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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་ཀླློག་སྐབས་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་བརྡ་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕྲད་སྦྱློར་སྟངས་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་ཀླློག་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། 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་སྐབས་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།  བསབ    *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། བསབ་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་བསབ་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་སྟློན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སྟློན་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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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ་ 

ཞེས་བ་བ་བཞུགས། །

ༀ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། འགློ་བའི་གཉེན་གཅིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང༌། །འཇམ་དཔལ་

དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་གསློལ་བཏབ་སྟེ། །ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་ཅུང་ཟད་བརློད་པར་

བ། །ཚངས་པ་ཡིས་ཀང་རག་ཏུ་སྐྱློང་གྱུར་ཅིག ། ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། ར�་རཱ�། ལ�་

ལཱ�། ཨེ་ཨཻ། ཨློ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ། དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་གློ །ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། 

ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ། གསལ་བེད་

སུམ་ཅུ་ར་བཞིའློ། །

ཀ་ཁ་ག་ང། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཏ་ཐ་ད་ན། པ་ཕ་བ་མ། ཙ་ཚ་ཛ་ཝ། ཞ་ཟ་འ་ཡ། ར་ལ་

ཤ་ས། ཧ་ཨ། ཕ་མ་སུམ་ཅུ་ཐམ་པའློ། ། 

༄།   ི  ུ  ེ   ློ།  སྲློག་རྐེན་ཡན་ལག་གི་ཡི་གེ་བདུན་ནློ། །

 གང་གིས་ཡི་གེའི་བེ་བག་དང་། དབེ་བསྡུ་འབྱུང་གནས་མི་ཤེས་པར། །སྒ་

ཀླློག་བརློད་པ་མཁས་མ་ཡིན། །དློན་ཀང་རྣམ་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །དེ་བས་དེ་

དག་ལ་བརེ་བའི། །བརློད་པའི་དློན་མཁས་བ་བའི་ཕིར། །ཡི་གེའི་བེ་བག་དབེ་བསྡུ་

དང༌། །སྒ་ཡིག་འབིན་ཐབས་འདིར་བཤད་བ། །རྒྱ་སྐད་དབངས་དང་གསལ་བེད་

ཀི། །ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་འདུས། །བློད་ཀི་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་བདུན། །སྒ་ཡིས་ཕ་མ་
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

སུམ་ཅུར་འདུས། །སྲློག་རྐེན་ཡན་ལག་ཡི་གེ་བདུན། །དེ་དག་ཨཱ་ཡི་ཁློངས་སུ་

འདུ། །ཨ་ཉིད་མ་ཡི་ཡི་གེར་བརློད། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཕ་ཡིན་ནློ། །ཕ་ནི་ལུས་ཞེས་

བརློད་པ་སྟེ། །མ་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡང་འགྱུར། །དེ་བས་ཡི་གེ་མ་ལུས་པ། །ཕ་མ་གཉིས་

ལས་འབྱུང་བར་བརློད། །

དེ་ལ་ཐློག་མར་ཨ་བཤད་དེ། །མ་དང་ཕི་མློ་ཡིན་ཕིར་དང་། །རྒྱ་ལས་ཐློག་

མར་འབྱུང་ཕིར་དང། །བརློད་པའི་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །དེ་ལ་ཚེག་གཉིས་

སྲློག་གི་ཨ། །རང་ཉིད་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པློ་ཡི་གེ་མེད། །ཡི་གེ་

ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། །ཐིག་ལེ་སྟློང་བ་ཡི་གེ་བརྒྱ། །དེ་ཉིད་བློད་ཀིས་གསལ་བར་

བ། །དང་ཀློག་ཤད་ཀང་དེ་འདྲ་སྟེ། །གང་སྣའི་ཨ་དང་རྣམ་བཅད་ཨའློ། །

ཨ་ནི་རང་ཉིད་བརློད་རུང་སྟེ། །སེང་གེ་ལྟ་བུའི་ཨ་ཞེས་བ། །ཨི་ཨུ་ཨེ་ཨློ་ཡན་

ལག་ཕིར། །ཡན་ལག་གི་ནི་ཨ་ཞེས་བ། །སེང་གེ་འདྲ་དང་བརྒྱ་བིན་མིག །གང་སྣ་

འློད་མ་བསྒེང་འདྲ་དང་། །ཐང་གུག་དཔེ་ལྔས་བསྟན་པས་ན། ། སྟློང་ཆེན་ཡི་གེ་ལྔ་

ཞེས་གསུངས། །ད་ནི་ཕ་ཡིས་ཡི་གེ་བཤད། །རྐང་བ་བཏགས་དང་འཕུལ་བ་

དང། །འཕུལ་ཞིང་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་ལུས་ཀི་ཡི་གེའློ། །དེ་ལྟར་ཕ་མའི་

ཡི་གེ་ལ། །གུག་སྐྱེད་བཅས་དང་མཐའ་རེན་བཅས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གེ་སྟེ། །དེ་

ལས་སྐྱེས་པས་བུ་ཞེས་བ། །དེ་ལ་ཕ་མ་སུམ་ཅུ་ཉིད། །རྐང་བའི་ཡི་གེ་ཞེས་བའློ། །

རྒྱ་གར་སྐད་ལ་ཡི་གེ་ཀུན། །གདགས་ཤིང་བརློད་དུ་རུང་བ་ཡིན། །བློད་

ལའང་དེ་བཞིན་ཕལ་ཆེར་དུ། །གདགས་ཤིང་བརློད་དུ་རུང་མློད་ཀང་། །ཕལ་ཆེར་

བློད་ཀི་སྒ་སྐད་ལ། །མི་དགློས་དེ་ཕིར་གང་དགློས་བཤད། །
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ཀ་ལ་ཡ་ར་ལ་གསུམ་གདགས། །ཁ་ལ་ཡ་ར་གཉིས་གདགས་ཤིང་། །ག་ལ་

