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བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་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་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་ལྷག་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་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། བླ་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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༄༅། །འབྱུང་རྩིས་མན་ངག་ཟླ་བའྩི་ 

འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་ 

བཞུགས་སོ།།

༄༅།།འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ། བླ་མ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་

པའི་དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཇི་ལྟའི་གནས་ལུགས་མངློན་གཟིགས་ནས། །ཇི་

སྙེད་ཐུགས་རེའི་གཞན་དབང་གིས། །འགློ་ལ་ཕན་བདེའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །གཏེར་ཆེན་

བླ་མ་ལ་ཕག་འཚལ། །མཁྱེན་བརེའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀེ་ས་རར། །རབ་སྙན་ལེགས་བཤད་

བུང་བའི་དབངས། །བསྒྱུར་མཁས་རྒྱལ་སས་གཞློན་ནུའི་སྐུ། །འཇམ་པའི་དབངས་

ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞུ་འཕྲུལ་ལེན་འཆང་སྐྱེས་བུ་ནི། །བཞི་ཚན་བཞི་དང་དུ་ཧ་

ར། །ལློ་པཎ་དམར་ནག་ཁ་གསུམ་དང་། །ཁྱུང་ཕུག་བརྒྱུད་པར་བཅས་ཀུན་

རྒྱལ། །བདག་བླློའི་ཡློལ་གློ་དཀར་ནག་གི། །རིས་རིགས་བདུད་རིས་འགེངས་མཛད་

པ། །རྒྱལ་སས་མཆློག་དང་ཟླུམ་ཆེན་རེ། །རྒྱ་སྟློན་རྣམས་ལའང་དྲིན་ཕག་

འབུལ། །མང་ཐློས་ཉི་མ་དང༌བལ་བའི། །འགློ་བླློའི་མཚན་མུན་བསལ་བའི་

ཆེད། །འབྱུང་བ་རིས་ཀི་མན་ངག༌གནད། །གཅེས་བཏུས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་སྤློ། །
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

ལེའུ་དང་པློ།

སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

དེ་ལ་སྤི་ཡི་རྣམ་བཞག་དང་། །བེ་བག་སློ་སློའི་བསྐློར་འགློ་སྟེ། །རྣམ་པ་གཉིས་ལས་

དང་པློ་ནི། །གཙུག་ལག་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་རྣམས་སུ། །རང་བཞིན་གནས་ཆགས་སྦལ་

སིད་སྣློད་སྤྲུལ་བཅུད་བཤད་པ་ཡི། །རུས་སྦལ་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བཤད། །

སློང་པློ་དགུ་འདུས་ལས། ཀེ། ཉློན་ཅིག་འདུས་པའི་འཁློར་རྣམས་ཀུན། །རང་

བཞིན་གནས་པའི་རུས་སྦལ་དང་། །ཆགས་དང་སིད་པའི་རུས་སྦལ་དང་། །དེ་ལས་

སྤྲུལ་དང་བཤད་པ་ཡིས། །རུས་སྦལ་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བསྟན། །ཞེས་སློ། །

དེ་ལས་སྣང་ལུགས་ཆགས་སིད་དེ། །མཚོན་བེད་སྤྲུལ་པའི་རུས་སྦལ་

གིས། །མཚོན་ལས་སྟློན་པས་གཙུག་ལག་བསྟན། །དེ་ཕིར་དགློས་དློན་སྙིང་པློ་

ནི། །ར་བ་སིད་པའི་རུས་སྦལ་དེ། །གན་རྐྱལ་དག་ཏུ་གནས་པ་ཡི། །མགློ་བློ་ལྷློར་

བསྟན་མེ་ཡི་ཁམས། །གློ་གཡས་ཤར་བསྟན་ཤིང་གི་ཁམས། །གློ་གཡློན་ནུབ་བསྟན་

ལྕགས་ཀི་ཁམས། །མཇུག་མ་བང་བསྟན་ཆུ་ཡི་ཁམས། །ཡན་ལག་མཚམས་བཞི་ས་

ཡི་ཁམས། །

དེ་ལ་བརི་བ་རི་བེད་ཀི། །གཙུག་ལག་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ཡིན། །བརི་བའི་

གཞི་ནི་འབྱུང་ལྔ་སྟེ། །ཤིང་མེ་ས་ལྕགས་ཆུ་ལྔ་པློ། །དེ་རྣམས་མ་བུ་དག་གློགས་

རི། །ཤིང་མ་ཆུ་ལ་ཆུ་མ་ལྕགས། །ལྕགས་མ་ས་ལ་ས་མ་མེ། །མེ་ཡི་མ་དེ་ཤིང་ཡིན་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

ནློ། །ཤིང་བུ་མེ་ལ་མེ་བུ་ས། །ས་བུ་ལྕགས་ལ་ལྕགས་བུ་ཆུ། །ཆུ་ཡི་བུ་དེ་ཤིང་ཡིན་

ནློ། །ཤིང་དག་ལྕགས་ལ་ལྕགས་དག་མེ། །མེ་དག་ཆུ་ལ་ཆུ་དག་ས། །ས་ཡི་དག་དེ་

ཤིང་ཡིན་ནློ། །ཤིང་གློགས་ས་ལ་ས་གློགས་ཆུ། །ཆུ་གློགས་མེ་ལ་མེ་གློགས་

ལྕགས། །ལྕགས་ཀི་གློགས་དེ་ཤིང་ཡིན་ནློ། །དེ་ནི་འབྱུང་བའི་སྐློར་མགློ་སྟེ། །སྐློར་

མགློ་ཀུན་གི་སྤི་རུ་བཞག །

འབྱུང་བ་ལ་འང་ངློ་བློ་དང་། །ངེས་ཚིག་དབེ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད། །བེད་ལས་

ལྔ་ལས་དང་པློ་ནི། །བརགས་ན་དབེན་ཕིར་མ་གྲུབ་སྟེ། །དེ་ལས་རང་བཞིན་འབྱུང་

ཕིར་ངེས། །དབེ་བ་ལྔ་འམ་དེ་ཡི་སྟེང་། །མཁའ་རླུང་རི་བསྣན་བདུན་བརྒྱད་

སིད། །ཤིང་སློགས་རིམ་བཞིན་གཡློ་སེག་དང་། །ས་གཅློད་བརླན་ལྔའི་མཚན་ཉིད་

འཛིན། །བེད་ལས་མ་འཁྲུགས་བདེ་སྟེར་ཞིང་། །འཁྲུགས་ན་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་

བསྐྱེད། །དེ་ཕིར་འབྱུང་འདུས་ཕུང་པློ་ལ། །རྣམ་རློག་ལས་བསྐྱེད་འདུ་བ་ཡི། །ནད་དང་

ཡེ་འབློག་གཤེད་བཞིས་སྤློད། །བདེ་སྡུག་མ་ལུས་འབྱུང་བས་བེད། །དེ་བསལ་ཕིར་

ན་རིས་འདི་གཅེས། །

རི་བེད་གཙུག་ལག་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །རང་བཞིན་གཞི་དང་འཁྲུལ་སྣང་

ངློ་། །རང་བཞིན་གཞི་ཡི་གཙུག་ལག་ནི། །སྣང་སིད་འབྱུང་བ་ལྔར་སྣང་བ། །ཀུན་ཀང་

ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཏེ། །མཐའ་དབུས་མེད་ཅིང་འདུས་མ་བས། །མ་རིག་འཁྲུལ་

སྣང་གཙུག་ལག་ལ། །རི་བའི་གཞི་དང་རི་ཐབས་གཉིས། །བརི་གཞི་ལ་འང་རྣམ་བཞི་

སྟེ། །འབྱུང་བ་རང་རྒྱུད་སྣང་བ་ཡུལ། །སྤློད་བེད་ཡིད་དང་འཛིན་པ་སེམས། །འབྱུང་

བ་ཕི་ནང་བར་གསུམ་གི། །ནང་གི་ཁམས་ལྔ་ནི། སྙིང་མེ་ཁམས། གློ་བ་ལྕགས་
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

ཁམས། མཆིན་པ་ཤིང་ཁམས། མཚེར་པ་ས་ཁམས། མཁལ་མ་ཆུ་ཁམས། དབེ་བས་

རང་རྒྱུད་གཏན་ལ་འབེབས། །དབང་ཡུལ་ཅིར་སྣང་འབྱུང་བ་རུ། །ཤེས་པ་དེ་ནི་སྣང་

བ་ཡུལ། །དེ་དག་ཕན་ཚུན་འབྱུང་བ་ཡི། །གཅློད་འབལ་བསམ་པ་སྤློད་བེད་ཡིད། །དེ་

ཡི་སྐྱློན་དང་ཡློན་ཏན་དག །འཛིན་པ་སེམས་ཀི་གབ་རེར་གགས། །

རི་ཐབས་བསྡུ༌ན་རྣམ་པ་དགུ །ཁམས་ལློ་སེ་བ་སར་ཁ་དང་། །ཟླ་ཞག་དུས་

ཚོད་གཟའ་སྐར་རློ། །དང་པློ་ཁམས་ནི་ཀེག་ཤིང་དང་། །ཇི་མེ་ཀུངས་ས་ཤངས་

ལྕགས་ཏེ། །འུ་ཆུ་རུས་ཆེན་ལྔ་རུ་གགས། །དེ་དག་སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་ཀང་། །སྐད་

འགགས་གེ་བ་འདར་ཀེག་ཤིང་། །སློ་བར་སྒ་འདློན་ཇི་མེ་སྟེ། །ལྟེ་ཁུང་དབུགས་སྡུད་

ཀུངས་ས་དང་། །ཁ་གདངས་ལྕེ་འཕར་སྣ་ནས་དབུགས། །འློང་བ་དེ་ནི་ཤངས་ལྕགས་

ཁམས། །མཆུ་སྡུད་མཆུ་འཛུམ་འུ་ཆུར་བཤད། །ཁམས་ལློ་སྦྱར་བའི་མཐུན་སེབས་

ནི། །ཤིང་ཁམས་ཀེག་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། །སྟག་ཡློས་བྱུང་ན་དབང་ལློ་སྟེ། །བི་ཕག་

མ་ལ་ར་སྦྲུལ་བུ། །ཁྱི་འབྲུག་གློགས་ལ་བ་སྤེལ་དག། །ལུག་ནི་འཆད་ཆེན་འཆད་ཆུང་

གང་། །དབང་གཟའ་ཕུར་བུ་དབང་སྐར་ནི། །ཤར་སྐར་དྲུག་ཡིན་ཀུན་ལ་འགེ། །

གཉིས་པ་ལློ་འགློས་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །འབྱུང་རིས་ཐློག་མར་གསུངས་པའི་

ཚེ། །ཐེ་སེ་བང་སད་བི་བའི་སྟེང་། །གནས་ཕིར་བི་བ་ལློ་མགློར་བཞག །དེ་ནས་གང་

སྟག་ཡློས་འབྲུག་སྦྲུལ། །ར་ལུག་སྤེ་འུ་བ་ཁྱི་ཕག །ཕློ་ལློ་མློ་ལློའི་དབེ་བ་ནི། །བི་སྟག་

འབྲུག་ར་སྤེལ་ཁྱི་ཕློ། །གང་ཡློས་སྦྲུལ་ལུག་བ་ཕག་མློ། །རེ་རེའང་དབང་ཐང་ལྔ་ལྔ་

རུ། །ཕེ་བས་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུར་འགྱུར། །དེ་རྣམས་གནས་ལུགས་ཕློགས་བསྟན་

པ། །ཤར་སྟློད་སྟག་ལ་ཤར་སད་ཡློས། །ཤར་ལྷློ་མཚམས་ན་འབྲུག་སེ་ལྔ། །ལྷློ་སྟློད་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

སྦྲུལ་ལ་ལྷློ་སད་ར། །ལྷློ་ནུབ་མཚམས་ན་ལུག་གནས་སློ། །ནུབ་སྟློད་སྤེ་འུ་ནུབ་སད་

བ། །ནུབ་བང་ཁྱི་ཡི་གནས་ལུགས་ཡིན། །བང་སྟློད་ཕག་ལ་བང་སད་བི། །བང་ཤར་

མཚམས་ན་གང་སེ་ལྔ། །ཀུན་ལའང་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞི། །

སློག་ནི་གནས་ཕློགས་འབྱུང་བ་སྟེ། །སྟག་ཡློས་སློག་ཤིང་ར་སྦྲུལ་མེ། །བ་

སྤེལ་ལྕགས་ལ་བི་ཕག་ཆུ། །གང་ལུག་ཁྱི་འབྲུག་བཞི་སློག་ས། །སློག་གི་མ་ནི་བླ་རུ་

གགས། །སློག་དང་དབང་ཐང་གཅིག་པ་སྟེ། །ཁ་ཡན་ཡིན་ཏེ་དབང་ཐང་ནི། །སློག་གི་

མར་སློང་ཁློང་ནློང་ལློ། །དབང་ཐང་བུར་གྱུར་སེ་ཤིག་དང་། །དབང་ཐང་གློགས་གྱུར་

ཁ་རལ་ཏེ། །དབང་ཐང་དགར་གྱུར་མདུན་ཁུར་རློ། །

དེ་ནས་ལུས་ཀི་ལྡེ་མིག་ནི། །སྟག་ཡློས་བ་སྤེལ་ཁམ་ནས་ཆུ་རི། །གང་ལུག་

ར་བི་ཟིན་ཤིང་ནས་རི། །ཁྱི་འབྲུག་ཕག་སྦྲུལ་དྭ་ནས་ལྕགས་རི། །ལྕགས་ཆུ་མེ་ས་ཤིང་

དུ་བགང་། །དབང་ཐང་ལུས་གཉིས་བབས་ས་བསྟུན། །དེ་ལྟར་ལློ་འགློས་དྲུག་ཅུ་

ཡི། །ཁྱིམ་མཚེས་སློ་སློའི་ལུས་ཀི་ཁམས། །གཅིག་ཕིར་ཁ་སློག་སུམ་ཅུར་

གགས། །དབང་ཐང་ལྡེ་མིག་བསྟན་པ་ནི། །ཕློ་ལློ་གནམ་ལློར་ཤར་བའི་ཚེ། །གཅིག་

བཅུ་རང་ལ་གཉིས་གསུམ་མ། །བཞི་ལྔ་དག་ལ་དྲུག་བདུན་གློགས། །བརྒྱད་དགུ་བུ་

རུ་ཤེས་པར་བ། །མློ་ལློ་གནམ་ལློར་ཤར་བའི་ཚེ། །གཅིག་གཉིས་རང་ལ་གསུམ་

བཞི་མ། །ལྔ་དྲུག་དག་ལ་བདུན་བརྒྱད་གློགས། །དགུ་དང་བཅུ་ནི་བུ་ཡིན་ཏེ། །ལློ་རྒན་

དྲུག་ཅུའི་ཕློ་མློ་གཉིས། །སྦྲགས་མ་རེ་རེ་དབང་ཐང་གཅིག །དེ་ཕིར་བུ་འདེད་སུམ་

ཅུར་འགྱུར། །

དེ་ནས་ཀླུང་རའི་ལྡེ་མིག་ནི། །སྟག་ར་ཁྱི་གསུམ་ཀླུང་སྤེལ་ལྕགས། །བི་འབྲུག་
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སྤེལ་གསུམ་ཀླུང་སྟག་ཤིང་། །བ་གང་སྦྲུལ་གསུམ་ཀླུང་ཕག་ཆུ། །ཕག་ལུག་ཡློས་

གསུམ་ཀླུང་སྦྲུལ་མེ། །དེ་དག་མཐུན་གསུམ་སེབས་པ་སྟེ། །འབྱུང་བ་ས་ཡི་ཀླུང་ར་

མེད། །དེ་ལྟར་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་སྟེང་། །རབ་ཀླུང་སྐྱེས་པའི་སེ་བ་དང་། །མ་ཀླུང་

སྐྱེས་པའི་སར་ཁ་བསྣན། །དྲུག་དྲུག་དག་ཏུ་རི་བ་འང་ཡློད། །

ལློ་ལའང་དཀྱུས་ལྡློག་རྣམ་པ་གཉིས། །དཀྱུས་མ་ཤིང་བི་ཤིང་གང་དང་། །མེ་

སྟག་ལ་སློགས་བུ་འདེད་ཀིས། །རིམ་བཞིན་ཆུ་ཕག་བར་དུ་སྦྱར། །ལྡློག་པ་ལློ་ཡི་སྐློར་

འགློ་ནི། །སྐྱེས་པ་བུ་ལྔ་སྟག་ནས་སྦུབ། །བུད་མེད་མ་ལྔ་སྤེ་འུ་ནས། །གེན་དུ་བཀན་

ལ་ལློ་གངས་བགང་། །དཔེར་ན་ཤིང་ཕློ་བི་བ་ལ། །ཕློ་ནི་མེ་སྟག་མློ་ཆུ་སྤེལ། །སྐློར་

འགློ་བས་ནས་གེན་ཐུར་རི། །གང་བབས་དམིགས་བཟུང་འགེལ་པ་ལྟ། །ཕློ་ཁྱི་གནམ་

སྒློ་ཕག་ས་སྒློ། །མློ་གནམ་འབྲུག་ལ་ས་སྒློ་སྦྲུལ། །གང་ལུག་གཉིས་ནི་ཕུང་གློད་

ལྔ། །བ་སྤེལ་གཉིས་ནི་བེ༌བལ་ལྔ། །བི་ར་གཉིས་ནི་རུས་ཆློད་ལྔ། །སྟག་ཡློས་གཉིས་

ནི་འབློར་པ་ལྔ། །ཡར་ལྔ་བགངས་པ་འཇུ་ཐག་སྟེ། །མར་ལྔ་ས་ཡི་རེན་ཕུར་

ཡིན། །ཡར་བརྒྱད་བགངས་པ་གནམ་བརྒྱངས་ལ། །མར་བརྒྱད་བགངས་པ་ས་

བརྒྱངས་ཡིན། །རང་གི་ལློག་མེན་སློག་དབང་གཉིས། །རང་ལློའི་སློག་དབང་གཉིས་

ཀ་ཡི། །དག་རུ་གྱུར་ཚེ་ཕློ་ལློ་དང་། །མློ་ལློ་སློ་སློ་ཕན་ཚུན་དུ། །རང་བདུད་ཆད་ཅིང་

གཞན་བླ་འཁྱམས། །དཔེར་ན་ལློག་མེན་ཤིང་སྟག་ལ། །ས་ཁྱི་ས་འབྲུག་བདུད་གཅློད་

དང་། །ས་ཡི་གང་ལུག་བླ་འཁྱམ་མློ། །དེ་བཞིན་ལློག་མེན་ཤིང་ཡློས་ཚེ། །ས་གང་ས་

ལུག་བདུད་ཆད་ཅིང་། །ས་ཡི་ཁྱི་འབྲུག་བླ་འཁྱམས་འགྱུར། །དེ་ཡིས་ཀུན་ལ་འགེ་

བར་བ། །ཤིང་གིས་ཕ་ཁུ་མེས་གསུམ་བརི། །མེ་ཡིས་བུ་ཚ་མ་སད་བརི། །ས་ཡིས་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

