློགས་བསེན་པ་དང་། ཉི་མ་ལྟ་བ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཏེ་

ཚངས་པའི་ལམ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་སེ་ཐློབ་བའི་ཡེ་ཤེས་སློན་པ་དེ་ཐློབ་

པར་བེད་པའི་ཐབས་དེས་ནི་སྐུའི་རློ་རེ་ཚངས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །ཚངས་པའི་དམ་

ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་དྲག་པློ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་རྣམས་ཀིས་

བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ན་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་

གསུམ་དག་ན་གནས་པའི་བུད་མེད་རློ་རེ་ལྟར་དགུག་དཀའ་བ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་

བཀུག་ནས་དེ་དག་དང་དགའ་ཞིང་མགུ་བའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དངློས་པློ་སྙློམས་

པར་འཇུག་པས་ཉེ་བར་སྤད་པ་འདི་ནི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་འདློད་པ་རྣམས་ཀི་དམ་

ཚིག་མཆློག་ཏུ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཡ་ཆེན་པློའ ློ། །དབང་ཕྱུག་གི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ནས་སློ། །གང་ན་ཁབ་འཇུག་ལ་མློས་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་

འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་སྐུ་གསུམ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་གནས་པ་སྐྱེ་གནས་བཞི་

ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་པ་དང་སྣློད་རྣམས་ཀང་སློང་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་

བསམ་གཏན་གི་རློ་རེས་མཁའ་དབིངས་རློ་རེ་སློང་པར་དབེར་མེད་དུ་བས་པས་

གསད་པར་བ་བ་འདི་ནི་ཁབ་འཇུག་ལ་མློས་པ་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་གློ །ཁབ་འཇུག་

གི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་གསུམ་གི་

རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཞེ་ན། 

རློ་རེ་གསུམ་གི་རྣལ་འབློར་པ་རྣམས་ཀིས་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་

ལློག་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བར་མི་བ་སེ། ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་གདུལ་བ་

རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་སྐུའི་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་ཚངས་པ་དང་། གསུང་གི་རློ་རེ་

འློད་དཔག་མེད་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློ་དང་། ཐུགས་ཀི་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན་མི་བསྐྱློད་པ་

དེ་ཉིད་ཁབ་འཇུག་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཛད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བློ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་འཁྲུལ་སློང་དང་བཅས་པ་བསན་

པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་

པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་གནློད་སྦྱིན་མློ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་དམ་

ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན། ཁག་དང་ཤ་ནི་རང་གིས་ཟ་ཞིང་རག་ཏུ་འཁིག་པའི་འདློད་

པ་ལྷུར་ལེན་པའི་བུད་མེད་གནློད་སྦྱིན་མློ་དེ་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་

འདི་རྣམས་ཀིས་རློ་རེ་ཆེན་པློ་སེ་གནློད་སྦྱིན་མློ་རྣམས་དགའ་ཞིང་མཉེས་པར་

བའློ། །གནློད་སྦྱིན་མློའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །

གང་གིས་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་

རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ནས་སློ། །གང་ན་ནློར་རྒྱས་ལ་སློགས་པའི་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་བུ་མློ་རྣམས་

དབང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་དེ་དག་ནི་འློ་མ་འཐུང་བ་

དང་། ལྕེ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་གཞན་འབེད་པའི་ཕྲ་མའི་ཚིག་སྨྲ་བ་ཅན་འཁིག་པའི་

འདློད་པ་ལྷུར་ལེན་པ་དང་། སློས་ཀི་དྲི་ལ་འབད་པའི་དམ་ཚིག་འདིས་ནི་ཀླུའི་བུ་མློ་

རྣམས་དབང་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་དུ་བས་ན་ངེས་པར་ཉློན་མློངས་པ་

སེ་ཀླུའི་བུ་མློ་རྣམས་དབང་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །ཀླུའི་བུ་མློ་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་བསན་པ་

དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་

པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་

ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན། ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུ་མློ་རྣམས་དབང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་

ཀི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་ཁློ་ཞིང་གཞན་གསློད་པས་འཚེ་བའི་བདག་ཉིད་

ཅན་ང་རྒྱལ་གི་ཁུར་གིས་ནློན་ཅིང་སློས་དང་མེ་ཏློག་ལ་སློགས་པའི་ཉེར་སྤློད་ལ་

དགེས་པ། གདུལ་དཀའ་བ་སེ་ཉམས་སུ་བང་པ་དཀའ་བའི་ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུ་མློའི་དམ་



  732  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཚིག་སེ་རྒྱས་པར་ཤེས་འདློད་ན་རློ་རེ་ས་འློག་གི་རྒྱུད་དང་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་

རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་གསུངས་པས་དེར་ཤེས་པར་བའློ། །ལྷ་མ་ཡིན་གི་བུ་མློའི་དམ་

ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སྲིན་མློ་རྣམས་དབང་དུ་བེད་པའི་ཐབས་

ཀི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་ཐློད་རུས་ཀི་ཕེ་མ་དང་འབྲུ་མར་ཏེ་མིའི་རྐང་མར་

དང་གང་པློ་ཆེ་དང་རའི་ཤ་བཙོས་པའི་ཞག་རང་གིས་ཟ་ཞིང་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ལ་

བིན་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང་ཤ་ཟ་བ་ལ་སློགས་པའི་དམ་ཚིག་འདི་ནི་

འབྱུང་པློ་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་སེ། བགེགས་རྣམས་དག་པར་བེད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་པློས་

བརམས་པའི་འདློད་པའི་དློན་ཆེན་པློ་འགྲུབ་པར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །སྲིན་མློ་རྣམས་

ཀི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །

གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་

རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ནས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེ་དབང་ཕྱུག་གི་ཆུང་མ་དཀར་

མློ་ཞེས་གགས་པའི་ཨུ་མ་དབང་དུ་བ་བའི་ཐབས་ཀི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་

བཤང་གཅི་དང་དེས་མཚོན་པའི་བདུད་རི་གཞན་གསུམ་དང་ཤ་ལྔ་དང་ནི་ཁག་དག་

སགས་ཀིས་སྦྱངས་ནས་རང་གིས་ཟ་ཞིང་དེ་རྣམས་ལ་བིན་པ་དང་སྦྱར་བའི་ཆང་

དང་ལ་སློགས་པས་རྒུན་ཆང་དང་འབྲུའི་ཆང་རྣམས་ཀང་རང་གིས་བཏུང་ཞིང་དེ་

རྣམས་ལ་རག་ཏུ་བིན་པ་དང་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་བློ། མགིན་པ། སྙིང་ཁ། ལྟེ་བ། གསང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གནས་ཏེ་གནས་ལྔ་ནས་ཁག་དྲངས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་བསད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

རློ་རེ་མཁའ་འགློ་མ་སེ་དཀར་མློ་རྣམས་དབང་དུ་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དུ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཐློག་མར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་

ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་དག་ན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་

པར་སྤློད་ཅིང་དེར་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཚར་གཅློད་དང་ཕན་པར་འདློད་པའི་བསམས་

པས་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་གཙོ་བློ་གསུམ་དང་རྫུ་

འཕྲུལ་ཆུང་བ་ལྔ་སེ་འཇིག་རེན་པའི་དམ་ཚིག་བརྒྱད་པློ་མ་ལུས་པ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་

མཐར་ཕིན་པའི་འདུས་པ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྤློད་པར་བ་སེ། ཁ་ཅིག་གཞན་སིན་

ཅིང་གློལ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་རང་གློལ་བའི་ཕིར་བསབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། རློ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པའི་ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་

གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ན་སྤློད་པའི་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་དམ་ཚིག་གི་རེས་སུ་

འབང་བ་སེ་འཇུག་པར་བ་ཡི་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་འདིར་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་བརས་པར་མི་བ་སེ། ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་རང་གི་བསན་པ་

ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པའི་རགས་ཆ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ལ་

གནས་པའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པ་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཕ་རློལ་སྨྲ་བ་

ངེས་བའི་ཕིར། །འགའ་ཞིག་རག་བེད་རྣམ་གནས་པ། །དེ་འདིར་བརས་པར་མི་བ་

སེ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། རློགས་རིམ་པས་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་འློད་གསལ་གིས་དག་

པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པ་དང་རློགས་རིམ་པས་ཕག་བ་
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བ་དང་མི་བ་བའི་ཚུལ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་པས་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་སུ་

ཡུལ་དབང་རྣམས་ཐབས་ཤེས་སུ་སྡུད་པའི་སློམ་པ་དང་། རློགས་རིམ་པས་ཐ་མལ་

པའི་ལུས་སངས་ནས་རློ་རེའི་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ཀི་དམ་ཚིག་དང་། ནང་ལ་གཞློལ་

བ་རྣམས་ཀི་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། སགས་ལ་གཞློལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚིམ་པར་

བེད་པའི་ཆློ་ག་དང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི། འཇིག་རེན་པ་གཞན་གི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་

པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་ལུས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སེ་རློགས་རིམ་པས་ལུས་

ཀི་ལས་ལམ་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །

དེ་གང་ཞེ་ན་རློགས་རིམ་པས་སྲློག་གཅློད་པ་མ་བིན་པར་ལེན་པ་ལློག་པར་

གཡེམ་པ་སེ་ལུས་ཀི་ལས་ལམ་རྣམ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ནི་རློ་རེ་འློད་གསལ་དུ་

གཞུག་པར་བས་པ་ལས་ནི་བྱུང་བའི་སེམས་ཅན་ཁམས་ཏེ་རློགས་རིམ་པས་ནི་

ཐམས་ཅད་དུ་རག་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་ཐློབ་པར་བེད་པའློ། །རློགས་རིམ་

པས་ལུས་ཀི་ལས་ལམ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་

ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་

ན་རློགས་རིམ་པའི་དངློས་གྲུབ་ངག་གིས་ཀང་སེ་ངག་གི་ལས་ལམ་རྣམས་འློད་

གསལ་དུ་འཇུག་པའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་རྫུན། ཕྲ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་

ཀལ་ཏེ་རློགས་རིམ་པའི་ཚིག་གི་ལས་ལམ་མ་ལུས་པ་ཁམས་གསུམ་དྲི་མེད་དཀིལ་
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འཁློར་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚིག་གི་སེ་དངློས་གྲུབ་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པ་འདི་ནི་འདའ་བར་མི་བ་བས་ན་དམ་ཚིག་

ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །རློགས་རིམ་པས་ངག་གི་ལས་ལམ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་

པ་བཤད་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་རློགས་རིམ་པས་སེམས་ཀི་དངློས་གྲུབ་

སེ་ཡིད་ཀི་ལས་ལམ་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་

འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་གནློད་སེམས་བརྣབ་སེམས་ལློག་ལྟ་སེ་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་

ལས་ལམ་ཀུན། རློགས་རིམ་པས་རློ་རེ་བརན་པ་འཛིན་པ་སེ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་

པའི་བློས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་དངློས་

གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་སྒློ་གསུམ་གི་ལས་ལམ་འློད་

གསལ་དུ་བཅུག་པ་འདི་ནི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་དང་ལྡན་པའི་རློགས་རིམ་

པས་འདའ་བར་མི་བ་བའི་དམ་ཚིག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་མཛེས་

དགའ་རློ་རེ་སེམས་དཔས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རློགས་རིམ་པས་ལས་ལམ་རྣམས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་

དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་

ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སགས་ལ་མཆློག་ཏུ་གཞློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་ལྟར་

མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་སྙིང་པློ་བསབ་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་
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གང་ཞེ་ན་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྦྱློར་བའི་བསྐྱེད་

རིམ་པས་ཡིད་ཀིས་རང་དམན་པ་དང་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་ནི་མཆློག་ཏུ་བཟང་བའི་

ཕིར་ན་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དབེར་མེད་དུ་བེད་

པ་ནི་མི་རུང་ངློ་སྙམ་པའི་ཡིད་རྐང་པའམ། ཡིད་དང་བཅས་པའི་ལུས་ངག་གིས་

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་རང་རྒྱལ་དང་ཉན་ཐློས་དངློས་སམ་དེ་

བཞིན་ཏེ་དེ་དག་གི་སྐུ་འདྲ་ལ་ཕག་འཚལ་ན་ནི་མ་རུངས་པར་འགྱུར་ལ། དགློས་པའི་

དབང་གིས་དེ་འདྲ་བའི་ཡིད་དང་བལ་བའི་ལུས་ངག་རྐང་པས་ཕག་བེད་པ་ལ་ནི་ཉེས་

པ་མེད་དློ། །བསྐྱེད་རིམ་པས་ཕག་བ་བ་དང་མི་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་

རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །

གང་ན་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འློད་གསལ་ལ་གཤེགས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་ལ་བསམ་གཏན་ཏེ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྟ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་རླུང་

ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་རློ་རེ་ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་དབེར་

མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ངེས་དློན་གི་སགས་བཟླས་པའི་བསམ་གཏན་ལ་གནས་པར་བ་

ཞིང་དེ་འདྲ་བའི་བསམ་གཏན་ལ་བརེན་ནས་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་

འགྱུར་རློ། །ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སགས་སྒྲུབ་པ་པློ་ཟུང་འཇུག་ལ་

གནས་པས་ཕག་བ་བ་དང་མི་བ་བའི་དམ་ཚིག་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ཞེ་ན་དམ་ཚིག་

རློ་རེ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བའི་ཟུང་འཇུག་པས་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་མདློར་ན་སེ་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་

གཅིག་ཏུ་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་བསམ་གཏན་རློ་རེས་བསྐུལ་བར་བ་བ་སེ་

བལྟས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་སློགས་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ནི་མཆློག་

ཏུ་གྱུར་པའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབློར་པས་ཕག་བ་བ་དང་མི་བ་བའི་

ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་

དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཉིད་ཀི་

ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་བསྙེན་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་དང་ཉེ་བར་བསྒྲུབ་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་

ཆེན་པློ་བཞིས་བསྡུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པས་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་སུ་

ཡུལ་དབང་རྣམས་ཐབས་ཤེས་སུ་སྡུད་པའི་སློམ་པ་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་བཤང་བ་

ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔ་དང་གཅི་བ་དབང་པློ་ལྔ་སེམས་དཔའ་ལྔའི་ངློ་བློར་རློ་རེ་སེ་དབེར་

མི་ཕེད་པར་བས་ནས་དེ་དག་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཡློངས་

སུ་གང་བར་རྣམ་པར་བསམས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དུས་ཏེ་ཐུན་གསུམ་དུ་རང་ཉིད་

བསྙེན་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིས་བསྡུས་པའི་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསྐྱེད་པ་ལ་དབུལ་བར་བ་

བ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་བརག་པ་སེ་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་རིམ་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བརྒྱུད་པའི་དམ་ཚིག་འདའ་དཀའ་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པས་ཡུལ་དབང་རྣམས་ཐབས་ཤེས་སུ་སྡུད་ཚུལ་

བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་

མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་

ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་ཐུན་མློང་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མི་སྣང་བ་སེ་འློད་

གསལ་དུ་བཅུག་པའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་རློ་རེ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་

ཐབས་ཀི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་རློ་རེ་ཅན་གིས་ཏེ་སྒྱུ་ལུས་པས་ཉི་མ་རེ་རེ་

བཞིན་དུ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་ཕུང་སློགས་རྣམས་ཐུན་བཞི་སེ་སློང་པ་བཞིའི་རིམ་གི་མཆློག་

འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང་དེ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བའི་རྣལ་འབློར་གིས་རག་ཏུ་སེ་

རྒྱུན་དུ་སྤད་པར་བས་པའི་མཐའི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སར་ཡང་ཟུང་

འཇུག་གི་རས་ཀང་རག་ཏུ་དཔྲློག་པ་སེ་བངས་པའི་ཟུང་འཇུག་ལ་བརེན་ནས་དམ་

ཚིག་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་རློགས་པར་བེད་པའློ། ། 

༈ ལྔ་པློ་ནི། རློགས་རིམ་པས་ཐ་མལ་གི་ལུས་སངས་ནས་རློ་རེའི་སྐུ་བསྐྱེད་

པའི་ཐབས་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་

རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་ནམ་མཁའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རིག་ཅིང་འཛིན་

པར་བེད་པའི་ནང་ལ་གཞློལ་བ་རྣམས་ཀི་ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་

འདིའློ། །དེ་གང་ན་ནང་ལ་གཞློལ་བའི་རྣལ་འབློར་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་སེ་རང་

གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་བར་གནས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་དབུ་རྒྱན་ཏེ་རང་གི་ཀད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྒྱས་དག་ན་གནས་པའི་བང་སེམས་ཀི་བདུད་རི་ལྕེ་ཆུང་བ་ནས་བརྒྱུད་དེ་ལྕེ་ཐློག་ཏུ་

བབ་པར་བསམ་པའི་བསམ་གཏན་གི་རློ་རེ་གསུམ་སེ་རང་གི་ལུས་དམ་ཚིག་སེ་རླུང་

མཁིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་ནད་ཁློས་ཤིང་འཁྲུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་ཐུབ་ཅིང་