ཡ་ར་ལ་གསུམ་མློ། །ཏ་དང་ང་ལ་ར་གདགས་ཤིང༌། །པ་ཕ་གཉིས་ལ་ཡ་རའློ། །བ་ལ་

ཡ་ར་ལ་གསུམ་སྟེ། །མ་ལ་ཡ་ར་ཟ་ལ་ལ། །ར་ལ་ཀ་ག་ང་ཇ་ཉ། །ཏ་ད་ན་བ་མ་ཙ་

ཛ། །ལ་དང་དེ་ལྟར་བཅུ་བཞི་གདགས། །ལ་ལ་ཀ་ག་ང་ཅ་ཇ། །ཏ་ད་པ་བ་ཧ་བཅུ་

གདགས། །ས་ལ་ཀ་ག་ང་ཉ་ཏ། །ད་ན་པ་བ་མ་ཙ་ར། །ལ་སྟེ་དེ་ལྟར་བཅུ་གསུམ་

གདགས། །ཧ་ལ་ར་ནི་གདགས་པའློ། །ཝ་ནི་ཀུན་ལ་གདགས་རུང་ཡང་། །སྐབས་ཀི་

བཅློ་ལྔ་དག་ལ་འཇུག །ཝ་བཏགས་གུག་སྐྱེད་མི་འཇུག་པས། །དེས་ན་ཝ་ནི་ཡན་

ལག་ཡིན། །བློད་ལ་ཝ་ནི་བར་བསྡུས་པས། །དེས་ན་མ་ནིང་བརློད་ཀང་རུང་། །དེ་

དག་གདགས་ཡིག་ཉིས་བརེགས་ཏེ། །གསུམ་བཏགས་པ་ཡང་བརློད་པར་བ། །རྐ་རྒ་

རྨ་ལ་ཡ་ཡིན་ཏེ། །སྐ་ས་ས་སྦ་སྨ་ལྔ་ལ། །ཡ་ར་གཉིས་གཉིས་གདགས་པར་བ། །སྒ་

ཞེས་སྐབས་འགའ་དག་ཏུ་འབྱུང༌། །དེ་ལྟར་ཉིས་བརེགས་ལྔ་བཅུ་བརྒྱད། །སུམ་

བརེགས་ཡི་གེ་བཅུ་བཞིའློ། །མདློར་ན་ཕ་མ་སུམ་ཅུ་ལ། །ཆ་ཐ་ཚ་ཞ་འ་ཤ་ཨ། །ཡི་

གེ་བདུན་ལ་བརེགས་པ་མེད། །དེ་ལྟར་བརེགས་པ་བདུན་ཅུ་གཉིས། །ཝ་ཡི་དློན་ནི་

སྔར་བཤད་པས། །དེ་ནི་བརེགས་པར་ཡང་མི་བགང། ། 

ད་ནི་འཕུལ་བ་བརློད་པར་བ། །ཡི་གེའི་ཕ་མ་སུམ་ཅུ་ལ། །ག་ད་བ་མ་འ་ཞེས་

བ། །འཕུལ་བར་བེད་པའི་ཡི་གེ་ལྔ། །འ་ཧ་ཨ་གསུམ་འཕུལ་བ་མེད། །ཝ་ནི་ཡློད་དང་

མེད་པའང་ཡིན། །ར་ལ་གཉིས་ནི་ཕེད་འཕུལ་ཏེ། །རྐང་བ་མི་འཕུལ་བརེགས་པ་

འཕུལ། །དེ་ལ་ཡི་གེ་གས་འཕུལ་བ། །ཅ་ཉ་ཏ་ད་ན་ཙ་ཞ། །ཟ་ཡ་ཤ་ས་བཅུ་གཅིག་

གློ །ཀ་ག་ང་པ་བ་མ་དྲུག །ད་ཡིས་འཕུལ་བར་བེད་པ་ཡིན། །ཀ་ག་ཅ་ཏ་ད་ཙ་ཞ །ཟ་
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

ཤ་ས་སྟེ་དེ་ལྟར་བཅུ། །ཡི་གེ་བ་ཡིས་འཕུལ་བ་ཡིན། །

ཀ་ག་ང་ཆ་ཇ་ཉ་ཐ། །ད་ན་ཚ་ཛ་བཅུ་གཅིག་ནི། །མ་ཡིས་འཕུལ་བར་བེད་པ་

ཡིན། །

ག་ཁ་ཆ་ང་ཐ་ད་ཕ། །བ་ཚ་ཛ་སྟེ་བཅུ་པློ་ནི། །འ་ཡིས་འཕུལ་བར་བེད་པ་

ཡིན། །རྐང་བ་འཕུལ་བ་འ་ཡི་མཐའ། །དགློས་ཀི་གུག་སྐྱེད་ཅན་ལ་མིན། །དེ་ལྟར་རྐང་

བ་འཕུལ་བ་ཡི། །ཡི་གེ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཡློད། །

ད་ནི་བརེགས་པའི་འཕུལ་བ་བརློད། །གས་འཕུལ་བ་ལ་བརེགས་པ་

མེད། །དས་འཕུལ་ཀ་ཀྲ་ག་ག་དང༌། །པྲ་ཕ་བ་བ་མྲ་མ་བཅུ། །བ་ཡིས་འཕུལ་བའི་ཡི་

གེ་ལ། །ཀ་ཀྲ་ཀླ་ག་ཟླ་ག་ག། རྐ་རྒ་རྔ་ར་རྙ་ར་རྡ། །རྣ་ར་རྫ་རླ་ལྟ་ལྡ་སྐ། །ས་སྔ་ས་སྟ་ས་

སྣ་སྩ། །སྲ་ས་དེ་ལྟར་སུམ་ཅུ་དང། །རྐ་རྒྱ་སྐྱ་སྐྲ་སྒྱ་སྒ་དྲུག །སུམ་བརེགས་བས་

འཕུལ་སུམ་ཅུ་དྲུག །མས་འཕུལ་ཁྱ་ཁ་ག་ག་བཞི། །འགློན་ཞེས་བ་བ་སྲིད་པ་

ཙམ། །འས་འཕུལ་བ་ལ་ཁྱ་ཁ་ག། །ག་ཏྲ་ཕྲ་ཕ་བ་བ་དགུ །དེ་ལྟར་བརེགས་འཕུལ་

དྲུག་ཅུ་སྟེ།  །འཕུལ་བའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད།  །

བག་མདྲ་གཉིས་ནི་དགློས་ཆུང་བས། །བརྒྱ་ར་དྲུག་ཡིན་མདློར་བསྡུས་

ན། །ལུས་ཀི་ཡི་གེ་ཉིས་བརྒྱ་དང༌། །བརྒྱད་ཀིས་ལྷག་པར་རབ་ཏུ་ལྡན། །དེ་ལ་ཡན་

ལག་བཞི་ལྡན་པས། །ཆིག་སྟློང་དང་ནི་བཞི་བཅུར་འགྱུར། །

ག་ང་ད་ན་བ་ལ་ར། །ལ་ས་ཞེས་བའི་ཡི་གེ་དགུ །མཐའ་རེན་ཀུན་ལ་རབ་

འཇུག་པས། །དགུ་སྟློང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་འགྱུར། །ས་ནི་ག་ང་བ་མ་སྟེ། །བཞི་ལ་

མཐའ་རེན་གཉིས་པར་འཇུག །དེ་ལ་ལྔ་སྟློང་ཉིས་བརྒྱ་ཡློད། །ན་ར་ལ་གསུམ་པློ་ལ་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ཡང། །ད་དྲག་དེ་བཞིན་གསུམ་པར་འཇུག །དེ་ལ་སུམ་སྟློང་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། །དེ་དག་

བསྣན་པས་ཆིག་ཁི་དང་། །བདུན་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུར་འགྱུར། །དེ་ལ་མཐའ་རེན་

མེད་པ་དང། །ཝ་བཏགས་བཅློ་ལྔ་ཨ་ཡིག་བདུན། །བག་བདྲློན་ཞེས་བ་བ་ལ་

གསུམ། །སྐབས་ཀིས་འཇུག་པས་དེ་དག་བསྣན། །དེ་དག་བརློད་དུ་རུང་ཚད་ཀི། །ཡི་

གེའི་གངས་ནི་མདློར་བསྡུས་ན། །

ཁི་ཕྲག་གཅིག་དང་སྟློང་ཕྲག་བརྒྱད། །བདུན་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ལྡན། །དེ་དག་

ཐམས་ཅད་བློད་སྐད་ལ། །མི་དགློས་གང་དང་གང་དགློས་པ། །རང་གི་བློ་ཡིས་དཔད་

ཅིང་སྦྱར། །ཁློ་བློས་འདི་ལྟར་རྣམ་བསམས་ནས། །བློད་ཀི་སྐད་ལ་གང་དགློས་

པ། །སྟློང་ཕྲག་བརྒྱད་ཀིས་འདུས་པར་བསམ། །སྔློན་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིས། །བློད་སྐད་ཡི་གེར་བསྡུས་པ་ལས། །ཡི་གེའི་བེ་བག་དབེ་བ་དང། །གངས་ཀི་

