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རློང་ཐ་བློ་བཟང་དམ་ཆློས་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་ནི། བློད་ཤར་ཕློགས་མདློ་ཁམས་སྒ་ལུང་དུ་རབ་

བྱུང་བཅུ་བཞི་པ་ཤིང་གང་༡༨༦༥ལློར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཆུང་དུས་རེ་དམ་ཚིག་རློ་རེའི་ཡང་སྤྲུལ་

དུ་ངློས་འཛིན་མཛད་ནས། དགུང་ལློ་དགུ་ཙམ་ལ་ཕེབས་སྐབས་ལྡན་མ་སྒ་རྭ་ཉག་ཕུན་ཚོགས་

གིང་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་ནས་བཞུགས་ཁི་ལ་མངའ་གསློལ། རློང་ཐ་སྐྱབས་མགློན་ཆློས་

འབློར་ལྷུན་གྲུབ་དང་རེ་བཙུན་ཕུར་ལློག་པ་སློགས་ཡློངས་འཛིན་དུ་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས་གཞུང་

ཆེན་ལ་ཐློས་བསམ་མཐར་ཕིན་པ་གནང་། གསུང་རློམ་པློད་བཞི་བཞུགས་པའི་ཁློད་ན་མདློ་སྔགས་

ཀི་ཆློས་དང་ཐུན་མློང་བ་སྐར་རིས་ཐིག་ར་སྒ་རིག་པ་བཅས་ཆ་ཚང་བའི་སྐློར་བཞུགས། རེ་ཕ་བློང་

ཁ་པ་དང་འབུལ་སྡུད་སྤྲུལ་སྐུ་སློགས་ལ་ཐུན་མློང་བ་སྐར་རིས་སྐློར་སློབ་ཁིད་གནང་། དགུང་ལློ་ཞེ་

བདུན་སྐབས་འཇིགས་བེད་དབང་ཆློག་བརམས། དེ་རེས་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རེད་སློན་མ་བྱུང་།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

རང་རེ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ། སྔློན་བློན་ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་མཁས་པའི་དབང་པློ་

རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་རི་བློའི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། 

དུས་ཀི་འཕེལ་འགིབ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། གང་མང་

ཞིག་མེད་བརླག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡློད་པས་དེ་ཉིད་སྲུང་སྐྱློབ་དང་དར་སེལ་བེད་རྒྱུ་ནི། མི་རིགས་

འདི་ཉིད་ཀི་དུས་ལ་བབ་པའི་འློས་འགན་ཡིན།

དེ་ཡང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། རྒྱུ་ནློར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁག་བཅས་ཀིི་

འགློ་སློང་བཏང་ཞིང་། ལློ་སྐྱ་གློལ་ཧྲུལ་གིས་མི་ཚེ་ཐློས་བསམ་ལ་བསྐྱལ་བའི་མཁས་པ་རིམ་བློན་

གིས་དཔྱད་ཞིབ་མཛད་ཅིང་། དཔྱད་འབས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ཉམས་མློང་དང་གྲུབ་དློན་གི་

ཟིན་ཐློ་ལ་བུ་ཡིན་པས་ན། མི་ལློ་སློང་ཕྲག་དུ་མའི་ལློ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་འདིའི་ཤེས་རིག་གི་

ཉིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་གི་བསན་དློན་ཕལ་མློ་ཆེ་ཞིག་ནི་དེང་གི་

དུས་རབས་འདི་དང་མ་འློངས་པར་ཤིན་ཏུ་མཁློ་ཆེ་ཞིང་། མིའི་རིགས་སྤིའི་ཤེས་རབ་དང་ཀུན་

སྤློད་ལ་ལམ་སློན་བེད་ཐུབ་པའི་འློད་སྣང་ལ་བུར་གྱུར་ཡློད།

དེ་བས་ན་༸གློང་ས་༸སྐྱབས་མགློན་ཆེན་པློ་མཆློག་གིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བའི་

དགློངས་དློན་བཞིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་དྲ་ཚིགས་དང་རློམ་སྒིག་ཁང་

གསར་འཛུགས་བས་ཏེ། བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ཆློས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀི་མཁས་པའི་

བཀའ་རློམ་གེགས་བམ་དང་། བརམས་ཆློས་གསར་རིང་གང་མང་ཞིག་ཞུ་སྒིག་འགེམས་སེལ་གི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློག་བདེ་བ་དང་། སྤློད་བདེ་བ། 
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

གཞུང་ཚིག་འཚོལ་ས་བ། འཁེར་བདེ་བ་སློགས་སབས་བདེའི་དབང་གིས་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་འཕྲུལ་

དེབ་ལ་དགའ་མློས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པར་བརེན། དུས་རབས་ཀི་འགྱུར་བའི་ཁ་ཕློགས་ཀི་དགློས་

མཁློ་དང་བསྟུན་པའི་ཞུ་སྒིག་གི་ལས་གཞི་འདི་ནི། མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་ལ་བུར་གྱུར་པའི་རང་

རེའི་ཤེས་རིག་འདི་ཉིད་འཇིག་རེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའི་འཕྲིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་

ལ་བརེན་ནས་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་འདྲེན་པའི་ལས་ཀ་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

ཞེས་ཀང་བརློད་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་མ་ཕི་ཚད་ལྡན་ཞིག་གཞི་རར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒིག་བེད་རྒྱུར་

འབད་བརློན་བེད་འློས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྔློན་གི་སློལ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་པར་ཤིང་རློ་སྐབས་རློམ་པ་

པློ་རང་ཉིད་དམ། ཡང་ན་གཞན་གིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏང་སེ་རློ་བ་ཡིན་པས་ཤིང་པར་རྣམས་

སྤིའི་ཆ་ནས་དག་པློར་བརི་ཆློག་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་མ་དཔེ་ཚད་

ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་བཞག་བ་རྒྱུ་

ར་དློན་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡློད་པ་དང་། མ་

ཕི་ཚད་ལྡན་ལག་སློན་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀིས་དག་པློ་ཡློང་བར་བརློན་བཞིན་ཡློད། གལ་ཏེ་

མ་ཕི་རང་ལ་ནློར་བ་མངློན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དློགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་

སློགས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀི་མཆན་བཀློད་ཡློད། རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་སྒིག་སྦློར་

བས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནློར་བ་སློགས་བྱུང་བ་མཐློང་ན་འཕྲལ་མར་ལེགས་བཅློས་ཡློང་

བའི་ཆེད་དུ། ང་ཚོའི་ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com 

འདིའི་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་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། ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ་བཟོ་རིག་

མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཉིས་ཆ་ཤས་ལེགས་གང་ཞིང་། །དཔལ་ལྡན་ཡློན་ཏན་

བདུད་རིའི་འཛུམ་དཀར་ཅན། །དཔལ་ལྡན་དགེ་ལེགས་ཀུ་མུཏ་བཞད་པའི་

ཟླ། །དཔལ་ལྡན་འགློ་བའི་བ་མ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རྣམ་དག་རྒྱུད་སེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་

བའི་གནས། །བགློད་བེད་ཐབས་མཁས་གཟིངས་ཀི་འཇུག་པ་ལས། །སྐུ་གསུམ་

བསམ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ་ལེན་མཁས་པའི། །དེད་དཔློན་དཔལ་ལྡན་བ་མས་དགེ་

ལེགས་སློལ། །དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་གནས་ཐློབ་ཕིར། །དཀིལ་འཁློར་བི་

དང་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་མཆློག །ཚུལ་བཞིན་བགིད་པ་དློན་ཆེན་མཐློང་བས་

ན། །རྒྱུད་འགེལ་མཁས་པའི་བཞེད་གཞུང་འདིར་འགློད་བ། །

དེ་ལ་ཐློག་མར་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་བི་

བའི་ཚུལ། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་ཞལ་ལུང་ཇི་ལ་བར། །འགློད་ཀི་ལྷ་དང་མཁའ་འགློས་

གནང་བ་སློལ། །

དཀིལ་འཁློར་གང་དུ་བ་བའི་གཞིར། །ཚངས་ཐིག་བཏབ་ལ་དབུས་བཙལ་

ཏེ། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློར་བསྐློར། །དེ་ཡི་མཐའ་ནས་མཐར་ཚད་དེ། །གཡས་

དང་གཡློན་དུ་བ་རེས་བ། །དེ་སེང་ཚངས་ཐིག་གཉིས་པ་གདབ། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཟླུམ་པློ་ལ། །སྒློ་ཚད་བརྒྱད་ཀི་ཚད་བཟུང་ནས། །དེ་འདྲིའི་སྒློ་ཚད་དྲུག་གིས་

ནི། །ཕློགས་བཞི་རུ་ནི་མཚན་མ་བ། །མཚན་མ་སློ་སློའི་སེང་བཟུང་ནས། །ལེ་བའི་

བར་དུ་ཟླུམ་བསྐློར་བ། །ཉ་ཡི་མཇུག་ནས་མཇུག་གི་བར། །ཟུར་ཐིག་སློ་སློར་བཏབ་

བས་ལ། །དེ་ཡིས་མཎྜལ་བཞི་བསྐློར་གྲུབ། །འདི་ལ་འདྲ་མིན་འགའ་ཡློད་ཀང་། །ཐིག་

སྐུད་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀ་ཡི། །དློན་ཚང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་པའི་ལུགས། །ཟུར་དེ་སྒློ་ཚད་

བདུན་དང་ཕློགས། །ཞེས་པའི་དློན་དང་འགིགས་པ་ཡིན། །

ར་ཐིག་མདའ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་ནི། །ཇི ་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་

དང་། །ཚངས་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ལ་བཟུང་སེ། །ལེ་བའི་བར་ཚད་ཟུར་སེང་དུ། །བ་

རེས་བས་ལ་ཕློགས་སློ་སློར། །ར་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ་པར་བ། །ཉ་ཡི་མཇུག་ནས་

མཇུག་མའི་མཐའ། །དེ་བཞིན་མདའ་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་

གཡློན་དུ་ནི། །སྒློ་ཚད་གཉིས་གཉིས་ཚད་བས་ལ། །ཐིག་ནི་གཉིས་གཉིས་བཞི་གདབ་

བློ། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཉིས་རེ་དློར་བ་ཡི། །སྒློ་ཡི་ཚད་

དེ་དེ་ལས་གཞན། །ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་ཕིར་དུ་ནི། །བཤར་ཐིག་ཕློགས་བཞི་སློ་སློར་

གདབ། །དེ་ཡིས་སྔློན་འགློའི་རིམ་པ་རྣམས། །གཞུང་དུ་མི་གསལ་གསལ་བར་

བཤད། །

༈ སྐབས་འདིར་འློག་ན་ཉེར་མཁློའི་ཕིར། །གངས་ཀི་མངློན་བརློད་འགའ་ཙམ་

འགློད། །མིག་གཉིས་ཆུ་དང་རིག་བེད་བཞི། །མདའ་ལྔ་ཀླུ་དང་ནློར་ལྷ་བརྒྱད། །ཕློགས་

བཅུ་དྲག་པློ་བཅུ་གཅིག་དང་། །ཉི་མ་བཅུ་གཉིས་མི་བཅུ་བཞི། །རྒྱལ་པློ་བཅུ་དྲུག་

ཉེས་བཅློ་བརྒྱད། །རྒྱལ་བ་ཞེས་པ་ཉེར་བཞིའི་མིང་། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

 ༈ ཤར་སློགས་ཕློགས་བཞིའི་ཐིག་ལེའི་སེང་། །སད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་

བཞིས། །ཉ་ཡི་མགློ་དང་མཇུག་མའི་མཐའ། །ཚངས་ཐིག་དང་ནི་ཟུར་ཐིག་

གདབ། །ཟུར་དེ་སྒློ་ཚད་བདུན་དང་ཕློགས། །ཁྲུ་ལ་སློགས་པ་ར་ཐིག་གི ། དབུས་སུ་

བརྒྱད་ཆ་ཕིས་པ་སྒློ། །ཞེས་པའི་དློན་རྣམས་སྔར་བཤད་ཟིན། །སྒློ་དེའི་བཞི་ཆ་ཆ་

ཆུང་སེ། །སྒློ་ཡི་ཚད་དེ་ཆ་ཆེན་དང་། །དེ་ཡི་བཞི་ཆར་ཆ་ཆུང་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

ཤེས་པར་བ། །

༈ ར་བའི་ཕི་རློལ་གཅིག་དང་གཉིས། །གཅིག་གཉིས་གཅིག་དང་གཅིག་གི་

མཐར། །ཐིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངློས་སུ་སེ། །རིག་པ་འདློད་སྣམ་ཕ་གུ་དང་། །དྲ་ཕེད་ཤར་

བུ་མདའ་ཡབ་ཀི། །ཕི་ཐིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བ། །

༈ ཚངས་ལས་རིམ་གིས་རིང་བ་ནི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པློའི་ཐིག །གཉིས་

ཐིག་ཆ་ཆུང་གཉིས་རེར་རེག །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་ ༈ སེགས་བུའི། །ཐིག་ལས་

དྲང་པློའི་ཐིག་གཉིས་ཏེ། །དེ་ནི་ཆ་ཆུང་རེ་ཡི་བར། །དཔངས་སུ་ལྔ་སེ་དང་པློ་ནི། །ངློས་

ཐིག་རེ་མློར་ཡང་དག་རེག །དེ་ནི་ར་བབས་ཀ་བ་ཡིན། །

༈ ར་བའི་རེ་ནས་བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཞི་སེ་ངློས་སུའང་བཞི། །སེང་དུའང་

བཞི་སེ་གསུམ་འཁློག་པའློ། །སྒློ་དང་སྒློ་ཁྱུད་འགམ་དང་ལློགས། །བཞི་ཀ་མཉམ་པ་

ཧར་སྒློར་གགས། །འདི་ལ་མུན་སྣམ་ཀ་འཕན་སློགས། །མེད་པ་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་

པའློ། །

༈ ཀ་བའི་རེ་ནས་ཕི་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་དློར་བར་ཐིག །བཅུ་གཅིག་འདི་

ལ་ལྔ་པ་དང་། །བདུན་པ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉིས། །ཞེས་པ་གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གི། །ར་བབས་ཐིག་འདི་འདེབས་ཚུལ་ནི། །སྒློ་ཚད་གསུམ་པློའི་ཚད་བས་པ། །སེང་

འློག་གཉིས་པློ་ཆ་ཆུང་བ། །བར་པའི་དབུས་སུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །གདབ་པས་ལྔ་པ་

བདུན་པ་གཉིས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་། །གཡས་གཡློན་བཤར་

ཐིག་གི་ཟུར་དུ། །ཐིག་ལྷག་ཆ་ཆུང་རེ་རེ་བསྣན། །

༈ དེ་ནས་ར་བབས་བི་བའི་ཚུལ། །དེ་ལ་ཕློགས་གཉིས་སུ་ནི་རྒྱར། །ཚངས་

པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་བཅས་མདའ་ཡི་མཐར། །སྣམ་བུ་ཆ་ཆུང་

ཕེད་དང་གསུམ། །དེ་ཡང་ཕེད་བཅས་མདའ་ནི་ཕེད་དྲུག །ཕེད་དང་གསུམ་ནི་ཕེད་

གསུམ་ཡིན་པས་དེ་ཡི་ཁད་པར་ཤེས་དགློས། དེས་ཀུན་ལ་རིགས་འགེ། ཐིག་ནི་ཆ་

ཆུང་ཕེད་དང་བཞི། །ཆ་ཆུང་དྲུག་མཐར་གཉིས་པ་དང་། །གསུམ་པ་ཆ་ཆུང་གསུམ་

པའློ། །ཆ་ཆུང་བཞི་མཐར་བཞི་པ་ནི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་སེ་མདའ་ཕེད་བཅས། །གསུམ་དློར་

ནས་ནི་ཕེད་དང་ལྔ། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །བཞི་ནི་ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་

ཏེ། །ཐིག་བཅུ་གཅིག་པར་ཆ་ཆུང་ལྔ། །

༈ མུན་པ་གཉིས་ཀི་ཀ་བ་ཡི། །ཕི་མཐའི་རི་མློ་བ་ཚུལ་ནི། །སྣམ་བུ་ལྔ་པའི་

སེང་གི་ནི། །ངློས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞི། །དེ་མཚམས་ཀ་བ་འློག་མའི་

མཐའི། །བདུན་པའི་འློག་ལ་ཆ་ཆུང་གསུམ། །སེང་གི་ཆ་ཆུང་དྲུག་སེང་དུ། །ཀ་བ་སེང་

མའི་ཕི་མཐའ་འབྱུང་། །

༈ སྣམ་བུ་རྣམས་མཐར་སློན་པའི་ཐིག །ཅེས་པ་ནང་མཐའ་སློན་ཚུལ་

ནི། །སྣམ་བུ་གསུམ་སེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས། །ལྔ་པའི་སེང་ལ་ཆ་ཆུང་ཕེད། །ནང་དུ་བསྣན་

དགློས་ཤེས་བས་ལ། །སྔ་ཕིའི་ཐིག་སྣེ་འཚོལ་བ་ཡི། །གཞན་གི་མཐའ་དང་ལྷན་ཅིག་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཏུ། །རིམ་གིས་སློན་ལ་དེ་དག་ལས། །ཅུང་ཟད་ཤེས་པར་དཀའ་བ་ནི། །གསུམ་པའི་

སེང་སྣེ་ནས་གེན་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་པར་སློང་བ་ནས། །འཕྲེད་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་ཀློག་

པ། །སར་ཡང་གེན་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད། །སློང་ནས་མུན་པ་འློག་མའི་སེང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་

ཀི་སར་གཏུགས་ལ། །དེ་ནས་མུན་པའི་ཐིག་སྣེ་ནས། །གེན་དུ་རིམ་པས་སློང་བ་

ཡི། །མུན་པ་གློང་མའི་སེང་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དློར་དེ་མཚམས་ནས། །ཕན་ཚུན་

རེ་གཉིས་ངློས་སྦེལ་བའི། །ཀློག་པློ་གཅིག་གློ་འདི་ནང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ནས་དེ་

བཞིན་གཞན། །ཞེས་པ་ཀློག་པློ་ནང་མའི་སྣེ། །གདློང་འཐེན་བ་བ་ཕག་ལེན་ཡིན། །

༈ ར་བབས་ཕི་མཐའ་སློན་ཚུལ་ནི། །རྒྱལ་པློ་ཉེས་པ་གསུམ་ཉི་མ། །རྒྱལ་པློ་

ཕློགས་དང་མི་རྣམས་གསུམ། །ཕློགས་ཏེ་ཐད་ཀར་ཆ་ཆུང་རྣམས། །ར་བབས་སྣམ་

བུའི་རིམ་པའློ། །ཞེས་པའི་མུན་པ་གློང་འློག་གཉིས། །ཀ་བའི་ཕི་མཐར་སྔར་སློང་

ལ། །འདི་ནི་ནང་མཐའ་དང་མཉམ་མློ། །དེ་ལར་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་པློ། །འློག་ནས་

བཟུང་སེ་རིམ་པ་བཞིན། །གསེར་དང་ཤར་བུ་རིན་ཆེན་དང་། །ར་རིག་མུན་སྣམ་ཝ་

རཎྜ། །མུན་པ་ཤར་བུ་རིན་ཆེན་དང་། །རིག་པ་མདའ་ཡབ་བཅུ་གཅིག་གློ ། 

༈ མདའ་ཡབ་ཕེད་དུ་བས་པའི་འློག །ཆ་ཕྲན་རེ་ཡི་པདྨ་བཅུ། །སེང་མའི་

མཐའ་གཉིས་པདྨ་ནི། །གཉིས་རེ་བ་བ་ཕག་ལེན་ཡིན། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་རྭ་སྐློར་ཚུལ། །ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་འཕྲད་པ་ནས། །ཆ་

ཆུང་བཞི་དང་བཞི་གསུམ་ནི། །གེན་དུ་སློང་བ་ནས་བཟུང་སེ། །སྐུད་པ་ཆ་ཆུང་དགུ་

དང་ནི། །བཞི་ཆས་གཡས་གཡློན་ཕི་རྭ་བསྐློར། །ཞེས་པའི་ཀ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས། །ཕི་

མཐའི་བར་དུ་སྒློར་མློ་འཁློར། །
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༈ དེ་ནས་ནང་རྭ་སྐློར་ཚུལ་ནི། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་ནི། །ཕེད་

བཅས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་གཡས། །དྲུག་ནས་ཐིག་ཐློག་བཟུང་བས་ལ། །སྐུད་པ་

ཕེད་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཀིས། །དེ་ཐད་གཡློན་ངློས་རགས་བས་ལ། །གཡློན་བསྐློར་

གཡས་པ་དེ་ལས་ལྡློག །རྭ་རེ་གཡས་གཡློན་དབུས་རྭ་ཡི། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀི་

མཚམས་སུ་ཟུག །

༈ དབུས་རྭ་སིད་དུ་སྒློ་ཚད་བཞི། །ཡློད་པའི་རྭ་རེ་ཚངས་ཐིག་གི ། གཡས་

གཡློན་ཆ་ཆུང་ཕེད་རེ་ནས། །སྒློ་ཚད་གཉིས་ཐད་ཚངས་ཐིག་གི ། གཡས་གཡློན་ཆ་

ཕྲན་གཉིས་པར་གདབ། །མདའ་ཡབ་ཕི་ངློས་སྒློ་ཚད་གཅིག །མ་གཏློགས་རི་མློ་མི་

མངློན་བ། །

༈ དེ་ཕིར་ཆ་ཆུང་རིག་བེད་མཐར། །ཞེས་པ་རྭ་རེ་ནས་བསྐློར་བའི། །ཐིག་

ཟླུམ་དེ་ནས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་དློར་བར་རློ། །བཞི་དློར་བ་ནི་ཟླུམ་

པློ་གཞན། །ཞེས་པ་པདྨ་རློ་ར་དང་། །འློད་ཕྲེང་རྣམས་ཀི་ཚད་བཤད་དློ། །འློན་ཀང་

རྒྱུད་པའི་ཕག་བཞེས་སུ། །པདྨ་ཆ་གསུམ་རློ་ར་ནི། །ཆ་གཅིག་འློད་ཕྲེང་སྒློ་ཚད་

ཡིན། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་ནང་ཐིག་ནི། །ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མཐར་

དང་། །བདུན་པའི་མཐའ་རུ་ཟླུམ་པློའི་ཐིག །རིམ་པ་གཉིས་བསྐློར་ནང་མ་ནི། །རློ་ཕྲེང་

ཕི་མ་འློད་ཕྲེང་ནང་། །དེ་ནས་ཡང་དག་དྲངས་ནས་ནི། །ཕློགས་གཞན་ཐིག་གི་

མཚམས་སློང་བའི། །ཐིག་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཚངས་པའི་ཕིར། །ཆ་ཆུང་གཉིས་

གསུམ་དློར་བའློ། །ཞེས་པ་ཚངས་ལས་གཉིས་མཐར་དང་། །སར་ཡང་གསུམ་མཐར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

རེ་རེ་སེ། །ཕློགས་བཞིར་བཏབ་པས་རེའུ་མིག་འབྱུང་། །ཕིར་ཟླུམ་ཐིག་ལས་ཕི་ངློས་

སུ། །ཆ་ཆུང་དློར་བར་ཟླུམ་པློའི་ཐིག །ཅེས་པ་སྔར་བཤད་འློད་ཕྲེང་ཕི། །དེ་ནས་ཆ་

ཆུང་གསུམ་དློར་ནས། །ཟུར་ཐིག་བར་དུ་གནས་པའི་ཐིག །རིམ་པ་གཉིས་པའི་

མཚམས་ཤེས་བེད། །ཀུན་ཏུ་སློན་པའི་ཚངས་ཐིག་དང་། །རེའུ་མིག་སྣམ་བུའི་རེ་ཁཱ་

དབི། །དེ་ལར་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་ཡི། །འཕགས་ལུགས་དཀིལ་འཁློར་བི་ཚུལ་

ཡིན། །

༼འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་ར།༽

༈ བཅློམ་ལྡན་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་
༡༣

ཀི། །དཀིལ་འཁློར་བི་ཐིག་བ་ཚུལ་

ནི། །ཚངས་ཐིག་བཏབ་ལ་དབུས་བཙལ་ཏེ། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་བསྐློར། །དེ་

ཡི་མཐའ་ནས་མཐར་ཚད་པའི། །གཡས་དང་གཡློན་དུ་བ་རེས་བ། །དེ་སེང་ཚངས་

ཐིག་གཉིས་པ་གདབ། །

༈ ཤར་སློགས་ཕློགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སེང་། །སད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་

བཞིས། །ཉ་ཡི་མགློ་དང་མཇུག་མའི་མཐཪ། །ཚངས་ཐིག་དང་ནི་ཟུར་ཐིག་

གདབ། །ཟུར་དེ་སྒློ་ཚད་བདུན་དང་ཕློགས། །གསུངས་པའི་དློན་བཞིན་ལག་ལེན་

ནི། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་དེ། །སྒློ་ཚད་བརྒྱད་ཀི་ཚད་བཟུང་ནས། །དེ་འདྲ་སྒློ་

ཚད་དྲུག་གིས་ནི། །ཕློགས་བཞི་རུ་ནི་མཚན་མ་བ། །མཚན་མ་སློ་སློའི་སེང་བཟུང་

ནས། །ལེ་བའི་བར་དུ་ཟླུམ་བསྐློར་བ། །ཉ་ཡི་མཇུག་ནས་མཇུག་གི་མཐར། །ཟུར་ཐིག་

སློ་སློར་གདབ་པར་བ། །

༈ ཁྲུ་ལ་སློགས་པའི་ར་ཐིག་གི ། དབུས་སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕིས་པ་སྒློ། །སྒློ་དེའི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བཞི་ཆ་ཆ་ཆུང་སེ། །ཞེས་པའི་དློན་བཞིན་གདབ་ཚུལ་ནི། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་

པློ་དང་། །ཚངས་ཐིག་འཕྲད་པ་ལ་བཟུང་ནས། །ལེ་བའི་བར་ཚད་ཟུར་སེང་དུ། །བ་

རེས་བས་ལ་ཕློགས་སློ་སློར། །ར་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ་པར་བ། །ཉ་ཡི་མཇུག་ནས་

མཇུག་མའི་བར། །དེ་བཞིན་མདའ་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་

གཡློན་དུ་ནི། །སྒློ་ཚད་གཉིས་གཉིས་ཚད་བས་ལ། །ཐིག་ནི་གཉིས་གཉིས་བཞི་གདབ་

བློ། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་དློར་བ་ཡི། །སྒློ་ཡི་

ཚད་དེ་དབི་བར་བ། །གཞན་རྣམས་ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་ཕིར། །བཤར་ཐིག་ཕློགས་བཞིར་

སློ་སློར་གདབ། །སྒློ་ཡི་ཚད་དེ་ཆ་ཆེན་དང་། །དེ་ཡི་བཞི་ཆ་ཆ་ཆུང་ཡིན། །

 ༈ ར་བའི་ཕི་རློལ་གཅིག་དང་གཉིས། །གཅིག་གཉིས་གཅིག་དང་གཅིག་གི་

མཐར། །ཐིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངློས་སུ་སེ། །རིག་པ་འདློད་སྣམ་ཕ་གུ་དང་། །དྲ་ཕེད་ཤར་

བུ་མདའ་ཡབ་ཀི། །ཕི་ཐིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བ། །

༈ ཚངས་ལས་རིམ་གིས་རིང་བ་ནི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པློའི་ཐིག །གཉིས་

ཐིག་ཆ་ཆུང་གཉིས་རེར་རེག །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་ ༈ སེགས་བུའི། །ཐིག་ལས་

དང་པློའི་ཐིག་བཞི་སེ། །གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་ལྔ་བཞི་པ། །ཆ་ཆུང་བཞི་དེའི་དང་པློ་

ནི། །དངློས་ཐིག་རེ་མློར་ཡང་དག་རེག །གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་བར། །བཞི་པའི་རེ་

ནས་ངློས་སུ་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཅུ་དང་ལྡན་པའློ། །

༈ ར་བའི་རེ་ནས་བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཞི་པ་ངློས་སེང་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་

གཉིས་ཐད་ཀར་ནི། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁློག་པའློ། །

༈ དེ་ལར་སྒློ་དང་སྒློ་ཁྱུད་མཉམ། །འགམ་དང་ལློགས་གཉིས་མཉམ་པ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཡི། །ཕེད་མཉམ་ཞེས་གགས་དེ་ལར་དང་། །སྒློ་སྐློར་རིག་པའི་ཕི་མུན་པ། །དེ་ནས་ཀ་

བ་དར་དཔྱངས་བཅས། །ཡློད་པའི་ལུགས་བཞིན་མཛད་པ་ཡིན། །

༈ དེ་ནས་ར་བབས་བ་ཚུལ་ནི། །ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་པའི་

ལུགས། །མཛད་པའི་ཕག་ལེན་བཞིན་འགློད་པས། །

 ༈ དེས་ན་གསུམ་པ་བདུན་པ་དང་། །དགུ་པ་ཆ་ཆུང་རེ་རེའློ། །བཞི་པ་དྲུག་

པ་བཅུ་པ་རྣམས། །སློ་སློར་ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་དློ། །ལྔ་ནི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉིས། །

༈ ཞེས་པའི་དློན་བཞིན་ཐིག་འདེབས་ཚུལ། །ར་བབས་ཆ་ཆེན་གསུམ་མན་

ཆད། །ཆ་མཉམ་བརྒྱད་དུ་བགློ་བར་བ། །གསུམ་པ་བདུན་པའི་ཕི་མཐའ་དང་། །ལྔ་

པའི་ནང་མཐར་སུམ་ཆར་གདབ། །དེ་ཡིས་དུམ་བུ་བཅུ་གཅིག་པློ། །གློང་གི་ཚད་

བཤད་ཇི་བཞིན་འབྱུང་། །གཡས་གཡློན་བཤར་ཐིག་གི་ཟུར་དུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་ལྷག་

པར་བསྣན། །དེ་ནས་ར་བབས་འབི་བའི་ཚུལ། །

༈ དེ་ལ་ཕློགས་གཉིས་སུ་ནི་རྒྱར། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་

ཆུང་ཕེད་བཅས་མདའ་ཡི་མཐར། །སྣམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ། །ཐིག་ནི་ཆ་ཆུང་

ཕེད་དང་བཞི། །ཕེད་བཅས་མདའ་ནི་ཕེད་དྲུག །ཕེད་དང་གསུམ་ནི་ཕེད་གསུམ་ཡིན་

པས། དེས་ཀུན་ལ་རིགས་འགེ། ཆ་ཆུང་དྲུག་མཐར་གཉིས་པ་དང་། །གསུམ་པ་ཆ་

ཆུང་གསུམ་པའློ། །ཆ་ཆུང་བཞི་མཐར་བཞི་པ་ནི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་སེ་མདའ་ ༈ ཕེད་

བཅས། །གསུམ་དློར་ནས་ནི་ཕེད་དང་ལྔ། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །བཞི་ནི་

ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་ཏེ། །ཐིག་བཅུ་གཅིག་པར་ཆ་ཆུང་ལྔ། །

 ༈ སྣམ་བུ་རྣམས་མཐར་སློན་པའི་ཐིག །ཅེས་པ་ནང་མཐའ་སློན་ཚུལ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ནི། །སྣམ་བུ་གསུམ་སེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས། །ལྔ་པའི་སེང་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད། །ནང་དུ་བསྣན་

དགློས་ཤེས་བས་ལ། །སྔ་ཕིའི་ཐིག་སྣེ་འཚོལ་བ་ཡིས། །གཞན་གི་མཐའ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ། །རིམ་གིས་སློན་ལ་དེ་དག་ལས། །ཅུང་ཟད་ཤེས་པར་དཀའ་བ་ནི། །གསུམ་

པའི་སེང་སྣེ་ནས་གེན་དུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་སློང་བ་ནས། །འཕྲེད་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་

ཀློག་པ། །སར་ཡང་གེན་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད། །སློང་བ་མུན་པ་འློག་མའི་སེང་། །ཆ་ཆུང་

ཕེད་ཀི་སར་གཏུགས་ལ། །དེ་ནས་མུན་པའི་ཐིག་སྣེ་ནས། །གེན་དུ་རིམ་པས་སློང་བ་

ཡི། །མུན་པ་གློང་མའི་སེང་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དློར་དེ་མཚམས་ནས། །ཕན་ཚུན་

རེ་གཉིས་ངློས་སྦེལ་བའི། །ཀློག་པློ་གཅིག་གློ་འདི་ནང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ནས་དེ་

བཞིན་གཞན། །ཞེས་པ་ཀློག་པློ་ནང་མའི་སྣེ། །ཕུར་སློ་བ་བ་ཕག་ལེན་ཡིན། །

༈ ར་བབས་ཕི་མཐའ་སློན་ཚུལ་ནི། །རྒྱལ་པློ་ཉེས་པ་གསུམ་ཉི་མ། །རྒྱལ་པློ་

ཕློགས་དང་མི་རྣམ་གསུམ། །ཕློགས་དེར་ཐད་ཀར་ཆ་ཆུང་རྣམས། །ར་བབས་སྣམ་

བུའི་རིམ་པའློ། །མུན་པ་གློང་འློག་ཀ་བ་གཉིས། །ནང་མཐའ་དེས་ཤེས་ཕི་མཐའ་

ནི། །ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་མཚམས་ནས་སློ། །དེ་ལར་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་པློ། །ཤར་བུ་

རིན་ཆེན་རིག་པ་དང་། །གསེར་དང་ཆུ་སིན་གསེར་རིག་པ། །རིན་ཆེན་རིག་པ་

གསེར་མདའ་ཡབ། །ཅེས་པའི་མིང་འདློགས་མཛད་པ་ཡིན། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་རྭ་སྐློར་ཚུལ། །ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་འཕྲད་པ་ནས། །ཆ་

ཆུང་བཞི་དང་བཞི་གསུམ་ནི། །གེན་དུ་སློང་བ་ནས་བཟུང་སེ། །སྐུད་པ་ཆ་ཆུང་དགུ་

དང་ནི། །བཞི་ཆས་གཡས་གཡློན་ཕི་རྭ་བསྐློར། །ཞེས་པ་ཀ་རྒྱན་ཕི་མཐའ་ནས། །ཕི་

མཐའི་བར་དུ་སྒློར་མློ་འཁློར། །དེ་ནས་ནང་རྭ་སྐློར་ཚུལ་ནི། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཆ་ཆུང་ནི། །ཕེད་བཅས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་གཡས། །དྲུག་ནས་ཕེད་བཅས་བཅུ་

གཉིས་ཀིས། །གཡློན་བསྐློར་གཡས་པ་དེ་ལས་ལྡློག །རྭ་རེ་གཡས་གཡློན་དབུས་རྭ་

ཡི། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀི་མཚམས་སུ་ཟུག །

༈ དབུས་རྭ་སིད་དུ་སྒློ་ཚད་བཞི། ཡློད་པའི་རྭ་རེ་ཚངས་ཐིག་གི། གཡས་

གཡློན་ཆ་ཆུང་ཕེད་རེ་ནས། །སྒློ་ཚད་གཉིས་ཐད་ཚངས་ཐིག་གི། གཡས་གཡློན་ཆ་

ཕྲན་གཉིས་པར་གདབ། །ར་བབས་ཕི་ངློས་སྒློ་ཚད་གཅིག །མ་གཏློགས་རི་མློ་ཚར་མི་

མངློན། །

༈ དེ་ཕིར་ཆ་ཆུང་རིག་བེད་མཐར། །ཞེས་པ་བཞི་ཡི་མདའ་ཡབ་ལས། །ཆ་

ཆུང་བཞི་སེ་རྭ་རེ་ནས། །ཐིག་ཟླུམ་དེ་ནས་གཉིས་ཡིན་ནློ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་

དློར་བར་རློ། །བཞི་དློར་བ་ནི་ཟླུམ་པློ་གཞན། །ཞེས་པ་པདྨ་རློ་ར་དང་། །འློད་ཕྲེང་

རྣམས་ཀི་ཚད་བཤད་དློ། །པདྨ་ཆ་གསུམ་རློ་ར་ནི། །ཆ་གཅིག་བ་བ་རྒྱུད་སྨད་

ལུགས། །འློད་ཕྲེང་གི་ནི་ཕི་རློལ་ཏུ། །དུར་ཁློད་དློན་དུ་ཆ་ཆུང་བཞི། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་ནང་ཐིག་ནི། །ར་ཐིག་ནས་ནི་ཆ་ཆུང་གཅིག །ནང་དུ་དློར་བར་

ཟླུམ་པློའི་ཐིག །དེ་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །དློར་བར་སར་ཡང་ཟླུམ་པློའི་ཐིག །ལེ་བ་

ནས་ནི་ཕློགས་བཞི་རུ། །ཚངས་ཐིག་སེང་ནས་ཆ་ཆེན་གཅིག །ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་སུམ་

ཆ་རེ། །དློར་བར་ཟླུམ་པློ་ལ་རེག་ཐིག །གཅིག་དང་དེ་ཡི་ཕི་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་དློར་

བ་ནི། །ཐིག་གཅིག་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ནི། །གདབ་པློ་ལེའུ་ཚེ་དགུ་ཡི་ཐིག །དེ་ལར་

འཇིགས་བེད་བཅུ་གསུམ་མའི། །ཐིག་ར་གསལ་བར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༼དཔལ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་ནང་ཐིག༽

༈ དཔའ་བློ་གཅིག་པའི་ནང་ཐིག་ནི། །ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མཐར་

དང་། །བདུན་པའི་མཐའ་རུ་ཟླུམ་པློའི་ཐིག །དེ་ནས་ཡང་དག་དྲངས་ནས་ནི། །ཕློགས་

གཞན་ཐིག་གི་མཚམས་སློང་བའི། །ཐིག་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཚངས་པའི་ཕིར། །ཆ་

ཆུང་གཉིས་གསུམ་དློར་བར་བ། །འདི་ནི་ས་གཞི་ལ་མེད་ཀང་། །ནམ་མཁའི་རེའུ་

མིག་རློགས་བེད་ཡིན། །

༼འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ར།༽

༈ དེ་ནས་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ནི། །ལཱུ་ལུགས་ལྷ་ནི་རེ་གཉིས་པའི། །དཀིལ་

འཁློར་བི་ཚུལ་ཕག་ལེན་གིས། །བརྒྱན་པ་གསལ་བར་བཤད་ཀིས་ཉློན། །ཚངས་

ཐིག་བཏབ་ལ་དབུས་བཙལ་ཏེ། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་བསྐློར། །དེ་ཡི་མཐའ་

ནས་མཐར་ཚད་པའི། །གཡས་དང་གཡློན་དུ་བ་རེས་བ། །དེ་སེང་ཚངས་ཐིག་གཉིས་

པ་གདབ། །

༈ ཤར་སློགས་ཕློགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སེང་། །སད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་

བཞིས། །ཉ་ཡི་མགློ་དང་མཇུག་མའི་མཐར། །ཚངས་ཐིག་དང་ནི་ཟུར་ཐིག་

གདབ། །ཟུར་དེ་སྒློ་ཚད་བདུན་དང་ཕློགས། །གསུངས་པའི་དློན་བཞིན་ལག་ལེན་

ནི། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་དེ། །སྒློ་ཚད་བརྒྱད་ཀི་ཚད་བཟུང་ནས། །དེ་འདྲ་སྒློ་

ཚད་དྲུག་གིས་ནི། །ཕློགས་བཞི་རུ་ནི་མཚན་མ་བ། །མཚན་མ་སློ་སློའི་སེང་བཟུང་

ནས། །ལེ་བའི་བར་དུ་ཟླུམ་བསྐློར་བ། །ཉ་ཡི་མཇུག་ནས་མཇུག་མའི་མཐར། །ཟུར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཐིག་སློ་སློར་གདབ་པར་བ། །

༈ ཁྲུ་ལ་སློགས་པའི་ར་ཐིག་གི ། དབུས་སུ་བརྒྱད་ཆ་ཕིས་པ་སྒློ། །སྒློ་དེའི་

བཞི་ཆ་ཆ་ཆུང་སེ། །ཞེས་པའི་དློན་བཞིན་གདབ་ཚུལ་ནི། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་

པློ་དང་། །ཚངས་ཐིག་འཕྲད་པ་ནས་བཟུང་སེ། །ལེ་བའི་བར་ཚད་ཟུར་སེང་དུ། །བ་

རེས་བས་ལ་ཕློགས་སློ་སློར། །ར་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ་པར་བ། །ཉ་ཡི་མཇུག་ནས་

མཇུག་མའི་མཐར། །མདའ་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ་པར་བ། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་

གཡློན་དུ་ནི། །སྒློ་ཚད་གཉིས་གཉིས་ཚད་བས་ལ། །ཐིག་ནི་གཉིས་གཉིས་བཞི་གདབ་

བློ། །ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཉིས་རེ་དློར་བ་ཡི། །སྒློ་ཡི་ཚད་

དེ་དབི་བར་བ། །གཞན་རྣམས་ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་ཚད། །བཤར་ཐིག་ཕློགས་བཞི་རུ་ནི་

གདབ། །སྒློ་ཡི་ཚད་དེ་ཆ་ཆེན་དང་། །དེ་ཡི་བཞི་ཆ་ཆ་ཆུང་ཡིན། །

༈ ར་བའི་ཕི་རློལ་གཅིག་དང་གཉིས། །གཅིག་གཉིས་གཅིག་དང་གཅིག་གི་

མཐར། །ཐིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངློས་སུ་སེ། །རིག་པ་འདློད་སྣམ་ཕ་གུ་དང་། །དྲ་ཕེད་ཤར་

བུ་མདའ་ཡབ་ཀི། །ཕི་ཐིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བ། །

 ༈ ཚངས་ལས་རིམ་གིས་རིང་བ་ནི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པློའི་ཐིག །གཉིས་

ཐིག་ཆ་ཆུང་གཉིས་རེར་རེག །ཆ་ཆུང་བདུན་དུ་གསུམ་ ༈ སེགས་བུའི། །ཐིག་ལས་

དྲང་པློའི་ཐིག་གསུམ་སེ། །དེ་གསུམ་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །དང་པློ་ངློས་ཐིག་ཡང་

དག་རེག །གཉིས་ནི་ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་བར། །གསུམ་པའི་རེ་ནས་ངློས་སུ་ཐིག །ཆ་ཆུང་

བཅུ་དང་ལྡན་པའློ། །

༈ ར་བའི་རེ་ནས་བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཞི་པ་ངློས་སུ་གཉིས། །སེང་དུ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་སེ་ཐད་ཀར་ནི། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁློག་པའློ། །དེ་ལར་འགམ་ལློགས་

སྒློ་གསུམ་པློ། །ཐམས་ཅད་མི་མཉམ་པ་ཡི་ལུགས། །སྒློ་སྐློར་རིག་པའི་ཕིར་ཀ་བ། །དེ་

ཕིར་ཀ་འཕན་གཉིས་ཙམ་ལས། །མུན་པ་མེད་པའི་ལུགས་བཞིན་མཛད། །

༈ དེ་ནས་ར་བབས་བ་བའི་ཚུལ། །སྒློ་ཚད་གཅིག་མ་མཛད་པས་ན། །སྒློ་ཚད་

གཅིག་གི་ཚད་དེ་དག །ཆ་མཉམ་བརྒྱད་དུ་བགློས་པ་ཡི། །གསུམ་པ་བདུན་པའི་ཕི་

མཐའ་དང་། །ལྔ་པའི་ནང་མཐའ་སུམ་ཆར་གདབ། །ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་པ་

ལས། །གཡས་གཡློན་ཐིག་ལྷག་མི་དགློས་སློ། །ར་བབས་སྣམ་བུ་དྲག་པློ་

ལས། །དཔངས་སུ་ཚད་ནི་སྒློ་ཡི་ཆ། །གསུངས་པའི་དློན་བཞིན་བ་བ་ཡིན། །

༈ ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་ལྔ་དློར་ནས། །སྣམ་

བུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ། །ཐིག་ནི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞི། །གཉིས་པ་དང་ནི་གསུམ་

པ་ནི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་ནས་ཆ་ཆུང་གསུམ། །བཞི་པ་ཆ་ཆུང་བཞི་དློར་ནས། །ཆ་ཆུང་

གསུམ་ ༈ མདའ་ཆ་ཆུང་ནི། །ཕེད་དང་བཞི་ནས་ཕེད་དང་བཞི། །གསུམ་ནས་དྲུག་

པ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །དེ་ནས་གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་བརྒྱད། །གཅིག་ནི་བདུན་ཏེ་ཐ་མ་དྲུག །

༈ སྣམ་བུ་རྣམས་མཐར་སློན་པའི་ཐིག །ཅེས་པ་ནང་མཐའ་སློན་ཚུལ་

ནི། །སྣམ་བུ་གསུམ་སེང་ཆ་ཆུང་གཅིག །བཞི་ལྔའི་སེང་དུ་ཕེད་རེ་བསྣན། །སྔ་ཕིའི་

ཐིག་སྣེ་འཚོལ་བ་ཡི། །གཞན་གི་མཐའ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །དྲུག་པའི་མར་རེ་སེང་རེག་

ནས། །དེ་ནས་ཕན་ཚུན་ངློས་སྦེལ་བ། །ཀློག་པློ་གཅིག་གློ་འདི་ནང་དུའང་། །སྣམ་བུ་

དང་པློའི་ནང་མཐའ་ནས། །ཕེད་འཐེན་བས་པ་ཀློག་པློ་ནི། །རྒྱལ་བའི་ཆ་སེ་དེ་བཞིན་

གཞན། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

༈ དེ་ནས་ཕི་མཐའ་སློན་ཚུལ་ནི། །སྣམ་བུ་ལྔ་པའི་སེང་མཐའ་ལ། །ཆ་ཕྲན་

གཅིག་ནི་གསར་བསྣན་ལ། །མི་
༡༤

དང་རྒྱལ་པློ་
༡༦
གཉིས་མི་

༡༤
གཉིས། །བཞི་ནི་རྒྱལ་

པློ་
༡༦
གཅིག་མི་

༡༤
དང་། །སར་ཡང་གཅིག་ནི་ཉི་༡༢མའློ། །

༈ ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་པ་ཡི། །ར་བབས་འདི་ལ་འློག་ནས་

ཡར། །ནློར་ལྷ་ནློར་ལྷ་ཉི་མ་དང་། །རྒྱལ་བ་ནློར་ལྷ་རྒྱལ་བ་དང་། །ཉི་མ་ནློར་ལྷ་ཉི་མ་

དང་། །རྒྱལ་བ་ནློར་ལྷ་ཞེས་སུ་བཏགས། །དེ་དློན་ནློར་ལྷ་ཆ་ཕེད་གཉིས། །ཉི་མ་ཆ་

གཅིག་རྒྱལ་བ་ཕེད། །ཅེས་པ་སློ་སློའི་དཔངས་ལ་ནི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་གཅིག་

དང་ཕེད། །ཡློད་པའི་དློན་ཡིན་དེ་དག་ཀང་། །སྒློ་ཚད་གསུམ་པའི་ར་བབས་ལ། །ངེས་

པར་འགིགས་ལ་སྒློ་ཚད་ནི། །གཅིག་པའི་ར་བབས་ཆ་དེ་འདྲ། །མེད་ཀང་མིང་

འདློགས་མཛད་སློལ་སྣང་། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་རྭ་བསྐློར་ཚུལ། །ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་འཕྲད་མཚམས་

ནས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དློར་ཚངས་ཐིག་གི ། སེང་ནས་ཐད་ཀར་གཡས་གཡློན་དུ། །ཆ་

ཆུང་ཕེད་ཕེད་དློར་བ་ནས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་དྲུག་པ་ཡི། །ཐིག་སྐུད་བཟུང་ནས་རིམ་

བཞིན་དུ། །གཡས་ནས་གཡས་ཀི་ཕི་རྭ་དང་། །གཡློན་གི་ནང་རྭ་ལྷན་ཅིག་

སྐློར། །གཡློན་ནས་གཡློན་གི་ཕི་རྭ་དང་། །གཡས་ཀི་ནང་རྭ་ལྷན་ཅིག་བསྐློར། །

༈ དབུས་རྭ་སིད་དུ་སྒློ་ཚད་གཉིས། །ཡློད་པའི་རྭ་རེ་ཚངས་ཐིག་གི ། གཡས་

གཡློན་ཆ་ཆུང་ཕེད་རེ་ནས། །ར་བབས་མདའ་ཚངས་འཕྲད་པ་ཡི། །གཡས་གཡློན་ཆ་

ཕྲན་གཉིས་རེའི་སར། །བཏབ་པས་དབུས་རྭ་འབྱུང་བ་ཡིན། །རྭ་རེ་གཡློན་གཡས་

དབུས་རྭ་ཡི། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་པའི་མཚམས་སུ་ཟུག །དབུས་རྭ་ཕློགས་རྭ་སིད་མཉམ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཡང་། །གུག་པའི་ཆ་ལ་ཆ་གཉིས་འཁུམ། །

༈ ར་བབས་ཀི་ནི་མདའ་ཡབ་ཐིག །དེ་ཕིར་ཆ་ཆུང་རིག་བེད་མཐར། །ཟླུམ་པློ་

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཐིག །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་མཐར་ཟླུམ་རེ། །ཐ་མ་ཆ་ཆུང་བཞི་ཡི་

མཐར། །ཞེས་པ་པདྨ་རློ་རྭ་དང་། །འློད་ཕྲེེང་རྣམས་ཀི་ཚད་བཤད་དློ། །པདྨ་ཆ་གསུམ་

རློ་རྭ་ནི། །ཆ་གཅིག་བ་བ་རྒྱུད་སྨད་ལུགས། །འློད་ཕྲེང་གི་ནི་ཕི་རློལ་དུ། །དུར་ཁློད་

དློན་དུ་ཆ་ཆུང་བཞི། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་ནང་ཐིག་ནི། །དབུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ཐིག་གདབ་པ། །ཚངས་

དང་ཟུར་ཐིག་གནས་པ་ལས། །གཞན་མིན་དེ་ཡི་ཚངས་པའི་ཕིར། །ཆ་ཆུང་གཉིས་

དློར་ར་བའི་བར། །ཐིག་གདབ་ཟུར་གི་འགམ་དག་ཏུ། །དེ་བཞིན་ཐིག་རེ་གདབ་པར་

བ། །

༈ དེ་ཡང་ལེ་བའི་ལློགས་དག་ལས། །སྒློ་ནི་བཞི་བཞི་དེ་ཡི་སིད། །ཅེས་པ་ལེ་

བ་ནས་བཟུང་སེ། །སྒློ་ཚད་བཞི་ཡི་བར་དུ་ནི། །གཡས་གཡློན་ཐིག་རྣམས་སློང་བའི་

དློན། །

༈ ལེ་བའི་ཕི་རུ་ཆ་ཆུང་བཞི། །དློར་བ་ཆ་ཆུང་བཞི་པའི་ཐིག །ཐད་ཀར་གདབ་

པའི་ཐིག་གི་དཀིལ། །ཚངས་དང་ཟུར་ལ་གནས་པ་ཡིན། །སར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་

ཡི། །འདིར་ནི་ཡང་ནི་ཐིག་ལྔ་ཡང་། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་དློར་བར་རློ། །དེ་བཞིན་

དེ་རྣམས་དང་དྲུག་པ། །མཚམས་སུ་ཡང་དག་སློན་པའློ། །

༈ དེ་ནས་རིབས་རྣམས་བི་བའི་ཚུལ། །ཚངས་པ་དང་ནི་ཟུར་ཐིག་གི ། 

གཡས་དང་གཡློན་པའི་བདུན་རྣམས་ལས། །ཞེས་པ་འཕྲེད་ཐིག་རྣམས་བསློམས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

པས། །བདུན་རེ་ཡློད་ཕིར་དབུས་ནས་མཐར། །བརིས་པའི་འཕྲེད་ཐིག་རྣམས་ལས་

ནི། །ལྔ་པ་གསུམ་པ་དང་པློ་ཡི། །ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་མཐའ་ལས་ཐློན། །རང་གི་གཉིས་