རྒས་སྲ་བ་དང་གཉེར་མ་མེད་པ་དང་ཚེ་རིང་བ་ལ་སློགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། ནང་ལ་གཞློལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚིམ་པར་བ་བའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དེ་

ནས་བྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་

ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སགས་འཆང་ལས་དང་པློ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་བརས་པར་

བེད་པའི་དམ་ཚིག་འདི་བྱུང་ངློ་། །དེ་གང་ན་ཁ་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་

སྐུའི་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དུ་བསྐྱེད་པ་དང་བཟའ་བཏུང་ལས་ཕི་རློལ་ཏེ་གཞན་གཟུགས་སྒ་དྲི་

རློ་རེག་བ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་རློ་རེ་འཛིན་པ་མི་བསྐྱློད་པར་བསྐྱེད་པ་དང་

མདློ་འདློན་པ་སེ་གསུང་རབ་ཀློག་པ་དང་དབངས་ལེན་པ་དང་ལྷ་སྤན་འདྲེན་པ་དང་། 

གཤེགས་སུ་གསློལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་གའི་བ་བ་ལ་རང་ཉིད་རག་པར་རློ་རེ་ཆློས་

འློད་དཔག་མེད་དུ་བསྐྱེད་པར་བའློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ངློ་བློ་ཉིད་དག་པ་རློ་རེས་དེ་

སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། ལ་རང་ཉིད་རག་པར་རློ་རེ་ཆློས་འློད་དཔག་མེ་དུ་བསྐྱེད་པར་

བའློ་ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ངློ་བློ་ཉིད་དག་པ་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

༈ གཉིས་པ་ལ། རེས་འཇུག་གི་ལས་ཚོགས་ལ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དགློས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་སློན་པ་འློད་གསལ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། དེ་ལ་སློན་

བྱུང་གི་དགློས་པ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་དྲིས་ལན་མཛད་པ་དང་། དེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལ་སློན་པ་མཉེས་ནས་དློན་དེ་ཉིད་རང་གི་གསུང་གིས་སློན་པར་མཛད་པ་དང་། སློབ་

བཞིན་པའི་རྣལ་འབློར་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ་ཞུས་ལན་མཛད་པ་དང་། 

འློད་ཟུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ་འཁློར་རྣམས་ངློ་མཚར་བར་གྱུར་པ་དང་ལྔ་

ལས། དང་པློ་ནི། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་བསན་པ་དེ་ནས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་ཕག་

ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་རེས་འཇུག་གི་ལས་ཚོགས་

རྣམས་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དགློས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་སངས་

རློགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། མ་རློགས་པའི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སློང་པར་མཉམ་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་འློད་

གསལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་རྣམ་པར་དགློངས་པ་སེ་བསྒློམས་ནས་

ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། འཁློར་གི་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས་འློད་གསལ་ལ་བཞུགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་དང་། དེའི་ལན་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་

པ་དང་། ལན་དེ་ལ་ལློག་པར་རློག་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་སློགས་པས་བསལ་བ་དང་། 

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བང་ཆུབ་ཐློབ་བར་ཡློད་མེད་ཀི་ཚུལ་བསན་པ་

དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། སློན་པ་འློད་གསལ་དུ་བཞུགས་པ་དེ་ནས་ཡང་བརློད་དུ་

མེད་པའི་ཡང་བརློད་དུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་རབ་ཏུ་ཕྲ་བ་

དང་གངས་མཉམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གསློལ་ཏློ། །སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་

འདི་ཅིའི་སད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁློར་

གི་ནང་དུ་ཅང་མི་གསུང་བར་བཞུགས་པ་ལགས་ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པ་དེ་ནས་འཁློར་

གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཞུ་བ་པློའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་

བློས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བདག་

པློ་འདི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་མི་

འགྱུར་བའི་གནས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་ཅང་མི་

གསུང་བ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མེད་པའི་མི་འགྱུར་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ་གདུལ་བ་ལ་

བརློད་པ་སེ་བསན་པར་འདློད་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་བཞུགས་སློ། །དེ་ནི་ཡི་གེ་དང་

ཚིག་གི་སད་དློད་མི་འགྱུར་བ་དང་གནས་ལ་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་སློ། །དེ་ཅུང་

ཟད་འཆད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་འདི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཅང་མི་གསུང་བ་ནི་འདི་སྙམ་དུ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དེ་

གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ལ་བསན་པར་བཞེད་པ་འདི་ཉིད་དུ་འགྱུར་རློ། །དེ་འདྲ་བའི་སློང་

ཉིད་དེ་གང་ཞེ་ན་སྐུ་ནི་རང་བཞིན་གིས་མི་འགྱུར་བ་དང་། གསུང་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་

སྐྱེས་པ་དང་། ཐུགས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པའི་སློང་པ་ཉིད་

དློ། །ཁམས་གསུམ་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་སེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དཔློད་པའི་
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རིགས་པས་དཔད་པ་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློར་གནས་ཤིང་རློག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

ལས་བྱུང་བར་ཟད་དློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་དེ་ལས་ལྷའི་སྐུ་ཇི་

ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། སྐྱློན་མེད་དེ། དློན་དམ་པར་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡློད་པའི་ལློག་

པར་ཏེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་རློ་རེ་འཆང་དེས་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ཡློངས་

སུ་བཟུང་བ་སེ་སྤྲུལ་པས་ན་ཟིན་པ་སེ་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

༈ གསུམ་པ་ལ། ལློག་པར་གཟུང་ཞེས་པའི་ཚིག་དློན་ལ་ལློག་རློག་བསལ་བ་

དང་། འློད་ཟུང་གི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་བསན་པའི་དགློས་པ་བསན་པ་དང་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་ལན་གསུངས་པ་དེ་

ནས་འཇམ་དཔལ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

རྣམས་ཀིས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་

ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་རློ་རེ་འཆང་

གིས་གསུངས་པའི་ཚིག་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་སེ་མི་ཤེས་པ་གཏི་མུག་གི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་

དེ་བངས་ནས་ལློག་པར་མི་བརག་པ་སེ་མི་གཟུང་དུ་གསློལ་ལློ། །དེ་ལ་ལློག་པར་

འཛིན་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ་དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་པློ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དབིངས་ཀི་ངློ་

བློ་ཉིད་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཀི་རང་བཞིན་སྤློད་པ་སེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་

འབས་དུས་ཀི་འློད་གསལ་དུ་གཤེགས་པ་དང་དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་འབློན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་རློ་རེ་འཆང་དེ་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པ་དང་ཟུང་འཇུག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་དགློས་པ་ཅིའི་སད་དུ་སློན་པར་བེད་ཅེ་ན། དེ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་

དེ། སྐྱེ་དགུའི་བདག་པློ་ཚངས་པ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་ཆེན་པློ་སེ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་

སེམས་དང་ལྡན་པ་དང་མངློན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པློ་སེ་གཟུགས་ཕྲ་བ་ལ་སློགས་པ་

དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་། ཡེ་ཤེས་ཏེ་འཇིག་རེན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀང་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཏེ་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

དང་ངློ་བློ་ཉིད་དེ་དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་རྣམ་དབེ་མི་ཤེས་ནས་འདི་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་

རློག་སེ། ཅི་རློ་རེའི་བདག་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་འདི་ཡིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མཐར་ཐུག་པ་ཤེས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དང་ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་གསང་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་འཆད་དམ། འློན་ཏེ་ཡློངས་སུ་

མ་ཤེས་ནས་གསང་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་འཆད་སྙམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་མཆིས་པས་དེ་

རྣམས་ཀི་ལློག་རློག་བསལ་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། དློན་དམ་པར་ཐློབ་བ་སློགས་མ་གྲུབ་པས་བང་ཆུབ་རེད་དཀའ་

བར་བསན་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་རེད་ས་བར་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འློད་

ཟུང་གི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དགློས་པ་བསན་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཇམ་དཔལ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་རྣམས་

ཀིས་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་

གིས་མི་ཤེས་པ་ལྟ་ཅི་སློས་ཏེ་ངེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་གསང་བ་མི་འགྱུར་བ་སློན་པའི་འདུས་པའི་རྒྱུད་རློ་
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རེ་འཆང་ལས་དངློས་སུ་རེད་པ་སེ་ཐློས་པའམ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་བང་

ཆུབ་འློད་ཟུང་གི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་

རློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་དློན་

གི་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་དློན་དམ་པར་མེད་ཅིང་རློག་པའི་གཟུང་བར་ངློ་བློ་ཉིད་

ཀིས་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །དློན་དམ་པར་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་འབྱུང་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་

ནས་སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་སེ་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་

སྙེད་ཡློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་ཐློས་བསམ་སྒློམ་

གསུམ་གི་རིམ་གིས་གནས་པར་བེད་ན་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་འཆང་དེ་རེད་ས་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལམ་ལ་ཐློས་བསམ་བསྒློམ་པའི་རིམ་གིས་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་འཆང་གི་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་ས་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་སེམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སློང་པ་སེ་སྐུ་གསུམ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་ཆློས་ཉིད་

ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁབ་པ་ཡློད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་

རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེ་རློ་རེ་འཆང་གི་ཆློས་ཉིད་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་ཡིན་ན། དེ་

རྣམས་ཀི་སེམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་དགློས། དེ་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་

ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལློག་ཤེས་ཡིན་དགློས། དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡིན་ན་དེ་འདྲ་བའི་བློ་དེ་ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གི་བློ་ལྟར་གློ་བུར་བ་འབལ་རུང་ཡིན་

དགློས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀིས་དྲིས་ལན་མཛད་པ་དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློས་

འཁློར་གིས་དྲིས་ལན་མཛད་པ་ལ་མཉེས་ནས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །རློག་

པ་རློ་རེ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་མ་

ལུས་པ་འབྱུང་བའི་གནས་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་རང་བཞིན་རློ་རེ་འཆང་དེ་དློན་དམ་

པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུ་གདུལ་བ་ལ་སྣང་བའི་སྒློ་ནས་

སྣློད་བཅུད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བདག་མེད་པའི་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གདུལ་བ་ལ་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དངློས་གྲུབ་

གང་ལས་བྱུང་བ་དང་གང་དུ་ཐིམ་པའི་རྒྱུ་ཞུས་པ་དང་། སློན་པས་རང་གི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསན་པ་དང་། དེ་ལ་སར་ཡང་

ཞུས་ལན་མཛད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། སློན་པའི་གསུང་གིས་ལན་མཛད་

པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་ཆེན་པློ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་

ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་འཇུག་པ་སེ་གང་ལས་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འབྱུང་བ་དང་། གང་ན་གནས་པ་སེ་གང་དུ་ཐིམ་པའི་རྒྱུ་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཛིན་པས་གསུངས་པ། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཞེས་བློས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་ཇི་སྙེད་པ་དག་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཏེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སད་ཅིག་ས་ཕི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་

བརྒྱུད་ནས་རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་འློད་གསལ་ལས་འབྱུང་ཞིང་འློད་གསལ་དེ་ཉིད་ལ་

ཐིམ་སེ་གནས་སློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། དངློས་གྲུབ་དང་ཁམས་གསུམ་དག་གི་ར་བ་གང་ཡིན་ཞུས་

པ་དང་། དེའི་ར་བ་འློད་གསལ་དང་དེ་ལ་ར་བ་གཉིས་པ་མེད་པར་བསན་པ་དང་

གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སར་གསློལ་བ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་

རེའི་དངློས་གྲུབ་དང་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་གང་ན་གནས་པ་སེ་ར་བ་གང་ཡིན་

ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཡེ་ཤེས་རློ་

རེའི་བདག་པློས་གསུངས་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་དང་། ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་

མཁའ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལ་གནས་སློ། །འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་གསློལ་བ། ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེ་གང་ལ་གནས། དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་གསུངས་པ། གང་ན་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ཉིད་དེ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། འློད་ཟུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་ལ་

སློགས་པ་དེ་དག་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་དེ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་བཞེངས་པ་ལ་རད་དུ་གྱུར་ནས་ཨེ་མའློ་རློ་རེ་ནི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་ངློ་མཚར་

བ་དང་། ཨེ་རློ་རེ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ངློ་མཚར་བ་དང་ཨེ་མའློ་རློ་རེ་ཡི་བཤད་

པ་ནི་འློད་ཟུང་གི་ཆློས་བཤད་པ་ལ་ངློ་མཚར་བའློ། །དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་

རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གང་དུ་སེ་རང་གི་ངློར་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་

སྣང་བ་མེད་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་དེ་རུ་སེ་དེ་ལས་མཚན་དཔེའི་

གཟུགས་ནི་ཀུན་གི་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྒློམ་པ་སེ་འབྱུང་བ་དེ་

ལ་ངློ་མཚར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། རིགས་སློ་སློའི་སགས་ཀི་སྐུ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་དང་། 

རློགས་རིམ་པའི་སྤློད་པ་བསན་པ་དང་། རློགས་རིམ་པས་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་མི་

བཅིང་བའི་དམ་ཚིག་དང་། ཕག་རྒྱ་མ་ལ་བསེན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་

གསུམ་བསན་པ་དང་། སྤློད་པ་གསུམ་ལ་གནས་པས་ཕི་རློལ་གི་ལྷར་ཞེན་པ་བསལ་

ཞིང་བདག་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷར་བལྟ་བའི་དམ་ཚིག་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། མཚན་མ་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསན་པ། དེ་ནས་བཤད་པར་མཛད་དློ་

ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་ན་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཀུན་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་རིག་པའི་རང་བཞིན་གི་སྐྱེས་བུ་ལྷའི་སྐུ་སྒློམ་པར་བེད་པའི་



  748  

རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དེ་བཤད་དློ། །གང་གིས་ན། རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་རློ་རེ་

འཛིན་པ་ཆེན་པློས་སློ། །དེ་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། འཁློར་གི་སངས་རྒྱས་

ཀུན་གིས་ཕག་བས་པ་དང་རློ་རེ་གསུམ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དློ། །དེ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཚངས་པ། དབང་པློ། ཁབ་འཇུག་དང་དེ་རྣམས་ཀི་མཆློག་

ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་དང་དེ་རྣམས་ལས་ཀང་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་རིགས་ཅན་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་མཆློག སྐུའི་

སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གཅིག་ཆར་དུ་སློན་པའི་སྐུའི་དབང་ཕྱུག་དང་། མཐའ་ཡས་

པའི་གདུལ་བ་ལ་རང་རང་གི་སད་ཀིས་གཅིག་ཆར་དུ་ཆློས་སློན་པའི་གསུང་གི་

དབང་ཕྱུག་དང་། རློག་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཐུགས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་དང་། ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གིས་མཐའ་ཡས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་སློན་པས་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པའི་ཀུན་

འགློའི་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡ་འདློད་པ་ཙམ་གིས་གང་འདློད་པའི་དློན་རློགས་པར་བེད་

པའི་གནས་དང་ཅི་འདློད་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་། འདློད་པ་ཙམ་གིས་བརན་གཡློ་སྣ་

ཚོགས་པའི་གཟུགས་སུ་བསྐྱེད་པས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་དབང་ཕྱུག་དང་། སློབས་

བཅུ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་རློ། །

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ནི། དཔལ་མཆློག་ལས། སྐུ་ཡི་དབང་ཕྱུག་གསུང་གི་དབང་

ཕྱུག་དང་། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་འགློ་གནས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་དང་། །ཅི་འདློད་བསྐྱེད་དང་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

སློན་ནློ། །བསྐྱེད་རིམ་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་མ་རློགས་པའི་སེམས་ཅན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ་ཚོགས་

རྣམས་མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པར་

བསྒློམས་པར་བས་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་དང་། འློད་གསལ་གི་ངང་

ལས་སྐུ་རློ་རེའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ནི་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ནས་ཟླ་བ་

དེའི་སྤི་བློར་ཏེ་སེང་དུ་ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་རབ་ཏུ་བསྒློམ་པ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ཞལ་གསུམ་པ་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་སྐུ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཟེར་གི་

ཚོགས་རྣམ་པར་འཕྲློ་བར་བསམ་པར་བ་ཞིང་། གཞན་ཡང་རློ་རེ་དང་འཁློར་ལློ་

སློགས་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀང་བསྒློམ་པར་བའློ། །དེ་ལྟར་

རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རིགས་ཀི་བེ་བག་གིས་འཁློར་ལློ་

ལ་སློགས་པའི་གསང་བ་སེ་མངློན་བང་ལྔ་ལས་རང་རང་གི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་རློགས་

པར་བསྐྱེད་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བསམ་པར་བས་ན། དེ་ལྟར་བསམ་པའི་རྣལ་འབློར་

པ་དེས་ནི་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལས་

གཞན་དུ་མངློན་བང་ལྔ་དང་བལ་བའི་བསྐྱེད་ཆློག་གིས་རྣམ་པར་བསྒློམས་ན་ནི་མི་

བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའི་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འཐློབ་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་གསང་བ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་

དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བསེན་པའི་སྤློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་
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བཅས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བསེན་པའི་སྤློད་པ་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ནི། ཁྱུ་མཆློག་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་དེས་ནི་ཁམས་

གསུམ་ལས་ཕྱུང་སེ་རང་གི་ལུས་ཀི་སྙིང་ག་ནས་རྒྱལ་མློ་ཆེ་སེ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་

དབང་ཕྱུག་མ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་མཉེས་པར་བེད་པ་མློ་བྱུང་བར་རྣམ་པར་

བསམས་པ་སེ་ཕྱུང་ནས། དེ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་གསུམ་

གིས་མཚན་པ་སེ་སློང་པ་ས་མ་གསུམ་ཕི་མ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་སློང་པ་བཞི་པ་

འློད་གསལ་གི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློས་མཉེས་པར་འགྱུར་བར་

བའློ། །གང་ཞིག་གང་གིས་འཐློབ་ན། བདེན་པ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་འདི་དག་

བསྒློམ་པ་སེ་མངློན་དུ་བས་པ་ཡི་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་སེམས་པས་ན་

སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་ཏེ་མཐུ་ཆེན་ཐློབ་པའི་རློགས་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་གཟི་ཆེ་

བ་སེ། བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་ཞག་བདུན་གིས་ཏེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་ནི་སྐུ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་རློ་རེ་འཆང་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བསེན་པའི་སྤློད་པ་བསན་པ་དེ་ནས་

ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རྒྱུད་

ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

རློ་རེའི་ངློ་བློར་བས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་སེམས་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་གསང་བའི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་དུ་གནས་པ་

ལས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་

རེས་སུ་འགློ་བའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་

དློན་རང་རྒྱུད་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བརགས་པ་སེ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་རྒྱུད་

འདིར་བཤད་པའི་ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་འདུ་བས་པ་དང་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བསྒློམས་ན་སད་

ཅིག་གིས་ཏེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་སྤློད་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་

ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པ་ཕག་ན་རློ་རེའི་སྒ་བཤད་དུ་

ཡློད་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་དངློས་ཡུལ་མིན་པས་ན་

གསང་བ་རློགས་རིམ་པས་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་མི་བཅིང་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་

ཞེ་ན་རློགས་རིམ་གི་སྤློད་པ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་མཆློག་

རློ་རེ་འཆང་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འདློད་ན་ཕི་རློལ་གི་ལྷ་ལ་མཆློད་བསློད་སློགས་ཙམ་ལ་

ཞེན་པའི་སྒློ་ནས་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་མི་བཅིང་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་སེམས་ངེས་དློན་གི་

རློ་རེ་སེམས་དཔའ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་སུ་དངློས་གནས་པ་བཞེངས་པ་

ཡློད་ཕིན་ཆད་དེ་བཞག་ནས་གཞན་གི་ཕི་རློལ་གི་མཆློད་ཡུལ་གི་ངེས་དློན་གི་རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་འཚོལ་བ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ཉིད་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

ནི། །མངློན་སུམ་ཡིན་ན་གཞན་ཅི་ཚོལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རློགས་རིམ་པའི་

སགས་པ་རྣམས་ཀུན་གིས་ཕི་རློལ་གི་ལྷ་ལ་མཆློད་པ་དང་བསློད་པ་ཙམ་ལ་ཞེན་པའི་
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སྒློ་ནས་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་མི་བཅིང་བའི་དམ་ཚིག་འདི་ནི་དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་མི་འདའ་བར་ཉམས་སུ་བང་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་བསྐྱེད་པའི་བདུད་རི་ཟློས་

པའི་བཅུད་ལེན་གིས་ལུས་ཀི་སློབས་རྒྱས་པར་བ་བ་དང་། གསུང་རློ་རེ་ལྕེས་ར་

བསྐུལ་ནས་བདེ་བ་བསྐྱེད་དེ་དེ་ལས་ཕྱུང་བའི་བདུད་རི་ལྕེས་མློང་བ་དང་། པདྨ་ཅན་

ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་མ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དགའ་བར་བ་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་སུན་

མི་དབྱུང་བ་མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། རློགས་རིམ་པའི་

ལག་པས་ཕག་རྒྱ་མི་བཅིང་བའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་

ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སངས་རྒྱས་སྐུ་རློ་རེའི་རིགས་ཀི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་

ཅད་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་དུས་སུ་རང་གི་ལུས་ལས་བྱུང་བའི་བཤང་

གཅི་ལ་སློགས་པའི་བདུད་རི་ལྔ་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་རྣལ་

འབློར་པས་ཕག་རྒྱ་དང་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བཤང་

གཅི་དང་ཁུ་བ་དང་ཁག་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་སད་པ་དང་ཐ་ཆད་པ་དག་ཏུ་

ཡློངས་སུ་བསམ་པར་མི་བ་ཞིང་རག་ཏུ་བཟའ་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། བདུད་རི་བཟའ་བའི་

གསང་བ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ལུས་ཀི་སློབས་རྒྱས་ནས་རློ་རེ་གསུམ་བྱུང་སེ་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་བར་གནས་པར་འབྱུང་བ་དེ་བེད་པའི་བཅུད་ལེན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རློ། །

 ༈ གཉིས་པ་ནི། སྐུའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་

རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་གསུང་རློ་རེ་ལྕེས་ར་བསྐྱློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་

བ་སློགས་བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་ལམ་འདིའི་རྣལ་འབློར་པས་ས་

འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁམས་གསུམ་དག་གི་བུད་མེད་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་ལེགས་པར་བསབས་པའི་ཤེས་རབ་མ་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་འཁིག་ཐབས་ཀིས་

མཉེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་དེའི་ལམ་མཆློག་སེ་བྷ་གའི་ནང་གི་ར་གསུམ་དང་པློར་

སློར་མློ་དང་། དེ་ནས་རང་གི་གསུང་རློ་རེ་ལྕེའི་ཐུར་མས་ར་གསུམ་ལས་བདུད་རི་

འཛག་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྐྱློད་ནས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་བང་སེམས་ལ་མི་སད་ཅིང་

ལྕེས་བངས་ནས་ལློངས་སྤློད་ཅིང་མང་བར་བའློ། །ཡང་ན་གསུང་རློ་རེ་ལྕེས་ར་བསྐུལ་

ནས་དེའི་ཁ་བེ་བའི་རགས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྐྱློད་པར་བ། རགས་བྱུང་བ་ན་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པས་སྤད་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། གསུང་གི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་

ནས་སློ། །གང་ན་པདྨ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་ཀི་སེ་སེམས་

དགའ་བར་བེད་ཅིང་སུན་མི་དབྱུང་བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རློ་རེ་གསུམ་

གི་སེ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་སེ་བ་བས་དམ་ཚིག་པདྨ་ཅན་ལ་

སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་ཇི་སྙེད་ཡློད་པ་ཀུན་གི་སེམས་མགུ་ཞིང་ཚིམ་པས་དགའ་བ་

དག་ཏུ་བ་ཞིང་། དེའི་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་སེ་སེམས་ལ་སློད་ཚིག་གིས་མི་སད་ཅིང་སུན་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

དབྱུང་བར་མི་བ་སེ་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཞུ་བདེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་

བ་ཆེན་པློ་དེའི་རེན་རང་གི་ཀུནྡ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འཕེལ་བར་བེད་པའི་ར་

བ་པདྨ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ལུས་ཡིན་པ་གང་ཞིག དེའི་ལུས་ཀི་ར་བ་ཡང་དེའི་

སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལ་དགློངས་ནས། ཤེས་རབ་རང་བཞིན་བུད་མེད་

ལ། །སློད་པར་བེད་པ་བཅུ་བཞི་པ། །ཞེས་པའི་བཅས་པ་ཡང་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་སློན་

པའི་རློ་རེ་འཆང་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། ཕག་རྒྱ་མ་ལ་བརེན་པའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་

རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་གསུངས་ཤིང་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བའི་རློ་རེ་སེ་རང་ཉིད་ལྷག་པའི་ལྷར་བལྟ་

བའི་དམ་ཚིག་འདི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ན་སྤློད་པ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་

གི་ཕུང་པློ་ལྔ། དབང་པློ་ལྔ། ཡུལ་ལྔ། ཁམས་ལྔ་སེ་ཉི་ཤུ་པློ་རེ་རེ་ལའང་རིགས་ལྔ་

ལྔར་ཕེ་བའི་རིགས་བརྒྱ་པློ་མདློར་བསྡུས་ན་རང་གི་ཕུང་པློ་ལྔར་འདུས་པའི་ཕུང་པློ་

ལྔ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པ་ལྔར་ནི་རབ་ཏུ་གགས་པ་སེ་བལྟ་བར་

བ་བ་དང་། རློ་རེའི་སྐྱེ་མཆེད་ཉིད་དག་ཀང་སེ་མིག རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས་ཀི་དབང་པློ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་སྙིང་། ཕག་རློར། ནམ་སྙིང་། 

འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག སྒིབ་སེལ་རྣམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་སེ་དེ་རྣམས་སུ་

བལྟས་ནས་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་མཆློད་པས་མཆློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པར་བའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་ཁམས་གསུམ་པློ་རྣམས་འློད་

གསལ་དུ་བསྡུས་པ་སེ་འཇུག་པ་དང་གནས་པའི་རློ་རེ་སེ་དློན་འདི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཞལ་ནས་ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ན་རང་

གི་ལུས་ཀི་སའི་ཁམས་ནི་སྤན་མ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་ཁམས་ནི་མཱ་

མ་ཀཱི་དང་མེའི་ཁམས་ནི་གློས་དཀར་མློ་དང་རླུང་གི་ཁམས་ནི་སྒློལ་མར་ཞེས་བ་བ་

སེ་རབ་ཏུ་གགས་པ་སེ་བལྟ་བར་བ་ཞིང་། མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་སེ་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ནི་རློ་རེ་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་དུ་བལྟས་ནས་སྤློད་པ་གསུམ་སྤད་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་མཆློད་པ་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་གནས་ཏེ་ཁམས་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་

སྤན་མ་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དབང་ཕྱུག་རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །སྤིར་རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་

པའི་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་ཡློད་ཀང་རང་གི་ཕུང་སློགས་རྣམས་ལྷར་བསྒློམས་

ནས་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་མཆློད་པ་བས་པས་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ལ་དེ་

ལྟར་མིན་པར་ཕི་རློལ་གི་ལྷ་ལ་མཆློད་བསློད་སློགས་བས་པ་ཙམ་གིས་དེ་ལྟར་དུ་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རང་གི་ཕུང་སློགས་ལྷར་བལྟས་ནས་བདེ་སློང་

དབེར་མེད་ཀི་མཆློད་པ་ལ་འབད་པར་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། འཁློར་རྣམས་ལ་དྲིས་ལན་གི་སབས་དབེ་བའི་ཕིར་སློན་པ་འློད་

གསལ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་དྲིས་ལན་ཇི་ལྟར་དུ་མཛད་

པ་དང་། དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཐུགས་རངས་པ་ཐློབ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

པ་དང་། དྲིས་ལན་གི་དློན་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ཤེས་བེད་དང་བཅས་པ་བཞི་

ལས། དང་པློ་ནི་ལྷའི་སྐུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་སྤད་པ་དམ་ཚིག་དང་བཅས་པ་བསན་པ་དེ་

ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དང་དེས་མཚོན་པས་གཤེགས་མ་དང་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་

མ་དང་ཁློ་བློ་རྣམས་ཐམས་ཅད་རང་གི་སྐུའི་ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་དབང་པློ་དང་

ཡུལ་དང་ཡན་ལག་རྣམས་དང་། མཉམ་པ་ཉིད་དེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པར་གནས་པའི་

སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་གནས་པར་བེད་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སློགས་པའི་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་པའི་

བཀློད་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་རང་གི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་ཕུང་

པློ་ལ་སློགས་པ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་གནས་པའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་པ་རྣམས་ལ་

གཟིགས་ནས་འཁློར་རྣམས་ལ་ཞུ་བའི་སབས་དབེ་བའི་དློན་དུ་འློད་གསལ་ལ་རེ་

གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །སབས་དབེ་བའི་དློན་

དུ་འློད་གསལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཅང་མི་གསུང་པར་གྱུར་ཏློ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། བམས་པས་འདུས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་ཞེས་

འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་ཞུས་པ་དང་། བམས་པ་ལ་དེའི་ལན་མཛད་

པ་དང་། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔས་བང་སེམས་རྣམས་ལ་བ་མའི་

བསགས་པ་བསན་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་གང་ལ་གནས་པའི་དྲིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལན་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། སློན་པ་འློད་གསལ་ལ་བཞུགས་པས་འཁློར་རྣམས་

ཀིས་ཞུ་བའི་སབས་མེད་པ་དེ་ནས། དེ་ཡང་བམས་པ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་

བློས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་

གསང་བ་སེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློན་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་མངློན་པར་

དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་དཔློན་ལ་ཁེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ངེད་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བགི་ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བམས་པ་སློགས་ལ་

རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས་ངེད་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

ཁེད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་འདུས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་རློ་རེ་འཆང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་རང་ལ་འདུས་

པའི་ལམ་སློན་པའི་སློབ་དཔློན་དམ་པ་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་འཆང་དང་རྒྱུ་

འབས་ཀི་ཁད་པར་མ་གཏློགས་སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་མཉམ་ཞིང་

སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་རློགས་མ་རློགས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབེར་མེད་དློ། །རིགས་

ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས་མདློར་བསྡུས་ཏེ་བསན་ན་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

ན་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྙེད་ཆློས་སྐུས་འཁློད་ཅིང་ལློངས་སྐུས་

འཚོ་ལ་སྤྲུལ་སྐུས་སྐྱློང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དུས་གསུམ་སེ་ཐུན་

གསུམ་དུ་བློན་ནས་རང་ལ་འདུས་པའི་ལམ་སློན་པའི་སློབ་དཔློན་དང་སྤིར་ཡང་
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འདུས་པའི་སློབ་དཔློན་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་མཆློད་པས་ཡང་དག་པར་མཆློད་ནས་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དེར་

འགློ་ཞིང་ངག་རློ་རེའི་ཡི་གེ་སེ་ཚིག་ཀང་འདི་སད་འབིན་ནློ། །འདི་ནི་བདག་ཅག་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕའློ། །འདི་ནི་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མའློ། །ཞེས་བ་བ་ནས། །འདི་ནི་བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སློན་པའློ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་བསློད་པའློ། །གཞན་ཡང་བམས་པ་ལ་

སློགས་པ་ལ་རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས་འདི་ལྟ་སེ་ཞེས་དློན་མི་གསལ་བ་སྤིར་

བསན་པ་དེ་དཔེར་ན་ཞེས་དློན་གསལ་བ་བེ་བག་ཏུ་སློན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཕློགས་བཅུ་ན་ཇི་སྙེད་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་མཆློད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལ་མཆློད་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་པློ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་བས་ཀང་འདུས་པའི་སློབ་དཔློན་གི་བ་

སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་མཆློད་པའི་བསློད་ནམས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་

ཞེ་ན། རིགས་ཀི་བུ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ནི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྙིང་པློ་སེ་དབིངས་སུ་གྱུར་བའློ། །སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་བར་དུའློ་ཞེས་ལན་མཛད་དློ། །དེ་ནས་ཡང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བམས་པ་འདུས་པའི་སློབ་དཔློན་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་འཆང་

དང་འདྲ་བར་ལྟ་དགློས་སམ་མི་དགློས་སྙམ་པའི་ཡིད་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཉེས་པས་

ཡིད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁློད་པར་གྱུར་ཏློ། ། 
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༈ གསུམ་པ་ནི། བམས་པ་ལ་ལན་མཛད་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་དང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདློན་མི་ཟ་བར་

གྲུབ་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྣམས་བདེན་པ་གཉིས་དབེར་

མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྐུ་དེས་དངློས་གྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་སྤྲུལ་སྐུ་

ཐམས་ཅད་ཕར་འབིན་པ་དང་ཚུར་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ན་འཛིན་པ་དང་། དེ་འདྲ་

བའི་ཟུང་འཇུག་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་རློ་རེ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་

མི་ཕེད་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

བམས་པ་ལས་གཞན་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་རྣམས་ཉློན་ཅིག གང་ཡང་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དུས་གསུམ་གི་རློ་རེ་སེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་

གསུམ་རློ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་ནི་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ་དེ་རྣམས་

ཀིས་རང་ལ་འདུས་པའི་ལམ་སློན་པའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་དེ་ལ་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 

དབང་བསྐུར་མཆློག་ཐློབ་རློ་རེ་ཡི། །སློབ་དཔློན་ལ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཕློགས་