དབེ་བསྡུ་དེ་ལྟར་བཤད། །

ཡི་གེའི་བེ་བག་དང་དབེ་བསྡུ་བསྟན་པ་སྟེ་ལེའུ་དང་པློ་འློ། །      ། །

གང་གི་འབྱུང་གནས་མི་ཤེས་པས། །ལློག་པར་སྨྲ་བ་དུ་མ་མཐློང༌། །དེ་ཕིར་

དག་པ་བརློད་ཤེས་ཕིར། །ཡི་གེའི་འབྱུང་གནས་བརློད་ཐབས་བཤད། །ཁློག་པ་

མགིན་པ་རྐན་དང་ལེ། །སྣ་དང་སྤི་བློ་སློ་དང་མཆུ། །སློ་སློ་འམ་ནི་འདུས་པ་ལས། །སྒ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་བཤད། །

ཁློག་པ་མགིན་པ་ཐུན་མློང་གནས། །ལྷག་མ་སློ་སློར་ངེས་པ་སྟེ། །བློད་སྐད་

གནས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལས། །འབྱུང་བའི་སྒ་ཡང་ཡློད་པ་ཡིན། །

འ་ཧ་ཨ་ཡི་ཡི་གེ་གསུམ། །ཁློག་པ་མགིན་པའི་གནས་ནས་འབྱུང་། །ཀ་ཁ་ག་
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

ངའི་ཡི་གེ་བཞི། །རྐན་ཕུག་ལེ་རེའི་ཆ་ལས་འབྱུང། །ཡ་ཞ་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཤ །བདུན་པློ་ལེ་

དཀིལ་རྐན་དབུས་ལས། །ཏ་ཐ་ད་ན་ར་ལ་དྲུག །ལེ་རེ་རྐན་མཐའི་རྙིལ་ལས་

འབྱུང་། །ཙ་ཚ་ཛ་ཟ་ས་ལྔ་བློ། །ལེ་རེ་སློ་ལས་འབྱུང་བའློ། །པ་ཕ་བ་མ་ཝ་དང་

ལྔ། །མཆུ་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན། །ང་ཉ་ན་མའི་ཡི་གེ་བཞི། །རང་རང་གནས་དང་

སྣ་ལས་འབྱུང་། །ལྷག་མ་གནས་རིམ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་དྲག་ཅེས་

བརློད། །ཨི་ནི་རྐན་ཕུག་ལེ་རེའི་ཟུར། །ཨུ་ནི་མཆུ་སྨད་ཨེ་རྐན་ཕུག །ཨློ་ནི་མཆུ་སྟློད་

སློ་ལས་འབྱུང་། །ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་དེ་ལྟར་འབྱུང་། །དྲག་ལ་སྤི་བློའི་ཆ་ཅུང་

ཟད། །ཡློད་ཅེས་སྔློན་གི་མཁས་རྣམས་སྨྲ། །

དེ་ལྟར་ཡི་གེའི་གནས་ཤེས་ནས། །རང་རང་གནས་ནས་ཕྱུང་སྟེ་བརློད། །ཡི་

གེའི་མདློ་ཞེས་བ་བ་ལས། །འདི་དང་འབྱུང་གནས་མི་འདྲ་ཡློད། །དེ་ནློར་འདི་བདེན་

གང་ཡིན་པ། །རང་གི་ཁ་ལེ་ཡིད་ལ་དྲིས། །དེ་བཞིན་བློད་ཀི་ཡི་གེ་ཡི། །བཀླག་ཐབས་

ནློར་བ་དུ་མ་བས། །ཀ་ཁ་པ་མ་ཀུན་གིས་ཤེས། །གང་ཡིན་རང་གི་བློ་ཡིས་དཔློད། །

དེ་ལྟར་འབྱུང་གནས་ཤེས་བས་ནས། །ད་ནི་སྒ་ཡི་འབིན་ཐབས་བརློད། །དེ་

ཡང་ཡི་གེའི་གློ་རིམ་བཞིན། །བསབས་ན་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

དང་བློར་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ་བསབ། །འབྱུང་གནས་བློ་ལ་ཞེན་པར་བ། །དེ་ནས་དེ་

ལ་གུག་སྐྱེད་ནི། །བཏགས་ཏེ་ཨི་ལ་གུ་གུ་བརློད། །ཨུ་ལ་ཞབས་ཀྱུ་ཨེ་འགེང་བུ། །ཨློ་

ལ་ན་རློ་བརློད་ཅིང་སྦྱར། །དེ་བཞིན་འབྱུང་གནས་ཤེས་པ་ཡིས། །ཁ་ལེའི་འགློ་ཚུལ་

ཡིད་ལ་འཆགས། །

དེ་ནས་བརེགས་པའི་ཡི་གེ་བསབ། །བཏགས་པའི་བརྡར་ནི་སྟེ་ཞེས་བ། །གང་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

དང་གང་ལ་གང་བཏགས་པ། །གློ་རིམ་བཞིན་དུ་གནས་ནས་འབྱུང་། །དེ་ལ་ར་མགློ་

ལེ་རེ་འདར། །ལ་མགློ་ལེ་ཀླློད་རྒྱ་ཡང་བསྐྱེད། །ས་མགློ་སློ་ཡི་བར་ནས་འབྱུང་། །ལྷག་

མ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ཤེས། །གལ་ཏེ་མི་ཕིན་གྱུར་བ་ནི། །ཡི་གེ་ཕྲལ་ཞིང་བརློད་

པར་བ། །དཔེར་ན་ག་ལ་ག་ར་འམ། །སྒ་ལ་ས་ར་ཇི་བཞིན་དུ། །དེ་ནས་འཕུལ་བ་

བསབ་པར་བ། །འས་འཕུལ་ཐློག་མར་རྐན་ནས་འབྱུང་། །དས་འཕུལ་ལེ་རེ་ཀླློད་པ་

ལས། །བ་མས་འཕུལ་ལ་ཐློག་མར་ནི། །མཆུ་བཙུམས་པ་ལ་ཁྱད་པར་སྣ། །འས་

འཕུལ་གེ་བའི་ཕུག་ནས་དབྱུང། །འདུལ་ཤིང་བརེགས་པའི་ཡི་གེ་ཡང། །གློ་རིམ་

བཞིན་དབྱུང་མ་ཕིན་ན། །འདི་ཡང་ཕྲལ་ཞིང་བཀླག་པ་སྟེ། །མཁ་ལ་མཁའ་ར་ཇི་

བཞིན་ནློ། །སྦྱློར་དང་ཕྲལ་ཞིང་ནན་ཏན་བསྐྱེད། །དེ་ཡི་ཕི་ནས་ཤིན་ཏུ་ས། །

དེ་ནས་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང། །གུག་སྐྱེད་བཞི་བློ་སྦྱར་ཞིང་བཀླག །བརེགས་

སམ་འཕུལ་ལམ་འཕུལ་ཞིང་བརེགས། །ཚེག་བར་གཅིག་ན་ཡི་གེའི་གངས། །དུ་ཡློད་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས། །གུག་སྐྱེད་མཉམ་པློར་ཐློབ་པ་ཡིན། །དཔེར་ན་སྒྲུ་ལ་སྒུ་རུ་

འམ། །སྦེ་ལ་སྦེ་རེ་ཇི་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་མ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ལ། །གུག་སྐྱེད་བཅས་