པའི་རེར་སློང་ནས། །སར་ཡང་འློག་མའི་དབུས་སློང་མཐར། །བདུན་པ་ཡི་ནི་དབུས་

སུ་སློང་། །ཐིག་གཅིག་ཀློག་པློ་ལྔ་རུ་འགྱུར། །དེ་ནང་དུའང་ཆ་ཆུང་ཕེད། །དློར་ནས་

དེ་བཞིན་གཞན་ཡིན་ནློ། །

༈ ཚངས་ལས་རིམ་བཞིན་རྒྱལ་པློ་
༡༦
དང་། །ཉི་

༡༢
ཀླུ་

༨༤
ཆུ་མིག་

༢
ཆ་ཆུང་

ནི། །དློར་བར་ཟླུམ་པློའི་ཐིག་ལྔའློ། །དང་པློ་གསུམ་གི་ནང་དུ་ཡང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་

དློར་ནས་ཐིག །ཟླུམ་པློ་གསུམ་མློ་རིབས་ཟླུམ་གི། །ཐིག་ལས་གཞན་རྣམས་དབི་བར་

བ། །ཞེས་གསུངས་རགས་རིས་ཀི་དབང་ལས། །ཞིབ་ཏུ་བས་ན་གཙོ་བློའི་

གནས། །ཆ་ཕྲན་གཅིག་དང་བཞི་ཆ་གཅིག །དེ་མཚམས་གེ་སར་ཐིག་གཅིག་ཡིན། །

༈ པད་འདབ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གསུམ་དང་། །དེ་ཡི་མུ་ཁྱུད་བཞི་ཆ་གཅིག །ཡིན་

ལ་གཞན་རྣམས་སྔར་བཤད་ལར། །ཕི་ནས་རིམ་བཞིན་སྐུ་དང་གསུང་། །ཐུགས་དང་

བདེ་ཆེན་འཁློར་ལློ་ཡིན། །པདྨའི་ལེ་བའི་ཕི་ཐིག་དང་། །གེ་སར་ཞེས་པ་དློན་གཅིག་

པས། །ཐིག་གཅིག་ཁློ་ནར་བ་བ་ཡི། །དེ་ལར་བདེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པའི། །ལུགས་ཀི་བི་

ཐིག་བཤད་ཟིན་ཏློ། །  ། །

༼ཀུན་རིག་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་ར།༽

བཅློམ་ལྡན་ཐམས་ཅད་རིག་པའམ། །ཀུན་རིག་ཐིག་ནི་བཤད་པ་ལ། །ཚངས་

ཐིག་བཏབ་ལ་དབུས་བཙལ་ཏེ། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་བསྐློར། །དེ་ཡི་མཐའ་

ནས་མཐར་ཚད་པའི། །གཡས་དང་གཡློན་དུ་བ་རེས་བ། །དེ་སེང་ཚངས་ཐིག་གཉིས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པ་གདབ། །ཤཪ་སློགས་ཕློགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སེང་། །སད་བུ་བཟུང་ནས་མཎྜལ་

བཞིས། །ཉ་ཡི་མགློ་དང་མཇུག་མའི་མཐར། །ཚངས་ཐིག་དང་ནི་ཟུར་ཐིག་

གདབ། །ཟུར་དེ་སྒློ་ཚད་བདུན་དང་ཕློགས། །གསུངས་པའི་དློན་བཞིན་ལག་ལེན་

ནི། །མཎྜལ་བཞི་བསྐློར་སྔར་བཤད་དམ། །ཡང་ན་འདི་ལར་བ་བ་ཡིན། །ཇི་ལར་

རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་ཡི། །མཐའ་ནས་མཐའ་བར་ཚད་པ་དེ། །སུམ་ཆར་བགློས་པའི་

ཆ་གཉིས་དང་། །དེ་སེང་སུམ་ཆ་གཅིག་པ་ཞིག །ཆ་བརྒྱད་བགློས་པའི་ཆ་གཅིག་

བསྣན། །དེ་ཉིད་ལེ་བ་ནས་བཟུང་སེ། །ཕློགས་བཞིའི་ཚངས་སེང་མཚན་མ་

བས། །མཚན་མ་སློ་སློའི་སེང་བཟུང་ནས། །ལེ་བའི་བར་བསྐློར་མཎྜལ་བཞིས། །ཉ་ཡི་

མཇུག་ནས་མཇུག་མའི་བར། །ཟུར་ཐིག་སློ་སློར་གདབ་པ་ཡིས། །ཟུར་ཐིག་སྒློ་ཚད་

བདུན་དང་ཕློགས། །འབྱུང་བ་འདི་འདྲའི་ལུགས་ཀང་ཡློད། །དེ་གཉིས་གང་བས་ཆློག་

པ་ཡིན། །

༈ འློད་ཕྲེང་མཐའ་ནས་མཐའ་ཡི་བར། །ཚད་མཉམ་ཆ་དགུར་བགློ་བ་ནི། །མི་

རུང་ཕིར་དང་ཕི་མ་གཉིས། །ཚད་མཉམ་བརྒྱད་ཀི་ཆ་རེ་དང་། །མཉམ་ཕིར་ཆ་བཅུར་

གསུངས་པ་དང་། །ཆ་དགུར་གསུངས་པ་མི་འགལ་བས། །ཚངས་པའི་དབུས་ནས་

འློད་ཕྲེང་བར། །རིམ་བཞིན་ཚད་མཉམ་བཞི་དང་ནི། །བཞི་ཆའི་ཕེད་དུ་བགློ་བ་ཡིན། །

༈ ཞེས་པའི་དློན་ནི་དཀིལ་འཁློར་འདིར། །ཆ་མཉམ་བགློ་བ་གལ་ཆེ་བས། །དེ་

དག་བགློ་ཚུལ་འདི་ལ་སེ། །འློད་ཕྲེང་མཐའ་ནས་མཐའ་ཡི་བར། །ཆ་མཉམ་དགུར་

བགློ་མི་རུང་དློན། །སྤིར་ན་ཆ་མཉམ་དགུ་ཡིན་ཀང་། །དུམ་བུ་བཅུ་ནི་ཡློད་དགློས་

ཕིར། །ཆ་དགུར་ཕེད་པ་མི་འཐད་ལ། །དེ་ཡང་དབུས་ནས་ཁློར་ཡུག་གི ། ཕི་མཐའི་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བར་དུ་ཆ་བཞི་རེ། །ཕན་ཚུན་བསློམས་པས་ཆ་བརྒྱད་འབྱུང་། །རློ་ར་འློད་ཕྲེང་ཆ་

མཉམ་ཕེད། །ཕན་ཚུན་བསློམས་པས་ཆ་གཅིག་སེ། །ཆ་མཉམ་དགུ་ལས་མི་འདའ་

ཡང་། །ཕློགས་རེར་ཆ་མཉམ་བཞི་རེ་དང་། །ཆ་མཉམ་ཕེད་རེ་འབྱུང་བའི་ཕིར། །དུམ་

བུ་བཅུ་ནི་ཡློད་པས་ན། །ཆ་བཅུར་བཤད་དང་ཆ་དགུ་ནི། །བཤད་གཉིས་དློན་ལ་མི་

འགལ་དང་། །མཐའ་ནས་མཐའ་བར་ཆ་དགུ་ནི། །མི་རུང་བ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་སློགས། །དེ་

ཡིས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིན། །དེ་ལར་ཕློགས་རེར་ཆ་མཉམ་ནི། །བཞི་དང་ཕེད་རེ་

བགློས་བས་ལ། །

༈ དང་པློ་གཉིས་པའི་གནས་སུ་ནི། །རིམ་བཞིན་མདའ་ཡབ་ཐིག་གཉིས་

གདབ། །གསུངས་པའི་དློན་བཞིན་བ་ཚུལ་ནི། །

 ༈ ཆ་མཉམ་དང་པློ་གཉིས་པའི་གནས། །རིམ་བཞིན་མདའ་ཡབ་ཐིག་གཉིས་

གདབ། །ཆ་མཉམ་གསུམ་པའི་མཐའ་དང་ནི། །ར་བབས་མདའ་ཡབ་ཕི་མཐའ་

མཉམ། །ཆ་མཉམ་བཞི་པའི་མཐའ་དང་ནི། །མཎྜལ་བསྐློར་བའི་ཕི་མཐའ་དང་། །ཕི་ཡི་

ཁློར་ཡུག་ཕི་མཐའ་མཉམ། །དེ་ནས་ཆ་མཉམ་ཕེད་པའི་མཐའ། །འློད་ཕྲེང་མཐའ་དང་

མཉམ་པ་ཡིན། །ཆ་མཉམ་དང་པློའི་སུམ་གཉིས་ནང་། །སུམ་ཆ་གཅིག་ནི་ཕིར་དློར་

བའི། །མཚམས་དེར་ར་ཐིག་ནང་མ་གདབ། །ཆ་མཉམ་གཉིས་པའི་སུམ་གཅིག་

ནང་། །སུམ་གཉིས་ཕི་རུ་དློར་བའི་མཚམས། །གཞལ་ཡས་ཁང་ནི་ཕི་མ་ཡི། །ར་ཐིག་

གདབ་པས་འགིགས་པ་ཡིན། །

༈ ཚད་མཉམ་བརྒྱད་ཀི་ཆ་རེ་ནི། །ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བགློ་བ་ཡིན། །སུམ་

ཆ་སྒློ་ཡི་ཚད་ཡིན་ཏེ། །སྒློ་ཁྱུད་དག་ཀང་དེ་བཞིན་ནློ། ། ༈ ཞེས་པ་སྒློ་ཡི་ཚད་ཀང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བསན། །༈ ཚད་མཉམ་དང་པློའི་སུམ་གཉིས་དང་། །གཉིས་པའི་སུམ་ཆ་དང་པློ་

ནི། །རིམ་བཞིན་ར་བའི་ཐིག་གཉིས་གདབ། །ཅེས་པའི་དློན་ནི་གློང་བཤད་ཟིན། །

༈ ཚངས་པའི་གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །སྒློ་ཚད་གཉིས་གཉིས་ཚད་བས་

ལ། །ཐིག་ནི་གཉིས་གཉིས་བཞི་གདབ་བློ། །ཚངས་པའི་གཡས་གཡློན་ཆ་གཉིས་

རེ། །དབི་བ་སྒློ་ཚད་ཕི་མ་དང་། །གཞན་རྣམས་ཆ་ཆུང་རེ་རེ་བཞིན། །ཐིག་གདབ་

བཤར་ཐིག་འབྱུང་བ་ཡིན། །ད་དུང་དཀིལ་འཁློར་ནང་མའི་ཆེད། །ཕི་ཡི་ཆ་ཆུང་ཕེད་

དགློས་པའི། །བཤར་ཐིག་ནང་མའི་མདའ་ཐིག་བར། །རིམ་བཞིན་གདབ་ལ་ནང་མ་

ཡི། །སྒློ་ཡི་ཚད་ཀང་ཕི་མ་ཡི། །ཆ་ཆུང་གཉིས་རེ་ཡིན་པ་སློགས། །ཤེས་པར་བས་

ལ་ཐིག་གདབ་བློ། །

༈ ར་བའི་ཕི་རློལ་གཅིག་དང་གཉིས། །གཅིག་གཉིས་གཅིག་དང་གཅིག་གི་

མཐར། །ཐིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངློས་སུ་སེ། །རིག་པ་འདློད་སྣམ་ཕ་གུ་དང་། །དྲ་ཕེད་ཤར་

བུ་མདའ་ཡབ་ཀི། །ཕི་ཐིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བ། །

༈ ཚངས་ལས་རིམ་གིས་རིང་བ་ནི། །ཆ་ཆུང་གསུམ་དུ་དང་པློའི་ཐིག །གཉིས་

ཐིག་ཆ་ཆུང་གཉིས་རེར་རེག །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དུ་གསུམ་ ༈ སེགས་བུའི། །ཐིག་ལས་

དྲང་པློའི་ཐིག་བཞི་སེ། །གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་ལྔ་བཞི་པ། །ཆ་ཆུང་བཞི་དེའི་དང་པློ་

ནི། །ངློས་ཐིག་རེ་མློར་ཡང་དག་རེག །གསུམ་ནི་ཆ་ཆུང་རེ་རེའི་བར། །ཞེས་པ་ཀ་

རྒྱན་ཀ་བ་དང་། །མུན་པ་བཅས་པའི་ཐིག་རྣམས་འབྱུང་། །

༈ བཞི་པའི་རེ་ནས་ངློས་སུ་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཅུ་དང་ལྡན་པའློ། །ར་བའི་རེ་ནས་

བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཞི་པ་ངློས་སེང་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་ཐད་ཀར་ནི། །ཆ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁློག་པའློ། །ཞེས་པ་ཕེད་མཉམ་ལུགས་བཞིན་ནློ། །

༈ དེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་ནང་མ་ཡང་། །ར་བའི་ཕི་རློལ་གཅིག་དང་

གཉིས། །ཞེས་པ་ནས་བཟུང་གཉིས་རེར་རེག །ཞེས་པའི་བར་རྣམས་སྔར་བཞིན་

གདབ། །ཆ་ཆུང་སྒློ་ཚད་ལ་སློགས་པ། །ནང་མ་སྔར་བཤད་བཞིན་དུ་བ། །དེ་ནས་མི་

འདྲའི་ཁད་པར་ནི། །

༈ ཆ་ཆུང་ལྔ་རུ་གསུམ་ ༈ སེགས་བུའི། །ཐིག་ལས་དྲང་པློའི་ཐིག་གཅིག་

སེ། །དེ་ནི་ཆ་ཆུང་ལྔ་པ་སེ། །ངློས་ཐིག་རེ་མློར་ཡང་དག་རེག །དེ་ཡི་རེ་ནས་ངློས་སུ་

ཐིག །ཆ་ཆུང་བཅུ་དང་ལྡན་པའློ། །ཞེས་པ་ཀ་བ་མུན་པ་སློགས། །མེད་པས་དེ་ལར་

མཛད་པ་ཡིན། །

༈ ར་བའི་རེ་ནས་བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་བཞི་པ་ངློས་སུ་གཉིས། །སེང་དུ་

གསུམ་སེ་ཐད་ཀར་ནི། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་དེ་གསུམ་འཁློག་པ། །དེ་ཕིར་ཕི་མའི་ཁམས་

ལ་ནི། །ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བགློ་བར་བ། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་ར་བབས་ནི། །ཀ་བའི་རེ་ནས་ཕི་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེ་དློར་

བར་ཐིག །བཅུ་གཅིག་འདི་ལ་ལྔ་པ་དང་། །བདུན་པ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉིས། །ཞེས་

པ་གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་སེ། །ར་བབས་ཆ་ཆེན་གསུམ་པློ་དེ། །དང་པློ་གསུམ་པ་

བཞི་ཆར་བགློས། །གཉིས་པའི་དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་གཅིག །དློར་བས་གཉིས་མཉམ་

དགུ་མཉམ་མློ། །གཡས་གཡློན་བཤར་ཐིག་གི་ཟུར་དུ། །ཆ་ཆུང་རེ་རེར་ལྷག་པློར་

བསྣན། །

༈ དེ་ནས་ར་བབས་བི་ཚུལ་ནི། །དེ་ལ་ཕློགས་གཉིས་སུ་ནི་རྒྱར། །ཚངས་པའི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཡས་དང་གཡློན་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་བཅས་མདའ་ཡི་མཐར། །སྣམ་བུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་

དང་གསུམ། །ཐིག་ནི་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞི། །ཆ་ཆུང་དྲུག་མཐར་གཉིས་པ་

དང་། །གསུམ་པ་ཆ་ཆུང་གསུམ་པའློ། །ཆ་ཆུང་བཞི་མཐར་བཞི་པ་ནི། །ཆ་ཆུང་ལྔ་སེ་ 

༈ མདའ་ཕེད་བཅས། །གསུམ་དློར་ནས་ནི་ཕེད་དང་ལྔ། །གསུམ་ནས་དྲུག་པ་

ཆ་ཆུང་ལྔ། །བཞི་ནི་ཆ་ཆུང་བདུན་རྣམས་ཏེ། །བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཆ་ཆུང་ལྔ། །

༈ སྣམ་བུ་ལྔ་པའི་སེང་གི་ནི། །ངློས་སུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་བཞི། །བདུན་པའི་འློག་

ལ་ཆ་ཆུང་གསུམ། །སེང་ནི་ཆ་ཆུང་དྲུག་སེང་དུ། །ཀ་བ་གཉིས་ཀི་ཕི་མཐར་ནི། །འགློ་

ཚོད་དེས་ཤེས་གསང་འདུས་ལར། །

༈ སྣམ་བུ་རྣམས་མཐར་སློན་པའི་ཐིག །ཅེས་པ་ནང་མཐའ་སློན་ཚུལ་

ནི། །སྣམ་བུ་གསུམ་སེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས། །ལྔ་པའི་སེང་ལ་ཆ་ཆུང་ཕེད། །ནང་དུ་བསྣན་

དགློས་ཤེས་བས་ལ། །སྔ་ཕིའི་ཐིག་སྣེ་འཚོལ་བ་ཡིས། །གཞན་གི་མཐའ་དང་ལྷན་

ཅིག་སེ། །རིམ་གིས་སློན་ལ་དེ་དག་ལས། །ཅུང་ཟད་ཤེས་པར་དཀའ་བ་ནི། །གསུམ་

པའི་སེང་སྣེ་ནས་གེན་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་པར་སློང་བ་ནས། །འཕྲེད་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད་

ཀློག་པ། །སར་ཡང་གེན་དུ་ཆ་ཆུང་ཕེད། །སློང་ནས་མུན་པ་འློག་མའི་སེང་། །ཆ་ཆུང་

ཕེད་ཀི་སར་གཏུགས་ལ། །དེ་ནས་མུན་པའི་ཐིག་སྣེ་ནས། །གེན་དུ་རིམ་པས་སློང་བ་

ཡི། །མུན་པ་གློང་མའི་སེང་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དློར་དེ་མཚམས་ནས། །ཕན་ཚུན་

རེ་གཉིས་ངློས་སྦེལ་བའི། །ཀློག་པློ་གཅིག་གློ་འདི་ནང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ནས་དེ་

བཞིན་གཞན། །ཞེས་པ་ཀློག་པློ་ནང་མའི་སྣེ། །གདློང་འཐེན་བ་བ་ཕག་ལེན་ཡིན། །ར་

བབས་ཕི་མཐའ་སློན་ཚུལ་ནི། །རྒྱལ་པློ་ཉེས་པ་གསུམ་ཉི་མ། །རྒྱལ་པློ་ཕློགས་དང་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

མི་རྣམས་གསུམ། །ཕློགས་ཏེ་ཐད་ཀར་ཆ་ཆུང་རྣམས། །ར་བབས་སྣམ་བུའི་རིམ་

པའློ། །ཞེས་པའི་མུན་པ་གློང་འློག་གཉིས། །ཀ་བའི་ཕི་མཐའ་སྔར་སློང་ལ། །འདི་ནི་

ནང་མཐའ་དང་མཉམ་མློ། །མདའ་ཡབ་པདྨ་ཕེད་བགློ་བ། །ལ་སློགས་གསང་འདུས་

སྐབས་ལར་རློ། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་རྭ་བསྐློར་ཚུལ། །ཚངས་དང་མདའ་ཡབ་འཕྲད་པ་ནས། །ཆ་

ཆུང་བཞི་དང་བཞི་གསུམ་ནི། །གེན་དུ་སློང་བ་ནས་བཟུང་སེ། །སྐུད་པ་ཆ་ཆུང་དགུ་

དང་ནི། །བཞི་ཆས་གཡས་གཡློན་ཕི་རྭ་བསྐློར། །ཅེས་པ་ཀ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས། །ཕི་

མཐའི་བར་དུ་སྒློར་མློ་འཁློར། །

༈ དེ་ནས་ནང་རྭ་བསྐློར་ཚུལ་ནི། །མདའ་ཡབ་ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་ནི། །ཕེད་

བཅས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་གཡས། །དྲུག་ནས་ཐིག་ཐློག་བཟུང་བས་ལ། །སྐུད་པ་

ཕེད་བཅས་བཅུ་གཉིས་ཀིས། །དེ་ཐད་གཡློན་ངློས་བཏགས་བས་ལ། །གཡློན་བསྐློར་

གཡས་པ་དེ་ལས་ལྡློག །རྭ་རེ་གཡས་གཡློན་དབུས་རྭ་ཡི། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་པའི་

མཚམས་སུ་ཟུག །

༈ དབུས་རྭ་སིད་དུ་སྒློ་ཕེད་བཞི། །ཡློད་པའི་རྭ་རེ་ཚངས་ཐིག་གི ། གཡས་

གཡློན་ཆ་ཕྲན་ཕེད་རེ་ནས། །སྒློ་ཚད་གཉིས་ཐད་ཚངས་ཐིག་གི ། གཡས་གཡློན་ཆ་

ཕྲན་གཉིས་པར་གདབ། །མདའ་ཡབ་ཕི་ངློས་སྒློ་ཚད་གཅིག །མ་གཏློགས་རི་མློ་མི་

མངློན་བ། །

༈ དེ་ཕིར་ཆ་ཆུང་རིག་བེད་མཐར། །ཞེས་པ་རྭ་རེ་ནས་བསྐློར་བའི། །ཐིག་

ཟླུམ་དེ་ནས་སར་བཞི་ཡིན། །སྒློ་ཚད་ཕེད་དང་ཕེད་དང་གཉིས། །དེ་ནས་ཕེད་དང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སར་སྒློ་ཚད། །པདྨ་ཁློར་ཡུག་རློ་རྭ་དང་། །འློད་ཕྲེང་རྣམས་ཀི་ཚད་ཡིན་ནློ། །

༈ དེ་ནས་འདི་ཡི་ནང་ཐིག་ནི། །དབུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཐིག་གདབ་

པ། །ཚངས་པའི་དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་ནི། །བཅློ་ལྔའི་མཚམས་ནས་གཅིག་བསྐློར་

ལ། །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ནང་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཅིག་དང་བཞི་དང་ནི། །གཅིག་དང་

གཅིག་མཐར་ཟླུམ་ཐིག་ལྔ། །

༈ དེ་ནས་ཕེད་ལྔ་གཅིག་སློང་བར། །ཟླུམ་ཐིག་ནང་མའི་མཐའ་ནས་

མཐར། །རིམ་བཞིན་ཐིག་བརྒྱད་གདབ་པར་བ། །ཞེས་པ་ཟླུམ་པློ་ནང་མ་ནི། །ཚངས་

དང་འཕྲད་ལས་ཕེད་ལྔ་ནི། །ནང་དུ་འློང་མཚམས་ཐིག་གཅིག་དང་། །དེ་ནས་ཆ་ཆུང་

གཅིག་གི་མཚམས། །ཐིག་གདབ་ཟླུམ་པློ་ལ་རེག་པའི། །ཐིག་བརྒྱད་གདབ་པས་ལྷ་

གནས་ཀི། །རེའུ་མིག་དགུ་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན། །དེ་ཡང་ལེ་བའི་གཡས་གཡློན་

དུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་གསུམ་ཀ་བ་ལ། །གཅིག་དང་དེ་ནས་ཕེད་ལྔ་འབྱུང་། །

༈ འཁློར་ལློའི་རིབས་ཀི་ས་ཡི་ཆ། །ཚངས་ཟུར་བར་ལ་ཐིག་གཉིས་

རེ། །འབྱུང་བའི་ཚུལ་གི་ཐིག་གདབ་ཚུལ། །ཚངས་དང་ཟུར་ཐིག་གིས་བཅད་

པའི། །བར་སློང་བརྒྱད་རྣམས་ཕེད་ཕེད་བགློ ། རེ་རེའང་འཁློར་ལློའི་རིབས་རེ་

སེ། །དེ་ནས་ཟུར་ནས་ཟུར་གི་བར། །ནང་གི་ཟླུམ་ཐིག་ཆ་བཞིར་བགློ ། ཕི་མའང་དེ་

ཡི་ཚད་ཀིས་བགློ ། དེ་ནས་རིབས་རྣམས་བི་བའི་ཚུལ། །ནང་མའི་ཆ་གཅིག་

མཚམས་ནས་ཐློན། །སྒློ་ཚད་གཅིག་གི་དབུས་སློང་སེ། །ཕི་ཟླུམ་བཞི་ཆ་ལྷག་ལུས་

པའི། །མཚམས་སུ་ཡང་དག་སློན་པའློ། །འདི་ནང་དུ་ཡང་ཆ་ཆུང་ཕེད། །དློར་ནས་དེ་

བཞིན་གཞན་བ་སེ། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་འདྲ་བའི་རིབས། །བཅུ་དྲུག་ལྡན་པའི་ཐིག་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གདབ་བློ། །དེ་ཡིས་ཀུན་རིག་དཀིལ་འཁློར་གི། །བི་ཐིག་བ་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

༼རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའི་ཐིག་སྐུད་རིང་ཐུང་གི་ཁད་པར།༽

༈ སྤིར་ན་ཐིག་སྐུད་རིང་ཐུང་གི །ལུགས་གཉིས་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་

གསུངས། །དེ་ཡི་ཁད་པར་ཇི་ལར་ན། །ཇི་ལར་རིགས་པའི་ཟླུམ་པློ་དང་། །ཕློགས་

བཞིའི་མཎྜལ་བཅས་པ་ནི། །སྒློ་ཚད་དྲུག་རེས་བསྐློར་བ་ལ། །སྒློ་ཚད་ཆ་ཆེན་ཉེར་

བཞི་དང་། །ཆ་ཆུང་གློ་དྲུག་འབྱུང་བ་ནི། །ཐིག་སྐུད་རིང་བའི་ལུགས་ཡིན་ནློ། །ཇི་ལར་

རིགས་པ་མཎྜལ་བཅས། །སྒློ་ཚད་བཞི་རེས་བསྐློར་བ་ལ། །ཆ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཆུང་

ནི། །རེ་བཞི་ཐིག་སྐུད་ཐུང་བའི་ལུགས། །དེ་ལ་ར་བབས་སྒློ་ཚད་ནི། །གཅིག་པ་ཁློ་

ནར་བ་བ་ཡིན། །སྐབས་འདིར་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ལ། །ཇི་ལར་རིགས་པ་

སྒློ་ཚད་བཞི། །མཎྜལ་རྣམས་ནི་སྒློ་ཚད་དྲུག །དེ་དག་སློ་སློས་བསྐློར་བ་ནི། །ཐིག་སྐུད་

རིང་ཐུང་གཉིས་ཀ་ཡི། །དློན་ཚང་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་ལུགས། །ཟུར་ཐིག་སྒློ་ཚད་

བདུན་དང་ཕློགས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁད་མེད་དློ། །ཚངས་ཟུར་བཞི་དང་ར་ཐིག་

བཞི། །ཐིག་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་ཡིན། །

༈ དེ་ནས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་ཀུན་རིག་དང་བཅས་པའི་བིས་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་ཚོན་བཀེ་ཚུལ་ལས། 

༼གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཚོན་བཀེ་ཚུལ།༽

དང་པློ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ། དབུས་ཀི་རེའུ་མིག་སྔློན་པློ། དེའི་མཐར་སྣམ་

བུ་སྔློན་པློ་ལ་རློ་ཕྲེང་ཅན། ཀ་བ་རྣམས་ཕློགས་མདློག་ཟུར་ཐིག་གིས་བཅད་པའི་ཕི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ནང་གི་བར་རྣམས་ཕློགས་མདློག །རློ་ཕྲེང་ཟླུམ་པློ་ནག་པློ། རློ་རེ་རེ་གསུམ་ནི་ཕིའི་རློ་

རེའི་ཁ་དློག་ལར། དེའི་ཕིར་ཕི་ནས་དཀར་སེར་སློགས་ཚོན་སྣ་ལྔའི་འློད་ཕྲེང་རེ་ཁཱ་

མེད་པ། དེའི་ཕི་ཚངས་ལས་གཡས་གཡློན་ཆ་ཆེན་རེ་དློར་བའི་སར། བུམ་པ་སེར་

པློ་ཆ་ཆེན་རེ་ཡློད་པ་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ། འདློད་སྣམ་དམར། མཆློད་ལྷ་ཕློགས་

མདློག །ཕ་གུ་གཞི་དམར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ཟུར་གསུམ་གྲུ་བཞི་སློགས་ཀིས་སྤས་པ། 

དྲྭ་ཕེད་ཀི་གཞི་ནག་པློར་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་འཐློན་པའི་དྲ་བ་གཉིས་དང་དྲྭ་ཕེད་

གསུམ་གཤིབས། ཟུར་མ་གཏློགས་པའི་ཕེད་ལྔ་རེ་སྒློའི་གློ་རེ་ནའློ། །དབུས་སུ་

རིགས་ལྔའི་ཕག་མཚན། ཤར་བུ་གཞི་ནག་པློ་ལ། རི་མློ་སྤི་བླུགས་མགློ་མཇུག་ལྡློག་

པ་ལ་བུ་དཀར་པློ་ཕེད་དགུ་རེ། མདའ་ཡབ་པདྨ་ཕེད་པའི་དབིབས་ཅན་དཀར་པློ་

ཕེད་བཅུ་གསུམ་རེ། ར་བབས་ཀ་བ་དང་། གང་རྒྱབ་ཀི་ནང་རྣམས་ཕློགས་

མདློག །དེའི་ཆ་ཆུང་ཕེད་ལ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་བི་ཞིང་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་བ་བེ་སྣ་

ཚོགས་དབང་པློ་ལ་བུའི་སྣེར་ནློར་བུ་སུམ་ཚོམ་སློགས་བ། ར་བབས་ལ། གསེར་སྣམ་

སེར་པློ། རིན་པློ་ཆེ་ཕ་གུ་ལར། རིག་པ་དང་ཝ་རཎྜ་མཛེས་ཚོན། མུན་པ་གཉིས་ནག་

པློ། ཤར་བུ་དང་མདའ་ཡབ་སྔར་བཞིན། སེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བ་ལ། འཁློར་

ལློ་སེར་པློ་རིབས་བཅུ་པ། འཇིགས་བེད་ལ་རིབས་བརྒྱད། དེའི་གཡས་གཡློན་ཆ་

ཆུང་ཕེད་དུ་རི་དྭགས་ཕློ་མློ་སེར་པློ། ཕློ་ལ་རྭ་གཅིག་ཡློད་པ་མིག་འཁློར་ལློའི་རེར་

བལ་བ། དེའི་མཇུག་ཕློགས་སུ་མདའ་ཡབ་གཉིས་རེ། སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་རྭ་ཁ་བེད་ན། 

དབུས་མ་ཕློགས་མདློག །གཡས་གཡློན་གློ་གཡས་གཡློན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་མདློག །བདེ་འཇིགས་གཉིས་ལ་ཕློགས་མདློག །པདྨའི་ལེ་བ་ལང་། གེ་སར་སེར། 
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

འདབ་མ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ལ། གཞན་རྣམས་ཕློགས་རྭ་ནས་བཟུང་དམར་སྔློ་ལང་སེལ་

བ་གཞི་དམར་སྐྱ། རེ་ཁཱ་དཀར་པློ། རློ་རེ་ནི་རེ་གསུམ་སེར་པློ། གཞི་མཛེས་ཚོན། རེ་

ཁཱ་སེར་པློ། འློད་ཕྲེང་ནི་དབང་ལྡན་ནས་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔློ་སེལ་བའི་གཡས་

བསྐློར། རེ་ཁཱ་མི་བའློ། །ལྷའི་གདན་ཐུན་མློང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ། ཐུན་མློང་མིན་པ་ལ་

སྒྲུབ་ཐབས་ལར། དེ་ལ་ས་བློན་ཏེ་ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱའམ། མཚན་མའི་ཕག་རྒྱ་བེད་ན། 

དབུས་སུ་རློ་རེ་སྔློན་པློ་གློས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་པ། ཤར་དུ་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་

རིབས་བརྒྱད། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དྲུག་སེར་པློ། ནུབ་པདྨ་དམར་པློ། བང་དུ་རལ་གི་

ལང་གུ ། ཤར་ལྷློར་སྤན། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རློ་རེ་སྔློན་པློ། ནུབ་བང་པདྨ་དམར་པློ་ཁ་བེ་བ་

ར་སློང་དང་ལྡན་པ། བང་ཤར་དུ་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ། རིམ་པ་གཉིས་པའི་མེར་མེ་ལློང་

དམར་པློ། བདེན་བལ་དུ་པི་ཝཾ་སྔློན་པློ། རླུང་དུ་དྲིའི་དུང་ཆློས་སེར་པློ། དབང་ལྡན་དུ་

ཞལ་ཟས་ཀི་སྣློད་བཅས་དམར་པློ། རིམ་པ་གསུམ་པའི་ཤར་དུ་ཀླུ་ཤིང་མེ་ཏློག་དཀར་

པློ་འཁློར་ལློས་མཚན་པ་དང་། འཁློར་ལློ་དཀར་པློ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེ་སེར་པློ་གཉིས། 

ནུབ་ཏུ་པདྨ་དམར་པློ་གཉིས། བང་དུ་རལ་གི་ལང་གུ་གཉིས། ཤར་སྒློར་ཐློ་བ་སྔློན་པློ། 

ལྷློ་སྒློར་རློ་རེས་མཚན་པའི་དབྱུག་པ་དཀར་པློ། ནུབ་སྒློར་པདྨ་དམར་པློ། བང་སྒློར་

སྣ་ཚོགས་རློ་རེ། མེར་རལ་གི། བདེན་བལ་དུ་ཞགས་པ། རླུང་དང་དབང་ལྡན་དུ་རལ་

གི་རེ་རེ། ཤར་སྒློའི་མཚན་མའི། ཤར་དུ་གཙུག་ཏློར་གི་མཚན་མ། ནུབ་སྒློའི་མཚན་

མའི་ནུབ་ཏུ་ཞགས་པ། དེ་ཐམས་ཅད་འློད་ཟེར་གིས་བསྐློར་བ། རང་ཕློགས་སློ་སློར་

མགློ་བསན་པ། གཙོ་བློའི་མཚན་མ། ནུབ་ཏུ་མགློ་བསན་པའློ། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་

ལྷའི་སྐུ་ལུག་མ་སློགས་འགློད་པར་གསུངས་སློ། །ཚོན་བིན་རླབས་དང་། དེ་མི་འཐློར་



  28  

རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བ་དང་། རི་མློ་ཆད་ལྷག་མེད་པ་སློགས་གལ་ཆེའློ། །

༼དཔལ་འཁློར་ལློ་བདེ་མཆློག་གི་ཚོན་གི་རྣམ་གཞག༽

དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་ཁམས་རྣམས་ཤར་དཀར་སློགས་ཕློགས་མདློག །བདེ་

ཆེན་འཁློར་ལློའི་པདྨ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་ལེ་བར་ཉི་གདན་ཡློད་པའི་དབང་གིས་དམར་པློ། 

གེ་སར་སེར། མུ་ཁྱུད་སྔློ་སྐྱ། གི་གུག་གི་ཕྲེང་བ་སྔློན་པློ། ཐུགས་འཁློར་གི་རིབས། 

མུ་ཁྱུད་ཀི་རློ་ཕྲེང་། ཀ་བ་བཅས་སྔློན་པློ། ཐུགས་འཁློར་གི་གཞི་གསུང་འཁློར་གི་ལེ་

བ་ཡིན་པས་བར་སློང་རྣམས་དམར་པློ། གསུང་འཁློར་གི་རིབས་མུ་ཁྱུད། དེའི་པདྨའི་

ཕྲེང་བ། ཀ་བ་བཅས་དམར་པློ། དེའི་བར་སློང་སྐུ་འཁློར་གི་ལེ་བ་ཡིན་པས་དཀར་པློ། 

སྐུ་འཁློར་གི་རིབས། མུ་ཁྱུད། དེའི་འཁློར་ལློའི་ཕྲེང་བ་ཀ་བ་བཅས་དཀར་པློ། དེའི་

བར་སློང་རྣམས་ཕློགས་མདློག །འདློད་སྣམ། ཕ་གུ། དྲྭ་ཕེད། ཤར་བུ་མདའ་ཡབ། ར་

བབས་ཀི་ཀ་བ། གང་རྒྱབ་བ་བེ་རྣམས་སྔར་ལར་དང་། ཀློག་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་ཕྲ་དང་

ལྡན་པ། ར་བབས་ཀི་སྣམ་བུ། ཆློས་འཁློར་རི་དྭགས། འློག་གཞིའི་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ། 

པད་རྭ་སློགས་སྔར་ལར་ལ། པདྨའི་བར་སློང་འློག་གཞི་རི་རབ་ཡིན་པས་དཀིལ་

འཁློར་གི་བང་ནས་དཀར་པློ་སློགས་ཕློགས་མདློག །དེ་ཡི་རེ་ཁཱ་སེར་པློ། རློ་རྭ་འློད་

ཕྲེང་བཅས་སྔར་བཞིན་ལ། མེ་གཡློན་སྐློར་བེད་པའློ། །

དེ་ནས་མཚན་མ་འགློད་པ་ཡང་དབུས་སུ་རློ་རེ་དམར་པློ་སྔློན་པློ་གཉིས། བདེ་

ཆེན་གི་ཕློགས་བཞིའི་པད་འདབ་ལ་གི་གུག་ཁ་ནང་བལ། མཚམས་བཞིར་ཐློད་པ་

བདུད་རིས་བཀང་བ། འཁློར་ལློ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིབས་ལ་གི་གུག་རྣམས་སྔློ་སྐྱ། སྒློ་

བཞི་དང་གྲྭ་བཞིར། སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་རློ་གདན་ཕློགས་མདློག་ལ་གནས་པའི་གི་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གུག །གཙོ་བློའི་མཚན་མ་དང་། སྒློ་མཚམས་མ་བརྒྱད་རྣམས་ལ་གདན་དང་འློད་ཀློར་

བ་ཞིང་། གཞན་ལ་མི་དགློས། གདན་ལ་ཉི་མ་ཡློད་ན་འློད་དམར་པློ། ཟླ་བ་ཡློད་ན་འློད་

སྔློན་པློ་བའློ། །འདློད་སྣམ་གི་རིགས་མ་བཅུ་དྲུག་ནི། པི་ཝཾ་མ་སྔློ། གིང་བུ་མ་སེར། རྔ་

ཟླུམ་མདཀར། རྫ་རྔ་མ་ལང་། དེ་རྣམས་ཕག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་རློལ་མློ་སློ་སློ་

དང་། གཉིས་པ་རློ་དྲིལ་ཅན་ནློ། །བཞད་མ་དམར། སྒེག་མ་སྔློ། གླུ་མ་སེར། གར་མ་

ལང་། དེ་རྣམས་ཕག་དང་པློ་གཉིས་པད་ཀློར། འློག་མ་གཡས་ཐློད་པ་གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་

བསྣམས་པ། མེ་ཏློག་མ་དཀར། སློས་མ་དུད་ཁ། མར་མེ་མ་དམར་སེར། དྲི་ཆབ་མ་

དམར། དེ་རྣམས་ཕག་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་གཡས་མེ་ཏློག་གི་སྣློད། སློས་སྣློད། མར་

མེ། དུང་ཆློས། གཡས་གཉིས་པས་ཌཱ་མ་རུ། གཡློན་པ་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་

གའློ། །གཟུགས་མ་དཀར། རློ་མ་དམར། རེག་བ་མ་ལང་སེར། ཆློས་མ་དཀར། དེ་

རྣམས་གཡས་དང་པློས་མེ་ལློང་། སྦང་ཆང་གི་སྣློད། གློས་སྣ་ཚོགས། ཆློས་

འབྱུང་། གཞན་རྣམས་སྔར་མེ་ཏློག་མ་ལ་བུའློ། །ཐམས་ཅད་ཞལ་རེ་རེར་སྤན་གསུམ་

མ། གཅེར་མློ་སྐྲ་གློལ་བ། རུས་རྒྱན་ཅན་དང་། ཞབས་གར་སབས་ཅན་སློགས་ཀུན་

ལ་འདྲའློ། །འདི་རྣམས་ཕག་བཞི་བེད་པ་བདེ་མཆློག་ཁློ་ན་ལའློ། །

༼དཔལ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཚོན་བཀེ་ཚུལ།༽

༈ དཔལ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ལ། དཀིལ་འཁློར་གི་གཞི་ཕློགས་མདློག །དབུས་

ཀི་རེའུ་མིག་སྔློན་པློ། དེའི་གདུང་རིང་གདུང་ཟླུམ་བཅས་སྔློན་པློ། རློ་ཕྲེང་སེར་པློ། 

འདློད་སྣམ་ལ་མཆློད་ལྷ་དུ་མ་ཞལ་ནང་དུ་ཕློགས་པ་སློགས་སྔར་བཞིན་ལ། ཕ་གུ་

གཞི་ལི་ཁི་ལ་རིན་པློ་ཆེ་གྲུ་གཞི་སློགས་ཀིས་སྤས་པ། དྲྭ་ཕེད་ལ། གཞི་ནག །ཆུ་སིན་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གི་ཁ་ནས་ཐློན་པའི་སྐུད་པ་ནག་པློའམ་དམར་པློ། དབུས་དང་གློ་གཉིས་ན་ནློར་བུ་

སུམ་ཚོམ། ནང་དུ། པདྨ་ཟླ་ཚེས། ཉི་མ་རློ་ཕེད་སློགས་དང་། དྲྭ་ཕེད་གསུམ་ལ་

དབུས་མ་རིང་བ། དེ་རྣམས་ཀི་སྣེར་རྔ་ཡབ། དྲིལ་ཆུང་། འཕན་སློགས་ཀི་རིགས་པ། 

གཞན་ཤར་བུ། མདའ་ཡབ། ར་བབས་ཀི་ཀ་བ། གང་རྒྱབ། བ་རེ། སྣམ་བུ་བཅུ་

གཅིག །རི་དྭགས་ཆློས་འཁློར་སློགས་སྔར་ལར་ལ། སྣ་ཚོགས་རློ་རེ། པདྨ། རློ་རྭ། 

འློད་ཕྲེང་སློགས་ཀང་སྔར་གསང་འདུས་ཀི་སྐབས་དང་འདྲ་ལ། ནང་གི་དབུས་སུ་མེ་

རླུང་འདྲེས་པའི་དམར་ནག །དེའི་སེང་དང་གཞན་ཡང་ཤར་མ་གཏློགས་པའི་གདན་

ལ། སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མ་འློད་ཀློར་དམར་པློ། ཤར་དང་ཕིའི་གྲྭ་བཞིར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་

དང་ཟླ་གདན། འློད་སྔློན་པློ། དེ་རྣམས་ལ་ལྷའི་མཚན་མ་ནི། དབུས་སུ་རློ་རེ་སྔློན་པློ། 

ཤར་དུ་འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད་དཀར་པློ། ལྷློར་རིན་ཆེན་ཆ་དགུ་སེར་པློ། ནུབ་ཏུ་

པདྨ་དམར་པློ། བང་དུ་རལ་གི་ལང་ཁུ། 

སྒློ་བཞིར། ཤར་སྒློ་ཐློ་བ་སྔློན་པློ། ལྷློར་དབྱུག་པ་དཀར་པློ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་དམར་

པློ། བང་དུ་རལ་གི་ལང་ཁུ། ནང་གི་ཤར་ལྷློར་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རློ་རེ་

སྔློན་པློ། ནུབ་བང་དུ་པདྨ་དམར་པློ། བང་ཤར་དུ་རལ་གི་ལང་གུ། གྲྭ་བཞིར་བདུད་

རིས་གང་བའི་ཐློད་པ་རེའློ། །

ར་བབས་ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་པ་ལ། ཤར་བུ་གཞི་སྔློན་པློ་ལ། སྤི་

བླུགས་མགློ་མཇུག་ལྡློག་པ་ལ་བུ་དཀར་པློ། རིན་པློ་ཆེ་དམར་པློ་གྲུ་བཞི་སློགས་ཀིས་

སྤས་པ། རིག་པ་ལང་ཁུ་ལ། རིག་རེས་ལ་བུ་ནག་པློ། གསེར་སྣམ་སེར་པློ། ཆུ་སིན་

མཛེས་ཚོན། དེ་འཕྲློས། གསེར། རིག་པ། རིན་ཆེན། རིག་པ། གསེར། མདའ་ཡབ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

སློགས་སྔློན་མ་རྣམས་ལར་རློ། །

དེ་ནས་འཇིགས་བེད་དང་བདེ་མཆློག་གཉིས་ཀའི་དུར་ཁློད། གཡས་གཡློན་

གི་བསྐློར་ཕློགས་ཙམ་ལས་གཞན་འདྲ་བས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བརློད་ན། དུར་ཁློད་

བརྒྱད་པློ་རེ་རེ་ལ། རློའི་སྤློད་ལམ་བཞི་སེ། ཤིང་ལ་དཔྱངས་པས་ལངས་པ། ས་ལ་

འགེལ་བས་ཉལ་བ། མགློ་མེད་ཀིས་འགློ་བ། ས་ཤིང་གིས་ཕྲག་པ་དང་སྤི་བློ་ནས་

ཕུག་པ་སློད་པའི་ཚུལ་དང་། ལུས་སློད་མེ་འབར་བས་ཕེད་འཚིག་པ། གནློད་སྦིན་

གཡས་ཀིས་གི་ཐློགས་པ། སིན་པློ་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་སྐྲ་ནས་བཟུང་བ། རློ་ལངས་

ལག་གཡས་འགམ་པ་ལ་བརེན་པ། མཆེ་བ་གཙིགས་པའི་མགློ། རུས་པ་འཐློར་བ། མ་

མཐློར་བའི་ཀེང་རུས་གར་བེད་པ། ཤིང་གི་མགློར་འློལ་པ་ཕློ་མློ་གཅིག་ཁ་ཕིར་བལ་

བ། སྦྲུལ་བ་ལང་གི་མགློ་ཅན། རྭའི་བར་ན་ནློར་བུ་ཡློད་པ། བག་ལ་འཁིལ་བ་སློགས་

ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་ཞིང་། རི་བརྒྱད། མཆློད་རེན་བརྒྱད། སྤིན་བརྒྱད། ཆུ་བརྒྱད། ཀླུ་

བརྒྱད། ཤིང་བརྒྱད། དེའི་ར་བར་ཕློགས་སྐྱློང་བརྒྱད། རེར་ཞིང་སྐྱློང་བརྒྱད། གྲུབ་

ཆེན་བརྒྱད་སློགས། མེ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་སློ་སློའི་ཁད་པར་རྣམས་ཞིབ་པར་བློས་

བསང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལར་འདིར་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །

༼ཀུན་རིག་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཚོན་བཀེ་ཚུལ།༽

ཀུན་རིག་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཕི་ནང་། ར་བབས་པདྨ། རློ་རྭ། མེ་རི་སློགས་

སྤི་དང་འདྲ་ཞིང་། མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར། ནང་གི་འཁློར་ལློ་སྔློན་པློ་ལ། ལྷ་མཚན་ནི། 

དབུས་སུ་འཁློར་ལློ་རིབས་བརྒྱད་དཀར་པློ། ཤར་རློ་རེ་དཀར་པློ། ལྷློར་རིན་ཆེན་ཆ་

དགུ་སྔློན་པློ། ནུབ་པདྨ་དམར་པློ། བང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་ལང་ཁུ། ཤར་ལྷློར་སྤན་གིས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སྤས་པའི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ། ལྷློ་ནུབ་རློ་རེ་སྔློན་པློ། ནུབ་བང་པདྨ་དམར་པློ། བང་

ཤར་ཨུཏྤལ་ལང་ཁུ། ཤར་གི་རིབས་དང་པློར་རློ་རེ་དཀར་པློ། གཉིས་པར་ལགས་ཀྱུ་

སེར་པློ། གསུམ་པར་མདའ་གཞུ་དམར་པློ། བཞི་པར་རློ་རེ་ལང་ཁུ། ལྷློ་རིབས་དང་

པློར་རིན་ཆེན་སེར་པློ། གཉིས་པར་ཉི་མ་དམར་སེར་ལེ་བ་རློ་རེས་མཚན་པ། གསུམ་

པར་རྒྱལ་མཚན་ནློར་བུའི་ཏློག་ཅན་སྔློན་པློ། བཞི་པར་སློའི་ཕྲེང་བ་དཀར་པློ། ནུབ་

རིབས་དང་པློར་པདྨ་དཀར་དམར། གཉིས་པར་རལ་གི་སྔློན་པློ། གསུམ་པར་འཁློར་

ལློ་སེར་པློ། བཞི་པར་རློ་རེས་མཚན་པའི་ལེ་དམར་པློ། བང་དང་པློར་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་

ལང་ཁུ། གཉིས་པར་གློ་ཁབ་གསེར་མདློག །གསུམ་པར་མཆེ་བ་ནག་པློ་རློ་རེས་

མཚན་པ། བཞི་པར་རློ་རེ་སེར་པློ། ནང་གི་ཤར་ལྷློར་རློ་རེ་དཀར་པློ། ལྷློ་ནུབ་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བ་སེར་པློ། ནུབ་བང་པི་ཝཾ་དཀར་དམར། བང་ཤར་རློ་རེ་རེ་གསུམ་ལང་ཁུ། 

ཕིའི་ཤར་ལྷློར་སློས་སྣློད་དཀར་དམར། ལྷློ་ནུབ་མེ་ཏློག་སྣློད་སེར་པློ། ནུབ་བང་མར་

མེའི་སློང་བུ་དཀར་དམར། བང་ཤར་དུ་དུང་ཕློར་ལང་ཁུ། ནང་གི་ཤར་སྒློར་ལགས་

ཀྱུ་དཀར་པློ། ལྷློ་སྒློར་ཞགས་པ་སེར་པློ། ནུབ་སྒློར་ལགས་སྒློག་དཀར་དམར། བང་

སྒློར་དྲིལ་བུ་ལང་ཁུ། ལྷ་སྣམ་ནང་མའི་ཤར། ཀླུ་ཤིང་མེ་ཏློག་སེར་པློ་པད་ཟླའི་གདན་

ལ། པདྨ་སེར་པློ་སྤན་ཡློད་པ། ལགས་ཀྱུ་དཀར་པློ། དབྱུག་པ་དཀར་པློ་རྣམས་

གཡས་ནས་རིམ་བཞིན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལྷློར་དྲིའི་སྣློད་དཀར་ལང་། རལ་གི་དཀར་

པློ། པདྨ་དཀར་སེར་པློ་ཏི་ཡློད་པ། ནློར་བུ་སྔློན་པློ་རྣམས་དང་། ནུབ་ཏུ་བུམ་པ་དཀར་

པློ། པད་དཀར་ཟླ་ཚེས་ཡློད་པ། རིན་ཆེན་དཀར་དམར། རློ་རེའི་དྲྭ་བ་དམར་པློ། བང་

དུ་ཨུཏྤལ། རློ་རེས་མཚན་པ། བུམ་པ་དཀར་པློ། པདྨ་དམར་པློ་རིན་ཆེན་བརེགས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

པས་མཚན་པ། རིན་ཆེན་སེ་མ་སེར་པློ་རྣམས་རྒྱས་པ་དང་། བསྡུ་ན་ཆློ་ག་ལར་

རློ། །ལྷ་སྣམ་བར་པར་འཁར་གསིལ་བཅུ་དྲུག་ཕློགས་མདློག །ལྷ་སྣམ་ཕི་མར་འཁར་

གསིལ་བཅུ་གཉིས་ཕློགས་མདློག །ཕིའི་སྒློ་བཞིའི་གཡས་གཡློན་མདུན་རྒྱབ་སློགས་

ལ་མགློ་ཐློད་ཤས་གང་བ་དང་། རྒྱབ་ཀི་ཁློ་བློ་བཞི་ལ་ལགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ལགས་

སྒློག་དྲིལ་བུ་བཅས། གཞན་རྣམས་མཚོན་ཆ་གང་རུང་རེ་བཅས་ཕློགས་མདློག་ཡིན། 

༼དཀིལ་འཁློར་བཞི་ཀར་ཐུན་མློང་དུ་མཁློ་བ་བཤད་པ།༽

༈ དེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་བཞི་ཀར་ཐུན་མློང་དུ་མཁློ་བ་བཤད་ན། ར་བབས་ཀི་