ས་ཞིང་ཡུལ་མཁར་བརི། །ལྕགས་ཀིས་ཞང་ཉེ་ནློར་དང་གློགས། །ལྷ་དང་བསྲུང་མ་

བརི་བར་བ། །ཆུ་ཡིས་གཉན་ལམ་མཐའ་བཞི་བརི། །དེ་ལས་གཞན་ཡང་བཤད་པར་

བ། །གཅིག་པ་རང་ཀེག་གཉིས་ནད་དག། །གསུམ་པ་བེ༌བལ་བཞི་བཞི་གཤེད། །ལྔ་

པ་ལྔ་ཐུན་དྲུག་དྲུག་འབས། །བདུན་པ་བདུན་ཟུར་ཤེས་པར་བ། །ཡར་གི་བཞི་གཤེད་

ན་རེས་དང་། །མར་གི་བཞི་གཤེད་འཆི་རེས་ཏེ། །དེ་ལ་ལློ་སྐར་ཆེ་བའང་ཟེར། །དེ་

ཡི་བདུན་ཟུར་སྐར་ཆུང་ཡིན། །དཔེར་ན་བི་བ་ལློ་པ་ཡི། །གནམ་ལློ་ཡློས་ཤར་སྐར་

ཆེན་ཏེ། །བ་ཤར་སྐར་ཆུང་གཞན་དུ་ན། །ཕི་ཡི་རློ་འདློད་ཆེ་ཆུང་ཟེར། །དེ་ཡིས་ཀུན་

ལ་འགེ་བར་བ། །མེ་དང་ཆུ་ཡི་སྟག་སྦྲུལ་དང་། །ཤིང་ལྕགས་མེ་སྤེལ་མེ་ལྕགས་

བ། །ལྕགས་ཆུ་ཤིང་ཕག་མེའི་བི་བ། །དེ་རྣམས་ནག་འཐུས་ལློ་རུ་གགས། །སྟག་ནས་

བའི་བར་མེ་བརྒྱད་དང་། །ཁྱི་ནས་གང་བར་ལྕགས་བཞིའི་ལློ། །ལྕགས་ཀི་བ་ཁྱི་ས་

གང་འབྲུག །མེ་སྤེ་ཆུ་སྦྲུལ་སྐར་ཆུང་དྲུག །མེ་ཆུའི་སྟག་དང་ལྕགས་ཆུ་སྦྲུལ། །ཆུ་ཤིང་

སྤེའུ་ཤིང་ཕག་རྣམས། །གདུག་པ་ཅན་གི་ལློ་བདུན་ནློ། །མེ་སྦྲུལ་ཆུ་ཡི་བ་ཕག་

དང་། །ཤིང་བ་ལྕགས་ཀི་ཕག་ལུག་སྟེ། །ས་བ་བདུན་ནི་ལྟས་ངན་ལློ། །ས་འབྲུག་

ལྕགས་ལུག་ས་སྤེ་དང་། །ལྕགས་བ་ལྕགས་ཁྱི་མེ་མློ་ཕག །མེ་གང་ཐན་པ་ལློ་བདུན་

ནློ། །མེ་ར་ཆུ་བིའི་ལློ་གཉིས་ལ། །གནམ་སའི་བ་ར་ཞེས་སུ་གགས། །ལྕགས་བི་ནས་

བཟུང་ལྕགས་ཕག་བར། །ཐན་སྐྱེས་ལློ་ནི་བཅུ་གཉིས་སློ། །

ལྕགས་གང་ཤིང་ལུག་མེ་ཁྱི་དང་། །ཆུ་འབྲུག་དུར་མི་ནག་པློ་བཞི། །ཆུ་ཡི་

སྟག་སྦྲུལ་ལྕགས་སྤེ་གསུམ། །ལྡིང་ནག་བུ་གསུམ་བ་བ་ཡིན། །སེ་བ་གཉིས་ནག་ལ་

སྐྱེས་པའི། །སྟག་སྤེལ་ཕག་སྦྲུལ་ལློ་བཞི་ལ། །ལློ་ནག་མཆེ་བ་ཅན་དུ་གགས། །ཆུ་ཡི་
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བི་ར་བ་ཡློས་བཞི། །ས་ཡི་ཕག་འབྲུག་བ་དང་ཡློས། །མེ་འབྲུག་མེ་བ་ཆུ་གང་

རྣམས། །སིན་ཁྱེར་ལློ་ནི་བཅུ་གཅིག་ཡིན། །མེ་ར་ཆུ་བ་ཤིང་ཡློས་དང་། །ལྕགས་བ་

ཐེར་འདྲེ་མི་བཞི་ཡིན། །

སེ་ཕྲེང་དང་པློའི་ཤིང་གང་དང་། །བར་པའི་ས་སྦྲུལ་ཤིང་ཕློ་ཁྱི། །འློག་མའི་ཆུ་

ལུག་སའི་བི་ཕག །ཤིང་ལུག་ལྕགས་བི་རྣམ་པ་བརྒྱད། །འབྱུང་བ་ལྔ་ལྡན་ལློ་ཡིན་

ནློ། །སེ་ཕྲེང་དང་པློའི་མེ་ཡློས་དང་། །ཆུ་བ་ས་ལུག་ལྕགས་སྤེལ་བཞི། །བར་པའི་ཆུ་

སྦྲུལ་འློག་མ་ཡི། །མེ་ཡློས་ལྕགས་སྟག་ལྕགས་ཁྱི་གཉིས། །ཆུ་ཡི་བི་ཕག་བཅུ་པློ་

ནི། །འབྱུང་བ་གཉིས་ལྡན་ལློ་ཡིན་ནློ། །ལྕགས་སྤེལ་ལྕགས་ཕག་མེ་འབྲུག་སྦྲུལ། །ས་

ལུག་ལྕགས་ཁྱི་ཤིང་སྦྲུལ་དང་། །མེ་བ་ཡུགས་ས་ལློ་བརྒྱད་དློ། །ཤིང་སྟག་ལྕགས་

སྤེལ་མེ་ཕློ་སྟག །ཆུ་ཡི་སྟག་སྦྲུལ་ཕག་སྤེལ་བཞི། །ས་ཁྱི་དྭ་ཕྲུག་ལློ་བརྒྱད་དློ། །ཐ་ཆུང་

ལློ་བཞི་རྭ་རུ་དང་། །ར་བ་བཞི་ནི་བསེ་རུ་སྟེ། །འབིང་པློ་བཞི་ལ་འཆློལ་བུར་གགས། །

གསུམ་པ་སེ་བ་དགུ་ཡིན་ཏེ། །གཅིག་དཀར་གཉིས་ནག་གསུམ་མཐིང་

དང་། །བཞི་ལང་ལྔ་སེར་དྲུག་དཀར་དང་། །བདུན་དམར་བརྒྱད་དཀར་དགུ་དམར་

ཏེ། །ལྷ་བདུད་བསེན་མློ་ཀླུ་ས་བདག །རྒྱལ་བཙན་ལྷ་དང་མ་མློ་ཡི། །མེ་ལློང་ཞེས་པ་

རིམ་བཞིན་སྦྱར། །དཀར་གསུམ་ལྕགས་ལ་ནག་མཐིང་ཆུ། །བཞི་ལང་ཤིང་ལ་ལྔ་

སེར་ས། །དགུ་དམར་བདུན་དམར་མེ་ཡིན་ནློ། །བརྒྱད་དཀར་གཉིས་ནག་ལྔ་སེར་

གསུམ། །སྟག་སྤེལ་ཕག་སྦྲུལ་བཞི་ལ་དབང་། །བདུན་དམར་བཞི་ལང་གཅིག་དཀར་

གསུམ། །བི་ར་བ་ཡློས་བཞི་ལ་དབང་། །དགུ་དམར་དྲུག་དཀར་གསུམ་མཐིང་

གསུམ། །གང་ལུག་ཁྱི་འབྲུག་བཞི་ལ་དབང་། །
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

དེ་ཡང་ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ་ལ། །སློག་ལུས་དབང་ཐང་དབེ་བ་ཡི། །སེ་བ་དྲུག་ཅུ་

ཚན་གསུམ་སྟེ། །བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་འབྱུང་། །དེ་ཕིར་བརྒྱད་ཅུ་སྐློར་ཞེས་

གགས། །སེ་ཕྲེང་གློང་མའི་གཅིག་དཀར་ནས།།དྲུག་ཅུ་གངས་ལྡློག་ལྔ་རུ་ཟད། །དེ་

ནས་བར་པའི་བཞི་ལ་བགློངས། །བརྒྱད་ཟད་འློག་མའི་བདུན་ལ་འཁློར། །དེ་ཡི་ཐ་མ་

གཉིས་སུ་ཟད། །སར་ཡང་སེ་ཕྲེང་གློང་མ་ཡི། །ཕློ༌བང་དང་པློའི་གཅིག་ལ་འཁློར། །དེ་

ལྟར་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ཡང་། །ཆད་ལྷག་མེད་པར་འཁློར་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་ཡར་བཞི་

སློག་སེ་སྟེ། །མར་བཞི་དབང་སེ་གང་སྐྱེས་ལུས། །མཐུན་གསུམ་ཀླུང་རའི་སློག་སེར་

སྦྱར། །དཔེར་ན་ད་ལྟའི་ཤིང་བི་ཡི། །ལུས་སེ་གཅིག་དཀར་ལ་བབས་དུས། །ཡར་

བཞི་བདུན་དམར་སློག་སེ་དང་། །མར་བཞི་བཞི་ལང་དབང་སེ་སྟེ། །ཀླུང་སེ་ཤིང་སྟག་

སློག་སེར་སྦྱར། །དེ་དག་གིང་དགུ་ལས་འཚོལ་ན། །སྐྱེས་པའི་སེ་བ་དབུས་བཞག་

པས། །སློག་ནི་ལྷློ་ནུབ་མཚམས་ན་གནས། །དབང་ཐང་བང་ཤར་ལུས་ནི་

དབུས། །བསྐློར་སེ་ཁ་བློ་གིང་དགུ་སྟེ། །ལྔ་སེར་རུས་སྦལ་ལྟློ་ལ་གབ། །ལི་ལ་དགུ་

དམར་ཁློན་གཉིས་ནག །དྭ་ལ་བདུན་དམར་ཁེན་ལ་དྲུག །ཁམ་ལ་གཅིག་དང་གིན་

བརྒྱད་དཀར། །ཟིན་མཐིང་ཟློན་ལ་བཞི་ལང་སྟེ། །གློ་རིམ་ཇི་བཞིན་བ་འཕུར་

ནི། །དབུས་ནས་གནམ་ལྕགས་རི་བློ་དང་། །མེ་ཆུ་ས་ཤིང་རླུང་ནས་དབུས། །སྐྱེས་སེ་

དབུས་བས་བ་འཕུར་ལྟར། །བརྒྱད་བརྒྱད་ཀིས་བསྐློར་དགུ་ཚན་དགུ། །གཅིག་བཅུ་

བཅུ་དགུ་ཉེར་བརྒྱད་དང་། །སློ་བདུན་ཞེ་དྲུག་ང་ལྔ་སྟེ། །རེ་བཞི་དློན་གསུམ་ག་

གཉིས་དང་། །གློ་གཅིག་རྣམས་ལ་དབུས་སུ་འཚོག །བསྐློར་ལུགས་དབུས་ནས་ཤར་

དུ་ཐློན། །ཕློ་ལློ་དྲུག་པློ་གཡློན་བསྐློར་དང་། །མློ་དྲུག་གཡས་བསྐློར་དུ་ལློན་
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

བགང་། །རང་རང་རྒྱབ་ནས་དབུས་སུ་འཇུག །སར་ཡང་དབུས་ནས་བ་འཕུར་

གིས། །གང་བབས་སེ་བ་ངློས་བཟུང་བ། །སྐྱེས་སེ་བདེ་བླག་འཚོལ་འདློད་ན། །གནམ་

ལློའི་སེ་བ་དབུས་བཞག་ནས། །བ་འཕུར་ཁློ་ནས་སེ་བ་རེར། །བཅུ་ཚན་རེ་རེ་བགང་

བ་ཞིང་། །བཅུ་ཁ་མ་ལློངས་རེ་རེ་བརི། །ཡང་ན་དབུས་འཚོག་ལློ་ལློངས་དང་། །ད་

ལྟའི་གནམ་ལློའི་སེ་བ་སྤད། །དེ་ནས་དབུས་འཚོག་མ་ལློངས་པའི། །ལློ་གངས་གནམ་

ལློའི་སེ་བ་ནས། །བཟུང་སྟེ་ལུགས་འབྱུང་བགངས་པའི་གངས། །གང་བབས་སྐྱེས་

སེར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གཞན་ཡང་ར་བསེ་ལ་སློགས་བཤད། །མེ་ལྕགས་ཆུ་གསུམ་ར་

རུ་དང་། །ས་ཤིང་གཉིས་པློ་བསེ་རུ་སྟེ། །ནག་མཐིང་དམར་གཉིས་སྟེང་བབས་

ན། །བར་གི་རློ་འདློད་ཅེས་སུ་བཤད། །གཅིག་དཀར་ལ་སློགས་རིམ་པ་བཞིན། །བིས་

པ་སྐྱེས་དར་ཤར་པློ་དང་། །ཡུགས་ས་བན་བློན་བུད་མེད་དང་། །ཞང་བླློན་དང་ནི་རད་

པློ་ལ། །གཉན་པས་གཉིས་ནག་ཅེས་སུ་བཏགས། །གནམ་སྒློ་ཕློ་དྲུག་མློའི་གཅིག་

དཀར། །ས་སྒློ་ཕློའི་གཉིས་མློའི་བཞི་ལང་། །

ར་བ་བཞི་པློ་གཅིག་དཀར་ཚེས། །འབིང་པློ་བཞི་ལ་བཞི་ལང་ཚེས། །ཐ་ཆུང་

བཞི་ལ་བདུན་དམར་ཚེས། །རིམ་པར་དེད་པས་ཚེས་ལ་འཁློར། །ཉིན་མཚན་དུས་

གཉིས་ཐློག་མ་ལ། །ཚེས་སེ་སྦྱར་ནས་དེད་པ་ཡིས། །ཉིན་དགུ་མཚན་དགུ་དུས་ལ་

འཆར། །

བཞི་པ་སར་ཁ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །ལྷློ་ནས་གཡས་བསྐློར་རིམ་པ་བཞིན། །ལི་

མེ་ཁློན་ས་དྭ་ལྕགས་དང་། །ཁེན་གནམ་ཁམ་ཆུ་གིན་རི་དང་། །ཟིན་ཤིང་ཟློན་རླུང་སར་

ཁ་བརྒྱད། །མཁའ་རི་རླུང་ཡང་སར་བས་པས། །མདློ་དློན་འབྱུང་བ་ལྔ་རུ་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

འགྱུར། །སྐྱེས་པ་ལི་ནས་ཁློན་ཕློགས་བསྐློར། །བུད་མེད་ཁམ་ནས་ཁེན་ཕློགས་

བསྐློར། །བཅུ་ཁ་མ་ལློངས་རེ་རེ་སྟེ། །བཅུ་ཁ་ལློངས་ནས་ཟུར་ལ་མཆློངས། །སར་

ཁའི་བཟང་བཞི་ངན་བཞི་ནི། །ལི་ཁམ་གཉིས་དང་ཁེན་ཁློན་གཉིས། །དྭ་གིན་གཉིས་

དང་ཟིན་ཟློན་གཉིས། །ཕན་ཚུན་གནམ་སན་རབ་ཀི་རབ། །ལི་ཟིན་ཁམ་ཟློན་དྭ་ཁེན་

དང་། །གིན་ཁློན་གཉིས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ། །སློག་འཚོ་གནས་པ་རབ་ཀི་

འབིང་། །རླུང་མེ་ས་ལྕགས་རི་གནམ་དང་། །ཆུ་ཤིང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་