པ་ཕྲལ་ཞིང་སྦྱར། །དེ་དག་ལེ་ཡི་ཟུར་ཕིན་ནས། །དེ་ནས་དེ་ལ་མཐའ་“རེན1་

བསབ། །མཐའ་“རེན2་གིས་ནི་ཡི་གེ་ལ། །བཞག་ཅེས་བ་བ་བརློད་པར་བ། །ཡང་ན་

ལུས་དང་མཐའ་“རེན3་གིས། །བར་དུ་ལ་ཞེས་བ་བ་གཞུག །

སྦྱློར་ཞིང་ཀླློག་པའི་དུས་ན་ནི། །མཐའ་“རེན4་ཟུར་ཕིན་རབ་ཏུ་བསབས། །དེ་

1 བརན

2 བརན

3 བརན

4 བརན
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

བས་སྦྱློར་བའི་དུས་ཀི་ཚེ། །ལུས་ཀི་ཡི་གེ་ཟུར་མི་ཕིན། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་ཕན་བའི་

ཕིར། །ནློར་བ་དེ་ཡི་འཕྲད་བཤད་བ། །

དེ་ལ་རང་གི་ཡུལ་གི་སྐད། །མ་དག་པ་ཡི་ནློར་བ་མཐློང་། །དབུས་པས་ར་ཡི་

མགློ་ཅན་དང་། །རྐང་བར་འདྲ་ཞིང་ཡ་སྟ་དང། །ར་སྟ་ཡང་ནི་ནློར་བ་ཡློད། །གཙང་

པས་མས་འཕུལ་འས་འཕུལ་དུ། །ནློར་ཅིང་ར་ཡི་མགློ་ཅན་དང་། །གས་འཕུལ་དས་

འཕུལ་ནློར་བ་ཡློད། །རྐན་ཕུག་དང་ནི་ལེ་རེ་ཡི། །ཡི་གེ་སྦྱར་བ་བཀླག་པར་

དཀའ། །དེ་བས་ཡུལ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དུ། །དེ་ནི་ནློར་བ་དག་ཏུ་བརློད། །

མདློར་ན་སྒ་ཡི་འབྱུང་གནས་ལས། །འགལ་འདུའི་ཡི་གེ་བཀླག་པར་

དཀའ། །གནས་གཅིག་ནས་ནི་འབྱུང་མློད་ཀང་། །དྲག་ཞན་འགལ་བར་ནློར་བ་

ཡློད། །དབུས་གཙང་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་མཐིལ་གི། །ཐ་མལ་པ་ཡི་སྐད་རྣམས་

ལ། །མཐའ་རེན་རྫློགས་པ་རབ་ཏུ་ཉུང་། །དེ་བས་བསྡུ་ཚེ་མཐའ་རེན་གཟབ། །ད་ནི་རབ་

ཏུ་བཤད་པར་བ། །

བློད་ཀི ་སྐད་ལ་མི་དགློས་ཀང་། །ནློར་བའི ་འཕྲད་ཉིད་བསྟན་པའི་

ཕིར། །འདློགས་འབེལ་མེད་པ་འགའ་ཡང་བརློད། །ཀེ་ཀེ་ཁེ་ཁྱེ་གེ་གེ་དང་། །ངེ་ཉེ་ཀི་

ཀི་ཁི་ཁྱི་དང་། །གི་གི་ངི་ཉི་དགེ་དགེ་ནློར། །གུག་འགེང་ཡ་དང་གནས་གཅིག་

ཕིར། །ཀྲ་ཏྲ་ཁ་ཐྲ་ག་དྲ་དྲུག །ཀྲི་ཏྲི་ཁི་ཐྲི་དྲི་ལ་སློགས།། གུག་སྐྱེད་བཞི་ཀ་སྦྱར་བ་

ཡང་། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་ནློར་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་བསྐྲ་བསྟྲ་བསྲ་སྤ་དང་། །བསྒ་

བསྦ་བསྟྲ་བཟྲ་བཀྲ་བཏྲ་བག། །འག་འདྲ་འག་མག་འབ་དག་དྷྲ། །འཁ་འཐྲ་འཕ་མཁྱ་

འཕྲ་མཐྲ་དང་། །སྐྲ་སྟྲ་སྲ་སྒ་བཟྲ་པྲ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །གུག་སྐྱེད་བཞི་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

དང་མཐའ་རེན་དགུ། སྦྱར་བ་བཀླག་པ་རབ་ཏུ་དཀའ། །པ་དབ་སྦྱ་བཤའ་བཅའ་དང་

ནི། །གུག་སྐྱེད་མཐའ་རེན་བཅས་པ་དཀའ། །ཀྐ་སྐ་རྐ་དཀའ་གྒ་ས་རྒ་དགའ། །ངྔ་སྔ་རྔ་

དངའ་དཉའ་གཉའ་ས་རྙ། །ཏྟ་སྟ་ར་གཏའ་རྡ་ས་གདའ། །ནྣ་སྣ་རྣ་གནའ་མྨ་སྨ་རྨ་

དམའ། །ཙྩ་ར་གཙའ་བཙའ་ཀ་དཀ་རྐ། །མཉའ་དམ་རྨྱ་བརྙ། བས་སྨྱ་རྨྱ། རྒྱ་དག། 

བཀ་བརྐ་བསྐྱ་བསྒྱ་བག་བཀའ་བརྐ་བསྐ། །མངའ་བརྔ་སྔ་རྣམས་ནློར་བར་འགྱུར། ། 

གཙང་པས་དས་འཕུལ་ར་མགློ་རྣམས་སུ་ནློར། །དབུས་པས་འཕུལ་དང་ར་

ས་རྐང་བ་ནི། །ནློར་གྱུར་གུག་སྐྱེད་མཐའ་རེན་བཅས་དང་འདྲ། །དེ་བས་གུག་སྐྱེད་

མཐའ་རེན་བཅས་པ་བསབས། །ཀླ་ག་རླ་ས་ལླ་བ་བརླ། །འདི་ལ་གུག་སྐྱེད་མཐའ་རེན་

བསབ། །མི་ཉི་མི་མ་ཉ་ནྱ་དྲུག །ས་སྟེ་ནློར་མེད་དེ་བས་བསབ། །མཁའ་འཁའ་མགའ་

འགའ་མངའ་དངའ་འདིར། །མདའ་འདའ་ལ་སློགས་འས་འཕུལ་དང།། མས་འཕུལ་བ་

ནི་ནློར་མི་བ། །

འཕ་འཆའ་འབ་འཇ་སྨྲ་དམྲ་སློགས། །འདི་དག་ཀུན་ལའང་གུག་སྐྱེད་

དང་། །མཐའ་རེན་སྦྱར་ཞིང་ལེགས་པར་བསབ། །དེ་བཞིན་ཡི་གེ་བཀླག་དཀའ་

བ། །རང་རང་བློ་གློས་དག་གིས་སྦྱར། །དེ་ལྟར་སྦྱློར་ཀླློག་སློབ་པའི་ཚེ། །ནན་ཏན་

བསྐྱེད་ན་ཕི་ནས་ས། །སྦྱློར་ཀླློག་ལྷག་ཆད་མེད་གྱུར་ན། །ཚིག་གི་བར་དུ་རྐང་སྡུད་

བ། །དེ་ཚེ་སྒ་ལ་རབ་ཏུ་འབད། །ཤིན་ཏུ་དལ་བ་ཡིད་ལ་བཞག །ཚིག་སྡུད་འློག་མར་

འདྲེས་དགློས་ཏེ། །དཔེར་ན་དག་བཅློམ་སྒ་བཅློམ་བཞིན། །

དེ་ལྟར་བཀླག་ན་འབློངས་པའི་ཚེ། །དེ་ལ་ངེས་པ་མང་དུ་སྐྱེ། །ཚིག་སྡུད་ནློར་

བ་མེད་གྱུར་ཅིང་། །ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་གྱུར་བའི་ཚེ། །མིང་གི་མཚམས་སུ་བསྡུ་བར་
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