བཅུའི་འཇིག་རེན་ཁམས་བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་དུ་ནི་མངློན་ཕག་འཚལ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུར་མ་ཟད། སྤིར་ཡང་འདུས་པ་སློན་པའི་སློབ་དཔློན་དང་ཕྲད་ན་མཆློད་

པ་བེད་ཅིང་ཕག་འཚལ་ལློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སློབ་དཔློན་དེ་ཉིད་གདུལ་བ་ལ་ལམ་

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སློན་པ་པློ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེ་གེ་

མློའི་དློད་ཀང་ཡིན་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ལ་
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འབྱུང་བའི་བདག་པློའི་རྐེན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། དངློས་གྲུབ་ཀི་ར་བ་གང་ཡིན་ཞུས་པ་དང་། དེའི་ར་བ་བ་མ་

ཡིན་པར་བསན་པའི་ལན་དང་། བ་མའི་རློ་རེ་གསུམ་ཡང་རློ་རེ་འཆང་ལ་གནས་པར་

བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། བ་མའི་བསགས་པ་བསན་པ་དེ་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་

དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཅི་ལ་གནས་པ་སེ་དངློས་གྲུབ་

ཀི་ར་བ་གང་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པའློ། ། ༈ གཉིས་པ་ནི། འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྐུ་གསུམ་གསང་བའི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་

དངློས་གྲུབ་ནི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་ལ་གནས་པ་སེ་

དེའི་ར་བ་ཅན་ནློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་

གསློལ་བ། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་གང་ལ་གནས་ཞེས་

ཞུས་པའློ། །གང་ལ་ཡང་མི་གནས་ཏེ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ལ་གནས་སློ། །འདིར་རློ་རེ་

འཆང་ལ་གནས་པ་ལ་གང་ལ་ཡང་མི་གནས་ཞེས་བསན་པ་ནི་འདིས་མཚོན་པའི་

རྒྱུད་དློན་རྣམས་བ་མའི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་དགློས་པ་དེ་ཤེས་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། འཁློར་གིས་དྲིས་ལན་ཇི་ལྟར་དུ་མཛད་པ་བསན་པའི་རེས་དེ་

ནས་བམས་པ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་བ་མའི་བསགས་པ་

བསན་པ་ལ་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འཁློད་པར་གྱུར་ཏློ། ། ༈ བཞི་པ་ནི། དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་རྒྱུད་ལས། སློབ་དཔློན་

ཇི་འདྲར་བལྟ་ཞེ་ན། །བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །དེ་ཉིད་རག་ཏུ་རློ་རེ་

འཆང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ཏློག །དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཡིད་

བཞིན་ནློར་བུ་རིན་ཆེན་སྦྱིན། །སློབ་དཔློན་གི་ནི་ཡློན་ཏན་གཟུང་། །སྐྱློན་རྣམས་ནམ་

ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །ཡློན་ཏན་གིས་ནི་དངློས་གྲུབ་ཅིང་། །སྐྱློན་རྣམས་ཀིས་ནི་དངློས་

གྲུབ་ཉམས། །དེ་ཕིར་ཀུན་ནས་རབ་བསྒིམས་ཏེ། །བསམ་ཡས་འབས་བུ་སིན་བེད་

པ། །སངས་རྒྱས་འབས་བུ་འདློད་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་དད་པས་དེ་མཆློད་ཅིག །ཅེས་

གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་

ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་ཨླཽ་རྒྱན་གི་རི་ལ་བཞུགས་ནས་རློ་རེ་ཐེག་པ་ལ་

སློབ་པར་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རློ་རེ་ཐེག་པ་མ་ལུས་པ་ལ་སློབ་པར་

བེད་པ་རྣམས་ཉློན་ཅིག དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློན་པ་ཡློངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་

ཏེ་མི་མཐློང་ན་ཡང་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་རློ་རེ་བ་མ་དེ་འདིར་སློན་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་

ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་ཉེ་བར་བསེན་པས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ལ། སློན་པ་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་ནས་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་

འཁློར་ཉན་པར་བསྐུལ་བ་དང་། འཁློར་གིས་དེ་བཤད་པར་གསློལ་བ་བཏབ་པ། 

གསློལ་བ་བཏབ་པའི་དློན་བཤད་པ། དློན་བསྡུ་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། བ་མ་

བསྙེན་བཀུར་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་དེ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

རྣམས་གང་ལས་འབྱུང་བ་དང་གང་དུ་ཐིམ་པའི་གནས་གསང་བའི་རློ་རེ་དློན་གི་འློད་

གསལ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གཞན་ངློ་ཙམ་དུ་བཞེངས་ནས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བློས་ཏེ་

བཀའ་སྩལ་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་རྣམས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཟུང་འཇུག་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཟུང་འཇུག་གི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ནས་འབྱུང་བ་སེ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཉློན་ཅིག་ཅེས་ཉན་པར་

བསྐུལ་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་

སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །སློན་པ་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློས་ནས་བསམ་གཏན་གི་

དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བཤད་དུ་གསློལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བློས་ནས་བསམ་

གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བཤད་དུ་གསློལ་ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ལ། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་པའི་སློན་དུ་བདག་

བསྐྱེད་བསྒློམ་པའི་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་བསམ་

གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་པ་དང་། སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལྷག་མའི་

མཚོན་བེད་ནང་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དབང་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡློན་དང་བཅས་པ་བཞི་

ལས། དང་པློ་ནི། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་བསམ་པ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་དང་

རློ་རེའི་ས་བསྐྱེད་པའི་སེང་དུ་བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་ཕིའི་དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་སྒློ་བཞི་ལྷམ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྐྱེད་པའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་སློ་སློ་

དང་། བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཕི་དཀིལ་གི་ཆ་སློ་སློ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་

རབ་ཏུ་མཛེས་པའི་ལུས་ཀི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་བསྐྱེད་དེ་དེའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་

སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་གནས་པའི་ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་དང་། དེས་

མཚོན་པའི་ཕུང་པློ་དང་དབང་པློ་དང་ཡུལ་དང་ཡན་ལག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ལྷ་སློ་

གཉིས་སུ་སྦྱློར་བ་སེ་བསྒློམ་པའི་ལུས་དཀིལ་སློན་དུ་བཏང་ནས་འདུ་བས་པའི་རིག་

མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བསམ་གཏན་གིས་ཡུམ་གི་པདྨར་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་

པས་གཙོ་བློ་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་། མི་བསྐྱློད་

པའི་ཕིའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ལྷ་རྣམས་འགློད་པའི་བསམ་གཏན་གི་འཁློར་ལློ་

ཅན་ཀུན་ཏེ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་རབ་ཏུ་བསྐུལ་

བར་བ་བ་སེ་ཡུམ་གི་པདྨ་ནས་ལྷ་སློ་གཉིས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད། གཅིག་ཏུ་

འདུས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་འདྲེས་ནས་ཚུར་བློན་ཏེ་མི་བསྐྱློད་པ་རང་ལ་བཅུག་པས་རང་

ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློན་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྐྱེད་

པར་བ་ཞིང་། ལྷ་གཞན་རྣམས་ཕིའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རང་རང་གི་གནས་སུ་བཞུགས་

པ་སེ་བཀློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་བསྒློམ་པར་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་ལེའུ་བཞི་

པར་བཤད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་བློ་དང་ལྡན་པ་སེ་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་

ཕག་རྒྱའི་པདྨར་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ཕིར་སྤློས་མཛད་པ་མཛད་སྤན་དྲངས་

ནས་མདུན་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་དམ་ཚིག་པ་སློ་སློ་ལ་བསིམ་པའི་སྒློ་ནས་བསྒྲུབ་པར་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བ་ཞིང་མཆློད་པའི་དུས་སུ་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་

ཆེན་པློས་རག་ཏུ་མཆློད་པར་བའློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་སློབ་དཔློན་གི་

སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་དེའི་

ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བསྒློམས་ནས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་སློབ་མ་བཀུག་ནས་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས་སྐུའི་

དབིབས་བརྒྱུད་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕྱུང་ནས་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ་

སབས་གང་ཡིན་གི་ལྷར་བསྐྱེད་ནས་ནང་དབང་བསྐུར་བ་ནི་བརམ་པར་བའློ། །ཇི་

ལྟར་དུ་ན་གཙོ་བློ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་སློབ་དཔློན་གི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཏེ་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་ཀུན་གིས་

མདུན་གི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཡློངས་སུ་གང་བར་སྤན་དྲངས་པར་རྣམ་པར་

བསྒློམས་ནས་མཆློད་ལ། རློ་རེ་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་ལ་ཞེས་སློགས་ཀིས་གསློལ་

བ་བཏབ་པས་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་ཆགས་པ་ཆེན་

པློའི་མེས་ཞུ་བ་སློབ་དཔློན་གི་རྣམ་སྣང་གི་སྒློ་ནས་ཞུགས་སྐུའི་གནས་རྣམས་ཀི་བང་

སེམས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་ཡི་གེ་

གསུམ་གི་གདངས་དབེར་མེད་དུ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་ལས་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཕྱུང་སེ་ཡུམ་གི་པདྨར་གནས་པའི་སློབ་མའི་སྤི་

བློ་ནས་དབབ་པ་སེ་དབང་བསྐུར་བར་བ་བ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ནང་དབང་གིས་མཚོན་པའི་དབང་བཞི་རློགས་པར་བསྐུར་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འདི་ཡིས་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འདློད་པ་སེ་ཕན་པར་བེད་པའི་བང་

ཆུབ་གཞན་དློན་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དབབ་པ་སེ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ཞིང་ངློ་མཚར་ཆེ་བའི་

དངློས་གྲུབ་སློབས་བཅུ་ལ་སློགས་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པའི་རང་གི་དློན་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་

པ་དང་དེར་མ་ཟད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་ནི་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ས་སྙིང་ལ་སློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་འཁློར་ལློ་སེ་ཚོགས་ཀི་སློབ་མའི་སྤི་བློ་ནས་དབབ་པ་ཞེས་བ་བའི་

ནང་དབང་གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀིལ་འཁློར་ནི་བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་རློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། རློ་རེ་མཁའ་འགློའི་རྣལ་འབློར་གིས་གདུག་པ་རྣམས་ཚར་

གཅད་པ་དང་། མཆློད་པའི་ཆློ་ག་དང་། ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་ཆློ་ག་དང་། རློགས་

རིམ་པའི་ལུས་ངག་གི་དམ་ཚིག་དང་། ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཕྲ་

མློའི་ལྷག་མ་བསན་པ་དང་། ལས་ཀི་མཐར་རློ་རེ་ཨཉྫ་ན་བསྒྲུབ་པའི་ཆློ་ག་བསན་པ་

དང་དྲུག་ལས། དང་པློ་ནི། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་ནང་དབང་

བསྐུར་ཚུལ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་ཡང་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

སློ། །གང་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་

གཤེགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་སེ་སློབས་སྦྱློར་བ་སེ་ཚར་

གཅློད་པའི་ཐབས་ཞེས་བ་བ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་གསང་བ་སེ་སྐྱེད་
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པར་བེད་པའི་ཧཱུཾ་ཧྲི་ཁཾ་འདི་ཕྱུང་ངློ་། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་ཤ་རུས་ལ་

སློགས་པའི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ནི་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་སེ་སློང་པ་

ཉིད་དུ་བསམས་པའི་སློང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུཾ་ཧྲཾ་ཁཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ཁ་དློག་ནག་པློ་དེ་

ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མདུང་རེ་གསུམ་པ་ཧཱུཾ་ཧྲཾ་ཁཾ་གིས་མཚན་པ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

ལས། རང་ཉིད་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སློབས་ཆེ་ཞིང་ཕ་རློལ་གནློན་པའི་རློ་རེ་ཁློ་བློར་

བསྒློམ་པར་བ་སེ་དེ་ཡང་གདུག་པའི་ཤ་ཁག་ཟ་བར་བརློན་པའི་དྲག་པློ་མི་སྡུག་ཅིང་

ཁློས་པ། སྐུ་མདློག་ཨུཏྤལ་སློན་པློའི་མདློག་འདྲ་བ་ཕག་བཞི་པ་ཆློ་ག་ཡིས་ཏེ་ཕག་

གཡས་ཀི་དང་པློ་ན་མདུང་རེ་གསུམ་པ། གཉིས་པ་ན་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ། གཡློན་གི་དང་

པློ་ན་ཐློད་པ་ཁག་གིས་བཀང་བ། གཉིས་པ་ན་མཆློག་དག་གིས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཡང་དྲག་

པློའི་ཕུར་བུ་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པ་བསྣམས་པར་བསྒློམས་ནས། དེ་ནས་བརྟུལ་ཞུགས་

ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྕེ་བསམ་གཏན་གིས་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པར་བསྐྱེད་པ་ལ། ཡ་

ར་ལ་ཝ་ཧཱའི་ཡི་གེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁ་དློག་ནག་པློ། དམར་པློ། སེར་པློ། དཀར་པློ། 

སློན་པློ་རྣམས་བཀློད་པ་ལས་འློད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བར་བསྒློམ་

ཞིང་རང་གི་མདུན་དུ་ཧཱུཾ་ལས་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་ནང་ཁག་གིས་གང་བའི་རྐལ་པ་ལྟ་

བུར་བསྐྱེད་ལ་དེའི་སྙིང་ག་ལ་སློགས་པའི་གནས་ལྔར་ཕག་གི་མདུང་རེ་གསུམ་པ་

དང་ཕུར་བུས་བསྣུན་པས་དེའི་བུ་གར་ཡི་གེ་རྣམས་ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་བཅུག་

ནས་སྲིན་བུ་པདྨ་ལྟར་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ཀི་ཁག་རྣམས་དྲངས་ཏེ་ལྤགས་པ་དང་རུས་

པ་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མ་ལུས་པར་བསམ་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཁག་དྲང་བ་ནི་བསྒྲུབ་བ་

གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསད་པའི་ཐབས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །



  767  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཡང་རང་ཉིད་རློ་རེ་མཁའ་འགློ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཕག་

མཚན་གི་མཚོན་ཆས་བསྒྲུབ་བ་མདུན་དུ་གནས་པར་བལྟས་ནས་རློ་རེའི་སྦྱློར་བ་

གདབ་པ་སེ་དེའི་ལུས་དུམ་བུར་གཏུབས་པར་བསམ་པར་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཉིད་

ཀི་སྐུ་དག་ཀང་བསྒལ་བའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ན་གཞིག་པར་ནུས་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་

བསྒྲུབ་བ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་གཞིག་པར་ནུས་པ་ལྟ་སློས་ཀང་ཅི་དགློས་ཞེས་ལས་

སྦྱློར་གི་ཆེ་བ་བསན་པའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ལ། ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆློད་པ་དང་། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་

ལྔའི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པ་དང་། རིགས་ཀི་སྲས་བསྐྲན་ཏེ་བསྲུང་བ་དང་གསློ་བ་ལ་

སློགས་པའི་ཁད་པར་གི་མཆློད་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་དམིགས་ནས་

ས་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་མཆློད་པ། མཆློད་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་མཚན་

འཛིན་གི་དྲི་མ་རྣམས་དག་པར་བ་བའི་ཐབས་བསན་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པློ་ནི། 

གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚར་བཅད་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་ཡང་སྐུ་

དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

སློ། །གང་ན་རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁ་ཟས་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དུས་སུ་བ་

བའི་དམ་ཚིག་འདིའློ། །དེ་གང་ན་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་སྒྲུབ་པ་པློས་འབས་ཆན་ལ་

སློགས་པ་བཟའ་བའམ་འློ་མ་ལ་སློགས་པའི་བཏུང་བ་གང་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་གང་

བཟའ་བ་དང་འཐུང་བའི་ཚེ་ནའང་བཤང་གཅིས་མཚོན་པའི་བདུད་རི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔར་

བསྐྱེད་པའི་སྦྱློར་བས་འདུས་པ་ནས་བཤད་པའི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ལྕེ་དང་ལློག་མློ་དང་

སྙིང་ག་རྣམས་སྦྱངས་ཏེ་རང་ལྷར་བསྐྱེད་པ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཚུལ་དུ་སེ་ཡློངས་སུ་
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བརག་པ་སེ་ལློངས་སྤློད་པར་བས་ན་སྦྱིན་བདག་གིས་བིན་པའི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་

བུ་ལློན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། གདན་བཞི་ལས། གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་བཟའ་བཏུང་

རྣམས། །བསློ་བ་བས་ནས་བཟའ་བར་བ། །འདི་ལྟར་སྤད་པའི་རྣལ་འབློར་པ། །བུ་

ལློན་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། ནང་གི་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆློད་པ་བཤད་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་། །གང་གིས་ན་ཡང་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་

ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་མཉེས་བེད་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་ལྔའི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་

པའི་མཆློག་འདིའློ། །དེ་གང་ན་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློས་མཆློད་པའི་ཡློ་བད་ཡུལ་ལྔའི་

མཆློག་གི་མཆློད་པས་བདག་དང་གཞན་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དེ་དག་ལ་མཆློད་པར་བ་བ་

འདི་ནི་རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདའ་བར་མི་བ་བའི་དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་

དཀའ་བའློ། ། ༈ གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ལྔའི་ཐུན་མློང་གི་མཆློད་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་

རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མཆློད་པ་སྣློད་མིན་ལ་གསང་བ་འདིའློ། །དེ་གང་ན་སྒྲུབ་པློ་རང་དང་ལས་ཀི་

རིག་མ་ལྷར་གསལ་བའི་ཕློ་མློའི་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་བ་ཡིས་ཏེ་སྙློམས་པར་ཞུགས་

ནས་བདག་གི་ཁུ་བ་དང་རིག་མའི་རཀྟའི་རྡུལ་གཉིས་སྐྱེ་གནས་སུ་འདྲེས་པའི་དབུས་

སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རླུང་སེམས་ཞུགས་ཏེ་མེར་མེར་པློ་ལ་སློགས་པའི་མངལ་གི་

གནས་སབས་ལྔ་རིམ་གིས་རློགས་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་ནས་བིས་པ་ལ་སློགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པའི་གནས་སབས་སུ་སཾ་བྷུ་ཊ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་གཞན་ལས་བཤད་པའི་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དང་གསློ་བ་སློགས་ཀི་མཆློད་པས་ཀུན་ཏུ་མཆློད་ན་དེ་ལྟར་བས་

པའི་གང་ཟག་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་འཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ། ༈ བཞི་

པ་ནི། རིགས་ཀི་སྲས་བསྐྲུན་པ་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་

འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་འློད་གསལ་དུ་གཤེགས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་སྤློད་པ་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་ལྡན་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འཛིན་པའི་སྒློ་ནས་གདུལ་བར་སྡུད་པའི་སློམ་པ་

འདིའློ། །དེ་གང་ན་སྐྱེ་གནས་བཞིས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་སེ་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་འཛིན་པར་བེད་པའི་

མ་སེ་སྤན་མའི་སྦྱང་གཞིར་གྱུར་པའི་ས་ཡིན་ལ། འདུས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་གི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་རློ་རེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་དམིགས་ནས་ས་

ལ་ལློངས་སྤློད་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་འདི་རད་དུ་བྱུང་བ་ཆེན་པློའ ློ། །དེས་

ན་འདུས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་ཅི་བེད་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་དམིགས་

ནས་བེད་པའི་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་ཟིན་དགློས་པ་ནི་གཞུང་འདི་ཡི་དློན་ནློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་དློན་དུ་དམིགས་ནས་ས་ལ་ལློངས་སྤློད་ཚུལ་

བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་

མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པའི་

དུས་སུ་རློ་རེ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀིས་ཟིན་པར་བ་བའི་སློམ་པ་འདིའློ། །དེ་ཡང་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་བ་བའི་མཆློད་པའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་རས་ཐམས་ཅད་

གསང་བ་གསུམ་གི་གནས་སམ་རེན་དུ་གྱུར་པའི་རློ་རེ་སློང་པ་ཉིད་ཀི་ངང་ལས་སྐྱེད་

པ་དང་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་བལྟ་བར་བའློ། །དེ་ལྟར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

བཟང་པློ་རློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གིས་སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སྒློ་ནས་བསྒྲུབ་པར་བ་སེ། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་

ཤེས་རབ་དང་བལ་བས་འདིར་ནི་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབད་ཀང་ཡློང་ཡེ་འཇིག་པ་

སེ་དེ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། མཆློད་པའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་

ཡང་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པ་

པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་སློམ་པ་འདིའློ། །དེ་གང་ན་སྤི་བློའི་ཐད་ཀི་

མཐློ་གང་ཙམ་གིས་དཔགས་པའི་ནམ་མཁར་ནི་ཝ་ཡིག་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་བརག་པ་སེ་བསྒློམ་པར་བ་ཞིང་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་དེའི་འློག་གི་དབུས་སུ་ༀ་ཡིག་འློད་ཟེར་ལྔ་འཕྲློ་བ་མགློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་གནས་

པར་བསམས་ནས། དེ་ལས་བདུད་རི་ལྔ་འློད་ཟེར་ཁ་དློག་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པར་བྱུང་ནས་

སྒྲུབ་པ་པློའི་སྤི་བློ་ནས་དབབ་པར་བས་ནས་ལུས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་བར་མཚམས་

མེད་པར་གང་བར་བསམ་པའི་རློ་རེ་མི་ཕེད་པའི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི་རང་གི་ལུས་སད་

ཅིག་དག་གིས་ཏེ་རིང་པློར་མི་ཐློགས་པར་གཟི་མདངས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་ལུས་དང་

ངག་དང་སེམས་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བ་འདི་ལ་ནི་དློགས་པ་མེད་དློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ བཞི་པ་ནི། ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་

ངློ་། །གང་གིས་ན་ཡང་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་

ན་རློ་རེ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །གང་ན་སགས་གསང་བ་འདུས་པ་འཛིན་པའི་རློགས་

རིམ་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤློད་པའི་དུས་སུ་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་

ཀི་གསང་བ་སེ་འཇུག་པ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་འདིའློ། །དེ་གང་ན་རློགས་རིམ་པའི་སྤློད་

པ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབློར་པས་ས་ལ་སློགས་པའི་འཇིམ་པ་སློགས་ལས་མཆློད་

རེན་དག་གི་ལས་དང་དེ་ལ་མཆློད་པ་ཙམ་ལ་ཞེན་པར་མི་བ་སེ། རང་ཉིད་རླུང་དབུ་

མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་མཆློད་རེན་

དངློས་དང་མཐུན་པར་བཞེངས་པའི་མཆློད་ཡུལ་དེ་ཡློད་པའི་ཕིར། ཕི་རློལ་གི་

གེགས་བམ་ཀློག་པ་སློགས་ལ་ཡང་ཞེན་པར་མི་བ་སེ་རང་ཉིད་རླུང་སགས་དབེར་

མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་ལྷན་གྲུབ་ཏུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་དེ་ཡློད་པའི་

ཕིར། ཕི་རློལ་གི་རྡུལ་ཚོན་སློགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བི་སྒྲུབ་དང་དེ་ལ་ཞེན་པའི་སྒློ་

ནས་མཆློད་པ་དག་ཀང་ཡློངས་སུ་མི་བ་སེ། རང་ཉིད་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་

དངློས་སམ་རེས་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཡློད་པའི་ཕིར། རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་སེ་ཉན་

རང་དག་བཅློམ་པ་དངློས་དང་དེ་དག་གི་སྐུ་གཟུགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

གཟུགས་ཙམ་ལ་ཞེན་པའི་ཕག་མི་བ་སེ་རང་ཉིད་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་རླུང་སེམས་མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་སྐུ་

དངློས་སམ་རེས་མཐུན་པ་ཕག་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། ། 
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

༈ ལྔ་པ་ལ། དུག་བསལ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཆློ་ག་དང་། དེ་ལྟར་བེད་པའི་

སགས་པས་གཞན་བསྲུང་བའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དང་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། རློགས་

རིམ་པའི་ལུས་ངག་གི་དམ་ཚིག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་སློ། །

གང་ན་བསྒྲུབ་བའི་དུག་ཐམས་ཅད་ཕིར་ལ་འབིན་པའམ་གནློན་པ་སེ་རེངས་

པར་བེད་པ་དང་འདྲེན་པ་སེ་གཞན་ནས་གཞན་དུ་སློ་བར་བེད་པའི་གསང་བ་འདི་ནང་

ལ་གཞློལ་བས་རྣམ་སྣང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་

གི་དུས་སུ་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་འློད་ཟེར་དཀར་

པློའི་ཕྲེང་བ་ཅན་གཉིས་ཀི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ༀ་ཡིག་དཀར་པློས་མཚན་པར་བས་

པའི་འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ། དུག་གིས་ཟིན་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཆུད་པར་བཞག་ལ་བསྒྲུབ་

བའི་ལུས་ལ་དུག་གི་འློད་ཟེར་སེར་པློ་འཁིགས་པ་སེ་ཁབ་པ་རྣམས་ནི་སེང་གི་འཁློར་

ལློ་དང་དེའི་ལྟེ་བའི་ༀ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་འློད་ཟེར་དཀར་པློའི་ཚོགས་ཀིས་བསྒྲུབ་

བའི་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་པས་ལུས་ཀི་དུག་ཐམས་ཅད་ཐུར་དུ་དེད་དེ་འློག་གི་འཁློར་

ལློའི་ལྟེ་བའི་ༀ་ཡིག་ལ་ཐིམ་པར་བསྒློམ་པའི་དུག་འབིན་པ་དང་། ཡང་ལས་སྦྱློར་གི་

དུས་སུ་དུག་གནློན་པ་སེ་རེངས་པར་བེད་པ་ལ་ནི་ༀ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་འཁློར་ལློ་

དང་འློད་ཟེར་དང་ༀ་ཡིག་རྣམས་སེར་པློ་ལྟ་བུ་བེད་པ་མ་གཏློགས་བསྒློམ་ཚུལ་སར་

ལྟར་བའློ། །དེ་ཡང་དུག་དེད་ནས་ས་འློག་ཏུ་སློང་བར་བསམ་པའློ། །དུག་གནས་

གཞན་དུ་སློ་བ་ལ་ནི་འཁློར་ལློ་དང་ཡི་གེ་དང་འློད་ཟེར་རྣམས་དུད་ཁར་བེད་པ་མ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

གཏློགས་དུག་རྣམས་དེད་དེ་རྐང་མཐིལ་ནས་ཕུད་དེ་འཁློར་ལློའི་ལྟེ་བའི་ༀ་ཡིག་ལ་

བསིམ་པའི་བར་སར་ལྟར་བས་ནས་རང་གི་སྙིང་གའི་འློད་ཟེར་གིས་ལྷ་བིན་ལྟ་བུའི་

ལུས་ལས་དུག་རྣམས་དྲངས་ནས་ཏེ་མཆློད་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་ལུས་ལ་སྤློ་བར་བེད་

པའློ། །ས་བློན་ༀ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་འློད་ཟེར་གིས་བསྒྲུབ་

བའི་དུག་བསལ་བའི་དམ་ཚིག་སེ་ལས་སྦྱློར་འདི་ནི་གསང་བ་གསུམ་དབེར་མེད་

པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་བསན་པ་ལས་བྱུང་བའློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། དུག་བསལ་བའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དེ་ནས་བྱུང་ངློ་། །གང་གིས་

ན་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་

སློ། །གང་ན་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་བསྲུང་བའི་ཕིར་དུ་གདགས་པའི་

འཁློར་ལློའི་སགས་རློ་རེ་སེ་སྙིང་པློ་དང་ལྡན་པ་འདིའློ། །དེ་གང་ན་ༀ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞེས་

སློགས་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་རྣམ་སྣང་ངམ་བདུད་རི་འཁིལ་བ་གང་རུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དང་པློ་གཉིས་སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་སྦྱློར་གི་དུས་སུ་གློ་ག་དང་ལ་སློགས་པས་དར་

དང་ཤློག་བུ་སེར་པློ་ལ་ལས་ཀི་རློ་རེ་སེ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བིས་པའི་ལྟེ་བར་གནས་པའི་

འཁློར་ལློ་ནི་རིབས་བརྒྱད་པ་བིས་པའི་དབུས་སུ་ཧཾ་ནི་བཞག་པ་སེ་དེ་ཡང་གྲུ་གསུམ་

པ་མགློ་བློ་ཆེ་བ་ཟླ་ཕེད་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་བིས་ནས་ཧཾ་དེའི་མགློ་བློའི་

དབུས་སུ་ༀ་ཛི་ན་ཆེ་གེ་མློའི་རཀྵ་ཀུ་རུ་ཛིཀ་ཅེས་པ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་དང་སེལ་བ་བི་

བར་བ་ཞིང་། འཁློར་ལློའི་རིབས་དང་པློ་ལ་ༀ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། 

གསུམ་པ་ལ་ཏིཥྛཏིཥྛ། བཞི་པ་ལ་བནྡྷ་བནྡྷ། ལྔ་པ་ལ་ཧ་ན་ཧ་ན། དྲུག་པ་ལ་ད་ཧ་ད་
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ཧ། བདུན་པ་ལ་ཨ་མ�་ཏེ། བརྒྱད་པ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ། ཅེས་པའི་སགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་

རྣམས་ཀིས་བརྒྱན་ཏེ་རག་ཏུ་བིས་ནས་བཞག་པར་བས་ལ་དེ་ནས་རང་རྣམ་སྣང་དུ་

གསལ་བའི་སྙིང་གར་རྣམ་སྣང་གི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་བསྐྱེད། རིབས་ལ་བིས་པའི་སགས་

ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་རེ་རེའང་བདུད་རི་འཁིལ་པར་བསྐྱེད། དབུས་ཀི་ཧཾ་ཡིག་རྣམ་སྣང་དུ་

བསྐྱེད་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་ཡིག་དང་པློ་ལས་བསྒྲུབ་བ་རློ་

རེའི་ལུས་དང་ལྡན་པར་བསྐྱེད་དེའི་ལུས་ལ་ཧཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེའི་གློ་བསློན་པར་

བསམ་ཞིང་དེ་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་མཆློད་བསློད་

བས་ཏེ། ཟ་མ་ཏློག་གི་སྣློད་དུ་བཅུག་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་དུ་འདློགས་པ་

འདི་ནི་འདུས་པའི་སགས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་གསང་བ་གསུམ་སེ་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་གནས་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློའི་གནད་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་པའློ། ། 

༈ དྲུག་པ་ནི། བསྲུང་བའི་ཆློ་ག་བསན་པ་དེ་ནས་ཕྱུང་ངློ་། །གང་གིས་ན་ཡང་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མེད་པའི་ཕག་ན་རློ་རེའི་སྒ་བཤད་དུ་

ཡློད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཉིད་ཀི་

ཞལ་ནས་ཕྱུང་ཞིང་གསུངས་སློ། །གང་ན་ལས་རབ་འབམས་བསན་པའི་མཐར་ལས་

ཐམས་ཅད་མི་བསླུ་བས་ན་རློ་རེ་ཨཉྫ་ན་སེ་མིག་སན་གི་དུད་པ་བསྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་

འདི་གསུངས་སློ། །དེ་གང་ཞེ་ན་ལམ་གི་བཞི་མདློ་དང་ཤིང་གཅིག་དྲུང་དང་མ་མློའི་

གནས་སམ་ཞི་གནས་ཏེ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་མཚན་མ་ཡློད་པའི་གནས་ཏེ་དེ་རུ་

བསྙེན་པ་ལས་སུ་རུང་བའི་རྣལ་འབློར་པས་རང་གི་ལྷའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་པློ་གཉིས་
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སློན་དུ་བཏང་ནས་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་དུས་སུ། རློ་རེ་ཨཉྫ་ན་མིག་སན་གི་དུད་པ་

ཐློད་པར་རག་ཏུ་དབབ་པར་བའློ། །དེའི་ཚུལ་ནི་ཚིལ་ཆེན་པློ་དང་ཁག་དང་བཤང་བ་

དང་ཁུ་བ་དང་དྲི་ཆུ་སེ་བདུད་རི་ལྔས་སྦྱངས་པའི་པདྨློའི་སྐུད་པ་དང་ཨརྒའི་སྐུད་པ་སེ་

མིའི་ར་རྒྱུས་རྣམས་ཀིས་མེ་མར་གི་སྙིང་པློ་སེ་སློང་བུ་བས་ལ། ཚིལ་ཆེན་བཞུས་

པའི་ཞག་གིས་བཀང་བའི་ཐློད་པའི་ནང་དུ་བཙུགས་ལ་མེ་སྦར་ཏེ་མི་མགློའི་སྒེད་བུ་

གསུམ་གི་སེང་དུ་བཞག དེའི་སེང་དུ་ཆང་གིས་བཀང་བའི་ཐློད་པ་བཞག་པ་དེའི་

ཞབས་སུ་མར་མེའི་དུད་པ་ཆགས་སུ་གཞུག་གློ །དེ་ནས་འབྱུང་པློའི་ཉིན་ཞག་ཚེས་

ཉི་ཤུ་དགུའི་ནམ་ཕེད་ན་རང་ཉིད་ཞེ་སང་རློ་རེ་གཙོ་བློར་བས་པའི་ཁློ་བློ་བཅུའི་བསྲུང་

བའི་འཁློར་ལློ་བསྒློམས་ནས་རློ་རེ་ཨཉྫ་ན་མིག་སན་གི་དུད་པ་ཐློད་པའི་གཤམ་ལ་

ཆགས་པ་དེ་རིན་པློ་ཆེའི་ཟ་མ་ཏློག་གི་ནང་དུ་དབབ་པ་སེ་བང་བར་བའློ། །དེ་ཉིད་ལ་

སགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཏབ་ནས་མིག་ལ་བསྐུས་ན་རབ་མི་སྣང་བ་དང་འབིང་ས་འློག་

གི་གཏེར་མཐློང་བ་དང་ཐ་མ་བལྟས་པས་གང་མཐློང་བའི་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་

དབང་དུ་འགྱུར་བའི་དངློས་གྲུབ་རྣམ་པ་གསུམ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློས་གསུངས་སློ། ། 

༈ བདུན་པ་ལ། རྒྱུད་འདི་ལ་དད་ཅིང་བསྒློམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

གསང་བ་གསུམ་གི་གནད་རློགས་དགློས་པར་བསན་པ་དང་། རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་

བར་བསན་པ་དང་། རྒྱུད་འདི་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདིར་མཆློག་འགྲུབ་པར་བསན་པ་

དང་། རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། ལས་ཀི་མཐར་རློ་རེ་

ཨཉྫ་ནའི་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བདག་པློ་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་ཡི་གེ་དུ་རློགས་

པ་དང་ལྡན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་དམ་ཚིག་ཐློས་ནས་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་

འདི་ལ་དད་ཅིང་དེའི་ལམ་བསྒློམ་པར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་སློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས་འཁློར་གི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །འཁློར་གི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་གསང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་རློགས་པ་དང་ལྡན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཕིར་དུ་སྤློད་

པའི་རློ་རེ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དད་ཅིང་དེའི་ལམ་བསྒློམ་པར་

འགྱུར་རློ། །འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསློལ་བ། གསང་བའི་

ཡི་གེ་གསུམ་པློ་གང་ཞིག་ལགས་ཞེས་ཞུས་སློ། །རློ་རེ་འཛིན་པས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གསུང་རློ་རེ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རློ་རེ་སེ་དེ་གསུམ་མློ། །དེ་

ཡང་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །གསང་བ་ཞེས་ནི་བསན་པ་

ཡིན། །ཞེས་བ་བ་ལྟར་འདུ་རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་ནས་བསན་པ་ཡིན་ལ་དེས་མཚོན་ནས། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ། །ཚོགས་པ་འདུས་པ་ཡིན་པར་བཤད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་འདུས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བསན་པའི་དློན་ཡང་ཤེས་པར་བ་སེ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

དེ་ཡང་གསང་བ་འདུས་པའི་མཚན་དློན་ཚུལ་བཞིས་བཤད་པའི་དློན་ཤེས་ན། འདུས་

པའི་རྒྱུད་ལ་དད་ཅིང་དེའི་ལམ་བསྒློམ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །དེ་ནས་འཁློར་

གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་ལ་

ཕག་འཚལ་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རྒྱུད་འདི་ལ་དད་ཅིང་དེའི་ལམ་བསྒློམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་གསུམ་གི་གནད་རློགས་དགློས་པར་བསན་པ་དེ་ནས་སློན་པ་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། སློན་བྱུང་བ་ན་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་

ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྡུལ་རབ་ཏུ་ཕྲ་བ་དང་གངས་

མཉམ་པའི་བསལ་པ་ཡང་འདས་ནས་གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཀིས་རློ་རེ་ཐེག་

པ་འདི་གསུངས་ཤིང་། མར་མེ་མཛད་འདས་ནས་ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་འློད་སྲུང་མངློན་

པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་བར་གི་མཆློག་གི་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་གང་གིས་ཀང་

གནས་འཕགས་ཡུལ་དུ། དུས་ཆློས་འཁློར་བསློར་བའི་དུས་སུ་འཁློར་མི་རིགས་

བཞིའི་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་གདུལ་བ་ལ་ཕིན་དྲུག་གི་ལམ་ཙམ་གིས་བང་ཆུབ་

བགློད་པར་བེད་པའི་རྒྱུའི་ཐེག་པ་གསུངས་ཀི། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་

འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཐེག་པ་མ་གསུངས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བཅློམ་ལྡན་

འདས་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་གསང་བ་ཆེན་པློའི་གནས་ཀི་དློན་ལམ་རིམ་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

གཉིས་བཤད་པ་དེ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་དེ་ལ་ཉན་

བསམ་སྒློམ་གསུམ་གིས་འཇུག་པའི་སལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་དུས་ཀི་གདུལ་

བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀིས་བང་ཆུབ་བགློད་པ་

ལ་མི་མློས་ཤིང་ཕིན་དྲུག་གི་ལམ་ཙམ་གིས་བང་ཆུབ་བགློད་པའི་ཐེག་པ་ལ་ལྷག་

པར་མློས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་འློད་སྲུང་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཡུན་ཚད་ལ་

བསལ་ཆེན་གངས་མེད་གཅིག་དང་བསལ་ཆེན་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་གློ །འློ་ན་མཚན་

བརློད་ལས། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གསུངས། །མ་འློངས་རྣམས་ཀང་

གསུང་འགྱུར་ལ། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རློགས་སངས་རྒྱས། །ཡང་ཡང་གསུངས་པ་གང་

ཡིན་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞེ་ན་སྐྱློན་མེད་དེ། ཡུལ་དང་དུས་གཞན་

དུ་སལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་གཞན་ལ་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་

སློགས་ཀི་ལམ་ཟབ་མློ་རྣམས་བརློད་བར་སློན་པའི་རློ་རེ་ཐེག་པ་གསུངས་པ་ལ་

དགློངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ལ་འློན་ཀང་། ཚེ་དང་། ལྟ་བ་དང་། སེམས་ཅན་དང་། 

དུས་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་བའི་དུས་འདིར་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སློན་

པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་རློ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི།  རྒྱུད་རེད་དཀའ་བ་འློན་ཀང་ཆུ་བློ་ཆེན་པློ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་

བེ་མ་སེ་ཆུ་རྡུལ་གི་གངས་དུ་མ་སྙེད་ཀི་བསལ་པར་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་རྐང་པའི་

ལམ་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བསམ་པས་འབད་ཅིང་། 

སྦྱློར་བས་བཙལ་ཀང་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་བང་ཆུབ་དེ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མངློན་པར་དགའ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་

སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་གཅིག་པློ་འདི་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགློ་སེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཏེ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ནས་

བརམས་ཏེ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་བསྐྱེད་ནས་སྤློད་པའི་མཐའི་འློད་གསལ་

འདི་ལས་སད་ཅིག་སེ་སེ་གློལ་གཏློག་པ་ཙམ་དང་ཐང་ཅིག་སེ་ཉུངས་ཀར་བསློར་ཡ་

བ་ཙམ་དང་ཡུད་ཙམ་གིས་ཏེ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཙམ་དང་། མིག་འཛུམ་པའི་ཡུན་

ཙམ་གིས་ཐུགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ཆློས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་

པའི་ངང་ནས་ཤེས་བ་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་

ལམ་གི་དག་པའི་སྒྱུམའི་སྐུའི་རྒྱུན་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུར་

དུས་མཉམ་དུ་བཞེངས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ བཞི་པ་ལ། རེས་འཇུག་གི་གང་ཟག་བཞིས་རྒྱུད་མ་ལུས་པ་ཉན་ཡང་དློན་

མ་རློགས་པ་བསན་པའི་ཕིར་སློན་བྱུང་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བཤུམས་པ་

དང་། རེས་འཇུག་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་དེ་རྣམས་དབུགས་འབིན་པ་

བསན་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མ་ངན་བསལ་བའི་དྲིས་ལན་དང་། 

རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་དེ་དག་གི་རབ་རིབ་བསལ་བས་དེ་དག་གིས་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་རློགས་པར་བསན་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། གསང་བ་འདུས་པ་འདི་ལ་

དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པ་རྣམས་མཐློང་བའི་ཆློས་ཉིད་ལ་ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་

འཐློབ་པ་ཐློས་ཤིང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་མ་ལུས་པར་ཐློས་ཀང་མཐའ་དྲུག་གི་ཚིག་གི་དབེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

བས་རྒྱུད་ཀི་དློན་ལ་རློངས་པ་དང་མ་བལ་བ་ཙན་དན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་སློགས་

པའི་ཉན་པ་པློ་རྣམས་སེམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རངས་པ་མ་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་དེ་བསན་

པར་བ་བའི་ཕིར། དེ་ནས་སློན་བྱུང་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས་གསུང་རློ་

རེའི་ཡི་གེ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཚིག་འདི་ཐློས་ནས་རབ་ཏུ་ངུས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། རེས་འཇུག་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་དེ་རྣམས་

དབུགས་འབིན་པ་བསན་པའི་ཕིར་དེ་ནས་སློན་བྱུང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་རྣམས་མ་ངུ་ཤིག་སྡུག་བསལ་གསུམ་ལ་མ་བསྒློམ་

ཞིག་ཅེས་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་དློ། །དེ་ནས་རེས་འཇུག་ལ་གང་ཟག་དམན་པ་

བཞིས་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་སྡུག་བསལ་བའི་རྒྱུ་བསན་པའི་ཕིར། སློན་བྱུང་

ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་

ཀིས་རྒྱུད་ཀི་དློན་མ་རློགས་པ་ལྟར་བཅློས་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་དུ་མི་ངུ་བར་བགི། ཇི་ལྟར་སྡུག་

བསལ་གསུམ་མི་བསྒློམ་པར་བགི། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་

ཡི་གེ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པར་མ་ཟད་འདུས་པའི་མིང་ཚིག་གི་

དློན་ཙམ་ཡང་ཐློས་བསམ་གིས་ལེགས་པར་རློགས་པའི་སལ་བ་ཡང་མ་མཆིས་

སློ། །ཞེས་ཞུས་སློ། །གསང་བའི་ཡི་གེ་ལ་ཚུལ་བཞིར་བཤད་པ་ནི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ནི་གསང་བ་གསུམ་སེ་ཡི་གེའི་དློན་དང་། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ནི་

གསང་བ་གསུམ་སེ་སྤིའི་དློན་དང་། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རློ་རེའི་བཟླས་



  781  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

པ་ནི་གསང་བ་གསུམ་སེ་སྣང་བ་སེམས་ཀི་སྦས་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་

ཉེར་ཐློབ་གསུམ་ནི་གསང་བ་གསུམ་སེ་མཐར་ཐུག་པའློ། །དེ་ཡང་ཕི་མ་གཉིས་ནི་རྒྱུ་

ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་རྣམས་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་དློན་ཐློས་བསམ་གིས་མ་རློགས་སློ་ཞེས་དེ་སད་མ་ཟེར་ཅིག དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

ན་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡི་གེའི་དློན་ཐློས་བསམ་གིས་མ་རློགས་པ་ནི་ཁེད་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ངེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐུན་མློང་བ་སེ་

རིགས་ཀི་བུ་ཁེད་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་དུ་འདུས་པའི་རྒྱུད་དློན་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་

ཚུལ་གིས་མི་ཤེས་པ་དང་ཐློས་བསམ་གིས་དློན་མ་རློགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ངེད་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་

རིགས་ཀི་བུ་ཞེས་བློས་ནས་དློན་དམ་པར་གཟུང་བར་མེད་པས་གསང་བའི་ཡི་གེ་

འདུས་པའི་རྒྱུད་དློན་འདི་དག་ཐློས་བསམ་གིས་རློགས་པ་མེད་ཅིང་དློན་དམ་པར་

འཛིན་པ་པློ་མེད་པས་མངློན་པར་རློགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་

གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་དློན་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་

པའི་ཕིར་རློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རེས་འཇུག་ལ་གང་ཟག་དམན་པ་བཞིས་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་ལ་བརེན་ནས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་དློན་ཐློས་བསམ་གིས་ལེགས་པར་ཤེས་པ་

འབྱུང་བ་དེ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་དེ་ནས་སློན་བྱུང་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐེ་

ཚོམ་ཆློད་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །འདིས་རེས་འཇུག་ལ་གང་ཟག་
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དམན་པ་བཞི་ཡིན་ཡང་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ལ་བརེན་ནས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀི་

དློན་ཐློས་བསམ་གིས་ལེགས་པར་རློགས་པ་འབྱུང་བ་དེ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། ། 

༈ བརྒྱད་པ་ལ། ཐློབ་བའི་འབས་བུ་བསན་པའི་ཕིར་གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དུ་

ཞུགས་པ། དེ་ལ་ལྷ་མློ་བཞིའི་གླུས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ། འློད་གསལ་ལས་

བཞེངས་ནས་རིགས་བཞིའི་ངློ་བློས་སྤན་སློགས་བཞི་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ། 

དེའི་འློག་ཏུ་རློ་རེ་གསུམ་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསན་པ། སློན་

པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ནས་འགློ་བའི་དློན་མཛད་ཚུལ་དང་ལྔ་

ལས། དང་པློ་ནི། རྒྱུད་ཀི་ཆེ་བ་བསན་པ་དེ་ནས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་ཇི་

ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་ཉིད་ཀང་

ཡིན་ཞིང་། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་དེས་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དེ་

ལ་དམིགས་པས་བདེ་བ་སེར་བར་བེད་པས་ན་བཙུན་མློ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འློད་

གསལ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་ལུས་པ་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་གནས་སུ་གྱུར་པས་ན་བྷ་

ག་སེ་དེ་འདྲ་བའི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། ། 

༈ གཉིས་པ་ནི། སློན་པ་འློད་གསལ་ལ་བཞུགས་པ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གིས་

མཉེས་པར་བེད་པའི་མཆློག་སྤན་མས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་གསལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་འདློད་པས་དྲུག་ལྡན་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ཀ་མློ་དང་ས་རིངས་དང་། ས་འཛིན་པ་ལ་སློགས་ཀིས་འཇམ་ཞིང་སྙན་པའི་སྣ་གླུའི་

དབངས་ཀིས་བསློད་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་ནི། 

རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པས་ན་སེམས་ཅན་གི་ཁམས། ཁམས་

གསུམ་གི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་མངའ་བརེས་པས་ན་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཁློད་ནི་

ཞེས་མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་བལྟས་ནས། རློག་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཤེས་བ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའི་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་བརེས་པས་ན་རློ་རེའི་ཐུགས་རློ་རེ་དང་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དློན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པློ་འདློད་པས་སྤན་མ་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་སེ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་རློལ་དུ་

གསློལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགློན་ཏེ་བདག་པློར་གྱུར་པ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་སྤན་

མ་བདག་ནི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་དང་ལང་ཚོས་གསློན་

པར་མཆིས་པར་བཞེད་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འློད་གསལ་གི་ངང་ལས་བྱུང་ཞིང་

འློད་གསལ་མཐར་ཐུག་པའི་ངློ་བློར་གྱུར་པས་ན་སེམས་ཅན་ཡབ་ཆེན། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་ཀི་བདེ་བ་སྐྱེད་པར་བེད་པས་ན་གཉེན་མཆློག་སྤན་མ་

བདག་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་དགེས་ཤིང་རློལ་བར་མཛད་དུ་གསློལ་ཞེས་

བསྐུལ་ལློ། །སྤན་མས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་

བས་མཉེས་པར་བེད་པའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་མཱ་མ་ཀཱིས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ལ། རློ་རེ་

དང་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འདློད་པའི་དགའ་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་
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དགའ་བའི་མཆློད་པའི་མཆློག་བརློད་བར་སློན་པའི་ཡི་གེའི་ཚིག་སྣ་གླུའི་དབངས་

འདིས་ཡང་དག་པར་བསློད་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་

བསྐུལ་བ་ནི། རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་སྐུ་བརེས་པས་ན་རློ་རེའི་སྐུ་ཁེད་ཅེས་

རང་གི་མདུན་དུ་གནས་པ་བཞིན་དུ་བས་ནས། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་བཀའི་

འཁློར་ལློ་རབ་ཏུ་བསློར་བར་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་ཕུང་པློ་ལྔའི་དློན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་

རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་བང་ཆུབ་དློན་གི་འློད་གསལ་དློན་

དམ་པ་བདེན་པ་གཉིས་དབེར་མི་ཕེད་པའི་ཟུང་འཇུག་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པར་

འདློད་པའི་དགློངས་པས་རེས་སུ་སློན་པར་མཛད་པ། སེམས་ཅན་ཀུན་གི་བདག་པློ་

གྱུར་པས་ན་མགློན་པློ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་མཱ་མ་ཀཱི་བདག་གསློན་པར་མཆིས་པར་བཞེད་

ན་འདློད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའི་དམ་ཚིག་སེ་ཐབས་དློན་གི་འློད་གསལ་གིས་འདློད་

ཆགས་སྦྱློང་བར་མཛད་པས་མཱ་མ་ཀཱི་བདག་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་དགེས་པར་

མཛད་དུ་གསློལ། ཞེས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་ལློ། །མཱ་མ་ཀཱིས་འློད་

གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་དེ་ནས་འཇིག་རེན་གི་དབང་ཕྱུག་འློད་དཔག་

མེད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བས་མཉེས་པར་བེད་པ། 

སྤན་གི་སད་དློད་འདྲེན་པ་ལ་འཇུག་པས་འློད་དཔག་མེད་གམ་དུ་འདྲེན་པར་བེད་

པའི་གློས་དཀར་མློས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་

པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ལ་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་ལ་དམ་ཚིག་སེ་མཉམ་པར་སྦྱློར་

བས་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བརློད་བར་

སློན་པའི་འཇམ་ཞིང་སྙན་པའི་སྣ་གླུའི་དབངས་ཀིས་ཡང་དག་པར་བསློད་པ་སློན་དུ་



  785  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

འགློ་བས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་ནི། སློན་པ་ལ་ཁློད་ནི་ཞེས་རང་གི་

མདུན་ན་འདུག་པ་བཞིན་དུ་བས་ནས། ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བརེས་པས་ན་རློ་རེའི་

གསུང་གདུལ་བའི་འགློ་བ་ཀུན་ལ་ཕུགས་སུ་ཕན་ཞིང་འཕྲལ་དུ་བདེ་བ་ལ་འགློད་པའི་

ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་ཚད་མེད་པ་བཞི་ཡིས་འཇིག་རེན་དག་གི་ཞི་

སློགས་ཀི་དགློས་པའི་དློན་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་རག་ཏུ་བརློན་པར་མཛད་པ་འགློ་བ་

རྣམས་ཀི་མགློན་པློ་སེ་བདག་པློ། གལ་ཏེ་དེ་རིང་གློས་དཀར་མློ་བདག་ནི་གསློན་པར་

མཆིས་པར་བཞེད་ན་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་བདེ་བ་བསྐྱེད་པའི་སྤློད་པ་གདུལ་བ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་བཟང་ཞིང་དགེ་བ་ཐློབ་པར་མཛད་པས་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་

གློས་དཀར་མློ་བདག་ལ་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་དགེས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། ཞེས་

བསྐུལ་ལློ། །གློས་དཀར་མློས་སློན་པ་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་དེ་

ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་རློ་རེ་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་ཆེན་གིས་མཉེས་པར་བེད་པའི་

བཙུན་མློའི་མཆློག་སྒློལ་མས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཟག་མེད་ཀི་

ལུས་ཀི་བདེ་བ་དང་ཡིད་ཀི་བདེ་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དགའ་བ་བརློད་བར་སློན་པའི་

འཇམ་ཞིང་སྙན་པའི་སྣ་གླུའི་དབངས་འདིས་བསློད་པ་སློན་དུ་འགློ་བས་འློད་གསལ་

ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་ནི། སློན་པ་ལ་ཁློད་ནི་ཞེས་རང་གི་མདུན་ན་གནས་པ་

བཞིན་དུ་བས་ནས་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་

པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་སྦྱློང་བར་བེད་པས་ན་རློ་རེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

འདློད་པ། ལས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཀི་བདག་པློར་གྱུར་པས་ན་དམ་ཚིག་མཆློག གདུལ་

བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འདློད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའི་ཐབས་འློད་གསལ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཀིས་བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་སྩློལ་བར་བེད་པས་ན་ཕན་དློན་ཆེ། ཤཱཀའི་རིགས་

རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་

མཆློག ཡང་ན་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་འདློད་དློན་

རློགས་པར་མཛད་པས་ན་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་མཆློག 

རང་གཞན་ལ་ཆགས་སང་གི་དམིགས་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ཡང་། གདུལ་བ་སེམས་

ཅན་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པློས་ཉེ་རིང་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གཟིགས་པ། 

འགློ་བ་ཀུན་གི་མགློན་ཏེ་བདག་པློར་གྱུར་པ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་སྒློལ་མ་བདག་ནི་སྣང་བ་

གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐབས་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་

དང་ལང་ཚོ་སེ་འཆི་མེད་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀིས་གསློན་པར་མཆིས་པར་བཞེད་ན། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེ་བ་

ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆེ་མང་པློ་འབྱུང་བའི་གཏེར་དུ་གྱུར་པའི་

སྒློལ་མ་བདག་ལ་དགེས་པར་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་རློལ་པར་མཛད་དུ་གསློལ། 

ཞེས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་ལློ། །དེ་ལྟར་ལྷ་མློ་བཞིའི་གླུས་སློན་པ་

འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་པར་བསྐུལ་བ་འདིས་ནི་འབས་བུའི་སློན་པ་ཞི་བ་ཕློགས་

གཅིག་ལ་མི་བཞུགས་པར་སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་པ་དང་རེས་འཇུག་ལ་པདྨ་

ཅན་ལ་སློགས་པའི་ལས་ཀི་རིག་མ་བཞི་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་སློང་

པ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཚེ་བསྒྲུབ་པ་དེ་སློན་ནློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཚད་མེད་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ལྷ་མློ་བཞིས་

འགློ་བའི་དློན་དང་འདློད་ཡློན་ལ་རློལ་བའི་ཕིར་བསྐུལ་བ་དང་། སློན་པ་རང་གི་སློན་

གི་སློན་ལམ་གི་ཤུགས་ཀིས་འློད་གསལ་ལས་གཞན་སྣང་ཙམ་དུ་བཞེངས་ནས་རེས་

འཇུག་གམ་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་ལས་ཀི་རིག་མ། རློ་རེ་མཁའ་འགློའི་

འགེལ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། འཁྱུད་པ་དང་། འློ་བེད་པ་དང་། སློ་འདེབས་པ་དང་། 

ཡང་དག་པར་བསྐྱློད་པ་དང་། སིད་ཀི་སྒ་སྒློགས་པ་དང་། སེན་མློ་འདེབས་པ་དང་། 

སྐྱེས་པའི་བ་བ་བེད་པ་དང་། སྙིང་ནས་འདུག་པ་སེ་བརྒྱད་པློ་དེ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་རློག་

གི་དབེ་བས་བརྒྱད་བརྒྱད་དུ་ཕེ་བའི་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་ལ་མཁས་ཤིང་ལེགས་

པར་བསབས་པ་དེ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷ་མློ་བཞི་གང་ཡང་རུང་བར་བསྐྱེད་དེའི་

ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་ཏེ་ཕག་

རྒྱའི་བྷ་གའི་ནང་གི་རློ་རྐང་དབུ་མའི་ར་སྦུབས་གསུམ་དང་པློར་སློར་མློས་བསྐྱློད་

ཅིང་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་བར་བས་ནས། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། དཔའ་བློ་

རྣལ་འབློར་མ་སྦྱློར་བ། །གང་ཚེ་གསང་བའི་ར་གཉིས་ནི། །ཡང་དག་སྦྱློར་བས་རེག་

གྱུར་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གསང་གནས་ཀི་དྷཱ་ཏིའི་མར་སྣ་གཉིས་སྤད་ནས་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལུས་ཀི་ར་སློང་ཕྲག་དློན་གཉིས་ཀི་ནང་ན་གནས་པའི་ཨཱ་

ལི་བང་སེམས་དཀར་པློ་ཀཱ་ལི་བང་སེམས་དམར་པློ་རྣམས་ཞུ་བ་རིམ་གིས་གསང་

གནས་ཀི་རེར་ཕབ་ནས་འཕློ་མེད་དུ་བཟུང་བའི་བདེ་ཆེན་གིས་སློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་

སློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བ་དང་བདེ་བས་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ་རྣམས་མཆློད་པ་དང་། 

ཐིག་ལེ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕྱུང་བ་ལས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་སྤྲུལ་པ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ལ་སློགས་པ་ཉམས་སུ་བང་བ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་སློན་བྱུང་ལ་སློན་པ་རིགས་བཞིའི་

ངློ་བློས་སྤན་སློགས་ལྷ་མློ་བཞི་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་དེ་ནས་

ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་གསུངས་སློ། །དེ་ཡང་སློན་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་རིགས་བཞིའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་དེས་འདློད་ཡློན་ལྔ་སྤི་

དང་ཁད་པར་དུ་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལྔ་ཐམས་ཅད་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ཤེས་པའི་སྒློ་

ནས་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་བདེ་སློང་དབེར་མེད་ཀི་དཔལ་དེ་

གདུལ་བ་ལ་བཤད་སྙམ་དུ་ཐུགས་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་མཉེས་བེད་ཀི་

བཙུན་མློའི་མཆློག་སྤན་མ། མཱ་མ་ཀི། གློས་དཀར་མློ། སྒློལ་མ་སེ་བཞི་པློ་དེ་དག་ལ་

དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་སེ་རིགས་བཞིའི་ངློ་བློས་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་འདློད་པ་

སྤློད་ཅིང་བདེ་བ་ཆེན་པློ་བརེས་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། སློན་པ་སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞི་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་དེ་

ནས་དེའི་འློག་ཏུ་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་གཏློས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་

སྣང་དང་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དང་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པའི་དམ་ཚིག་གི་

འཁློར་ལློ་སེ་ཚོགས་ཀིས་ཡློངས་སུ་གང་བ་སེ་དཔེར་ན་དགློས་འདློད་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བའི་བུམ་པ་བཟང་པློ་རློ་རེ་ལྟར་མི་ཕེད་པའི་ཆུས་གང་བ་ལྟར་བར་མཚམས་

མེད་པར་གཏམས་ཏེ་མི་གཡློ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ ལྔ་པ་ལ། སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འློད་ཟེར་གིས་སེམས་ཅན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བས་དེ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་མིང་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་འཁློར་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་

ཚུལ་དང་། དེ་ལ་འཁློར་རྣམས་ངློ་མཚར་ནས་ཞུས་པ་དང་། འདློད་ཆགས་ཀི་རང་

བཞིན་འློད་གསལ་ཉིད་ཡིན་པས་ངློ་མཚར་རྒྱུ་མེད་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་

པློ་ནི། རློ་རེ་གསུམ་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསན་པ་དེ་ནས་རློ་རེ་

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཏེ་ཁམས་གསུམ་པློ་འདི་ན་གང་སྐུ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་ལས་

ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་སེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེའི་དཔལ་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་འློད་ཟེར་གིས་རེག་

ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །དབང་བསྐུར་བ་དེ་ནས་བརམས་ཏེ་དབང་

བསྐུར་བ་ཐློབ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅློམ་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་གསུམ་གི་སེ་རློ་རེ་འཆང་གི་སློབས་བཅུ་དང་

མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཀུན་ཏུ་

བཟང་པློ་ཞེས་བ་བའི་མིང་ཅན་དུ་གྱུར་ཏློ། །འདིས་ནི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པས་འཁློར་

བ་སངས་པར་སློན་པ་མིན་གི་སེམས་ཅན་མང་པློ་ཞིག་གིས་འཁློར་བ་སངས་པར་

སློན་པ་ཡིན་ནློ། །

༈ གཉིས་པ་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འློད་ཟེར་གིས་དབང་

བསྐུར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་མིང་ཅན་དུ་གྱུར་པར་བསན་པ་
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དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློན་པ་ཕག་ན་རློ་རེས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་དབང་བསྐུར་ཐློབ་པའི་གདུལ་

བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་ཉིད་དང་རློ་མཉམ་པ་ཉིད་

དུ་ཞུགས་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ་དེ་མཐློང་ངམ་ཞེས་གསུངས་

སློ། །དེ་ནས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སློན་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །སློན་པ་ལ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བློས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་

རེ་འཆང་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་མཆློད་པས་མཐར་

ཐུག་པའི་བདེ་ཆེན་བརེས་པ་ཉིད་ཀིས་དབང་བསྐུར་བའི་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་མཐར་ཐུག་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ་དེ་མཐློང་ལགས་

སློ། །སློན་པ་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བློས་ནས་དབང་བསྐུར་ཐློབ་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་དེ་མཐློང་

ལགས་སློ། །ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་

འཁློར་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་པ་དེ་ནས་འཁློར་གི་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་འློད་གསལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

མཉམ་པར་བཞག་པ་དེ་ལས་གཞན་སྣང་ཙམ་དུ་མངློན་པར་བྱུང་བ་སེ་བཞེངས་ནས་

སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆེན་པློ་ལ་འདི་སད་
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ཅེས་གསློལ་ཏློ། །གང་འདློད་ཆགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་གིས་བསན་པའི་འདློད་ཆགས་

ལམ་བེད་ཀི་སྤློད་པས་དབང་བསྐུར་ཐློབ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སངས་

རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རེས་སུ་རློགས་པ་སེ་ཐློབ་པ་དེ་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ངློ་མཚར་

ཏློ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་དེ་ནི་ངློ་མཚར་ཏློ། །ཉློན་མློངས་པ་འདློད་ཆགས་ནི་འཁློར་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཞུས་སློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། འཁློར་རྣམས་ཀིས་ངློ་མཚར་ནས་ཞུས་པ་དེ་ནས། སློན་པ་ཕག་

ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །འཁློར་རྣམས་ལ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བློས་ནས་འདློད་ཆགས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་

བརེན་ནས་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་ངློ་མཚར་ཞེས་དེ་སད་མ་ཟེར་ཅིག དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འདློད་ཆགས་དང་དེ་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་གཉིས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་ཆགས་སློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་པར་མཚུངས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པའི་ཕིར། ཆགས་སློགས་

ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་སེ། དེར་གྲུབ་ན་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་

སློགས་གང་རུང་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་དགློས་པ་ལ་དེར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཆགས་སློགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློར་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པློར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན། 

ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་མ་ཡིན། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་མ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་འདིར་འདློད་

ཆགས་མ་ཡིན། ཞེ་སང་མ་ཡིན། གཏི་མུག་མ་ཡིན། ཆློས་དགེ་བར་མ་ཡིན། ཆློས་
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མ་ཡིན་པ་མི་དགེ་བར་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་འཁློར་

གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདློད་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་འློད་གསལ་ཉིད་

ཡིན་པར་རློགས་ནས་ངློ་མཚར་རྒྱུ་མེད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་དེ་ཆློས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་

ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ དགུ་པ་ལ། འདུས་པ་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་

སྤིར་གཏད་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་རློ་རེ་ཆློས་ལ་གཏད་དེ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། དེ་

རྣམས་ཀི་དློན་རེས་འཇུག་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་གཏད་པའི་འློག་ཏུ་འཁློར་

རྣམས་རློ་རེ་གསུམ་དུ་གྱུར་པར་བསན་པ་དང་བཞི་ལས། དང་པློ་ནི། རྒྱུད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པར་བསན་པ་དེ་ནས་རྒྱུད་ཀི་སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཕག་ན་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློས་འཁློར་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁེད་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་

ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་དང་དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་བསྒློ་བར་གིས་ཤིག་སེ་

འཛིན་དུ་ཆུག་ཅིག དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕློགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་འདློད་ཡློན་ལ་

ཆགས་པ་ལམ་དུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་འཐློབ་པ་ལ་མློས་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ལ་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་དང་དེའི་བརློད་

བའི་དློན་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཉན་བསམ་སྒློམ་གསུམ་གིས་འཇུག་པའི་སལ་བ་

ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ གཉིས་པ་ནི། འདུས་པ་སངས་རྒྱས་བང་སེམས་རྣམས་ལ་སྤིར་གཏད་པ་

དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་རློ་རེ་ཐེག་པའི་

ཆློས་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཕག་ན་རློ་རེ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀི་བུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལས་མི་འདའ་བས་ན་དམ་

ཚིག་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གསང་བ་འདུས་པའི་ཚུལ་འདི་ད་ལྟ་ངས་ཁློད་ལ་བཤད་པ་ཁློད་

ཀིས་འདི་ཡིད་ལ་ཞློག་ལ་ཟུང་ཞིག ཁློད་ཀང་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་

གྱུར་པ་དང་མངའ་བདག་ཏུ་དབང་བསྐུར་རློ། །འདིར་རློ་རེ་ཆློས་ཞེས་པ་འདི། སལ་

ལྡན་གགས་པ་དང་། ཤནི་པས་ཀང་ཕག་ན་རློ་རེར་བཤད་དློ། །རྒྱ་གར་གི་སློབ་དཔློན་

ཁ་ཅིག་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བཞེད་པའི་ལུགས་ཀང་ཡློད་ལ་རང་གི་ལུགས་ནི་ས་

མ་ལྟར་རློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་ཐེག་པའི་

ཆློས་ལ་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕག་ན་རློ་རེས་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ་ཞེས་གསློལ་ནས་

ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གཏད་པ་དེ་ནས་དེའི་འློག་ཏུ་

འདུས་པ་ཉན་པའི་འཁློར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གྱུར་ནས་ཅི་ཞིག་མཛད་ཅེ་

ན། འདུས་པ་ཉན་པའི་འཁློར་རློ་རེ་འཆང་རང་ཉིད་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དང་གཤེགས་མ་དང་སེམས་དཔའ་དང་སེམས་མ་དང་ཁློ་བློ་དང་ཁློ་མློ་ཐམས་ཅད་

རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སེ་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་སེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རློ་རེ་གསུམ་ལ་རང་རང་གི་རིགས་ཅན་གི་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

མེད་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པར་ཞུགས་ནས་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ཁམས་

གསུམ་གི་སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ལུས་རེན་ཏེ་རྒྱུ་དང་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བརེན་པ་སེ་འབས་བུར་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

དུ་རློ་རེ་ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པ་ལ་གནས་ཤིང་སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་། སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་ཡང་དེར་སྣང་བར་

མཉམ་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་

ནས་ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ངག་རེན་དེ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་

མེད་བརེན་པ་འབས་བུར་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་རློ་རེ་ལྟར་དབེར་མི་ཕེད་པ་ལ་གནས་ཤིང་

སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་དང་

མ་རློགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སློང་ཡང་

དེར་སྣང་བར་མཉམ་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་

བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ཁམས་གསུམ་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རབ་འབིང་ཐ་མ་

གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་རེན་དེ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་

འཛིན་པ་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་བརེན་པ་འབས་བུར་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དུ་རློ་རེ་ལྟར་

དབེར་མི་ཕེད་པ་ལ་གནས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་དང་

སངས་རློགས་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པས་སློང་པར་མཉམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་དབེར་མེད་པའི་ཟུང་འཇུག་ཉིད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

ལ་དམིགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། འདིར་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་རློ་རེ་སློབ་མས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ་

དྲིས་ལན་མཛད་ཚུལ་ནི། རློ་རེ་སློབ་མས་གསློལ་པ། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་བཀའ་དྲིན་

ལ་བརེན་ནས་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་སྒློ་ནས་རྒྱུད་དློན་ལ་རློངས་པ་དང་བལ་

ཞིང་ར་རྒྱུད་མཐའ་དྲུག་གིས་འཆད་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕློགས་པའི་སགས་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྐྱེད་རིམ་རེད་ཀང་ཟུང་འཇུག་གི་གནད་རློགས་པར་མི་རེད་པར་བསན་པ་

དང་། བདེན་འཛིན་ཟད་པར་སངས་པ་དང་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་སློ་སློ་

རང་གིས་མངློན་སུམ་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། བསྒྲུབ་གཞི་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཁློད་

ན་གནས་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་

མི་གནས་པ་དང་། རྒྱུད་ཀི་ཚིག་ཟིན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དློན་མི་རེད་པ་དང་། མཐའ་

དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིའི་མན་ངག་དང་བལ་བའི་རློག་གེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ཙམ་དཔད་

ཀང་དེའི་དློན་མི་རེད་པ་དང་། ར་རྒྱུད་ཀི་དློན་མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞིས་བཤད་

རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་པར་འཆད་པའི་བ་མའི་མན་ངག་འབའ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་དགློས་པར་བསན་པའི་ཁད་པར་བདུན་ལྡན་གི་ཟུང་འཇུག་དེ་རྒྱུད་ཀི་བརློད་

བའི་དློན་གི་གཙོ་བློ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་དེ་སློན་པ་དང་སྡུད་པ་པློ་མི་

བཞུགས་པའི་འློག་ཏུ་སུ་ཡིས་སློན་ཞིང་གང་གི་རྒྱུད་ལ་འཕློ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་

སློ། །རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཟབ་མློའི་དློན་མཐར་ཐུག་པ་ཁད་པར་

བདུན་ལྡན་གི་ཟུང་འཇུག་དེ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སློན་པར་ལུང་བསན་ཚུལ། ལང་

ཀར་གཤེགས་པའི་མདློ་ལས། རློག་གེ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་མིན་པ། །སློ་སློ་རང་རིག་ཡེ་
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རྗེ་བཙུན་ཤྗེས་རབ་སྗེངྗེ།

ཤེས་ནི། །ཕི་མའི་དུས་སུ་གྱུར་པ་ན། །མགློན་པློ་སུ་ཞིག་འཛིན་འགྱུར་གསུངས། །བདེ་

གཤེགས་མ་ངན་འདས་པའི་འློག །དུས་དག་འདས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། །གང་ཞིག་

བསན་པ་འཛིན་འགྱུར་ཏེ། །བློ་གློས་ཆེན་ཁློད་ཤེས་བློས། །ལྷློ་ཕློགས་བ་ཻདའི་ཡུལ་དུ་

ནི། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་བ་བ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་འབློད་པ་སེ། །ཡློད་དང་མེད་

པའི་ཕློགས་འཇིག་པ། །ང་ཡིས་བསན་པ་འཇིག་རེན་འདིར། །བ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་

བཤད་ནས། ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགློ་འློ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། མགློན་པློ་སུ་ཞིག་འཛིན་འགྱུར་གསུངས་ཞེས་པ་ནི། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་

བ་མཐར་ཐུག་པ་དང་ཟུང་འཇུག་ལ་དགློངས་ནས་དྲིས་པ་ཡིན་ཞིང་། བ་མེད་ཐེག་

ཆེན་རབ་བཤད་ནས། ། ཞེས་པ་ཡང་མདློ་སེ་དང་རྒྱུད་སེའི་ངེས་དློན་མཐར་ཐུག་པ་

ལ་དགློངས་ནས་གསུངས་པས། སློན་པ་དང་སྡུད་པ་པློ་མི་བཞུགས་ན་ཡང་མགློན་པློ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཁད་པར་བདུན་ལྡན་གི་ཟུང་འཇུག་སློན་པར་མཛད་དློ། །དེ་ལྟར་མགློན་

པློ་འདི་ཟབ་མློའི་དློན་སློན་པར་ལུང་བསན་པར་མ་ཟད་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་གི་གློ་

འཕང་བརེས་ནས་རིམ་ལྔ་དང་མདློར་བས་མདློ་བསྲེ་ལ་སློགས་པ་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་

གདུལ་བ་ལ་བསན་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པར་མཛད་དློ། །དེས་ན་ཕ་ཡིས་

བསགས་པའི་གཏེར་ལ་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀིས་ལློངས་སྤློད་པ་དང་འདྲ་བར་མགློན་པློ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱུད་དློན་གསལ་བར་བསན་པ་རྣམས་ཟླ་བ་གགས་པ་ནས་སློབ་དཔློན་

རྣམས་རིམ་གིས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་རང་རང་གི་བ་མའི་ཞལ་ནས་

གསུངས་པས་གདུལ་བ་སློབ་མ་རྣམས་ཀིས་དློན་གློ་བས་རིམ་གིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པའི་སྒློ་ནས་འཕློ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

༈ བཞི་པ་རྒྱུད་ཀིས་གཞུང་ཉེ་བར་སྡུད་པ་ནི། འདི་སད་བདག་གིས་ཐློས་སློ་

ཞེས་པ་ནས། དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སློ། ། 

༈ གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་གསང་བའི་གནད་ཐམས་ཅད་བརློད་བར་འདུས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་

རྒྱུད་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བཟའ་བ་དང་བསྲུང་བ་དང་བརེན་པའི་དམ་ཚིག་དང་། རིགས་ལྔ་དང་འབེལ་བའི་རང་

རང་གི་མི་མཐུན་ཕློགས་འགློག་པའི་སློམ་པ་དང་། དེ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་རྒྱལ་

པློ་རློ་རེ་འཆང་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་ལེའུ་དང་། དེ་བརློད་བར་སློན་པའི་གཞུང་གི་

ཚོགས་ལ་ཡང་ལེའུ་ཞེས་བའློ། ། 

༈ བཞི་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་མཐའ་དྲུག་གིས་བཤད་པའློ། །འློ་ན་ལེའུ་

བཅུ་བདུན་པའི་གཞུང་གང་དང་གང་མཐའ་དྲུག་གང་དང་གང་གིས་བཤད་ཅེ་ན། དེ་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་ནས། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་

འཚལ་ལློ་ཞེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བསྐུལ་

བ་ཡི། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་འདྲ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་

བཞིན་པས་བཤད། དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན་ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁའི་དབིངས་

བཞིན་དྲི་མ་མེད། །ཅེས་པའི་བར་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་ཞེས་པ་ནས། ཇི་ལྟར་སྡུག་བསལ་

གསུམ་མི་བསྒློམ་པར་བགི། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ཞེས་པའི་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་

བཤད། གསང་བའི་ཡི་གེ་མིང་ཙམ་ཐློས་ཞེས་པ་ནས། རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རློ་
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ཞེས་པའི་བར་ཚུལ་བཞིས་བཤད། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཅང་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་དགློངས་མིན་གིས་བཤད། དེ་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་ནས་ལེའུའི་མཚན་དློན་གི་བར་

སྒ་ཇི་བཞིན་པས་བཤད་དློ། །

དེས་ན་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའི་དགློངས་པ་འགེལ་

པའི་སྒློ། མཐའ་དྲུག་གི་ནང་ནས་དགློངས་མིན། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་གཉིས་དང་། ཚུལ་

བཞིས་བཤད་པས་ཐློན་པའི་ལམ་ལ་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་

བཏབ་ཅིང་བསློད་པའི་དློན་དང་། གཞུང་གིས་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་བསན་

ཚུལ་དང་། མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། དེའི་ཐབས་ལྷའི་

སྐུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་སྤློད་པ་དམ་ཚིག་དང་བཅས་པ། འཁློར་གི་དྲིས་ལན་གིས་བ་མ་

བསྙེན་བཀུར་ཚུལ་དང་། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་ནས་དབང་བཞི་

རློགས་པར་བསྐུར་ཚུལ་དང་། ལས་ཚོགས་མཆློད་པ་དམ་ཚིག་དང་བཅས་པ་རྣམས་

དང་། རྒྱུད་ཀི་ཆེ་བ་ཐློས་བསམ་གིས་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་ནས་ཉམས་སུ་བངས་པའི་འབས་

བུ་དང་། རྒྱུད་ཡློངས་སུ་གཏད་པའི་ཚུལ་རྣམས་འཆད་ཚུལ་ཚོགས་བཤད་དང་སློབ་

བཤད་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་ཉན་པ་པློའི་གང་ཟག་ལྔ་ལ་བཤད་པས་གང་ཟག་ལྔ་པློ་དེའི་

རྒྱུད་ལ་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གི་གློ་བ་སྐྱེས་པ་ནི། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་མཐའ་

དྲུག་གིས་བཤད་པའི་དགློས་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ནློ། །   ། ། 

༈ ༀ་སྭ་སི། གང་ཡང་འགློ་བའི་ཡིད་ལ་གནས་པའི་ཆློས་ཀི་དབིངས། །མཐའ་

དག་སྒིབ་པའི་ཆློས་ལས་ཉེར་འདས་དློན་དམ་སྐུ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དངློས་བདེ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

མཆློག་གི་རང་བཞིན་དུ། །རྣམ་པར་རློལ་བ་དང་པློའི་མགློན་པློ་དེ་ལ་འདུད། །ཚད་

མེད་སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་ཉེར་ཞུགས་པའི། །སྙིང་རེ་མཆློག་གི་ཟླ་བ་གསར་པའི་

རིས། །མ་འདྲིས་པར་ཡང་ཀུན་གི་མཛའ་བཤེས་སུ། །འཆར་བའི་དཀིལ་འཁློར་

བཀློད་པ་དེ་ལ་འདུད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཁེན་བརེ་མཐའ་དག་ལ། །ལློངས་སུ་

སྤློད་པའི་འབློར་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི། །དཔལ་མགློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་དང་ཟླ་གགས་

སློགས། །འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་དང་བས་འདུད། །སྙིགས་སྤློད་གེན་དུ་

འཕྱུར་བའི་དུག་ཅན་མཚོ། །སམ་པའི་ཡིད་དམ་བརན་པློ་སློན་བངས་ལྟར། །དུས་

འདིར་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱལ་བ་བཞིན། །གསལ་མཛད་བཙོང་ཁ་པ་ལ་གུས་ཕག་

འཚལ། །དློན་དམ་མངློན་གྱུར་ཤེས་རབ་ཆེན་པློའི་མཚོན། །བདུད་སེའི་གཡུལ་ངློ་

འཇློམས་ལ་ཆེས་རྣློ་བས། །མི་འཇིགས་སེང་གེ་འགིང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །ཡབ་

སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་དང་བས་འདུད། །ངག་དབང་རློ་རེ་སྒ་ཡི་དབང་ཕྱུག་

མར། །དགེས་དགུར་འཁིལ་བའི་དཔལ་མཆློག་དང་པློའི་མགློན། །གསུམ་ལྡན་རློ་རེ་

སློབ་དཔློན་གཟུགས་ཤར་བ། །བང་ཆུབ་དེ་སྲིད་སྙིང་གའི་པདྨློར་རློལ། །བདུད་ཀི་

སྤློད་ཡུལ་དག་ལས་རིང་བརྒལ་བའི། །རྒྱལ་རྔ་རྣར་སྙན་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློའི་

སྒ། །སེམས་ཅན་མློས་པའི་ཁམས་དང་རབ་མཉམ་པ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་མ་བསྐུལ་བར་

ཡང་གགས། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་ལེགས་བཤད་གངས་ཀི་མཐའ། །འདི་ཞེས་མིང་དུ་

གདགས་པའི་སབས་བལ་བ། །དེ་དག་ཀུན་གི་ཡང་རེ་རབ་དང་ཕུལ། །དཔལ་ལྡན་

གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་རྒྱལ་མཆློག །མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞིའི་དློན་ཟབ་སྙིང་པློའི་

བཅུད། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཡིས། །ལེགས་པར་ཕྱུང་བའི་བདུད་རི་
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སན་གི་བཅུད། །འཇམ་དབངས་བ་མའི་དྲིན་གིས་ས་སེང་ཁབ། །དེ་ལྟར་ལེགས་པར་

བཤད་པའི་རིན་ཆེན་སྐྱེས། །ངལ་བ་མེད་པར་འགློ་མང་ལག་མཐིལ་དུ། །སེར་བེད་

པར་གི་འཕྲུལ་འཁློར་འདི་ལྟ་བུ། །བསྐྲུན་སློགས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་

མཐུས། །བཀྲ་ཤིས་གསེར་གི་འློད་དུ་ཆེར་འབར་བའི། །དགའ་ལྡན་མདློ་སགས་རིང་

ལུགས་ཡིད་བཞིན་དབང་། །མི་མཐུན་རྡུལ་གིས་ནམ་ཡང་མི་གློས་པར། །མཐའ་

དབུས་ཀུན་ཏུ་ཉི་ལྟར་གསལ་གྱུར་ཅིག །གསང་བ་ཀུན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་གྲྭ་

སློགས། །ཐུབ་བསན་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས། །མདློ་སགས་བཤད་

སྒྲུབ་བ་ནས་བར་རྒྱས་ཏེ། །རང་གཞན་སིན་ཅིང་གློལ་བའི་མཐུ་ལྡན་ཤློག །མཐའ་

བལ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས། །སྲིད་པའི་ཟུག་རྔུ་ཆེ་ལས་རྣམ་གློལ་

ཞིང་། །དུས་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་རློལ་བཞིན་དུ། །བང་ཆུབ་དམ་པའི་ས་ལ་མྱུར་

རེག་ཤློག །རྣམ་དཀར་དམ་པའི་ལས་འདིར་འབེལ་ཐློགས་ཀུན། །སིག་སྒིབ་ཉེས་པའི་

ཆ་ཤས་ཡློངས་དག་ནས། །བདེ་ཆེན་གསང་བ་དམ་པའི་མྱུར་ལམ་གིས། །ཚེ་འདིར་

དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་དཔལ་ཐློབ་ཤློག །

ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཊིཀ་དཔལ་ལྡན་སད་

རྒྱུད་པའི་འཛིན་ཆློས་སུ་མཛད་པ་འདི་བཞིན་ཆློས་སྦྱིན་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བའི་ཆེད་པར་དུ་བསྐྲུན་

དགློས་ཞེས་རྒྱུད་པ་བ་མ་ངག་དབང་ཆློས་གགས་དང་། བ་མ་དབུ་མཛད་ཆློས་རྒྱ་མཚོ། སགས་

རམས་པ་བློ་བཟང་ཆློས་གགས་བཅས་ཀིས་བསྐུལ་མ་བྱུང་བ་བཞིན་ཆ་རྐེན་རྣམས་གཞུང་ནས་

བསྒྲུབས་ཏེ་ཡིག་བརྐློས་དབུ་མཛད་ཨེ་ཛམ་ལྷ། སྙེ་མློ་དར་རྒྱས་ཚེ་རིང་སློགས་མི་གངས་ཉི་ཤུ་

སློར་དང་། དློ་དམ་རེ་དྲུང་རབ་འབམས་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབངས་དང་། སགས་རམས་པ་བློ་

བཟང་ཡློན་ཏན། ཞུས་དག་པ་རྒྱུད་པའི་དགེ་བཤེས་བསམ་གཏན་སློགས་ཀིས་ལེགས་པར་



  801  

གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད་ཀི་ཊིཀྐ།

བསྒྲུབས་པའི་པར་བང་དུ་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་རིག་པ་འཛིན་པ་བློ་བཟང་བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གྲུ་

འཛིན་གཉིས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་སལ་བཟང་ཡློན་ཏན་གིས་

བགིས་པའློ། །   



  802  

པར་བང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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