གཅིག །བསྐྱེད་པ་དཔལ་བསྐྱེད་རབ་ཀི་ཐ། །ཕྱྭ་ལློན་རང་རང་ཕློགས་ན་སྟེ། །ཕེ་ན་

ལྕགས་མེ་གནམ་རི་བཞི། །ཕྱྭ་ལློན་འབིང་རབ་ས་ཆུ་དང་། །ཤིང་རླུང་ཕྱྭ་གཡང་འབིང་

གི་འབིང་། །མེ་རི་རླུང་གནམ་ལྕགས་ཆུ་དང་། །ཤིང་ས་གནློད་པ་འབིང་གི་ཐ། །ལྕགས་

མེ་ས་རླུང་གནམ་ཤིང་དང་། །རི་ཆུ་འདྲེ་ལྔ་ཐ་མའི་རབ། །ལི་ཁེན་དྭ་ཟིན་ཁློན་ཁམ་

དང་། །གིན་ཟློན་བདུད་གཅློད་ཐ་མའི་འབིང་། །གནམ་ཆུ་མེ་ས་རླུང་ལྕགས་དང་། །ཤིང་

རི་ཕན་ཚུན་ལུས་ཆད་པ། །ཐ་མའི་ཐ་སྟེ་ངན་བཞི་འློ། །ར་རུ་ཕློགས་བཞི་བསེ་རུ་

མཚམས། །ཕློ་ལི་མློ་ཁམ་ལ་བབས་ན། །ནང་གི་རློ་འདློད་ཅེས་པར་གགས། །བལྟ་

བའི་མིག་བཞི་བརྡུང་རྭ་བཞི། །བན་བཞི་བློན་བཞི་ལ་སློགས་པ། །འབས་བུའི་སྐབས་

སུ་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཁེན་ལ་གནམ་སྒློ་ཁློན་ས་སྒློ། །དེ་ནི་སྤི་ཡིན་བེ་བག་ནི། །བརི་

བའི་སློག་གི་མར་གྱུར་པའི། །སར་ཁ་ལ་བབས་གནམ་སྒློ་སྟེ། །བུ་ནི་ས་སྒློ་དག་

གཤེད་སྒློ། །བིས་པའི་སྐྱེས་སར་མ་ཀླུང་སྟེ། །དེ་ཉིད་བདེ་བླག་འཚོལ་འདློད་ན། །མ་

ལློའི་སྟེང་ནས་བུ་ཡི་ལློས། །འཕྲི་ལྷག་སྟེང་དུ་གཅིག་བསྣན་པའི། །གངས་དེར་མ་ཡི་

སར་ཁ་བསྐློར། །མ་དེ་གར་བབས་སར་ཁ་དེ། །བུ་དེ་སྐྱེས་པའི་སར་ཁ་ཡིན། །
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

སྟག་ར་ཁྱི་གསུམ་ལི་ཡིས་ཚེས། །བི་འབྲུག་སྤེལ་གསུམ་ཁམ་གིས་

ཚེས། །བ་གང་སྦྲུལ་གསུམ་དྭ་ཡིས་ཚེས། །ཕག་ལུག་ཡློས་གསུམ་ཟིན་གིས་

ཚེས། །རིམ་བཞིན་དེད་པས་ཚེས་ལ་འཆར། །གང་ཚེས་ཉིན་མཚན་ཐློག་མ་

ནས། །ཉིན་བརྒྱད་མཚན་བརྒྱད་དུས་ལ་སྦྱར། །

ལྔ་པ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །དཔིད་ཟླ་ར་བ་བཅུ་གཅིག་སྟག །བཅུ་གཉིས་

དཔིད་འབིང་ཡློས་སུ་རི། །ཟླ་བ་དང་པློ་དཔིད་ཐ་འབྲུག །དེ་བཞིན་དབར་ར་གཉིས་

པ་སྦྲུལ། །དབར་འབིང་གསུམ་པ་རའི་ཟླ་བ། །བཞི་པ་དབར་ཟླ་ཐ་ཆུང་ལུག །ལྔ་པ་

སྟློན་ཟླ་ར་བ་སྤེལ། །དྲུག་པ་སྟློན་འབིང་བའི་ཟླ་བ། །བདུན་པ་སྟློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་

ཁྱི། །བརྒྱད་པ་དགུན་ཟླ་ར་བ་ཕག །དགུན་འབིང་དགུ་པ་བི་བ་འློ། །བཅུ་པ་དགུན་ཐ་

གང་དུ་འདློད། །དགུན་ཉི་དཔིད་ར་སྟག་ལ་ལྡློག །མགློ་ཡིས་ཉ་ན་ཟླ་བཤློལ་

མེད། །དབར་ཉི་སྟློན་ར་སྤེ་འུར་ལྡློག །སྣློན་གིས་ཉ་ན་ཟླ་བཤློལ་མེད། །ཞིབ་པར་སྒང་

བཤློལ་ཚིགས་དང་སྦྱློར། །

དྲུག་པ་ཚེས་གངས་ཟླ་གཅིག་ལ། །ཞག་ནི་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཡློད། །ཕློ་ཟླ་དྲུག་

པློ་སྟག་གིས་ཚེས། །མློ་ཟླ་དྲུག་པློ་སྤེ་འུས་ཚེས། །ཚེས་གཅིག་བཅུ་གསུམ་ཉེར་ལྔ་

ལ། །གང་ཚེས་དེ་ཡི་ཉི་མ་འཆར། །ཕློ་ཟླ་འབྲུག་ཉ་སྟློང་ལ་ལུག །མློ་ཟླ་ཁྱིས་ཉ་སྟློང་ལ་

གང་། །ཞག་རེ་ལློ་འགློས་རེ་རེ་ཞིང་། །རིམ་པར་སྦྱར་བས་ཆད་ལྷག་མེད། །

བདུན་པ་དུས་ཚོད་ཞག་རེ་ཞིང་། །ཉིན་དྲུག་མཚན་དྲུག་རྣམ་པར་

བཞག །ནམ་ལངས་ཡློས་ལ་ཉི་ཤར་འབྲུག །ཉི་དྲློས་སྦྲུལ་ལ་ཉིན་ཕེད་ར། །ཕེད་ཡློལ་

ལུག་ལ་ཉི་མྱུར་སྤེལ། །ཉི་ནུབ་བ་ལ་ས་སློད་ཁྱི། །སློད་འཁློར་ཕག་ལ་ནམ་ཕེད་



  13  

འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

བི། །ཕེད་ཡློལ་གང་ལ་ཐློ་རེངས་སྟག །

ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་དེ་དག་གི །དབང་ཐང་ལློ་ཟླ་ཉིས་སྦྲགས་ལ། །ཞག་དང་དུས་

ཚོད་རྐྱང་པར་འདེད། །གནམ་ལློ་མ་ལ་ཟླ་བ་བུ། །ཟླ་བ་མ་ལ་ཞག་ནི་བུ། །ཞག་ནི་མ་

ལ་དུས་ཚོད་བུ། །ཟླ་ཞག་དུས་ཀི་དབང་ཐང་རྣམས། །བདེ་བླག་བརག་པའི་མན་ངག་

ནི། །གནམ་ལློའི་དབང་ཐང་གང་ཡིན་དེའི། །སྟག་ཡློས་བི་གང་བུ་ཡིན་ལ། །འབྲུག་

སྦྲུལ་གློགས་ལ་ར་ལུག་དག། །བ་སྤེལ་མ་ལ་ཁྱི་ཕག་རང་། །ཟླ་བ་དེ་ཉིད་གཞིར་བས་

ཏེ། །ཟླ་རེའི ་ཞག་པློ་སུམ་ཚན་བཅུའི། །གཅིག་དྲུག་བུ་ལ་གཉིས་བདུན་

གློགས། །གསུམ་བརྒྱད་དག་ལ་བཞི་དགུ་མ། །ལྔ་བཅུ་རང་ཡིན་ཞག་དེ་ཡི། །དུས་

ཚོད་ཡློས་སྤེལ་གང་གསུམ་བུ། །འབྲུག་བ་སྟག་གསུམ་གློགས་ཡིན་ཏེ། །སྦྲུལ་ཁྱི་དག་

ལ་ར་ཕག་མ། །ལུག་དང་བི་བ་རང་ཡིན་ནློ། །དེ་དག་རྣམས་ཀི་སློག་ལུས་དང་། །ཀླུང་

ར་གསུམ་པློ་ལློ་བཞིན་བརི། །

བརྒྱད་པ་གཟའ་ནི་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །ཉི་ཟླ་དམར་ལྷག་ཕུར་སངས་སེན། །རཱ་

ཧུ་ལ་དང་བརྒྱད་དུ་འདློད། །ཉི་མ་མིག་དམར་མེ་ཡིན་ལྷློ། །ཟླ་བ་ལྷག་པ་ཆུ་ཡིན་

བང་། །ཕུར་ཤིང་ཤར་ཏེ་སངས་ལྕགས་ནུབ། །སེན་པ་ས་ཡིན་མཚམས་ལ་

དབང་། །རཱ་ཧུ་སྤི་ཁྱབ་འབྱུང་ལྔ་ཚང་། །སྟག་ར་ཁྱི་གསུམ་སེན་པས་ཚེས། །བི་འབྲུག་

སྤེལ་གསུམ་དམར་པློས་ཚེས། །ཕག་ལུག་ཡློས་གསུམ་ཟླ་བས་ཚེས། །བ་གང་སྦྲུལ་

གསུམ་ཕུར་བུས་ཚེས། །

གང་ཚེས་དེ་དར་བུ་ཡང་དར། །མ་ཞུད་དག་གློད་གློགས་ནི་གུད། །ཚེས་

གཅིག་བརྒྱད་དང་བཅློ་ལྔ་དང་། །ཉེར་གཉིས་ཉེར་དགུར་གང་ཚེས་འཆར། །གཞན་
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ཡང་བཏགས་པའི་གཟའི་བེ་བག །ཕི་གཟའ་ནང་གཟའ་བར་གཟའ༌གསུམ། །ཕི་གཟའ་

ལློ་རྒན་དྲུག་ཅུ་ཡི། །ས་ལྕགས་ལློ་རྣམས་སེན་པ་དང་། །ཤིང་ལློ་ཕུར་བུ་མེ་མིག་

དམར། །ཆུ་ལློ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་པ་འློ། །འདི་ལ་དམར་ཆུང་སྟག་མགློ་ལས། །ཕུར་སེན་

གློ་ལྡློག་སྦྱར་བ་ཡློད། །བར་གཟའ་ལློ་འགློས་བཅུ་གཉིས་ཀི། །བི་འབྲུག་སྤེལ་གསུམ་

ལློ་མིག་དམར། །བ་གང་སྦྲུལ་གསུམ་ཕུར་བུ་དང་། །སྟག་ར་ཁྱི་གསུམ་སེན་པ་

སྟེ། །ཕག་ལུག་ཡློས་གསུམ་ལྷག་པ་འློ། །

ནང་གཟའ་སར་ཁ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། །ལི་ཁམ་ཕློ་སེན་མློའི་མིག་དམར། །དྭ་ཟིན་

ཕློའི་དམར་མློའི་སེན་པ། །ཁེན་ཟློན་ཕློའི་ཕུར་མློའི་ལྷག་པ། །གིན་ཁློན་ཕློའི་ལྷག་མློའི་

ཕུར་བུ། །

དགུ་པ་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད། །སིན་དྲུག་སྣར་མ་མགློ་དང་ལག །ནབས་སློ་

རྒྱལ་ཤར་སྐག་ཤར་ལྷློ། །མཆུ་གེ་དབློ་དང་མེ་བཞི་ནག །ས་རི་ལྷློ་སྐར་ས་ག་ནི། །ལྷློ་

ནུབ་ཡིན་ཏེ་ལྷ་མཚམས་སྣློན། །སྣྲུབས་དང་ཆུ་སྟློད་ཆུ་སད་དང་། །གློ་ཞུན་ནུབ་སྐར་

བི་ཞུན་ནི། །ནུབ་བང་མཚམས་ཀི་སྐར་མ་ཡིན། །མློན་དྲེ་མློན་གྲུ་ཁྲུམས་སྟློད་

སད། །ནམ་གྲུ་དབྱུ་གུ་བང་སྐར་ཏེ། །བ་ཉེ་བང་ཤར་མཚམས༌སྐར་ཡིན། །ཤར་སྐར་

དྲུག་ཤིང་ལྷློ་སྐར་མེ། །ནུབ་ལྕགས་བང་ཆུ་མཚམས་སྐར་ས། །སྐར་ཆུང་ཉི་ཤུ་ར་

བདུན་བཀློད། །མགློ་ལག་བར་ན་སྐར་ཆུང་མེད། །དཔིད་ཟླ་ར་བ་ནས་བརམས་

ཏེ། །མགློ་རྒྱལ་མཆུ་དབློ་ནག་པ་དང་། །ས་ག་སྣློན་དང་ཆུ་སྟློད་དང་། །གློ་ཞུན་

ཁྲུམས་དབྱུག་སིན་དྲུག་རྣམས། །ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཉ་སྐར་ཏེ། །གང་ཉ་དར་བ་སྟློང་

སྐར་གུད། །
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

དེ་རེས་དར་གུད་དགུ་དུར་གསུམ། །དང་པློ་འབྱུང་བའི་དར་གུད་ནི། །ར་བ་

བཞི་ནས་སྐློར་འགློ་བ། །དེ་ཡང་ཤིང་རྣམས་སྟློན་ར་སྤེ། །མེ་རྣམས་དགུན་ཟླ་ར་བ་

ཕག །ལྕགས་རྣམས་དཔིད་ར་སྟག་ནས་བཟུང་། །ས་ཆུ་དབར་ར་སྦྲུལ་ནས་

བརམས། །དབུགས་ལེན་མངལ་གནས་ལུས་རློགས་གསུམ། །བཙས་པ་ཁྲུས་བེད་

གློས་གློན་གསུམ། །ལས་བེད་དར་བ་གུད་པ་གསུམ། །ན་བ་ཤི་བ་དུར་ཞུགས་

གསུམ། །གཡས་སྐློར་རིམ་པར་བགངས་བས་ནས། །ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་བཞི་ཡི་

སྟེང་། །སྐབས་དང་སྦྱར་ཏེ་བཞག་པར་བ། །དར་བ་ལས་བེད་བཟང་པློའི་རབ། །ཁྲུས་

བེད་གློས་གློན་བཟང་པློའི ་འབིང་། །ལུས་རློགས་བཙས་པ་བཟང་པློའི ་

མཐའ། །དབུགས་ལེན་མངལ་གནས་ངན་པའི་རབ། །གུད་པ་ན་བ་ངན་པའི་

འབིང་། །ཤི་བ་དུར་ཞུགས་ངན་པའི་ཐ། །དེ་དག་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན། །གཏེར་

ཆེན་རེད་དང་རྒྱུན་རིང་བ། །བསམ་གྲུབ་གསློ་ཐུབ་བདེ་བ་ལྡན། །ལློངས་སྤློད་ཆེ་ཐློབ་

སྐལ་ཟད་དང་། །བྱུར་ངན་ལྷུང་དང་བེ༌བལ་དང་། །ཕུང་གློད་གཡང་ཉམས་རྒྱུན་ཆད་

ཅེས། །དེ་ལྟར་བཟང་དྲུག་ངན་དྲུག་པློ། །སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་ཀུན་ལ་སྦྱློར། །སྟག་

ཡློས་ཟིན་དང་ར་སྦྲུལ་ལི། །བ་སྤེ་དྭ་དང་ས་ཆུ་ཡི། །ལློ་དྲུག་ཁམ་ནས་དབུགས་བླངས་

ཏེ། །བསྐློར་བ་སར་ཁའི་དར་གུད་ཡིན། །

གཉིས་པ་དགུ་མིག་སྐློར་འགློ་ལ། །རྐྱང་སྦྲགས་སར་སེ་རུས་ཁམས་ལྔ། །དང་

པློ་རྐྱང་པའི་དགུ་མིག་ནི། །ཕློ་ནི་རང་ལྔའི་བི་བ་དང་། །མློ་ནི་རང་ལྔའི་བ་ནས་

བཟུང་། །དགུ་ཚན་གེན་བགང་གཤེད་བཞིར་སློད། །དེ་ཡང་དགུ་དང་བཅློ་བརྒྱད་

དང་། །ཉེར་བདུན་སློ་དྲུག་ཞེ་ལྔ་དང་། །ང་བཞི་རེ་གསུམ་བདུན་ཅུ་གཉིས། །ག་གཅིག་
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རྣམས་ལ་དགུ་མིག་འབབ། །ཁྱད་པར་གནམ་ལློའི་མདུན་རྒྱབ་ཏུ། །དགུ་དུར་གཉིས་

འཛོམས་རེ་རེ་ཡློད། །དེ་ཡང་སྟག་ཡློས་ལློ་པའི་ཕློ། །བཅློ་བརྒྱད་བུད་མེད་སློ་དྲུག་

པ། །ར་སྦྲུལ་སྐྱེས་པ་སློ་དྲུག་དང་། །བུད་མེད་བཅློ་བརྒྱད་བ་སྤེ་ནི། །ང་བཞི་ཕློ་ལ་དློན་