བ། །ཕྲད་ཀི་ཚིག་རྣམས་རྐང་བར་བཀླག །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་ཤེས་གྱུར་ནས། །ཕྲད་ཚིག་

སྔ་མའི་ཁློངས་སུ་བསྡུ། །དེ་ལྟར་གཉིས་སྡུད་གསུམ་སྡུད་ཚེ། །མཐའ་རེན་ཚིག་རྣམས་

རྫློགས་པར་བརློད། །

གལ་ཏེ་མཐའ་རེན་མ་གཟབ་ན། །དེ་ཡི་ཟུར་རྣམས་ཆག་པར་འགྱུར། །དེ་བས་

མཐའ་རེན་དཀའ་བ་ཡི། །ཚིག་རྣམས་ཀང་ནི་སྦྱར་བར་བ། །སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཞེས་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅློམ་དང༌། །ཡང་དག་རྫློགས་པའི་

སངས་རྒྱས་དང༌། །སློབ་དཔློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སློགས། །བརློད་པ་རབ་ཏུ་

དཀའ་བ་ཡིན། །མིང་མཐར་ཝ་སྒ་དབྱུང་དཀའ་སྟེ། །ར་ལ་ང་མཐར་དེ་ནློར་

ཞིང་། །གཞན་དག་ལ་ནི་ར་ནློར་འགྱུར། །

ང་པ་ག་ད་ལ་སློགས་པའི། །གློང་འློག་ཚིག་འཕྲློ་འགལ་འདུ་དང་། །བིན་ནློ་

འགྱུར་རློ་བེད་དློ་དང། །འགལ་ལློ་བསམ་མློ་ལ་སློགས་པ། །བསྟབས་པའི་ཟུར་ཡང་

འབྱུང་དཀའ་བས། །དེ་ཕིར་ལེ་ལ་གང་མི་བདེ། །དབྱུང་བར་དཀའ་བའི་ཚིག་རྣམས་

ཀི། །ཟུར་རྣམས་རབ་ཏུ་དབྱུང་བར་བ། །

དེ་ལྟར་གཉིས་གསུམ་སྡུད་པ་ལས། །སྒ་ཟུར་ཕིན་པ་མ་ནློར་ཚེ། །སྐད་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པ་ཡི། །ཀླློག་གི་སྐད་ལ་བསྐྱློན་ཏེ་བཀླག །ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་

བཅད་ཅིང་བཀླག །ལྷུག་པ་རྣམས་ལ་བསྲིང་བར་བ། །དེ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་མགློགས་གྱུར་

པས། །ཤིན་ཏུ་ཐེག་པ་གལ་ཡང་ཆེ། །ཀླློག་སྐད་སློབ་ལ་ཐློག་མའི་ཚེ། །བཀླག་པ་ས་

ལ་བསབ་པར་བ། ། 

དེ་ནས་དལ་བར་བ་བ་དང། །དབུགས་ཐག་བསྲིང་བ་ཉིད་ལ་བསབ། །ཟུར་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ཕིན་མ་ནློར་ལྷག་ཆད་མེད། །སྒ་སྐད་མཉམ་ལ་ཐློགས་རྡུགས་མེད། །དལ་ཞིང་མགིན་

པ་རབ་ཏུ་སན། །ཀླློག་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ཡིན་ནློ། །ངག་གིས་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་

ན། །ཡིད་ཀིས་ཤེས་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །ཟས་ཉིད་ཁ་ཡིས་མ་ཟློས་ན།།ཐློས་པས་

འགངས་ལ་མི་ཕན་ཞིང། །དེ་ཕིར་དང་བློ་ལེགས་པར་བསབ། །མ་དག་པ་ཅིག་སྔར་

ཤེས་ནས། །སྦྱློར་བ་འམ་ནི་རྐང་ཀླློག་ཏུ། །བཤིག་ནས་བསབས་ན་མཁས་པར་

འགྱུར། །ཡི་གེ་འབྱུང་གནས་དང་། །

འབིན་ཐབས་དང་། བཀླག་ཐབས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའློ། །   ། །

དེ་ནས་སྔགས་དང་རྒྱ་སྐད་ཀི། །ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བརློད་པར་བ། །འདིར་

བརློད་རྣམས་ལ་ངག་བང་ན། །ཡི་གེ་ཀུན་ལ་ཐློགས་མེད་འགྱུར། །གང་གི་བཀླག་

ཐབས་མི་ཤེས་པ། །རིག་སྔགས་ལློག་པར་བཟླས་གྱུར་ན། །དད་མེད་རྣམས་ལ་དློན་

མེད་འགྱུར། །དད་པ་ཡློད་ཀང་དངློས་གྲུབ་རིང་།།དེ་ལ་བཀླག་ཐབས་མདློར་བསྡུ་

ན། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གུག་སྐྱེད་བཅས། །དེ་རྣམས་སློབ་དཔློན་ངག་བཞིན་དུ། །ཁ་མིག་

འདྲིས་པར་ཡུན་རིང་བསབ། །བཀླག་ཐབས་རིམ་བཞིན་མི་སློབ་པར། །སྔགས་འབྲུ་

རྣམས་ལ་འདི་ཅི་ཞེས། །ཟེར་བའི་རྒྱུ་མེད་འབས་འདློད་པའི། །རྨློངས་རྣམས་ཡུན་རིང་

དློན་མེད་འགྱུར། །དེས་ན་བློད་ཀི་ཡི་གེ་ཡི། །སྒ་འབིན་ཐབས་གཞན་སྔར་བཤད་

རྣམས། །ཤེས་ན་རྒྱ་སྐད་ཡི་གེ་ཡང་། །ཕལ་ཆེར་མཐུན་པས་དག་པར་འགྱུར། །ད་ནི་

རྒྱས་པར་བཤད་པར་བ། །

ཐློག་མར་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་ལ། །ཨ་ནི་དྲང་བློ་ཨི་བཀུག་པ། །ཨུ་ནི་སྨད་

དང་ཞེས་བ་སྟེ། །དེ་དག་རིང་ཐུང་གཉིས་གཉིས་ཡློད། །ར�་རཱ�་ལ�་ལཱ�་ཞེས་བ་ཡི། །མ་
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

ནིང་གི་ནི་ཡི་གེ་བཞི། །བསྒིམ་དང་ཀླློད་པའི་ང་རློ་སྟེ། །དེ་དག་རིང་ཐུང་གཉིས་གཉིས་

ཡློད། །ཨེ་ནི་བསྒེང་པའི་ང་རློ་སྟེ། །ཨཻ་ནི་བསྒེང་ཞིང་བཀུག་པ་ཡིན། །ཨློ་ནི་བསྟློད་པ་

ཞེས་བ་སྟེ། །ཨ་ཽནི་བསྟློད་དེ་སྨད་པ་ཡིན། །ༀ་ནི་སྣ་ལྡན་ཞེས་བ་སྟེ། །ཨཿནི་རྣམ་པར་

བཅད་པའློ། །ང་རློ་དྲང་བློ་ལས་བྱུང་བ། །ཀ་ནས་བརམས་ཏེ་ཀྵཿ་ཡི་མཐར། །གསལ་

བེད་ཡི་གེ་སུམ་ཅུ་བཞི། །ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་སྟེ་ལྔ། །ཡི་གེ་ཝ་ལྔ་ལྡན་པ་ཡིན། །ཡ་སྟེ་