མདའ་ཡབ་ནང་མའི་སེང་དུ་སྤེའུ་གདུགས་དཀར་པློ་འཛིན་པ་རེ་རེ། དེའི་ཏློག་ཟླ་

ཚེས་རིན་པློ་ཆེ་རློ་རེའི་རེ་མློ་ཅན་ནློ། །ཡུ་བ་ཆ་ཆུང་གསུམ་པ། གཡློགས་ཆ་ཆུང་

གཉིས་རེ་ཡློད་པའི་གདུགས། མདའ་ཡབ་ཕི་མ་ལ་ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་རྒྱལ་མཚན་

གཉིས་རེ། ར་རིག་གློང་འློག་གཉིས། ཝ་རཎྜ་ཡི་སྣེ་གཉིས་སུ་བུམ་པ་སེར་པློ་ཆ་ཆུང་

གཅིག་པ་ལས་འཐློན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་སེལ་མར་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་

བསློམས་པས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། རྒྱལ་མཚན་ཏློག་བཅས་ལ་ཆ་ཆུང་རེ། ཕིའི་ཟུར་བཞི་

ལའང་སྤེའུ་གདུགས་འཛིན་པ་རེ། ར་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ་དཔངས་ཞེང་སྒློ་

ཚད་རེའི་བུམ་པ་ལས་འཐློན་པའི་ཤིང་ཡལ་ག་བདུན་ལང་ཁུ། དབུས་སུ་འཁློར་ལློ་

སེར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ། དེའི་སེང་ན་ཁིམ་བདག་དམར་པློ་མཛོད་འཛིན་པ། ཤིང་

རེར་ནློར་བུ་སེར་པློ། གཡས་སུ་གང་པློ་དཀར་པློ། སེང་དུ་བུད་མེད་སྔློ་སངས། 

གཡློན་དུ་ར་ལང་ཁུ། སེང་དུ་དམག་དཔློན་ནག་པློ་རལ་གི་དང་མདུང་ཐློགས་པ་གློ་ཆ་

ཅན། ཤིང་གི་སེང་དུ་གྲུབ་ཆེན་རྒྱན་དྲུག་ཅན། ཕློགས་སློ་སློའི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་མདློག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་ཕག་རྒྱ་ཅན། དེའི་སེང་དུ་སྤིན་གི་གསེབ་ནས་ལུས་ཕེད་འཐློན་པའི་ལྷ་མེ་ཏློག་གི་

ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་སློགས་དང་། གང་རྒྱབ་ཀི་ངློས་སུ་བ་བེ་ལས་འཕང་བའི་དྲྭ་བ་དྲྭ་

ཕེད། དྲྭ་བའི་དབུས་སུ་འཁློར་ལློ་སློགས་ཕློགས་སློ་སློའི་མཚན་མ་གཉིས་རེ། ར་

བབས་ཀི་ཀ་བའང་ཕློགས་མདློག །ཀ་རྒྱན་ལ་རེར་ནློར་བུ་སུམ་བརེགས། གཞན་ལེ་

བརེགས་མཛེས་མཚོན་བགིས་པ། ཕིའི་པདྨ་དམར་སྔློ་ལང་སེལ་བ་ལ་ཕློགས་བཞི་

དམར། མེ་རླུང་སེར། དབང་ལྡན་ནག །བདེན་བལ་ལང་། ཕློགས་བརི་ཞིང་མཚམས་

མི་བརི་བ་དང་། གཅློད་དཀར་པློ། མེ་སློ་གཉིས། མེ་མཚམས་ནས་དཀར་སེར་དམར་

ལང་སྔློ་སེལ་བ། རློ་རྭའི་རློ་རེ་བཅུ་དྲུག་སློགས། དུར་ཁློད་ཡློད་ན་དེའི་བར་སློང་དམར་

པློ་གཅློད་དམར་སྐྱ། པདྨ་གཉིས་རེ་ལ་མེ་རི། མེ་བཞི་རེ་ལ་དུར་ཁློད་རེ་སློགས་

དགློས་ལ། དར་ལེའི་སྣེར་སློག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་ཡློད་པ་རྒྱལ་མཚན། མེད་ན་བ་

དན་ནློ། །ར་བབས་ལ། བ་དན་ནང་དང་། རྒྱལ་མཚན་ཕིར་འཛུགས་པ་སློགས་ཕག་

ལེན་ལར་འགློད་པའློ། །

༼ཀུན་རིག་གི་ཕིའི་ཁློར་ཡུག་ལ་འགློད་བ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།༽

༈ དེ་ནས་ཀུན་རིག་གི་ཕིའི་ཁློར་ཡུག་ལ་འགློད་བ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། འཛམ་

གིང་སློགས་པའི་དབུས་སུ་ཚངས་པ་སེར་པློ་གདློང་བཞི། ལག་པ་དང་པློ་གཉིས་པདྨ་

དང་ཕྲེང་བ། འློག་མ་གཉིས་དབྱུག་པ་དང་སྤི་བླུགས་ངང་པ་ལ་ཞློན་པ། བཙུན་མློ་པི་

ཝཾ་ཐློགས་པ་ཕློ་ཉ་པདྨ། མངག་གཞུག་རལ་གི་ཅན་ནློ། །བང་སྒ་མི་སན་གྲུ་བཞིའི་

དབུས་ན། དབང་ཕྱུག་དཀར་པློ་མགིན་སྔློན། ཐློད་པ་དང་རེ་གསུམ་ཐློགས་པ། ཟླ་ཕེད་

ཀི་ཅློད་པཎ་ཅན། ཁྱུ་མཆློག་ཞློན་པ། ཆུང་མ་པདྨ། ཕློ་ཉ་མདའ། མངག་གཞུག་ནག་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

པློ་མདུང་ཐློགས་པ། ཤར་ལུས་འཕགས་པློ་ཟླ་གམ་ན། བརྒྱ་བིན་སེར་པློ་རློ་རེ་ཅན། 

གང་པློ་ཞློན་པ། བཙུན་མློ་པི་ཝཾ། མངག་གཞུག་ཡིད་འློང་། ཕློ་ཉ་གཉིས་རལ་གི། ནུབ་

བ་ལང་སྤློད་ཟླུམ་པློའི་དབུས། ཁབ་འཇུག་ནག་པློ། ལག་དང་པློ་གཉིས་འཁློར་ལློ་དང་

གདུགས། འློག་མ་གཉིས་གཞུ་དང་དབྱུག་པ། མཁའ་ལྡིང་ལ་ཞློན་པ། བཙུན་མློ་

གསལ་ཤིང་། མངག་གཞུག་མཆེ་བ། ཕློ་ཉ་འཁློར་ལློ་ཐློགས་པ། གཙོ་བློ་རྣམས་ལག་

དང་པློ་ཕག་མཚན་དང་བཅས་ཐལ་མློ་སྦར་བའི་ཉམས་ཅན། ཚངས་པའི་གཡས་

ངློས། ཐགས་བཟང་རིས། སློབས་ལྡན། རབ་དགའ། རྣམ་པར་སྣང་སློགས་ལྷ་མིན་

རྣམས་ནག་པློ་གི་ཕུབ་གློ་ཆ་ཅན་འཁློར་དང་བཅས་པ། གཡློན་དྲི་ཟ་སེར་པློ་པི་ཝཾ་

ཅན། རྒྱན་ལྡན་འཁློར་དུ་མ། བང་གཡས་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གཤློག་རྒྱང་ཅན། རང་པ་

དཀར། ལེ་བ་སེར། ལློག་མ་དམར། མགློ་ནག །ཐལ་མློ་སྦར་བ། རང་འདྲའི་འཁློར་

རྣམས་སློ། །བང་གཡློན་གནློད་སྦིན་གང་བཟང་སྔློ། ནློར་བུ་བཟང་སེར། ནློར་སྦིན་

དམར། རྣམ་སས་སེར། པི་ཙི་ཀུནྜ་ལི་དམར། ཀི་ལི་མི་ལི་ལང་། སྒློའི་དབང་པློ། སྤློད་

པའི་དབང་པློ་གཉིས་སེར། དེ་རྣམས་བི་ཛ་པུ་ར་ཐློགས་པ་འཁློར་དུ་མ་ཅན་ནློ། །ལྷློ་

ནུབ་ཏུ་སིན་པློ། མགིན་བཅུ་སྔློན་པློ། གཡས་མཆེ་བ་གཡློན་སིགས་མཛུབ། ཨུ་པ་

ཀརྣ་གི། བུམ་སྣ་དབྱུག་པ་ཅན། བཙུན་མློ་སློགས་དང་བཅས་པ། ཀུན་ཏུ་གདུག་

ཐམས་ཅད་ཕྲེང་ཅན་སློགས་འཁློར་དུ་མ་ཅན། ནུབ་ཏུ་ཀླུ་མཐའ་ཡས་དམར། ནློར་

རྒྱས་སེར། འཇློག་པློ་དམར། སློབས་རྒྱུ་དང་པདྨ་དཀར། པད་ཆེན་ནག །དུང་སྐྱློང་

སེར། རིགས་ལྡན་དམར། ཐམས་ཅད་གདེངས་ཀ་དང་། ལག་ཐལ་མློ་སྦར་བ་འཁློར་

དང་བཅས་པ། བང་ཤར་དུ་འབྱུང་བློ་དབང་ལྡན་དུད་ཁ། ཁྱུ་མཆློག་ཞློན་ནས་རེ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་ཐློགས་པ། འཁློར་རི་དྭགས་རྒྱལ་པློ་རི་དྭགས་གཟུགས། སྐེམ་བེད་གཞློན་

ནུའི་གཟུགས། བརེད་བེད་ཝ་གཟུགས། ཁུ་ཚུར་བ་གཟུགས། ནམ་གྲུ་ཁི་གཟུགས། 

སྲུལ་པློ་ཕག་གཟུགས། ཛ་མི་ར་གཟུགས། འདློད་ཅན་རློ་རེའི། མརྒ་བའི། བཞིན་རྒྱས་

འུག་པའི། གཉའ་ལག་བ་གག་གི ། བ་ནི་འདབ་ཆགས། མིག་འཕང་ཕ་ཝཾ། འཇམ་པ་

རི་དྭགས། མ་མློ་མི་གཟུགས་ཏེ་བཅློ་ལྔའློ། །

ལྷློར་ཡི་དྭགས་ཀི་སེ་ཚན་ཕི་སྒིབ་ཅན་སློགས་ལྔ། འདྲེ་ལ་ལློག་འདྲེན་ནག་པློ། 

སྦྲུལ་བཟུང་བ། གཟེའུ་ཐུང་ཐུར་བལས་གི། པེའུ་དར་དཔྱངས། མུ་རྒན་སློགས་གི་

སེ་འདྲེའི་སེ་ཚན། གསེར་རི་བདུན་ལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་སློ། །

ཕློགས་བཞིར་རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡློངས་གགས་སློ་སློའི་རིགས་མཐུན་གི་འཁློར་

དང་བཅས་པ། ཤར་དུ་གཟའ་ཆེན་ཉི་མ་དམར་པློ། པདྨ་དང་ཉི་མ་ཐློགས། ར་བདུན་

ཅན་གི་ཤིང་ར་ལ་ཞློན་པ། ཟླ་བ་དཀར་པློ་ཟླ་བ་ཐློགས་པ་ངང་པ་ལ། ལྷློར་མིག་དམར་

དམར་པློ་གཡས་གི་དང་གཡློན་མི་མགློ་བཟུང་བ་ར་ལ། ལྷག་པ་སེར་པློ་མདའ་གཞུ་

ཅན་པདྨ་ལ། བང་དུ་ཕུར་བུ་དཀར་པློ་ཕྲེང་བ་སྤི་བླུགས་བཟུང་བ་པདྨ་ལ། པ་སངས་

དཀར་པློ་ཕྲེང་བ་སྤི་བླུགས་ཅན་བུམ་པ་ལ། ནུབ་ཏུ་སེན་པ་ནག་པློ་དབིག་པ་བཟུང་

བ་རུས་སྦལ། སྒ་གཅན་དམར་ནག་ཟླ་ཉི་བཟུང་བའློ། །ཤར་སློགས་ཕློགས་རེར་སྐར་

མ་བདུན་རེ་སེ་རིམ་པས། ཐ་སྐར་དཀར། བ་ཉེ་ལང་། སྨིན་དྲུག་ལང་སེར། སྣར་མ་

དམར་སྐྱ། མགློ་ནག །ལག་དཀར། ནབས་སློ་དཀར། རྒྱལ་ལང་། སྐག་དཀར། མཆུ་

དམར། གེ་ལང་སེར། དབློ་ལང་། མེ་བཞི་དཀར། ནག་པ་ལང་། ས་རི་དཀར། ས་ག་

ནག །ལྷ་མཚམས་ལང་། སྣློན་སྣྲུབས་དཀར། ཆུ་སློད་ནག །ཆུ་སྨད་སྐྱ། གློ་བཞིན་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དམར་སྐྱ། བི་བཞིན་ལང་། མློན་གྲུ་ནག །མློན་གེ་སེར། ཁྲུམས་སློད་ལང་། ཁྲུམས་

སྨད་སེར། ནམ་གྲུ་སེར་སྐྱ་སེ་ཐམས་ཅད་ལྷ་མློའི་ཆས་ཅན་ཐལ་མློ་སྦར་བའློ། །

ཡང་སྨེ་བདུན། བརན་པ། སྣ་རུ་ཅན། སྤུར་པ་བཞི་གི་བཟུང་བའློ། །ཤར་དུ་ཚ་

དམལ། ནུབ་ཏུ་གང་དམལ་རྣམས་ཀི་སྲུང་མ་རྣམས་སློ། །

བགེགས་ནི། བང་དུ་ཚངས་པ་སེར། སིན་པློ་ནག །སྐེམ་བེད་དམར། བརེད་

བེད་སྔློ་སྐྱ། གནློན་པློ་སེར། གིབ་གནློན་ནག །མ་མློ་ནག །ལློག་འདྲེན་ཐལ་མདློག་

རྣམས་བཙུན་མློ་དང་བཅས་པའློ། །

དྲང་སློང་ནི། ལྷློར་མེ་བཞི་རིན་ཆེན་འབར་བ། ནག་པ་འཁློར་ལློ། ཡང་དག་

ཤེས་རློ་རེ། མདུན་བརར་རེ་གསུམ། ག་གྱུ་སྒློམ་བུ། འགྱུར་མེད་དག་ས། ཨཾ་གུར་མེ། 

གཡློན་དར་འཁློར་ལློ་བཟུང་བའློ། །ཕྲ་མེན་ལ། ཤར་དུ་དཀར་པློ་རེ་གསུམ། ལྷློར་

སེར་མློ་ཁ་ཊྭཱཾ། ནུབ་ཏུ་དམར་མློ་དབྱུག་པ། བང་དུ་ལང་ཁུ་བ་དན་ཅན། གཡློན་ཐམས་

ཅད་ཐློད་པ་བཟུང་སེ་གར་བེད་པའློ། །

མ་མློ་བརྒྱད་ནི། ཤར་ཚངས་མ་སེར་མློ། ཞལ་བཞི། ཕག་དང་པློ་གཉིས་རློ་རེ་

དང་བགང་ཕྲེང་། འློག་གཉིས་དབྱུག་པ་དང་སྤི་བླུགས་བཟུང་བ་ངང་པ་ལ་ཞློན་པ། 

ལྷློར་ཁབ་འཇུག་མ་ནག་མློ། གཡས་གཉིས་རློ་རེ་དང་དབྱུག་པ། གཡློན་གཉིས་དུང་

དང་འཁློར་ལློ་མཁའ་ལྡིང་ལ་ཞློན་པ། ནུབ་ཏུ་གདློང་དྲུག་མ། གཡས་གཉིས་དུང་དང་

རློ་རེ། གཡློན་གཉིས་ཁིམ་བ་དང་དྲིལ་བུ་ར་བ་ལ། བང་དུ་དྲག་མློ་དཀར་མློ། གཡས་

གཉིས་རློ་རེ་རེ་གསུམ་དང་མཆློག་སྦིན། གཡློན་གཉིས་མདུང་དང་རལ་གི། སྦྲུལ་

རྒྱན་དང་རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ཟླ་ཚེས་ཀིས་སྤས་པ་ཁྱུ་མཆློག་ལ། བང་ཤར་དུ་ནག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མློ་ཐློད་ཁག་ཅན། ཤར་ལྷློར་ནག་མློ་འཁར་གསིལ། ལྷློ་ནུབ་ཟབ་མློ་རློ་རེ་དང་མེ་ཏློག་

ཕྲེང་བ། ཁུ་བྱུག་གི་ཤིང་ར་ལ། ནུབ་བང་སིན་མློ་སེར་མློ་རློ་རེ་དང་བཏུན་ཤིང་། མེ་

ཏློག་ཅན་གི་འཁློགས་ལ་གནས་པའློ། །

སིན་མློ་བཞི་ནི། ཤར་དུ་དགའ་བ་མློ་དཀར་མློ་མདའ་གཞུ་ཅན། ལྷློར་གསློད་

པ་མློ་ནག་མློ་གི་ཕུབ། ནུབ་ཏུ་ཕག་མློ་སེར་མློ་གཏེར་བཟུང་བ། བང་དུ་གྲུབ་པ་མློ་

དཀར་མློ་གི་ཐློད་ཅན་ནློ། །

རྣལ་འབློར་མ། པདྨ་ཅན་དཔལ་བེ། འཇིགས་བེད་མ་འཁློར་ལློ། རྣམ་རྒྱལ་མ་

རྒྱལ་མཚན། མདངས་ཅན་མ་གདུགས། འློད་ལྡན་མ་པདྨ། ཡིད་འབྱུང་མ་བུམ་པ། དྲ་ིམེད་

མ་དུང་། ཡིད་བཟང་མ་ཉ་ཐློགས་པའློ། །འབྱུང་བཞིའི་ལྷ་ཤར་ལྷློ་མེ་ལྷ། འཁློར་ལློ། ནུབ་ཏུ་

ཆུ་ལྷ་སྦྲུལ་ཞགས། ནུབ་བང་རླུང་ལྷ་བ་དན། ནུབ་ཏུ་ས་བདག་འཁློར་ལློ་ཅན་ནློ། །

ཁིམ་ལྷ་ཀུན་སྣང་སྒློམ་བུ། རིའི་ལྷ་རབ་བརན་རིན་པློ་ཆེ། ཤིང་ལྷ་ཀུན་ནས་

འློད་ཤིང་ཐློག །ཀུན་རའི་ལྷ་ཀུན་སྣང་བློ་གློས་ལློན་ཤིང་། གནས་ལྷ་སྣ་ཚོགས་འཁློར་

ལློ། དུར་ཁློད་ལྷ་འབྱུང་བློ་འཁློར་ལློ། གློང་ལྷ་བསློད་ནམས་དགེ་བློ་རིན་ཆེན་ཐློགས་

པའློ། །དེ་རྣམས་བང་དུའློ། །

འཇིགས་བེད་དགུ ། ཤར་འཇིགས་བདག་ཁློ་བློའི་ཉམས་ཅན་ཁ་ཊྭཱཾ། བཙུན་

མློ་ཨུ་མ། པྲ་མི་ཏ་དཀར་པློ། རིན་ཆེན་ཚངས་མ་བཅས། ལྷློར་བྷཻ་ར་བ་སྔློ་ནག་རློ་རེ། 

བདེ་སློགས་བཅས་པ། ནུབ་ཀུ་བྷཻ་ར་དམར་ནག་ཐློད་དབྱུག་རེའུ་མ་བཅས། བང་ཡེ་

ཤེས་བྷཻ་ར་ལང་ནག་འཁློར་ལློ་ཉི་ཤུ་རི་བཅས། མེར་བ་ཤཱནྟ་དམར་ནག་མདའ་གཞུ་

ཁབ་འཇུག་མ་བཅས། སིན་དུ་བི་ཏི་སྔློན་པློ་དག་ས་ཝ་ར་ཧི་བཅས། རླུང་དུ་ཀུ་ལ་བྷཻ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ར་དུད་ཁ་རལ་གི། ཧ་ར་མ་བཅས། དབང་ལྡན་དུ་ག་ན་པ་ཏི་སྔློ་ནག་རློ་རེ། ཙ་མུཎྜི་

བཅས། ཁློ་བློའི་ཉམས་ལྡན། ཡུམ་ལ་འཁྱུད་པ། གཡློན་བརྐྱངས་པའློ། །

ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་ནི། ཤར་དབང་ཕྱུག་ནག་པློ་མདུང་རེ་གསུམ། ལྷློར་བརྒྱ་བིན་

དཀར་སེར་རློ་རེ། ནུབ་ཚངས་པ་སེར་པློ་རིན་པློ་ཆེ། བང་ཁབ་འཇུག་ནག་པློ་འཁློར་

ལློ། ཤར་ལྷློར་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་དམར་མློ་མདའ་གཞུ། ལྷློ་ནུབ་ཚོགས་བདག་

དཀར་པློ་གང་མདློག་དག་ས། ནུབ་བང་བིང་གི་རི་ཏི་རུས་པའི་མདློག་ཅན་སྦློམ། བང་

ཤར་གདློང་དྲུག་དམར་པློ་བིས་པའི་མདློག་གི་གུག །རང་འདྲའི་ཆུང་མ་ལ་འཁྱུད་པའློ། །

ཕློགས་སྐྱློང་བཅུ་ནི། ཤར་བརྒྱ་བིན་དམར་སེར་རློ་རེ་ཅན་གང་པློ་ལ་ཞློན་པ་

ཆུང་མ་གཉིས་སློགས་འཁློར་དུ་མ། ལྷློར་གཤིན་རེ་སྔློན་པློ་བེ་ཅློན་མ་ཧེ་ལ། ཆུང་མ་

གཉིས་འཁློར་དུ་མ། ནུབ་ཆུ་ལྷ་དཀར་དམར་རིན་པློ་ཆེ་དང་ཞགས་པ་ཅན་ཆུ་སིན་ལ་

ཆུང་མ་དང་འཁློར་དུ་མ། བང་དུ་གནློད་སྦིན་སེར་པློ་ནེའུ་ལེ་དང་རིན་ཆེན་སེ་མ་

ཐློགས་པ་ཆུང་མ་འཁློར་བཅས། མེར་མེ་ལྷ་དམར་པློ་སྤི་བླུགས་དབྱུག་པ་ཅན་ར་ལ། 

ཆུང་མ་འཁློར་བཅས། སིན་པློར་སིན་པློ་དམར་པློ་རལ་གི་ཅན་ཡི་དྭགས་ལ། ཆུང་མ་

འཁློར་བཅས། རླུང་དུ་རླུང་ལྷ་མཁའ་མདློག་བ་དན་དང་རྒྱལ་མཚན་ཅན་ཤ་བ་ལ། 

ཆུང་མ་འཁློར་བཅས། བང་ཤར་དུ་འབྱུང་པློ་ཐལ་མདློག །གཡས་གཉིས་རེ་གསུམ་

དང་ཨ་མྲ། གཡློན་གཉིས་སྤི་བླུགས་དང་ཕྲེང་བ་ཅན་མ་ཧེ་ལ། འཁློར་ཆུང་མ་བཅས། 

ནུབ་ཏུ་ས་ལྷ་སེར་མློ་བུམ་པ་ཅན་པདྨ་ལ་འདུད་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་འཁློར་དུ་མ། 

དེའི་གཡས་ན་ལྷ་མ་ཡིན་དམར་ནག་གློ་ཆ་རལ་གི་ཅན་སན་ལ་གནས་པ། གཡློན་དུ་

ཀླུ་དཀར་པློ་རིན་ཆེན་སྣློད་ཐློགས་པ། བརྒྱ་བིན་གི་གཡས་ཚངས་པ་སེར་པློ་གཡས་



  40  

རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་གེགས་བམ་དང་ཕྲེང་བ། གཡློན་གཉིས་མཆློག་སྦིན་དང་སྤི་བླུགས་ཅན་ངུར་

པ་ལ། དེའི་གཡློན་དུ་ཉི་མ་དམར་པློ་རློ་རེ་དང་པདྨའི་སེང་ན་ཉི་མ་ཡློད་པ་ཐློགས་ལ། 

ར་བདུན་དང་བཅས་པའི་ཤིང་ར་ལ། ཟླ་བ་དཀར་པློ་ལག་གཉིས་ན་པདྨའི་སེང་ཟླ་བ་

ཡློད་པ་ཐློགས་པ་ངང་པ་ལ་གནས་པ་སེ། འདུལ་འཛིན་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་འབྱུང་བ་

མདློ་ཙམ་བིས་པའློ། །

༼སྦིན་སེག་གི་ཐབ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ སྦིན་སེག་ཐབ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་ནི། །ཞི་བ་དབུས་ནས་ཤར་ཕློགས་

སུ། །མཐློ་གང་སར་ཡང་སློར་བཞི་གཉིས། །ཟླུམ་པློ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། །ཐབ་

དང་མུ་རན་ཁ་ཁེར་རློ། །དེ་སེང་སློར་གཉིས་དབུས་ཚད་ཀི། །ཟུར་ཐིག་སེང་དུ་བ་

རེས་བ། །གྲུ་བཞིར་བས་པ་སེགས་བུའི་ཐིག །ཐབ་དབུས་སློར་བཞིས་པདྨ་ཡི། །ལེ་

བ་ཟླུམ་བསྐློར་འདབ་སློར་བརྒྱད། །བས་པའི་ལེ་འདབ་མཉམ་པ་འབྱུང་། །ཐབ་དབུས་

རློ་རེ་སློར་བརྒྱད་བ། །ཁ་ཁེར་རློ་ཕྲེང་གྲྭ་བཞི་རུ། །ཟླ་ཕེད་རློ་རེས་མཚན་པའློ། །

༼རྒྱས་པའི་སྦིན་སེག་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ རྒྱས་པ་དབུས་ནས་ལྷློ་ཕློགས་སུ། །ཁྲུ་གང་སར་ཡང་སློར་བརྒྱད་

གཉིས། །རིམ་བཞིན་དབུས་ཚད་ཟུར་ཐིག་སེང་། །བ་རེས་བས་ལ་གྲུ་བཞི་

གསུམ། །ཐབ་དང་མུ་རན་ཁ་ཁེར་རློ། །དེ་སེང་སློར་བཞི་དབུས་ཚད་ཀིས། །ཟུར་ཐིག་

སེང་ན་བ་རེས་བ། །གྲུ་བཞིར་བས་པ་སེགས་བུའི་ཐིག །ཐབ་དབུས་འཁློར་ལློའི་ལེ་བ་

ལ། །སློར་བདུན་འཁློར་རིབས་སློར་བཅུ་བཞིས། །མུ་ཁྱུད་སློར་གསུམ་ཟླུམ་གསུམ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བ། །ལེ་བ་རིན་ཆེན་ཆ་དགུ་དང་། །ཁ་ཁེར་ཟུར་གསུམ་གྲུ་བཞིས་མཚན། །ཟླ་ཕེད་རློ་

རེ་སྔར་བཞིན་ནློ། །

༼དབང་གི་སྦིན་སེག་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ དབང་ལ་དབུས་ནས་ནུབ་ཕློགས་སུ། །ཁྲུ་གང་སར་ཡང་སློར་བརྒྱད་

གཉིས། །དབུས་ཚད་ཤར་ཕློགས་ཟུར་གཉིས་ལ། །བ་རེས་བས་ལ་ཐིག་གསུམ་

གདབ། །དབུས་ནས་སློར་དྲུག་སློར་གཉིས་གཉིས། །ཐིག་སྐུད་བཟུང་ནས་ཕློགས་

གསུམ་བསྐློར། །སེགས་བུ་རྒྱས་དང་མཚུངས་པ་ལ། །འགམ་པ་གཡས་གཡློན་ངེས་

བཟུང་བ། །ཐབ་དབུས་པདྨའི་བི་བ་ནི། །ལེ་བ་སློར་བརྒྱད་འདབ་མ་ནི། །བཅུ་དྲུག་ལེ་

འདབ་མཉམ་པའློ། །ཐབ་དབུས་ཁ་ཁེར་པདྨས་མཚན། །གཞན་ནི་སྤི་དང་འདྲ་བའློ། །

༼དག་པློའི་སྦིན་སེག་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ དག་པློ་དབུས་ནས་བང་ཕློགས་སུ། །མཐློ་གང་སར་ཡང་སློར་དྲུག་

གཉིས། །ཐབ་ཀི་ཟུར་ཡིན་ལྷློ་ཕློགས་སུ། །དབུས་ནས་མཐློ་གང་སློར་དྲུག་གཉིས། །དེ་

ཕློགས་ཟུར་ཐིག་གཉིས་ཀི་ཕིར། །བ་རེས་བས་ལ་དབུས་ནས་སུ། །ཚངས་ཐིག་སེང་

གི་ཚད་གསུམ་གིས། །བ་རེས་བས་ལ་ཐིག་གསུམ་གདབ། །ཐབ་དང་མུ་རན་ཁ་ཁེར་

རློ། །ཐབ་ལློགས་སློར་ནི་ཉི་ཤུ་ཡིན། །ཐབ་དབུས་པདྨའི་ལེ་བ་ལ། །སློར་གཉིས་འདབ་

མ་སློར་བཞི་བ། །དབུས་དང་ཁ་ཁེར་ཁློ་བློ་ཡི། །རློ་རེའི་མཚན་མ་བི་བར་བ། །ཟུར་

བཞིར་ཟླ་ཕེད་རློ་རེ་བ། །
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༼ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐབ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་ཐབ་ཐིག་ནི། །ཞི་བ་དང་མཚུངས་ཕློགས་བཞི་

ཡི། །པདྨར་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ། །པདྨ་རལ་གི་རྣམས་ཀིས་མཚན། །མུ་རན་སེང་དུ་

པདྨ་ནི། །ཟེའུ་འབྲུ་དང་བཅས་མཛེས་པར་བཀློད། །ཅེས་པའི་ཞིབ་ཆ་བཤད་པ་ནི། །ལེ་

བ་སློར་བཞིས་བསྐློར་བ་ལ། །རློ་རེ་སློར་ནི་བརྒྱད་པ་དང་། །དེ་ནས་སློར་གང་གེ་སར་

དང་། །དེ་ནས་སློར་དྲུག་པད་འདབ་བརྒྱད། །ཕློགས་བཞིའི་མཚན་མ་འགློད་པའློ། །དེ་

ནས་སློར་གང་རློར་ཕྲེང་བ། །མུ་རན་ཟེའུ་འབྲུ་གེ་སར་བཅས། །ཁ་ཁེར་པདྨའི་འདབ་མ་

ལ། །རློ་རེ་གེན་འགེང་འགློད་པ་དང་། །དེ་ཡི་པད་རེ་ལགས་ཀྱུའི་དབིབས། །བ་བའམ་

དབང་གི་འགུགས་པ་ལ། །གྲྭ་བཞིར་ཟླ་ཕེད་རློ་རེའློ། །ཁ་དློག་རང་རང་ལས་དང་

མཚུངས། །དེ་ལར་ལས་ནི་ཀུན་འློས་པའི། །ལས་ནི་ཐམས་ཅད་ཐིག་འདེབས་

ཚུལ། །གདམ་ང་རྒྱས་བཤད་ཀུན་དློར་ནས། །དཔལ་འཛིན་གིས་བཤད་རང་ལུགས་

ཀི། །མཁས་པའི་ཕག་ལེན་གློ་བསྡུས་ནས། །བཀློད་ལ་རྒྱས་པ་གཞན་དུ་གསལ། །

༼ཁ་འབར་བའི་ཐིག་གི་ལག་ལེན།༽

༈ ཁ་འབར་ཐིག་གི་ལག་ལེན་ནི། །རྒྱས་ན་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀློད་

མཐུན། །བསྡུ་ན་དབུས་ནས་སློར་བཞིས་བསྐློར། །དེ་ཕིར་སློར་བཞི་པད་འདབ་

བརྒྱད། །དེ་ཕིར་སློར་བཞི་འདབ་བཅུ་དྲུག །དེ་ཕིར་སློར་བཞི་འདབ་སློ་གཉིས། །དེ་

ཕིར་གྲུ་བཞི་སྒློ་བཞི་ལ། །ཤར་དཀར་ལ་སློགས་ཕློགས་མདློག་བ། །འདབ་མ་མཛེས་

ཚོན་གེ་སར་སེར། །ལེ་བ་ལ་ནི་ཟླ་བའི་གདན། །དེ་ལ་ཚོན་ཕུང་སེར་པློ་དང་། །འདབ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བརྒྱད་ཤར་དཀར་ལྷློ་དམར་སེར། །ནུབ་དཀར་བང་དུ་ལང་སེར་དང་། །ཤར་ལྷློ་དམར་

སེར་ལྷློ་ནུབ་སྔློ། །ནུབ་བང་དཀར་ལ་བང་ཤར་སེར། །དེ་ཕིར་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་

དང་། །དེ་ཕིར་སློ་གཉིས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཚོན་ཕུང་སེར་པློ་བ་བ་དང་། །སྒློ་བཞིར་རྒྱལ་

ཆེན་ཁམས་ཕློགས་སྐྱློང་། །རང་རང་མདློག་གི་ཚོན་ཕུང་བ། །དབུས་སུ་ཐུབ་དབང་སྐུ་

བཞུགས་གསློལ། །འབར་མའི་གདན་ལ་ཆློས་འབྱུང་ནི། །ཕི་ནག་ནང་ནི་དམར་བར་

བི། །གློང་མའི་དབུས་སུ་མཉྫུའི་སེང་། །ཐུབ་དབང་སྐུ་ནི་བཞུགས་སུ་གསློལ། །

༼སྒློལ་མ་གཡུལ་མདློས་ཀི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ སྒློལ་མའི་གཡུལ་མདློས་སེགས་ཀི་ཁར། །སང་རྒྱན་སྔློན་པློས་ལེགས་

བྱུགས་ལ། །ཚོན་གིས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བ། །དེ་སེང་མཉྫུར་སྒློལ་མའི་སྐུ། །ན་བཟའ་

སྔློན་པློ་བས་པ་བཞུགས། །གདུགས་ནི་དཀར་པློ་འབུབ་པ་བཤད། །

༼གཙུག་ཏློར་ཟླློག་ཆེན་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ གཙུག་ཏློར་བཟླློག་ཆེན་ཐིག་འདེབས་ཚུལ། །དབུས་སུ་སློར་བཞིས་བསྐློར་

བ་ལ། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལེ་འདབ་མཉམ། །དེ་ཕིར་སློར་གང་མུ་ཁྱུད་དང་། །དེ་ནས་

སློར་བཞིར་རློ་རེ་ནི། །རྒྱ་གམ་བིས་ལ་དེ་ཡི་ཕིར། །སློར་བཞི་པདྨ་འདབ་མ་

བརྒྱད། །དེ་མཐར་སློར་བཞི་འཁློར་ལློ་ནི། །རིབས་བརྒྱད་དེ་ཡི་ཕི་རློལ་ན། །གྲུ་བཞི་

སློ་བཞི་བ་བའམ། །བསྡུ་ན་མ་བས་པས་ཀང་རུང་། །ཁ་དློག་དབུས་དཀར་ཤར་སྔློ་

སློགས། །ཕློགས་མདློག་དབུས་སུ་ཚོན་ཕུང་དཀར། །འདབ་མར་ཤར་དཀར་ལྷློ་སེར་

བ། །ནུབ་དམར་བང་ལང་དེའི་ཕིར་ཁམས། །ཤར་ཕློགས་སེར་སྔློ་ལང་དམར་བ། །ལྷློ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཕློགས་དཀར་སེར་ནག་ལང་བ། །ནུབ་ཏུ་དམར་སེར་དཀར་ལང་གུ ། བང་ན་དམར་

སེར་ལང་དཀར་འགློད། །དེ་ཕིར་ཤར་ནུབ་ཚོན་ཕུང་དཀར། །ནུབ་ཀི་གཡས་གཡློན་

སེར་པློ་རེ། །ཚངས་པ་ཡབ་ཡུམ་དློན་དུ་ཡིན། །རློ་རེའི་རྭ་བཞིར་རྒྱལ་པློ་བཞིའི། །ཚོན་

ཕུང་ཕློགས་མདློག་ཅན་རེ་འགློད། །པད་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཤར་སེར་པློ། །ལྷློ་སྔློན་ནུབ་

དཀར་བང་སེར་བ། །ཤར་ལྷློ་དམར་པློ་ལྷློ་ནུབ་སྔློ། །ནུབ་བང་ལང་ཁུ་བང་ཤར་

དཀར། །རིབས་བརྒྱད་སྒློ་བཞི་ཕློགས་མདློག་བཤད། །བང་སྒློའི་གཡས་དང་དཀིལ་

འཁློར་གི། །གཡས་གཡློན་རྒྱབ་གསུམ་ནག་པློ་རེ། །གཡས་སློགས་གསུམ་ལ་གཞི་

ནག་པའི། །ཆློས་འབྱུང་མེ་རི་བཅས་པ་བ། །ལེགས་ལྡན་གསུམ་གི་ཚོན་ཕུང་ངློ་། །བང་

སྒློའི་གཡས་དེ་གནློད་སྦིན་སྤི། །དེ་སློགས་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

༼མགློན་པློའི་གཏློར་སྒྲུབ་ཀི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ མགློན་པློའི་གཏློར་སྒྲུབ་ཐིག་གི་ཚུལ། །གྷི་ཝཾ་གུར་གུམ་དྲི་བཟང་

ཆུས། །བྱུགས་པའི་གཞི་ལ་ཚངས་ཟུར་བཏབ། །ཁྲུ་གང་བསྐློར་ལ་དེ་ནང་དུ། །སློར་

གསུམ་བཀུམས་ནས་སར་ཡང་བསྐློར། །དེ་ལ་སྤི་ལར་ཆློས་འབྱུང་ནི། །མེ་རི་བཅས་

པ་རེ་ཚུར་བསན། །དེ་མཐར་སློར་གསུམ་ཟླུམ་བསྐློར་ལ། །མུ་ཁྱུད་དང་ནི་དེ་ཡི་

མཐཪ། །སློར་བཞིའི་གྲུ་བཞིར་བས་པ་ལ། །དུར་ཁློད་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་བ། །དབུས་

སུ་སྣ་ཚོགས་པད་ཉིའི་སེང་། །གི་གུག་སྔློན་པློ་རློ་རེ་སེར། །ལེ་བར་ཧཱུཾ་སྔློན་ཆློས་

འབྱུང་ནག །མེ་རི་དམར་པློ་མུ་ཁྱུད་སྔློན། །གྲུ་བཞི་ཕློགས་མདློག་བ་བ་ནི། །ཞི་རྒྱས་

དབང་ཀུན་འདྲ་བའློ། །

༈ འདི་ཡི་དག་པློའི་གཏློར་ཆེན་ལ། །ཆློས་འབྱུང་ནག་པློ་རེ་ཕར་བསན། །མེ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

རི་དང་བཅས་དེ་དབུས་སུ། །པད་ཉི་གི་གུག་ཁ་ཕར་བསན། །ལེ་བར་ཧཱུཾ་སློགས་སྔར་

བཞིན་ནློ། །

༼བརྒྱ་བཞིའི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ བརྒྱ་བཞིའི་ཐིག་ནི་ཐིག་ཆེན་བརྒྱད། །བཏབ་པའི་དབུས་ནས་སློར་དྲུག་

བསྐློར། །དེ་ཕིར་སློར་གང་མུ་ཁྱུད་དང་། །དེ་ཕིར་སློར་བརྒྱད་པད་འདབ་བརྒྱད། །དེ་

ཕིར་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི། །སློ་སློར་སློར་ནི་བཞི་རེ་བ། །དབུས་སུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཡི། །ཕག་གཡས་འཁློར་ལློའི་མཚན་མ་བཅས། །ལེགས་པར་བིའློ་ཕག་

ནི་དམར། །མུ་ཁྱུད་སེར་པློ་པདྨ་ནི། །སྣ་ཚོགས་པདྨ་བ་བ་དང་། །རི་རབ་ཕློགས་

མདློག་བ་བ་ཡིན། །

༼རབ་གནས་ཁྲུས་དཀིལ་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ རབ་གནས་ཁྲུས་དཀིལ་བ་ཚུལ་ནི། །རྒྱར་ནི་ཁྲུ་བཞི་དཔངས་ཁྲུ་དློ། །ཡློད་

པའི་སེགས་ཀི་སེང་དུ་ནི། །ཕི་ནས་དཀར་དམར་ནག་པ་ཡི། །རིག་པ་རིམ་གསུམ་གྲུ་

བཞི་པ། །སྒློ་བཞི་དང་བཅས་ཕ་གུ་དང་། །འདློད་སྣམ་དྲྭ་ཕེད་ཤར་བུ་དང་། །མདའ་

ཡབ་བཅས་པ་སྤི་ལར་ལ། །དབུས་སུ་ལེ་འདབ་མཉམ་པ་ཡི། །སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་

བརྒྱད་ཅན། །དེ་ཕིར་འཕར་མ་གཉིས་ཞེས་པ། །སྣམ་བུ་གྲུ་བཞི་གཉིས་རིམ་ཅན། །དེ་

ལ་ཤར་ནས་གཡས་སྐློར་དུ། །འཁློར་ལློ་རིན་ཆེན་པདྨ་དང་། །རལ་གི་དཀར་སེར་

དམར་ལང་ཅན། །མཚམས་བཞིར་ཤར་ལྷློ་ནས་རིམ་བཞིན། །འཁློར་ལློ་རློ་རེ་པདྨ་

དང་། །རལ་གི་དཀར་སྔློ་དམར་ལང་ཅན། །གཡས་སྐློར་བཀློད་པ་རྡུལ་ཚོན་ནམ། །ཆུ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཚོན་གིས་བིས་ལེགས་པར་བཀྲམ། །འདི་ནི་ལང་སྐྱའི་གསུང་ལར་རློ། །ཐིག་གི་ཚུལ་

ནི་སྤི་བཞིན་བ། །

༼ས་བདག་ལློ་འཕེའི་ཐིག་གདབ་ཚུལ།༽

༈ ས་བདག་ལློ་འཕེའི་ཐིག་གདབ་ཚུལ། །ཇི་ཙམ་བརློ་བའི་ས་དམིགས་

དེ། །ཚངས་ཟུར་བཏབ་ལ་ཕློགས་རེ་རེར། །རང་མཐློ་བཅུ་སློགས་ཆ་ཆེན་ནི། །བཅུ་

རེ་ཡློད་པའི་གྲུ་བཞིར་བ། །ཆ་ཆེན་རེ་ལ་ཆ་ཆུང་ནི། །དགུ་རེར་ཕེ་བའི་རེའུ་

མིག །མིག་མང་རིས་སུ་ལེགས་པར་བཏབ། །ཕློགས་རེར་རེའུ་མིག་དགུ་བཅུ་

རེ། །འབྱུང་ཞིང་དེ་ལས་གནས་ཚུལ་ནི། །དཔྱིད་རའི་ཚེས་གཅིག་ནུབ་སློད་ཀི། །རེའུ་

མིག་དང་པློ་མགློ་གཏད་ཅིང་། །ཤར་སློད་རེའུ་མིག་དང་པློ་ལ། །མཇུག་མ་ཡློད་ལ་དེ་

ནས་བཟུང་། །གཡས་བསྐློར་ཞག་རེར་རེའུ་མིག་རེར། །འཕློ་བས་གནས་ཚུལ་

ལེགས་པར་རློགས། །ལློ་གཅིག་ཞག་གི་གངས་བཞིན་དུ། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་འཁློར་

བ་ཡིན། །དཔྱིད་གསུམ་མགློ་ནུབ་ཁ་བང་བསན། །དབར་གསུམ་མགློ་བང་ཁ་ཤར་

གྱུ། །སློན་གསུམ་མགློ་ཤར་ཁ་ལྷློ་ཕློགས། །དགུན་གསུམ་མགློ་ལྷློ་ཁ་ནུབ་གྱུ། །གང་

ལའང་མཇུག་མས་བདུན་ཟུར་མནན། །དངློས་གྲུབ་ལེན་པའི་ས་དམིགས་ནི། །ལུས་

ལ་རང་མཐློའི་ཆ་ཆེན་བཅུ། །ཡློད་ཕིར་གདེངས་ཞལ་སིང་ཁ་ཡི། །ཆ་གསུམ་འློག་ཏུ་

དཀྱུས་མཐློ་གང་། །ཞེང་དུ་མཐློ་ཕེད་ས་དམིགས་ཡིན། །བརློ་ཚུལ་ཀླུ་བརྒྱད་མཆློད་

པ་སློགས། །གཞུང་གཞན་དག་ཏུ་རློགས་པར་འཚལ། །ཞེས་ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མར་

བཤད་པ་བཟློ་རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ལས། ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་ཕྲན་

ཚེགས་བཤད་པའློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

༼རློར་ཕྲེང་མི་ཏྲ་དཀིལ་ཆློག་སློགས་ཀི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ དེ་ནས་རློར་ཕྲེང་མི་ཏྲ་སློགས། །དཀིལ་ཆློག་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་

ཡི། །དཀིལ་འཁློར་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་འགའ། །ཕི་དཀིལ་སྔ་མ་རྣམས་མཚུངས་

ཤིང་། །ནང་ཐིག་མི་འདྲའི་ཁད་པར་བཤད། །དང་པློ་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་

ཀི། །གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རློ་རེའི་ཐིག །ཚངས་ལས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་མཐར་

དང་། །བདུན་པའི་མཐའ་རུ་ཟླུམ་པློའི་ཐིག །དེ་ནས་ཡང་དག་དྲངས་ནས་ནི། །ཕློགས་

གཞན་ཐིག་གི་མཚམས་སློང་བའི། །ཐིག་གཉིས་རིམ་བཞིན་ཚངས་པའི་ཕིར། །ཆ་

ཆུང་གཉིས་གསུམ་དློར་བར་རློ། །ཕི་ཟླུམ་ཐིག་ལས་ཕི་ངློས་སུ། །ཆ་ཆུང་དློར་བར་

ཟླུམ་པློའི་ཐིག །འདི་ནི་འཕགས་ལུགས་ལས་འཇམ་རློར་ལ་མེད། དེ་ནས་ཆ་ཆུང་

གསུམ་དློར་ནས། །ཟུར་ཐིག་བར་དུ་གནས་པའི་ཐིག །གྲུ་བཞི་ལྷ་སྣམ་ཕི་ནང་

ངློ་། །ཚངས་སློགས་ཐིག་རློ་དབེ་བར་བ། །

༈ སྒྱུ་འཕྲུལ་སྒེག་རློར་ལུགས་འཇམ་རློར། །དཀིལ་འཁློར་སུམ་རིམ་ནང་མ་

ལས། །ཕི་མ་ཕི་མ་ཉིས་འགྱུར་ཏེ། །ནང་མ་གཉིས་ལ་ར་བབས་མེད། །ར་ཐིག་ལ་

སློགས་ཀུན་རིག་མཚུངས། །ནང་མའི་ནང་གི་ཟླུམ་སྐློར་དང་། །ལེའུ་ཚེ་དགུ་བཅས་

རློར་དབིངས་འདྲ། །

༈ འདུས་པའི་ཧཱུཾ་མཛད་ཁློ་བཅུ་ཅན། །རློ་རེ་ཕྲེང་བའི་ལུགས་ལར་ན། །དབུས་

ནས་ཆ་ཆུང་ཕེད་བཅས་གཉིས། །བསྐློར་བ་ལེ་དང་དེ་ཕིར་ལྔ། །དློར་ནས་ཟླུམ་བསྐློར་

པད་འདབ་བརྒྱད། །དེ་ཕིར་ཕློགས་མཚམས་ཐིག་བརྒྱད་སེང་། །གཅིག་དློར་ཕེད་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བརྒྱད་པདྨ་བརྒྱད། །སར་ཡང་ཤར་ནུབ་པདྨ་རེ། །ཀུན་ཀང་ཆ་གསུམ་ལེ་འདབ་

བརྒྱད། །མི་ཏྲའི་ལུགས་ལ་འདི་ཉིད་ནི། །བྷཻ་རློ་ཙ་ནའི་འཇིགས་བེད་འདྲ། །

༼དམར་ནག་གཤིན་རེའི་ནང་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ དམར་༩ ནག་༡༣ གཤིན་རེའི་ནང་ཐིག་ནི། །ལེ་བ་ནས་ནི་ཚངས་ཐིག་

སེང་། །ཕློགས་རེར་ཆ་ཆེན་གཉིས་རེ་ན། །གྲུ་བཞི་ཟུར་ཐིག་ལ་རེག་གདབ། །དེ་ཡི་

མཐའ་ནས་ནང་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཅིག་དློར་གྲུ་བཞིར་གདབ། །ལེ་བ་རློར་ཕྲེང་དློན་

དུའློ། །ཕློགས་རེའི་ཚངས་སེང་ཆ་ཆེན་རེར། །དབུས་ཀི་སློམས་ལ་ཆ་ཆུང་

གསུམ། །ཡློད་པའི་རློ་རེའི་དབུས་རྭ་བ། །ལེ་ཚངས་འཕྲད་ལས་ཆ་ཆུང་གསུམ། །སློང་

བ་ནས་ནི་ཆ་ཆུང་བཞིའི། །སྐུད་པས་གཡས་གཡློན་ཕི་རྭ་བསྐློར། །སྔར་གི་མཚམས་

ནས་གཡས་ཕློགས་སུ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉིས་ནས་ནི། །ཆ་ཆུང་བཞི་ཡིས་གཡློན་

ནས་བསྐློར། །དེ་བཞིན་གཡློན་ནས་གཡས་པའང་བསྐློར། །སར་ཡང་ལེ་ཚངས་འཕྲད་

པ་ནས། །ཆ་ཆུང་གསུམ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ། །ཆ་ཆུང་བཞི་ཆ་དློར་བ་ནས། །ཆ་

ཆུང་བཞི་ཡིས་གཡས་གཡློན་བསྐློར། །ཅེས་པ་ར་བབས་རྭ་ཡི་ཚུལ། །བཞིན་དུ་རེ་

བཙུན་བ་མས་བཞེད། །

༼བྷཻ་རློ་ཙ་ནའི་འཇིགས་བེད་ཀི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ བྷཻ་རློ་ཙ་ནའི་འཇིགས་བེད་
༩
ནི། །དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་བཅུ་གསུམ་ནི། །སློང་

ནས་རིམ་བཞིན་ནང་དུ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཅིག་དང་གཅིག་དང་ནི། །ལྔ་དང་གཅིག་བཅས་

ཟླུམ་ཐིག་ལྔ། །འཁློར་རིབས་ཚངས་ཟུར་དབུས་སློང་བའི། །བར་སློང་བརྒྱད་རྣམས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཕེད་ཕེད་བགློ ། རིབས་ར་ཆ་གཉིས་དབུས་སུ་ལྔ། །ཕི་སྣེ་ཆ་ཆུང་ཕེད་གསུམ་བ། །དེ་

ནང་ཕེད་ནས་སར་ཡང་ནི། །ཀློག་པློ་བི་བར་ཆློས་ཀི་ནི། །འཁློར་ལློའི་རིབས་ལར་བ་

བ་ཡིན། །༈ འཇིགས་བེད་
༩
ཕག་གཉིས་དེ་བཞིན་དང་། །ལེ་བར་ཆློས་འབྱུང་ཡློད་

པའློ། །

༼ཕག་རློར་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློའི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ ཕག་རློར་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་ལ། །ལེ་བ་ཆ་གཉིས་མུ་ཁྱུད་གཅིག །དེ་ཕིར་ཆ་

བཞི་པད་འདབ་བརྒྱད། །དེ་ནས་མུ་ཁྱུད་ཆ་ཆུང་གཅིག །དེ་ཕིར་ཆ་བཞིར་རིབས་

བཞིར་བ། །དེ་ཕིར་ཆ་རེའི་མུ་ཁྱུད་གཉིས། །དེ་ནས་ཆ་གཅིག་མཚམས་ར་ཐིག །འདི་

ནི་ཟུར་བཀའི་ལུགས་ཡིན་ལ། །ཕྲེང་བའི་ལུགས་ལ་པདྨ་ནི། །ཆ་ཆུང་གཉིས་སུ་

མཛད་པ་ཡིན། །

༼གདློང་དྲུག་དང་མཧཱ་ཀ་ལ་གཉིས་ཀི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ གདློང་དྲུག་
༣༡
མཧཱ་ཀ་ལ་