གཉིས་མློ། །གཤེད་བཞི་བི་ཕག་བཅས་པ་ལ། །སྐྱེས་པ་དློན་གཉིས་མློ་ང་བཞིར། །དགུ་

མིག་དུར་ཐློག་ཕིན་པས་ངན། །སྦྲགས་མ་འབིང་པློ་བཞི་ནས་བསྐློར། །ས་ཆུ་ལློ་དྲུག་

བི་བ་ནས། །གེན་དུ་བགངས་པས་འབྲུག་ལ་སློད། །དེ་བཞིན་སྟག་ཡློས་ཡློས་ནས་

ལུག །ར་སྦྲུལ་ར་ནས་ཁྱི་ལ་འློ། །བ་སྤེ་བ་ནས་གང་ཐློག་སློད། །དེ་དག་གནམ་ལློ་གང་

ཤར་དེའི། །མར་གི་ལྔ་མཐུན་ལློ་པར་འབྱུང་། །དེ་ཕིར་ལློ་དགུ་ཉེར་གཅིག་དང་། །སློ་

གསུམ་ཞེ་ལྔ་ལྔ་བཅུ་བདུན། །རེ་དགུ་ག་གཅིག་རྣམས་ལ་སྟེ། །དེ་རྣམས་དུར་བཞིའི་

ཐློག་ཕིན་པས། །གནད་ཀི་དགུ་མིག་ཅེས་སུ་གགས། །

སར་ཁ་ཕློ་ལི་མློ་ཁམ་དང་། །སེ་བ་སྐྱེས་སེར་བབས་པ་འློ། །རུས་ཁམས་དགུ་

མིག་སྐློར་འགློ་ནི། །འུ་དང་ཀུངས་གཉིས་བི་བ་ནས། །ཀེག་ནི་ཡློས་དང་ཇི་ནི་

ར། །ཤངས་ནི་བ་ནས་སྐློར་འགློ་བ། །གེན་བགང་དུར་སྟེང་ཕིན་པས་ངན། །དློན་ལ་

སྦྲགས་མ་ཁློ་ན་འློ། །

གསུམ་པ་དུར་མིག་ཕི་ལློ་དང་། །ནང་གི་སར་ཁ་དག་ལ་སྦྱློར། །དེ་ཡང་ཤིང་

དུར་ལུག་དང་ཁློན། །མེ་དུར་ཁྱི་དང་ཁེན་ལ་ཞུགས། །ལྕགས་དུར་གང་དང་གིན་ལ་

སྟེ། །ས་ཆུ་འབྲུག་དང་ཟློན་ལ་བཏབ། །

དུར་གི་ཁང་བུ་བརྒྱད་ཅུ་ནི། །བི་ར་བ་ཡློས་བཞི་ནས་བསྐློར། །འབེད་པའི་

ལྡེ་མིག་བཞི་ཞེས་བ། །དེ་ཡང་བརི་བའི་དབང་མཐུན་གི། །ས་ཆུ་བི་བ་སེ་ལྔ་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་རྣམ་གཞག

དང་། །ཤིང་གཉིས་ཡློས་དང་མེ་གཉིས་ར། །ལྕགས་གཉིས་བ་ལྔ་ནས་བསྐློར་

ཕིར། །ཡང་དག་སྐློར་འགློ་ཉི་ཤུར་གགས། །ཐམས་ཅད་གེན་བསྐློར་རང་རང་གི། 

།དབང་ཐུན་དུར་སྟེང་སེབ་པ་ནི། །རང་དུར་ཆེ་སྟེ་དེའི་བདུན་ཟུར། །དབང་ཐང་

མཐུན་པ་རང་དུར་ཆུང་། །རང་རང་དབང་ཐང་དག་ཐློག་གི །དུར་སྟེང་ཕིན་པ་གཤེད་

དུར་ཆེ། །དེ་ཡི་བདུན་ཟུར་གཤེད་དུར་ཆུང་། །དེ་ཡང་གནམ་ལློ་གང་ཤར་

ཀང་། །སྐྱེས་བུའི་ལློ་གངས་ཉེར་གཅིག་དང་། །ང་གཅིག་ཞེ་ལྔ་བཅློ་ལྔའི་སྟེང་། །སེབ་

པ་རང་དུར་ཆེ་དང་ཆུང་། །གཤེད་དུར་ཆེ་ཆུང་རིམ་པར་སྦྱར། །དེ་ལྟར་སྐློར་འགློ་

ཉི་ཤུ་ལ། །བཞི་བཞི་སྦྱར་བས་བརྒྱད་ཅུ་འློ། །

དུར་གི་ཉི་མ་སློ་དྲུག་ནི། །དྲུག་གསུམ་དུར་གི་ཉི་མ་ཞེས། །ཟླ་བ་ཀུན་ལ་

གསུམ་གསུམ་ཡློད། །ཕློ་ཟླ་དྲུག་ལ་ལུག་ཉི་དང་། །མློ་དྲུག་གང་གི་ཉི་མར་ངེས། །ཟླ་

བའི་ར་འབིང་ཐ་གསུམ་ལ། །རིམ་བཞིན་གནམ་དུར་བར་དུར་དང་། །ས་དུར་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་བཏགས། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སྐློར་འགློ་སྤིའི་

རྣམ་གཞག་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་དང་པློ་འློ།།          །། 
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

ལེའུ་གཉིས་པ། 

རྒྱ་བློད་ཀི་སྐློར་འགློ་སུམ་ཅུའི་རིས། 

༈ བེ་བག་སློ་སློའི་སྐློར་འགློ་ལའང་། །རྒྱ་བློད་སྐློར་འགློ་སུམ་ཅུ་དང་། །ནམ་

ཞག་གཏན་དང་མཐུན་སྦྱློར་གཉེན། །ལློ་གཅིག་སྐེག་དང་ནད་རིས་དང་། །གཤིན་གི་

རིས་དང་དྲུག་གིས་བསྡུས། །དང་པློ་གཙུག་ལག་ཀུན་གི་བཅུད། །རྒྱ་བློད་སྐློར་འགློ་

སུམ་ཅུ་ལ། །རྡེལ་བློར་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། །འདིར་ནི་རྒྱས་པ་སྐློར་

འགློ་རེར། །རྡེའུ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཀུན་དྲིལ་བས། །ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུས་གཏན་ལ་

དབབ། །

ཐློག་མར་རང་རང་རིས་གཞི་ནི། །རྒྱ་ཡི་སྐློར་འགློ་བཅློ་ལྔ་ལས། །དང་པློ་ས་

བདག་རྒྱལ་པློའི་རིས། །ཤེལ་གི་བ་ཁྱུང་དཀར་པློ་དང་། །ཤིང་གི་བི་གང་སྟེང་ནས་

བརི། །གཉིས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནི། །གངས་ཀི་སེང་གེ་དཀར་མློ་དང་། །མེ་

སྟག་མེ་ཡློས་ཁ་ནས་བརི། །གསུམ་པ་རིག་འཛིན་སགས་འཆང་རིས། །སིད་པའི་

དུག་སྦྲུལ་ནག་པློ་དང་། །ས་ཡི་འབྲུག་སྦྲུལ་ཁ་ནས་བརི། །བཞི་པ་གཤེན་རབ་བློན་

གི་རིས། །བར་སྣང་གཡུ་འབྲུག་སློན་མློ་དང་། །ལྕགས་ར་ལྕགས་ལུག་སྟེང་ནས་

བརི། །ལྔ་པ་མི་ཆེན་གཙོ་བློ་རྣམས། །ས་ཡི་གང་ཆེན་རབ་བརན་དང་། །ཆུ་སྤེལ་ཆུ་

བའི་སྟེང་ནས་བརི། །དྲུག་པ་སྐྱེས་པ་དར་མ་རྣམས། །ནགས་ཀི་རྒྱ་སྟག་ཁ་བློ་

དང་། །ཤིང་ཁྱི་ཤིང་ཕག་སྟེང་ནས་བརི། །བདུན་པ་ཟ་མ་བུད་མེད་རྣམས། །ཟངས་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། རྒྱ་བློད་ཀི་སྐློར་འགློ་སུམ་ཅུའི་རིས།

ཀི་སིན་མློ་དམར་མློ་དང་། །མེ་བི་མེ་གང་སྟེང་ནས་བརི། །བརྒྱད་པ་ཁང་ཁྱིམ་ཞིང་

སའི་རིས། །ལྷ་ཁང་རྒྱ་ཕིབས་ཁྱུང་མགློ་དང་། །ཆུ་ཡི་འབྲུག་སྦྲུལ་སྟེང་ནས་

བརི། །དགུ་པ་ས་གཞི་གིང་བཟང་ངན། །རི་ན་ཁང་ཁྱིམ་སྒློ་ས་དང་། །ཤིང་ར་ཤིང་

ལུག་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་པ་གློ་ཁབ་ཟངས་ཐེར་རིས། །བེད་ན་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་

དང་། །མེ་སྤེལ་མེ་བའི་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་གཅིག་བིས་པ་བསློས་ཚད་རིས། །བེད་

ན་ལློན་ཤིང་ཆུ་མིག་དང་། །ས་ཁྱི་ས་ཕག་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་གཉིས་ཕན་པའི་ལྷ་

ཁང་འགློའི། །རིས་ནི་ལྷ་བ་གློང་མློ་དང་། །ལྕགས་ཀི་བི་གང་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་

གསུམ་གནློད་འདྲེ་གང་གནློད་རིས། །བེད་ན་དུར་བ་རློག་པློ་དང་། །ཆུ་སྟག་ཆུ་ཡློས་

སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་བཞི་རྒན་རྒློན་སྐྲ་ཡི་རིས། །བེད་ན་ཤྭ་བ་རྒྱ་བློ་དང་། །ཤིང་གི་

འབྲུག་སྦྲུལ་ཁ་ནས་བརི། །བཅློ་ལྔ་ནད་པ་ཡུན་ལློན་གི། །རིས་ནི་ནད་པ་ཡློ་ཉལ་

དང་། །མེ་ཡི་ར་ལུག་སྟེང་ནས་བརི། །

བློད་ཀི་སྐློར་འགློ་བཅློ་ལྔ་ལས། །དང་པློ་བིས་པ་གཞློན་ནུ་རྣམས། །གསེར་

གི་རྡློ་རེ་རེ་ལྔ་དང་། །ས་ཡི་སྟག་ཡློས་སྟེང་ནས་བརི། །གཉིས་པ་ན་ཆུང་བུ་མློ་

རྣམས། །བརི་ན་སྨྲ་མཁན་ནེ་ཙོ་དང་། །ལྕགས་འབྲུག་ལྕགས་སྦྲུལ་སྟེང་ནས་

བརི། །གསུམ་པ་འཁློར་འབངས༌བན་གཡློག་རིས། །བེད་ན་ཕློ༌བང་གིང་དགུ་

དང་། །ཆུ་ར་ཆུ་ལུག་སྟེང་ནས་བརི། །བཞི་པ་ར་བློང་དྲེའུ་ཡི། །རིས་ནི་ར་མཆློག་རིན་

ཆེན་དང་། །ཤིང་གི་བ་སྤེལ་སྟེང་ནས་བརི། །ལྔ་པ་རྨིག་པ་ཁ་དབག་ནི། །བང་གི་

འབློང་བུ་རྭ་སློན་དང་། །མེ་ཁྱི་མེ་ཕག་སྟེང་ནས་བརི། །དྲུག་པ་བཟའ་མི་མཐུན་སྦྱློར་

རིས། །བེད་ན་གཏེར་གི་བུམ་པ་དང་། །ས་ཡི་བི་གང་སྟེང་ནས་བརི། །བདུན་པ་བག་
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མ་འགློ་ལམ་རིས། །བེད་ན་རྨ་བ་མཇིང་བསྣློལ་དང་། །ལྕགས་ཀི་སྟག་ཡློས་སྟེང་

ནས་བརི། །བརྒྱད་པ་མི་རློ་དམར་པློ་དང་། །ས་སྤེལ་ས་བའི་སྟེང་ནས་ནི། །རློ༌ཡི་

སེག་སྒྲུབ་སྟངས་གཅློད་བརི། །དགུ་པ་རློ༌རིས་ལློག་མ་ལློག །རི་ན་ཤིང་སྒློམ་སྐྱ་བློ་

དང་། །ལྕགས་ཁྱི་ལྕགས་ཕག་ཁ་ནས་བརི། །བཅུ་པ་དུར་ས་བཟང་ངན་གི། །རིས་ནི་

ཐློད་པ་དགུ་བརེགས་དང་། །ཆུ་ཡི་བི་གང་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་གཅིག་གཏློ་ཆློག་

དཀར་ནག་ཁའི། །རིས་ནི་ས་བདག་མགློ་གསུམ་དང་། །ཤིང་གི་སྟག་ཡློས་སྟེང་ནས་

བརི། །བཅུ་གཉིས་སྐྱེས་པའི་སློག་ཕྱྭ་ཡི། །རིས་ནི་རྡློ་རེ་རྒྱ་གམ་དང་། །མེ་ཡི་འབྲུག་

སྦྲུལ་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་གསུམ་བིས་པ་ཆུང་ངུའི་ལུས། །རིས་ནི་འཁློར་ལློ་རིབས་

བརྒྱད་དང་། །ལྕགས་ཀི་བ་སྤེའི་སྟེང་ནས་བརི། །བཅུ་བཞི་བུད་མེད་དབང་ཐང་

རིས། །བེད་ན་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ་དང་། །ས་ཡི་ར་ལུག་སྟེང་ནས་བརི། །བཅློ་ལྔ་པ་

ནི་མི་ཆེན་དང་། །ཡློན་ཏན་ཅན་དང་བཟློ་རིག་པའི། །ཀླུང་རིས་པད་མ་འདབ་བརྒྱད་

དང་། །ཆུ་ཡི་ཁྱི་ཕག་སྟེང་ནས་བརི། །

དེ་ལྟར་རིས་གཞི་གཏན་ཕབ་ནས། །ད་ནི་རྡེ་འུ་བློར་ཚུལ་བཤད། །རྒྱ་བློད་

སྐློར་འགློ་གང་ལ་ཡང་། །བརི་བའི་ལློ་དང་སྐློར་འགློ་ཡི། །རང་གི་རིས་གཞི་ངློས་

བཟུང་བ། །དེ་ནས་བརི་བའི་སྐྱེས་བུ་དེ། །ཕློ་ལློ་མློ་ལློའི་ཁྱད་པར་གི། །རིས་གཞིའི་

ཕློ་ལློ་མློ་ལློ་ཡི། །སྟེང་ནས་ཡར་བཞི་མར་བཞི་བགང་། །དེ་བཞིན་ཡར་བདུན་མར་

བདུན་དང་། །ཡར་དེད་མར་དེད་བཅུ་གཅིག་སྟེ། །ཡར་བགངས་གནས་སུ་རྡེལ་

དཀར་དང་། །མར་བགངས་གནས་སུ་རྡེལ་ནག་རེ། །ལེགས་བློར་ཡར་བཞི་མར་

བཞི་ཡི། །སློག་ལ་བརི་བའི་སྐྱེས་བུ་དེའི། །སློག་གིས་འཐབ་པའི་རྡེ་འུ་རེ། །དེ་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། རྒྱ་བློད་ཀི་སྐློར་འགློ་སུམ་ཅུའི་རིས།

བཞིན་ཡར་བདུན་མར་བདུན་གི། །ལུས་ལ་ལུས་འཐབ་རྡེ་འུ་རེ། །ཡས་མར་བཅུ་

གཅིག་དབང་ཐང་ལ། །དབང་ཐང་གིས་འཐབ་རྡེའུ་རེ། །དེ་བཞིན་ར་བའི་ལློ་ཕློ་

མློའི། །ཀླུང་ར་གཉིས་ལ་སྐྱེས་བུ་ཡི། །ཀླུང་རས་འཐབ་པའི་རྡེའུ་རེ། །བློར་ལ་བཟང་

ངན་ཁ་དམར་ནི། །འགེལ་པ་འཕྲུལ་གི་མིག་ཚགས་ཀིས། །ལེགས་པར་གཏན་ལ་

དབབ་པར་བ། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས༌རྒྱ་བློད་ཀི་སྐློར་འགློ་

སུམ་ཅུའི་རིས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའློ།།     །། 
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ལེའུ་གསུམ་པ། 

མཐའ༌རིས༌བཤད༌པ། 

༈ ནམ་ཞག་གཏན་གི་མཐའ་རིས་ལ། །གཅེས་པའི་རྡེལ་བཞི་སྒློས་རྡེལ་

གཅིག །མེད་དུ་མི་རུང་རྡེའུ་གཉིས། །མི་འགྱུར་ཀླུང་གི་རྡེའུ་ལྔ། །བརྒྱ་འདྲེའི་རྡེའུ་

བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག །སྟངས་གཅློད་རྡེའུ་ཉི་ཤུ་བཞི། །སྤི་བསྡུས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་

དྲུག །དེ་ཡང་སྣམ་ཕིང་གཙང་མའི་སྟེང་། །མ་ཡེངས་སེམས་ཀིས་རྡེའུ་བློར། །

ཐློག་མར་གཅེས་པའི་རྡེལ་བཞི་ནི། །རང་སྐྱེས་གནམ་ལློ་རྒྱལ་པློ་དང་། །ཟླ་

བ་བླློན་པློ་ཞག་དམག་མི། །དུས་ཚོད་མཚོན་ཆའི་རྡེའུ་བཞི། །སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་