མཐར་གནས་ཡི་གེ་སྟེ། །ཤ་སྟེ་དྲློ་བའི་སེ་ཞེས་བརློད། །ཀྵ་ནི་མཐར་ཟད་ཅེས་

བའློ། །དེ་ལ་ཡ་ནི་ཀ་ཙའི་མཐའ། །ར་ནི་ཊ་མཐའ་ལ་ཏའི་མཐར། །ཝ་ནི་ས་སེའི་མཐར་

གནས་ཏེ། །དེ་ལྟར་དེ་དག་སྔ་མ་དང་། །འབྱུང་གནས་མཐུན་ཕིར་མཐར་གནས་

ཡིན། །དབུགས་དྲློའི་ཕིར་ན་དྲློ་སེའློ། །ཀ་སློགས་གསལ་བེད་ཐམས་ཅད་ལ། །མ་ནིང་

བཞི་པློ་མ་གཏློགས་པའི། །དབངས་ཀི་ཡི་གེ་བཅུ་གཉིས་སློ། །གུག་སྐྱེད་དུ་ནི་རབ་ཏུ་

སྦྱར། །དེ་ལྟར་ཡི་གེ་མདློར་བསྡུ་ན། །བཞི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཡློད། །ཡི་གེ་དེ་རུ་

མ་འདུས་པ། །སྒ་ཡིས་བསྟན་བཅློས་ལས་བྱུང་བ། །ྈྐ་ཞེས་བ་བ་ལེ་ར་ཅན། །ྉ་ྤཞེས་

བ་བ་མཆུ་ཅན་ནློ། །ཡི་གེ་དེ་རྣམས་ཟུར་ཕིན་ན། །རྒྱ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་

འགྱུར། །

ད་ནི་སྒ་ཡིས་འབིན་ཐབས་བརློད། །སྐད་ནི་རྒྱ་སྐད་ཡིན་མློད་ཀང་། །བློད་ཀི་

སྐད་དང་རེས་འཐུན་པར། །བརློད་པར་ས་བ་རབ་ཏུ་བི། །རིགས་ནི་སྤློད་པས་སྟློན་

པར་བེད། །ཁ་ཟས་ལུས་ཀི་སྟློན་པར་བེད། །བརེ་བ་ཏབ་ཏབ་བེད་པས་སྟློན། །ཡུལ་

ནི་སྐད་ཀིས་སྟློན་པར་བེད། །དེ་སྐད་ཟེར་བའི་ཚིག་བདེན་པས། །སྐད་གདངས་ཡུལ་

གི་སྐད་ཀིས་འབྱུང་། །གལ་ཏེ་སྐད་གདངས་བཅློས་པ་ན། །རྣར་མི་སན་ཅིང་བརློད་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

ནློར་འགྱུར། །རྒྱ་སྐད་ཕལ་ཆེར་ལེ་རེ་ལས། །འབྱུང་ཞིང་བརློད་པ་རབ་ཏུ་མྱུར། །སྐད་

གདངས་མགིན་པ་ཕྲ་ཞིང་སན། །བློད་སྐད་ཕལ་ཆེར་ལེ་དབུས་ལས། །འབྱུང་ཞིང་

བརློད་པ་དལ་བ་ཡིན། །མགིན་པ་སྦློམ་འགྱུར་ཁ་ཆེ་དང། །ཨུ་�ན་ཡུལ་ཡང་དེ་དང་

འདྲ། །འློན་ཀང་དེ་གཉིས་རྒྱ་སྐད་ཀི། །ལུགས་སུ་དེ་དག་ལེགས་པར་སྨྲ། །

བློད་ལ་ཁྱད་པར་སྐད་ཐུང་ཞིང་། །རིང་ཐུང་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མེད། །དེ་

ཕིར་བློད་ཀི་རྒྱ་གར་སྐད། །ལེགས་ལློབས་ཁ་ཆེའི་སྐད་འདྲ་འབྱུང་། །དེ་བས་སྐད་

གདངས་མ་བཅློས་པར། །རིང་ཐུང་ཁྱད་བརློད་བསབ་ལ་འབད། །དེ་ལ་འ་མེད་ཐུང་བ་

མེད། །ཐུང་དང་དྲག་པློར་ནློར་མི་བ། །དབངས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམ་དྲུག་ལ། །འ་བཏགས་

རྣམས་ནི་རིང་བར་ཀླློག །

ར�་རཱ�་ལ�་ལཱ�་མ་ནིང་བཞི། །ཨི་རི་ཨི་ལི་ལྟ་བུར་བརློད། །དེ་ཡང་འ་བཏགས་

རིང་བར་བསབ། །ཁ་ཆེ་ཨི་ཨེ་ལུགས་གར་སྨྲ། །ཨཻ་ཨཽ་བསྒེངས་དང་བསྟློད་པ་

གཉིས། །འ་མེད་ཀང་ནི་རིང་བར་བཀླག །ཨཻ་ཨེ་འི་རུ་བཀླག་པ་སྟེ། །བསྒེང་ཞིང་

བཀུག་པ་ཡིན་ཕིར་རློ། །ཨཽ་ཨློའུ་གང་དུ་བིས་ཀང་རུང་། །ཨློ་འུར་བརློད་པ་བསྟློད་

སྨད་ཕིར། །སྣ་ལྡན་རྣམ་པར་བཅད་པ་སངས། །རིང་བའི་སྒར་ནི་བརློད་པར་བ། །

དེ་ལྟར་དབངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་གི །རིང་ཐུང་ཁྱད་པར་ལེགས་ཤེས་

ནས། །གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་ཡི། །བརློད་པ་བསབ་ཅིང་མིག་འདྲིས་བ། །དེ་ལ་

ཕལ་ཆེར་བློད་དང་མཐུན། །འློན་ཀང་བློད་ལ་ཡི་གེ་གང་། །མེད་དང་ཡི་གེ་ཡློད་གྱུར་

དང་། །བརློད་པ་མི་འདྲ་འདིར་བཤད་བ། །

ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ་ཥ་དྲུག །གྷ་ཛྷ་དྷ་བྷ་ཀྵ་༔སྟེ་ལྔ། །དེ་ལྟར་ཡི་གེ་བཅུ་གཅིག་
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པློ། །བློད་ལ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཡིན། །རྒྱ་གར་སྐད་ལའང་དེ་དག་ལ། །ཡི་གེ་ལློག་

དང་ཧ་བཏགས་མེད། །འློན་ཀང་བློད་ཀིས་བརློད་ཤེས་ཕིར། །སྔློན་གིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་མཛད། །

དེ་ལ་ཏ་ཐ་ད་ན་ཤ། །ལེ་སྣེ་ལས་བྱུང་དེ་དག་ལས། །ལེ་རེ་བཟླློག་སྟེ་བརློད་པ་

ཡིན། །ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ་ཥ་རྣམས། །འབྱུང་བས་དེ་རྣམས་བཟླློག་པར་བི། །གྷ་སློགས་ཧ་

བཏགས་ཡི་གེ་ལྔ། །ག་ཛ་ཌ་ད་བ་ལྔ་ལ། །ཧ་སྒ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་བ་ལ། །དགློངས་ཏེ་ཧ་