༩
གཉིས། །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆེན་གཅིག །དློར་ནང་

རིབས་བརྒྱད་བ་བ་ནི། །སྔ་མ་བྷཻ་རློའི་འཇིགས་བེད་འདྲ། །

༼ཨ་བི་དྷ་ནའི་བདེ་མཆློག་དང་ཁ་སྦློར་རློར་སེམས་ཀི་ར་ཐིག༽

 ༈ ཨ་བི་དྷ་ནའི་བདེ་མཆློག་དང་། །སྔློན་པློ་
༦༢
ཕག་གཉིས་

༢༩
དཀར་པློ་

དང་། །ཕག་མློ་སློ་བདུན་
༣༧

སངས་རྒྱས་
༣༥

ཐློད། །ལ་སློགས་ལཱུ་ཨི་པ་བཞིན་ལ། །བདེ་

ཆེན་འཁློར་ལློ་དློར་བ་དང་། །སྐུ་འཁློར་ཕི་ཟླུམ་ར་ཐིག་རེག །

༈ ཁ་སྦློར་རློར་སེམས་ར་ཐིག་ནང་། །ཆ་ཕྲན་གསུམ་དང་ཕེད་དང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ། །ཕེད་དང་གསུམ་དང་ཕེད་ཕེད་མཚམས། །ཟླུམ་བསྐློར་བས་པ་ཕི་ནས་

རིམ། །འཁློར་ལློ་པདྨ་འློད་རློར་ཕྲེང་། །དེ་ནང་དབུས་ནས་ཕེད་དང་གཉིས། །ཕེད་དློར་

ངློས་ཐིག་ཀ་བ་སེ། །རེའུ་མིག་དགུ་གདབ་དེ་དག་ནི། །ཐུགས་གསུང་སྐུ་དང་དམ་

ཚིག་གི ། འཁློར་ལློ་འབྱུང་བ་ཤེས་པར་བ། །

༼བརག་གཉིས་ལས་གསུངས་པའི་ཀྷཻ་རློ་རེ་ལྷ་དགུ་བཞི་ཡི་ནང་ཐིག༽

༈ བརག་གཉིས་ལས་གསུངས་
༩
ཀྷཻ་རློ་རེ། །ལྷ་དགུ་བཞི་ཡི་ནང་ཐིག་ནི། །ལེ་

བ་ནས་ནི་ཕིར་ཆ་ཕྲན། །ཕེད་ལྔ་ཕེད་དང་བཅུ་དང་གཅིག །ཟླུམ་བསྐློར་རིམ་པར་པད་

ལེ་དང་། །གེ་སར་འདབ་མ་རློར་ཕྲེང་ངློ་། །

༈ མཧཱ་མ་ཡ་
༥
ཆེ་འབིང་གཉིས། །བདེ་མཆློག་ལྷ་

༡༣
ནི་བཅུ་གསུམ་དང་། །བདེ་

མཆློག་ལྷན་སྐྱེས་
༥
ཏེ་ལློ་པའི། །ལྷ་

༩
དགུ་ཕག་མློ་ཞལ་གསུམ་

༡༣
དང་། །ཞལ་གཉིས་

༡༣
ནཱ་རློའི་

༡༣
ཕག་མློ་དང་། །དབུ་བཅད་

༡༥
དློན་འགྲུབ་

༡༣
ལ་སློགས་དང་། །སངས་རྒྱས་

ཐློད་པ་
༩
ལྷ་དགུ་དང་། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་

༩
ར་མགིན་ནི། །པདྨ་

༡༧
གར་དབང་བཅས་པ་

རྣམས། །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆེན་རེ། །དློར་ནས་འགློད་པ་སྔར་ལར་རློ། །

༈ གཉིས་མེད་རློ ་རེའི ་བདེ་མཆློག་
༧
དང་། །ཕག་མློ་ནག་མློ་ལྷ་ལྔ་

གཉིས། །འཁློར་ལློའི་ཚད་ནི་གདློང་དྲུག་འདྲ། །སྔ་མ་རིབས་དྲུག་ཕི་མ་ནི། །རིབས་

བཞི་བ་བ་ཁད་པར་ཡིན། །མྷཻ་ཏྲིའི་མཁའ་སྤློད་
༩
དེ་དང་འདྲ། །

༼སམ་བློ་ཊར་གསུངས་པའི་ཀྷཻ་རློར་གི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ སམ་པུ་ཊར་གསུངས་ཀྷཻ་རློར་
༡༧
ལ། །དབུས་ནས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་དང་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གསུམ། །གཅིག་གི་བརྒྱད་ཆ་བཅས་ལེ་བར། །དེ་ཕིར་ཆ་ཆུང་བཞི་ཆ་བཅས། །ལྔ་

དློར་ཟླུམ་བསྐློར་འདབ་མ་བརྒྱད། །དེ་ཕིར་གཅིག་དང་བརྒྱད་ཆ་ལ། །རློར་ཕྲེང་སར་

ཡང་གཅིག་བསྐློར་བ། །འློད་ཕྲེང་བའློ་དེ་བཞིན་དུ། །བདག་མེད་
༡༥
ལྷ་མློ་བཅློ་ལྔ་

དང་། །ཉེར་གསུམ་
༢༣

ཀུ་རུ་
༡༥
ཀུ་ལེ་དང་། །རློ་རེ་བདུད་རི་བཞི་དེ་བཞིན། །

༼རློ་རེ་སྒློལ་མ་དང་ཉི་སྦས་སྒློལ་མའི་ནང་ཐིག༽

༈ རློ་རེ་སྒློལ་
༡༡
མའི་ནང་ཐིག་ནི། །དབུས་ནས་ཆ་ཕྲན་གསུམ་དྲུག་ནས། །ཟླུམ་

བསྐློར་ལེ་བ་འདབ་བརྒྱད་དློ། །

༈ ཉི་སྦས་སྒློལ་
༢༡
མའི་ནང་ཐིག་ནི། །དབུས་ནས་གསུམ་གཅིག་ལྔ་ལྔ་

བཅས། །རིམ་བསྐློར་ལེ་བ་གེ་སར་དང་། །འདབ་བཞི་འདབ་བརྒྱད་རློར་ཕྲེང་ངློ་། །མཧཱ་
༡
མ་ཡ་ར་ཐིག་ནས། །ཆ་ཆེན་དློར་དབུས་པདྨ་ནི། །འདབ་བཞི་སྤི་ལར་བ་བ་

ཡིན། །མཧཱ་མ་ཡ་དཔའ་གཅིག་གློ ། 

༈ ཀྷཻ་རློར་རིགས་བསྡུས་
༥༣

རློར་ཕྲེང་ལུགས། །ཕི་དཀིལ་མ་གཏློགས་ར་

བབས་མེད། །དེ་ནང་དཀིལ་འཁློར་ཆུང་ལྔ་སེ། །དབུས་ནས་ཕེད་བཅས་བཞི་

མཚམས་ནས། །ངློས་ཐིག་བཞི་གདབ་དཀིལ་འཁློར་ལྔའི། །མདའ་ཐིག་འབྱུང་ལ་དེ་

སློ་སློའི། །ལེ་བའི་བར་དུ་ཆ་གསུམ་བགློས། །ཕི་མར་རིག་པ་སྒློ་སློགས་བ། །ལྷག་

གཉིས་ལེ་ཕེད་འདབ་མ་བ། །འདབ་བརྒྱད་དཀིལ་འཁློར་ཀུན་ལའློ། །

༈ བདེ་མཆློག་འཁློར་ལློ་
༦༢
བསྒྱུར་དྲུག་ཀང་། །ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཆུང་དྲུག་ཏུ། །བ་

ཞིང་དེ་ཡང་དབུས་སྒློ་ཚད། །གཅིག་བསྐློར་དཀིལ་འཁློར་དབུས་མ་དང་། །ནུབ་ཀི་

ཚངས་ནས་གཡས་བསྐློར་དུ། །ཆ་ལྔར་བགློས་ལ་དེ་སློ་སློར། །ཚངས་ཐིག་རེ་གདབ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དཀིལ་འཁློར་རེ། །ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་སྒློ་བཞི་དང་། །ཀུན་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་

དང་། །མུ་ཁྱུད་བཅས་པ་བ་བ་ཡིན། །མི་ཏྲ་དཀིལ་འཁློར་སློ་སློར་ལ། །དབུས་སུ་

འདབ་བརྒྱད་དེ་ཡི་ཕིར། །འཁློར་ལློ་རིབས་བཞི་བ་བ་ཡིན། །

༈ གདན་བཞིིའི་རྣལ་འབློར་ནམ་མཁའ་
༥༨
ནི། །རློ་ཕྲེང་ལུགས་ལ་ར་ཐིག་

ནང་། །ཆ་ཆུང་ཕེད་བཅས་གསུམ་མཚམས་དང་། །དེ་ནས་གཅིག་དང་གསུམ་དློར་

བའི། །ཟླུམ་གསུམ་བསྐློར་ནང་ལིང་ཚེ་དགུ ། 

༼གསང་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློའི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ གསང་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགློའི་ཐིག །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་

བཞི། །གཅིག་གཅིག་མཚམས་སུ་ཟླུམ་བསྐློར་གསུམ། །ནང་མ་རློ་རྭ་ཕིར་འློད་

ཕྲེང་། །དབུས་ནས་གསུམ་དང་གཅིག་དློར་བའི། །ཀ་བ་བ་སེ་ལིང་ཚེ་དགུ ། མི་ཏྲའི་

ལུགས་ལ་སྔ་མ་ལ། །ནང་ནས་ལིང་ཚེ་པད་འདབ་བརྒྱད། །བཅུ་དྲུག་ཕི་རུ་ལྷ་སྣམ་

དང་། །ཕི་མར་ལིང་ཚེ་འདབ་བརྒྱད་ཕེད། །

༈ དེ་ནས་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་མཆློག་ལས། །རློ་རེ་དབིངས་
༡༧
ཀི་ནང་ཐིག་ནི། །ཕི་

དཀིལ་ར་ཐིག་ནང་སྒློ་ཚད། །གཉིས་དློར་ནང་མའི་ར་ཐིག་གདབ། །དེ་ཆས་གཞལ་

བའི་ཐིག་བདུན་བ། །ནང་མའི་ར་ཐིག་ལ་རེག་ཟླུམ། །དེ་ནང་གཅིག་དློར་བདུན་དློར་

ཕྲེང་། །དེ་ནས་རེའུ་མིག་དགུ་པ་བ། །པདྨ་འདབ་བཞི་རེ་འགློད་དེ། །དེ་ནི་དློན་གྲུབ་
༥༧

འགློ་འདུལ་
༡༣
དང་། །ཁམས་གསུམ་

༥༣
རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དཔལ་

༢༣
གསང་། །དཔལ་

མཆློག་
༦༣

དང་པློ་བཅས་པ་འདྲ། །

༈ ཆློས་དབིངས་
༢༢༡

གསུངས་དབང་རློར་ཕྲེང་ལུགས། །རིམ་པ་བཞི་སེ་ཕི་མ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ནི། །སྒློ་བཅས་ཟླུམ་པློ་ར་བབས་བཅས། །དེ་ནང་རང་རང་ཕེད་ཕེད་ནས། །ངློས་ཐིག་

བཞི་རེ་ཟུར་རེག་གདབ། །དེ་ནི་རང་རང་ར་ཐིག་སེ། །གྲུ་བཞི་སྒློ་ལྡན་ར་བབས་

སང་། །ནང་མའི་ནང་དུ་རློར་དབིངས་སློགས། །ཇི་བཞིན་རེའུ་མིག་དགུ་ལྡན་བ། །མི་

ཏྲའི་ལུགས་ལ་གྲུ་བཞི་པ། །སུམ་རིམ་ལིང་ཚེ་དགུ་བཅས་བཤད། །

༈ གློ་མིའི་
༡༣
འཇམ་དཔལ་འང་དེ་བཞིན་ནློ། ། ༈ མཚན་བརློད་འཇམ་དཔལ་

༡༡
གདམ་ང་ཅན། །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །དློར་ཏེ་གཅིག་བཞི་གཅིག་ཕེད་

ལྔ། །ཕེད་ནས་བསྐློར་བ་ཟླུམ་པློ་དྲུག །ནང་ལེ་གེ་སར་འདབ་མ་བཞི། །འཁློར་ལློའི་ལེ་

རིབས་མུ་ཁྱུད་དློ། །

༼གཙུག་དགུ་སྐུ་ཡི་ནང་ཐིག༽

༈ གཙུག་དགུ་སྐུ་༢༡ཡི་ནང་ཐིག་ནི། །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་བཞི། །དློར་ནས་

ངློས་ཐིག་བཞི་ཟུར་རེག །དེ་ནས་གཅིག་དྲུག་གཅིག་དློར་བའི། །ཟླུམ་བསྐློར་རིམ་

བཞིན་ནང་ནས་ནི། །འཁློར་ལློའི་ལེ་རིབས་མུ་ཁྱུད་དློ། །

༈ ཚེ་དཔག་གསུང་དང་ཕག་རློར་
༡༣

ཐུགས། །རིབས་བཞི་མ་གཏློགས་དེ་

བཞིན་ནློ། །༈ ཚེ་དཔག་ཟུར་བཀའ་ལྷ་དགུ་ནི། །དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་ལྔ་དང་ནི། །བཅུ་

དང་གཅིག་བཅས་ལེ་བ་དང་། །འདབ་མ་མུ་ཁྱུད་བརྒྱད་ཡིན། རྣམས་ཡིན་ཏེ། །སྤན་

རས་གཟིགས་དང་མི་འཁྲུགས་པ། །བདེ་མཆློག་དྲིལ་ལུགས་གཤེད་དམར་དང་། །ཀྷཻ་

རློར་ཐློད་པ་ཅན་སློགས་འདྲ། །

༈ བདེ་བ་ཆེན་པློ་ཡློན་ཏན་
༡༤༤

ནི། །དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་གཉིས་ཕེད་

གསུམ། །ཕེད་དང་གཅིག་དློར་ཟླུམ་པློ་ལྔ། །ལེ་བ་མུ་ཁྱུད་རིབས་བཞི་དང་། །ཕི་ཡི་མུ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱུད་རློར་ཕྲེང་ངློ་། །དེ་ཕིར་ཆ་ཕྲན་དགུ་ཡི་སར། །ཆ་མཉམ་བརྒྱད་བགློས་ལྷ་སྣམ་བ། །

༈ མེ་ལར་འབར་བའི་ཕྲིན་ལས་ནི། །ལེ་རིབས་ཚད་སློགས་གཙུག་དགུ་

འདྲ། །ཕློགས་བཞིའི་ཚངས་ཐིག་དབུས་སློང་རིབས། །གཡས་གཡློན་གཉིས་རེ་བཅུ་

གཉིས་བ། །རྒྱལ་ཆེན་ཕློགས་སྐྱློང་བཅུ་
༢༢
བཅས་ནི། །དབུས་ནས་ཆ་ཕྲན་བཞི་གཅིག་

བཞི། །གཅིག་བཞི་གཅིག་སེ་ཟླུམ་བདུན་བསྐློར། །ལེ་འདབ་འཁློར་ལློའི་ལེ་བ་

དང་། །རིབས་བཅུ་མུ་ཁྱུད་འློད་འཕྲེང་ངློ་། །

༈ དྲང་སློང་རྒྱུ་སྐར་
༤༥

བཅས་པ་ནི། །ལྷ་སྣམ་ནང་དུ་ལེའུ་ཚེ་དགུ། །འཇིགས་

བེད་ཇི་ལར་བ་བ་ཡིན། །

༈ ཕག་རློར་ཀླུ་
༩
བརྒྱད་བཅས་པ་ནི། །ཟུར་བཀའི་ཚེ་དཔག་དང་འདྲ་ཞིང་། །ལྷ་

སྣམ་ནང་དུ་འདབ་བརྒྱད་བ། །མི་འཁྲུགས་
༡༣
བཅུ་གསུམ་མ་དང་ནི། །ཁློ་བློ་མི་གཡློ་

༡༡
ཧཱུཾ་མཛད་མཚུངས། །

༼སྐུ་གདུང་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཐིག༽

༈ སྐུ་གདུང་དམ་པ་རིགས་
༩༧

བརྒྱའི་ཐིག །དབུས་ནས་གཉིས་དང་ཕེད་དང་

གསུམ། །ཕེད་དང་གསུམ་དང་ཕེད་གཅིག་བསྐློར། །ལེ་བ་གེ་སར་འདབ་ལེ་

བ། །རིབས་དང་མུ་ཁྱུད་རློར་ཕྲེང་ཡིན། །དེ་ཕིར་གསུམ་བགློས་ཁམས་གསུམ་མློ། །

༈ ཡི་གེ་
༡༧
བརྒྱ་པའི་རློར་སེམས་ནི། །ལྷ་སྣམ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་གི་ནང་། །རིབས་

བརྒྱད་བྷཻ་རློའི་འཇིགས་བེད་འདྲ། །

༈ ཡུམ་ཆེན་
༥༩
དབུས་དང་འདབ་བརྒྱད་དང་། །ཕློགས་མཚམས་ཤར་ནུབ་སྒློ་

ནང་སློགས། །པདྨ་འདབ་བཞི་རེ་འགློད་པ། །ལེ་འདབ་མཉམ་པར་བ་བ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

སློགས། །བདག་མེད་ལྷ་མློ་བཅློ་ལྔར་འདྲ། །

༼ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང་སྤློད་རྒྱུད་འབྱུང་འདུལ་གི་ར་ཐིག༽

༈ ཐུགས་རེ་
༡༣
ཆེན་པློ་ར་ཐིག་ནང་། །ཆ་ཆེན་གཉིས་དློར་འདབ་བཞི་བ། ། ༈ 

གསུམ་པ་སྤློད་རྒྱུད་འབྱུང་འདུལ་ནི། །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆུང་ནི། །བཞི་བཞི་དློར་བའི་

ལྷ་སྣམ་རིམ་གཉིས་དབུས། །འཇམ་རློར་ཇི་བཞིན་ལིང་ཚེ་འགློད། །

༈ ཕག་རློར་འགློ་བཟང་ནང་རིབས་བརྒྱད། །བྷཻ་རློའི་འདྲ་ཡང་འློད་ཕྲེང་

མེད། །ཕི་རུ་རྭ་དྲུག་ཁློར་ཡུག་ཡློད། །༈ རྣམ་འཇློམས་རིབས་བཞི་སྤི་འགློ་ཡིན། ། ༈ 

བཞི་པ་བ་རྒྱུད་རིགས་གསུམ་ལས། །༈ ཁ་འབར་གཟུངས་བརེན་ཤཱཀ་
༣༥

ཐུབ་

ནི། །པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སུམ་རིམ་སེ། །དབུས་ནས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་དང་གསུམ། །ལྔ་བཞི་

ཕེད་བཅས་གསུམ་དང་གཅིག །ཟླུམ་ལྔ་རིམ་བཞིན་ལེ་འདབ་གསུམ། །རློར་ཕྲེང་དང་

བཅས་འགློད་པའློ། །

༼ཛམ་དཀར་དང་གཟུངས་གྲྭ་ལྔའི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ ཛམ་དཀར་
༥
ར་ཐིག་ནང་སྒློ་ཚད། །གཅིག་དློར་མུ་ཁྱུད་དེ་དབུས་སུ། །པདྨ་

འདབ་བཞི་བ་བ་ཡིན། །༈ འློད་ཟེར་ཅན་
༡༥
ནི་རློར་ཕྲེང་ལུགས། །རྣམ་འཇློམས་བཞིན་

དང་མི་ཏྲ་ལ། །ར་ཐིག་ནང་དུ་སྒློ་ཚད་གཅིག །དློར་དབུས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བ། །

༈ གཟུངས་ཀི་སྲུང་ལྔའམ་གྲྭ་
༡༧
ལྔའི་ཐིག །དབུས་ནས་ཆ་ཕྲན་སུམ་ཆ་

བཅས། །གཅིག་བསྐློར་ལེ་བ་སར་བཞིས་བསྐློར། །འདབ་བཞིར་བ་ཞིང་དེ་ཡི་

ཕིར། །ཆ་ཕེད་དློར་མཚམས་ཕློགས་བཞི་རུ། །སྔར་ལར་པདྨ་དབུས་མཚུངས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འགློད། །མི་ཏྲ་ལར་ན་རེའུ་མིག་དགུ། །འཇིགས་བེད་ལར་དུ་འགློད་པའློ། །

༼གདུགས་དཀར་དང་གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་གི་ནང་ཐིག༽

༈ གདུགས་
༣༠

དཀར་
༧ 
འདབ་བཞི་

༥༠
དེ་ཡི་ཕིར། །རིབས་ནི་བཅུ་དྲུག་བ་བ་

ཡིན། །རྣམ་གངས་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས། །འགློད་པའི་ཚད་སློགས་རྒྱལ་ཆེན་འདྲ། །

༈ གདུགས་དཀར་ཟུར་བཀའང་དབུས་ནས་ནི། །བཞི་དང་གཅིག་བཞི་གཅིག་

དང་བཞི། །གཅིག་གཅིག་རིམ་བསྐློར་ལེ་གེ་གདབ། །མུ་རིབས་མུ་ཁྱུད་རློ་རྭའློ། །

༈ གཙུག་ཏློར་རྣམ་རྒྱལ་༩ནང་ཐིག་ནི། །ནང་དུ་འདབ་བཞི་ཕི་རིབས་

བརྒྱད། །འགློད་ཚུལ་གདུགས་དཀར་འདྲ་ཟེར་དཔྱད། །འགའ་ཞིག་ནང་ན་རིབས་

བརྒྱད་དང་། །ཕི་རུ་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག་མཐར། །མུ་ཁྱུད་འློད་ཕྲེང་བས་པ་སྣང་། །

༼དབངས་ཅན་མ་དང་ནློར་རྒྱུན་ལྷ་མློའི་ནང་ཐིག༽

༈ དབངས་ཅན་དབུས་ནས་ཆ་ཆུང་གཉིས། །ཕེད་དང་བཞི་ཕེད་གཅིག་རིམ་

བཞིན། །ཟླུམ་བསྐློར་ལྔ་ནི་རིམ་པ་བཞིན། །ལེ་མུ་རིབས་བཞི་མུ་རློར་ཕྲེང་། །༈ ནློར་

རྒྱུན་ལྷ་མློའི་ནང་ཐིག་ལ། །སྒློ་ཚད་གཅིག་ལ་རིམ་གཉིས་ཡིན་འདྲ། ལྷ་སྣམ་རིམ་

གཉིས་དབུས་པདྨ། །འདབ་བརྒྱད་བ་བ་སྤི་འགློ་ལར། །

༼ལྷ་མློ་རིག་བེད་དང་སེངེ་སྒ་ཕག་རློར་སློགས་ཀི་ཐིག༽

༈ ལྷ་མློ་རིག་བེད་ནང་འདབ་བརྒྱད། །༈ སེངེ་སྒ་
༥
དང་ཕག་རློར་ནི། །བདུད་

རི་ཐིགས་པ་ཞེས་བ་དང་། །མཆློད་རེན་སྔློན་པློ་ཅན་རྣམས་ནི། །པདྨ་འདབ་བཞི་བ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བའློ། །༈ ཕག་རློར་གློས་སྔློན་ནང་འདབ་བརྒྱད། 

༈ དློན་ཞགས་རྒྱུད་བརེན་སྤན་རས་གཟིགས། །ཁ་སརྤ་
༥
ཎི་ཕག་རློར་ནི། །རློར་

ལུགས་
༩
དང་ནི་ལགས་སྦུབ་

༡༢
མ། །གཏུམ་པློ་ཁྱུང་གཤམ་ལློ་མ་

༥
གློན། །རྣམས་ནི་

འཁློར་ལློ་རིབས་བཞི་སེ། །རྣམ་འཇློམས་དང་ནི་འདྲའམ་སམ། །

༼ར་མགིན་པདྨ་ཅློད་པཎ་དང་ཁྱུང་ནག་ཛམ་སེར་རྣམས་ཀི་ཐིག༽

༈ ར་མགིན་པདྨ་ཅློད་པཎ་དང་། །ཁྱུང་ནག་གཉིས་ནི་ནང་རིབས་བརྒྱད། ། ༈ 

ཛམ་སེར་དཀིལ་འཁློར་ནང་
༩
པདྨ། །འདབ་བརྒྱད་དགེས་རློར་ཇི་བཞིན་འགློད། །དེ་

སློགས་སྤི་བཀའ་རྣམ་གཉིས་དང་། །ཟུར་བཀའ་སྣ་ཚོགས་སྐློར་བཅས་པ། །བཤད་

ལ་འགའ་ཞིག་དབིབས་ཙམ་ལས། །ཚད་སློགས་ངེས་པར་མ་བཤད་པ། །དེ་དག་

ཞལ་ལས་ཤེས་པའམ། །སྤི་འགློ་བས་ཀང་རུང་བར་སེམས། །ཞིབ་ཏུ་རྒྱུད་ཀི་མན་

ངག་དང་། །བ་མའི་ཕག་བཞེས་ཇི་ལ་བར། །ལེགས་པར་བསབ་ལས་འློལ་ཚོད་

ཀིས། །སྤློད་པར་མི་བ་གནད་ཆེའློ། །

༼ཕི་དཀིལ་གི་སྒློ་སྐློར་སློགས་ཀི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ ཕི་དཀིལ་ལ་ནི་སྒློ་སྐློར་སློགས། །མཉམ་དང་མི་མཉམ་ཕེད་མཉམ་

སློགས། །མི་འདྲའི་ཁད་པར་དུ་མ་དང་། །ར་བབས་སྒློ་ཚད་གསུམ་མ་ལ། །གཉིས་

མཉམ་དགུ་མཉམ་བ་བ་དང་། །ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་པ་སློགས། །གཞན་

ཡང་སྒློ་ཚད་གཅིག་མ་སེ། །ཁད་པར་རྣམས་ནི་གདམ་ང་ཅན། །ཡིན་ཕིར་དཀིལ་

འཁློར་ཀུན་ལ་ཡང་། །གང་འདློད་བ་བས་རུང་བ་ཡིན། །དུར་ཁློད་ཡློད་མེད་ཁད་པར་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་། །གདན་དང་ལྷ་ཡི་རྣམ་གཞག་སློགས། །སློ་སློའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལས་

ལློངས། །ཞེས་ཐིག་གི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཤད་པ། བཟློ་རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་

ཞེས་བ་བ་ལས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའློ། །   ། །

༼དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ བདེན་དློན་ཉི་མས་ནང་གི་རློངས་ཆེན་འཇློམས། །ཞི་བའི་བསིལ་བས་ཉེས་

པའི་ཚ་གདུང་བཅིལ། །སིང་རེའི་དྲ་བས་ཡིད་ཅན་མ་ལུས་བསློམས། །ཁབ་བདག་

དང་པློའི་སངས་རྒྱས་མཆློག་ལ་དད། །འདི་ན་རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་བཤད་པའི་

སློལ། །མི་འདྲ་དཔལ་ལྡན་དུས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆེའི། །དཀིལ་འཁློར་ཐིག་གི་རྣམ་པར་

བཞག་པའི་ཚུལ། །མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བཞེད་བཞིན་བི། །ཚངས་ཟུར་

ཐིག་ནི་སྤི་ལར་གདབ། །ཚངས་ཐིག་དབུས་ནས་ཕི་མཐའི་བར། །བཅུ་གསུམ་ཆ་

བགློས་རེ་རེ་ལ། །སྐུ་ཡི་སྒློ་འབྱུང་བཅུ་གཉིས་ས། །སུམ་བགློས་ཐློག་མར་སྐུའི་ར་

ཐིག །བར་པ་པད་ལེ་མཐར་རློར་ཕྲེང་། སྒློ་ཚད་གཅིག་ནི་འློད་ཕྲེང་ས། །སྐུ་ཡི་ར་ཐིག་

ཁྲུ་བཞི་པའི། །ནང་དུ་གསུང་ཐུགས་བདེ་ཆེན་གི། །འཁློར་ལློ་རིམ་བཞིན་ཕེད་ཕེད་

བགློ ། གསུམ་ཀའི་སྒློ་ནི་རང་རང་གི ། འཁློར་ལློའི་བརྒྱད་ཆ་ཤེས་བ་སེ། །ཐུགས་

འཁློར་སྒློ་ཚད་ཆ་ཆུང་དྲུག །གསུང་སྐུའི་རིམ་བཞིན་ཉིས་འགྱུར་རློ། །ཆ་ཆུང་མཐེབ་

སློར་ཕེད་ཡིན་ཏེ། །འཁློར་ལློ་གསུམ་ཀ་འདི་ཡིས་གཞལ། །ཐུགས་འཁློར་ནང་ཐིག་

དབུས་ཚངས་སེང་། །ཕློགས་ཕློགས་ཆ་ཆུང་གཉིས་དློར་ནས། །ཟླུམ་བསྐློར་པདྨའི་ལེ་

བ་ཡིན། །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཚངས་ལས་ཕིར། །ཆ་ཆུང་བཞི་གཅིག་བཞི་གཅིག་

བདུན། །བཞི་དློར་ཐིག་དྲུག་ཟུར་ཐིག་ནས། །ཟུར་ཐིག་བར་དུ་ངློས་བཞིར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གདབ། །ངློས་ཐིག་དང་པློའི་ནང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་དྲུག་པའི་ཐིག་སྐུད་ཀིས། །ཟླུམ་

བསྐློར་པདྨའི་འདབ་མ་ཡིན། །དེ་ཉིད་ཆ་མཉམ་བརྒྱད་དུ་དབེ། །འདབ་མའི་ཕི་རློལ་

ཆ་ཆུང་གཅིག །དློར་བ་ཆ་ཆུང་བཞི་པ་ཡི། །ཀ་བ་ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་རེ། །ཕློགས་རེར་

བཞི་བཞི་བཅུ་དྲུག་གི ། ཕློགས་མཚམས་ལྷ་གནས་རེའུ་མིག་བརྒྱད། །གཡས་

གཡློན་ཀ་བའི་བར་གི་ཞེང་། །ཆ་ཆུང་བཞི་བཞི་བུམ་གནས་བརྒྱད། །ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་

གསུམ་གསུམ་མློ། །དེ་ཡིས་ཐུགས་འཁློར་ནང་ཐིག་རྫློགས། །

༈ ཕློགས་བཞིའི་མཚམས་བཞིའི་རེའུ་མིག་ཏུ། །ཆ་ཆུང་བཞི་པའི་

པདྨའློ། །ངློས་ཐིག་དྲུག་པའི་ཕི་རློལ་ཏུ། །ཆ་ཆུང་གཅིག་དློར་གསུམ་ར་ཐིག །ཟུར་

ཐིག་བར་གནས་བརྒྱད་ཆར་སྒློ། །ར་བའི་རེ་ནས་བྱུང་བའི་ཐིག །ཆ་ཆུང་དྲུག་པ་ངློས་

སེང་དུའང་། །ཆ་ཆུང་དྲུག་དྲུག་གསུམ་འཁློག་པའློ། །ར་བའི་ཕི་རློལ་གསུམ་ཕེད་

གསུམ། །གསུམ་ཕེད་གསུམ་དང་གསུམ་ཕེད་དང་། །གསུམ་ཕེད་ཆ་ཆུང་དློར་བའི་

མཐར། །ཐིག་དྲུག་ཟུར་ནས་ངློས་སུ་སེ། །ཚངས་ལས་རིམ་བཞིན་རིང་བའི་ཆ། །ཕེད་

དང་ལྔ་རུ་དང་པློའི་ཐིག །གཉིས་ཐིག་ཆ་ཆུང་གསུམ་རེར་རེག །བཅུ་གཉིས་དློར་བར་

གསུམ་སེགས་བུའི། །ཐིག་ལས་དྲང་པློའི་ཐིག་གཉིས་ཏེ། །ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉིས་ཀི་

བར། །གཉིས་ཀའི་དཔངས་ལ་ཕེད་བཅས་བདུན། །དང་པློ་ངློས་ཐིག་རེ་མློར་

རེག །ངློས་ཐིག་དྲུག་པ་ཟུར་ཐིག་ནས། །ཟུར་ཐིག་བར་དུ་སློན་པའློ། །

༈ ཀ་བའི་རེ་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ། །གཅིག་གཅིག་བཞི་དང་ཕེད་གཅིག་

གསུམ། །ཕེད་གཅིག་གཉིས་དང་ཕེད་དང་ནི། །ཕེད་དང་གཉིས་དློར་ཐིག་བཅུ་

གཅིག །གདུང་དང་མློས་བསྲུང་ལྷ་མློའི་གནས། །རིམ་པ་གསུམ་ཉིད་སུམ་བརེགས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཏེ། །ར་བབས་ཧར་མིའི་རྒྱ་ཕུབས་སློ། །ཁང་བརེགས་དང་པློའི་གདུང་གི་སིད། །ཉེར་

བཞི་མློས་བསྲུང་བཅུ་དྲུག་སེ། །ལྷ་མློའི་གནས་གསུམ་ཆ་ཆུང་བཞིར། །རྒྱ་དང་

དཔངས་མཉམ་ཀ་བ་བཞི། །ཞེང་དུ་ཆ་ཆུང་རེ་རེའློ། །བརེགས་མ་བར་མའི་གདུང་གི་

སིད། །བཅློ་བརྒྱད་མློས་བསྲུང་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །ལྷ་མློའི་གནས་གསུམ་རྒྱ་དང་

དཔངས། །ཆ་ཆུང་གསུམ་མཉམ་ཀ་བ་བཞི། །རེ་རེའང་ཆ་ཆུང་བཞི་གསུམ་

ཞེང་། །བརེགས་མ་གློང་མའི་གདུང་གི་སིད། །ཆ་ཆུང་བཅློ་ལྔ་མློས་བསྲུང་བརྒྱད། །ལྷ་

མློའི་གནས་གསུམ་རྒྱ་དང་དཔངས། །ཆ་ཆུང་གཉིས་མཉམ་ཀ་བ་བཞི། །ཆ་ཆུང་ཕེད་

པའི་བར་དུའློ། །ཧར་མི་འདེགས་པའི་གདུང་གི་སིད། །བཅུ་གཉིས་ཧར་མིའི་རྒྱ་

ཕུབས་སེང་། །བརྒྱད་པར་གསེག་ཁ་བ་བ་དང་། །དེ་སེང་བུམ་པ་ཆ་ཆུང་གཉིས། །

༈ གསུང་གི་ནང་ཐིག་ཐུགས་ཀི་ནི། །མདའ་ཡབ་ཕི་རློལ་ཆ་ཆུང་བདུན། །བཞི་

དང་གཅིག་དློར་ཐིག་གསུམ་པློ། །ཟུར་ནས་ཟུར་བར་བཏབ་པ་ཡི། །ཕི་མ་གསུང་གི་

ར་ཐིག་ཡིན། །ཆ་ཆུང་བཞི་དེའི་ཚངས་ཟུར་སེང་། །ཆ་ཆུང་བཞི་པའི་པདྨའློ། །ར་བའི་

ཕི་རློལ་མདའ་ཡབ་བར། །སྒློ་དང་ར་བབས་བཅས་པ་རྣམས། །སྔ་མའི་ཚད་ལས་ཉིས་

འགྱུར་དུ། །བསྒེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་གདབ། །

༈ སྐུ་ཡི་ནང་ཐིག་གསུང་དཀིལ་ཕིར། །ཆ་ཆུང་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་

གཅིག །དློར་བའི་ཐིག་གསུམ་ཟུར་ནས་ཟུར། །ཕི་མ་སྐུ་ཡི་ར་ཐིག་ཡིན། །ལྷ་སྣམ་ཆ་

ཆུང་བཅུ་གཉིས་པའི། །ཟུར་དང་སྒློ་ཡི་གཡས་གཡློན་དུ། །པདྨ་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་

པའི། །ཟླུམ་པློ་བཅུ་གཉིས་རེ་རེ་ཡང་། །མཐའ་ནས་མཐའ་བར་ཆ་བདུན་

བགློས། །དབུས་ཀི་ཆ་ནི་ལེ་བ་སེ། །འདབ་མ་བཞི་དང་བརྒྱད་དང་ནི། །བཅུ་དྲུག་ཆ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

རེ་ཕི་རློལ་ཏུའློ། །ར་བའི་ཕི་རློལ་མདའ་ཡབ་བར། །སྒློ་དང་ར་བབས་བཅས་པ་

རྣམས། །གསུང་གི་ཚད་ལས་ཉིས་འགྱུར་ཏུ། །བསྒེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་གདབ། །སློང་

བའི་ཚེ་དང་སེམས་པ་ལ། །ར་བབས་སྔར་བཞིན་ངེས་མློད་ཀི། །འབི་ཚེ་ཐུགས་ཀི་

བར་བརེགས་ཀི། །ལྷ་གནས་དབུས་མའི་ཀ་བ་གཉིས། །ཆ་ཆུང་ཕེད་ཕེད་ཕིར་བསྣུར་

ནས། །མློས་བསྲུང་ཆ་ཆུང་བཞི་ནི་དབེ། །གསུང་གི་རྣལ་འབློར་མ་ཡི་གནས། །ཕློགས་

བཞིའི་པདྨ་བི་ཕིར་རློ། །དེ་ནས་སྐུ་ཡི་ར་བབས་ཀི། །ནང་དུ་སྒློ་ཚད་གཉིས་དློར་

ཏེ། །བརེགས་མ་གསུམ་པའི་མློས་བསྲུང་དང་། །ཚངས་ཐིག་ཟད་མཚམས་འཕྲད་པ་

ནས། །ཟླུམ་པློ་པད་ལེ་དེ་ནས་ཕིར། །སྐུ་ཡི་སྒློ་ཚད་ཕེད་ས་དཀིལ། །གཅིག་ཆུ་གཅིག་

མེ་གཅིག་རླུང་ལ། །ཕེད་ནས་ནམ་མཁའ་སེ་རློ་རྭ། །གཅིག་དློར་འློད་ཕྲེང་སེ་ཟླུམ་

པློ། །དྲུག་ནི་བསྐློར་བར་བ་བའློ། །

༼ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་དང་ར་མགིན་ཡང་གསང་གི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག༽

༈ གཞན་ཡང་མི་འདྲའི་དཀིལ་འཁློར་འགའ། །བཀའ་གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་

དྲུག་ནི། །ཕི་སྒློ་སྤི་དང་འདྲ་བ་ལ། །ར་བབས་སྣམ་བུ་བཞི་བ་ཞིང་། །དབུས་སུ་པདྨ་

འདབ་བཞི་བ། །གཞན་ནི་སྤི་དང་འདྲ་བའློ། །

༈ ལྷ་ཡི་ལྷ་གཅིག་ར་མཆློག་རློལ་པ་ཆེ། །ཡང་གསང་ཁློས་པའི་དཀིལ་འཁློར་

ཐིག་གདབ་ཚུལ། །ཚངས་ཐིག་དང་པློ་བཏབ་དབུས་བཙལ། །སྤི་ལར་བ་རེས་བས་པ་

ལ། །ཚངས་ཐིག་ཟུར་ཐིག་ཀུན་བཏབ་ནས། །ངློས་རེར་ཇི་ལར་འཚམས་པ་

ཡི། །ལློགས་ཐིག་བཞི་བཏབ་མདའ་ཡབ་ཐིག །མདའ་ཐིག་ནས་ནི་ལེ་བའི་བར། །ཟུར་

ཐིག་བཞི་རུ་ཆ་གསུམ་བགློ ། སུམ་ཆ་ཕི་མའི་སེང་བཟུང་ནས། །ཕློགས་བཞིར་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བཏབ་པ་ར་བའི་ཐིག །ར་ཐིག་མདའ་ཐིག་བར་ཕེད་དགློས། །ནང་མ་དབུས་དློར་

མཐའ་གཉིས་གདབ། །རིག་པ་འདློད་སྣམ་ཕ་གུ་འབྱུང་། །ཕི་མ་ཕེད་བགློས་དེ་ཡི་

ཕི། །ཕེད་བགློས་དྲྭ་ཕེད་ཤར་བུ་དང་། །མདའ་ཡབ་འློང་ལ་ཚངས་གཡས་གཡློན། །ཆ་

ཆེན་གཉིས་གཉིས་གདབ་པར་བ། །ནང་དུ་ཕེད་གདབ་ཕི་བཞིར་བགློས། །སྒློ་དང་སྒློ་

ཁྱུད་འགམ་དང་ལློགས། །མུན་པ་ཀ་བ་ཀ་རྒྱན་ནློ། །མདའ་ཡབ་ཕི་རློལ་ཆ་ཆེན་

གཉིས། །ནང་མ་ཆ་ཕྲན་བཞི་རུ་བགློ ། ར་བབས་བང་རིམ་བཞི་ཡིན་ལ། །ཕི་མ་དབུས་

དློར་མཐའ་གཉིས་གདབ། །པདྨ་ཆློས་འཁློར་བཅུ་གསུམ་དང་། །གདུགས་དང་ཆར་

ཁེབ་ཏློག་བཅས་སློ། །ར་བབས་ཕི་མཐའི་རིམ་པ་ནི། །དང་པློ་ཀ་རྒྱན་མཐའ་དང་

མཉམ། །དེ་རེས་གསུམ་པློ་རེ་རེས་ཐུང་། །མིག་གསུམ་བསྐློར་ཚུལ་ར་བབས་

ཀི། །སྣམ་བུ་གཉིས་པའི་ཕི་ཐིག་དང་། །ཚངས་ཐིག་འཛོམ་པ་ནས་བཟུང་སེ། །ཆ་ཕྲན་

གཉིས་ཀིས་དབུས་མ་བསྐློར། །སྣམ་བུ་དང་པློའི་ཕི་ཐིག་དང་། །ཚངས་ཐིག་འཛོམ་

པའི་གཡས་གཡློན་དུ། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་ཕིན་པ་ནས། །ཆ་ཕྲན་རེ་རེས་གཡས་

གཡློན་བསྐློར། །དེ་རྣམས་ནང་དུ་ཕེད་རེས་བསྐློར། །དེ་སེང་པདྨ་ཆ་ཕྲན་གཅིག །རྒྱ་

ཚད་ཆ་ཕྲན་གཉིས་པ་བི། །དེ་སེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀི་སར། །ཆློས་འཁློར་བཅུ་གསུམ་

དངློས་གཞིའློ། །

དེ་སེང་ཆ་གཅིག་ཏློག་གདུགས་སློགས། །རྒྱ་ཚད་ཇི་ལར་འཚམས་པར་

བ། །སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་རྭ་བསྐློར་ཚུལ། །ཚངས་ཕིར་གསུམ་ཕིན་མདའ་ཕིར་

གཅིག །ཕིན་ཏེ་ཀ་རྒྱན་རེ་ནས་བསྐློར། །དེ་ནས་འཕྲེང་གཉིས་ཕི་རུ་གཅིག །ཕིན་ཏེ་

སྔ་མའི་ཚད་ཀིས་བསྐློར། །དེ་ནས་ཁློར་ཡུག་བསྐློར་ཚུལ་ནི། །དབུས་ནས་བཟུང་སེ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དབུས་རྭའི་རེར། །བསྐློར་བ་ཉི་དཀིལ་དེ་ཡི་ཕིར། །ཆ་ཆེན་ཕེད་དང་གཅིག་དང་

ཕེད། །གཅིག་རྣམས་རིམ་བསྐློར་པདྨ་དང་། །དུར་ཁློད་རློ་རྭ་མེ་རིའློ། །

༼ནང་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ དེ་ནས་ནང་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་ནི། །ར་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆེན་རེ། །དློར་བ་གྲུ་

ཚད་ཐིག་ཏུ་འགྱུར། །གྲུ་ཐིག་མཚམས་ནས་ཆ་ཕྲན་གཅིག །བསྐློར་བ་མགློ་རླློན་ཕྲེེང་

བའི་ཐིག །དེ་ནས་ལེེ་བའི་བར་ཕེད་བགློ ། ནང་མའི་ནང་མཐའ་ཆ་ཕྲན་བསྐློར། །ཟླ་

གམ་ཐློད་ཕྲེང་རིབས་རྣམས་སློ། །ལེ་བའི་མུ་ཁྱུད་ནང་ཐིག་དང་། །ནུབ་ཀི་ཚངས་ཐིག་

འཕྲད་པ་ནས། །ལེ་བར་ཚད་པའི་སད་བུ་ཡིས། །གཡས་དང་གཡློན་དུ་མཚན་མ་

བ། །དེ་ཉིད་ཤར་གི་ཚངས་ཐིག་དང་། །སེལ་བས་ལེ་བའི་ཆློས་འབྱུང་ངློ་། །ནང་རིག་

དྲག་པློའི་ཐློད་མཁར་ནི། །གྲུ་ཐིག་ཕི་རུ་ཆ་ཕྲན་རེ། །བཏབ་པ་ཐློད་པ་རིམ་གསུམ་

པ། །དེ་སྒློ་རྒྱན་མེད་ཟང་ཐལ་ཡིན། །དེ་ལ་ཚོན་གི་བཀེ་ཚུལ་སློགས། །གཞན་ལས་

ལེགས་པར་རློགས་པར་འཚལ། །

༼ཞི་བའི་སྦིན་སེག་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ འདི་ཡི་ཞི་བའི་སྦིན་སེག་ཐིག །ཚངས་ཟུར་སྤི་ལར་བཏབ་པ་ལ། །དབུས་

སློར་བཞིས་བསྐློར་དེ་དབུས་སུ། །གྲུ་གསུམ་སྤི་ལར་དབུས་པདྨ། །དེ་ཕིར་སློར་དྲུག་

བསྐློར་བ་ལ། །འཁློར་ལློ་རིབས་བཞིར་བ་བ་ཡིན། །དེ་ཕིར་སློར་དློས་བསྐློར་མུ་

ཁྱུད། །དེ་ཕིར་ཁ་ཁེར་མུ་རན་ལ། །སློ་སློར་སློར་ནི་བཞི་རེས་བསྐློར། །མུ་རན་རློ་རེའི་

ཕྲེང་བས་བསྐློར། །དེ་ནས་སེགས་བུ་སློགས་སྤི་ལར། །འཁློར་ལློའི་རིབས་ལ་ཁློ་བློ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བཞི། །དེ་ཡི་ཕི་རློལ་མུ་ཁྱུད་ལ། །སྒློ་མ་བཞི་ཡི་ཚོན་ཕུང་འགློད། །རིབས་རྣམས་

ཕློགས་མདློག་དབུས་ཀི་ནི། །གྲུ་གསུམ་ཟླ་གམ་རྣམས་དམར་ནག །

༼རྒྱས་པའི་ཐབ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ རྒྱས་པ་དབུས་ནས་ཁྲུ་གང་མཚམས། །གྲུ་བཞིར་བཅད་ལ་དེ་ཕིར་དུ། །མུ་

རན་ཁ་ཁེར་སློར་བརྒྱད་རེ། །སེགས་བུ་སློར་དློ་ཀུན་གྲུ་བཞི། །ཁ་ཁེར་རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བས་བསྐློར། །དབུས་སུ་ལེ་བ་འཁློར་རིབས་སློགས། །ཞི་བ་ཇི་བཞིན་བ་བ་ཡིན། །ལྷ་

མཚན་པདྨ་ཚོན་ཕུང་སློགས། །སྔར་ལར་དགློད་པ་ཤེས་དགློས་སློ། །

༼དབང་གི་ཐབ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ འདི་ཡི་དབང་གི་ཐིག་བ་ཚུལ། །ཚངས་ཟུར་བཏབ་ལ་དབུས་ནས་ནི། །ཁྲུ་

གང་ཤར་མིན་ཕློགས་རྣམས་བསྐློར། །དེ་ཕིར་སློར་ནི་བརྒྱད་རེ་ཡིས། །མུ་རན་ཁ་

ཁེར་སྔར་ལར་བསྐློར། །ལྷློ་བང་ལེ་བའི་རྒྱ་ཚད་ཀི། །སུམ་ཆའི་སྐུད་པས་ལྷློའི་ཚངས་

ཐིག །ལེ་བ་འཕྲད་པར་བཟུང་བས་ལ། །ཤར་ལྷློའི་ཕློགས་སུ་ཟླུམ་ཕེད་བསྐློར། །སར་

ཡང་མུ་རན་ཁ་ཁེར་གི། །ཚད་བསྣན་དེ་བཞིན་བསྐློར་བས་པས། །མཆེ་བ་གཉིས་

གཤིབ་རི་མློ་འབྱུང་། །བང་ཤར་ཕློགས་སུའང་དེ་བཞིན་བསྐློར། །དེ་རྣམས་ཤར་ངློའི་

ཐིག་གིས་སྦེལ། །ཟླ་གམ་སུམ་རིམ་ལེགས་པར་འློང་། །དབུས་སུ་ལྷ་གནས་མཚན་

མ་སློགས། །ཞི་བའི་སྐབས་ལར་བ་བ་འློ། །ཞིབ་ཆ་དཔེའུ་རིས་ཇི་བཞིན་བི། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

༼དག་པློའི་ཐབ་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ དག་པློའི་ཐབ་ཐིག་བ་བའི་ཚུལ། །ཚངས་དང་ཟུར་རྣམས་སྤི་ལར་

གདབ། །དབུས་ནས་སློར་མློ་བཅུ་དྲུག་གིས། །བསྐློར་ཞིང་སར་ཡང་སློར་དྲུག་

རེ། །བསྣན་པའི་ཟླུམ་པློ་གཉིས་རིམ་བསྐློར། །དེ་དག་རྣམས་ལ་ཆློས་འབྱུང་ནི། །སུམ་

རིམ་སྤི་ལར་བས་པ་ཡིས། །ཐབ་དང་མུ་རན་ཁ་ཁེར་འབྱུང་། །ཁ་ཁེར་རློ་རེ་ཐློད་སྐམ་

དང་། །ལགས་ཀྱུ་རྣམས་ཀི་ཕྲེང་བས་བསྐློར། །དབུས་སུ་ཆློས་འབྱུང་འཁློར་ལློ་

དང་། །མུ་ཁྱུད་ལྷ་དགུའི་མཚན་མ་བཅས། །སྔ་མ་རྣམས་ལར་བ་བ་ཡིན། །ཚོན་ཕུང་

ལྷ་ཡི་ཁ་དློག་དང་། །དབུས་སུ་པདྨ་དམར་པློ་དང་། །གྲྭ་བཞིར་ཟླ་ཚེས་རློ་རེ་

མཚན། །ལ་སློགས་ཀུན་ལ་སྦར་བ་ཡིན། །ཐབ་ཀི་ཁ་དློག་ལ་སློགས་པ། །རང་རང་

ལས་དང་མཐུན་པའློ། །འདི་དག་བྷཻ་རློའི་ཞལ་ཁིད་སློགས། །བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་

ཕག་བཞེས་ལར། །བཀློད་པ་འདི་ཡིས་དགེ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཐིག་གི་ལག་ལེན་གསལ་

བར་བཤད་པ་བཟློ་རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ལས། རྒྱུད་སེ་གཞན་དང་

བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཐིག་དང་། བཀའ་

གདམས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག །ར་མགིན་ཡང་གསང་ཁློས་པའི་དཀིལ་འཁློར། ཞར་བྱུང་

ལས་བཞིའི་ཐབ་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་སློགས་བཤད་པའློ། །   ། །

༈ ཆློས་དབིངས་སྤློས་པ་ཉེར་ཞིའི་ནམ་མཁའ་ལ། །རེན་དང་བརེན་པ་སྒྱུ་མའི་

སྤིན་བཀློད་ནས། །མཆློག་ཐུན་དངློས་གྲུབ་གྲུ་ཆར་འཛིན་པ་ཅན། །བདེ་སློང་རློ་རེའི་

གནས་ལ་ཡིད་རབ་དད། །ཚེ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པློ་ནི། །སྒྲུབ་ལ་མེད་མི་

རུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི། །རྣམ་གཞག་སྤི་དང་ཁད་པར་བློས་བསང་བའི། །ནང་གི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཏིང་འཛིན་སྒྲུབ་པར་དློན་དུ་ཆེ། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་ཡིད་རབ་གཞློལ་བ་དང་། །ཕི་རློལ་འདུ་