དཀར་པློ་དང་། །བུད་མེད་ལ་ནི་ནག་པློར་བློར། །སྒློས་རྡེལ་ཁམས་དང་ལློ་སྦྱར་

བའི། །འཆད་ཆེན་དཀར་གཅིག་འཆད་ཆུང་ནག །དབང་ལློ་དཀར་གསུམ་མ་ལློར་

གཉིས། །བུ་ལློར་ཕེད་མ་དག་ལློ་ལ། །དཀར་གཅིག་གློགས་ལློར་ནག་གཅིག་

སྟེ། །གང་ཡིན་བློར་བ་སྒློས་རྡེ་འློ། །མེད་དུ་མི་རུང་རྡེལ་གཉིས་ནི། །ཁ་ཡན་ཁློང་

ནློང་རྡེལ་དཀར་དང་། །སེ་ཤིག་འདུན་ཁུར་ནག་པློ་སྟེ། །ཁ་རལ་དཀར་ནག་ཕེད་མ་

འློ། །དེ་རྣམས་གང་ཡིན་རྡེལ་གཅིག་དང་། །རི་དུས་རྐྱང་རིས་དུས་ཚོད་སར། །རྡེལ་

དཀར་གཅིག་བཞག་རྡེའུ་གཉིས། །

མི་འགྱུར་ཀླུང་གི་རྡེལ་ལྔ་ནི། །ཕ་ཡི་ལློག་མེན་གར་བབས་སར། །རྡེལ་དཀར་

གཅིག་བཞག་ཕ་ཀླུང་གཅིག །མ་ཡི་ལློག་མེན་གར་བབས་དང་། །བབ་སར་བབ་སེ་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། མཐའ༌རིས༌བཤད༌པ།

གང་ཡིན་སྟེང་། །རྡེལ་ནག་རེ་བློར་མ་ཀླུང་གསུམ། །རང་སྐྱེས་ཟླ་བ་གང་ཡིན་

ཁར། །རྡེལ་དཀར་གཉིས་བློར་རང་ཀླུང་ཡིན། །བུ་མློ་ཡིན་ན་ཕ་ཡི་ཀླུང་། །དློར་བའི་

ཚབ་ཏུ་མ་ལློ་ནས། །དུ་ལློན་གེན་དུ་བགངས་པ་ཡི། །གར་སེབས་ས་རུ་རྡེལ་ནག་

གཅིག །བློར་བས་མ་ཀླུང་བཞི་རུ་འགྱུར། །དེ་རྣམས༌མི་འགྱུར་རྡེལ་ལྔ་སྟེ། །དྲིལ་བས་

ར་རྡེལ་བཅུ་གཉིས་སློ། །

དེ་རེས་བརྒྱ་འདྲེའི་རྡེའུ་ནི། །བརི་བའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞི། །རང་མ་

བུ་གློགས་དག་ལྔར་ཕེ། །དེ་དག་ལྔ་པློ་རེ་རེས་ཀང་། །མི་འགྱུར་ཀླུང་གི་རྡེ་འུ་ཡི། །ཕ་

ལློ་མ་ལློ་ཟླ་ཀླུང་གི །སློག་ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་ར་ནི། །རང་ཁློ་ན་དང་སར་སེ་

ཡི། །ཁམས་གཉིས་ལ་འཐབ་རྡེའུ་ནི། །མ་གློགས་དཀར་ལ་དག་བུ་ནག །ས་ཆུ་ནང་

འཕྲད་དཀར་པློ་ལ། །ཤིང་ལྕགས་མེ་གསུམ་ནག་པློར་བློར། །དེ་ལྟར་སློག་ལུས་དབང་

ཀླུང་བཞི། །རེ་རེར་རྡེའུ་ཉེར་ལྔ་རེ། །དྲིལ་བས་རྡེའུ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག །སློག་ལུས་

དབང་ཀླུང་བཞི་པློ་ཡི། །རང་མ་བུ་གློགས་དཀར་ན་བཟང་། །དག་རྡེལ་བཞི་པློ་ནག་ན་

དཀར། །བུད་མེད་ལུས་ཀི་དག་གློགས་ལྡློག །དེ་ལྟར་ངེས་པར་བས་ནས་ཀང་། །རྡེའུ་

ཉེར་བཞིས་སྟངས་གཅློད་དློ། །དེ་ཡང་བརྒྱ་འདྲེའི་རྡེའུ་ནི། །དཀར་ནག་སློ་སློར་

བགངས་བས་ལ། །བཟང་ལ་དཀར་གཅིག་ངན་ལ་ནག །རྡེའུ་ཉི་ཤུ་དེ་ཡི་སྟེང་། །སློག་

ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་ར་བཞིའི། །དར་གུད་རིམ་བཞིན་གང་སྐྱེས་ཀི། །ལློ་ཟླ་ཞག་དུས་

སྟེང་བབས་ནས། །བརིས་ཏེ་བཟང་དྲུག་རྡེལ་དཀར་རེ། །ངན་དྲུག་ནག་སྟེ་རྡེལ་བཞི་

པློ། །སྒློས་རྡེའི་མདུན་དུ་བློར་བར་བ། །དེ་ཡི་སྟངས་གཅློད་ཉེར་བཞིར་འགྱུར། །འདི་

ནི་མར་སྟློན་མཁས་པས་བཞེད། །ཁྱུང་ནག་ལ་བརྒྱུད་རང་ལུགས་ཏེ། །གསལ་སྒློན་
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

ར་བའི་དགློངས་པ་ནི། །འཁྲུལ་མེད་ཡིན་ཕིར་གཅེས་པར་བཟུང་། །འདི་ལས་གཞན་

ཡང་ཁྱུང་ནག་ལ། །ཕག་ལེན་མི་འདྲ་རྣམ་གཉིས་ཡློད། །

དེ་ཡང་བང་སྟློན་པདྨའི་ལུགས། །བརི་བའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་གི། །རང་

མ་བུ་གློགས་དག་ལྔ་པློས། །ཀླུང་ལྔའི་སློག་སློགས་རང་མ་བུ། །གློགས་དགར་ནང་

འཐབ་རྡེའུ་བརྒྱ། །དེ་ཡི་ཁ་དམར་ཉི་ཤུའི་སྟེང་། །དར་གུད་བརིས་ཏེ་དར་གྱུར་

ན། །མདུན་ཚུགས་གུད་ན་རྒྱབ་སྟློངས་ཞེས། །གང་ཡིན་རྡེའུ་གཅིག་བློར་

ནས། །སྟངས་གཅློད་ཉེར་གཅིག་ཡིན་ཞེས་བཞེད། །

གཉིས་པ་འབློག་སྟློན་རལ་བའི་ལུགས། །བརི་བའི་སློག་སློགས་རང་བཞི་

ཡི། །འཐབ་ཟླ་ཀླུང་ལྔའི་རང་བཞིར་བེད། །དེ་བཞིན་མ་བུ་གློགས་དག་བཞིས། །ཀླུང་

ལྔའི་སར་སེའི་ཁམས་དང་ནི། །གཞན་གསུམ་དབང་ཐང་གཅིག་པུར་འཐབ། །དེ་ཡི་

སྟངས་གཅློད་ཉི་ཤུའི་སྟེང་། །དར་གུད་རྡེའུ་ཉི་ཤུ་ལྔ། །བློར་ལ་དཀར་ནག་བགངས་པ་

ཡིས། །གང་མང་རྡེའུ་གཅིག་ཏུ་སྡུད། །དེ་ཡིས་སྟངས་གཅློད་ཉེར་གཅིག་གློ །འདི་ཡི་

དབང་ཐང་ཇི་ལྟ་བར། །མ་བུ་གློགས་དགའི་འཐབ་ཟླ་དེ། །ཀླུང་ལྔའི་སློག་གིས་བེད་པ་

ནི། །རྒྱ་རིས་རིང་མའི་ལུགས་ཡིན་གསུངས། །ཕ་ཀླུང་མ་ཀླུང་བབ་སར་དང་། །རང་

ཀླུང་མ་ཡི་སར་ཁ་སྟེ། །མེ་རླུང་དང་ནི་ཟླ་ཀླུང་བཅས། །མི་འགྱུར་ཀླུང་ལྔར་བཞེད་

པའང་། །ཡློད་མློད་མཁས་པས་དཔད་བའི་གནས། །

དེ་ནས་ཀུན་ལ་རབ་གཅེས་པའི། །དར་གུད་རྡེའུ་ཉེར་ལྔ་བཤད། །བརི་བ་

སྐྱེས་བུའི་སློག་ལུས་དང་། །དབང་ཐང་ཀླུང་ར་རུས་ཁམས་ལྔ། །རང་མ་བུ་གློགས་

དག་ལྔར་ཕེ། །དེ་དག་འབྱུང་བའི་དར་གུད་རྣམས། །འབེབས་ཚུལ་སློག་ཁམས་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། མཐའ༌རིས༌བཤད༌པ།

གནམ་ལློའི་སྟེང་། །དེ་བཞིན་ལུས་རྣམས་ཟླ་བ་དང་། །དབང་ཐང་ཞག་དང་ཀླུང་ར་

རྣམས། །དུས་ཚོད་སྟེང་ཕབ་རྡེའུ་ནི། །བཟང་དྲུག་དཀར་ཏེ་ངན་དྲུག་ནག །དེ་ལས་

སྤློས་ཏེ་དར་གུད་རྡེལ། །བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའི་འབློར་ལུགས་ཀང་། །སར་གི་སློག་

སློགས་ལྔ་ཚན་ལྔ། །རེ་རེ་ལའང་རང་མ་བུ། །གློགས་དག་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བ་ལ། །དར་གུད་

བསྐློར་བས་རྡེའུ་ནི། །བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་དེ་དག་སྟེང་། །སྟངས་གཅློད་རྡེའུ་ཉེར་ལྔ་

བཅས། །བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པར་འགྱུར། །

དེ་ནས་ལྷ་དཔལ་འདྲེ་བདུད་ནི། །བུ་ཚའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞིས། །རང་

སྐྱེས་སར་སེ་གཉིས་ལ་འཐབ། །རྡེལ་ཚར་མ་འདྲེས་སློ་སློར་སྒིགས། །མ་དང་འཕྲད་

ན་ཕ་མ་ལྷ། །བུ་དང་འཕྲད་ན་བུ་ཚ་དཔལ། །གློགས་དང་འཕྲད་ན་ཐུབ་པ་འདྲེ། །དག་

དང་འཕྲད་ན་མི་ཐུབ་བདུད། །རང་ནང་འཕྲད་པ་མཐུན་པ་ཚེ། །ཡང་གཅིག་དཔལ་

བྱུར་ལ་སློགས་བརག །བིས་པའི་སློག་དང་ཀླུང་ར་ཡིས། །ཕ་ཡི་སློག་ཀླུང་གཉིས་ལ་

འཐབ། །དེ་བཞིན་ལུས་དབང་གཉིས་པློ་ཡིས། །མ་ལ་འཐབ་པའི་རྡེའུ་བཞི། །མ་དང་

འཕྲད་ན་དཔལ་བབས་ལྔ། །དེ་བཞིན་དག་འཕྲད་བྱུར་བབས་ཏེ། །རང་ནང་འཕྲད་པ་

རང་རྐང་ལྔ། །བུ་དང་འཕྲད་ན་མདངས་ཤློར་དང་། །གློགས་འཕྲད་ཚེ་ལེན་ས་རུ་

འདློད། །

གཞན་ཡང་སྦས་པ་མཛུབ་ཚུགས་ལས། །གསུངས་པའི་མན་ངག་བསྟན་པ་

ནི། །བརི་བའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞིས། །རང་གི་སློག་དབང་ཀླུང་གསུམ་

ལ། །རང་དློར་ལྷག་གསུམ་གིས་འཐབས་པའི། །རྡེ་འུ་དགུ་པློར་ངློས་འཛིན་བ། །སློག་

ལུས་ཀླུང་རས་དབང་ཐང་ལ། །བཅད་པ་འཁློར་ལློ་རབ་སྟློངས་ཏེ། །ལུས་དབང་ཀླུང་
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གིས་རང་སློག་ལ། །བཅད་ན་ཕེའུ་ཤ་རལ་དང་། །སྐྱློབ་ན་གཤིན་ཆུ་རབ་བསྲུང་

ཟེར། །སློག་ལུས༌དབང་གིས་ཀླུང་ར་ལ། །བཅད་པ་བ་དམར་མེ་ལེན་ཡིན། །

དེ་ནས་གཟའ་བཞིའི་ཀླུང་རིས་ནི། །ཕློ་ནི་སྟག་ར་ཁྱི་གསུམ་དང་། །ས་ཡི་ལློ་

པ་ལི་ཁམ་སྟེང་། །བཙས་དང་བབས་སམ་ཤི་ཡང་རུང་། །སེན་པ་སུམ་འདློམ་ཞེས་

སུ་གགས། །བུད་མེད་ས་ལློ་སྟག་ར་ཁྱི། །དྭ་ཟིན་སེན་པ་སུམ་འདློམ་ཡིན། །དེ་བཞིན་

བི་འབྲུག་སྤེལ་གསུམ་དང་། །མེ་ཡི་ལློ་པ་ཕློ་དྭ་ཟིན། །མློ་ནི་ལི་ཁམ་དམར་སུམ་

འདློམ། །བ་གང་སྦྲུལ་གསུམ་ཤིང་ལློ་པ། །ཕློ་ནི་ཁེན་ཟློན་མློ་གིན་ཁློན། །བཙས་

སློགས་ཕུར་བུ་སུམ་འདློམ་གགས། །ཕག་ལུག་ཡློས་གསུམ་དབང་ཐང་ཆུ། །ཕློ་ནི་

གིན་ཁློན་མློ་ཁེན་ཟློན། །དེ་རྣམས་ལྷག་པ་སུམ་འདློམ་སྟེ། །དེ་དག་མ་ཡི་བབས་སར་

དང་། །ལློ་འགློས་རྐྱང་པ་ཕ་དང་མ། །རང་ལློ་གསུམ་ལ་བརི་ཞེས་གསུངས། །

ཁྱིམ་གཅིག་འཚོག་པ་ཞེས་བ་བ། །ས་ཡི་སྟག་ར་ཁྱི་གསུམ་ལྟར། །ཕི་གཟའི་

ཁམས་བསྟུན་མཐུན་གསུམ་ཡིན། །གཞན་ཡང་ཕི་གཟའི་དབང་ཐང་དང་། །བར་

གཟའི་སློག་དང་ནང་གཟའི་ཁམས། །ངེས་བས་གཅློད་འདྲལ་རྡེལ་དྲུག་བློར། །ཕི་

གཟས་བར་དང་ནང་ལ་འཐབས། །དེ་བཞིན་བར་གཟས་ཕི་དང་ནང་། །ནང་གཟས་ཕི་

བར་ལ་འཐབ་ཏེ། །བསྐྱེད་དང་གཅློད་པ་བརག་པར་བ། །འདི་དག་ར་བའི་ལྷན་ཐབས་

ལུགས། །སྦས་པ་མཛུབ་ཚུགས་སྐློར་ལས་ནི། །མ་ཡི་ལློག་མེན་བར་གཟར་

བབས། །དེ་དང་ནང་གཟའ་སྤད་པའི་སྟེང་། །བུ་ཆུང་རང་མཐུན་བར་གཟའི་ལློ། །སྐྱེས་

ན་གང་ཡིན་གཟའ་སྤུན་གསུམ། །རང་མཐུན་མ་སྐྱེས་མ་གཟའི་སྟེང་། །གཟའ་གཞན་

སྐྱེས་ཞེས་ཁ་དམར་གདགས། །
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དེ་ནས་རྒྱ་མ་ཕ་ཀླུང་ནི། །གེན་འཕར་གེན་ལྟ་ཐུར་བབས་གསུམ། །ཕ་མེས་

ལློ་ཡི་དར་གུད་དེ། །བུ་ཚའི་ལློ་ཐློག་ཕབ་ལ་བསྐློར། །དེ་ཡང་སློག་གི་ཁམས་དང་

སྦྱློར། །དང་པློ་གེན་འཕར་སྐློར་འགློ་ནི། །ཁྲུས་བེད་ཚོམས་ལ་བཙས་པ་ལྟེམས། །དར་

བ་སློད་ལ་ལས་བེད་སར། །བབས་པ་རྣམས་ནི་ཁ་རལ་ལློ། །གཉིས་པ་གེན་ལྟའི་སྐློར་

འགློ་ནི། །དབུགས་ལེན་ཚོམས་ལ་མངལ་གནས་ལྟེམས། །ལུས་རློགས་སློད་ལ་གུད་

ན་རལ། །གསུམ་པ་ཐུར་འབབ་ངན་པ་ནི། །ན་སར་ཚོམས་ལ་ཤི་སར་ལྟེམས། །དུར་

སར་ཁ་རལ་དུར་གཤེད་སློད། །ཁློན་ཐློག་བུ་ཚ་སྟག་ཡློས་སྐྱེས། །གིན་ལ་བ་སྤེལ་

ཁེན་ར་སྦྲུལ། །ཟློན་ཐློག་གཤེད་བཞི་བི་ཕག་དྲུག །སྐྱེས་རྣམས་རྒྱ་མའི་འུར་རྡློར་

གགས། །ཕ་མེས་ར་སྦྲུལ་བཞི་སྡུད་ལ། །བུ་ཚ་བི་ཕག་བྱུང་བ་ལྟར། །ཕ་མེས་བཞི་སྡུད་

སློག་དགར་བུ། །གྱུར་ན་འཆིང་འགགས་ཚུད་པ་ཟེར། །ལློ་སེ་སར་ཁའི་རྭ་རུ་

དང་། །བསེ་རུ་འཆློལ་བ་གསུམ་ངེས་པས། །རིམ་བཞིན་མི་གངས་ཟུང་དང་ཡ། །ངེས་

མེད་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསྟན་བ། །ནག་འཐུས་ལྕགས་བཞི་མེ་བརྒྱད་སློགས། །ལློ་ངན་

རྣམས་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། །སར་སེའི་བསློམས་རིས་ལ་སློགས་པ། །ཞིབ་མློའི་བླློ་ཡིས་