བཏགས་ཡི་གེ་མཛད། །འློན་ཀང་བློད་ཀི་ཡི་གེ་ཡི། །ལུགས་བིས་བརློད་པའི་ཐབས་

གཞན་བིས། །གྷ་ལ་འཁའ་འདྲ་ཛྷ་འཚའ་འདྲ། །ཌྷ་ནི་འཐྲ་འདྲ་ངྷ་འཐའ་འདྲ། །བྷ་ནི་

འཕའ་དང་འདྲ་བར་བཀླག །ཧ་སྒའང་མི་གསལ་ཅུང་ཟད་འབྱུང་། །ཀྵ་ནི་ཀ་ཥ་ཡིན་

མློད་ཀི། །མི་ཤེས་རྣམས་ཀིས་ཁྱ་འདྲར་བཀླག །ག་ཛ་ཌ་ད་བ་ལྔ་ལ། །མིང་གི་དང་

བློའམ་རྐང་བར་འབྱུང་། །གྷ་འཛའ་དྷ་འདའ་འབའ་ལྟར་བཀླག །མིང་མཐར་བྱུང་ན་

བློད་འདྲ་ཉིད། །ཤ་ཥ་ས་ཡི་ཡི་གེ་གསུམ། །

སྐབས་ཀིས་ལེ་ལ་གར་བདེར་བཀླག །དེ་ལྟར་གསལ་བེད་ཡི་གེ་ལ། །བརློད་

པའི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ། །དེ་ནས་དེ་ལས་དབངས་བཅུ་གཉིས། །སྦྱང་ཞིང་གུག་

སྐྱེད་རིང་ཐུང་གི  །ཁྱད་པར་བསབ་ལ་ནན་ཏན་དུ། །བས་ནས་ཨུ་�ན་སྐད་འདྲ་

འབྱུང་། །

དེ་ལ་སྣ་ལྡན་ཀླད་ཀློར་རྣམས། །མི་འདྲ་བ་ཡི་ཁྱད་ཡློད་དེ། །ཀ་ཚན་གི་ནི་ཀླད་

ཀློར་ང་། །ཙ་ཚན་ཉ་ཡིན་ཊ་ཚན་ཎ། །ཏ་ཚན་ན་ཡིན་དེ་གསུམ་ཀ །བློད་ཀི་ནར་བརློད་

པ་ཚན་མ། །མཐར་གནས་བཞི་དང་དྲློ་བ་བཞི། །རིམ་བཞིན་ང་ཉ་ན་མར་བཀླག །ཨ་
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ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

དང་ཀྵཿཡི་ཀླད་ཀློར་རྣམས། །ངར་བཀླག་པ་ནི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་ཀླད་ཀློར་ཐམས་ཅད་ཀང་། །མིང་གི་འཕྲློ་ལ་གང་བྱུང་དང་། །རང་གི་

ཡི་གེར་མི་བརློད་དློ། །ཐ་མའི་ཡི་གེ་དབང་དུ་བཀླག །བརེགས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་འདྲ་

སྟེ། །དེ་ལྟར་བརློད་ན་རབ་ཏུ་མཛེས། །ད་ནི་བརེགས་པའི་ཡི་གེ་བརློད། །

རྒྱ་གར་ལུགས་ལ་གསལ་བེད་ཀི། །ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་བརེགས་ཡློད་

པས། །ཆིག་སྟློང་ཆིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དྲུག །དེ་ལ་གུག་སྐྱེད་བཅུ་གཉིས་ཀིས། །ཆིག་ཁི་

སུམ་སྟློང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་། །བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་རབ་ཏུ་ལྡན། །དེ་སྟེང་སྔར་གིས་

མནན་པ་ཡློད། །དེ་ལྟར་ཡི་གེ་མང་ཡློད་ཀང་། །རྒྱ་ལུགས་བཀླག་བསབ་ཅི་ཕིར་

ན། །བརེགས་པའི་སྟེང་མ་གང་དུ་སྦྱློར། །དཔེར་ན་ཏིཥྛ་ཏིས་ཐྲ་བཞིན། །གལ་ཏེ་གློང་

དུ་མི་སྦྱར་བར། །སྔར་བསྟན་འབྱུང་གནས་ཤེས་གྱུར་པས། །ཕྲལ་ཞིང་གནས་ནས་

རིམ་བཞིན་དབྱུང་། །དེས་ན་མི་ཤེས་འགའ་ཡང་མེད། །གུག་སྐྱེད་ཅན་ནི་བྱུང་གྱུར་

ནའང་། །ཕྲལ་ཏེ་གུག་སྐྱེད་ཀུན་ལ་སྦྱར། །དཔེར་ན་ཏྱུ་ལ་ཏེ་ཡུའམ། །ཤི་ལ་ཤི་ཐི་ཇི་

བཞིན་ནློ། །གལ་ཏེ་ཕྲལ་ཏེ་ཀླློག་པ་ན། །ཅི་ཕིར་ཕྲལ་ནས་མི་འབི་ཞེས། །རྒློལ་ན་བློད་

སྐད་ཀང་མཚུངས་ཞེས། །དེ་གཉིས་ཁྱད་པར་མེད་པར་བསྒེ། །མྱུར་དུ་བརློད་ཕིར་

ཡིག་ཉུང་ཕིར། །སྒ་གནས་བསྡུས་ཕིར་འདིར་བརེགས་ན། །དེས་ན་འདི་ཡང་དེ་དང་

འདྲ། །དེ་ཕིར་ཕྲལ་ཞིང་མྱུར་བར་བཀླག །དེས་ན་རྒྱ་གར་སྒ་གནས་ཀུན། །བསྡུས་

པས་ཨ་ལས་ཨ་བྱུང་ཞིང་། །ཨེ་ལས་ཨི་བྱུང་ཨློ་ལས་ཨུ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་གནས་

བསྡུས་པ་ཡློད། །གསང་སྔགས་ཀི་ནི་རྒྱུད་རྣམས་ལ། །ཡི་གེ་མང་བློ་བརེགས་པ་

ཡློད། །དེ་ནི་ས་བློན་ཡིན་པའི་ཕིར། །དུས་གཅིག་མི་བརློད་ཕྲལ་ཏེ་བཀླག །
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ད་ནི་བླུན་པློའི་མི་རྣམས་ལ། །བསྟན་ཕིར་བློད་ལ་མེད་པ་ཡི། །ཡིག་འབྲུ་

བརེགས་པ་བཀླག་པའི་ཐབས། །བློད་ཀི་ལུགས་ཀི་འགའ་ཞིག་བརློད། །ཙ་ཚ་ཛ་ལ་

ཡ་སྟ་བཏགས། །བློད་ཀི་ཅ་ཆ་ཇ་བཞིན་བཀླག །གུག་སྐྱེད་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན་

ཏེ། །དཔེར་ན་ཙྱ་ལ་ཙེ་ཡ་བཞིན། །ཏ་ཐ་ད་སློགས་ཡ་སྟ་འབྱུང་། །ཨེ་སྒ་ལྡན་པས་ཕྲལ་

ཞིང་བཀླག །དཔེར་ན་ཏྱ་ལ་ཏེ་ཡ་འམ། །ཐྱ་ལ་ཐེ་ཡ་ཇི་བཞིན་ནློ། །ཛྙ་ཞེས་བ་བའི་ཡི་

གེ་ལ། །རྒྱ་གར་འགར་ཀླློག་ཁ་ཆེ་གཉའ། །བློད་ཀིས་གཉའ་ཞེས་བ་བ་ཀླློག །ཁ་ཆེའི་

ལུགས་སུ་བཀླགས་ན་བདེ། །ཥྞ་ཥྚ་ཥྛ་སློགས་ཡི་གེ་ལ། །ཤ་ལློག་ཤ་རྣལ་གང་བྱུང་

ཡང་། །ས་དང་འདྲ་བར་བ་བ་སྟེ།། སྣྲ་སྟྲ་ས་ྲཞེས་བརློད་པས་འགྲུབ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