བེད་བསློད་ནམས་བགིད་པའི་སད། །རྒྱུད་དང་གྲུབ་པའི་དགློངས་པ་ཇི་བཞིན་

དུ། །འཇམ་མགློན་བ་མའི་བཞེད་གཞུང་འཆད་ལ་སྤློ། །དེ་ཡང་རྣམ་སྣང་མངློན་བང་

གི་རྒྱུད་ལས། བསྐལ་པ་བེ་བ་དུ་མ་རུ། །སིག་པ་གང་ཞིག་སྔློན་བས་པ། །དཀིལ་

འཁློར་འདི་འདྲ་མཐློང་བ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཟད་འགྱུར་ན། །ཞེས་པ་མཐློང་བ་

ཙམ་ལ་ཡང་ཕན་ཡློན་ཚད་མེད་པའི། དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་ཚུལ་ཇི་ལ་བས་

བསྒློམ་པ་དང་། ཟང་ཟིང་གི་ནློར་ལ་སིང་པློ་བངས་ཏེ་བཟློ་ཡི་འདུ་བེད་ཀིས་བློས་

བསང་བཞེངས་པ་སློགས་དགློས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སྨློས་ཀིས་མི་ལློང་བས་དེ་ལར་ན། 

འདིར་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་གཞག་ཚད་དང་དབིབས་ཀི་ངེས་པ་དག་འཆད་པར་

འདློད་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་འདུས་པའི་

ཚུལ། །གསང་ཆེན་གསང་བ་ཆེས་གསང་བ། །གློང་ན་མེད་པའི་ལུང་ཆེན་པློ། །ཞེས་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ། དེ་ལས་གློང་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་

རེར་གྱུར་པ། 

༼དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བློས་བསང་གི་རྣམ་གཞག༽

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་བློས་བསང་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ། རྒྱུད་སེའི་

དགློངས་པ་བཀྲལ་ཚུལ་གི་དབང་ལས་མཁས་པ་སློ་སློའི་ལུགས་འདྲ་མིན་གི་དབེ་བ་

དང་། དེ་འཐད་མི་འཐད་ཀི་དགག་སྒྲུབ། རྒྱབ་རེན་ཚད་མའི་ལུང་འདྲེན་སློགས་དགློས་

གལ་ཆེ་ནའང་། ལས་དང་པློ་པ་མགློ་བློ་འཁློར་བའི་རྒྱུ་རུ་འགློ་བར་སྣང་ཕིར། འདིར་

རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་ཀིས་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པས་རྒྱུད་ཀི་དགློངས་པ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གཏན་ལ་ཕབ་པ་དམ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་ཕག་བཞེས་སུ་མཛད་པ་ཇི་ལ་བ་བཞིན་

འགློད་པ་ལ། འདི་ལ་དང་པློ་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་

དགློས་མློད། དེ་དག་ནི་བཤད་ཟིན་པ་ལར་ལ། འདིར་བློས་བསང་བའི་ཚུལ་གློ་བདེ་

བར་ནག་འགློས་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀློད་པ་ནི། 

དང་པློ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འློག་གཞིའི་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལེ་བ་གྲུ་བཞི་མཐའ་

ནས་མཐའ་བར་སྒློ་ཚད་བཅུ་གཉིས། དཔངས་ལ་སྒློ་ཚད་ལྔ་ཁ་དློག་སྔློན་པློ། ཕློགས་

སློ་སློའི་དབུས་ནས་དབུས་རྭ་གྲུ་བཞི་སིད་དུ་སྒློ་ཚད་བཞི། ཞེང་དུ་རེ་ལ་ཆ་ཕྲན་

གཅིག་དབུས་ལ་སྒློ་ཚད་གཅིག་རེད་དཀྲིས་གསུམ་ཡློད་པ། ར་བ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་

ཡློད་པའློ། །ཕློགས་རྭ་རྣམས་ཀི་ར་བ་ཆ་ཕྲན་གཉིས། སྦློམས་སར་གསུམ་དབུས་རྭ་

ལས་ཕིར་ཆ་ཆེན་རེ་ལྷག་ཙམ་སློང་མཚམས་སུ་ར་བ་ཟུག་པ། ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་

ཐློན་པ་སིད་དབུས་རྭ་དང་མཉམ་ཡང་། གུག་པའི་ཆས་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀིས་མཚམས་

སུ་རེ་ཟུག་པ། དེ་ལར་རྭ་ལྔ་པ་དང་། ཡང་ན་སེང་འློག་གི་རྭ་མེད་པའི་རྭ་གསུམ་པར་

བ་བའི་ལུགས་ཀང་ཡློད། རྭ་རྣམས་ཀི་ཁ་དློག་ནི། ཕློགས་མདློག་བ་བ་དང་རྭ་ཁ་བེད་

པ་གདམ་ང་ཅན་ཡིན་པས། སྔ་མ་ལར་ན་ཤར་གི་རྭ་ཐམས་ཅད་དཀར་པློ་སློགས་

ཤེས་ས་ཞིང་། རྭ་ཁ་བེད་ན། དབུས་རྭ་རྣམས་ཕློགས་མདློག །གཡས་གཡློན་གི་རྭ་

གློ་གཡས་གཡློན་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མདློག་སེ། ཤར་ལ་མཚོན་ན་ཁ་ཕི་ལས་

ཀི་གཡས་རྭ་སེར། གཡློན་རྭ་ལང་གུར་བ་བ་རྭ་གསུམ་མའི་དབང་དང་། རྭ་ལྔ་པ་ལ། 

འློག་རྭ་དམར། སེང་རྭ་དབུས་ཀི་རྒྱལ་བའི་མདློག་སེ་སྔློན་པློ། དེས་ཕློགས་གཞན་

གསུམ་ཡང་རིགས་འགེའློ། །རྭའི་ཁློང་སེང་རྣམས་སུ་ཐེམ་སྐས་བང་རིམ་ཉི་ཤུ་དང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བཞི་གདམ་ང་ཡིན་ཡང་། གསང་འདུས་ལ་ཉི་ཤུ་བ་བ་ཕག་ལེན་ཡིན། བང་རིམ་རེའི་

དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་རེ། བང་རིམ་སེང་མའི་ཞེང་ལ་སྒློ་ཚད་གཅིག་ལེ་བ་དང་ཁད་

མཉམ་པ། ལྷག་མ་བཅུ་དགུ་ཞེང་ལ་ཆ་ཕེད་རེ། ཐམས་ཅད་ཀི་སིད་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་

དྲུག་རེ་བའློ། །ཐེམ་སྐས་རེར་གདང་བུ་བཞི་རེ་ཡློད་པའི་སེང་སྐས་རེ་བ་ལ། འདི་ཡང་

བང་རིམ་བཞི་པ་ལས་ཉི་ཤུ་པ་སེང་སྐས་མེད་པ་ཉིད་མཛེས་སློ། །ཤར་གི་ཐེམ་སྐས་

ལ་འཁློར་ལློ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་པདྨ། བང་དུ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་མཚན་མ་ཡློད་

པར་བའློ། །

ཕློགས་སློ་སློའི་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལེ་བའི་ཟད་མཚམས་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་

བདུན་རེ་སློང་མཚམས་སུ་རིག་པ་ཕི་ནས་རིམ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔློ་

བའི་ལྔ་སྦགས་ཀི་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཅིག་པ། དཔངས་སུ་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གསུམ་པ་གྲུ་བཞི། 

ཕློགས་སློ་སློའི་དབུས་ནས་བརྒྱད་ཆ་ཕིས་པའི་སྒློ་བཞི། དེ་སློ་སློའི་གཡས་གཡློན་

ནས་ཕིར་ཆ་ཕྲན་བཞི་སློང་བའི་སྒློ་ཁྱུད། དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་བཞི་རེ་

སློང་བའི་སྒློ་འགམ། དེ་ནས་ཕིར་ཆ་ཕྲན་བཞི་རེ་སློང་བའི་སྒློ་ལློགས་ཀི་རིག་པའི་ཟད་

མཚམས་དང་། ལེ་བའི་ཟད་མཚམས་མཉམ་པར་འབྱུང་ངློ་། །རིག་པའི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཆ་

ཕྲན་བདུན་ལས་མེད་པས་སྒློ་ཁྱུད་དང་། སྒློ་ལློགས་ལ་ཆ་ཕྲན་བཞི་རེ་འགློ་ས་མེད་

པའི་སྐྱློན་མེད་དེ། སྒློ་ཁྱུད་ཀང་རིག་པའི་ནང་མཐའ་ནས་བཟུང་དགློས་པས་སློ། །རིག་

པའི་སེང་དུ་ཕ་གུའི་ཞེང་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས། ཕེད་རིག་པ་ལས་ཕིར་ཐལ་བ་དཔངས་

ཆ་ཕྲན་གཅིག །དེའི་གཞི་དམར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ཟུར་གསུམ། གྲུ་བཞི། ཟླ་གམ། ཐིག་

ལེ་སློགས་ཀིས་ཕྲ་བཏབ་པ། དེའི་སེང་དུ་རློའི་སིང་པློའི་ཀ་བ། དེའི་སེང་དུ་མུ་ཏིག་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དམར་པློའི་བེ། དེའི་སེང་དུ་སྤུག་གི་གཞུ། དེའི་མཆློག་མ་གཉིས་སུ་ཤེལ་གི་ཀ་ཆུང་

རེ། དེའི་སེང་དུ་བྷཻཌཱུརྱའི་བེ་རེ། 

༈ དེའི་སེང་དུ་དངུལ་གི་གཞུ་སེ་རིན་པློ་ཆེ་བདུན་རྣམས་ཕི་ནང་གཉིས་

སྦགས། ཟུར་བཞིར་རློའི་སིང་པློའི་ཀ་བ། དེའི་སེང་དུ་མུ་ཏིག་གི་བེ། དེའི་སེང་དུ་སྤུག་

གི་གཞུ་བསྣློལ་མ། དེའི་མཆློག་མ་བཞིར་ཤེལ་གི་ཀ་ཆུང་རེ། དེའི་སེང་དུ་བྷཻཌཱུརྱའི་

བེ་རེ། དེའི་སེང་དུ་དངུལ་གི་གཞུ་འཁློག་པློར་བཏང་བ། དེའི་སེང་དུ་གསེར་སྣམ་ལེབ་

མློ་སྣམ་བུ་ལ་བུ་ཐམས་ཅད་བཏང་བ་ལ་གསེར་གི་སྐ་རགས་ཟེར་ཞིང་། དེ་འདྲ་སེང་

ནས་སེང་དུ་ཚར་བཞི་བརེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་གཉིས། སློ་སློའི་

དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་རེ་རེའི་ཕེད། ཞེང་གཅིག་གམ་ཕེད་གཉིས། རིག་པའི་ནང་མཐའ་

ནས་ནང་མཐའི་བར་ལ་ཆ་ཕྲན་སློ་གཉིས་ཡློད་པས་དེའི་ཕེད་བཅུ་དྲུག་དང་། རིག་

པའི་ར་བ་ནས་གསེར་གི་སྐ་རགས་སེང་མའི་བར་ལ་ཡང་ཆ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག་སེ་རྒྱ་ཕེད་

དཔངས་མཉམ་མློ། །དེའི་སེང་དུ་ལམ་སྣེ་བཀལ་བའི་སྣེ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་མ་ལློངས་

ཙམ་ཕིར་ཐལ་བ་ལ་ཆུ་སིན་མ་ཀ་ར་ཡི་ཁ་བས་པའི་ཁ་འགུག་ནས་ཁ་འགུག་ཏུ་

འཕང་བའི་རིན་པློ་ཆེའི་དྲ་བ་གཉིས་གཤིབས། དེའི་དབུས་དང་གཡས་གཡློན་དུ་

གསེར་གིས་བསམས་པའི་རིན་པློ་ཆེ་རློག་ཆེ་བ་རེ་དང་དེ་ལས་ཆུང་ཙམ་རེ་ཡློད་པ། 

གཞན་རྣམས་དེ་ལས་ཆུང་ཙམ་རེ་ཁད་སློམས་པར་བསྒིགས་པའི་དབུས་སུ་རིན་པློ་

ཆེ་རློག་ཆེ་བ་རེའི་སེང་དུ་ཕག་ལེན་མཐློང་རྒྱུན་ལར། རློ་རེ། འཁློར་ལློ། རིན་པློ་ཆེ། 

པདྨ། སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་སློགས་འགློད་པ་དང་། དྲྭ་ཕེད་ལ་སུམ་གཤིབས་ལར་ན། ཆུ་

སིན་གི ་ཁ་དབུས་ནས་དྲྭ་ཕེད་སུམ་གཤིབས་ཀི ་དབུས་མའི ་སྣེར་ནློར་བུ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་། གཡས་གཡློན་གི་སྣེར་རྔ་ཡབ་དང་། དྲིལ་བུ་རྔ་ཡབ་ཅན་སློགས་སེལ། ལྔ་

གཤིབས་ལར་ན། དབུས་མ་ལ་ནློར་བུ། དེའི་གློ་གཉིས་ན་གློས་སྣ་ཚོགས་པའི་འཕན། 

དེའི་གློ་གཉིས་མེ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་པར་བ་བའློ། །དྲ་བ་དང་དྲྭ་ཕེད་དེ་དག་གི་སྣེ་ཕ་གུའི་

སེང་ཐད་དང་མཉམ་པར་འཕང་བ། གསེར་གི་སྐེ་རགས་ཀི་སེང་དུ་བ་འདབ་སབ་མློ་

ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས་པ། དེ་ཡང་ཐློག་བཀབ་པའི་ཟུར་རྣམས་སུ་གུད་དུ་འདློགས་པ་

ཞེང་ལ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་ཆུ་སིན་ལས་ཀང་ཕིར་ཐལ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས་འཕང་བའི་ཤར་བུ་

དཀར་པློ་མཆུ་མེད་པའི་སྤི་བླུགས་མགློ་འཇུག་ལྡློག་པ་ལ་བུ་ཆ་ཆུང་རེ། བ་འདབ་ཀི་

སེང་ན། པད་འདབ་ཕེད་པའི་དབིབས་ཅན་གི་མདའ་ཡབ་དཀར་པློ་གེན་དུ་བསངས་

པ་རེ་རེའི་རྒྱ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ་དང་མཐུག་རྔམ་ཆ་ཕེད་བས་པ་ཤར་བུ་གར་ཡློད་ཀི་

སེང་ཐད་དུ་བསྒིགས་པའློ། །སྒློ་ལློགས་ཀི་རིག་གདློང་གཡས་གཡློན་གི་ནང་འགམ་

དུ་བུམ་པ་ལས་ཐློན་པའི་ཀ་བས་བཏེག་པའི་གདུང་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཅིག །སིད་

དུ་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་པའི་སྣེ་གཉིས་གསེར་གི་སྐེ་རགས་སེང་མ་གཉིས་ཧ་བརློལ་

ནས་སློང་བ་འདྲ་ཞིང་བུམ་པ་ཀ་བ་བེ་གཞུ་གདུང་བཅས་པའི་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་བཅུ་

དྲུག་ཡློད་པས་གསེར་སྣམ་དང་མཉམ་པར་བཞེད་ལ། སྒློ་ལློགས་ཀི་རིག་གདློང་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཀ་བ་དང་གདུང་ཡློད་པ་ལས་རིག་པ་ཕ་གུ་གསེར་སྣམ་ཤར་བུ་

མདའ་ཡབ་སློགས་གང་ཡང་མེད་པ་ནི། འདིར་འགམ་ལློགས་སྒློ་དང་མཉམ་པའི་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སློ། །རིག་པའི་འགམ་ནས་འདློད་སྣམ་དམར་པློ་དཔངས་

ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་ཡློད་པ་སྒློ་ཁྱུད་ལ་ཐུག་པར་བསྐློར་བ། ཐེམ་སྐས་སེང་མའི་སེང་

ནས་ཆ་ཆུང་གཅིག་ནང་དུ་དློར་བ་སྒློ་དང་ར་བབས་གཉིས་ཀི་བར་སློང་དང་། དེ་ནས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཆ་ཕྲན་གསུམ་ལ་སེགས་བུ་གྲུ་བཞི་རྔམས་ཆ་ཕྲན་གཅིག །ཞེང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་ཡློད་

པ། དེའི་སེང་ན་བུམ་པ་ལས་འཐློན་པའི་ཀ་བ་མཐའ་གཉིས་ཕྲ་ཞིང་དབུས་ལྡིར་བ་སྒློའི་

གཡས་གཡློན་དུ་གཉིས་རེ་སེ། ཕློགས་རེར་ར་བབས་ཀི་ཀ་བ་བཞི་རེ། བུམ་པ་ཀ་བ་

དང་བཅས་པའི་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་ལྔ། སྦློམས་སུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །ཀ་བ་རེའི་སེང་ན་

གདུང་ཆུང་རེ། དེ་ཡང་སིད་ཆ་ཆུང་ཕེད་གསུམ། ཞེང་ཆ་ཆུང་གཅིག་པ་ལ་འདློགས་

པའི་དར་དཔྱངས་གློས་སྣ་ཚོགས་ལ་བསྒིགས་པའི་ཕེ་ཕུར་ལ་བུའི་ངློས་ལ་གང་པློ་ཆེ། 

དེའི་སེང་ན་སེང་གེའི་སྦར་མློ་གཅིག་གང་པློའི་མགློ་ལ་བཏབ་པ་སྦར་མློ་གཅིག་གདུང་

ལ་འཆང་བའི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པ་ནི་ཀ་རྒྱན་མིན་ཡང་ཀ་བའི་གློ་ན། བིས་ཆ་གཞན་ལ་

ཡློད་པ་ལར་རློ། །གསང་འདུས་ལ་ཐིག་གི་ཕག་ལེན་ལར་ཀ་བའི་གློ་ན་དར་དཔྱངས་

བས་ཀང་ཆློག་ལ། འདིའི་གདུང་ཡང་མ་བས་ཀང་རུང་ངློ་། །གདུང་མི་བེད་ཅིང་དར་

དཔྱངས་བེད་ན་ཤར་བུ་ལ་འདློགས་པ་ཡིན་ནློ། །བིས་ཆ་ལ་གདུང་གི་ས་ཁློངས་མེད་

ངེས་པར་ཡིན་ཀང་བློས་བསང་ལ་གདུང་བེད་པའི་ལུགས་ཡློད་པ་སྔགས་རིམ་

སློགས་སུ་འབྱུང་ལ་དེར་མ་ཟད་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་གི་ཕག་ལེན་དུའང་མཛད་ཡློད་

འདུག་པས། འདིར་དེའི་ཤེས་བེད་ཙམ་དུ་བིས་ཀི་དགློས་ངེས་པ་ནི་མིན་ནློ། །

༼གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་ལུགས་ཀི་ར་བབས།༽

དེ་ནས་གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་གི་ལུགས་བཞིན་ར་བབས་སྣམ་བུ་བཅུ་

གཅིག་བཤད་པ་ལ། གདུང་ཡློད་ན་དེའི་སེང་དང་མེད་ན་ཀ་བའི་སེང་དུ། གསེར་སྣམ་

སེར་པློ་སིད་ལ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གསུམ། དཔངས་སུ་གཅིག །གཡས་གཡློན་ཕི་མཐའ་

ནས་ཕི་མཐའི་བར་གཞལ་བས་ཆ་ཆུང་བཅུ་དྲུག །དེ་བཞིན་ནང་མཐའ་ནས་ནང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མཐའི་བར་གཞལ་བས་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཅིག །དེའི་སེང་དུ་ཤར་བུ་གློང་ལར་གི་རི་མློས་

མཚན་པ་དཀར་པློ་ལ་སྔློན་པློའི་རི་མློ་ཡློད་པ། དེའི་སེང་ན་རིན་པློ་ཆེ་གཞི་དམར་པློ་ལ་

ཟུར་གསུམ་གྲུ་བཞི་སློགས་ཀིས་སྤས་པ་དེ་གཉིས་སིད་ལ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་རེ། དཔངས་

ཆ་ཕྲན་རེ། ནང་མཐའ་ནས་ཕན་ཚུན་བར་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས། དེའི་སེང་ར་རིག་ལང་གུ་

ལ་རའི་རིག་རིས་ནག་པློ་ཡློད་པ་སིད་ལ་ཆ་ཕྲན་ལྔ། དཔངས་ལ་གཅིག །ཤར་བུ་རིན་

ཆེན་རིག་པ་གསུམ་ཕི་མཐའ་མཉམ་ལ། རིག་པའི་ནང་མཐའ་ཕན་ཚུན་བར་ཆ་བརྒྱད། 

གསུམ་པློའི་ཕི་མཐའ་ནས་གཞལ་བས་ཆ་ཆུང་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །

མུན་སྣམ་ནི་བར་སློང་སེ་དཔངས་ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་ཀ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས་

ཕི་མཐའ་བར་ལ་ཆ་ཆུང་བཅུ་བཞི། ཀ་བ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་ཕིར། ཀ་བའི་ནང་མཐའ་

ཕན་ཚུན་བར་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས། དེས་མུན་སྣམ་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་། ཀ་བ་རྣམས་

ཕློགས་མདློག་ཕི་ནང་དུ་གཉིས་སྒིགས། ཀ་བ་དེའི་གློ་སེ་ནང་གི་བར་སློང་ལ། སེངེ་

དང་། སེངེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། ར་བ། མིའམ་ཅི་ཕློ་མློ་སློགས་ཀིས་སྣམ་བུ་གློང་མ་

འདེབས་པའི་ཚུལ་ཅན། དེའི་སེང་ཝ་རནྜ་སིད་ཆ་ཕྲན་ལྔ། དཔངས་ལ་གཅིག །ནང་

མཐའ་ཕན་ཚུན་བར་ཆ་ཕྲན་དྲུག །ཕི་མཐའ་ཕན་ཚུན་བར་ཆ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག །ཁ་དློག་

སྣ་ཚོགས་པ་ལེ་ཕྲུག་གི་རི་མློ་ཅན། ཡང་དེའི་སེང་གི་མུན་སྣམ་སྔར་ལར་དཔངས་ཆ་

ཕེད་གཉིས། ཀ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་མཐའི་བར་ཆ་བཅུ་གཉིས། ནང་མཐའ་ཕན་ཚུན་

བར་ཆ་བཅུ། འདིའི་སེང་ངློས་ནས་ཕན་ཚུན་འབེལ་ཞིང་། འློག་ངློས་ནས་མ་འབེལ་

བར། ཀློག་པློས་བར་ཆློད་པའློ། །འདི་ཡན་གི་སྣམ་བུ་རྣམས་བར་མ་ཆད་པར་ཐལ་

རྒྱུགས་སུ་ཡློད་པའི་ཤར་བུ་རིན་ཆེན་རིག་པ་གསུམ་དང་དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ། སིད་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དུ་ཆ་བཅུ་བཞི་རེ། ཁ་དློག་དང་རི་མློ་སློགས་སྔར་ཇི་ལར་རློ། །མདའ་ཡབ་སིད་ལ་ཆ་

ཕྲན་བཅུ། དཔངས་སུ་གཅིག །དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པའི་པདྨ་ཕེད་པའི་

དབིབས་ཅན་དཀར་པློ་ཕི་ནང་དུ་བཅུ་རེ། མཐའ་གཉིས་སུ་གསུམ་རེ་བསྒིགས་པའི་

འདབ་མ་རེའི་མཐུག་རྔམ་ཆ་ཕེད་རེ། དེའི་སེང་དུ་ཐློག་བཀབ་པ། དེའི་དབུས་སུ་པད་

ཟླའི་གདན་ལ་འཁློར་ལློ་སེར་པློ་རིབས་བཅུ་པ་ཡུ་བ་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ལ་ཆ་

ཕྲན་གཅིག་ཡློད་པ། དེའི་གཡས་གཡློན་ཆ་ཕེད་རེ་ན། རི་དྭགས་ཕློ་མློ་སེར་པློ། མིག་

འཁློར་ལློའི་རེ་ལ་ལ་བ་མགིན་པ་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དེའི་

ལུས་ལ་ཡང་ཆ་ཕྲན་གཅིག་གློ །རི་དྭགས་ཕློའི་མགློ་ལ་བསེ་རུ་ལ་བུའི་རྭ་གཅིག་ཡློད་

པ། དེའི་མཇུག་མའི་མཐར་མདའ་ཡབ་གཉིས་རེ་ཡློད་པའློ། །

མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེ་དང་། དྭགས་པློ་དགེ་བཤེས་སློགས་ཀིས་འདིའི་མདའ་

ཡབ་གཉིས་པློ་ལས་ངློས་དང་ཟུར་གི་མདའ་ཡབ་སློགས་མ་བཤད་ཀང་འདིར་ལང་

སྐྱའི་ཁིད་ཡིག་ལར་རློ། །ར་བབས་ཀི་ནང་གང་རྒྱབ་ཀི་ཀློག་པློ་ནི་ནང་མཐའ་ཇི་ལར་

དུ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་པའི་ཀློག་པློ་སེར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་དུ་མས་ཕྲ་བཏབ་པ་མར་སྣེ་གསེར་

སྣམ་གི་སེང་ཟུར་ནས་གདློང་འཐེན་བ་བ་ཕག་ལེན་དང་། གང་རྒྱབ་ཀི་ངློས་སུ། སིད་

ཆ་ཕྲན་དྲུག་པའི་བ་བེ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ཞེང་འློག་རྒྱ་དང་མཉམ་པའི་སྣེར་རིན་པློ་ཆེས་

སྤས་པའམ། ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་འཕང་བའི་དྲྭ་བ་དང་དྲྭ་ཕེད་སློགས་ཀང་ཡློད། ར་

བབས་ཀི་ཀ་བ་དང་། གང་རྒྱབ་ཀི་ནང་རྣམས་ཕློགས་མདློག །རི་དྭགས་ཀི་མཇུག་

གི་མདའ་ཡབ་ནང་མའི་སེང་དུ། སྤེའུ་ཁ་ནང་བལས་ཀིས་བཟུང་བའི་གདུགས། ཡུ་བ་

ལ་ཆ་ཕྲན་གསུམ། དར་ལེའི་ཤམ་བུ་དང་བཅས་པའི་གཡློགས་ལ་ཆ་གཉིས། ཟླ་ཚེས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རིན་པློ་ཆེ་རློ་རེའི་རེ་མློ་དང་བཅས་པའི་ཏློག་བས་པ། མདའ་ཡབ་ཕི་མའི་སེང་དུ་བུམ་

པ་ལས་འཐློན་པའི་ཆ་ཆུང་གཅིག་ཡློད་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན། དེ་བཞིན་དུ་

རིག་པ་གཉིས་དང་། ཝ་རན་གི་སེང་དུ་ཕི་ནང་དུ་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་གཉིས་

གཉིས་ཏེ་ར་བབས་དེའི་སེང་ན་རྒྱལ་མཚན་བཅུ་དྲུག་རེ། བ་དན་བཅུ་དྲུག་རེ། 

གདུགས་གཉིས་རེ་ཡློད། དེ་ལས་ཉུང་བའི་ལུགས་ཀང་ཡློད་འདྲའློ། །ར་བབས་ཀི་

སྣམ་བུ་རྣམས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་རེ་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་ཐློག་འབུབ་ཚུལ་ལ། ར་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འཕྲད་པ་ནས་ནང་དུ་སྒློ་

ཚད་གཅིག །དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་ལྔ་རེ་སློང་མཚམས་སུ། ཤར་དུ་འཁློར་

ལློ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་པདྨ། བང་དུ་རྒྱ་གམ་གིས་མཚན་པའི་ཀ་བ་དཀར་སེར་

དམར་ལང་གཉིས་རེ་བེ་གཞུ་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅློ་ལྔ། དེའི་སེང་དུ་

ཐལ་རྒྱུག་ཏུ་སློང་བའི་གདུང་རིང་སིད་ཆ་ཕྲན་སློ་བཞི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པ་

བཀལ་བའི་སྣེར་གསེར་གི་སྐེ་རགས་སེང་མ་གཉིས་ལ་ཧ་བརློལ་ནས་གསེར་སྐད་

འློག་མ་གཉིས་ལ་བཀལ། སྒློ་ཁྱུད་གཡས་གཡློན་དུ་བཀལ་བའི་སྒློ་ཁྱུད་ཕི་ནང་དུ་

གདུང་གཉིས། སྒློ་ལློགས་གཡས་གཡློན་གི་སྣེར་བཀལ་བའི་གདུང་གློང་བཤད་ཀི་

སེང་དུ་ལམ་སྣེ་ཕི་མ་དང་། ལམ་སྣེ་ནང་མ་སྒློ་ཁྱུད་ཀི་གདུང་ཕི་མ་དང་སྒློ་འགམ་

གཡས་གཡློན་ལ་བཀལ་བའི་སྒློ་ཁང་གི་ཐློག་འབུབ། སྒློ་ཁྱུད་ཀིི་གདུང་ཕི་ནང་གི་

བར་ལ་ལམ་བཞི་འཕྲེད་ལ་བཏང་བས་ཁློ་ཁང་གི་ཐློག་འབུབ། ལམ་སྣེ་ཕི་མ་གསེར་

སྣམ་དང་སྒློ་ཁྱུད་ཀི་གདུང་ནང་མ་ལ་བཀལ་ཞིང་ལམ་སྣེ་ནང་མ་གདུང་རིང་ལ་བཀལ་

ཏེ། ཕི་ཁམས་གྲུ་བཞི་པའི་ཐློག་འབུབ། འདི་ལ་ཕློགས་རེ་རེ་ལམ་ཉེར་བརྒྱད་རེ་ཡློད་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

པར་བཤད། སྒློ་ཁྱུད་ཀི་གདུང་ཕི་མའི་འློག་ཏུ་སྒློའི་རུ་བཞི་སྒློ་གེགས་དང་བཅས་པ་

ཕེ་ཚེ་ཕིར་གེས་པའི་ཡ་ཐེམ་གི་སེང་དུ་ཤར་དུ་འཁློར་ལློ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་

པདྨ། བང་དུ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་རྣམས་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པ་བཞི་བསྒིགས་གཉིས་བརེགས་

བ། རུ་བཞི་ལ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་པ། སྒློ་གེགས་གཉིས་ལས་གེགས་བུ་རེ་རེ་ལ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་

ཕེད་གཉིས་སྒློ་འགམ་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གསུམ་རེ་ཡློད་པའློ། །ར་

ཚངས་འཕྲད་པ་ནས་ནང་དུ་སྒློ་ཚད་གཉིས་དང་། དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་

གཉིས་རེ་སློང་བར། ཀ་ཆུང་བེ་གཞུ་འཁློག་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཞི་རེ་

ཡློད་པ་ཕློགས་རེ་གཉིས་རེ་བཙུགས་པའི་སེང་དུ་གདུང་འཁློར་ཟླུམ་པློ་དང་། རློ་རེས་

མཚན་པའི་གདུང་བཞི་མིག་མང་རིས་སུ་བཏང་བའི་རྔམ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པ་སེ་ལྷ་

སྣམ་ནང་མ་གར་བུ་ཟླུམ་པློའི་ཐློག་འབུབ། འློག་ཏུ་ཀ་ཆུང་གི་བར་རློ་རེ་རེ་གསུམ་པའི་

ཕྲེང་བས་བཀང་ལ། གར་བུ་ཟླུམ་པློའི་སེང་མཐཪ་ཡང་རློ་རེ་རེ་གསུམ་པའི་ཕྲེང་བ་ཆ་

ཕྲན་གཅིག་གིས་ཟླུམ་པློར་བསྐློར་བའི་བར་འློག་གི་ཀ་ཆུང་གི་ཐད་དུ་བཙུགས་པའི་

ཤར་དུ་འཁློར་ལློ། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེ། ནུབ་ཏུ་པདྨ། བང་དུ་རྒྱ་གམ་གིས་མཚན་པའི་ཀ་

བ། དཀར་སེར་དམར་ལང་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་བེ་གཞུ་འཁློག་གདུང་འཁློར་ཟླུམ་

པློ་བཅས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག །གཞུ་འཁློག་གི་སེང་གི་གདུང་འཁློར་ལ་

ཟུག་པའི་གདུང་བཞི་མིག་མང་རིས་སུ་ཡློད་པ་ལ་ལམ་དང་དྲལ་འདམ་སློགས་མེད་

པར་གདུང་གི་འློག་ཏུ་གནམ་རྒྱན་བའློ། །དེ་ལ་བུའི་ལྷློ་བང་གི་གདློང་སྣེ་འློག་གི་ཀ་

བའི་ཐད་དུ་བཙུགས་པའི་ཀ་བ་གསེག་ཀ་ཅན་གཉིས་གཉིས། ཆ་ཕྲན་དྲུག་པ་རེ་

གཉིས་གཉིས། ཆ་ཕྲན་དྲུག་པ་རེ་གཉིས་ཀི་བར་སྒློ་ཚད་ཙམ་གིས་མ་རེག་པར་དེ་ལ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སྒློག་གདུང་བཏང་བའི་སེང་དུ་གདུང་གི་སྣེ་མློ་ལྷློ་བང་དུ་ཟུག་པ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་བཞི། 

སིད་དུ་བཅུ་དྲུག་ལྷག་ཙམ། དཔངས་སུ་གཅིག་ཡློད་དམ་སམ་ལ། འདིའི་དཔངས་

མཁས་པ་འགས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་དང་། འགའ་ཞིག་གིས་ཀ་བ་གསེག་ཁ་ཅན་

གདུང་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ལ་དྲུག་ཏུ་བཤད་ཀང་། རྒྱ་མཉམ་དཔངས་མཉམ་དུ་

ཆ་ཕྲན་སློ་གཉིས་རེ་ཡློད་དགློས་ཕིར། སྔ་མ་ལ་ཕེད་ལྷག་པ་དང་། ཕི་མ་ལ་གཅིག་

ཆད་དམ་སམ་པས་དཔྱད་དགློས་ལ། གདུང་དེའི་སྣེ་མློ་ཆུ་སིན་གི་མགློ་བ་བ་ཕག་

བཞེས་དང་། ཕི་ཁམས་གྲུ་བཞི་པའི་ཁ་གདངས་ལ་ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པའི་

དཔངས་ལ་ཆ་ཆུང་ལྔ་ཡློད་པར་བར་ཐག་ཇི་ལར་འཚམས་པ་བཙུགས་པའི་སེང་ནས་

གདུང་ཕློགས་བཞིར་གྲུ་བཞིར་བཏང་བ་ལ་ལམ་གི་མར་སྣེ་དང་། ཡར་སྣེ་ཤར་ནུབ་

ཀི་ཕློགས་ནས་སེང་གི་གདུང་རིང་དང་། ལྷློ་བང་ནས་སྒློག་ཐུང་ལ་བཀལ། འདི་ལ་

ཟུར་ལམ་སློགས་ཞལ་ལས་ཤེས་དགློས་སློ། །དེ་ལར་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ཐློག་ཕུབས་པས་

ཕི་ཁམས་ཀི་ཐློག་ནློན་ཙམ་རེ་བའློ། །རྒྱ་ཕིབས་ཀི་མཐར་པད་འདབ་ཕེད་པའི་

དབིབས་ཅན་གི་ཆུ་སྐྱློར་དང་། འློག་ཏུ་ཤར་བུའི་རྣམ་པ་སློགས་བ་ཞིང་། གདུང་རིང་

གི་སེང་དབུས་འདུས་པའི་རྒྱུད་བཞུགས་པའི་ཁང་བུ་གྲུ་བཞི་རིན་པློ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པ། 

རྒྱར་ཆ་ཕྲན་གསུམ། དཔངས་སུ་གཉིས། དེའི་སེང་དུ་རིན་པློ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་ཆ་ཕྲན་

གཅིག །དེའི་སེང་དུ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པའི་ཏློག་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་བའློ། །ཡང་ལུགས་གཅིག་

ལ་ཆ་དགུ་པའི་འློག་ཏུ་རིན་པློ་ཆེ་པདྨ་རཱ་ག་སློགས་ཡློད་པར་གསུངས། ཕི་མ་ལར་

ན། རློ་རེ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་གསུམ་ལ་སྒློ་ཚད། ཁང་བུ་ལ་གཉིས། འློག་གི་གར་བུ་

ཟླུམ་པློ་ལ་བཙུགས་པའི་ཀ་བ་བེ་ཕུལ་གདུང་བཅས་ལ་བཅློ་ལྔ་བ་བར་གསུངས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

སློ། །འདི་ལ་ཆ་ཕྲན་ད་དུང་ལྷག་པར་སྣང་བས་དཔྱད་པར་བའློ། །

རིག་པའི་འགམ་དུ་ཆ་ཕྲན་བཞི་དློར་ནས་ལྷ་སྣམ་ཅུང་ཟད་འབུར་བ་སེ། དེ་

ཡང་རིམ་པ་གཉིས་པའི་གྲྭ་ལ་ཆ་ཆུང་གི་བཞི་ཆ་རེའི་མཐློ་དམན་བ་བར་གསུངས་

སློ། །ཕིའི་གྲྭ་བཞིའི་གཡས་གཡློན་ན་ཚངས་ཐིག་ལས་གཡས་གཡློན་དུ་སྒློ་ཚད་རེ་

དློར་བའི་སར་བུམ་པ་སེར་པློ་སྒློ་ཚད་རེ་ཡློད་པ་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་འགློད་དགློས། 

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སེང་གི་གཡས་གཡློན་དུ། གསེར་བུམ་ལས་འཐློན་པའི་རིན་པློ་

ཆེའི་ཡུ་བ་ལ་དར་ལེ་སུམ་གཤིབས་སུམ་ཁུག་གི་འཁློག་དང་ལྡན་པའི་སྣེར། ངང་པ་

དང་། སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ། ཀླུ་ཟ་བའི་མཁའ་ལྡིང་། ཉ་སྤུ་ཅན། ཆུ་སིན་དུང་གི་

ལུས་ཅན་སློགས་མཚན་མ་ཡློད་པ། རེར་ཟླ་ཕེད་རིན་པློ་ཆེ་དང་། རློ་རེ་རེ་ལྔ་ཕེད་

པའི་ཏློག་ཅན་གི་རྒྱལ་མཚན་དང་། སློག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པའི་བ་དན། ཡུ་

བ་ཏློག་དང་བཅས་པ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ལྷག་ཅན་གཉིས་རེ་སེ་ཕློགས་རེར་བཞི་རེ་ཡློད་

ལ། ཟུར་རྣམས་སུ་སྤེའུ་ཁ་ནང་བལས་ཀིས་བཟུང་བའི་ཡུ་བ་ཆ་ཕྲན་གསུམ། 

གཡློགས་ཆ་ཕྲན་གཉིས། ཏློག་སྔར་དང་འདྲ་བའི་གདུགས་དཀར་པློ་རེ། ལམ་རྣམས་

ཀི་ནང་སྣེ་ནློར་བུ་དགའ་འཁིལ་བ་བ་དང་། ལམ་གིས་བཀབ་པའི་སེང་དྲལ་མ་དང་

ཐློག་འདམ་བ་བ་ནི་ཕློགས་ཀུན་ལ་ཤེས་དགློས་སློ། །

འདློད་སྣམ་ལ། མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་བཅུ་དྲུག་ཞལ་ནང་དུ་ཕློགས་པ་རུས་རྒྱན་

ཅན། དེ་ཡང་གྲུབ་ཆེན་ཛ་ལནྡྷ་རི་པས། པི་ཝཾ་འགིང་མ་སྔློན་མློ་སེ། །གླུ་མ་གིང་བུ་

སེར་མློ་ཉིད། །གར་མ་སྔློན་མློ་ལང་ཁུ་ཉིད། །སྒེག་དང་རྫ་རྔ་དཀར་ཞིང་དམར། །གར་

མ་ལག་པ་པད་དཀློར་ཏེ། །གླུ་མ་ཏིང་ཏིང་ཤག་དང་བཅས། །བདུག་པ་མ་སྔློ་མེ་ཏློག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དཀར། །མར་མེ་མེ་ཡི་འློད་དང་འདྲ། །དྲི་མ་རློ་མ་ཁ་དློག་དམར། །རེག་དང་མེ་ཏློག་

ལང་དང་དཀར། །ཆློས་མ་དཀར་དང་རང་རགས་ཀི། །ཀུན་ཀང་ལག་པ་གཉིས་

པའློ། །ཞེས་པ་ལར་བའློ། །རིག་པའི་ཕི་ནང་གི་ཟུར་རྣམས་སུ་ཟླ་ཕེད་དཀར་པློ། རིན་

པློ་ཆེ་དམར་པློ་ཟུར་བརྒྱད་པ། རློ་རེ་སེར་པློ་ཕེད་པའམ་ཡློངས་རྫློགས། དེ་རྣམས་ཆ་

ཕྲན་རེ། ར་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན། འདློད་སྣམ་གི་ཕིར། བུམ་པ་དཔངས་དང་ལློ་

བའི་རྒྱར་སྒློ་ཚད་རེ་ཡློད་པ་ལས་འཐློན་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་དབུས་དང་མཐར་

ཡལ་ག་བདུན་ཡློད་པའི་དབུས་ཁིམ་བདག་དམར་པློ་མཛོད་འཛིན་པ་ཁ་ནང་ལ། 

མཐའི་ཡལ་ག་དྲུག་
༡
ལ་འཁློར་ལློ་སེར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ། ནློར་བུ་

༦
སྔློན་པློ་ཟུར་

བརྒྱད། བུད་མེད་སྔློ་སངས། གང་ཆེན་
༣
དཀར་པློ་མཆེ་བ་དྲུག་ལྡན། ར་

༥
ལང་གུ། 

དམག་དཔློན་༤ནག་པློ་གློ་ཆ་ཅན་རལ་གི་དང་མདུང་ཐློགས་པ། ཤིང་གི་སེང་དུ་གྲུབ་

ཆེན་རྒྱན་དྲུག་ཅན། དེ་ཡང་རང་རང་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་པའི་མདློག་དང་ཕག་རྒྱ་ཅན། 

དེའི་སེང་དུ་སྤིན་གི་གསེབ་ནས་ལུས་ཕེད་འཐློན་པའི་ལྷ་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་

རྣམས་ཁློན་བརྒྱད་རེ་ཡློད་དློ། །སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་འློག་གཞི། པདྨའི་ལེ་བ་ལང་གུ་གེ་

སར་སེར་པློ། འདབ་མ་ཕློགས་བཞིར་དམར། མེ་རླུང་གཉིས་སེར། དབང་ལྡན་

ནག །བདེན་བལ་ལང་། ཕློགས་ཀི་རྭ་རེ་ནས་བཟུང་སེ་དམར་སྔློ་ལང་སེལ་བ། 

མཚམས་ཀི་པདྨའི་ཁ་དློག་རང་སློར་བཞག་པ། ཁློན་འདབ་མ་རེ་བཞི། དེའི་ཕིར་རློ་

རྭ་ལ་རློ་རེ་བཅུ་དྲུག་སྦེལ་བ། དེའི་ཕི་རློལ་ཏུ་འློད་ཕྲེང་ངམ་མེ་སློ་གཉིས། དབང་ལྡན་

᪄ས་ᨵས་᪠སྐློར་གི་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔློ་སེལ་བ། འློད་ཕྲེང་ལ་ཞེང་སྒློ་ཚད་

གཅིག །རློ་རྭ་ལ་གཉིས། པདྨའི་འདབ་མ་ལ་གཉིས། འདབ་མའི་ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

མཐའི་བར་སྒློ་ཚད་ཉེར་གཅིག །ལེ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་མཐའི་བར་སྒློ་ཚད་ཉི་ཤུ། རློ་

རྭ་ལ་ཆ་ཆུང་གཅིག་དང་། པད་འདབ་ལ་གསུམ་བེད་པའི་ཕག་བཞེས་ཀང་ཡློད། གང་

ལར་ཀང་འློད་ཕྲེང་གི་མཐའ་ནས་མཐར་སྒློ་ཚད་ཉེར་བཞི་ཆ་ཆུང་གློ་དྲུག་སེ་ཐིག་སྐུད་

རིང་བའི་ལུགས་སློ། །པདྨའི་བར་སློང་ནི་ཆློས་འབྱུང་གི་ནང་མཚོན་བེད་ཡིན་པས་

དམར་པློར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལར་གསང་བ་འདུས་པ་འཕགས་ལུགས་ཀི་བློས་བསང་

གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་བཤད་ཟིན་ལ། ལྷའི་གདན་དང་། ལྷའི་སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་སློ་

སློའི་མཚོན་དློན་སློགས་གལ་ཆེ་ནའང་། སྒྲུབ་ཐབས་དང་བསྐྱེད་རིམ་སློགས་ལས་

འབྱུང་བ་ལར་ལ་སྒློམ་པ་དང་བློས་བསང་གི་ཚེ་གཙུག་ཏློར་འཁློར་བསྒྱུར་རྒྱ་ཕིབས་

ཀི་ནང་དུ་དང་། གནློད་མཛེས་གར་བུ་ཟླུམ་པློའི་ཁློང་སེང་གི་དབུས་སུ་འགློད་དེ་

གཞན་རྣམས་གློ་ས་བས་མ་བཀློད་ལ། འདི་རྣམས་གློ་ས་བ་གཙོ་བློར་བས་ནས་

བསྐྱེད་རིམ་ཆེན་མློ་དངློས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ལང་སྐྱའི་ཁིད་ཡིག །བློས་བསང་གི་སྐློར་

སློགས་ཡིག་ཆ་དུ་མ་དང་བསྟུན། དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་པའི་ཕག་བཞེས་བིས་ཆ་ལ་

ཇི་ལར་ཡློད་པ་ལར་གིས་ཟུར་བརྒྱན་ནས་བཀློད་པའློ། །

༼འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བློས་བསང་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ དེ་ནས་དཔལ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཆེན་པློ་བཅུ་གསུམ་མའི་དཀིལ་འཁློར་

གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འློག་གཞིའི་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལེ་བ་

ལང་གུ་རྒྱར་ཆ་ཕྲན་བརྒྱད་ཅུ་གེ་སར་སེར། པད་འདབ་ཕློགས་བཞི་དམར། མེ་རླུང་

སེར། དབང་ལྡན་ནག །བདེན་བལ་ལང་བས་པའི་ཕློགས་རྭ་ནས་གཡས་སྐློར་དུ་

དམར་སྔློན་ལང་སེལ་བའི་རེ་བཞི། ཞེང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་ག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དྲུག་བེད་པ་ཕག་ལེན་དང་། དེའི་ལེ་བར་རློ་རེའི་ལེ་བ་སྔློན་པློ་གྲུ་བཞི། མཐའ་ནས་

མཐར་ཆ་ཆེན་བཅུ་གཉིས། དཔངས་ཆ་ཆེན་ལྔ། ཕློགས་བཞིའི་དབུས་ནས་དབུས་རྭ། 

ར་བར་ཆ་ཕྲན་གསུམ། དབུས་ལ་བཞི། རེ་ལ་གཅིག །དབུས་ནས་ཕློགས་སློ་སློར་ཆ་

ཕྲན་དྲུག་སློང་བ་ནས་ནང་མཐའ་ཐློན་པའི་ཕློགས་རྭའི་ར་བར་ཆ་གཉིས། དབུས་ལ་

གསུམ། རེ་ལ་གཅིག་ལས་དམན་ཙམ། རྭ་ཐམས་ཅད་སིད་ལ་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡློད་

ཀང་། ཕློགས་རྭ་གུག་པའི་ཆས་གཉིས་འཁུམ། ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་འཐློན་པ། རྭ་

རྣམས་ཕློགས་མདློག་ཅན་ནློ། །ལེ་བའི་དབུས་ནས་ཕློགས་སློ་སློར་ཆ་ཆེན་བཞི་རེ་

སློང་མཚམས་སུ། ཕི་ནས་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔློ་བའི་རིག་པ་ལྔ་སྦགས་ཞེང་ཆ་

ཕྲན་གཅིག །དཔངས་བཅུ་གསུམ། དེའི་སེང་ཕ་གུ་གཞི་དམར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་ཟུར་

གསུམ་གྲུ་བཞི་སློགས་ཀིས་སྤས་པ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་ཕེད་རིག་པ་ལས་ཕིར་

ཐལ་བ། དཔངས་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དེའི་སེང་གསེར་གི་སྐ་རགས་བཞི་བརེགས་ཞེང་

ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་རིན་པློ་ཆེ་བདུན་ལྡན་འློག་ཏུ་རློའི་སིང་པློ་སྨུག་པློའི་ཀ་བ་ཕི་ནང་

རྐྱང་བསྒིགས་ཅན། དེ་ལ་མུ་ཏིག་དམར་པློའི་བེ། དེའི་སེང་སྤུག་གི་གཞུ་འཕྲེད་ལ་

བཏང་། དེའི་མཆློག་མ་གཉིས་སུ་ཤེལ་གི་ཀ་ཆུང་རེ། དེ་ལ་བྷཻཌཱུརྱའི་བེ། དེའི་སེང་

དངུལ་གི་གཞུ་གཞུང་ལ་བཏང་བ་བར་ཐག་ཇི་ལར་མཚམས་པ་དང་ཟུར་བཞིར་སྔར་

ལར་ཀ་བ་དང་བེའི་སེང་། སྤུག་གི་གཞུ་བསྣློལ་མ། དེའི་མཆློག་མ་བཞིར་ཤེལ་གི་ཀ་

བ་བེ་བཅས་ཀི་སེང་དངུལ་གི་གཞུ་འཁློག །དེའི་སེང་གསེར་སྣམ་ལེབ་མློ་བརྐྱངས་

པ། དེ་འདྲ་བཞི་བརིགས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་གཉིས། རིག་པའི་ར་བ་ནས་འདི་བར་

ཆ་བཅུ་དྲུག །དབུས་ནས་རིག་འགམ་བར་ཡང་བཅུ་དྲུག་སེ་རྒྱ་ཕེད་དཔངས་མཉམ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

མློ། །ར་ཚངས་འཕྲད་མཚམས་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་རེ་སློང་བར། གཞི་ནག་པློ་ལ་

གསེར་གི་རློ་རེས་གང་བའི་ཕྲེང་བ་ཟླུམ་པློ། དབུས་ནས་ཕློགས་སློ་སློར། ཆ་ཆུང་

བཞི་དང་སུམ་ཆ་རེ་སློང་བའི་མཚམས་སུ་སྔར་ལ་བུའི་སྣམ་བུ་མིག་མང་རིས་སུ་

བཏང་བའི་སྣེ་རློ་ཕྲེང་ཟླུམ་པློ་ལ་ཟུག་པ། དེ་རྣམས་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ། ཟླུམ་པློ་

དང་སྣམ་བུ་འཕྲད་མཚམས་ནས་ཐློན་པའི་ཀ་བ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ། དཔངས་བཅུ་གཉིས་

རེ་ཡློད་པ་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་ཕློགས་མདློག་འཁློར་ལློ་རིན་པློ་ཆེ་པདྨ། རལ་གི་སློ་

སློས་མཚན་པ། དེའི་སེང་བེ། གཞུ་ཐུང་། གཞུ་རིང་འཁློག་པློར་བཏང་བ་གསུམ་ཀའི་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་གཉིས། དེའི་སེང་སྔར་ལ་བུའི་གདུང་ཟླུམ་གདུང་རིང་མིག་མང་རིས་

བཅས་དཔངས་ཆ་ཆུང་རེ་ཡློད་པ་བཀལ། གདློང་རིང་གི་སྣེ་སློ་སློར་གསེར་སྣམ་དང་

པློ་གཉིས་ལ་ཧ་བཏློན་ནས་བཀལ། དེ་ནས་ཐློག་དབུབ་པ་ནི། ལམ་གི་ཕི་སྣེ་གསེར་

སྣམ་ལས་ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་ཕིར་ཐལ་བ་ལ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་བས་པ་རྔམ་ཞེང་ཆ་ཕེད་

རེ་ཡློད་པ། ཕློགས་རེ་ཉེར་བརྒྱད་ཀི་ནང་སྣེ་གདུང་འཁློར་དང་གདུང་རིང་ལ་བཀལ་

ནས་ཆ་ཕེད་ཀི་དྲལ་འདམ་བས་ལ་ཕི་ཁམས་གྲུ་བཞིའི་ཐློག་དབུབ། ཡང་གདུང་

འཁློར་ལ་ལམ་སྣེ་ཕི་མ་དང་། རེའུ་མིག་གྲུ་བཞི་པ་དང་གདུང་གི་སྣེ་གཡས་གཡློན་ལ་

ལམ་སྣེ་ནང་མ་བཀལ་བའི་སྣེར་ནློར་བུ་མེ་འབར་དང་དགའ་འཁིལ་བ། ལམ་རྣམས་

ཕློགས་མདློག །ཐློག་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཟུར་རྣམས་སུ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་དང་ཞེང་

ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པའི་ཟུར་ལམ་ཁ་བློ་ཕེད་ཕེད་ཕློགས་མདློག །ནང་སྣེ་རེའུ་མིག་གྲུ་

བཞི་ལས་ཆ་ཕྲན་རེ་ནང་དུ་ཐལ་བའི་སེང་ན་བཙུགས་པའི་རྒྱ་ཕིབས་འདེགས་བེད་ཀི་

ཀ་བ་གསེག་ཁ་ཅན་སློ་སློའི་མགློ་དབུས་སུ་དུད་པ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་དང་དཔངས་བཅུ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རེ་ཡློད་པ། མས་ནས་ཆ་དགུ་སློང་མཚམས་སུ་སྒློག་ཐུང་ལྷློ་བང་དུ་བཏང་། ཀ་བ་

རྣམས་རེ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀིས་མ་རེག་པའི་སེང་དུ་གདུང་ལེབ་ཞེང་ལ་སྒློ་ཚད་རེ། 

སིད་བཅུ་ཡློད་པ་བཀལ་བའི་སྣེ་ལྷློ་བང་དུ་སློང་བ་ལ་ཁྱུང་མགློ་རྭའི་བར་ནློར་བུ་ཡློད་

པ་བ་ཞིང་། རེའུ་མིག་གྲུ་བཞིའི་ཁ་གདངས་སུ། ཀ་ཆུང་བེ་གཞུ་དང་བཅས་པའི་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་ལྔ་རེ་བར་ཐག་ཇི་ལར་འཚམ་པ་བཀློད་པའི་སེང་ཆ་ཕྲན་གཅིག་པའི་

གདང་ལེབ་ཕློགས་བཞིར་བཏང་། སྒློག་ཐུང་གི་མཚམས་ནས་གདུང་འཁློག་བཞི་

བཏང་བའི་སྣེ་འློག་གི་གདུང་ལེབ་ལ་བཀལ། རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ལམ་སྣེ་སེང་གི་གདུང་ལེབ་

དང་འཁློག་གདུང་ལ་བཀལ། འློག་སྣེ་འློག་གི་གདུང་ལེབ་ལ་བཀལ་བ་ཤར་ནུབ་ཀི་

ངློས་དང་། ལྷློ་བང་གི་ལམ་ཡར་སྣེ་སྒློག་ཐུང་དང་མར་སྣེ་འློག་གི་གདུང་ལེབ་ལ་

བཀལ། སྒློག་ཐུང་གི་ཐློད་དུ་བར་སློང་ལུས་པ་ཁྱུང་མགློའི་ཁ་ནས་འཕང་བའི་དྲྭ་བ་དྲྭ་

ཕེད་ཀིས་བསྒིབ་པར་བ། སེང་གི་གདུང་ལེབ་ཀི་དབུས་སུ་རྒྱུད་བཞུགས་པའི་ཁང་

ཆུང་རྒྱ་དཔངས་སྒློ་ཚད་རེ་སྒློ་ཤར་དུ་བསན་པ། དེའི་སེང་ནློར་བུ་སེར་པློ་ཆ་དགུ་པ་

ཆ་ཕྲན་གཅིག །དེའི་སེང་རློ་རེ་ཕ་ལམ་ལས་གྲུབ་པའི་རློ་རེ་རེ་ལྔ་ཡློངས་རྫློགས་ཆ་

ཕྲན་གཅིག་པའི་ཏློག །དེ་ལར་ཟུར་ལམ་ནས་ཏློག་གི་བར་ཆ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག །ཀ་བ་

གསེག་ཁའི་གུག་པའི་ཆ་ལ་ཆ་ཆུང་ཕེད་གཉིས་འཁུམ་པའི་དབང་གིས་ཕེད་བརྒྱད་

དུ་བརིས་པའློ། །

དེས་ན་རིག་པ་ཕན་ཚུན་བར་ཆ་ཕྲན་སློ་གཉིས། རིག་པའི་ར་བ་ནས་ཏློག་གི་

བར་ཡང་སློ་གཉིས་ཏེ་རྒྱ་དཔངས་མཉམ་མློ། །ཕིའི་ལམ་སྣེ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་འགུག་ནས་

ཁ་འགུག་ཏུ་འཕང་བའི་དྲྭ་བ་གཉིས་གཤིབས། དབུས་སུ་ནློར་བུ་སྦློམ་པློ་བརྒྱུས་པ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དང་། དྲྭ་བའི་དབུས་སུ་ཟླ་ཕེད་རིན་པློ་ཆེ་རློ་རེ་རྣམས་ཀིས་མཚན་པའམ། འཁློར་ལློ། 

རློ་རེ། རིན་པློ་ཆེ། པདྨ། རལ་གི་རྣམས་ཀིས་མཚན་པ། ཁ་དབུས་ནས་དྲྭ་ཕེད་གསུམ་

གི་སྣེར། དྲིལ་བུ་དང་རྔ་ཡབ་ཀིས་མཚན་པ། ལྔ་གཤིབས་ལར་ན། དབུས་སུ་རིན་པློ་

ཆེ། དེའི་གློ་གཡས་གཡློན་འཕན། དེའི་གཡས་གཡློན་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བ་སེ། དབུས་

མ་རྣམས་ཀིས་ཕ་གུ་ལ་རེག་ཙམ་བའློ། །ལམ་སྣེའི་སེང་སར་ཡང་ལམ་ཐུང་སིད་ཆ་

ཕྲན་གཉིས། དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་རེ་ཡློད། ཆ་ཕྲན་ཕེད་འློག་མ་ལས་ཕིར་ཐལ་བ། 

དེའི་སེང་བ་འདབ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་པ་ཁློར་ཡུག་ཏུ་ཡློད་པའི་འློག་སྣེར་ཤར་བུ་དཀར་པློ་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ། དབིབས་སྤི་བླུགས་མགློ་མཇུག་ལྡློག་པ་ལ་བུ་འཕང་བ། བ་

འདབ་ཀི་སེང་དུ་མདའ་གཡབ་དཀར་པློ་པད་འདབ་ཕེད་པའི་དབིབས་ཅན་གེན་དུ་

བསངས་པ། དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་འཐུག་རྔམ་ཕེད་རེ་ཡློད་པའློ། །མདའ་ཡབ་ཀི་

སེང་ཟུར་བཞིར་སྤེའུ་ཁ་ནང་ལས་གདུགས་བཟུང་བ། སྤེའུ་ཡུ་བ་གདུགས་ཏློག་

བཅས་དཔངས་ཆ་ཕྲན་གསུམ་རེ། གཡློགས་ལ་གཉིས་ཡློད་པ། སྒློའི་གཡས་གཡློན་

དུ། གསེར་བུམ་ལས་འཐློན་པའི་རྒྱལ་མཚན་རེ་དང་བ་དན་རེ་སེ་ཕློགས་རེར་རྒྱལ་

མཚན་གཉིས། བ་དན་གཉིས་རེ། འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། རིན་པློ་ཆེའི་ཡུ་བ་ལ་དར་

ལེ་སུམ་གཤིབས། དེ་སུམ་འཁློག་གི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པ་རེར་ཟླ་ཕེད་རིན་པློ་ཆེ་རློ་རེ་

ཕེད་པའི་ཏློག་བཅས་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་ཡང་། དར་ལེའི་སྣེར་སློག་ཆགས་ཀི་མཚན་མ་

ཡློད་པར་རྒྱལ་མཚན་དང་། མེད་པར་བ་དན་ནློ། །སློག་ཆགས་ཀང་། སེངེ་དང་

མཁའ་ལྡིང་འདུས་པའི་ཕྲུ་གུ་སེངེ་རང་པ་བརྒྱད་པ་སེ་སེངེའི་རང་ལག་བཞི། མཁའ་

ལྡིང་གི་སེར་མློ་གཉིས། གཤློག་པ་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད། སེངེའི་གདློང་ལ་མཁའ་ལྡིང་གི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རྭ་མཆུ་ཡློད་པ་ལ་ཤ་ར་བ་ཞེས་ཀང་ཟེར། དུང་དང་ཆུ་སིན་འདུས་པའི་ཕྲུ་གུ་ལུས་

དུང་ལ་ཆུ་སིན་གི་མགློ་ཡློད་པ་སེ། ཆུ་སིན་མ་ཀ་ར་ཞེས་ཀང་ཟེར། ཉ་དང་སམ་

འདུས་པ་ལས་ཉ་ཡི་མགློ་ལ་སམ་གི་མཆེ་བ་ཡློད་པ། ལུས་སྤུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གློ། 

ཕློགས་བཞིའི་རིག་པའི་དབུས་ན་བརྒྱད་ཆ་ཕིས་པའི་སྒློ། རིག་པའི་ནང་འགམ་ནས་

ཕིར་སྒློ་ཚད་སློང་བའི་སྒློ་ཁྱུད། དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་སློང་བའི་

སྒློ་འགམ། དེ་ནས་ཕིར་གཉིས་རེ་སློང་བའི་སྒློ་ལློགས་ཏེ་ཕེད་མཉམ་པའི་ལུགས་

དང་། སྒློ་ཁྱུད་ཀི་ནང་ངློས་ཕི་ཁམས་ཀི་ལམ་སྣེ་ཕི་མ་འགེལ་བའི་གདུང་། ཕི་ངློས་སྒློ་

ཁང་གི་ལམ་སྣེ་ནང་མ་འགེལ་བའི་གདུང་། དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལམ་བཞི་འཕྲེད་ལ་

བཏང་། སྒློ་ལློགས་ཀི་སྣེར་ཀ་བ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གཅིག་རེ་ཡློད་པའི་སེང་དུ་

གདུང་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པ། སིད་ཕི་ངློས་ནས་ཆ་ཕྲན་བཅུ་དང་། ནང་ནས་

མངློན་པར་བརྒྱད། དེའི་སེང་རིག་པ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་ཕ་གུ་གསེར་སྐད་སློགས་ཇི་ལ་བ་

ཡློད་ལ། དེ་ལ་ལམ་སྣེ་ཕི་མ་དང་། སྒློ་འགམ་གདུང་དང་བཅས་པ་ལ་ནང་མ་བཀལ་བ་

སྒློ་ཁང་གི་ཐློག །གདུང་དེའི་འློག་ཏུ་རུ་བཞི་ཆ་ཕྲན་ཕེད་རེ། འགམ་པའི་དཔངས་ལ་

བཅུ་གསུམ་རེ། སྒློ་གེགས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་རེ་ཡློད་པ་གཉིས་བསྒིགས་ཅན་

ཕེ་ཚེ་ཕིར་གེས་པ་དཔངས་བཅུ་གསུམ་མ་ལློངས་ཙམ་ཕློགས་མདློག །ཡ་ཐེམ་དང་

གདུང་གི་བར་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ། རིན་པློ་ཆེ་སེར་པློ། པདྨ་དམར་པློ། རལ་གི་ལང་

གུ་སློགས་ཕློགས་སློ་སློར་གཉིས་བརེགས་གཉིས་གཤིབས། དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་

རེ་ཕག་མཚན་རེ་རེ་ལ་ཡློད་པ། རིག་པའི་ཕི་འགམ་དུ་འདློད་སྣམ་དམར་པློ། དཔངས་

ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ། དེའི་སེང་ན་ཞལ་ནང་གཟིགས་ཀི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ཕློགས་རེ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བཞི་རེ། རིག་པའི་ཕི་ནང་གི་ཟུར་རྣམས་སུ། ཟླ་ཚེས་དཀར་པློ། རིན་པློ་ཆེ་ཟུར་

བརྒྱད་དམར་པློ། རློ་རེ་རེ་ལྔ་སེར་པློ་རྣམས་ཀིས་མཚན་པའློ། །སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་རྭའི་

བར་དུ་རིན་པློ་ཆེའི་ཐེམ་སྐས་བང་རིམ་བཞི་པ། རེ་རེའི་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་རེ། 

དཔངས་ཆ་ཕྲན་ལྔ་རེ་སིད་དུ་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡློད་པ། ཐེམ་སྐས་གློང་མ་དང་རློ་རེའི་ལེ་

བ་མཉམ་པ། བང་རིམ་རེ་ལ་གཡས་གཡློན་དུ་གདང་བུ་བཞི་པ་ཅན་གི་ཐེམ་སྐས་རེ། 

བང་རིམ་སེང་མའི་གཡས་གཡློན་གི་སྣེར་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་རེ་ཡློད་པའི་སེགས་བུ་

གྲུ་བཞི་པ་རེ། དེའི་སེང་བུམ་པ་ལས་འཐློན་པའི་ཀ་བ་དབུས་སྦློམས་པ་ཕི་ནང་དུ་

གཉིས་རེ་སེ་ར་བབས་རེ་ལ་ཀ་བ་བཞི་རེ། ཀ་བ་གཉིས་ལ་བར་སློང་ཆ་ཕྲན་རེ་སེགས་

བུ་བུམ་པ་ཀ་བ་བཅས་ཀི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་དྲུག །དེའི་སེང་ཤར་བུ་གཞི་སྔློན་པློ་ལ་

སྔར་ལ་བུས་རི་མློས་མཚན་པ། སིད་ཆ་ཆུང་ཕེད་གསུམ་དཔངས་ཕེད་གཉིས་ནང་

མཐའ་ཀ་བ་ལས་ཆ་ཆུང་ཕེད་ཀིས་ནང་དུ་འཕགས་པ། དེའི་སེང་རིན་པློ་ཆེ་དམར་པློ་

ལ་གྲུ་བཞི་གྲུ་གསུམ་སློགས་ཀིས་སྤས་པ་དཔངས་ཕེད་གཉིས་སིད་ཆ་ཆུང་གསུམ་

པ། དེའི་སེང་རིག་པ་གཞི་ལང་ཁུ་ལ་རའི་རིག་རེས་ལ་བུའི་རི་མློ་མཚན་པ་དཔངས་

ཆ་ཕྲན་རེ། སིད་ཆ་ཕྲན་གསུམ། དེའི་སེང་གསེར་སྣམ་སེར་པློ། དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད། 

སིད་དུ་ལྔ། རིན་པློ་ཆེ་རིག་པ་གསེར་གསུམ་གི་མཐའ་མཉམ་ཞིང་ཤར་བུ་ལས་ཕིར་

ཆ་ཕྲན་གཅིག་ཐལ་བ་དེའི་སེང་བར་སློང་སེ་གཞན་ལ་མུན་སྣམ་བརློད་མེད་ཡིན་

ཀང་། འདིར་ཆུ་སིན་ཅེས་བ་སེ། འློག་གི་གསེར་སྣམ་གི་སྣེ་ལམ་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་

གསུམ་འློང་མཚམས་སུ་སྣམ་བུ་གློང་མ་འདེགས་པའི་ཀ་བ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཅིག་

དཔངས་ཕེད་གཉིས་ཡློད་པར་འཛུགས། བར་སློང་རྣམས་མཛེས་ཚོན། དེའི་སེང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསེར་སྣམ་དཔངས་ཆ་ཕེད་སིད་དུ་ཆ་ཆུང་ལྔ། འློག་གི་གསེར་སྣམ་གི་ཕི་མཐའ་

ལས་ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་ཐུང་བ། ཡང་དེའི་བར་སློང་མུན་སྣམ་ཡིན་ཡང་། འདིར་རིག་

པ་ཞེས་བརློད་དེ། གསེར་སྣམ་གི་མཐའ་ལས་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་འློངས་མཚམས་

སུ་སྣམ་བུ་གློང་མ་འདེགས་པའི་ཀ་བ་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པར་འཛུགས། 

བར་སློང་དུའང་སྔར་ལར་རིག་པའི་རི་མློ་བ། དེའི་སེང་རིན་པློ་ཆེ་དམར་པློ་སྔར་ལར་

གི་རི་མློ་ཅན་དཔངས་ཆ་ཕེད་གཉིས། དེའི་སེང་རིག་པ་ཁ་དློག་སློགས་སྔར་ལར་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ། དེའི་སེང་གསེར་སྣམ་སྔར་ལར་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་འདི་གསུམ་

ཕི་མཐའ་ནས་ཕི་མཐའི་བར་ཆ་ཕྲན་བཅུ་བཞི་རེ་བར་མ་ཆད་པ་ཐལ་རྒྱུག་ཏུ་ཡློད་པ། 

དེའི་སེང་མདའ་ཡབ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས། སིད་དེ་མཐའ་ནས་མཐར་ཆ་ཆུང་

བཅུ། དེའི་ཕི་ནང་དུ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་དང་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པའི་པད་

འདབ་ཕེད་པ་བཅུ་རེ། གཡས་གཡློན་གི་མཐའི་ངློས་སུ་ཡང་གློང་མཚུངས་གཉིས་རེ་

དང་། དེའི་ནང་དུའང་གཉིས་རེ་སེ་འདི་གཉིས་མཐུག་རྔམ་ཡང་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་དགློས་

འདྲ་ཞིང་། ངློས་ཀི་མདའ་ཡབ་རྣམས་མཐུག་རྔམ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་རེ་གསུངས་སློ། །

གང་རྒྱབ་ཀི་ཀློག་པློ་ཡང་ཆ་ཕེད་རེ་ནང་མཐའ་ཇི་ལར་དུ་འློང་ཞིང་ཁ་དློག་

སེར་པློ་ལ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཕྲ་བཏབ་པའློ། །འདིའི་སྣེ་ཡང་ཤར་བུའི་དབུས་

ནས་ཕུར་སློ་ལ་བུའི་ཕག་ལེན་ཡློད་ལ། སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཞེང་ཆ་

ཕྲན་གསུམ་རེའམ་བཞི་རེ་གདམ་ང་ཅན་ལ། དཔངས་དང་རི་མློ་སློགས་ལྔ་མཉམ་

གསུམ་གསུམ་མཉམ་གི་ལུགས་ཡིན་ནློ། །

མདའ་ཡབ་ཀི་བར་སློང་དྲུག་གི་ཆ་ལ་སྣམ་བུ་ལེབ་མློས་བཀབ་ལ། དབུས་སུ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

པད་ཟླའི་སེང་དུ་འཁློར་ལློ་སེར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པ་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་

ཡློད་པ། དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་རི་དྭགས་ཕློ་མློ་ཉལ་སབས་མགིན་པ་གེན་དུ་ཕློགས་

ཏེ་མིག་འཁློར་ལློའི་རེར་བལ་བ་མགིན་པ་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་

གཉིས་རེ་ཙམ་ཡློད་པ། དེའི་མཇུག་མའི་ཕློགས་མདའ་ཡབ་ནང་མའི་སེང་དུ་སྤེའུ་

གདུགས་འཛིན་པ་ཁ་ནང་བལ། མདའ་ཡབ་ཕི་མ་གཉིས་དང་། གསེར་སྣམ་གློང་འློག་

གསུམ་གི་སེང་དུ་བུམ་པ་ལས་འཐློན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་ཕི་ནང་དུ་བསྒིགས་

ཏེ་ཡློད་པའི་དབིབས་དང་ཚད་སློགས་སྔར་བཤད་པ་ལས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་སློ། །

ར་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལེ་བའི་སེང་དུ། གསེར་བུམ་

ལས་འཐློན་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ཡལ་འདབ་དྲུག་པའི་དབུས་སུ་ཁིམ་བདག་

དམར་པློ་ནློར་བུ་འཛིན་པ་ཁ་ནང་བལ། ཡལ་འདབ་རྣམས་སུ། འཁློར་ལློ་སེར་པློ་

རིབས་བརྒྱད་པ། བུད་མེད་སྔློ་སངས། གང་ཆེན་ཐལ་ཀར་མཆེ་བ་དྲུག་པ། དམག་

དཔློན་ནག་པློ་གི་ཐློགས་པ། ར་མཆློག་ལང་ཁུ། རིན་པློ་ཆེ་ཟུར་བརྒྱད་སེར་པློ་རྣམས་

བཀློད་པ། དེའི་ཕི་ངློས་ཀི་བར་སྣང་ལ་གྲུབ་ཆེན་རང་ཕློགས་ཀི་རྒྱལ་བ་སློ་སློའི་རྣམ་

པ་ཅན། དེའི་སེང་གི་ནམ་མཁར་སྤིན་གི་གསེབ་ན་ལུས་ཕེད་འཐློན་པའི་ལྷ་མེ་ཏློག་གི་

ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་སློགས་ཕློགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡློད་དློ། །

འློག་གཞི་སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ཕི་རློལ་དུ་སྲུང་འཁློར་མཚོན་པའི་རློ་རེའི་རྭ་བ་ཆ་

ཕྲན་གཅིག་གི་སར་རློ་རེ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བི་བ་ལ་ཡློད་པས་དེ་ལར་དང་། སྒློམ་པའི་ཚེ་

ན་གངས་མེད་པ་ཉིད་དློ། །དེའི་ཕིར་མེའི་རྭ་བ་ཞེང་སྒློ་ཚད་རེ་མེ་མཚམས་ནས་

བརམས་ཏེ་དཀར་སེར་དམར་ལང་སྔློ་སེལ་བའི་མེ་སློ་གཉིས། དེའི་ཕིར་སྒློ་ཚད་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག་པའི་དུར་ཁློད་དེ། ཤར་དུ་གཏུམ་དྲག །ལྷློར་ཀེང་རུས་ཅན། ནུབ་ཏུ་རློ་རེ་འབར་

བ། བང་དུ་ཚང་ཚིང་འཁིགས་པ། དབང་ལྡན་དུ་ཧ་ཧ་རྒློད་པ། མེར་བཀྲ་ཤིས་ཚལ། 

བདེན་བལ་དུ་མུན་པ་དྲག་པློ། རླུང་དུ་ཀི་ལི་ཀི་ལིའི་སྒ་སྒློག་པ་སློགས་དུར་ཁློད་

བརྒྱད། དེ་ན་རློའི་སྤློད་ལམ་བཞི་ཚང་བ་དགློས་པས། རློ་མགློ་མེད་ཀིས་འགློ་བ། 

འགགས་ཏེ་ཤིང་ལ་དཔྱངས་པས་ལངས་པ། ས་ལ་འགེལ་བས་ཉལ་བ། གསལ་ཤིང་

ལ་བསྐྱློན་པ་ནི་འདུག་པའློ། །དེར་མ་ཟད་ལུས་ཕེད་འཚིག་པ། གཙིགས་པའི་མགློ། 

རློ་རྣམས་གཅན་གཟན་གིས་ཟ་བ། རློ་ལངས་ལག་པ་འགམ་པ་ལ་རེག་པ་དང་། ཀེང་

རུས་གར་བེད་པ་རུས་པ་འཐློར་བ། རློ་བ་རྒློད་ཀིས་ཐློགས་པ་སློགས་དང་། གནློད་

སྦིན་གི་ཐློགས་པ། སིན་པློ་རང་སྐྲ་ནས་བཟུང་བ། གཅན་གཟན་དང་། དུར་བ་སྣ་

ཚོགས་པ་སློགས། སྦྲུལ་བ་གང་གི་མགློ་ཅན་བག་ལ་འཁིལ་བ་རྭའི་བར་དུ་ནློར་བུ་

ཡློད་པ། བག་གི་རེར་འློལ་པ་ཕློ་མློ་གཉིས་གཅིག་གིས་ཁ་ཕིར་བལ་བ་རྣམས་ནི་དུར་

ཁློད་ཀུན་ལ་སྤི་ཁབ་ཏུ་ཚང་བ་དགློས་ལ། དུར་ཁློད་སློ་སློའི་ཁད་པར་ཡང་། དུར་ཁློད་

ཀི་དབུས་སུ་ཤར་དུ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་བདུན་གི་ལྷུན་པློ། ལྷློར་མ་ལ་ཡ་སེར་པློ། ནུབ་ཏུ་

ཀེ་ལ་ཤ་དཀར་པློ། བང་དུ་མནྡར་ལང་གུ། དབང་ལྡན་དུ་དབང་ཆེན་ནག་པློ། མེར་

སློས་ངད་ལྡང་སེར་པློ། སིན་པློར་གངས་ཅན་དཀར་པློ། རླུང་དུ་དཔལ་གི་རི་སྔློན་པློ་

སློགས་རི་བརྒྱད། རིའི་ངློས་སུ་བང་ཆེན་གི་མཆློད་རེན་དཀར་པློ་བརྒྱད། རིའི་རེར། 

ཤར་དུ་སྒློག་པ། ལྷློར་གཡློ་བ། ནུབ་ཏུ་དྲག་པློ། བང་དུ་ཆེར་སྒློག་པ། བང་ཤཪ་དུ་

བརན་པ། མེར་གང་བ། བདེན་བལ་དུ་འབེབས་པ། རླུང་དུ་གཏུམ་པློ་སློགས་སེར་

སྤིན་ལ་བུའི་སྤིན་བརྒྱད། རིའི་གཡས་སུ་ཆུ་བརྒྱད། དེ་ལ་གནས་པའི་ཤར་དུ་ནློར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

རྒྱས་དཀར་པློ། ལྷློར་པདྨ་དཀར་པློ། ནུབ་ཏུ་ཀློ་ཊ་སྔློན་པློ། བང་དུ་འཇློག་པློ་དམར་

པློ། རླུང་དུ་དུང་སྐྱློང་སེར་པློ། དབང་ལྡན་དུ་པདྨ་ཆེན་པློ་དཀར་པློ། མེར་མཐའ་ཡས་

སྣ་ཚོགས་མདློག །སིན་པློར་རིགས་ལྡན་དཀར་པློ་སློགས་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་སྦྲུལ་གི་

གདེངས་ཀ་ལག་པ་ཐལ་མློ་སྦར་བའི་བར་དུ་ནློར་བུ་འཛིན་པའི་ཀླུ་བརྒྱད། དེའི་

གཡས་སུ་ཤར་དུ་ཀླུ་ཤིང་། ལྷློར་ཨ་མྲ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་ཤིང་། བང་དུ་མ་ངན་མེད་པའི་

ཤིང་། བང་ཤར་དུ་ནྱ་གློདྷ། མེར་ཀ་རཉྫ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་པ་ཊ་པར། ནུབ་བང་དུ་ཨརྫུན་

སློགས་ཤིང་བརྒྱད། ཤིང་གི་ར་བར། ཤར་དུ་དབང་པློ་དམར་སེར་རློ་རེ་འཛིན་པ་

གང་པློ་ལ་ཞློན་ལ། ལྷློར་གཤིན་རེ་སྔློན་པློ་དབྱུག་པ་འཛིན་པ་མ་ཧེ་ལ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་ལྷ་

དཀར་པློ་སྦྲུལ་ཞགས་འཛིན་པ་ཆུ་སིན་ལ། བང་དུ་གནློད་སྦིན་སེར་པློ་ནེའུ་ལེ་འཛིན་

པ་མི་ལ། བང་ཤར་དུ་དབང་ཕྱུག་དཀར་པློ་རེ་གསུམ་འཛིན་པ་གང་ལ། མེར་མེ་ལྷ་

དམར་པློ་ཕྲེང་བ་སྤི་བླུགས་འཛིན་པ་ར་ལ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་སིན་པློ་སྔློན་པློ་གི་འཛིན་པ་

མགློ་ཕྲེང་གི་ཐློད་ཅན་རློ་ལངས་ལ། རླུང་དུ་རླུང་ལྷ་དུད་ཁ་བ་དན་སེར་པློ་འཛིན་པ་ཤ་

བ་ལ་ཞློན་པ་ཐམས་ཅད་ཞལ་གཅིག་ཕག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་ཐལ་མློ་སྦར་བ། 

གཡས་འློག་མས་སློ་སློའི་ཕག་མཚན་དང་། གཡློན་འློག་མས་ཐློད་པ་འཛིན་ཏེ་ཡུམ་

ལ་འཁྱུད་པ་སེ་ཕློགས་སྐྱློང་བརྒྱད། ཤིང་གི་རེ་མློར། ཤར་དུ་གང་པློའི་གདློང་ཅན་

དཀར་པློ། ལྷློར་མ་ཧེའི་གདློང་ཅན་ནག་པློ། ནུབ་ཏུ་ཆུ་སིན་གི་གདློང་ཅན་དཀར་པློ། 

བང་དུ་མིའི་གདློང་ཅན་སེར་པློ། བང་ཤར་དུ་གང་གི་གདློང་ཅན་དཀར་པློ། ཤར་ལྷློར་

རའི་གདློང་ཅན་དམར་པློ། ལྷློ་ནུབ་ཏུ་རློ་ལངས་ཀི་གདློང་ཅན་ནག་པློ། ནུབ་བང་དུ་ཤ་

བའི་གདློང་ཅན་ལང་ཁུ། ཐམས་ཅད་ལུས་སློད་ཤིང་གསེབ་ནས་འཐློན་པ་ཞལ་གཅིག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཕག་གཉིས་གཡས་གཏློར་མ་གྲུ་གསུམ་དང་། གཡློན་ཐློད་པ་བཟུང་བ། རིའི་གཡློན་

དུ་གྲུབ་ཐློབ་རུས་རྒྱན་དང་ཐློར་ཅློག་ཡློད་པ། ཐློར་ཅློག་གི་གསེབ་ཏུ་རང་གིང་བཅུག་

པ། དུང་གི་རྣ་རྒྱན། སྐྲ་ལྷག་མ་གཤིགས་པ། ཐློད་སྐམ་གི་དབུ་རྒྱན་གཅིག་རེ་ཡློད་པ་

གཡས་ཌཱ་མ་རུ། གཡློན་ཐློད་པ། གྲུ་མློ་ན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཡློད་ལ་གཅེར་བུར་གནས་པ་

བརྒྱད། དེའི་གཡློན་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེར་མཚོན་པའི་མེ་དཔུང་བརྒྱད་སློགས་འཇིགས་

སུ་རུང་བའི་དུར་ཁློད་རྣམས་ཁ་ནང་དུ་བལ་བ་དགློས་ལ། དེ་ལ་བུའི་རེན་གཞལ་ཡས་

ཁང་དུ་དུར་ཁློད་དང་བཅས་པའི་མཚོན་དློན། རྣམ་བང་ཕློགས་ཀི་ཆློས་རྣམས་

དང་། དེར་འཇུག་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རྣལ་འབློར་པ། དེའི་ར་ཐིག་རླུང་

གསུམ་ལམ་གི་ངློ་བློ། ལམ་མཐར་ཕིན་པའི་སངས་རྒྱས་སློགས་མཚོན་པའི་དློན་

རྣམས་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་གལ་ཆེ་ནའང་སློ་སློའི་བསྐྱེད་རིམ་སློགས་ལས་རློགས་པར་

མཛད་དགློས་ལ། འདིར་འབི་བར་མ་ནུས་སློ། །

དེ་ལར་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བཤད་ཟིན་ལ་བརེན་པ་

ལྷའི་རྣམ་གཞག་གདན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀང་འདིའི་སྒྲུབ་ཐབས་སློགས་སུ་ཤིན་

ཏུ་གསལ་ལློ། །འདིར་བཀློད་པ་ཡང་རེ་བ་མ་ཡབ་སས་ཀིས་རྒྱུད་དློན་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་དང་། མན་ངག་གི་རིམ་པ་བཅས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་རེ་བཙུན་དངུལ་ཆུ་བ་ཆེན་པློས་

མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ལར་བཀློད་ལ། ར་བབས་ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་གི་

བསང་ཚུལ་གཞན་དང་སྒློ་བསྟུན་ནས་རང་བློས་གང་དཔློག་བགིས་ལ་གཞན་དུ་ཡིག་

ཆ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་གི་ལུགས་ལར་འཆད་འདུག་པས་འདི་

རིགས་ལ་མ་ཤེས་པའི་ནློངས་པ་གང་འདུག་རྣམ་དཔྱློད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

འཆློས་པར་མཛད་དགློས་ལ། གཞན་ཡང་དངུལ་ཆུའི་གསུང་དེ་དང་། སྨད་རྒྱུད་པའི་

ཕག་ལེན་ཅུང་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ནི། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་གྲྭའི་ཕག་བཞེས་ལར་བགིས་

པའི་ཁུལ་ལགས་སློ། །

༼དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་བློས་བསང་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་བློས་

བསང་བའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འློག་གཞིའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་

ནི་ཐིག་སྐུད་རིང་བའི་ལུགས་ལར་སྔར་གསང་འདུས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལར་ལ། 

འདབ་མ་རྣམས་ཤར་གི་རྭ་རེ་ནས་བཟུང་གཡློན་སྐློར་དང་། བར་སློང་ནི་འློག་གཞི་རི་

རབ་མཚོན་པས་དཀིལ་འཁློར་གི་བང་ནས་ཤཪ་དཀར། ལྷློ་སྔློ། ནུབ་དམར། བང་

སེར་བ་དགློས། སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་ཇི་ལར་ལ། རྭ་ཁ་དང་ཕློགས་

མདློག་གདམ་ང་། རིག་པ་སྒློ་སྒློ་ཁྱུད་སློགས་སྔར་བཞིན་ལ། སྒློ་འགམ་ལ་ཆ་ཕྲན་

གཉིས་སྒློ་ལློགས་ལ་གསུམ་བེད་པ་མི་མཉམ་པའི་ལུགས་ལར་ཕག་ལེན་དང་། སྒློ་

ལློགས་ཀི་སྣེར་ཀ་བ་གདུང་། དེ་སེང་རིག་པ་ཐལ་རྒྱུག་ཏུ་སློང་བ། ཕ་གུ་གསེར་གི་

སྐ་རགས་བཞི་སློགས་དང་འདིའི་བར་རྒྱ་ཕེད་དཔངས་མཉམ་བཅས་འཇིགས་བེད་

དང་འདྲའློ། །

འློན་ཀང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ནི། སྒློ་ལློགས་ཀི་སྣེའི་གདུང་གི་སེང་དུ་རིག་པ་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཞི་བས་པ་དང་། སྒློ་ལློགས་ཀི་ཕི་སྣེའི་བར་ཕ་གུ་གསེར་སྣམ་དང་

བཅས་པ་ཡློད་པའི་སེང་ཁད་མཉམ་ལ་སྒློ་ཁང་གི་ཕི་ངློས་ལ་རིག་པ་ཁློ་ན་ལས་ཕ་གུ་

གསེར་སྣམ་སློགས་མི་བེད་པ་བཞེད། སྒློ་ཁྱུད་ཀི་སེང་གི་ཕི་ནང་དུ་གདུང་རེ་ཡློད་པ་དེ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསེར་སྣམ་སེང་མ་གཉིས་ལ་ཧ་བརློལ་ནས་བཀལ་བ་སློགས་འཇིགས་བེད་དང་འདྲའློ། །

དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་ནང་གི་ཟུར་བཞིའི་སེང་དུ་ཅུང་ཟད་གུག་པའི་གདུང་

འཁློག་གི་སྣེ་སྒློ་ཁྱུད་ཕན་ཚུན་གི་གདུང་ནང་མ་ལ་འཐུད་པ་གྲུ་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་བཏང་

དགློས་སློ། །སྒློ་ཁྱུད་ཀི་གདུང་ཕི་མའི་འློག་ཏུ་རུ་བཞི་སྒློ་གེགས་ཡ་ཐེམ་གི་སེང་དུ་

འཁློར་ལློ་སློགས་འཇིགས་བེད་དང་འདྲ། ཟུར་རྣམས་སུ་ཟུར་ལམ་ཁ་བློ་ནང་སྣེ་གྲུ་

ཆད་དང་ཕི་སྣེ་གསེར་སྣམ་ལས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་ཕིར་ཐལ་བ་ལ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་

བས་པ་དང་། ཕློགས་རེར་ལམ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་རེ་ཡློད་པའི་ནང་སྣེ་གྲུ་ཆད་དང་ཟུར་

ལམ་ལ་བཀལ་ཞིང་ཕི་སྣེ་གསེར་སྣམ་ལས་ཐལ་བ་ལ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ཡློད་པར་བ། སྒློ་

ཁྱུད་གཡས་གཡློན་གི་བར་དུ་ལམ་བཞིའམ་གཉིས་འཕྲེད་ལ་བཏང་བའི་སྣེར་ཕན་

ཚུན་ཀང་ཆུ་སིན་གི་ཁ་བ་བ་དང་། སྒློ་ཁང་གི་ལམ་རྣམས་གཞུང་ལ་བཏང་བའི་སྣེ་སྒློ་

ཁྱུད་ཀི་གདུང་ཕི་མ་དང་སྒློ་འགམ་གི་གསེར་སྣམ་ལ་བཀལ། ཕི་མ་སྒློའི་ཡ་ཕུབས་ཀི་

རིག་པ་ལ་བཀལ་བའི་སྣེར། ཆུ་སིན་མི་བེད་དེ་ར་བབས་ཀི་ཕག་ཏུ་འགློ་བས་

སློ། །གཞན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྣེ་ཕི་རློལ་ཏུ་ཐལ་བ་ཀུན་ལ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་བ་བ་

དང་། ནང་སྣེ་ནློར་བུ་དགའ་འཁིལ་གིས་མཚན་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །ལམ་རྣམས་ཀི་

སེང་དུ་དྲལ་མ་བཀྲམ་པ་དང་། རིན་པློ་ཆེའི་དྲལ་འདམ་གིས་གཡློགས་པ་སློགས་ཀི་

དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་དམ་གཅིག་བས་ལ། ལམ་རྣམས་ལ་ཆ་ཕེད་རེའི་དཔངས་

དང་། གདུང་རྣམས་ཆ་ཕྲན་རེའི་དཔངས་ཞེང་བ་བ་ཡིན་ལ། དེས་སྐུ་འཁློར་གི་ཐློག་

གིས་ཅུང་ཟད་མ་ཁེབས་པའི་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློའི་ཐློག་དང་། ཁློ་ཁང་། སྒློ་ཁང་

དང་བཅས་པའི་ཐློག་འབུབ་ཚུལ་སློང་ལ། དེའི་སེང་དུ་ལམ་ཐུང་པད་ཕུར་གི་རྣམ་པའི་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བ་འདབ། དེ་ལས་འཕང་བའི་ཤར་བུ་དཀར་པློ། ལམ་སྣེ་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་དྲ་བ་དྲ་

ཕེད། བ་འདབ་ཀི་ར་བར་མདའ་ཡབ་དཀར་པློ་སློགས་འཇིགས་བེད་དང་འདྲའློ། །

བ་འདབ་ཀི་འློག་ཏུ་གསེར་གི་མེ་ལློང་ལ་བཏགས་པའི་གློས་སྣ་ཚོགས་པའི་

འཕན་ཆུང་། དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བ་རེ་འདློགས་པ་དང་། མདའ་ཡབ་

རེའི་དབུས་ཅུང་ཟད་མཐློ་བ་དང་། དཔུང་པ་གཉིས་ཅུང་ཟད་དམའ་བ་མཐློ་དམན་གི་

མཛེས་ཁད་སློགས་བཤད་པས་འདིའི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡིན་ནམ་སམ། མདའ་

ཡབ་ཀི་ཟུར་གི་གདུགས་དང་ཕློགས་སློ་སློའི་བ་དན་རྒྱལ་མཚན། རིག་པའི་ཕི་ནང་

གི་ཟུར་རྣམས་སུ་ཟླ་ཕེད་རློ་རེ། འདློད་སྣམ། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་རྭའི་བར་གི་ཐེམ་སྐས་

བང་རིམ་བཞི་པ། སེང་སྐས་རྣམས་ཀང་འཇིགས་བེད་དང་འདྲའློ། །

ར་བབས་ཀི་ཀ་བ་འཛུགས་པའི་གཞི་སེགས་བུ་གྲུ་བཞི་དཔངས་འདློད་སྣམ་

དང་མཉམ་པར་བཞེད། གཞན་ཀ་བ་དང་། གདུང་ཡློད་མེད་གདམ་ང་ཅན་དང་། ཀ་

འཕན་སློགས་གསང་འདུས་ལར་ལ། ར་བབས་དངློས་ནི་ཕག་ལེན་ལ་སྒློ་ཚད་གཅིག་

མ་དང་། དེ་ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་གི་ལུགས་ལར་མཛད་པས་དེ་ལར་ན་གློང་

དུ་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཇི་ལར་ལ། སྒློ་ཚད་གསུམ་མ་དང་གཅིག་

མའི་དཔངས་ཁད་དང་། རྒྱར་ཡང་གསུམ་མ་ལ་བུའི་བཤར་ཐིག་གི་ཟུར་གི་ཐིག་ལྷག་

པློར་བསྣན་མི་དགློས་པར་ཐིག་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་བཞིན་ལས་གཞན་ཁད་པར་

མེད་པས་བསང་བའི་ཚུལ་ཡང་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འློང་ལ། སྒློ་ཚད་གསུམ་མ་མཛད་ན་

གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་གསང་འདུས་ལས་བཤད་པ་ལར་རློ། །

ར་བབས་སློ་སློའ་ིཁ་དློག་དང་ར་ིམློ་ཞེང་ཚད་ར་ིདྭགས་ཆློས་འཁློར་གདུགས། རྒྱལ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མཚན་བ་དན་གང་རྒྱབ་ཀ་ིརྣམ་པར་བཀྲ་བའ་ིབ་བ་ེསློགས་གློང་བཤད་དང་འདྲ་ཞིང་། གང་

རྒྱབ་ཀ་ིཀློག་པློ་ན་ིསྣམ་བུ་འློག་མའ་ིདབུས་ནས་ཕེད་འཐེན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །

འདློད་སྣམ་ལ་འགློད་པའི་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་ནི། པི་ཝཾ་མ་སྔློན་མློ། གིང་བུ་མ་

སེར་མློ། རྔ་ཟླུམ་མ་དམར། རྫ་རྔ་མ་ལང་། དེ་རྣམས་ཕག་བཞིའི་དང་པློ་གཉིས་རློལ་

མློ་སློ་སློ་དང་། འློག་མ་གཉིས་རློར་དྲིལ་བཟུང་བ། བཞད་མ་དམར། སྒེག་མ་སྔློ། གླུ་

མ་སེར། གར་མ་ལང་། དེ་རྣམས་ཕག་དང་པློ་གཉིས་པད་ཀློར། འློག་མས་གཡས་ཐློད་

པ་གཡློན་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །མེ་ཏློག་མ་དཀར། སློས་མ་དུད་ཁ། མར་མེ་མ་དམར་སེར། དྲི་

ཆབ་མ་དམར། དེ་རྣམས་གཡས་དང་པློས་མེ་ཏློག་གི་སྣློད། སློས་སྣློད། མར་མེ། དྲིའི་

དུང་ཆློས་སློགས། གཡས་གཉིས་པས་ཌཱ་མ་རུ། གཡློན་པ་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་

ག །གཟུགས་མ་དཀར། རློ་མ་དམར། རེག་བ་མ་ལང་སེར། ཆློས་མ་དཀར། དེ་རྣམས་

གཡས་དང་པློས་མེ་ལློང་། སྦང་ཆང་གི་སྣློད། གློས་སྣ་ཚོགས། ཆློས་འབྱུང་རྣམས་

དང་། གཡས་འློག་ཌཱ་མ་རུ་དང་། གཡློན་གཉིས་ཐློད་པ་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐློགས་པ། ཐམས་

ཅད་ཞལ་གཅིག་མ། སྤན་གསུམ་ཅན། གཅེར་མློ་སྐྲ་གློལ་བ། རུས་རྒྱན་དང་ལྡན་པ། 

ཞབས་གར་སབས་ཅན་ནློ། །ར་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ་བུམ་པ་དཔག་བསམ་གི་

ཤིང་། དེ་ལ་གནས་པའི་རྒྱལ་སིད་བདུན། དེའི་སེང་གི་གྲུབ་ཆེན། དེའི་སེང་གི་སྤིན་

གསེག་ནས་ལུས་ཕེད་ཐློན་པའི་ལྷ་དང་། པད་རྭའི་ཕིར། རློ་རྭ་མེ་རི་དུར་ཁློད་སློགས་

གཡློན་སྐློར་དུ་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་སྔར་འཇིགས་བེད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལར་རློ། །

དེ་ནས་འདི་ཡི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ནང་གི་འཁློར་ལློ་དང་ཐློག་འབུབ་ཚུལ་

ནི། དེ་ཡང་དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་འློག་གཞི་ཤར་དཀར། བང་ལང་། ནུབ་དམར། ལྷློ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

སེར། དབུས་སྔློ་བ། དེ་ལས་སྐུ་ཡི་འཁློར་ལློའི་འློག་གཞི་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀིས་འཕགས་

པ་ལ་སྐུ་ཡི་འཁློར་ལློ་དཀར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་འཁློར་ལློ་དཀར་པློའི་

ཕྲེང་བས་བསྐློར་བ་རིབས་ཀི་བར་སློང་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་ལེ་བ་ཡིན་

པས་ཕློགས་མདློག །དེའི་གཞི་ལས་གསུང་གི་འཁློར་ལློའི་འློག་གཞི་ཆ་ཕྲན་གཅིག་

གིས་འཕགས་པ་ལ་གསུང་འཁློར་དམར་པློ་རིབས་བརྒྱད་པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་པདྨ་དམར་

པློའི་ཕྲེང་བས་བསྐློར་བ་རིབས་ཀི་བར་སློང་རྣམས་སྐུ་འཁློར་གི་ལེ་བ་ཡིན་པས་

དཀར་པློ། དེ་ལས་ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་འློག་གཞི་ཆ་ཕྲན་ཕེད་ཀིས་འཕགས་པ་ལ་

ཐུགས་འཁློར་སྔློན་པློ་རིབས་བརྒྱད་པའི་མུ་ཁྱུད་ལ་རློ་རེ་སྔློན་པློའི་ཕྲེང་བས་བསྐློར་

བ། རིབས་ཀི་བར་སློང་རྣམས་གསུང་འཁློར་གི་ལེ་བ་ཡིན་པས་དམར་པློ། དེ་ལས་

བདེ་ཆེན་འཁློར་ལློའི་འློག་གཞི་ཆ་ཕྲན་གཅིག་གི་བཞི་ཆས་འཕགས་པ་ལ་པདྨ་འདབ་

མ་བརྒྱད་པ། ཕློགས་བཞིའི་འདབ་མ་དམར། མེ་རླུང་གཉིས་སེར། བདེན་བལ་

ལང་། དབང་ལྡན་ནག །གེ་སར་མཚོན་པའི་རི་མློ་སེར། ལེ་བ་ལང་། ཕིའི་མུ་ཁྱུད་སྔློན་

པློ་ལ་གི་གུག་གི་ཕྲེང་བས་བསྐློར་བའློ། །འཁློར་ལློ་དངློས་གཞི་རྣམས་ནི་འློག་གཞི་

ལས་ངློ་མཐློང་ཙམ་ལས་ལྷག་པར་མཐློ་བའི་དཔངས་ཚད་མ་བཤད་དློ། །བདེ་ཆེན་

འཁློར་ལློའི་པདྨའི་ལེ་བ་ལང་ཁུ་ཡིན་ཡང་སེང་ན་ཉི་དཀིལ་ཡློད་པས་དམར་པློར་བ་

བ་གསུངས་སློ། །

དེ་ཡང་འཁློར་ལློའི་རིབས་རྣམས་ལ་གནས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་མཐློ་དམན་གི་

ཚོད་ཀང་འློག་གཞིའི་ཁད་པར་ལས། དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བློའི་

ཞབས་ཀི་ཐད། སྐུ་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བློའི་ལེ་བའི་ཐད། གསུང་འཁློར་གི་ལྷ་



  96  

རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་གཙོ་བློའི་སིང་ཁའི་ཐད། ཐུགས་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་གཙོ་བློའི་མགིན་པའི་ཐད། 

བདེ་ཆེན་འཁློར་ལློའི་རྣལ་འབློར་མ་བཞི། པདྨའི་ཟེའུ་འབྲུ་འཇིགས་བེད་དུས་མཚན་

སློགས་ཀི་ཆས་གཙོ་བློའི་དཔྲལ་བའི་ཐད་དུ་ཡློད་ལ། འློག་གཞིའི་ཁད་པར་ལས་ལྷ་

རྣམས་ཀི་བང་ཚོད་ལ་ཆ་ཆེན་རེ་ཡིན་པས་མཐློ་དམན་གི་ཁད་པར་མེད་དློ། །འཁློར་

ལློ་རྣམས་ཀི་རྒྱ་ཚད་ཀང་དབུས་ཀི་པདྨའི་ལེ་བའི་ཕློགས་གཅིག་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་

དང་བཞི་ཆ། འདབ་མ་ཕེད་གསུམ། མུ་ཁྱུད་བཞི་ཆ། བསློམས་པས་བདེ་ཆེན་འཁློར་

ལློའི་ཕེད་ཆ་ཕྲན་བཞི། ཐུགས་ཀི་འཁློར་ལློའི་རིབས་ལ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་བཞི། དེའི་མུ་

ཁྱུད་ལ་ཕེད་བསློམས་པས་ཐུགས་འཁློར་གི་རིབས་མུ་ཁྱུད་བཅས་ལ་ཆ་ཕྲན་བཞི། 

དེ་བཞིན་དུ་གསུང་འཁློར་དང་ཐུགས་འཁློར་ལ་ཡང་ཆ་ཕྲན་བཞི་རེ་སེ། དབུས་ཀི་

ཚངས་ཐིག་ནས་སྒློ་ཡི་བར་ཆ་ཆེན་བཞི་ཡློད་དློ། །

དེ་ནས་ཐློག་འབུབ་ཚུལ་ནི། སྐུ་འཁློར་གི་རིབས་ཀི་བར་སློང་གི་ནང་མཐའ་ལེ་

བའི་ཟད་མཚམས་སུ་ཀ་བ་དཀར་པློ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་དཔངས་ལ་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་

བརྒྱད། དེའི་སེང་ན་བེ་གཞུ་ཐུང་གཞུ་རིང་གདུང་འཁློར་ཟླུམ་པློ་དང་བཅས་པའི་

དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་གསུམ། གདུང་དང་ཀ་བ་རྣམས་འཁློར་ལློས་མཚན་པ། དེའི་

གདུང་འཁློར་ལ་ལམ་སྣེ་ནང་མ་དང་། དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་ཁ་གདངས་ལ་དཔངས་

ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་ཡློད་པའི་ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་གདུང་འཁློར་བཅས་ཡློད་པ་ལ་ཕི་སྣེ་

བཀལ། ཕི་སྣེ་གདུང་ལས་ཐལ་བ་ལ་ཆུ་སིན་དང་། དེའི་ཁ་ནས་འཕང་བའི་རིན་པློ་

ཆེའི་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་སློགས་བ་ཞིང་། ཀ་ཆུང་རྣམས་བར་ཐག་ཇི་ལར་འཚམ་པ་དགློས་

ལ། ལམ་གི་སེང་དྲལ་འདམ་སློགས་བའློ། །ཐློག་དང་ལམ་སློགས་དཀར་པློ་ཁློ་ནར་བ། 
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དེ་བཞིན་དུ་གསུང་འཁློར་གི་བར་སློང་གི་ནང་མཐར་ཀ་བ་དམར་པློ་བརྒྱད་བེ་གཞུ་

གདུང་འཁློར་བཅས་པའི་དཔངས་སྔར་ལར་ལ། དེའི་གདུང་འཁློར་ལ་ལམ་སྣེ་ནང་མ་

དང་། སྐུ་འཁློར་གི་ཁ་གདངས་ལ། ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་གདུང་འཁློར་བཅས་པའི་དཔངས་

ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པ་ལ་ཕི་སྣེ་བཀལ་བ་དང་། དྲལ་འདམ་སློགས་བས་པའི་གསུང་འཁློར་

ཐློག་འབུབས། འདི་ལ་པདྨས་མཚན་པ་དང་ཁ་དློག་དམར་པློ་བའློ། །དེ་ནས་ཐུགས་

འཁློར་གི་བར་སློང་གི་ནང་མཐར་ཀ་བ་བེ་གཞུ་གདུང་འཁློར་བཅས་སྔར་ལར་གི་

དཔངས་ཞེང་ཅན་ལ་ལམ་སྣེ་ནང་མ་དང་། གསུང་འཁློར་གི་ཁ་གདངས་ལ་ཀ་ཆུང་བེ་

ཕུལ་གདུང་འཁློར་བཅས་ཀི་དཔངས་ཆ་ཕེད་ཅན་ལ་ཕི་སྣེ་བཀལ་བ་དྲལ་འདམ་

སློགས་སྔར་ལར་རློ། །འདི་ལ་རློ་རེས་མཚན་པ་དང་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་བའློ། །

དེ་ནས་བདེ་ཆེན་འཁློར་ལློའི་པད་འདབ་ཀི་ཕིའི་མུ་ཁྱུད་སེང་དུ་ཀ་བ་བེ་གཞུ་

གདུང་འཁློར་བཅས་དཔངས་ཞེང་སྔར་ལར་ཅན་ལ། གདུང་བཞི་མིག་མང་རིས་སུ་

བཏང་བར་བ་ལ། འདིའི་ལམ་སྣེ་ཕི་མ་གདུང་འཁློར་དང་། ནང་སྣེ་རེའུ་མིག་གྲུ་བཞི་

ལ་བཀལ་ཏེ་དྲལ་འདམ་བའློ། །འདི་ལ་གི་གུག་གིས་མཚན་པ་དང་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་

བའློ། །དེ་ལར་རྒྱ་མཐློང་ཀ་བདེ་ཅན་གི་མཐློང་ཁ་ལ་བུ་མཐློ་དམན་རིམ་པ་བཞི་ཡློད་

ལ་དབུས་མ་དེ་ཐུགས་འཁློར་གི་ཐློག་ལས་ཆ་ཕྲན་བཞི་ཆ་ཞིག་གིས་འཕགས་པར་

བའློ། །རེའུ་མིག་གྲུ་བཞི་པའི་ཁ་གདངས་ལ་ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པ་ལ་དཔངས་

སྒློ་ཚད་གཅིག །དེ་ལ་གདུང་བཞི་བཏང་། རེའུ་མིག་གྲུ་བཞི་པའི་ཟུར་བཞིའི་ལམ་གི་

ནང་སྣེ་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་ཙམ་ནང་དུ་ཐལ་བ་ལ་བཙུགས་པའི་ཀ་བ་གསེག་ཀ་ཅན་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་བདུན་ཡློད་པ་ཞིག་བཙུགས་ལ་སློ་སློར་སྒློག་ཐུང་ཡང་གཏློང་། དེའི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སེང་ན་གདུང་ལེབ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་དཔངས་གཅིག་དང་བཞི་ཆ་ཡློད་པ་གཏློང་། ཀ་

བ་གསེག་ཁ་ཅན་གི་ཆ་ཕྲན་ལྔ་མཚམས་ནས་འཁློག་གདུང་ཐློན་པའི་སྣེ་འློག་གི་

གདུང་ལེབ་ལ་བཀལ། དེ་ནས་ལམ་རྣམས་ཀི་ཡར་སྣེ་སེང་གི་གདུང་ལེབ་དང་འཁློག་

གདུང་སློགས་ཅི་རིགས་པར་བཀལ། མར་སྣེ་འློག་གི་གདུང་ལེབ་ལ་བཀལ་བའི་སྣེ་

ཆུ་སིན་དང་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད་བ། སེང་གི་གདུང་ལེབ་ཀི་སྣེར་ཡང་ཆུ་སིན་ནམ་ཁྱུང་མགློ་

ཡློད་པའི་ཁ་ནས་ཀང་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་སློགས་དགློས་ལ། གདུང་ལེབ་དེའི་དབུས་གསེར་

གི་ཁང་བུ་ཆུང་གྲུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་འདིའི་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་བཞུགས། དེའི་སེང་པད་

རག་གི་པདྨའི་དབིབས། དེའི་སེང་ནློར་བུ་ཆ་དགུ་པ། དེའི་སེང་རློ་རེ་རེ་ལྔ་སྔློན་པློ་སེ་

ཏློག་གི་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་བཞི་བ་བར་གསུངས་སློ། །

དེ་ལར་སེང་གི་གདུང་ལེབ་དང་། ཁང་ཆུང་གཉིས་ལ་དཔངས་ཚད་མ་བྱུང་ལ། 

དམ་ཚིག་འཁློར་ལློའི་འློག་གཞི་ནས་ཏློག་གི་བར་ལ་རྒྱ་དཔངས་མཉམ་པའི་དབང་

གིས་ཆ་ཕྲན་སློ་གཉིས་ནི་སྔར་དཔངས་ཚད་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་ཚང་བས་ཇི་ལར་

ཡིན་སམ་ན། ཀ་བ་གསེག་ཁ་ཅན་དཔངས་སུ་ཆ་ཕྲན་བདུན་ཡིན་ཀང་གུག་པའི་ཆས་

ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་ཙམ་འཁུམ་པ་དཀིལ་འཁློར་གཞན་ལ་བཤད་པས་དེའི་རིགས་

འདྲ་བས་ན། གདུང་ལེབ་དང་ཁང་བུ་ཆུང་གཉིས་ལ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་ཙམ་

ཡིན་ནམ་སམ་ཡང་ལེགས་པར་དཔྱད་དགློས། རྒྱ་ཕིབས་ཀི་དབིབས་ལའང་། མཆློད་

རེན། རྫློང་དང་། ཁང་བཟང་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་དང་། གུར་གི་རྣམ་པ་སེ་བཞིར་གསུངས་

པས། འདི་ནི་ཁང་བཟང་རྒྱ་ཕིབས་ཅན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དེ་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། རེ་ངག་

དབང་བམས་པ་རིན་པློ་ཆེས་འདིའི་ཁིད་ཡིག་ལར་ན། རྒྱ་ཕིབས་ནི་གདུང་ལེབ་སེང་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གི་ཁང་བུ་ཆུང་དེ་ཁློ་ན་ལ་ངློས་བཟུང་བ་ལར་སྣང་ཡང་། དེ་ནི་རང་གིས་གློ་བ་ལེན་མ་

ཤེས་པས་ཡིན་ཚོད་འདུག་སེ་དཀིལ་འཁློར་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ། ཀ་བ་གསེག་ཀ་ཅན་

གིས་བཏེག་པའི་གདུང་ལེབ་དང་བཅས་པ་ལ་ཐློག་བཀབ་པ་དེ་ལ་གསེར་སློགས་ཀིས་

དྲལ་འདམ་ལར་གཡློགས་པ་ལ་རྒྱ་ཕིབས་སུ་ངློས་བཟུང་མཛད་པས། འདིར་ཡང་གློང་

གི་ལམ་རྣམས་ཀི་སེང་གསེར་གིས་གཡློགས་པའི་རྒྱ་ཕིབས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་གཞུང་ལ་ལར་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ཁ་དློག་སྔློན་པློར་བཤད་པས་དེ་ལར་ན། 

རིན་པློ་ཆེ་སྔློན་པློས་གཡློགས་པའི་རྒྱ་ཕིབས་བ་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ནས་བརེན་པ་

ལྷའི་བཞུགས་ཚུལ་གདན་དང་བཅས་པ་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ལར་ཤེས་སའློ། །དེ་ཡང་དམ་

ཚིག་འཁློར་ལློའི་ལྷ་རྣམས་ནས་ཁ་གདློང་མ་སློགས་བཞི་ཁློ་ཁང་དང་། གཤིན་རེ་

བརན་པ་སློགས་བཞི་སྐུ་འཁློར་གིས་མ་ཁེབས་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཟུར་རྣམས་

སུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལར་དཔལ་འཁློར་ལློ་སློམ་པ་ལྷ་རེ་གཉིས་པ་ལཱུ་ཨི་པའི་

ལུགས་ཞེས་གགས་པ་དེ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས། དྭགས་པློ་དགེ་

བཤེས་ཀི་ཡིག་ཆ་དང་། རེ་ངག་དབང་བམས་པ་རིན་པློ་ཆེའི་ཁིད་ཡིག་སློགས་ལ་

གཞིར་བས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་གྲྭ་སློགས་ཀི་ཕག་ལེན་མཐློང་རྒྱུད་ཀིས་ཟུར་བརྒྱན་

ནས་བིས་སློ། །   ། །

༼ཀུན་རིག་བློས་བསང་གི་རྣམ་གཞག༽

༈ དེ་ནས་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་གཙོ་བློ་ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པློའམ། ཀུན་

རིག་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་བློས་བསང་ཇི་ལར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། འློག་གཞིའི་སྣ་

ཚོགས་པདྨ་དང་། དེའི་སེང་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་སློགས་དཔངས་ཞེང་སློགས་གློང་མ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་ལར་ལ་རློ་རེའི་ལེ་བ་བེ་ལེབ་ཀི་རྣམ་པ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་དང་པདྨའི་བར་སློང་

ཡང་འློག་གཞི་རི་རབ་ཡིན་པས། ཤར་དཀར། ལྷློ་སྔློ། ནུབ་དམར། བང་སེར་བ་

དགློས་ལ། རྭ་གསུམ་མ་ཕག་ལེན་དུ་མཛད་ལ། ཁ་དློག་ཕློགས་མདློག །གཞལ་ཡས་

ཁང་གི་རིག་པའི་རྒྱ་དཔངས་སློགས་ཀང་གཞན་དང་འདྲ་ཞིང་། ཕི་ནས་རིམ་བཞིན་

སྔློ་སེར་དམར་ལང་དཀར་བ་དང་། ཕ་གུ ། གསེར་གི་སྐ་རགས་སློགས་ཀང་གློང་

མཚུངས་ལ། སྒློ་བཞིའི་ར་ཚངས་འཕྲད་པ་ནས་ནང་དུ་སྒློ་ཚད་གཅིག་དང་། དེ་ནས་

གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་ལྔ་རེ་སློང་མཚམས་སུ། ཀ་བ་ཕློགས་མདློག་ཅན་ཕློགས་རེ་

གཉིས་རེ་སེ་བརྒྱད། ཀ་བ་བེ་གཞུ་དང་བཅས་པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅློ་ལྔ་ཡློད་ལ། 

དེ་ལ་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པའི་གདུང་རིང་བཞི་ཕློགས་བཞིར་ཐལ་མར་

བཏང་བ་ལ་ལམ་སྣེ་ནང་མ་དང་། ཕི་སྣེ་གསེར་གི་སྐ་རགས་ལ་བཀལ། དེ་ལ་ཆུ་སིན་

བ་བ་དང་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་སློགས་དང་། བ་འདབ། ཤར་བུ། མདའ་ཡབ། དེ་ལ་གདུགས་

དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་བ་དན་སློགས་དབིབས་དང་ཆ་ཚད་གངས་སློགས་གཞན་

རྣམས་ལར་ལ། གློང་གི་གདུང་རིང་ཡང་ཤར་ནུབ་ཀི་ཀ་བའི་བར་དུ་གདུང་བཏང་བའི་

རེའུ་མིག་ཅན་མ་ཡིན་ལ། ཕློགས་སློ་སློའི་ཀ་བའི་སེང་ནས་གདུང་དྲང་པློ་སློ་སློའི་

ཕན་ཚུན་གི་གསེར་སྣམ་ལ་སྣེ་བཀལ་བའི་དབུས་ཀི་མཐློང་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་དཀིལ་

འཁློར་ནང་མ་ཚུད་པ་དེ་འདྲ་དགློས་ལ། ཡང་ན་གདུང་སྣེ་གསེར་སྣམ་ལ་མི་བཀལ་བ། 

ཤར་གི་གདུང་སྣེ་ཕན་ཚུན་ལྷློ་བང་གི་གདུང་སྣེ་ལ་འཐུད་པའི་གདུང་འཁློར་གྲུ་བཞིར་

བས་ཀང་ཆློག་འདྲ་བར་སྣང་ཡང་རང་བཟློ་ཡིན་པས་དཔྱད་དགློས་སློ། །

ཕློགས་སློ་སློའི་སྒློ་ཡི་ནང་སྣེ་ལས་ཕིར་ཆ་ཕྲན་བཞི་རེ་སློང་བའི་སྒློ་ཁྱུད་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དང་། དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་སློང་བའི་སྒློ་འགམ་དེ་ནས་ཕིར་

གཉིས་རེ་སློང་བའི་སྒློ་ལློགས་སེ་ཕེད་མཉམ་པའི་ལུགས་དང་། དེ་ནས་ཁློ་ཁང་དང་སྒློ་

ཁང་གི་ཐློག་འབུབས་ཚུལ། སྒློ་ཡི་རུ་བཞི། སྒློ་གེགས། སྒློ་རྒྱན་སློགས་འཇིགས་བེད་

ལར་ལ། སྒློ་རྒྱན་བང་ངློས་སུ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བའློ། །སྒློ་ལློགས་ཀི་སྣེར་ནང་དུ་ཀ་བ་

དབུས་ལྡིར་བ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གཅིག །དེའི་སེང་གི་གདུང་དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ། 

གདུང་གི་སེང་ནས་རིག་པ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཞི་ཡློད་པ་བཏང་བ་ལ་སྒློ་ཁང་གི་ལམ་

སྣེ་ཕི་མ་འགེལ་བ་སྒློ་གདློང་དུ་ཕ་གུ་སློགས་མེད་པ་ནི་བདེ་མཆློག་དང་འདྲ། འདློད་

སྣམ་ནི་རེ་བཀའ་འགྱུར་བས་ཆ་ཕྲན་རེའི་དཔངས་ཞེང་བ་བར་གསུངས་ཀང་། ཐིག་

ར་རྣམས་སུ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་བ་ཚུལ་འབྱུང་བ་ལར་བ་ལ། དེ་ལ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་

སློགས་གསང་འདུས་ལར་རློ། །རིག་པའི་ཕི་ནང་གི་ཟུར་རྣམས་སུ་ཟླ་ཕེད་རློ་རེ་རིན་

པློ་ཆེ་སློགས་ཀང་སྔར་དང་འདྲ་ལ། སྒློ་བཞི་སློ་སློའི་མདུན་དུ་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལེ་བ་

དང་དཔངས་མཉམ་པའི་སེགས་བུ་གྲུ་བཞི་ལེ་བ་དང་འབེལ་བ་ལ་བུམ་པ་ནས་འཐློན་

པའི་ཀ་བ་དབུས་ལྡིར་བས་བཏེག་པའི་ར་བབས་སྒློ་ཚད་གསུམ་པ། གཉིས་མཉམ་

དགུ་མཉམ་སྔར་གསང་འདུས་ལ་བཤད་པ་ཇི་ལ་བུའི་དཔངས་ཞེང་རི་དྭགས་ཆློས་

འཁློར་དང་བཅས་པ་གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་བ་དན་སློགས་ཀི་རྒྱན་ཅན། ཐམས་

ཅད་སྔར་དང་འདྲ་བ། ར་བབས་དང་སྒློ་ཡི་བར་དུ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་གིས་མ་རེག་པར་

བའློ། །ར་བབས་ཀི་གཡས་གཡློན་དུ་བུམ་པ་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ལ་གནས་པའི་

རྒྱལ་སིད་སྣ་བདུན། དེའི་མཐར་གྲུབ་ཆེན། དེའི་སེང་ན་སྤིན་གསེབ་ལས་ལུས་ཕེད་

འཐློན་པའི་ལྷ་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བ་བཟུང་བ་སློགས་སྔར་བཤད་རྣམས་དང་འདྲ་ལ། 
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དཀིལ་འཁློར་ནང་མའི་འགློ་ཚུལ་ནི། དཀིལ་འཁློར་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་སྒློ་ཚད་

གཅིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ལྷ་སྣམ་རིམ་པ་གསུམ་བེད་དགློས་པས། ལྷ་སྣམ་རེ་རེའི་ཞེང་ཆ་

ཆུང་རེ་དང་སུམ་ཆ་རེ། དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གསུམ་གསུམ་མཆློད་རེན་གི་བང་རིམ་ལ་

བུ་བ་དགློས་ལ། ལྷ་སྣམ་ནང་མ་དང་། སྔར་དཀིལ་འཁློར་ཕི་མའི་ཁམས་ཐློག་བཀབ་པ་

ཕེད་མཉམ་པར་འློང་ལ། དེ་མཚམས་ནས་དཀིལ་འཁློར་ནང་མའི་འློག་གཞི། རྒྱར་སྒློ་

ཚད་དྲུག་དང་། དཔངས་ལྷ་སྣམ་ནང་མ་ལས་ཀང་ཆ་ཕྲན་གསུམ་གིས་མཐློ་བའི་སེང་གི་

ཟུར་ནས་ནང་མའི་རིག་པ་ཕ་གུ་གསེར་སྣམ་བ་འདབ་ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་སྒློ་ཁང་

སློགས། ཕི་མའི་ཆ་ཕྲན་རེའི་ཕེད་ལ་ནང་མའི་ཆ་ཕྲན་རེ་རིས་པའི་ཆ་ཕྲན་གི་དཔངས་

ཞེང་སློགས་སྔར་ཕི་མ་ཇི་ལ་བར་བ་ལ། ཁད་པར་སྒློ་ལློགས་ལ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་རེ་ཡློད་

པར་བས་པས་གློང་གི་ལྷ་སྣམ་ནང་མའི་མཚམས་སུ་ཐློན་པ་ཡིན་ལ། སྒློ་ལ་ར་བབས་

མེད་པའི་དབང་ལས་ཀ་བ་ཀ་རྒྱན་མུན་པ་སློགས་འློང་དློན་མེད་དློ། །

ནང་མའི་ཐློག་འབུབས་ལུགས་ནི། ནང་མའི་སྒློ་བཞིའི་ར་ཚངས་འཕྲད་པ་ནས་

ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་དྲུག །དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་བཅུ་རེ་སློང་བའི་མཚམས་སུ་

ཀ་བ་གཞུ་དང་བཅས་པ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅློ་ལྔ་རེ་ཡློད་པ་བཙུགས། ཀ་བ་བཞི་པློ་

དེའི་སེང་ན་གདུང་རིང་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པ་བཀལ་བའི་སྣེ་རྣམས་གསེར་

གི་སྐ་རགས་སེང་མ་གཉིས་ལ་ཧ་བཏློན་ནས་བཀལ། དེའི་སེང་ནས་ཕློགས་རེ་རེ་ལ་

ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་རེ་ཡློད་པའི་ལམ་ཕློགས་མདློག་ཅན་ནང་སྣེ་གདུང་རིང་དང་། ཕི་སྣེ་

གསེར་གི་སྐ་རགས་ལ་དང་སྒློ་ཁྱུད་ཀི་གདུང་གི་ནང་སློགས་སྔར་ལར་ལ། དེའི་

གདུང་ནང་མ་ལ་བཀལ་བའི་ཕིར་མངློན་པའི་ལམ་རྣམས་ཀི་སྣེར་ཆུ་སིན་དང་དྲ་བ་དྲ་



  103  

ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཕེད་སློགས་དགློས་སློ། །ལམ་སྣེ་ནང་མ་ལ་ཉི་ཟླ་ནློར་བུ། རློ་རེ་སློགས་རང་ཕློགས་

ཀི་མཚན་མ་རྣམས་སེལ་མར་བའློ། །དེའི་སེང་དུ་དྲལ་འདམ་སློགས་ལེགས་པར་

བའློ། །ཕློ་བང་གི་ནང་དུ་འཁློར་ལློ་སྔློན་པློ་ལེ་བ་ལ་ཞེང་སྒློ་ཚད་ལྔ་དཔངས་སུ་སྒློ་ཚད་

གཅིག །རིབས་བཅུ་དྲུག །རིབས་ཀི་ཞེང་ལ་སྒློ་ཚད་གཅིག །མུ་ཁྱུད་ལ་ཆ་ཕྲན་

གཅིག །མུ་ཁྱུད་ཀི་མཐའ་ནས་མཐར་སྒློ་ཚད་ཕེད་བརྒྱད། དེ་ཡི་དབུས་ནས་རིགས་

ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བཞི་རྣམས་བཞུགས་པའི་གནས་ཞེང་སྒློ་ཚད་ཕེད་ལྔ། དཔངས་ཆ་ཕྲན་

གསུམ་ཡློད་པའི་གར་བུ་ཟླུམ་པློ། དེའི་མཐའ་སྐློར་དུ་དཔངས་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་

པའི་རློར་ཕྲེང་ཟླུམ་པློ་ལ། དེ་ལ་བརེན་པའི་ཀ་བ་གཞུ་རློ་རེའི་གདུང་ཟླུམ་དང་བཅས་

པའི་དཔངས་ཆ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག་ཡློད་པར་བ། ཀ་བ་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་སེ་ཀ་བ་

བརྒྱད་ཡློད། དེ་ཡང་ཚངས་དང་རློར་ཕྲེང་ཟླུམ་པློ་འཕྲད་པ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་

ཆུང་ཕེད་གསུམ་རེ་སློང་མཚམས་སུ་ཀ་བ་ཞེང་ཆ་ཕྲན་རེ་ཡློད་པའློ། །

དེའི་ལྷློ་བང་གི་ཀ་བ་བཞིའི་སེང་ན་རྒྱ་ཕིབས་འདེགས་བེད་ཀི་ཀ་བ་དཔངས་

སྒློ་ཚད་གཉིས་པ་གསེག་ཁ་ཅན་རེ་བཙུགས་པ་མགློ་ནང་དུ་འདུད་པར་བེད། ལྷློ་བང་

དུ་སྒློག་ཐུང་ཡང་གཏློང་། ཕི་ཁམས་ཀི་ཁ་གདངས་ལ་ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པ་

བར་ཐག་ཇི་འཚམས་དང་། དཔངས་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་རེ་ཡློད་པ་བཙུགས་པའི་སེང་ན་

གདུང་བཞི་འཁློར་མར་བཏང་བ་ལ་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ལམ་སྣེ་ཕི་མ་དང་། ཡར་སྣེ་ཤར་

ནུབ་ཏུ་གསེག་ཁ་ཅན་གི་སེང་ན་གདུང་རིང་ཞེང་སྒློ་ཚད་གཅིག་དང་དཔངས་ཆ་ཆུང་

གཅིག་སིད་དུ་སྒློ་ཚད་ཕེད་ལྔ་ཙམ་ཡློད་པ་ལྷློ་བང་དུ་བཏང་བ་ལ་བཀལ། ལྷློ་བང་དུ་

སྒློག་ཐུང་ལ་བཀལ། རྒྱ་ཕིབས་ཀི་ཐློག་གཡློགས་པའི་མར་སྣེ་རྣམས་སུ་ཤར་བུ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མདའ་ཡབ་སློགས། རྒྱ་ཕིབས་སྤིའི་བཀློད་པ་ལར་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བ་བ་

དང་། ལམ་གི་མར་སྣེ་རྣམས་ལས་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་སློགས་ཀང་འཕང་བར་བེད་དློ། །སེང་

གི་གདུང་ལེབ་ཀི་དབུས་སུ་གསེར་གི་ཁང་ཆུང་དཔངས་སྒློ་ཚད་གཅིག་ཞེང་ཆ་ཕྲན་

གསུམ་ཡློད་པ་དང་། དེའི་སེང་ན་པདྨ་དང་འཁློར་ལློའི་གདན་ལ། ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་

དམར་པློ་ཆ་བརྒྱད་པ་དེའི་སེང་ན་རློ་རེ་སྔློན་པློ་རེ་ལྔ་པའི་ཏློག །དེ་གཉིས་ཀི་དཔངས་

ལ་གསུམ་བའློ། །ཊིཀ་ཆེན་ལས་གདུང་ཟླུམ་གི་སེང་ན་གདུང་བཞི་མིག་མང་རིས་སུ་

བཏང་བ་དང་། དེ་ལ་ལམ་གི་ནང་སྣེ་དང་ཕི་སྣེ་ནང་མའི་རིག་པ་ལ་བཀལ་བ་སློགས་

བཤད་དློ། །དེ་ལར་ན་ཀ་བ་རྒྱ་ཕིབས་འདེགས་བེད་ཀང་རེའུ་མིག་དབུས་མའི་ཁ་

གདངས་ལ་ཡློད་དློ། །ཕི་ཡི་སྒློ་སློ་སློའི་མདུན་ན་ཐེམ་སྐས་བང་རིམ་ཉི་ཤུ་པ་དཔངས་

ཆ་ཆེན་ལྔ་དང་ཞེང་ཆ་ཕྲན་ཕེད་གཉིས་རེ་ཡློད་པ་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་རློ་རེའི་རྭའི་

བར་ནས་བཙུགས་པ་དགློས་ལ། འདིར་དཀིལ་འཁློར་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་ཐེམ་

སྐས་ཕྲ་བ་ཕློགས་རེར་གཉིས་རེ་ཡློད་འདྲའློ། །

རེ་བཀའ་འགྱུར་བས་དཔངས་ཆ་ཕྲན་ལྔ་གསུངས་པ་ནི་ཡིག་ནློར་རམ་ཡང་

ན་རང་གིས་གློ་བ་ལེན་མ་ཤེས་པ་སེ། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལེ་བའི་དཔངས་གསལ་བར་

མ་བཤད་ཀང་། དཀིལ་འཁློར་གཞན་ལར་ན་དཔངས་སྒློ་ཚད་ལྔ་ཡློད་པས། ཐེམ་སྐས་

དཔངས་ཆ་ཕྲན་ལྔ་ཡིས་མི་སེབས་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་རློ་རེའི་ལེ་བའི་དཔངས་ཆ་

ཕྲན་ལྔ་ཙམ་ལས་མེད་པ་ཞིག་འློང་དགློས་པར་འདུག་ན། དེ་འདྲ་དཀིལ་འཁློར་གང་

ལ་ཡང་མི་སྣང་བས་དཔྱད་དགློས་ལ། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ཁུངས་དེ་སྔློན་མ་མཐློང་

ཡང་། མ་མཐློང་ཕིར་ན་མེད་པ་མིན། །ཞེས་པ་ལར་སར་འཚོལ་དགློས་སློ། །སྒློ་ནང་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

མ་ལ་ཡང་ལྷ་སྣམ་གསུམ་དང་འློག་གཞི་བཅས་བང་རིམ་བཞི་ལ་ཡང་། ཐེམ་སྐས་

འློས་ཚད་རེ་དགློས་ལ། འདི་ཡང་རེ་བཀའ་འགྱུར་བས་ཐེམ་སྐས་དཔངས་སྒློ་ཚད་རེ་

གསུངས་སློ། །པད་རའི་མཐའ་ཕིའི་ཁློར་ཡུག་དཀར་པློ་སྒློ་ཚད་ཕེད་གཉིས་པ་

དང་། དེའི་མཐར་རློ་ར་ཆ་གཉིས། དེའི་ཕིར་འློད་ཕྲེང་ཆ་ཆེན་གཅིག །དེ་ལ་ཡང་རློ་རེ་

བཅུ་དྲུག་སྦེལ་བ་དང་། མེ་སློ་གཉིས། པདྨ་རེ་བཞི་སློགས་ཕག་ལེན་ལ་སྣང་བས། དེ་

ལར་ལེགས་ལ། དེ་སློ་སློའི་དབིབས་དང་ཁ་དློག་ཀང་སྤི་ལར་རློ། །

བརེན་པ་ལྷའི་ཚོགས་མགློན་ཐབས་པ་དང་བཅས་པ། ཕིའི་ཁློར་ཡུག་ལ་

གནས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཚོགས་བཅས་གལ་ཆེ་ནའང་། འབི་བར་མ་ལྡློངས་པས། 

ཊིཀ་ཆེན་དང་འློག་ཏུ་ཡང་ཅུང་བིས་པ་སློགས་ལས་རློགས་དགློས་སློ། །དེ་ལར་ཊིཀ་

ཆེན་དང་། རེ་བ་མ་བཀའ་འགྱུར་བས་མཛད་པའི་འདིའི་བློས་བསང་བཞེངས་ཚུལ་

སློགས་ལ་བརེན་ནས་བིས་པའློ། །

དེ་ལར་རྒྱུད་སེ་ཡློངས་སུ་གགས་པ་བདེ་གསང་འཇིགས་གསུམ་ཀུན་རིག་གི་

བློས་བསང་གལ་ཆེ་ཞིང་། རང་གིས་ཀང་ལག་ལེན་དུ་ཐེབ་ངེས་པ་དག་བིས་ལ། རྣམ་

དཔྱློད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དཀིལ་འཁློར་ཕལ་ཆེ་བའི་

བློས་བསང་ཀང་ཤུགས་ལ་རློགས་ནུས་ཤིང་། སྔ་འགྱུར་ལུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མི་

འདྲ་བ་མཆིས་ཀང་། རེ་དཱ་ནའི་མཚན་ཅན་གིས་མཛད་པའི་ར་མགིན་གི་བློས་བསང་

བཞེངས་ཚུལ་སློགས་ལ་དཔག་ན་རིགས་འགེ་སྦར་ཤེས་པ་ཡློད་དློ། །

སྨྲས་པ། རྣམ་བང་ཡློན་ཏན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་སློགས། །རྣམ་པ་མང་པློར་

མཚོན་པའི་ཕི་དཀིལ་གི། །རྣམ་གཞག་དུ་མ་བཀློད་པའི་དགེ་མཚན་གིས། །རྣམ་ཀུན་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མཆློག་ལྡན་དཔལ་དུ་མྱུར་འཇུག་ཤློག །ཅེས་ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མར་བཤད་པ་བཟློ་

རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལས་བློས་བསང་གི་སྐློར་ཅུང་ཟད་བཤད་པའློ། །   ། །

༼སྐུ་གཟུགས་ཀི་ཆ་ཚད་ཐིག་ཁང་བརྒྱད་ཀི་སྒློ་ནས་བཤད་པ།༽

སྒྱུ་མ་ཆེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་བ། །གཉིས་མེད་གཅིག་གྱུར་ཆློས་སྐུའི་རྒྱ་

མཚོ་ལས། །ལློངས་སྤློད་རྫློགས་དང་སྤྲུལ་པའི་རླབས་གཡློ་བ། །གཉིས་མེད་གཉིས་

སུ་སྣང་བ་དེ་ལ་སྨློན། །དེ་ཡི་ཕིར་ན་བསློད་ནམས་ཛ་ན་མློ། །འགུགས་ཕིར་ལེགས་

བཤད་ལྷ་ལམ་ལས་འློངས་པ། །ཕན་བདེ་ཙནྡན་ལློན་པའི་གསུང་མངར་པློ། །ལྷག་

བསམ་དྲི་བཞློན་གིས་དྲངས་ངློ་མཚར་སྒྲུབ། །དེ་ལ་འདིར་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུ་ཡི་ཚད་ཀི་

ངེས་པ་དག་བརློད་པ་ལ། འདིའི་བར་ཁད་ཀང་། སྐུ་གཟུགས་གང་ཡིན་དེའི་རང་སློར་

བཅུ་གཉིས་ལ་ཞལ་ཚད་དམ། མཐློ། ཐལ་མློ། མཐིལ་ཆ་ཆེན་ཟེར་ཞིང་། རང་སློར་ལ། 

སློར་མློ་དང་། ཆ་ཆུང་། དེའི་བཞི་ཆ་ལ་རང་པ། བརྒྱད་ཆར་ནས་གང་ཟེར་རློ། །

ཐིག་ཁང་དང་པློ། བ་མ་དང་སངས་རྒྱས་སློགས་སྐུ་དྲང་པློར་བཞུགས་པ་ལ། 

དང་པློ་ཚངས་ཐིག་བཏབ། དེ་ལ་སློར་བདུན་ཅུ་ཡློད་དབང་གིས། འཕྲེད་ཐིག་དང་པློ་

ནློར་བུའི་ཏློག་གི་ཐིག །དེ་ནས་སློར་གཉིས་ན་གཙུག་ཏློར་ཐིག །དེ་ནས་སློར་བཞི་ན་

ཐློད་དཔངས་ཐིག །དེ་བཞིན་དུ། དེ་ཙམ་ན་སྐྲ་མཚམས། སློར་བཅུ་གཉིས་ན་ཀློས་ཀློ། 

སློར་བཞི་ན་མགིན་ཐིག །སློར་བཅུ་གཉིས་ན་སིང་ཁའི། ཡང་བཅུ་གཉིས་ན་ལེ་བ། 

སློར་བཞི་ན་ལེ་འློག །སློར་བརྒྱད་ན་གསང་གནས། སློར་བཞི་ན་ཞབས་བསྣློལ་

མཚམས། སློར་བཞི་ན་པུས་མློའི་འློག་མཐའི་ཐིག་སེ་འཕྲེད་ཐིག་བཅུ་གཉིས། ཡང་

དཀྱུས་ཐིག་འདེབས་ལུགས་ནི། ཚངས་པའི་གཡས་གཡློན་ན་སློར་བཅུ་གཉིས་རེ་ལ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཕྲག་པའི་ཐིག །དེ་ནས་སློར་བཞི་ན་དཔུང་པའི་ནང་། དེ་ནས་གཉིས་ན་དཔུང་པའི་

ཕིར། དེ་ནས་བརྒྱད་ན་པུས་མློའི་ཕི་ཐིག་སེ་གཡས་གཡློན་ཚངས་བཅས་བསློམས་

པས་དགུ་ནི་དཀྱུས་ཐིག་གློ ། 

ཀློས་ཀློའི་ཐིག་དང་དཔུང་པའི་ནང་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ནས། ཚངས་དང་

པུས་མློའི་འློག་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་བར་གཡས་གཡློན་གཉིས་ཀ་ནས་བཏབ་པས་གྲུ་

གསུམ་རེ་ཐུར་བསན། དེས་མཆན་ར་རིབ་ལློགས་ཀི་ཞེང་རློགས། ཡང་ཕྲག་པའི་ཐིག་

དང་པུས་མློའི་ཕི་ཐིག་འཕྲད་ས་ནས་ཕིར་སློར་དློ་སློང་བ་ནས། ཀློས་ཀློའི་ཐིག་

དང་། ཚངས་པ་འཕྲད་སར་བཏབ་པས་གྲུ་གསུམ་རེ་གེན་བསན། དེས་ལ་ཟུར་གི་ཞེང་

རློགས། གྲུ་གསུམ་གཉིས་པློ་འཕྲད་ས་ནས་སྐེད་པའི་ཚད་ཤེས། ཡང་ལེ་ཚངས་འཕྲད་

ས་ནས། གསང་གནས་དང་པུས་མློའི་ཕི་འཕྲད་མཚམས་བར་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ནས་

བཏབ་པས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་བརླའི་རི་མློ་རློགས། གསང་གནས་དང་དཔུང་པའི་ནང་འཕྲད་

མཚམས་ནས། ཟུར་གསུམ་རེ་གེན་བསན་གི་འློག་ཟུར་སློ་སློར་བཏབ་པས། གཡས་

གཡློན་བསྣློལ་མཚམས་དེས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བསྣློལ་མཚམས་རློགས་ཏེ་ཟུར་ཐིག་གློ ། 

༈ ཞལ་ཐིག་ནི། ཞལ་གི་ཐད་ཚངས་ཐིག་ནས་ཕློགས་གཉིས་ཀར་སློར་དྲུག་

སློང་བ་ན། སློར་བཅུ་གཉིས་ཀི་སིད་ཚད་ཅན་རེ་དང་། དེ་ནས་ཕིར་སློར་དློ་ནའང་དེ་

འདྲ་རེ་བཏབ་པས་འགམ་པ་དང་སན་གི་ཕི་མཐའ་རློགས། ཚངས་དང་ཀློས་ཀློ་འཕྲད་

མཚམས་ནས་ཕློགས་གཉིས་ཀར་སློར་དློ་སློང་མཚམས་ནས། ཚངས་དང་སྐྲ་

མཚམས་འཕྲད་སར་བཏབ་པས། སྨིན་མའི་ནང་རེ། སྤན་གི་ནང་ཟུར། ཤངས་ཀི་རིང་

པ། ཞལ་གི་གྲྭ། ཀློས་ཀློའི་ཞེང་རྣམས་ཤེས། ཡང་ཚངས་དང་སྐྲ་མཚམས་འཕྲད་ས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ནས་འློག་ཏུ་སློར་གསུམ་ན་སྨིན་མ། དེ་འློག་ནས་གང་ན་སྤན། དེ་འློག་ནས་ཕེེད་ན་

སྤན་གི་མས། དེ་འློག་ནས་ཕེད་བཞི་ན་ཤངས་ཀི་རེ་སེ་འཕྲེད་ཐིག་བཞི་བཏབ། 

ཚངས་དང་སྐྲ་མཚམས་འཕྲད་ས་ནས། ཤངས་རེའི་འཕྲེད་ཐིག་གི་རེ་སློ་སློར་བཏབ། 

ཀློས་ཀློའི་ཐིག་དང་ཚངས་པ་འཕྲད་ས་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་སློར་དློ་སློང་བ་ནས། 

སྨིན་མའི་ཐིག་གི་རེ་སློ་སློར་བཏབ་པས། སེང་དུ་བསྣློལ་མ་གཉིས་དང་། འློག་ཏུ་

བསྣློལ་མ་གཅིག་འབྱུང་། སྔ་མ་གཉིས་ནི་སྤན་སློ་སློའི་ཕི་ཟུར་དང་། འློག་མས་ཡ་

མཆུའི་རེ་རློགས་སློ། །ཐིག་ཁང་འདི་ལ་ས་གནློན་མཉམ་གཞག་གི་འགློས་སུ་བཤད་

ཀང་། ཕག་གི་འགློ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་བིར་མ་ལྡློངས་ཤིང་། དེ་དག་མཐློང་རྒྱུན་

ལར་གལ་ཆེའློ། །

༈ ཐིག་ཁང་གཉིས་པ། བདེ་མཆློག་ཀྷཻ་རློར་དུས་འཁློར་སློགས་ཀི་ཐིག་ལ་

ཚངས་ཐིག་བཏབ། དེའི་གཡས་གཡློན་ཞལ་ཚད་རེའི་ཐིག་ལྔ་རེ་གདབ་ལ། གཡས་

ཀི་ཞལ་ཚད་དང་པློ་དང་། གཡློན་གི་ཞལ་ཚད་གཉིས་པ་ཕེད་དུ་བགློས་པའི་ཐིག་སེ་

དཀྱུས་ཐིག་བཅུ་གསུམ། འཕྲེད་ཐིག་ལ། དང་པློ་ནློར་བུའི་ཐིག །དེ་ནས་སློར་བཞི་ན་

གཙུག་ཏློར། བཅུ་གཉིས་ན་ཐློད་དཔངས། བཞི་ན་སྐྲ་མཚམས། བཅུ་གཉིས་ན་ཀློས་

ཀློ། བཞི་ན་མགིན་པ། བཅུ་གཉིས་ན་ཐུགས་ཀ ། བཅུ་གཉིས་ན་ལེ་བ། བཞི་ན་ལེ་

འློག །བཅུ་གཉིས་ན་གསང་གནས། བཅུ་གཉིས་ན་པུས་མློ། བཞི་ན་རེ་ངར། བཅུ་

གཉིས་ན་རེ་ངར་དབུས། བཅུ་གཉིས་ན་ཞབས་པློ་ལ། བཞི་ན་ཞབས་མཐིལ་གི་ཐིག་

སེ། འཕྲེད་ཐིག་བཅློ་ལྔའློ། །

དེ་ནས་ནློར་བུའི་རེ་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ནས་གཡས་སུ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

སློར་ལྔ་ན་མཚན་མ་དང་། མགིན་ཐིག་འློག་ཚངས་སེང་ནས་ཐུར་དུ་སློར་དྲུག་དེ་ནས་

གཡློན་དུ་སློར་དྲུག་ན་མཚན་མ། དེ་གཉིས་ཐིག་གིས་སྦེལ། དེ་ནས་ཚངས་གསང་

འཕྲད་མཚམས་ན་སྦེལ་བས། འགིང་ཐིག་སེ་འགིང་ཚད་སློན། ཞལ་ཐིག་ནི་གཡས་

ཀི་ཞལ་ཚད་དང་པློ་དང་ཚངས་པ་འཕྲད་ས་ནས་འློག་ཏུ་སློར་ཕེད་བཞིའི་སར་མཚན་

མ། ཡང་གཡློན་གི་ཞལ་ཚད་དང་པློའི་ཐིག་དང་། ཐློད་ཁིམ་འཕྲེད་པ་ནས་གེན་དུ་སློར་

ཕེད་བཞིའི་སར་མཚན་མ། དེ་གཉིས་སྦེལ་བས་ཞལ་འགིང་བའི་སྐྲ་མཚམས། ཡང་

གཡས་ཀི་ཞལ་ཚད་དང་པློ་དང་མགིན་ཐིག་འཕྲད་པ་ནས་གེན་དུ་སློར་གསུམ། དེ་ནས་

ནང་དུ་སློར་གསུམ་བསྐུམས་པའི་སར་མཚན་མ། གཡློན་དུ་ཞལ་ཕེད་དློའི་ཐིག་དང་

ཀློས་ཀློའི་ཐིག་འཛོམ་ས་ནས་གེན་དུ་སློར་བཞིའི་སར་མཚན་མ། དེ་གཉིས་སྦེལ་བས་

ཀློས་ཀློའི་ཐིག །འགིང་ཞལ་གི་ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་གཡློན་སློར་དྲུག་རེ་ན་མགིན་

ཐིག །དེ་ནས་སློར་དློ་རེ་ན་སན་གི་ཐིག །དེ་ནས་གཡས་གཡློན་སློར་བཞི་རེ་ན་ཟུར་

ཞལ་གི་ཐིག་སེ་སར་ཡང་གཡློན་དུ་སློར་དློ་ན་རྒྱབ་ཞལ་གི་དཀྱུས་ཐིག་བའློ། །

ཕག་གི་སྐློར་ཐིག་ལ། ཐུགས་ཀའི་ཐིག་དང་ཚངས་པ་འཛོམ་ས་ནས་གཡས་

སུ་སློར་དྲུག །དེ་ནས་གེན་དུ་སློར་ཕེད་བཞི་ནས་བཟུང་སེ་སློར་ཉི་ཤུས་བསྐློར་ཏེ། 

ཡས་མས་དབུས་ཀི་ཞལ་དང་པློའི་ཐིག་ལ་རེག་པར་བ་བ་གྲུ་མློའི་ཚིག་མཚམས་

སློ། །ཡང་མཚམས་དེ་ནས་སློར་བཅུ་དྲུག་བསྣན་ནས་བསློམས་པས་སློར་སློ་དྲུག་

གིས་བསྐློར་བ་ཡར་སྣེ་གཡས་ཀི་ཞལ་ཚད་དང་པློ་དང་། མར་སྣེ་ཞལ་ཚད་གཉིས་

པའི་ཐིག་ལ་རེག་པ་ནི་མཁིག་མའི་ཐིག །ཡང་མཚམས་དེ་ནས་སློར་ཞེ་གཉིས་པའི་

སྐུད་པས་སྔར་གི་ཡས་མས་དང་འདྲ་བ་བས་ནས་བསྐློར་བས་ཕག་གི་ཕི་སྐློར་རློ། །
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཡློན་ཕག་ནི། ཐུགས་ཚངས་འཕྲད་ས་ནས་གཡློན་དུ་ཞལ་ཕེད་གཉིས། དེ་

ནས་གེན་དུ་སློར་ཕེད་དྲུག་ན་བཟུང་སེ་སློར་ཉི་ཤུ། སློར་དྲུག །ཞེ་གཉིས་གསུམ་

གིས་བསྐློར་བ། གཡློན་གི་ཞལ་ཚད་གཉིས་པའི་ཐིག་ལ་རེག་པར་བའློ། །ཚངས་

གསང་འཕྲད་ས་ནས་ལློང་བུའི་ཐིག་དང་གཡས་ཀི་ཞལ་ཚད་གསུམ་པ་འཕྲད་སར་

བཏབ། དེ་ནས་ཕིར་སློར་བཞི་ནས་ཐུགས་ཚངས་འཛོམ་སར་བཏབ་པས། གཡས་

བརྐྱང་གི་ཚད་རློགས། ལེ་འློག་དང་། གཡློན་གི་ཞལ་ཚད་དང་པློ་འཕྲད་ས་ནས། 

གཡློན་གི་ཞལ་ཚད་གཉིས་པ་དང་། བརླ་ཐིག་འཛོམ་སར་བཏབ། ཚངས་གསང་

འཛོམ་ས་ནས། པུས་ཐིག་དང་གཡློན་གི་ཞལ་ཕེད་དློའི་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་བར་

བཏབ་པས་གཡློན་གི་བརླ་དང་། བརླའི་ནང་གི་མར་སྣེ་ནས། ལློང་བུ་དང་གཡློན་གི་

ཞལ་ཚད་དང་པློ་འཛོམ་སར་བཏབ། ལློང་བུ་དང་གཡློན་གི་ཞལ་ཕེད་དློའི་ཐིག་འཛོམ་

ས་ནས་ནང་དུ་སློར་བཞི་འློང་བ་ནས་བརླའི་ཕི་ཐག་གི་མར་རེ་བར་བཏབ་པས་

ཞབས་གཡློན་བསྐུམས་ཀི་ཚད་རློགས། འདིའི་ཁློངས་སུ་མ་ཧཱ་མ་ཡ་སློགས་དྲང་སློང་

ཁློས་པའི་ཉམས་ཅན་གི་ཡི་དམ་བཞེངས་སབས་ཅན་རྣམས་འདུས་པའློ། །

༈ ཐིག་ཁང་གསུམ་པ། སྤན་རས་གཟིགས་སློགས་ཕག་སློང་དབུ་མང་གི་ཐིག་

ནི། ཚད་གང་འདློད་ཀི་ཚངས་ཐིག་བཏབ་ལ། འཕྲེད་ཐིག་དང་པློ་ནློར་བུའི་རེ་ཐིག །དེ་

ནས་རིམ་བཞིན། སློར་ཕེད་ན་གཙུག་ཏློར་གི་ཐིག །སློར་གང་ན་ཐློད་ཁིམ། སློར་ཕེད་

དློ་ན་སྐྲ་མཚམས། སློར་བཞི་ན་སེང་ཞལ། དེ་བཞིན་དུ། སློར་དློ། དྲུག །བཞི། བརྒྱད། 

བཞི། བརྒྱད་དེ་ཞལ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པ་རྣམས་ཀི་སྐྲ་མཚམས་དང་ཞལ་

རྣམས་ཏེ་འཕྲེད་ཐིག་བཅུ་གཅིག །དེ་ནས་སློར་བཞི་ན་ར་ཞལ་གི་སྐྲ་མཚམས། བཅུ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གཉིས་ན་ཀཽས། བཞི་ན་མགིན་པ། བཅུ་གཉིས་ན་ཐུགས་ཀ །བཅུ་གཉིས་ན་ལེ་བ། 

བཞི་ན་ལེ་འློག །བཞི་ན་དཔྱི། བརྒྱད་ན་གསང་གནས། ཉེར་བཞི་ན་བརླ། བཞི་ན་པུས་

མློ། ཉེར་བཞི་ན་བིན་པ། བཞི་ན་བློལ་ཏེ་འཕྲེད་ཐིག་བཅུ་གཉིས་སློ། །

ཡང་ཚངས་པའི་གཡས་གཡློན་དུ་སློར་དློ་ན། སེང་ཞལ་གི་འགམ་ཐིག །དེ་

བཞིན་དུ་སློར་གསུམ་ན་སྤྲུལ་སྐུའི། ཕེད་བཞི་ན་ལློངས་སྐུའི་འགམ་ཐིག །དེའི་གཡས་

གཡློན་དུ་སློར་ཕེད་ན་དེའི་ཟུར་ཞལ། ཚངས་པའི་གཡས་གཡློན་དུ་སློར་བཞི་ན་

རྒྱས་པའི་ཞལ་འགམ། དེ་ནས་སློར་དློ་ན་དེའི་ཟུར་ཞལ། ཡང་ཚངས་པའི་གཡས་

གཡློན་དུ་སློར་དྲུག་ན་ཆློས་སྐུའམ་ར་ཞལ་གི་འགམ་ཐིག །དེའི་གཡས་གཡློན་དུ་

སློར་བཞི་ན་དེའི་ཟུར་ཞལ་དང་མཆན་རེ་ཐུན་མློང་གི་ཐིག །འདི་ཡན་སློ་སློའི་

མཚམས་ཤེས་བེད་ལས། ཐིག་རིང་པློ་མི་དགློས། དེ་ནས་སློར་བཞི་ན་དཔུང་པའི་

ཕི། དེ་ནས་སློར་བརྒྱད་ན་ར་ཕག་འབེལ་མཚམས་ཏེ། དཀྱུས་ཐིག་རིང་པློ་གཡས་

གཡློན་གི་གཉིས་རེ་དང་། ཚངས་ཐིག་སེ་ལྔ་ཁློ་ནའློ། །ཐུགས་ཀའི་ཐིག་དང་མཆན་

རེའི་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ནས་གེན་དུ་སློར་དློ་སློང་བ་ནས་བཟུང་། ར་ཞལ་གི་སྐྲ་

མཚམས་ཐིག་དང་། དཔུང་པའི་ཕི་ཐིག་འཕྲེད་མཚམས་ནས་འློག་ཏུ་སློར་ཕེད་ནས་

བསྐློར་ཏེ། མར་སྣེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་གཏུགས་པས་ར་ཕག་གི་ཕི་ཐིག་དང་། དེའི་ཕིའི་

སློར་བཞི་བཞི་སེ་རིམ་པ་ལྔ་ཐིག་དེ་ཉིད་ལ་གཏུགས་པས། སྤྲུལ་ཕག་ལྷག་མ་རྣམས་

ཀི་འགློ་ཚད་རློགས། དེ་ལར་རིམ་པ་ལྔ་པློ་འཁློར་ལློའི་རིབས་ལར་ཆ་དྲུག་ཏུ་བགློ། 

ནང་མའི་ཆ་རེ་རེའང་བཅུ་གཉིས་ནས་བཟུང་། ཕི་མ་ཉི་ཤུའི་བར་དུ་སེ་བཅུ་གཉིས། 

བཅུ་བཞི། བཅུ་དྲུག །བཅློ་བརྒྱད། ཉི་ཤུ་སློགས་སུ་བགློས་པས་ཤེས་ནུས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སློ། །འདིའི་ཁློངས་སུ་གདུགས་དཀར་སློགས་ཕག་སློང་ཅན་རྣམས་ཀང་འདུས་སློ། །

༈ ཐིག་ཁང་བཞི་པ་རློ་རེ་ཕག་མློ་ལ་ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་སུ་སློར་བཅུ་

གཉིས་དང་བཅུ་གཉིས་དང་གཉིས་ན་ཐིག་རེ་སེ་གསུམ། གཡློན་དུའང་སློར་བཅུ་

གཉིས་དང་། བདུན་ན་ཐིག་རེ་སེ་ཐིག་གཉིས་བཅས་དཀྱུས་ཐིག་དྲུག །འཕྲེད་ཐིག་ལ། 

ཐློད་དཔངས་ཀི་ཡས་ཐིག །དེ་ནས་རིམ་པས། སློར་གསུམ། བཅུ་གཉིས། གསུམ། 

བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས། བརྒྱད། གསུམ། བཅུ་གཉིས། གཉིས། གསུམ། བཅུ་གཉིས། 

གསུམ། བཅུ་གཉིས། བཅུ་གཉིས་བཅས་ན། ཐིག་རེ་སེ་འཕྲེད་ཐིག་བཅློ་ལྔ། ཚངས་དང་

འཕྲེད་ཐིག་དང་པློ་འཛོམ་ས་ནས། གཡློན་དུ་སློར་ཕེད་གཉིས་ནས། གཡས་ཐིག་དང་

པློའི་ཡར་རེ་ནས་འློག་ཏུ་སློར་ཉེར་བཞི་དེ་ནས་གཡློན་དུ་སློར་ཕེད་གསུམ་སློང་བ་ན་

ཐིག་བཏབ། དེའི་མཚམས་ནས་གཡློན་ཐིག་དང་པློ་དང་བརླ་འཕྲད་མཚམས་ཀི་བར་

བཏབ་པས། སྐུའི་འགིང་ཐིག་འློང་མཚམས་དེ་ནས་གེན་དུ། གཡས་ཐིག་གཉིས་པ་དང་

མགིན་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་སུ་བཏབ་པས། གཡས་ཀི་ས་ཟུར་རློགས། གཡློན་ཐིག་