ལེགས་བརག་ནས། །དེ་རྣམས་འབས་བུའི་རིམ་པ་ནི། །ར་བའི་འགེལ་པ་ཉི་ཤུ་

དང་། །དམར་ཆུང་སྟག་མགློ་སྒང་སྒིལ་སློགས། །མཁས་པའི་གཞུང་ལྟར་ཕིས་འབྱུང་

བའི། །ས་རགས་ཚང་གི་མངློན་ཤེས་རྣམས། །འཁྲུལ་བ་མེད་པར་གཏན་ལ་

དབབ། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། །མཐའ་རིས༌བཤད༌པའི༌ལེའུ༌སྟེ་

གསུམ༌པའློ།།      །།
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ལེའུ་བཞི་བ། 

གི་གློང་མཐུན་སྦྱློར་བཤད་པ།

༈དེ༌ནས་མཐུན་སྦྱློར༌གཉེན༌རིས་ལ། །སློག་ལུས་དབང་ཐང་རླུང་ར་དང་། །འབྱུང་བའི་

སྤུན་གངས་བཙས་ཟླ་དང་། །སར་ཁ་རང་ཁམས་མ་ཁམས་དང་། །སློག་ལུས་དབང་

ཀླུང་སེ་བ་ཡི། །གི་གློང་བཞི་སྟེ་མཐུན་སྦྱློར་གི། །རྡེའུ་བཅུ་གསུམ་འབློར་བར་བ། །

དང་པློ་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ཀི། །སློག་གཉིས་འཐབ་པའི་རྡེའུ་གཅིག །དེ་བཞིན་

ལུས་དང་དབང་ཐང་དང་། །ཀླུང་ར་གཉིས་འཐབ་རྡེའུ་རེ། །དེ་རྣམས་སྐྱེས་པས་བུད་

མེད་དང་། །བུད་མེད་ཀིས་ཀང་སྐྱེས་པ་ལ། །ཕན་ཚུན་འཐབ་པའི་རྡེལ་ཚར་

གཉིས། །དེ་ཡང་སློག་ཀླུང་སྐྱེས་པ་གཅེས། །ལུས་དབང་བུད་མེད་གཅེས་པར་

བཟུང་། །དེ་ལས་འབྱུང་བའི་སྤུན་གངས་བརི། །ཤིང་གཅིག་ས་གཉིས་ཆུ་ལ་

གསུམ། །མེ་བཞི་ལྕགས༌ལ་རྡེའུ་ལྔ། །ར་བསེ་རྡེལ་གངས་མཉམ་རྒྱལ་བརག །དེ་

བཞིན་སྐྱེས་ཟླའི་སློག་གཉིས་དང་། །སར་ཁ་གང་སྐྱེས་ཁམས་གཉིས་དང་། །རང་

ཁམས་གཉིས་དང་མ་ཁམས་གཉིས། །གཅློད་འདྲལ་འཐབ་པའི་རྡེའུ་བློར། །འདི་དག་

བརི་ཚུལ་ལུགས་མང་ཡང་། །ར་བའི་རང་འགེལ་ཉི་ཤུ་བར། །འབྱུང་བ་གསློ་བསྐྱེད་

དག་གློགས་ཀིས། །གཉེན་སྦྱློར་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་འདི་ལ་ཚད་

མ་ཡིན། །

དེ་ནས་གི་གློང་རྣམ་བཞི་ནི། །སློག་སེ་ལུས་སེ་དབང་སེ་དང་། །ཀླུང་སེ་བཞི་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། གི་གློང་མཐུན་སྦྱློར་བཤད་པ།

པློ་ངློས་བཟུང་སྟེ། །སློག་སེ་ལྟག་སྤད་སློག་འཚོ་སློགས། །བརིས་པའི་རྡེལ་བཞི་བློར་

བར་བ། །སྐྱེས་པ་ལྔ་མེད་གཉིས་དང་ནི། །བུད་མེད་ལྔ་མེད་བདུན་ལ་བརི། །

དེ་རྣམས་གསལ་སྒློན་ར་བ་ཡི། །རྡེའུ་བཅུ་གསུམ་འབློར་ལུགས་ཏེ། །གཞན་

དུ་མཁས་པའི་ཕག་བཞེད་ལ། །རྐྱང་ཁུག་ཎི་ཤའི་ངློས་འཛིན་མཛད། །དང་པློ་རྐྱང་པ་

ཕློ་མློ་ཡི། །སློག་སློགས་འཐབས་དང་ཁུག་པ་ནི། །སར་གི་སར་སེ་སྤད་དེ་ཡིན། །གལ་

ཏེ་དེ་ལ་མ་མཐུན་ན། །གསང་བ་ཡང་ཁུག་བརི་བར་མཛད། །སྐྱེས་པའི་སེ་བ་རང་

སར་བཞག །བུད་མེད་སེ་བ་འགུགས་པ་ནི། །གཅིག་ནི་གཉིས་ལ་གཉིས་ནི་

གཅིག །གསུམ་ནི་དགུ་ལ་དགུ་ནི་གསུམ། །བཞི་ནི་བརྒྱད་ལ་བརྒྱད་ནི་བཞི། །དྲུག་

བདུན་མི་འགུགས་དེ་རེས་སུ། །སར་སེ་སྟག་སྤློད་སར་བཞིན་བརི། །

གསུམ་པ་ཎི་ཤ་རི་བ་ནི། །སྐྱེས་པ་ཕློ་ལློ་རྒན་པ་དང་། །བུད་མེད་མློ་ལློ་ན་

གཞློན་གཉིས། །བཟང་ཞིང་གློ་ལྡློག་ངན་པ་སྟེ། །འདི་དང་ཕློ་མློའི་སྐྱེས་ཟླ་ཡི། །སློག་

སློགས་དར་གུད་བརི་བ་གཉིས། །རང་འགེལ་ཉི་ཤུ་པ་ལས་གསུངས། །དེ་དག་

ལེགས་པར་བརིས་ནས་ཀང་། །འགེལ་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་ཡི། །ལེགས་ཉེས་འབས་བུ་

སྟངས་བཅད་དློ། །དེ་ཉིད་ལམ་དུ་འཇུག་པ་ན། །བྱུར་ཐག་ཉི་ཤུ་བཅད་པ་དང་། །བརང་

ལུགས་བཅུ་ཡིས་རློང་བ་དང་། །དགློས་པའི་མི་ལྔ་བསྟན་པ་གསུམ། །

དང་པློ་བྱུར་ཐག་ཉི་ཤུ་ནི། །ལྡིག་ནག་ཆེ་འབིང་ཆུང་བ་གསུམ། །ཁ་ཉེས་ཡི་

མུག་གཟློང་བརྡར་གསུམ། །ལྟས་ངན་ཆེ་འབིང་ཆུང་བ་གསུམ། །སྣ་ལ་སྤུ་གི་ལག་ཨེ་

སྐྱློགས། །འགལ་མེ་ཀད་ཀློར་རྒྱབ་ས་སྒེ། །འཕགས་ཤིང་ལག་ཐློགས་རིང་ལྕགས་

ཀྱུ། །སྤི་བློར་རྒྱ་ཟློར་ཁམ་ཤིང་མཇུག །ཁྱློ་འཆི་བ་དང་རབས་ཆད་དང་། །བེ༌བལ་ཉི་
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ཤུ་བཅད་པར་བ། །གཉིས་པ་ལློ་སེ་སར་ཁ་དང་། །དར་གུད་ཟླ་བ་ཞག་དང་

དུས། །གཟའ་སྐར་ས་བདག་བཅུ་ཡིས་རློང་། །གསུམ་པ་དགློས་པའི་མི་ལྔ་ཡང་། །མཉེ་

བློ་མཐུན་གསུམ་ལློ་པ་དང་། །ལུས་མཐུན་ར་ཁིད་སློག་མས་བ། །སློག་མཐུན་ཟླ་མློ་

སློག་གློགས་སམ། །དབང་ཐང་མ་ཡིས་ཟས་དྲངས་ལ། །བདུན་ཟུར་དག་ལློས་སྣ་

ཚོགས་བ། །རྒྱས་པར་རིན་ཆེན་འགློ་ལམ་དང་། །འགེལ་པའི་ལེའུ་ལྔ་པ་

སློགས། །ཞིབ་མློར་བལྟས་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་

ལས། །གི་གློང་མཐུན་སྦྱློར་བཤད་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའློ།། །། 
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ལེའུ་ལྔ་བ། 

ལློ་གཅིག་འཁྱུད་སྐློར་གི་རིས་ཀི་རྡེའུ། 

༈ ལློ་གཅིག་འཁྱུད་བསྐློར་སྐེག་རིས་ལ། །མི་འགྱུར་ར་བའི་རྡེའུ་དྲུག །གཅློད་འདྲལ་

རྡེའུ་ཉི་ཤུ་བཞི། ཁ་དམར་རྡེལ་བཞི་རྩུབ་རྡེལ་བདུན། །སེ་བའི་ཀེག་ཕྲན་རྡེའུ་

བཞི། །དགུ་མིག་དུར་མིག་རྣམ་པ་གཉིས། །སྤི་བསྡུས་རྡེའུ་ཞེ་བདུན་ནློ། །

སྤི་ནི ་གནམ་ལློ་གང་ཡིན་དང་། །བརི་བའི་ལློག་མེན་གར་བབས་

གཉིས། །བར་སེ་ནང་སར་གང་བབས་དང་། །གསང་བ་དར་གུད་འབེབས་གཞིའི་

ལློ། །ཡང་གསང་དབང་ཐང་གར་བབས་ཀི། །དུས་ཚོད་གང་ཡིན་རྡེའུ་དྲུག །སྐྱེས་པ་

ལ་ནི་དཀར་པློ་དང་། །བུད་མེད་ཡིན་ན་ནག་པློར་བློར། །

དེ་རེས་གཅློད་འདྲལ་རྡེའུ་ནི། །བརི་བའི་སློག་གིས་གནམ་ལློ་དང་། །ལློག་

མེན་གཉིས་ཀི་སློག་དང་ནི། །སར་སེ་ལ་འཐབ་རྡེའུ་བཞི། །དར་གུད་བསྐློར་ཏེ་གནམ་

ལློ་ཡི། །སྟེང་དུ་བཟང་ངན་བརིས་པས་ལྔ། །དུས་ཚོད་སློག་ལ་འཐབ་པས་དྲུག །དེ་

རྣམས་སློག་རྡེལ་དྲུག་ཡིན་ནློ། །

དེ་བཞིན་ལུས་དབང་ཀླུང་ར་བཞིས། །ར་བའི་རྡེའུར་འཐབ་པ་དང་། །དར་

གུད་གནམ་ལློའི་སྟེང་བརིས་ཏེ། །ལུས་དབང་ཀླུང་བཞིར་དྲུག་དྲུག་བློར། །དེ་དག་

རྡེའུ་འབློར་ཚུལ་ཀང་། །མ་འཕྲད་དཀར་གསུམ་གློགས་ལ་གཉིས། །ས་ཆུ་ནང་ཕྲད་

དཀར་པློ་གཅིག །བུ་ཕྲད་ཕེད་མ་ནག་གཉིས་དག ། ཤིང་ལྕགས་མེ་གསུམ་ནག་
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གཅིག་བློར། །དར་གུད་ལའང་བཟང་དྲུག་གི །རབ་འབིང་ཐ་མའི་གློ་རིམ་

བཞིན། །དཀར་པློ་གསུམ་དང་གཉིས་དང་གཅིག །ངན་དྲུག་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་

ལ། །ཕེད་མ་ནག་གཅིག་ནག་གཉིས་སློ། །

དེ་ནས་ཁ་དམར་རྡེལ་བཞི་ཡང་། །དཀར་ནག་མང་ཉུང་བགང་བས་

ལ། །དཀར་གསུམ་དཀར་གཉིས་སློགས་སུ་བློར། །

དེ་རེས་རྩུབ་པའི་རྡེལ་བདུན་ནི། །རང་ལློ་གནམ་ཤར་རང་ཀེག་རྩུབ། །བདུན་

ཟུར་ཤར་ན་དག་གཤེད་རྩུབ། །ལློ་འགློས་དབང་ཐང་ཚང་ཟླ་གཅིག །གནམ་ལློར་ཤར་

བ་ཁྱིམ་མཚེས་རྩུབ། །ཀླུང་ར་གཅིག་ཤར་མཐུན་གསུམ་རྩུབ། །ཕ་མེས་སྤུན་ཟླའི་དུར་

སི་སློགས། །སི་ངན་སྟེང་སེབས་དེ་ཡིས་རྩུབ། །བཟའ་མི་སར་ཁ་གཅིག་སྟེང་

ཚོགས། །སྐྱམ་ཟླ་ཞེས་པ་བཟའ་ཤུགས་རྩུབ། །རང་སྐྱེས་སར་ཁའི་སྟེང་སེབས་

པ། །གསང་ཀེག་རྐུན་བུས་རྩུབ་པ་སྟེ། །རྩུབ་ན་རྡེའུ་ནག་པློ་དང་། །མི་རྩུབ་ན་ནི་

དཀར་པློར་བློར། །

སེ་བའི་ཀེག་ཕྲན་རྣམ་བཞི་ནི། །ཁང་ཀེག་གནམ་ལློའི་སེ་བ་དང་། །མལ་ཀེག་

རང་གི་སྐྱེས་སེ་དང་། །ཡུལ་ཀེག་སེ་བ་གཉིས་ནག་དང་། །

ཁམས་ཀི་རྒྱ་སྒློ་འགགས་པ་ནི། །རང་གི་སྐྱེས་སེའི་དག་སྟེང་བབས། །དེ་

རྣམས་སྟེང་སེབས་ནག་པློ་དང་། །ལྡློག་ན་རྡེའུ་དཀར་པློར་བློར། །དེ་རེས་ལློ་གངས་

སར་སེ་ཡི། །དགུ་མིག་ཚུད་དང་སར་ཁ་ཡི། །དུར་དུ་ཚུད་ན་རྡེལ་ནག་རེ། །མ་ཚུད་

དཀར་པློ་རེ་རེ་བློར། །

གཞན་ཡང་ལློག་མེན་ལེ་ལག་གི །འཇུ་ཐག་རེན་ཕུར་གནམ་སའི་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། ལློ་གཅིག་འཁྱུད་སྐློར་གི་རིས་ཀི་རྡེའུ།

རྒྱང་། །བཞི་ལ་བརི་བའི་སློག་དང་ལུས། །དབང་ཀླུང་བཞིས་འཐབ་རྡེལ་བཞི་

དང་། །བདུད་གཅློད་བླ་འཁྱམ་ལ་སློགས་བརི། །

གཞན་ཡང་སྦས་པ་མཛུབ་ཚུགས་ལས། །གསུངས་པའི་ལློ་གཅིག་འཁྱུད་

བསྐློར་རིས། །རྡེའུ་སུམ་བཅུ་སློ་གཅིག་ནི། །གནམ་ལློའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་

དང་། །སར་སེ་ར་བའི་རྡེལ་དྲུག་ལ། །བརི་བའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞིས། །ཕར་

འཐབ་རྡེའུ་ཉི་ཤུ་བཞི། །དེ་དག་ཁ་དམར་རྡེལ་བཞི་དང་། །སར་སེ་དགུ་མིག་གསུམ་

དང་བཅས། །སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་དག་ཏུ་ངེས། །

ཡང་ན་ར་བའི་རྡེལ་དྲུག་དང་། །བསློམས་པས་སློ་བདུན་དག་ཏུའང་

འགྱུར། །དེ་ལྟར་བརིས་པའི་འབས་བུ་ནི། །ར་བའི་འགེལ་པ་ཉི་ཤུ་དང་། །དམར་ཆུང་

སྟག་མགློ་སྒང་སྒིལ་སློགས། །བལྟས་ཏེ་ཉེས་སྐྱློན་བཅློས་པ་གཅེས། །

དེ་ནས་རྒྱ་ནག་རྡེལ་སྐློར་ནི། །བཟའ་ཚང་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་ཡི། །བརི་

བའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་བཞིས། །གནམ་ལློའི་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་ལ། །གཅློད་

འདྲལ་བས་པའི་རྡེལ་བཞི་སྟེ། །དཀར་ནག་རེ་རེ་སྤི་ལྟར་བློར། །

དེ་རེས་བབས་སེའི་རྡེའུ་ནི། །རང་རང་ཁམས་མཐུན་ཁ་དློག་སྟེ། །དང་པློར་

སྐྱེས་པ་དེ་རེས་མློ། །རྒན་གཞློན་མ་ནློར་རིམ་བཞིན་བགམ། །

དེ་ནས་རྡེལ་ཁ་བ་བ་ནི། །རྡེལ་གལ་གློང་མའི་ལུས་དང་ནི། །འློག་མའི་ཁམས་

ནས་བླངས་ལ་བློར། །ལྷག་རྣམས་རློགས་པར་མ་གྱུར་པར། །སེ་བརྡར་རིས་སུ་

བླངས་ཏེ་བརྐྱང་། །དེ་ལ་བརྐྱང་པའི་རྡེལ་སྐློར་ཟེར། །དེ་ལ་དང་པློའི་རྡེའུ་གསུམ། །ལྷ་

ས་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་མློ། །དེ་ནས་རྐྱང་པའི་གལ་གཞུག་ནས། །རེ་རེ་བླངས་ལ་
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

ཕེད་འགུགས་བ། །གལ་རིམ་འློག་མའི་དང་པློ་གསུམ། །མི་ས་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་