མ་ཐློབ་ན། །ཕྲལ་ཏེ་བཀླགས་པས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །སྟཻ་དྷལྟ་བུ་ལ། །སྟཻ་ཡད་དྷྭར་

བཀླགས་པས་འགྲུབ། །དེ་ལ་སློགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །སྔགས་ཀི་བཀླག་ཐབས་མི་

ཤེས་ན། །འདི་མང་བིས་པས་ཅི་ཞིག་ཕན། །དེ་བས་སྔར་བརློད་ཐབས་ལ་འབད། །

དེ་ནས་གཞན་ཡང་རབ་བཤད་བ། །ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གུག་སྐྱེད་བཅས། །ལེགས་

ཤེས་ཁ་ཆེ་ནས་བྱུང་ཞིང་། །ལེ་བདེར་འགྱུར་བའི་ཡི་གེ་བི། །རྛ་རྦ་ཛྙ་ཎ་ྶཎྜ་ཌཱ་ཀྵཿ ། །ས་

རྵ་ནྐ་ནཿྛ ཏྲ་ཊྐ་ཙྪ། ། ཡ་ནྤ་ཏྟ�་རྫ་ནཱ་རྫིྣ་སྣེ�་དྷྲ། །ཤངྐུ་ཎྟ�་རྠ་རེྺ་ཉྫུ་ཉྫུ་རྡྷྭ། །སྟྭ་ཎྟ�་ཀྲློ་སྨྲློ་སྤློ་དྡྷ་

ཎྚ་ཌཱ། །ཀ་ནི་རྦྷྱཥྐ་བིམ་ཕཱ། །ཡ་ཝ ྐ་ཌྷྱ་པྲངྐ། །ངྐ་ཚེ་ཙྪར། །རེངྐ་ཎྜ�་སྲེ་ཀླི་ཀྟྱརྠཿ།། འདི་

རྣམས་ལེགས་པར་ཟུར་ཕིན་ན། །ལེ་བདེ་བར་ནི་འགྱུར་བ་ཡིན། །དེས་ན་གཎྜིའི་

བསྟློད་ཚོགས་ལས། །ཚེག་ཀླློག་སྦྱངས་ན་མཁས་པར་འགྱུར། །འདིར་མང་བརློད་

པས་ཅི་ཞིག་བ། །བཀླག་ཐབས་ལེགས་པར་མི་སློབ་པར། །ཡི་གེར་བིས་པས་ཆློག་

ཤེས་པའི། །རྨློངས་རྣམས་དློན་མེད་མ་གྱུར་ཏམ། །



  17  

ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པ།

དེ་བས་ལེགས་པར་སློབ་འདློད་ན། །ཐློག་མར་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལ། །སློབ་དཔློན་

གི་ནི་ངག་བཞིན་དུ། །རིང་ཐུང་ཕེད་པར་ལེགས་པར་བསབ། །དེ་ལ་གུག་སྐྱེད་བཅས་

ཤེས་ན། །དློན་ཡློད་ཞགས་པའི་གཟུངས་སློགས་ལ། །ཤིན་ཏུ་དལ་བར་བས་ནས་

ནི། །རིང་ཐུང་ཁྱད་ཕེད་བ་ཞིང་བསབ། །

མདློར་ན་སློབ་དཔློན་བརློད་པ་བཞིན། །བློད་ཀླློག་ཤེས་པས་ཞག་

བཅུའམ། །ཟླ་ཕེད་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཏུ། །བསབས་ན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འགྱུར། །སྐད་

གདངས་མ་བཅློས་དལ་བ་དང་། །རིང་ཐུང་ཁྱད་པར་ལེགས་ཕེད་ཅིང་། །སྒ་ཡི་ཟུར་

ཕིན་མི་ཐློགས་པ། །སྔགས་ཀི་ཀླློག་མཐར་ཕིན་པ་ཡིན། །སྔགས་བརློད་རྣམས་ལ་

རྣམ་ཀུན་ཏུ། །གལ་ཆེ་བ་ནི་ས་མཚམས་ཡིན། །དཔེ་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད་དེ་བསབ། །རྒྱ་

ཡིག་ཤེས་ན་གཅིག་པ་ལྟར། །ཀླློག་པ་བསབ་ན་མི་ཤེས་པས། །ས་མཚམས་གང་དང་

གང་ཡིན་པ། །རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ལེགས་ཤེས་འགྱུར། །

རྒྱ་གར་གི་སྐད་དང་སྔགས་ཀི་བཀླག་ཐབས་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་

པའློ། །     ། །

དེ་ལྟར་འདིར་ནི་ཁློ་བློས་འབད་དེ་བིས་པ་གང༌། །མཁས་པ་སློབ་པར་འདློད་

པའི་བིས་པ་གཞུག་ཕིར་ཡིན། །འློན་ཀང་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ལན་འགའ་གཟིགས་

གྱུར་ནའང༌། །དེ་ཡང་དློན་མེད་མི་འགྱུར་བློ་གློས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་སམ་དང༌། །དེ་ཉིད་

ལེགས་པར་ཤེས་ན་ཀླློག་གི་སློབ་དཔློན་ཤེས་ལ་རབ་ཏུ་མཁས་པར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་

མཁས་པ་རྣམས་ཀང་ཁེངས་པ་དློར་ནས་འདི་བིས་ལེགས་པར་སློབ་གྱུར་སམ། །བརེ་

བས་འདི་བིས་པ་ལས་དུབ་པར་གྱུར་བའི་བསློད་ནམས་གང་ཡློད་པ། །དེས་ནི་འགློ་
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དགེ་བསེན་བསོད་ནམས་རེ་མོ།

བ་མཐའ་དག་བང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་སྤློད་པ་མཆློག་ལ་གནས་ཀི་བར། །གང་དང་གང་

བརློད་དེ་དག་དློན་གསལ་དློན་ལ་བརློད་པའི་ཟུར་ཕིན་རབ་ཏུ་མཁས། །ལེགས་སྦྱར་

རྒྱ་མཚོའི་བློ་གློས་ཡངས་པའི་གཟུངས་ཀི་རེ་མློ་མཆློག་ནི་ཐློབ་པར་ཤློག །

ཡི་གེའི་བཀླག་ཐབས་བིས་པ་བདེ་བག་ཏུ་འཇུག་པ་ཞེས་བ་བ། དགེ་བསེན་

བསློད་ནམས་རེ་མློས་སྦྱར་བའློ། །  རྐེད་སས་དམ་པ་དང༌། དཔལ་ས་སྐྱའི་དབེན་

གནས་དམ་པར་སྦྱར་བའློ། །ཕག་ལློ་རའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་ཚར་བར་བགིས་སློ། །  

ཞུ་བ་པློ་ཞང་སྟློན་ཕུར་བུ་པས་བགིས་སློ། །    ། །   

ༀ་ཡེ་དྷ་རྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུ་ནེ་ཥཱ་ན་ཐཱ་ག་ཏློ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡློ་ནི་རློ་དྷ་

ཨེ་ཝཾ་བཱ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།
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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་སློ་མློ་སྟློང་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་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནབུདདྷཱནཱཾ། 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། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
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ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག




