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འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་
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འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་
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བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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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་སད་དང་

ཕད་སྦློར་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་སྐབས་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། བླ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞློལ། སྐུ། བླ། 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་སྐབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

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

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

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

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་



  v  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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་ཕེང་༦པ་ན། བླ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕེང་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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དག་པར་བྱེད་པའི་སྱེབ་སྦྱོར་རིན་ཆྱེན་རྒྱ་མཚོ་ཞྱེས་བ་བ་

བཞུགས་སྱོ། ། 

ༀ་བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སྤིར་ནི་བློད་ཀི་ཡི་གེ་ལ། །དབངས་དང་

གསལ་བེད་གཉིས་སུ་དབེ། །དབངས་ཡིག་ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་བཞི། །གསལ་བེད་ཀ་

སློགས་སུམ་ཅུ་ཡིན། །

གསལ་བེད་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་ལས། །རེས་འཇུག་ཡི་གེ་བཅུ་དབྱུང་ལ། །དེ་ལས་

སྔློན་འཇུག་ལྔ་དབྱུང་བ། །ག་ད་བ་མ་འ་སྔློན་འཇུག །ག་ང་ད་ན་བ་མ་འ། །ར་ལ་ས་

རྣམས་རེས་འཇུག་གློ །ད་ས་གཉིས་ནི་ཡང་འཇུག་སེ། །ད་ནི་ན་ར་ལ་གསུམ་

དང་། །ས་ནི་ག་ང་བ་མར་འཐློབ། །

སུ་རུ་ར་དུ་ན་ལ་ཏུ། །ལ་དློན་རྣམ་པ་བདུན་དུ་འདློད། །ས་སུ་ག་བ་ད་དྲག་

ཏུ། །ང་ད་ན་མ་ར་ལ་དུ། །འ་དང་མཐའ་མེད་ར་དང་རུ། །

གི་ཀི་གི་འི་ཡི་ལྔ་པློ། །རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་འབེལ་སྒ་དང་། །དེ་རྣམས་ས་མཐའ་

ཅན་ལྔ་ནི། །རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་བེད་པའི་སྒ། །སྦློར་ཚུལ་ན་མ་ར་ལ་གི། །ད་བ་ས་ཀི་

ག་ང་གི །འ་དང་མཐའ་མེད་འི་དང་ཡི། །

ཀང་ཡང་འང་གསུམ་རྒྱན་སྡུད་དེ། །ག་ད་བ་ས་དྲག་མཐར་ཀང་། །ང་ན་མ་ར་

ལ་མཐར་ཡང་། །འ་དང་མཐའ་རེན་མེད་པའི་མཐར། །འང་དང་ཡང་གཉིས་སྐབས་
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ས་སྐྱ་པཎྜིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

བསྟུན་སྦློར། །

དེ་ཏེ་སེ་གསུམ་ལག་བཅས་ཏེ། །ན་ར་ལ་ས་དྲག་མཐར་ཏེ། །ད་དེ་ག་ང་བ་མ་

འ། །མཐའ་མེད་རྣམས་ལ་ས་སེ་འཐློབ། །

ཕད་དང་རྣམ་དབེ་ལ་རློངས་ན། །སེབ་ལེགས་ཚིག་ཕེང་སེལ་ནུས་མིན། །དེ་

ཕིར་བར་སྤློད་གཞུང་དློན་ལ། །བརློན་པ་དྲག་པློས་བསླབ་པར་འཚལ། །

ཀ་ར་ཀུ་ཤུའི་ཞལ་ཟས་དང་། །ཀ་བ་ཀློ་བ་ཀ་རྐྱང་ཡིན། །སྐློར་བ་སྐློར་དང་

སྐློར་མཛོད་དང་། །ས་མཐའ་སྐློར་བ་ས་སྐློར་ཡིན། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་ནི་ས་སྐུ་ལ། །རྐུན་

མ་དག་ནི་ར་རྐུ་ཡིན། །ཀུ་ཅློ་བེད་པ་ཀུ་རྐྱང་ལ། །ལྐུགས་པ་དག་ནི་ལ་ལྐུགས་

ཡིན། །བཀྲ་ཤིས་ཚོན་བཀྲ་བས་འཕུལ་བཀྲ། །མགློ་བློའི་སྐྲ་ནི་ས་སྐྲ་ཡིན། །མགློ་

མཇུག་མགློ་ནི་མ་མགློ་ལ། །ནད་སློགས་འགློ་བ་འ་འགློ་ཡིན། །དུས་ཚོད་སྔ་བ་ས་སྔ་

ལ། །ཐུགས་ལ་མངའ་བ་མ་མངའ་ཡིན། །བརྡུང་བའི་རྔ་ནི་ར་རྔ་ལ། །གངས་ཀི་ལྔ་ནི་

ལ་ལྔ་ཡིན། །གློང་མས་མངགས་པ་མ་མངགས་ལ། །སྔགས་འདྲེན་པ་དང་སྔགས་པ་

སློགས། །ས་སྔགས་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བ། །གློང་མའི་དྲུང་ནི་ད་དྲུང་ལ། །སྤང་གྲུང་

འཛོམས་པ་ག་གྲུང་ཡིན། །དྲུང་དུ་མཇལ་བ་མ་མཇལ་ལ། །བུ་ལློན་འཇལ་བ་འ་འཇལ་

ཡིན། །འབྲུ་ཡི་གློ་ནི་ག་གློ་ལ། །མེ་དང་ཉི་མ་ད་དྲློ་ཡིན། །ཤིང་གི་འཁན་པ་འ་འཁན་

ལ། །མཁན་པློ་མཁས་པའི་དབང་པློ་དང་། །མཁར་གང་ལ་སློགས་མ་ཡིས་

འཕུལ། །དུས་ལས་འདའ་བ་འ་འདའ་ལ། །ལུང་པའི་མདའ་དང་འཕེན་པའི་མདའ། །མ་

མདའ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བ། །གནམ་གི་ཟླ་བ་གློགས་ཀི་ཟླ། །ཟླློག་པ་ཟླུམ་པློ་ཟླློ་བ་

དང་། །ཟླློས་གར་ལ་སློགས་ཟ་ལ་འདློགས། །གངྒཱའི་ཀླུང་དང་ཆུ་ཀླུང་སློགས། །ཀ་ཀླུང་
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དག་པར་བྱེད་པའི་སྱེབ་སྦྱོར་རིན་ཆྱེན་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་པས་ཤེས་པར་བ། །ས་བདག་ཀླུ་ནི་ཀ་གཡེལ་ལ། །ལེན་པའི་གླུ་ནི་ག་སྡུམ་

གླུ། །བླློན་པློ་དག་ནི་བ་བླློན་ལ། །ངན་པས་སླུ་བ་ས་སླུ་ཡིན། །འབྱུང་བའི་རླུང་ནི་ར་

རླུང་ལ། །ཡི་གེ་ཀློག་པ་ཀ་ཀློག་ཡིན། །གློན་པའི་སླློག་པ་ས་སླློག་ལ། །བླློ་གློས་བླློ་ལྡན་

བ་བླློ་ཡིན། །ལུས་ཀི་གློ་བ་ལེབ་མློར་གེབ། །གེགས་བམ་གེགས་ཤིང་གེགས་ཐག་

དང་། །གིང་བུ་གེན་པ་གློག་དམར་དང་། །ག་བ་གང་མ་གིང་བཞི་སློགས། །ག་ལ་ལ་

འདློགས་ཤེས་པར་བ། །ཡིད་དགའ་བ་ནི་ད་དགའ་ལ། །དུད་འགློའི་སྒ་ནི་ས་སྒ་

ཡིན། །རློད་མ་རན་པློ་ར་རན་ལ། །དགློན་པ་དག་ནི་ད་དགློན་ཡིན། །ཆུ་ལ་རལ་བ་ར་

རལ་ལ། །ལུས་ཀི་སྒལ་པ་ས་སྒལ་ཡིན། །མང་དུ་བསྣན་པ་ས་བསྣན་ལ། །བླུག་པའི་

སྣློད་དང་སྣློད་བཅུད་རྣམས། །ས་སྣློད་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བ། །ནམ་མཁའི་གཟའ་ནི་

ག་གཟའ་ལ། །ཁ་རུ་བཟའ་བ་བ་བཟའ་ཡིན། །གློང་མས་གནང་བ་ག་གནང་ལ། །མངློན་

སུམ་སྣང་བ་ས་སྣང་ཡིན། །ས་བདག་གཉན་ནི་ག་གཉན་ལ། །སྒ་སན་སྐད་སན་སན་ཞུ་

དང་། །སན་ངག་ལ་སློགས་ས་སན་ཡིན། །གདློང་གི་གཉེར་མ་ག་གཉེར་ལ། །བཞིན་

རས་སེར་བ་ས་སེར་ཡིན། །འདིང་བའི་སན་ནི་ས་སན་ལ། །གཏན་འདུན་གཏན་

ཚིགས་ག་གཏན་ཡིན། །མིག་གིས་ལྟ་བ་ལ་ལྟ་ལ། །ཞློན་པའི་ར་ནི་ར་ར་ཡིན། །བླ་མ་

བསེན་པ་ས་བསེན་ལ། །གཞན་ལ་བརེན་པ་ར་བརེན་ཡིན། །ལྕགས་རིགས་ཞ་ཉེ་ཞ་

རྐྱང་ལ། །འཕུར་བའི་བ་ནི་བ་བ་ཡིན། །འཐུང་བའི་ཇ་ནི་ཇ་རྐྱང་ལ། །ལློན་ཤིང་ལང་

གུ་ལ་ལང་ཡིན། །གེན་ལ་འདྲེན་པ་ད་འདྲེན་ལ། །དངློས་རས་འགེམ་པ་ག་འགེམ་

ཡིན། ། རྣམ་པ་མང་པློ་ར་རྣམ་ལ། །སྣ་ཚོགས་དག་ནི་ས་སྣ་ཡིན། །དུས་ཀི་དབར་ནི་

ད་དབར་ལ། །གཡར་དམ་གཡློར་བ་ག་གཡློར་ཡིན། །ཁློག་པའི་སིང་ནི་ས་སིང་
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ས་སྐྱ་པཎྜིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ལ། །གསར་རིང་རིང་ནི་ར་རིང་ཡིན། །གཅློད་པའི་གི་ནི་ག་གི་ལ། །མནམ་པའི་དྲི་ནི་

ད་དྲི་ཡིན། །གཞན་ལ་སེར་བ་ས་སེར་ལ། །མཛོད་ཀི་གཏེར་ནི་ག་གཏེར་ཡིན། །དངློས་

པློ་འཛད་པ་འ་འཛད་ལ། །བ་བ་མཛད་དང་ཁང་པའི་མཛོད། །མཛེས་མ་ལ་སློགས་མ་

ཡིས་འཕུལ། །སེམས་ཀི་རློག་པ་ར་རློག་ལ། །ཁུངས་སུ་གཏློགས་པ་ག་གཏློགས་

ཡིན། །བློར་བའི་སློར་བ་ས་སློར་ལ། །གཏློར་མ་གཏློར་བ་ག་གཏློར་ཡིན། །སེ་པ་དག་

ནི་ས་སེ་ལ། །སྐུ་ཁམས་བདེ་བ་བ་བདེ་ཡིན། །དབང་དུ་སྡུད་པ་ས་སྡུད་ལ། །བར་ཆད་

བདུད་ནི་བ་བདུད་ཡིན། །ནང་དུ་གཤེགས་པ་ག་གཤེགས་ལ། །སིག་པ་བཤགས་པ་

བ་བཤགས་ཡིན། །མཐློ་བའི་སྒང་ནི་ས་སྒང་ལ། །སྒེ་སྣློད་དགང་བ་ད་དགང་

ཡིན། །གནས་ནས་སགས་པ་ས་སགས་ལ། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་ད་དཔག་ཡིན། །པགས་

པ་འབི་ཚེ་པགས་རྐྱང་ལ། །སག་ལྤགས་སློགས་ལ་ལ་ལྤགས་འབི། །དཔལ་འབློར་

དཔེ་ཆ་ལ་སློགས་པ། །ད་ཡིས་འཕུལ་བས་ཤེས་པར་བ། །ལློན་ཤིང་སག་པ་དུད་

འགློའི་སག །ས་སག་ཡིན་པས་ཤེས་པར་བ། །དམིགས་ཡུལ་དམིགས་བསལ་ད་

དམིགས་ལ། །དུད་འགློའི་རིག་པ་ར་རིག་ཡིན། །འཚོ་བེད་སྨན་པ་ས་སྨན་ལ། །སྤུས་

ཀ་དམན་པ་ད་དམན་ཡིན། །ཁང་པའི་སྒློ་ནི་ས་སྒློ་ལ། །སྐལ་དུ་བགློ་བ་བ་བགློ་

ཡིན། །མགློགས་པར་འགློ་བ་མ་མགློགས་ལ། །ཡར་ལ་འགློགས་པ་འ་འགློགས་

ཡིན། །ཕག་ཏུ་བཞེས་པ་བ་བཞེས་ལ། །དུས་ཀི་གཞེས་པ་ག་གཞེས་ཡིན། །ན་ཚོད་

གཞློན་པ་ག་གཞློན་ལ། །བཞློན་ར་བཞློན་མ་བ་བཞློན་ཡིན། །ཤིང་གི་སྨྱུགས་མ་ས་

སྨྱུགས་ལ། །གཉུག་མར་གནས་པ་ག་གཉུག་ཡིན། །ཉེ་བའི་གཉེན་དང་བཤེས་གཉེན་

དང་། །གཉེན་པློ་ལ་སློགས་ག་གཉེན་ལ། །ཚུར་ལ་བསེན་པ་ས་བསེན་ཡིན། །རླིག་པ་
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དག་པར་བྱེད་པའི་སྱེབ་སྦྱོར་རིན་ཆྱེན་རྒྱ་མཚོ།

རླློན་པ་རླངས་པ་ཆེ། །ར་ལ་ལ་འདློགས་ཤེས་པར་བ། །གཡང་ས་གཡང་ནློར་ག་

གཡང་ལ། །དབངས་ལེན་པ་ནི་ད་དབངས་ཡིན། །མིག་འཕྲུལ་སྒྱུ་མ་ས་སྒྱུ་ལ། །ལུས་

ཀི་རྒྱུ་མ་ར་རྒྱུ་ཡིན། །རིན་ཆེན་མཚལ་ནི་མ་མཚལ་ལ། །ཞེ་སའི་འཚལ་ནི་འ་འཚལ་

ཡིན། ། རྒྱ་མཚོ་དག་ནི་མ་མཚོ་ལ། །ཕྱུགས་ཟློག་འཚོ་བ་འ་འཚོ་ཡིན། །ར་སློགས་

འཚེར་བ་འ་འཚེར་ལ། །འབློག་གི་མཚེར་ས་མ་མཚེར་ཡིན། །རིན་ཆེན་གསེར་ནི་ག་

གསེར་ལ། །བསེར་བུ་ལྡང་བ་བ་བསེར་ཡིན། །འཛིན་བེད་རི་དང་སློ་ཡི་རིལ། །ཐློབ་

པའི་རེད་སློགས་ར་མགློ་ཡིན། །སན་པའི་སྒ་ནི་ས་སྒ་ལ། །སང་བའི་དག་ནི་ད་དག་

ཡིན། །གློང་མའི་གསུང་ནི་ག་གསུང་ལ། །དྲི་བསུང་དག་ནི་བ་བསུང་ཡིན། །བ་བ་

བཤློལ་བ་བ་བཤློལ་ལ། །ཞིང་རློ་གཤློལ་ནི་ག་གཤློལ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་

ས་བསན་ལ། །མི་འགྱུར་བརན་པ་ར་བརན་ཡིན། །རིན་ཆེན་གཟི་ནི་ག་གཟི་ལ། །ཆང་

གིས་བཟི་བ་བ་བཟི་ཡིན། །ཁ་ལ་མངར་བ་མ་མངར་ལ། །ཚར་དུ་དངར་བ་ད་དངར་

ཡིན། །འབྱུང་བའི་རློ་ནི་ར་རློ་ལ། །དར་བའི་བདློ་ནི་བ་བདློ་ཡིན། །འཛེག་པའི་སྐས་ནི་

ས་སྐས་ལ། །ཆུ་ཡི་རྐ་ནི་ར་རྐ་ཡིན། །སྡུག་བསྔལ་བ་ནི་ས་བསྔལ་ལ། །མངལ་ནས་

སྐྱེས་པ་མ་མངལ་ཡིན། །ལུས་ཀི་ར་ནི་ར་ར་ལ། །ཁ་སྤུ་སྨ་ར་ས་སྨ་ཡིན། །མི་གསློད་

དམེ་བློ་ད་དམེ་ལ། །ལུས་ཀི་སྨེ་བ་ས་སྨེ་ཡིན། །ལྕང་མ་ལྕུག་མ་གཞུ་བེད་ལྕག །ལྕེབ་

དང་ལྕགས་དང་ལྕེ་ལ་སློགས། །ལ་མགློ་ཅན་གི་ལྕ་ཡིན་ནློ། །གཅློང་ནད་སྲློག་གཅློད་

གཅློང་རློང་དང་། །གཅེར་བུ་གཅེས་ཕྲུག་ག་ཡིས་འཕུལ། །འདློགས་པའི་རློད་ནི་ར་

རློད་ལ། །ལུས་ཀི་སློད་ནི་ས་སློད་ཡིན། །རློད་པློ་བ་རློད་ར་རློད་ལ། །གད་མློ་དགློད་

པ་ད་དགློད་ཡིན། །ཡློད་དེ་མེད་དེ་དེ་རྐྱང་ལ། །ལུས་དང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་དང་། །རང་ཐག་
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ས་སྐྱ་པཎྜིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

ལྟེ་བ་ལ་ལྟེ་ཡིན། །གངས་ཀི་སློང་ཕག་ས་སློང་ལ། །བཟུང་བ་གཏློང་བ་ག་གཏློང་

ཡིན། །མདུན་དུ་བཤམས་པ་བ་བཤམས་ལ། །གློས་ཀི་གཤམ་དང་གཤར་སྦང་

སློགས། །ག་ཡིས་འཕུལ་བས་ཤེས་པར་བ། །མཆློག་དཀར་གཞུ་ནི་ག་གཞུ་ལ། །གེང་

མློ་བེད་པ་ག་གེང་ཡིན། །ཟས་སླློང་བ་ནི་ས་སླློང་ལ། །གློད་པ་ལྟློགས་པ་ལ་ལྟློགས་

ཡིན། །རེ་མློའི་ཏློག་ནི་ཏ་སྒུར་ཏློག །ཆུང་བའི་དློག་ནི་ད་སྐྱ་ཡིན། །བད་ཀི་སྣ་ནི་ས་སྣ་

ལ། །ཉན་བེད་རྣ་བ་ར་རྣ་ཡིན། །དག་འབིན་མནའ་ནི་མ་མནའ་ལ། །ན་ཚོད་ན་ཟུག་ན་

རྐྱང་ཡིན། །དཔང་པློ་བེད་པ་ད་དཔང་ལ། །པང་དུ་སློད་པ་པ་རྐྱང་ཡིན། །རྐེ་ཡི་ལྦ་བ་

ལ་ལྦ་དང་། །ནང་དུ་སྦ་བ་ས་སྦ་ལ། །ཆུ་ཡི་རྦ་ནི་ར་རྦ་ཡིན། །སྦལ་པ་དག་ནི་ས་སྦལ་

ལ། །གལ་ལ་སློད་པ་ག་གལ་ཡིན། །སློག་ལེས་དྲས་པ་ད་དྲས་ལ། །ས་རེ་དག་ནི་ས་ས་

ཡིན། །ལ་བསང་བེད་པ་བ་བསང་ལ། །གསང་གཏམ་བེད་པ་ག་གསང་ཡིན། །མཚོན་

ཆ་གདེང་དང་གདེང་ཐློབ་དང་། །ཁ་གདང་སློགས་ལ་ག་ཡིས་འཕུལ། །ཉེས་པ་སློན་པ་

ས་སློན་ལ། །ཤེས་པ་སྨློ་བ་ས་སྨློ་ཡིན། །གཉིད་ལློག་པ་དེ་ག་གཉིད་ལ། །ཚད་པས་

རིད་པ་ར་རིད་ཡིན། །གདམས་ངག་ཞུ་བ་ག་གདམས་ལ། །ཐག་པས་བསམས་པ་ས་

བསམས་ཡིན། །རེད་མློ་རེ་བ་ར་རེ་ལ། །གནློད་པའི་གཙེ་བ་ག་གཙེ་ཡིན། །གངས་

བརི་བརེ་སེམས་བརློན་འགྲུས་དག །ར་མགློ་བས་འཕུལ་ཅན་ཡིན་ནློ། །སེམས་ཙམ་

པ་ནི་ཙམ་རྐྱང་ལ། །ཁ་ཟས་རམ་པ་ར་རམ་ཡིན། །དབུས་གཙང་གཙང་མ་ག་གཙང་

ལ། །ལུས་ཀི་ར་ནི་ར་ར་ཡིན། །རི་ཁློད་དབེན་དང་དབེན་བཅུག་བེད། །ད་ཡིས་འཕུལ་

བས་ཤེས་པར་བ། །འབིགས་པའི་གསློར་ནི་ག་གསློར་ལ། །བསློད་ནམས་བསློད་

སློམས་བ་བསློད་ཡིན། །འཆིང་བེད་ཞགས་པ་ཞ་ཞགས་ལ། ། ཕགས་མ་དག་ནི་ཕ་
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དག་པར་བྱེད་པའི་སྱེབ་སྦྱོར་རིན་ཆྱེན་རྒྱ་མཚོ།

ཕགས་ཡིན། །པགས་པ་མཉེན་པ་མ་མཉེན་ལ། །གནློད་འཚེའི་ཉེན་ཁ་འཕུལ་མེད་

ཉེན། །ཡུལ་ལློངས་ལན་ལིན་ལྕེ་ཡི་ལགས། །ལ་མགློ་ཅན་གི་ཇ་ཡིན་ནློ། །རྣམ་འགྱུར་

རྣམ་གཡེང་ར་རྣམ་ལ། །སྣམ་བུ་སྣམ་སྦར་ས་སྣམ་ཡིན། །སྣག་ཚ་དག་ནི་ས་སྣག་

ལ། །རྣག་ཁག་རྣག་ནི་ར་རྣག་ཡིན། །སྒློ་ང་དག་ཀང་ས་སྒློ་ལ། །ཐུགས་ཀི་དགློངས་པ་

ད་དགློངས་ཡིན། །གངས་ཀི་བཞི་ནི་བ་བཞི་ལ། །ས་གཞི་དག་ནི་ག་གཞི་ཡིན། །སྐལ་

ལྡན་དག་ནི་ས་སྐལ་ལ། །དུས་ཀི་བསྐལ་པ་བས་འཕུལ་བསྐལ། །དུད་འགློ་གཡི་དང་

རིན་ཆེན་གཡུ། །གཡུལ་ཁ་ལ་སློགས་ག་ཡིས་འཕུལ། །རིག་པའི་རང་ནི་ར་རང་

ལ། །འབས་བུ་སྨིན་པ་ས་སྨིན་ཡིན། །མངའ་ཐང་མངའ་ནི་མ་མངའ་ལ། །ང་ཚོ་ང་རྒྱལ་

ང་རྐྱང་ཡིན། །མཚོན་ཆས་གསློད་པ་ག་གསློད་ལ། །དུས་ཀི་སྲློད་ནི་ར་བཏགས་

སྲློད། །སེབ་ཁ་སེབ་སྦློར་ས་སེབ་ལ། །སྨློན་ལམ་འདེབས་པ་འ་འདེབས་ཡིན། །

དག་པར་བེད་པའི་སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་སྦར་བའློ།། །།
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པར་བང་སྨློན་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་ཕག་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་འཕལ་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་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། 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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