ཟེར། །དེ་ནས་ཡས་མས་གཉིས་ཀ་ཡི། །མཇུག་ནས་རེ་རེ་བླངས་བས་ནས། །མི་སའི་

འློག་ཏུ་རིམ་བཞིན་བློར། །དེ་ཉིད་ཐློག་མའི་རྡེལ་གསུམ་པློ། །ཁྱིམ་ས་རབ་འབིང་ཐ་

གསུམ་མློ། །སློ་སློའི་ས་དང་རྡེལ་རློ་ལ། །ཞིབ་མློའི་བླློས་བརགས༌བས་བུ་ནི། །འགེལ་

པ་ཐིག་ལེ་ནག་པློར་ལྟློས། །

ཡང་ཅིག་ཀེག་རིས་རྣམ་གངས་ལ། །རྒྱ་གསུམ་ཁ་སྤློད་ཅེས་བ་བ། །སང་

རྒྱན་ལློ་མའི་སྐློར་གསུམ་ལས། །དང་པློ་གསེར་ལློ་ཅན་གི་རྡེལ། །འགེམས་ལུགས་

གནམ་ལློ་གང་ཤར་གི། །སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་སེ་བ་ལྔ། །རེ་རེ་ལ་ཡང་བརི་བ་

ཡི། །སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་སེ་བ་ལྔས། །འཐབ་པའི་རྡེའུ་ཉེར་ལྔ་དང་། །ཁ་དམར་ལྔ་

སྟེ་སུམ་ཅུའློ། །དེ་བཞིན་གནམ་ལློའི་བདུན་ཟུར་དང་། །མར་གི་དྲུག་འབས་བཞི་

གཤེད་ཀི། །སློག་སློགས་ལྔ་ལ་བརི་བའི་ལྔས། །འཐབ་པའི་རྡེལ་དང་ཁ་དམར་

བཅས། །རེ་རེར་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་སྟེ། ཁྱློན་དྲིལ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུའློ། །

གཡུ་ལློ་ཅན་གི་འགེམས་ལུགས་ནི། །རང་གི་ལློག་མེན་གར་བབས་

དང་། །དེ་ཡི་བདུན་ཟུར་མར་དྲུག་འབས། །བཞི་གཤེད་བཞི་ཡི་སློག་སློགས་

ལྔར། །རང་གི་སློག་སློགས་ལྔས་འཐབ་པའི། །གཅློད་འདྲལ་སྟངས་གཅློད་དྲིལ་བ་

ཡི། །རྡེའུ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུའློ། །

དུང་ལློ་ཅན་གི་འགེམས་ཐབས་ལ། །གང་ཤར་ཟླ་བ་དེའི་བདུན་ཟུར། །མར་

གངས་དྲུག་འབས་བཞི་གཤེད་བཞིས། །སར་བཞིན་འཐབ་པའི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ། །དེ་ལྟར་

ཡློངས་བསློམས་རྡེའུ་ནི། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་འགེམས་ཚུལ་ཏེ། །མར་སྟློན་ཇློ་སློན་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། ལློ་གཅིག་འཁྱུད་སྐློར་གི་རིས་ཀི་རྡེའུ།

གདམས་པ་ཡིན། །

དེ་སྟེང་ཞག་དང་དུས་ཚོད་ལའང་། །རྡེའུ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་རེ། །བཀྲམ་པས་

དྲུག་བརྒྱར་འགྱུར༌རློ༌ཞེས། །ཁྱུང༌ལྷས༌གཞློན༌ནུ༌བསློད༌ནམས༌བཞེད། །དེ་

ལྟར༌རིས༌པའི༌འབས༌བུའང་། །སློང་པློ་ཀུན་འདུས་འགེལ་པ་ནི། །གབ་པའི་སྙིང་གཟེར་

ཞེས་བ་བར། །ཡློད་ཅེས་མཁས་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་། །འློན་ཀང་གནས་སྐབས་བ་

སའི་ཆེད། །སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་སེ་བ་ལྔས། །ཚེ་དང་ནད་དང་ཟ་ཐང་དང་། །བསློད་

ནམས་གདློན་བེད་ལ་བརགས་པའི། །ཁ་དམར་སྤི་བསློམས་ལྔར་བསྡུས་ལ། །རིགས་

མཐུན་འབས་བུ་གང་རུང་གིས། །སྟངས་གཅློད་བས་ཀང་ཆློག་པར་ངེས། །དེ་ལྟར་ལློ་

གཅིག་འཁྱུད་སྐློར་གི། །འཕེལ་འགིབ་ཆགས་ཆེན་བསལ་བའི་ཕིར། །ཞིབ་མློར་

གཏན་ལ་དབབ་པ་གཅེས། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས་ལློ་གཅིག་

འཁྱུད་སྐློར་གི་རིས་ཀི་རྡེའུ་སྟེ་ལེའུ་ལྔ་པའློ། །
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ལེའུ་དྲུག་པ། 

སིའུ་དང་ནད་པའི་རིས། 

༈ འབྱུང་བ་འཁྲུགས་དང་རྣམ་རློག་གིས། །བསྐྱེད་པའི་ནད་འདྲེས་གདུངས་

པའམ། །བཙས་མ་ཐག་གི་བིས་པའི་ཆེད། །རྡེའུ་བཅུ་དགུ་བློར་བར་བ། །

དེ་ཡང་བརི་བའི་སློག་གིས་ནི། །གནམ་ལློའི་སློག་འཐབ་རྡེའུ་དང་། །སློག་གི་

དར་གུད་ལློ་ཡི་སྟེང་། །ཕབ་པའི་རྡེའུ་གཅིག་དེ་བཞིན་དུ། །ཟླ་ཞག་དུས་ཚོད་སློག་ལ་

འང་། །བརི་བའི་སློག་གིས་འཐབ་པ་དང་། །སློག་གི་དར་གུད་ཟླ་སློགས་སྟེང་། །བརིས་

པའི་རྡེ་འུ་རེ་རེ་སྟེ། །འཐབ་བསྐློར་སེལ་སྒིགས་སློག་རྡེལ་བརྒྱད། །དེ་བཞིན་བརི་བའི་

ལུས་ཀིས་ཀང་། །ལློ་ཟླ་ཞག་དང་དུས་ཚོད་ཀི། །ལུས་ལ་སློ་སློར་འཐབ་པ་

དང་། །ལུས་ཀི་དར་གུད་ལློ་སློགས་བཞིའི། །སྟེང་ཕབ་བརིས་པས་ལུས་རྡེལ་

བརྒྱད། །དྲིལ་བས་སློག་ལུས་རྡེལ་བཅུ་དྲུག །དེ་སྟེང་ཟླ་བ་ངློ་རེ་ཞིང་། །ལྷ་མློ་བརྒྱད་

འཆར་ཚེས་གཅིག་ནས། །འློད་འབར་བརན་མ་རྣློ་དབལ་མ། །མདངས་ལྡན་ཆར་

འབེབས་གཡློ་མེད་དང་། །འློད་ལང་སྐྱེད་བེད་རིམ་པ་བཞིན། །དང་པློ་དྲུག་ལ་ཞག་

བཞི་དང་། །ཕི་མ་གཉིས་ལ་ཞག་གསུམ་རེ། །སྦྱར་བའི་ཚེས་གངས་བཟང་ངན་

དང་། །དེ་བཞིན་གཟའ་དང་སྐར་མ་ཡང་། །བཟང་ངན་རིས་པའི་རྡེལ་གསུམ་སྟེ། །དྲིལ་

བས་རྡེའུ་བཅུ་དགུ་བློར། །དེ་ལྟར་བརིས་པའི་འབས་བུ་འང་། །ར་འགེལ་ཉི་ཤུ་པ་

སློགས་ལྟློས། །
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། སིའུ་དང་ནད་པའི་རིས། 

གཞན་ཡང་ནད་རིས་ཐང་ཤིང་ནི། །ཐློག་མར་བརི་གཞི་ངློས་བཟུང་བ། །དེ་

ལས་རིས་འགློ་བཅློ་ལྔ་སྟེ། །དང་པློ་རང་གི་བླ་ཚེ་ནི། །སྟློར་རམ་མ་སྟློར་གནམ་ལློ་

ནས། །མི་དེས་དུ་ལློན་ཐུར་དུ་སྦུབ། །གཉིས་པ་རྒྱལ་པློ་གདན་ས་ནས། །འདྲེད་དམ་

མི་འདྲེད་ལྕགས་སྟག་ནས། །དུ་ལློན་ཐུར་དུ་སྦུབ་ལ་བརི། །གསུམ་པ་ཞྭ་འཕིང་ཐལ་

འློག་ཏུ། །ཚུད་དམ་མ་ཚུད་ཆུ་སྟག་ནས། །ཐུར་དུ་དུ་ལློན་བགངས་ལ་བརི། །བཞི་པ་

བླློན་པློ་གལ་ས་ནས། །ཡར་རམ་མ་ཡར་ཤིང་སྟག་ནས། །དུ་ལློན་ཐུར་དུ་སྦུབ་ལ་

བརི། །ལྔ་པ་གཡི་སྤང་ག་ཆག་གམ། །མ་ཆག་ས་ཕློ་སྟག་ནས་ནི། །དུ་ལློན་ཐུར་དུ་

སྦུབ་ལ་བརི། །དྲུག་པློ་བདུད་ཀིས་འཚོལ་མི་འཚོལ། །ལྕགས་མློ་ཡློས་ནས་དུ་ལློན་

སྦུབ། །བདུན་པ་སིན་པློས་ཁིད་མ་ཁིད། །ས་མློ་ཡློས་ནས་དུ་ལློན་སྦུབ། །བརྒྱད་པ་

ལློན་ཤིང་ཆག་མ་ཆག །ཤིང་མློ་ཡློས་ནས་དུ་ལློན་སྦུབ། །དགུ་པ་བང་མཛོད་སྟློང་མ་

སྟློངས། །མེ་མློ་ཡློས་ནས་དུ་ལློན་སྦུབ། །བཅུ་པ་ཡས་ཐག་ཆད་མ་ཆད། །གནམ་ལློའི་

ཡར་གི་བཅུ་གསུམ་ནས། །ཐུར་དུ་དུ་ལློན་སྦུབ་ལ་བརི། །བཅུ་གཅིག་དཔད་ཐག་ཆད་

མ་ཆད། །གནམ་ལློའི་མར་གི་བཅུ་གསུམ་ནས། །དུ་ལློན་གེན་དུ་བཀན་ལ་བརི། །བཅུ་

གཉིས་པ་ནི་བང་ཐང་རླུང་། །ལངས་སམ་མ་ལངས་མེ་སྟག་ནས། །དུ་ལློན་ཐུར་དུ་

བགངས་ལ་བརི། །བཅུ་གསུམ་སྒློ་ཁྱིམ་ཞིག་མ་ཞིག །ཆུ་ཕློ་སྤེལ་ནས་དུ་ལློན་

བཀན། །བཅུ་བཞི་པ་ནི་ཉལ་བའི་སས། །ཞིག་གམ་མ་ཞིག་གནམ་ལློ་ཡི། །ཡར་གི་

ལྔ་ནས་དུ་ལློན་སྦུབ། །བཅློ་ལྔ་རེན་ཕུར་ཕྱུངས་མ་ཕྱུངས། །གནམ་ལློའི་མར་གི་ལྔ་

མཐུན་ནས། །དུ་ལློན་གེན་དུ་བགངས་ལ་བརི། །བཅུ་དྲུག་རྡེལ་སྒློ་འགགས་མ་

འགགས། །གནམ་ལློའི་མར་གི་དྲུག་འབས་ནས། །དུ་ལློན་གེན་དུ་བགངས་ལ་
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བརི། །དེ་ལྟར་རིས་གཞི་གར་བབས་ཀི། །སློག་ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་ར་ལ། །བརི་བའི་

སློག༌ལུས་དབང་ཀླུང་གིས། །འཐབ་པའི་རྡེའུ་བཞི་བཞི་སྟེ། །དཀར་ནག་གཏན་རིས་

བཞིན་དུ་བློར། །དེ་ནས་དཀར་ནག་བགངས་བས་ལ། །སློ་སློའི་བཟང་ངན་སྟངས་

གཅློད་བ། །དེ་རེས་རིས་མིག་བཅུ་དྲུག་ཀང་། །རིས་ཆེན་བདུན་དུ་དྲིལ་ལ་བརག །དེ་

ཡང་ཐང་ཤིང་རིང་མློ་དང་། །གཟེར་ཟམ་གཡུ་ཤུག་དཔག་བསམ་ལློན། །དཔལ་བྱུར་

ཁྱིམ་དང་གཤིན་གསློན་མིག །ལིང་རེ་བརྒལ་ལམ་མ་བརྒལ་བལྟ། །དེ་དག་རྡེའུ་ལྔ་

ཚན་གསུམ། །བཅད་ལ་དང་པློ་སྐྱེས་པའི་ས། །བར་པ་བུད་མེད་ཐ་བིས་པ། །རིམ་

བཞིན་སློ་སློའི་ས་རུ་བརག །

གཞན་དུ་རིས་འགློ་ཐ་མ་ཡི། །རྡེལ་བློར་ད་ལྟའི་ཕག་བཞེད་དུ། །གནམ་ལློ་

རང་གི་སློག་ལུས་དབང་། །ཀླུང་ར་བཞི་ཡི་སེ་བ་ལ། །བརི་བའི་སློག་སློགས་སེ་བ་

བཞིས། །འཐབ་པས་རྡེལ་སྒློ་བརག་པ་ཡློད། །གཞན་ཡང་ལློག་མེན་སར་སེ་དང་། །ཉི་

མའི་ནད་གདན་བརག་པ་སློགས། །རྒྱ་ཆེན་གཞུང་ལས་ཤེས་པར་བ། །དེ་ལྟར་ནད་

ཀིས་གདུང་བའི་འགློར། །ཕན་པའི་ལྷག་བསམ་དྲག་པློ་ཡིས། །ལེགས་པར་བརིས་ལ་

ཁ་དམར་རྣམས། །རང་རང་འགེལ་པས་སྟངས་བཅད་དེ། །འཁྲུགས་པ་བཅློས་ཤིང་

གུད་པ་གསློ། །རྣམ་རློག་འདྲེ་གདློན་བསལ་བར་བ། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་

ཟེར་ལས་སིའུ་དང་ནད་པའི་རིས་ཀི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་པའློ།། 
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། ཟངས་ཀམ་གི་རིས།

ལེའུ་བདུན་པ། 

ཟངས་ཀམ་གི་རིས། 

༈ ལུས་ཅན་ཚེ་ཡི་དུས་བས་ཚེ། །བླ་སེམས་ཡིད་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར། །གཤེད་མས་

ཁྱེར་ཞིང་འགློ་དྲུག་འཁྱམས། །ཕུང་པློའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་ཕུང་པློ་ལ་

བརེན་ནས། །ཤུལ་གི་གསློན་པློའི་བྱུར་བསལ་ཕིར། །དུར་མཛོད་རིས་ལ་གསུམ་

ཡིན་ཏེ། །གསློན་གི་ཁློག་ནས་གཤིན་དབྱུང་དང་། །གཤིན་གི་ཁློག་ནས་གསློན་

གདློན་པ། །གཤིན་གི་འདུར་ཤིད་བརག་པའློ། །

དང་པློ་གསློན་ཁློག་གཤིན་འདློན་པའི། །ངེས་ཅན་རྡེའུ་ཉི་ཤུ་སྟེ། །ལློ་དང་

སློག་ལུས་དབང་ཐང་ཀླུང་། །སར་ཁ་བབ་སེ་དར་གུད་ལྔ། །རྩུབ་རྡེལ་བདུན་དང་སྐྱེས་

སེའློ། །དེ་ཡང་གསློན་ཕིང་གཡས་བཏིང་ལ། །ཕུ་བློ་ནས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། །བཟའ་

སྐློར་ཕེ་ཡིས་བར་བཅད་ལ། །ནུ་བློ་ཆུང་བརྒྱུད་ཡན་ཆད་ཀི། །གསློན་རྡེལ་མ་ནློར་

རིམ་བཞིན་བློར། །དང་པློ་བརི་བའི་ལློ་རྡེལ་ནི། །ར་བར་རྡེལ་གཉིས་འབིང་པློར་

རེ། །རང་ཕློགས་འབྱུང་བའི་ཁ་དློག་བཞིན། །ཐ་ཆུང་ཕློགས་བསེས་རྡེའུ་ནི། །ཕྲ་མེན་

གཉིས་ཏེ་གང་ཡིན་བློར། །དེ་མདུན་སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་གིས། །གནམ་ལློ་ལའང་

འཐབ་རྡེའུ་བཞི། །དེ་འློག་སར་ཁ་གང་ཡིན་རྡེལ། །རང་རྒྱུད་ཕྲ་མེན་སར་ལྟར་

བློར། །དེ་འློག་བབས་སེ་གང་ཡིན་རྡེལ། །གཅིག་དཀར་དཀར་གཅིག་དྲུག་དཀར་

གཉིས། །བརྒྱད་དཀར་དཀར་གསུམ་གཉིས་ནག་ལ། །ནག་གཅིག་མཐིང་གཉིས་བཞི་

ལང་གསུམ། །ལྔ་སེར་ཕེད་མ་བདུན་དམར་ལ། །དམར་གཅིག་དགུ་ལ་དམར་གཉིས་
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ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི།

བློར། །སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་སེ་བ་ལྔའི། །དར་གུད་རྡེལ་ལྔ་འགམ་དང་ནི། །རྩུབ་རྡེལ་

བདུན་པློ་རྒྱབ་ཏུ་བློར། །དེ་རེས་སྐྱེས་སེ་གང་ཡིན་རྡེལ། །བབ་སེ་ཇི་བཞིན་བློར་བར་

བ། །དེ་ལྟར་རྡེའུ་ཉི་ཤུའློ། །རྒྱས་པར་ཀེག་རིས་བཞིན་དུ་བློར། །སྤི་དང་བེ་བག་ཁ་

དམར་གདགས། །

གསློན་གི་ཆགས་བཟླློག་རིམ་གློ་དང་། །གཤིན་ལ་འགློ་གཤེད་ལ་སློགས་

པ། །རིག་པས་མ་ནློར་སྟངས་གཅློད་གཅེས། །གཉིས་པ་བླ་རྡེལ་གཤིན་ཁློང་

ནས། །གསློན་རགས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། །གསློན་རིས་བཞིན་དུ་བློར་བའམ། །ཡང་

ན་ཆད་ཆེན་ནག་པློ་གསུམ། །ཆད་ཆུང་ལ་ནི་ནག་པློ་གཉིས། །མ་ལློ་ཆེ་བར་དཀར་

ཆེན་གཉིས། །མ་ལློ་ཆུང་བར་དཀར་ཆུང་གཉིས། །དེ་བཞིན་རང་ལློར་དཀར་པློ་

གཅིག །བུ་ལློར་ཕེད་མ་དག་ལློར་ནག །གློགས་ལ་དཀར་གཉིས་ནག་པློ་གཅིག །དེ་

ཡང་ཆེ་ལློ་ཆུང་ལློ་ལ། །མི་ནློར་རྡེའུ་ཆེ་ཆུང་བློར། །

ཡང་ན་རང་རྒྱུད་རྡེའུ་སྟེ། །མགློ་བཀད་གནམ་ཐིག་བཏབ་པ་འདྲ། །སློ་སློའི་

མདུན་བློར་འབས་རྡེལ་དངློས། །རང་གི་ལློ་དང་བདུན་ཟུར་ལ། །དཀར་ནག་རེ་རེ་

འབློར་རློ་ཞེས། །ར་བར་གསུངས་མློད་དེ་ལྟ་ནའང་། །ཕག་ལེན་དེང་སང་མཛད་པའི་

སློལ། །མེད་ཕིར་འདིར་ཡང་བཏང་སྙློམས་བཞག །རྡེའུ་དང་བསྟུན་ཁ་དམར་ནི། །སྤི་

དང་བེ་བག་ཁྱད་པར་གི། །དུར་སའི་སྐྱློན་ཡློན་གང་ཟླློས་བརགས། །ཐམས་ཅད་དྲིལ་

ལ་སྟངས་གཅློད་བ། །

གསུམ་པ་གཤིན་གི་འདུར་ཤིད་ཀི། །རྡེའུ་བརྒྱ་དང་གློ་དགུ་སྟེ། །གཤིན་གི་

སློག་ལུས་དབང་ཀླུང་ཁམས། །སར་ཁ་ར་བསེ་དུར་ལྔ་དང་། །རློ༌རིགས་འདློན་ཕློགས་

སྐྱེ་གནས་གཏློ། །དེ་ལྟར་སེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་སློ། །དེ་ཡང་གཤིན་གདན་རློག་པློ་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། ཟངས་ཀམ་གི་རིས།

ནི། །གཡློན་ཕློགས་བཏིང་ལ་གཤིན་རྡེལ་བློར། །ཐློག་མའི་སེ་ཚན་ལྔ་པློ་ནི།།གནམ་

ལློ་ལློག་མེན་སེ་བ་དང་། །སར་ཁ་དར་གུད་ཟླ་བ་ཞག ། དུས་ཚོད་གཟའ་སྐར་གསློན་

ལློ་སྟེ། །དེ་ལྟར་ར་རྡེལ་བཅུ་གཅིག་ལ། །གཤིན་དེའི་སློག་ལུས་དབང་ཐང་དང་། །ཀླུང་

ར་རུས་ཀི་ཁམས་དང་ལྔས། །དར་གུད་བརག་ཅིང་གཅློད་འདྲལ་འབེད། །དཀར་ནག་

གསློན་རྡེལ་བཞིན་དུ་བློར། །དྲིལ་བས་རྡེའུ་ང་ལྔ་སྟེ། །དེ་སྟེང་གསློན་གཤིན་སློག་

འཐབ་རྡེལ། །ཁམས་ཀི་གཅློད་འདྲལ་མཐར་བཞག་པས། །རྡེལ་གངས་ང་དྲུག་དག་ཏུ་

འགྱུར། །

དྲུག་པ་སྙད་དང་ལེ་ལན༌ནི། །སར་ཁའི་ནད་བརྒྱད་འདྲེ་བརྒྱད་དང་། །ཕྱུགས་

བརྒྱད་ཟས་བརྒྱད་གློས་བརྒྱད་དང་། །ནློར་བརྒྱད་མགློན་བརྒྱད་འགྲུལ་པ་

བརྒྱད། །ཕློགས་བརྒྱད་གནློད་པའི་ས་བརྒྱད་དང་། །རློད་གཏློང་བརྒྱད་དེ་དག་

ལ། །ལེ་ལན་ཐུག་ན་རྡེལ་ནག་དང་། །མ་ཐུག་རྡེལ་དཀར་རྡེལ་བཅུ་གཅིག །

བདུན་པ་ར་བསེའི་རློ་ཟླློས་ནི། །གནམ་ལློ་ལློག་མེན་སེ་བ་དང་། །སར་ཁ་དར་

གུད་ཟླ་བ་དང་། །ཞག་དུས་གཟའ་དང་སྐར་མ་སྟེ། །དེ་རྣམས་ཟླློས་པ་ཡློད་མེད་

དང་། །གསློན་པློ་གང་ལ་ཟླློས་པ་ཡི། །རྡེའུ་རེ་བློར་བཅུ་གཅིག་གློ། །

བརྒྱད་པ་འབྱུང་དུར་སིལ་བུ་ནི། །གཤིན་དེའི་ཁམས་དང་གནམ་ལློ་

དང་། །ཟླ་བ་ཞག་དང་དུས་ཚོད་དང་། །གཟའ་དང་སྐར་མ་སློག་དང་ལུས། །དབང་ཐང་

ཀླུང་ར་སེ་བ་དང་། །སར་ཁ་རྣམས་ཏེ་བཅུ་གསུམ་གིས། །དུར་ལྔར་འཐབ་པའི་རྡེའུ་

བློར། །གཤིན་གིས་ཕར་བཅད་དཀར་པློ་སྟེ། །དུར་གིས་བཅད་ན་རྡེལ་ནག་ལ། །ནང་

འཕྲད་ས་ཆུ་དཀར་པློ་སྟེ། །ཤིང་ལྕགས་མེ་གསུམ་ནག་པློ་བློར། །སིལ་བུའི་རྡེའུ་རེ་

ལྔའློ། །དུར་ས་ལྔ་ནི་རི་སྐྱེལ་ཤིང་། །བསེག་པ་མེ་ལ་སྦ་བ་ས། །སྒྲུབ་པ་ལྕགས་ལ་སྐྱུར་
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བ་ཆུ། །

དགུ་པ་རློ་རིགས་བཅུ་གཅིག་ནི། །མཛེ་རློ་དང་ནི་རབས་ཆད་དྲུག །དམེ་ཕློ་

རིགས་གསུམ་སྐྱློན་ཅན་བརྒྱད། །བཀྲ་རིགས་ལྔ་དང་སིའུ་རིགས་དྲུག །གིར་ཤི་བཞི་

དང་གཤིས་ངན་གསུམ། །རྒློད་ཅེས་མཚུན་དང་ཞན་པ་དང་། །ངན་པ་རྣམས་ཏེ་བཅུ་

གཅིག་པློ། །གང་ཡིན་རྡེལ་དཀར་མིན་ན་ནག །

བཅུ་པ་འདློན་ཕློགས་བཅུ་གཅིག་ནི། །ལློ་དང་སེ་བ་སར་ཁ་དང་། །ཡུལ་

ཕློགས་རློ་རིགས་ཟླ་བ་དང་། །ཞག་དང་གཟའ་སྐར་དུས་ཚོད་དང་། །གསློན་པློའི་ལློ་

ཡིས་དྲང་བ་སྟེ། །སློ་སློའི་གཙང་ཕློགས་གང་ཡིན་ལ། །ཕློགས་བཞི་འབྱུང་བ་རང་

རྒྱུད་དང་། །མཚམས་བཞིར་ཕྲ་མེན་རྡེའུ་བློར། །

བཅུ་གཅིག་ཕི་མ་གར་སྐྱེ་ནི། །གནམ་ལློ་ལློག་མེན་སེ་བ་དང་། །སར་ཁ་དར་

གུད་ཟླ་བ་ཞག །དུས་ཚོད་གཟའ་དང་སྐར་མ་དང་། །གསློན་རྡེལ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་

གནས་བརག །ལྷ་ལ་དཀར་གཉིས་མིར་ཕེད་མ། །ངན་འགློར་ལྷུང་ན་ནག་གཉིས་

བློར། །

བཅུ་གཉིས་མཇུག་གཅློད་གཏློ་ཆློག་ནི། །གནམ་ལློ་ལློག་མེན་སེ་བ་

དང་། །སར་ཁ་དར་གུད་ཟླ་ཞག་དུས། །གཟའ་སྐར་ཉམས་རྣམས་བཅློས་པ་

དང་། །གསློན་རྡེལ་ཆགས་ཆེར་གྱུར་ན་འཆློས། །དེ་ཡང་བཅློས་ཐབས་གང་དགློས་

ལ། །རྡེལ་ནག་དེ་ལྡློག་དཀར་པློར་བློར། །དེ་ལྟར་དྲིལ་བས་འདུར་ཤིད་ཀི། །རྡེའུ་བརྒྱ་

དང་བརྒྱད་ཅུ་བདུན། །དེ་ནས་སེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་ལ། །དཀར་ནག་བགངས་ལ་ཁ་

དམར་གི། །རྡེའུ་བཅུ་གཉིས་ལློགས་སུ་བློར། །དཀར་ལ་དཀར་པློ་ལྡློག་པ་

ནག །མཉམ་ན་ཕེད་མ་ཁྱད་པར་དུ། །སེག་སྒྲུབ་དུར་ལྔའི་ཁ་དམར་ནི། །རང་ལ་རང་
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འདུར་དཀར་པློ་གཅིག །མ་ལ་བུ་འདུར་དཀར་པློ་གཉིས། །བུ་ལ་མ་འདུར་ནག་པློ་

གཉིས། །དག་ལ་གློགས་འདུར་ནག་པློ་གཅིག ། གློགས་ལ་དག་འདུར་དཀར་ནག་

གཉིས། །རློ༌རིགས་བཟང་ངན་དཀར་དང་ནག །

དྲང་ཕློགས་གཙང་བསྟུན་ལློ་རྡེལ་བློར། །སྐྱེ་གནས་ལྷ་མི་ངན་འགློ་ལ། །དཀར་

གཅིག་ཕེད་མ་ནག་གཅིག་སྟེ། །གཏློ་ཆློག་རྡེལ་གངས་བསྟུན་པ་གཅེས། །དེ་ལྟར་

སྟངས་གཅློད་རྡེའུ་ཡི། །ཁ་དློག་དང་བསྟུན་ཁ་དམར་ཀང་། །སློག་གིས་འཆི་དུས་

ལུས་དུར་ས། །དབང་ཐང་ཟས་སྐལ་ཀླུང་རྡེལ་ཡིས། །ཤིད་ཀི་ཡལ་ག་རུས་ཁམས་

རྡེས། །འདུར་ཐང་ཆེ་ཆུང་སར་ཁ་ཡིས། །ལེ་ལན་ར་བསེས་ཟླློས་པ་དང་། །འབྱུང་དུར་

སེལ་བུས་སེག་སྒྲུབ་བརི། །རློ༌རིགས་བཞག་པ་འདློན་ཕློགས་ཀིས། །དྲང་ཕློགས་

གནས་རྡེས་གར་སྐྱེ་བརག །གཞུག་གཅློད་གཏློ་ཡིས་ཤི་ གཞུག་བཅད། །གཞན་ཡང་

གཤིན་ཁློང་གསློན་དབྱུང་བའི། །

རྡེའུ་རློ་ལེན་འབློར་ཚུལ་ནི། །ཤི་ཟླ་དེ་ཡི་སློག་རྐྱང་ལ། །གཤིན་དེའི་སློག་

ལུས་དབང་ཀླུང་བཞི། །རང་མ་བུ་དག་གློགས་དང་ལྔར། །ཕེ་བས་རིམ་འཐབ་རང་

རྡེལ་སློགས། །སློ་སློ་མ་འདྲེས་འཕྲེད་ལ་བསྒིག །

དེ་ནས་རྡེའུ་སྤྲུག་པ་ནི། །སློག་གི་དག་དང་ལུས་ཀི་དངློས། །དབང་ཐང་དག་

དང་ཀླུང་རའི་དངློས། །སློག་གི་གློགས་དང་ལུས་ཀི་མ། །དབང་ཐང་གློགས་དང་ཀླུང་

རའི་མ། །སློག་གི་མ་དང་ལུས་ཀི་གློགས། །དབང་ཐང་མ་དང་ཀླུང་རའི་གློགས། །སློག་

གི་དངློས་དང་ལུས་ཀི་དག། །དབང་ཐང་དངློས་དང་ཀླུང་རའི་དག། །གཉིས་གཉིས་ཕན་

ཚུན་སློ་སློར་བརེ། །བུ་བཞི་མི་བརེ་རང་སར་བཞག །སྟེང་ནས་མར་དེད་རྡེལ་ཚར་

ནི། །དང་པློ་ཕ་ཁུ་རྒན་རིམ་སྤུན། །གཉིས་པ་མ་སྲུ་ཞག་ཉེའི་ས། །གསུམ་པ་མག་པ་ཚ་
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ཡུག་ས། །བཞི་པློ་དློ་བདག་ས་ཡིན་ནློ། །འཕྲེད་ལ་རང་མ་བུ་སློགས་ལྔ། །རིམ་བཞིན་

རྒན་དང་སྐྱེས་དར་དང་། །བུད་མེད་དར་མ་བུ་ཚ་དང་། །རྐང༌བན་རྣམས་ཀི་ས་ཡིན་

ནློ། །དེ་ནས་རྡེའུ་ཡི་རློ་བླངས་ཏེ། །ནག་གསུམ་དཀིལ་ནས་དཀར་པློ་ལློང་། །དཀར་

གསུམ་ནང་ནས་རྡེལ་ནག་ལེན། །མཐུན་གསུམ་ལློ་པར་ཟླློས་ཞེས་གསུངས། །

དེ་ལྟར་བློར་རྡེལ་རང་འགེལ་སློགས། །ཟངས་ཀམ་མན་ངག་ཡི་གེ་

ལྟར། །འདུར་ལུགས་སེག་སྒྲུབ་གང་བཟང་དང་། །འགམ་ཟླློས་ཤི་གཞུག་གཅློད་

ཐབས་སློགས། །གཤིན་དང་གསློན་ལ་ཕན་སེམས་ཀིས། །ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་

བཅློས་པ་གཅེས། །འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། །ཟངས་ཀམ་གི་རིས་

ཀི་ལེའུ་སྟེ་བདུན་པའློ། །

གཞན་ཡང་གསློན་གཤིན་གཉིས་ཀ་ལ། །གཅེས་པའི་ས་དཔད་བརག་ཐབས་

དང་། །གིམ་ཤང་འཕུང་བཤིག་རྣམ་པ་བཞིས། །འགལ་བེད་དག་བློ་བརླག་པ་

དང་། །རང་ཀེག་གཞན་ལ་སློ་བ་སློགས། །བཤད་མློད་ཤེས་འདློད་ལྡན་པ་དག །རྒྱ་

ཆེན་གཞུང་དུ་བལྟ་བར་གིས། །འདིར་ནི་བླློ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས། །ཉེ་བར་བསྐུལ་

ཞིང་རང་ཉིད་ཀིའང་། །དྲན་ཐློར་སྐློར་འགློ་རྡེལ་བློར་གི། །ར་བ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་པ་

འདི། །བན་ཆུང་དྷརྨཱ་ཤྲི་ཡིས། །དམ་ཆློས་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པའི། །ཞག་འགའི་ཉི་རིང་

འཕུལ་ཕིར༌བིས། །ནློངས་གྱུར་མཁས་རྣམས་བཟློད་པར་བཞེས། །ལེགས་བཤད་

གང་མཆིས་དགེ་བ་དེས། །འགློ་ཀུན་བདག་སྟློན་རིག་པ་ལ། །བརེན་ནས་ཆློས་ཀུན་

སློམ་གྱུར་པའི། །བདག་མེད་གཉིས་པློ་རབ་རློགས་ཏེ། །ཀུན་ཏུ་གློལ་བ་བརེས་གྱུར་

ཅིག །

འབྱུང་རིས་མན་ངག་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ཞེས་བ་བ་དྲུག་ཅུ་སྐློར་བཅུ་
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འབྱུང་རིས་ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་ལས། ཟངས་ཀམ་གི་རིས།

གཉིས་པའི་འགློར་མློས་ཀི་བན་ཆུང་གིས་སློབ་དཔློན་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་དྲིན་ལས་

ཅུང་ཟད་ངེས་པ་རྣམས་ཟིན་ཐུན་སུག་རིས་སུ་བགིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། 

མངྒ་ལཾ།



  46  

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་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་སེངྒེའི་རིང་

ལུགས་སྒློ་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་བསློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་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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