གཉིས་པ་དང་ལེ་གློང་འཕྲད་པ་ནས་ཐུགས་ཚངས་འཛོམ་སར་བཏབ་པས། ཕག་

གཡློན་པའི་མས་རིས་འབྱུང་། གཡློན་ཐིག་གཉིས་པའི་ཡར་རེ་ནས་འློག་ཏུ་སློར་སུམ་

ཅུ་སློང་བ་ནས། གཡས་དང་པློ་དང་། འཕྲེད་ཐིག་ཐ་མ་འཛོམ་ས་བར་བཏབ་པས། 

ཞབས་གཡས་བསྐུམ་པའི་ཞབས་མགློ་དང་། གཡློན་བརྐྱང་པའི་ཞབས་མགློ་འགློ་ཚོད་

ཤེས། གཡློན་གཉིས་པུས་མློ་འཕྲད་མཚམས་ནས། གཡས་གཉིས་པ་དང་། འཕྲེད་ཐིག་

ཐ་མ་འཛོམ་སར་བཏབ་པས་ཞབས་གཡློན་པའི་ངར་གདློང་འབྱུང་། ཞལ་ཁིམ་སློགས་

འློག་སྒློལ་མ་སློགས་ལ་རིགས་འདྲ་བས་པས་ཤེས་ནུས་སློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

༈ ཐིག་ཁང་བཞི་པ་དེ་ལས་བཞུགས་སབས་ཅན་སྒློལ་མ་ལང་མློའི་ཐིག་ནི། 

ཚངས་ཐིག་ནས་གཡས་སུ་སློར་དྲུག་ཞལ་གང་། སློར་དྲུག །ཡང་དྲུག་ན་དང་། གཡློན་

དུ། སློར་དྲུག་ཞལ་གང་། སློར་དྲུག་ན་ཐིག་རེ་སེ་དཀྱུས་ཐིག་བརྒྱད། འཕྲེད་ཐིག་ལ་

ནློར་བུའི་རེ་ཐིག །དེ་ནས་སློར་དློ། སློར་དློ། སློར་དློ། སློར་བཞི། སློར་གསུམ་ཞལ་

གང་། སློར་གསུམ། ཞལ་གང་། ཞལ་གང་། སློར་གསུམ། ཞལ་གང་། སློར་བརྒྱད། 

སློར་བཞི། སློར་བཞི་སེ་འཕྲེད་ཐིག་བཅློ་ལྔ། ཚངས་དང་རེ་ཐིག་འཛོམ་ས་ནས་

གཡས་སུ་སློར་ཕེད་བཞི་ནས། གཡློན་ཐིག་དང་པློ་དང་། མགིན་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་

བར་བཏབ་པས་འགིང་ཐིག་སློད། དེ་ནས་ལེ་ཚངས་འཕྲད་མཚམས་བར་བཏབ་པས་

འགིང་ཐིག་སྨད། འགིང་ཐིག་དང་ཐུགས་ཐིག་འཕྲད་ས་ནས། གཡློན་ཐིག་གཉིས་པ་

དང་ལེ་ཐིག་འཛོམ་ས་བར་བཏབ་པས་ཕག་གཡློན་པའི་ཕག་ངར་གི་མས་རིས་

འབྱུང་། གཡས་ཐིག་གསུམ་པའི་མར་རེ་ནས། གེན་སློར་བཅུ་གསུམ་སློང་བ་ནས། 

ཚངས་མགིན་འཕྲད་མཚམས་བར་བཏབ་པས་ཕག་གཡས་རྐྱང་གི་ནང་ཐིག །གཡློན་

ཐིག་ཐ་མའི་མར་རེ་ནས་གེན་སློར་ཉེར་བཞི་སློང་བ་ནས། ཚངས་ལེ་འཕྲད་ས་བར་

བཏབ་པས། ཞབས་གཡློན་བསྐུམ་གི་བརླའི་ཡས་རིས་འབྱུང་། གཡས་ཐིག་ཐ་མའི་

མར་རེ་ནས་གེན་སློར་ཉེར་གཉིས་སློང་བ་དང་། ཐུགས་ཚངས་འཛོམ་ས་ནས་གཡློན་

དུ་སློར་ཕེད་གསུམ་འཛོམ་པའི་བར་བཏབ་པས། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གི་པུས་མློའི་

འློང་ཚོད་དང་། དེའི་མར་རེ་ནས། གཡས་ཐིག་དང་པློའི་མར་རེ་བར་བཏབ་པས་

ཞབས་གཡས་པའི་ངར་གདློང་གི་ཚད་སློན། གཡས་དང་པློའི་མར་རེ་ནས་གེན་སློར་

བཅུ་དྲུག་སློང་བ་ནས། གཡློན་ཐ་མ་དང་མགིན་ཐིག་འཛོམ་ས་བར་བཏབ་པས། སྐུའི་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཡློན་ངློས་ཀི་དབིབས་སློན། འཕྲེད་ཐིག་དྲུག་པ་དང་། ཞལ་གི་འགིང་ཐིག་འཕྲད་

མཚམས་སུ་སློར་བཅུ་གཉིས་པའི་དཔྲལ་ཐིག་ཀློ་རུ་ཁ་དང་། དེ་ནས་འློག་ཏུ་ཡང་

སློར་བཅུ་གཉིས་ན་དེ་ལ་བུའི་ཀློ་རུ་ཁའི་ཚུལ་དུ་འདེབས་པ་དང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་

སྦེལ་བས། ཞལ་ཐིག་གྲུ་བཞི་པ་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་ནང་ཐིག་སློགས་སྤི་འགློ་ལར་

རློ། །ཚུལ་དེས་ཞལ་ཚད་དགུ་པ་ཅན་གི་ལྷ་དང་ལྷ་མློ་འགིང་བས་བཞུགས་པ་ཀུན་

མཚོན་པར་ནུས་སློ། །

༈ ཐིག་ཁང་ལྔ་པ་ལས་ཁློ་བློ་སྤི་དང་ཁད་པར་ཕག་རློར་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་

ནི། ཚངས་ཐིག་གཡས་སུ། སློར་བཅུ་གཉིས་དང་། སློར་དྲུག །སློར་དྲུག །སློར་བཅུ་

གཉིས་ན་དང་། གཡློན་དུ། སློར་བཅུ་གཉིས། དྲུག །དྲུག །བཅུ་གཉིས་ན་ཐིག་རེ་སེ་

དཀྱུས་ཐིག་དགུ འཕྲེད་དུ་དབུ་སྐྲའི་རེའི་ཐིག །དེ་ནས་སློར་བཅུ་གཉིས། སློར་བཅུ་

གཉིས། སློར་བཞི། སློར་བཅུ་གཉིས། སློར་བཅུ་གཉིས། སློར་བཅུ་གཉིས། སློར་བཞི། 

སློར་བཅུ་གཉིས། སློར་བཞི་རྣམས་སུ་ཐིག་རེ་སེ། སྐྲ་རེ། སྐྲ་མཚམས། ཀློས་ཀློས། 

མགིན་པ། ཐུགས་ཀར། ལེ་བ། གསང་གནས། པུས་མློ། རེ་ངར། ཞབས་དཔངས་ཏེ་

བཅུ། སྐྲ་རེ་ཚངས་དང་འཕྲད་མཚམས་ནས། གཡློན་དུ་སློར་ཕེད་གསུམ་ནས། 

ཐུགས་ཀའི་གཡས་ཀི་གྲུ་བཞིའི་དབུས་བར་བཏབ། དེ་ནས་ལེ་ཚངས་འཕྲད་ས་བར་

བཏབ་པས་འགིང་ཚོད་སློན། སྐྲ་མཚམས་དང་གཡས་ཐིག་ཕི་མ་འཕྲད་མཚམས་

ནས་འློག་ཏུ་སློར་གསུམ་ནས། གཡས་དང་པློ་ཀསཽ་འཕྲད་མཚམས་བར་བཏབ། ཡང་

སྔློན་མའི་མཚམས་ནས་འློག་ཏུ་སློར་ལྔ་སློང་བ་ནས། གཡས་དང་པློ་དང་མགིན་ཐིག་

འཕྲད་ས་ནས་འློག་ཏུ་སློར་དྲུག་སློང་བ་ན་བཏབ་པས་ཕག་གཡས་རློགས། གཡློན་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དང་པློ་དང་མགིན་ཐིག་འཛོམ་ས་ནས། ཐུགས་ཀ་དང་གཡློན་གསུམ་པ་འཕྲད་

མཚམས་སུ་བཏབ། དེ་ཉིད་ནས་འློག་སློར་བཞི་སློང་བ་ནས། ཐུགས་ཚངས་འཕྲད་

ས་བཏབ་པས་ཕག་གཡློན་པ་རློགས། ཕག་གཡློན་པའི་ཐིག་འློག་མ་དང་། གཡློན་

ཐིག་དང་པློ་འཛོམ་ས་ནས། རེ་ངར་གི་ཐིག་དང་གཡློན་ཐིག་ཏུ་ཕི་མ་འཕྲད་མཚམས་

སུ་བཏབ། དེའི་མར་སྣེ་ནས་ནང་དུ་སློར་ཕེད་ལྔ་འློང་བ་ནས་ཚངས་གསང་འཕྲད་

མཚམས་བར་བཏབ་པས་ཞབས་གཡློན་བརྐྱང་གི་ཚད་སློན། ཚངས་གསང་དེ་ནས་

གཡས་དང་པློ་དབུས་ཐིག་དང་འཕྲད་ས་བར་བཏབ། ཡང་གཡས་དང་པློ་དང་ལེ་ཐིག་

འཕྲད་ས་ནས། གཡས་གསུམ་པ་གསང་གནས་ཀི་ཐིག་འཛོམ་ས་བར་བཏབ། དེ་ཉིད་

ནས་གཡས་གཉིས་པ་རེ་ངར་དང་འཕྲད་ས་ནས་ནང་དུ་སློར་ཕེད་གཉིས་འློང་སར་

བཏབ་པས། ཞབས་གཡས་བསྐུམ་པའི་ཚད་སློན། མགིན་ཐིག་དང་གཡས་གཉིས་པ་

འཛོམ་ས་ནས་ཕིར་སློར་དློ་སློང་བ་ནས། ཚངས་དང་རེ་ངར་གི་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་

བར་དུ་བཏབ་པས་སྐྲ་འགིང་བའི་ཚད་རགས་པ་རློགས། འགིང་ཐིག་དང་སྐུ་མཚམས་

འཛོམ་སར་སློར་བཅུ་གཉིས་པའི་འཕྲེད་ཐིག་ཀློ་རུ་ཁ། ཡང་སློར་བཅུ་གཉིས་ན་དེ་ལ་

བུ། དེ་གཉིས་འགམ་ཐིག་གིས་སྦེལ་བས་ཞལ་ཁིམ་འབྱུང་། དེས་མཚོན་ནས་ཁློ་བློ་

འགིང་ཐབས་ཅན་ཀུན་ལ་རིགས་འདྲའློ། །

༈ ཡང་ཐིག་ཁང་ལྔ་པ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་ནི། ཚངས་

ཐིག་གི་གཡས་སུ་སློར་བཅུ་གཉིས། དྲུག །དྲུག །བཅུ་གཉིས་ན་ཐིག་རེ་སེ་བཞི། 

གཡློན་དུ་སློར་དྲུག །དྲུག །བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་ཏེ་བཞི། བསློམས་པས་དཀྱུས་

ཐིག་དགུ། འཕྲེད་ཐིག་ལ། ནློར་བུས་རེ་ཐིག །དེ་ནས་སློར་དློ་ན་གཙུག་ཏློར་བཞི་ན་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཐློད་དཔངས། སློར་བཞི་ན་འཇམ་དཔལ་གི་ཀསཽ། སློར་བཞི་ན་ཐློད་དཔངས། བརྒྱད་

ན་སན་ཞལ་གི་ཀཽས། དྲུག་ན་ཐློད་དཔངས། བཅུ་གཉིས་ན་མ་ཧེའི་ཀཽས། བཞི་ན་

མགིན་པ། དྲུག་ན་མཆན་རེ། དྲུག་ན་ཐུགས་ཀ ། བཅུ་གཉིས་ན་ལེ་བ། བཅུ་གཉིས་

ན་གསང་གནས། གཉིས་ན་བརླའི་གབ། བཞི་ན་པུས་མློ། བཅུ་གཉིས་ན་རེ་ངར། བཞི་

ན་ཞབས་དཔངས་ཏེ་བསློམས་པས་བཅུ་བདུན་ནློ། །

གཡློན་དང་པློའི་རེ་ལས། ཐུགས་ཚངས་ནས་གཡས་སུ་སློར་དྲུག་སློང་བ་ན་

བཏབ། དེ་ནས་ཚངས་གསང་འཕྲད་ས་བར་བཏབ་པས་འགིང་ཐིག་འབྱུང་། གཡློན་

དང་པློ་དང་ཐུགས་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ནས། རེ་ངར་གི་ཐིག་སེང་། གཡློན་ཐིག་ཐ་མ་

ནས་ནང་དུ་སློར་ཕེད་དང་ལྔ་འློང་བར་བཏབ་པས་ཞབས་གཡློན་བརྐྱང་གི་ཕི་རིས། 

དེའི་མར་རེ་ནས་ནང་དུ་སློར་ཕེད་ལྔ་འློང་བ་ནས། ཚངས་གསང་འཕྲད་ས་བར་བཏབ་

པས་ནང་རིས་འབྱུང་ངློ་། །གཡས་དང་པློ་དང་ལེ་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་ནས། གཡས་

གསུམ་པ་དང་བརླའི་གབ་འཛོམ་བར་བཏབ། དེ་ཉིད་ནས། གཡས་གཉིས་པ་རེ་ངར་

ཐིག་དང་འཕྲད་ས་ནས་ནང་དུ་སློར་དློ་འློང་སར་བཏབ། ཚངས་གསང་འཛོམ་པ་ནས། 

གཡས་དང་པློ་པུས་ཐིག་འཕྲད་སར་བཏབ་པས་ཞབས་གཡས་བསྐུམ་གི་ཕི་ནང་

རློགས། ར་བའི་ཞབས་དེ་ལས་ཞབས་ལྷག་མ་རྣམས་ཕི་ཐིག་ནས་རིམ་པར་

འབིའློ། །གཡས་གཉིས་པ་དང་མཆན་རེ་འཕྲད་མཚམས་ནས་བཟུང་སེ་སློར་བཅློ་

ལྔས་བསྐློར་བས་གཡས་ཀི་གྲུ་མློ། ཡང་དེ་ནས་སློར་ཉེར་བདུན་གིས་བསྐློར་བས་

མཁིག་མ། སློར་གཅིག་གིས་བསྐློར་བ་ཕག་མགློ་སེ་ཕག་གཡས་འབྱུང་ལ། གཡློན་

དང་པློ་དང་། མཆན་རེ་འཕྲད་མཚམས་ནས་སྔར་ལར་རིམ་གསུམ་དུ་བསྐློར་བས། 
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཕག་གཡློན་འབྱུང་ངློ་། །

ཞལ་ཐིག་ནི། ཞལ་གསུམ་ཀའི་ཐློད་དཔངས་དང་འགིང་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་

སུ་དཔྲལ་ཐིག །ཀསཽ་དང་འགིང་ཐིག་འཕྲད་མཚམས་སུ་ཀསཽ་ཐིག་རྣམས་འགིང་ཐིག་

གི་འགློས་ལར་གསེག་ཁ་བས། དེའི་དང་པློ་འཇམ་དཔལ་གི་ཞལ་གི་ཡས་མས་ལ་

སིད་སློར་དྲུག །སིན་ཞལ་གི་ཡས་མས་ལ་སློར་བརྒྱད། ར་ཞལ་གི་ཡས་མས་ལ་

སློར་བཅུ་གཉིས། དེ་རྣམས་འགམ་ཐིག་གིས་སྦེལ་བས་ཞལ་ཁིམ་གསུམ་འབྱུང་

ངློ་། །སེང་མའི་གཡས་གཡློན་སློར་གང་ན་སན་ཐིག །སིན་ཞལ་ལ་སློར་ཕེད་གཉིས་

ན་སན་ཐིག །ར་ཞལ་གི་འགམ་ན་སློར་གཉིས་ལ་སན་ཐིག །དེའི་གཡས་ན་སློར་དློ་རེ་

བས་པའི་གཡས་ཞལ་གསུམ། གཡློན་ངློས་ཕེད་དློ། །དློ་དློ་ན་གཡློན་ཞལ་གསུམ། 

འདི་རྣམས་ར་ཞལ་གི་འགམ་པ་དང་དཔངས་འདྲའློ། །འདིས་ཁློ་བློ་དབུ་དང་ཕག་

ཞབས་མང་བ་རྣམས་མཚོན་ནུས་པའློ། །

༈ དམག་ཟློར་མ་སློགས་ཞློན་པ་ཅན་ཡང་ཐིག་ཁང་ལྔ་པར་གཏློགས་པས། དེ་

ཡི་ཐིག་ནི་ཚངས་ཐིག་གི་གཡས་སུ་སློར་བརྒྱད། བཞི། གསུམ། གཉིས། བཅུ་གཉིས། 

བརྒྱད། བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཐིག་རེ། གཡློན་དུ་ཡང་སློར་དྲུག །དྲུག །བཞི། བཅུ་གཉིས། 

བརྒྱད་ན་ཐིག་རེ་སེ་བསློམས་པས་བཅུ་གསུམ། འཕྲེད་དུ་དབུ་སྐྲའི་རེ་ཐིག །བཅུ་

གཉིས་ན་སྐྲ་མཚམས། བཅུ་གཉིས་ན་ཀཽས། བཞི་ན་མགིན་པ། གཉིས་ན་མགིན་

འློག །བཅུ་གཉིས་ན་ཐུགས་ཀ ། བརྒྱད་ན་ལེ་གློང་། བདུན་ན་གསང་གནས། སློར་དློ་

ན་པུས་ཐིག །བཅུ་གཉིས་ན་རེ་ངར། བཞི་ན་ཞབས་མགློ། བཅུ་གཉིས་ན་བཞློན་པའི་

རང་ཐིག་དང་པློ། དྲུག་ན་རང་ཐིག་གཉིས་པ་སེ་བཅུ་གསུམ། གཡློན་དང་པློའི་རེ་ནས། 
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཡས་དང་པློའི་མགིན་ཐིག་འཛོམ་ས་དང་། དེ་འློག་སློར་དློ་ནས། རང་ཐིག་གློང་མའི་

རེ་ནས་ནང་དུ་སློར་ལྔ་འློང་མཚམས་སུ་བཏབ་པས་འགིང་ཚད་རློགས། གཡས་

གཉིས་མགིན་འློག་འཕྲད་ས་ནས། གཡས་ཕི་མའི་རེ་ནས་ཕིར་འློག་ཏུ་སློར་ཉི་ཤུ་

སློང་བ་ན་བཏབ་པས། ཕག་གཡས་ཀི་ཚད་རློགས། གཡས་དང་པློ་ལེ་གློང་འཛོམ་ས་

ནས། ལེ་གློང་དང་གཡློན་ཕི་མ་འཛོམ་ས་ནས་འློག་ཏུ་སློར་དྲུག་སློང་བ་རུ་བཏབ་

པས། བརླ་གཡློན་པའི་འགློས། གཡློན་ཕི་མ་དང་ལེ་གློང་འཛོམ་ས་ནས། གཡས་

གསུམ་པ་བཞློན་པའི་རང་ཐིག་དང་པློ་འཕྲད་སར་བཏབ་པས་ཞབས་ངར་གཡློན་པའི་

ཕི་རིས་འབྱུང་། གཡས་བཞི་པ་ལེ་ཐིག་འཛོམ་ས་ནས། གཡློན་དང་པློ་ཞབས་ངར་

འཕྲད་ས་བར་བཏབ་པས་ཞབས་གཡས་པའི་ངར་གདློང་གི་ནང་རིས། ལེ་གློང་དང་

གཡས་བཞི་པ་འཛོམ་པ་ནས། གཡློན་ཐ་མའི་མར་རེ་བར་བཏབ་པས། བཞློན་པའི་

མགིན་པ་རགས་ཙམ་སློན། སྐྲ་མཚམས། འགིང་ཐིག །ཚངས་གསུམ་འཛོམ་སར་

སློར་བཅུ་གཉིས་པའི་གསེགས་ཐིག་བཏབ། འགིང་ཐིག་ཀསཽ་འཛོམ་ས་ཡང་དེ་བཞིན་

བཏབ་པ་འགམ་ཐིག་གིས་སྦེལ་བས་ཞལ་ཁིམ། དེའི་གློ་ན་སློར་གཉིས་ཀི་སན་ཐིག་

རེ་ཡང་བའློ། །སྤན་དང་ཞལ་སློགས་ཞིབ་པར་གཞུང་རྣམས་དང་མཐློང་རྒྱུན་ལས་

རློགས་པར་འཚལ་ལློ། །

༈ ཡང་ཐིག་ཁང་ལྔ་པ་ལས། ར་མགིན་དང་ཕུར་པ་སློགས་མཚོན་ཕིར། 

དཔེའུ་རིས་ཟུར་དུ་བཀློད་ཀང་ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་ཕག་རློར་གི་སྐབས་བཞིན་ཡིན་ལ་

ཞལ་དང་ཡུམ་སློགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་དཔེའུ་རིས་ལར་ལ། ཞིབ་ཆ་གཞན་དུ་

བལའློ། ། ༈ ཐིག་ཁང་དྲུག་པ་ལ་གུར་སློགས་མི་ཐུང་གི་གཟུགས་ཅན། རལ་པ་ཞལ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གང་། ཞལ་ཞལ་གང་། མགིན་པ་སློར་བཞི། སིང་ཁ་ཞལ་གང་། ལེ་བ་ཞལ་གང་། བརླ་

སློར་བརྒྱད། རེ་ངར་སློར་བརྒྱད། ཞབས་དཔངས་སློར་བཞི། 

༈ ཡང་འདི་ལས་ཚོགས་བདག་སློགས་ཀང་། ཐློད་དཔངས་སློར་གསུམ། 

ཞལ་ཆ་ཆེན། མགིན་སློར་གསུམ། སིང་ཁ་ཆ་ཆེན། ལེ་བ་ཆ་ཆེན། བརླ་ཆ་ཆེན། པུས་

མློ་སློར་གསུམ། རེ་ངར་ཆ་ཆེན། ཞབས་མགློ་སློར་གསུམ། ཡང་ཐིག་ཁང་འདི་ལ་རཱ་

ཧུ་ལ་དང་། ཀླུ་ཆེན་སློགས། ར་ཞལ་མན་ཆད་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ། རཱ་ཧུའི་སེང་ཞལ་

རྣམས་དང་། ཀླུའི་གདེངས་ཀ་སློགས་ཐིག་ཁང་ན་མེད་པར། བློས་དཔྱད་དགློས་པ་

དང་། ལེ་བ་ནས་དཔྱི་མགློ་སློར་གསུམ། དེ་མན་ཆད་ཞལ་དློ་དང་སློར་གསུམ་ལ་སྦྲུལ་

འཇུག་བ་བའློ། །

༈ ཡང་འབྱུང་འདུལ། སྐྲ་དཔངས་མི་ཐེ་བའི་ཞལ་མཐློ་གང་། དེ་ནས་ལེ་བ་མཐློ་

གང་། དེ་ནས་ཞབས་ཀི་བར་མཐློ་གང་སེ་མཐློ་གསུམ་ཁློ་ནར་བེད་པ་འགིང་ལུགས་

ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། རློ་ལངས་བརྒྱད་སྐློར་གི་འཁློར་སློགས་མཐློ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བེད་

པའང་ཡློད་དློ། །༈ ཐིག་ཁང་བདུན་པ། ཉན་ཐློས་དང་མི་དཀྱུས་མ་སློགས། སྐྲ་དཔངས་

སློར་བཞི་གདློང་མཐློ་གང་། མགིན་པ་སློར་བཞི། སིང་མཐློ་གང་། ལེ་བ་མཐློ་གང་། གསང་

གནས་མཐློ་གང་། བརླ་སློར་བཅློ་བརྒྱད། པུས་མློ་སློར་གསུམ། རེ་ངར་སློར་བཅློ་

བརྒྱད། ཞབས་སློར་གསུམ་བེད་པ་སེ་ཁྲུ་བཞི་ཡློད་ལ། མགིན་པ་སློར་དློ་ཡང་བཤད་

པས་དེ་ལར་ན་འགིགས་ལ་སྔ་མ་ལར་ན་སྐྲ་ལ་སློར་དློ་ཙམ་ལྷག་པར་བས་པའློ། །རང་

སངས་རྒྱས་ནི་གཙུག་ཏློར་ཅུང་ཟད་རེས་དེ་ལས་འཕགས་པའློ། །

༈ ཐིག་ཁང་བརྒྱད་པ་ལས་བཤད་པའི་དློན་ཆེ་ལློང་ནི། གཡློན་སེང་གཡས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འློག་བས་པའི་རློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཡློངས་གགས། ཕིན་པ་གཡས་སེང་གཡློན་པ་བཞག་

ལ་པུས་མློ་དམད་པ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། བརླ་གཡློན་སེང་རང་གཡས་བཞག་པའི་

སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། རང་གཡློན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཡས་པུས་མློ་དྲང་པློར་སློང་པ་

དཔའ་བློའི་འདུག་སངས། རང་གཡློན་སྐྱིལ་ཀྲུང་། རང་མགློ་གཡས་བརླ་གཡློན་སེང་

བཞག་པ་དཔའ་མློའི་འདུག་སངས། ཁི་ལ་གནས་ནས་ཞབས་གཉིས་དྲང་པློར་འཇློག་

པ་བཟང་པློའི་འདུག་སངས། གཡློན་སྐྱིལ་ཀྲུང་གཡས་འགིང་པ་གཡས་རློལ། དེ་ལས་

ལྡློག་པ་གཡློན་རློལ། རང་པ་ཁ་སྦར་བ་བདེ་གཤེགས་ཅན། གཡས་བརྐྱང་པ་

དང་། གཡློན་བརྐྱང་པ་གཉིས་རང་མཐློ་ལྔའི་བར་ཅན་ནློ། །

སློར་མློ་ལློགས་སུ་བསན་པ་ནི། རིང་པ་སྤད་དེ་པུས་མློ་ངང་པའི་གཤློག་པ་

ལར་བ་བ་རིང་ཟླུམ། མཉམ་པར་བཞག་པ་མཉམ་པའི་རང་སབས། སན་ལ་རིང་པ་

གཉིས་མཐློ་གང་གིས་མ་རེག་པས་འགིང་བ་རྒྱལ་རློལ་སློགས་བཤད་ལ། ལུས་རྒྱན་

སློགས་བཤད་ཀང་། གློང་དུ་སློང་ཟིན་ཞིང་། ཞི་བ་ལ་རིན་པློ་ཆེ། དུར་ཁློད་ཆས་ཅན་

ལ་རུས་རྒྱན། ཆེར་ཁློས་པ་ལ་སྦྲུལ་སྒྱུ་མ་སློགས་འཆློལ་བའི་རྒྱན། གཞློན་ནུའི་ཆས་

ཅན་མེ་ཏློག་གི་རྒྱན་སློགས་ཡློད་དློ། །

༼ཁི་དང་རྒྱབ་ཡློལ་གི་མཚོན་དློན།༽

༈ ཁི་དང་རྒྱབ་ཡློལ་ལ། རྒྱས་པ་ཁི་བརེགས་ཉེར་གཅིག་སློགས་དང་། རྒྱབ་

ཡློལ་ལའང་། བ་ཁྱུང་། ཀླུ་ཕྲུག །ཆུ་སིན། མི་ཆུང་། གང་པློ། རི་དྭགས་སློགས་ཕར་

ཕིན་དྲུག་མཚོན་པ་སློགས་ནི། སློ་སློར་ཆ་མཉམ་པར་བགློས་ནས་མཐར་མུ་ཏིག་གི་

ཕྲེང་བ་དང་པ་ཊས་བསྐློར་བ་སློགས་བཤད་ལ། ཁི་ལའང་། སློབས་བཅུ་མཚོན་པ་སེ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

སེངེ། ཡང་སློ་སློར་རིགས་བཞི་གང་པློ། དབང་བཅུ་ར་མཆློག །སྨློན་གནས་ཤེས་པ་

ཤང་ཤང་སློགས་འདེགས་བེད་རྣམས་དང་། བང་ཕློགས་ཀི་ཆློས་མཚོན་པ་ནློར་བུ། 

དློན་དམ་ཉི་མ། ཀུན་རྫློབ་ཟླ་བ། སྐྱློན་གིས་མ་གློས་པ་པདྨ་སློགས་དང་། གཞན་ཡང་

དར་གི་འབློལ་གདན། རུང་མཐུན་གི་གདིང་བ་སློགས་རྣམ་གངས་མང་ངློ་། །

༼ཁི་དང་རྒྱབ་ཡློལ་བསྡུས་པའི་ལག་ལེན་བཤད་པ།༽

༈ འདིར་ཁི་དང་རྒྱབ་ཡློལ་བསྡུས་པའི་ལག་ལེན་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཁི་

དཔངས་ཇི་ཙམ་འདློད་པའི་ཚངས་ཐིག་དེ་ལ་ཆ་བཅུ་དྲུག་བགློས་པའི་ཆ་རེ་ནི་འདིའི་

ཆ་ཆུང་དུ་བས་ལ། དང་པློ་འློག་ཏུ་དཔངས་ཆ་ཆུང་གསུམ་དང་། རྒྱར་ཚངས་ཐིག་གི་

གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཆུང་ཉེར་གཅིག་རེའི་སེགས་བུ། དེ་སེང་དཔངས་ཆ་ཆུང་གཅིག་

རེ་དང་། རྒྱར་གཡས་གཡློན་དུ་བཅུ་དགུ་རེ། བཅུ་བདུན། བཅློ་ལྔ་རེ་ཡློད་པའི་ཐེམ་

སྐས་གསུམ། དེའི་སེང་དཔངས་ཆ་ཆུང་དྲུག །རྒྱར་གཡས་གཡློན་བཅུ་གསུམ་རེའི་

གདློང་ཆེན། དེའི་སེང་དཔངས་ཆ་ཆུང་རེ་དང་རྒྱར་བཅུ་བཞི་དང་། བཅློ་ལྔ་རེ་གཡས་

གཡློན་དུ་ཡློད་པའི་གཟུང་སྣམ་དང་། པད་ཆུང་། དེ་སེང་དཔངས་ཆ་ཆུང་གཉིས་

དང་། རྒྱར་གཡས་གཡློན་དུ་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡློད་པའི་བ་གམ་བ་ཞིང་། གདློང་ཆེན་ངློས་

སུ་སེངེ་སློགས་གང་འློས་དང་། འདེགས་བེད་ཀི་བར་དུ་ནློར་བུས་སྤས་པའི་ཀ་བ། བ་

གམ་པད་ཆུང་སློགས་རིམ་པ་གཞན་ལའང་། པདྨ། པ་ཊ། ཕྲ་ཚོམ་སློགས་དང་། ལྷ་

རྫས་ཀི་ཁི་ཁེབས་སློགས་བཀློད་པས་མཛེས་པ་དང་། དེའི་སེང་དུ་པདྨ་ཟླ་ཉི་སློགས་

སྐབས་སུ་གང་བབ་བ་བ་ཡིན། རྒྱབ་ཡློལ་ལ། སྐུའི་མཛོད་སྤུའི་སེང་དུ་སློར་གང་

བསྣན་པའི་ཚངས་སེང་ནས། ཞལ་ཚད་ལྔའི་ཟླུམ་བསྐློར་བ་བ་རྒྱན་དྲུག་གི་མཐའ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཁློན་རགས་ཙམ་ཡིན་ལ། རེ་དང་གདུང་སྣེའི་ནློར་བུ་སློགས་དེར་མ་གཏློགས་

ཤིང་། མཛོད་སྤུ་དང་ཚངས་པ་འཛོམ་ས་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཞལ་ལ་སློར་གསུམ་

ན་མཚན་མ། ཁིའི་སེང་གི་གཡས་གཡློན་ནང་དུ་སློར་དློ་སློང་བ་ན་མཚན་མ། མཚན་

མ་གཉིས་སྦེལ་བ་ནི་རྒྱན་དྲུག་གི་མཐའ་ཁློན་ཡིན་ནློ། །

རྒྱན་དྲུག་པློ་སློ་སློར་འགློད་ཚུལ་ནི་མཐློང་རྒྱུན་ལར་ལ་ད་དུང་ཡང་། མེ་ཏློག་

དང་། འཇའ་སྤིན་སློགས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བའློ། །ཁྱུང་སྦྲུལ་ཟ་བ། ཀླུ་གདེངས་ཀ་ཅན། 

དེ་འློག་གདུང་སེང་དུ་ཆུ་སིན་པ་ཊས་མཚན་པ། གདུང་ནློར་བུས་སྤས་པ། གཡློགས་

དང་བཅས་པ། མཛེས་པའི་བུ་ཆུང་ཤིང་ལློའི་གློས་གློན་པ། རི་དྭགས་ཤ་རལ་ཅན་ར་

གཅིག་པ། གང་པློ་རྒྱན་ཅན་སྣའི་བུམ་པ་བཟུང་བ་སློགས་རགས་ཙམ་མློ། །

༈ རྒྱབ་ཡློལ་ཟླུམ་པློ་ཙམ་བརློད་པ་ནི། སྨིན་མཚམས་སེང་དུ་སློར་གང་བསན་

པའི་ཚངས་སེང་ནས་ཞལ་ཚད་གཉིས་ཀིས་བསྐློར་བ། དབུ་འློད་ཀི་པ་ཊའི་ཕི། ཞལ་

གང་གིས་བསྐློར་བ། པ་ཊའི་ནང་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་བར་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་དང་། པ་ཊ་

ནློར་འཛིན་སློགས་འགློད་ལ། ཐུགས་ཀའི་ཚངས་སེང་ནས་འློག་ཏུ་སློར་དྲུག་སློང་

བའི་ཚངས་ཐིག་ནས། ཞལ་ཚད་བཞིས་ཟླུམ་པློར་བསྐློར་བས་སྐུའི་འློད་དམ་རྒྱབ་

ཡློལ་གི་ཕི་མཐའ་འབྱུང་། ཟླུམ་པློ་དེའི་འློག་ཅུང་ཟད་ཞུམ་པ་པད་གདན་ལ་གཏུགས་

པ་དང་། ཡང་གནས་དེ་ཉིད་ནས་ཞལ་ཚད་གསུམ་གིས་བསྐློར་བས། རྒྱབ་ཡློལ་གི་

ནང་མཐའ་འབྱུང་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་གཉིས་དང་། པ་ཊ་ཆེན་

པློ་ནློར་བུས་མཚན་པ་དག་བ་ཞིང་། དབུ་འློད་དང་། རྒྱབ་ཡློལ་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་

འློད་ཟེར་གི་རྣམ་པ་གསེར་གི་རི་མློ་ཕྲ་ཞིང་མཉེན་པ་དག་བ་བ་སློགས། བཀློད་པ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གང་མཛེས་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལར་ལྷ་སྐུའི་ཐིག་ཚད་འདི་ཉིད་ཀང་། དཔལ་དུས་ཀི་

འཁློར་ལློའི་རྒྱུད་ལས་སློར་མློ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་བསན། བདེ་མཆློག་བཤད་རྒྱུད་སློམ་

འབྱུང་ལས། སློར་མློ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ་སེ། ཐལ་མློ་བཅུ་པར་བཤད་ལ། དེ་ལས་དབེ་བའི། 

ཐལ་མློ་བཅུ་གཉིས་པ་དང་དགུ་པ་ཡང་བཤད་ལ། རྒྱུད་གདན་བཞི་ནས་ཀང་དེ་དང་

འདྲ་ཞིང་། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་ནག་གི་རྒྱུད་ལས། ཞལ་ཚད་བརྒྱད་པ་བསན་

པས། དེ་ནས་སློར་མློ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ། བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་པ། ཐལ་མློ་བཅུ་གཉིས་པ། 

དགུ་པ། བརྒྱད་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་ལས་དངློས་སུ་བསན་ལ། ཡང་ཐལ་མློ་དྲུག་པ་དང་། 

ཞལ་ཚད་གསུམ་པ་གཉིས་ནི། སྔློན་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའི་སྐུ་གཟུགས་ཚད་

ལྡན་ལ་དཔག་ནས། བློད་ཀི་མཁས་གྲུབ་སྔ་མ་དག་གིས་བཤད་ལ། 

ཡང་ཞལ་ཚད་ལྔ་པ་ནི། རཏྣ་རཀིཏ་སློགས་བལ་པློའི་མཁས་པའི་ལུགས་

ཡིན་ལ། དེ་ལར་རྒྱུད་ལས་བསན་པའི་ལྔ་དང་བློད་ཀི་ལུགས་གཉིས། བལ་པློའི་

ལུགས་ཏེ་དབེ་བ་བརྒྱད་པློ་འདི་ཁློ་ན་ལས། ཐིག་གི་དབེ་བ་མི་འདྲ་བ་གཞན་མེད་ལ། 

མཁས་པའི་དབང་པློ་བུ་སློན་སློགས་ཀིས། ཐིག་ཁང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་ཀང་། དབེ་

བ་སྔ་མ་བརྒྱད་པློ་འདི་ལས་མི་འདའ་སེ། ཐིག་ཁང་དང་པློར་བ་མ་སངས་རྒྱས་རྣམས་

དང་། གཉིས་པ་ལློངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་སློགས་སློར་མློ་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་དང་། གསུམ་པ་

བང་སེམས་ཞི་བ་རྣམས་སློར་མློ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་པ། བཞི་པ་དུས་འཁློར་སློགས། སངས་

རྒྱས་ཁློས་པའམ། དྲང་སློང་ཁློས་པ་རྣམས་ཐལ་མློ་བཅུ་གཉིས་པ། ལྔ་པ་སྒློལ་མ་

སློགས་རིགས་ཀི་ཡུམ་རྣམས། ཐལ་མློ་དགུ་པ། དྲུག་པ་གཤིན་རེ་ལར་ཁློས་པ་རྣམས་

དང་། བདུན་པ་ཕག་རློར་སློགས་གནློད་སྦིན་ཁློས་པ་རྣམས་ཐལ་མློ་བརྒྱད་པ། བརྒྱད་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པ་སིན་པློ་ཁློས་པ་ལེགས་ལྡན་ནག་པློ་སློགས་ཐལ་མློ་དྲུག་པ་ཚོགས་བདག་སློགས་

མཐློ་ལྔ་པ། བེར་སློགས་ཞལ་ཚད་གསུམ་པ་རྣམས་ཀང་བརྒྱད་པའི་ཁློངས་སུ་

བསྡུས། དགུ་པ་ཉན་རང་སློགས་མི་ཚད་ལས་ཅུང་འཕགས་པ་དང་། ཚངས་པ་དང་

བརྒྱ་བིན་སློགས་ཆ་ཆེན་དགུ་པ་རྣམས་ཐིག་ཁང་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་གིང་

བཞིའི་མི་སློགས་ཆུ་ཞེངས་མཉམ་པའི་མཐློ་བརྒྱད་པ་དང་། སིད་མཐློ་བདུན། ཞེང་

མཐློ་བརྒྱད་དེ་མི་མཉམ་པ་སློགས་ཀང་དློན་དུ་ཐལ་མློ་བརྒྱད་པར་རློགས་པར་བཤད་

པས། གློང་གི་དབེ་བ་བརྒྱད་ལས་མི་འདའ་འློ། །

ཡང་སྨན་ཐང་ཡབ་སས་སློགས་ཀི་ལུགས་ལ་ཐིག་ཁང་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་

ལར། གཡའ་སེལ་དུའང་མི་དབང་ཆེན་པློས་ཀང་དེ་ལར་མཛད་པའི་ལུགས་བཞིན། 

གློང་དུ་ཐིག་ཁང་བརྒྱད་དུ་བཤད་པའང་། དབེ་བ་བརྒྱད་པློ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་། མཐློ་

བདུན་པ་དག་གི་ཁུངས་ཡང་དུས་འཁློར་ལས་ཟུར་དུ་བཤད་པ་ལར་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་བུའི་ཚད་རྣམས་བིས་སྐུ་ལ་བུའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། འབུར་སྐུ་ལ་

སྤིར་སྔ་མ་དེ་དག་ཁློ་ནར་ཡིན་ཡང་། རྒྱབ་བདུན་འཁློར་བའི་ཚད་སློགས་ལྷག་པློར་

བསྣན་དགློས་པ་ཡློད་ལ། དེ་དག་མཁས་པའི་ཕག་རྒྱུན་གི་ལག་ལེན་དང་མཐློང་རྒྱུན་

ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་ལས། ཤེས་རིགས་གྲུང་པློ་ཡློད་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས། 

ཁུངས་མེད་རང་བཟློའི་རིགས་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་གཟུགས་བིས་འབུར་བླུན་པློ་

ངློ་མཚར་བསྐྱེད་པའི་ལག་ལེན་དག་སིད་ཀང་། དགློས་པ་དང་ཕན་ཡློན་བིན་རླབས་

ཀི་ཚན་ཀ་སློགས་གང་ལའང་མི་འདྲ་བས། རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་ཕག་ལེན་ལ་གཅེས་

པར་འཛིན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དྲི་མེད་རྒྱུད་སེའི་དགློངས་པ་དང་། །རྒྱ་བློད་ལློ་པཎ་ཚད་ལྡན་གིས། །བཞེད་

པའི་ལམ་བཟང་ལ་འཇུག་པ། །དློན་དུ་མཐློང་ནས་ལས་འདི་བསྒྲུབས། །འློལ་ཚོད་མུན་

པར་རེག་པའི་མདའ། །དགློས་དློན་འབེན་ལས་ཕིར་ཕློགས་ཤིང་། །འཁློག་པློར་སྤློད་

པའི་ལས་ཅན་འགར། །དྲང་པློར་སློང་པའི་ཚངས་པར་སེམས། །ཅེས་ཐིག་གི་ལག་

ལེན་དུ་མར་བཤད་པ་བཟློ་རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་ལས་སྐུ་གཟུགས་ཀི་

ཆ་ཚད་བཤད་པའློ། །   ། །

༼ཡིག་གཟུགས་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག༽

རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཡི། །མཛད་པ་ཀུན་གི་མཆློག་གྱུར་གསུང་

གི་ནི། །འཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཐབས་མཁས་མཆློག །ཡི་གེའི་ལས་འདི་བསེན་

བ་ཀུན་གི་ཕུལ། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་འཇུག་པའི་བི་ཐིག་གི། རྣམ་གཞག་གནའ་དུས་མཁས་

པའི་ལམ་སློལ་ལ། །མི་བརེན་ལག་པའི་ཟླློས་གར་བསྒྱུར་བ་ཙམ། །བིས་པའི་ཐལ་

མློའི་སྤུན་ཟླ་ལས་ཅི་ཞིག །དེ་ལའི་ཁེ་ཉན་མཐློང་བས་ཡིད་དྲངས་ནས། །གསུང་རབ་

ལེགས་པར་འབི་ལ་མཁློ་ཆེ་ཞིང་། །མེད་མི་རུང་བའི་ཐིག་གི་ལག་ལེན་འགའ། །འགློད་

འདི་བློ་ལྡན་དགེས་པའི་མཆློད་སྤིན་ཡིན། །དེ་ལ་འདིར་ཡི་གེའི་ཐིག་གི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ལག་ལེན་དུ་ཡློད་པ་སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཆེས་མང་ཡང་། དེང་དུས་

ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བར་གྱུར་པས། སྔློན་རབས་ཀི་ཡིག་རིང་ཚད་ལྡན་དང་། མཁས་པའི་

ཕག་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་རེ་རེ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཅུང་ཟད་འབི་བ་ལ། 
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༼རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

དེ་ཡང་ཐློག་མར་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ་ནི། ཇི་ཙམ་བེད་

པའི་ས་ཕློགས་ཀི། །གཞུང་ལ་ཆ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་བཏབ། །གཡས་ནས་ཆ་གསུམ་

ཡིག་འབྲུའི་ཞིང་། །ལྷག་མ་ཆ་བརྒྱད་རང་པ་ལ། །རང་པའི་བར་སློང་བརྒྱད་ཆ་

ཙམ། །དགློས་ཕིར་སློ་སློའི་ནང་ངློས་སུ། །བརྒྱད་ཆའི་ཚད་ཀིས་ཐིག་རེ་བ། །འཕྲེད་

ལ་ཆ་ཆེན་ཉེར་བདུན་བཏབ། །ཡིག་མགློ་གདན་རྣམས་མི་རི་བའི། །ཡིག་འབྲུ་རང་

པའི་ཆ་བཅློ་ལྔ། །དེ་ལ་ཡིག་འབྲུའི་ཁློག་པ་སློགས། །འདློན་ཕིར་སློ་སློའི་ཆ་སེང་

ནས། །སྔར་བཞིན་བརྒྱད་ཆའི་འཕྲེད་ཐིག་བ། །དེ་ནས་སེང་ནས་རིམ་བཞིན་དུ། །ནཱ་

ད་སུམ་འཁློགས་ཆ་གཅིག་དང་། །ཐིག་ལེ་འམ་ནི་ཉི་མ་ནི། །ཆ་གཅིག་གིས་ནི་ཟླུམ་

པློ་བསྐློར། །ཟླ་ཚེས་སིད་དུ་ཆ་ཆེན་གཅིག །རེ་གཉིས་བགད་པ་ཆ་གསུམ་ཚད། །མགློ་

བློ་ཆ་གསུམ་གཡས་ནས་གཉིས། །སློང་མཚམས་ཧ་ཡི་སྐེ་ཏློན་ལ། །ཧ་ལ་ཆ་གཉིས་

ཀ་ལ་གསུམ། །མ་ལ་གཉིས་པློ་ཕེད་གསུམ་རེ། །ཝ་ལ་གཉིས་དང་ར་ལ་གཅིག །ཡ་

ལ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ཡིན། །ཡི་གེ་མགློ་འློག་ལུས་ཆུད་པ། །ལག་པ་རྣམས་ནི་རང་

པ་དང་། །སས་མ་ལ་བུའི་སེང་འགློ་དང་། །འློག་འགློ་སེལ་བའི་སྒློས་གཙང་བེད། །རང་

པ་རྫློགས་མཚམས་ནས་འཕྲེད་དུ། །ཐིག་དྲང་དུས་མེའི་གདན་ཡིན་ལ། །དེ་འློག་ཆ་

ཆེན་ཕེད་པ་དེ། །ཆ་གཉིས་བགློས་པའི་ཐིག་གཉིས་གདབ། །ཉི་མ་ཟླ་བའི་གདན་

གཉིས་ཡིན། །དེ་འློག་ཆ་ཆེན་ཟེའུ་འབྲུ་དང་། །དེ་འློག་ཆ་ཆེན་གཉིས་པདྨ། །གདན་

རྣམས་རིམ་གིས་མས་ནས་ཡར། །ཇེ་ཆུང་བས་པའི་མཛེས་ཆས་བསྐློར། །དེ་དང་

མཚུངས་པའི་འློད་ཀློར་ལ། །པ་ཊ་ལ་སློགས་མཛེས་པར་བི། །དེ་ལར་རྒྱས་པ་མི་ཕེད་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ན། །ཡ་ར་ཀ་ཧའི་ལག་བཞིའམ། །ཡ་ཀ་ཧ་ཡི་ལག་གསུམ་སློགས། །ལག་པ་ལྔ་བཞི་

གསུམ་པ་རྣམས། །རྒྱས་བསྡུས་རིགས་འགེ་བས་ཏེ་བི། །

ཁ་དློག་ཇི་ལར་བ་བ་ནི། །རླུང་གི་ངློ་བློ་ལ་ཡིག་ནག །མེ་ཡི་ངློ་བློ་ར་ཡིག་

དམར། །ཆུ་ཡི་ངློ་བློ་ཝ་ཡིག་དཀར། །ས་ཁམས་མཚོན་པའི་ལ་སེར་པློ། །ལྷུན་པློའི་ངློ་

བློ་མ་ཡིག་ནི། །ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་ཕློགས་མདློག་བ། །འདློད་གཟུགས་ངློ་བློ་ཀ་ཡིག་

ལང་། །གཟུགས་མེད་མཚོན་པ་ཧ་ཡིག་སྔློ། །ཟླ་ཚེས་ཉི་མའི་ངློ་བློ་དམར། །ཐིག་ལེ་

ཟླ་བའི་ངློ་བློ་དཀར། །ནཱ་ད་སྒ་གཅན་ངློ་བློ་ནག །ཁ་ཅིག་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། །ཧ་

ཡིག་དཀར་པློར་བ་ཞེས་བཤད། །དེ་ལར་དཔལ་ལྡན་དང་པློའི་རྒྱུད། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་

སློགས་ལས་ནི། །བཤད་པའི་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་ཞེས། །ཕི་ནང་གཞན་གསུམ་རེན་

བརེན་པ། །གཞི་ལམ་འབས་བུ་ཀུན་མཚོན་པ། །ལ་སློགས་དློན་མང་གཞན་དུ་

གསལ། །འདིར་ནི་བི་ཐིག་ཁ་དློག་ཙམ། །ཡིག་རིང་དློན་བཞིན་བཀློད་པ་

ལགས། །ཅེས་རྣམ་བཅུ་དབང་ལྡན་གི་ཐིག་ཚད་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་ནས་

བཤད་ཟིན་ལ། 

དེ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀི་དློན་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞིང་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་

ཆློས་ཀུན་མཚོན་པའི་ཨེ་ཝཾ་གི་འབི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརློད་ན། དེ་ཡང་། སློང་པ་ཆེན་པློ་

ཡི་གེ་ལྔ། །ཞེས་པ་ཝཾ་ཡིག་ལ་ཡང་ཆ་ཤས་ལྔར་ཕེ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤེས་

སྒིབ་བལ་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཝ་ཡི་ཁློག་པ་གི་གུག་ལ་བུ་ནམ་

མཁའི་ཁམས། 

ང ཚོར་བ་སྒིབ་བལ་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཟླ་ཚེས་མེ་ཁམས། 
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

˘ འདུ་ཤེས་སྒིབ་བལ་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་ཐིག་ལེ་ཆུ་ཁམས། ༠ འདུ་

བེད་སྒིབ་བལ་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་རང་པ་དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རླུང་

ཁམས། ⍳ གཟུགས་ཕུང་སྒིབ་བལ་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་མགློ་བློ་ཐློད་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་ས་ཁམས།   
 
དེ་རྣམས་བསྡུས་པས་ཝཾ་ཡིག་གྲུབ་པ།    �̈   

ཞེས་འབས་

བུ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་བདེ་བ་ཆེན་པློ་མཚོན་པའློ། །

ཐིག་ལེ་སློང་པ་ཡི་གེ་དྲུག །ཅེས་པ། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྙ་ཉ་ཡཱ་སེ་རླུང་ཁམས་ཀི་ཡི་གེ་

དྲུག །ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན་ལཱ་སེ་ས་ཁམས་ཀི་ཡི་གེ་དྲུག །པ་ཕ་བ་བ་མ་ཝཱ་རྣམས་ཏེ་ཆུ་

ཁམས་ཀི་ཡི་གེ་དྲུག །ཊ་ཋ་ཌ་དྷ་ཎ་རཱ་རྣམས་ཏེ་མེ་ཁམས་ཀི་ཡི་གེ་དྲུག །ས་པ་ཤ་ཥ་

ྈྐ་ཀ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡི་གེ་དྲུག །ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་ཧ་སེ་ནམ་མཁའི་ཡི་གེ་དྲུག་པློ་དེ་

རྣམས་མཚོན་པའི་ཡི་གེ་དབྱུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རེ་རེ་རླུང་ས་གཉིས། མེ་ཆུ་གཉིས། 

ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་གཉིས། སློ་སློར་ཟུར་གསུམ་དུ་གཤིབས་པས་ཨེ་ཡིག་གྲུབ་པ། 

# གཞི་ལམ་གི་སློང་པ་མཚོན་པའློ། །འདི་དག་ཀང་རྒྱ་གར་དྷ་རིའི་ཡིག་གཟུགས་

སུ་བས་པར་བཤད་དློ། །

༈ བསིལ་ལྡན་ལློངས་འདིར་ཡི་གེའི་སློལ། །བཏློད་མཛད་དཔལ་ལྡན་ཐུ་མི་

དང་། །ཡིག་གཟུགས་ཐིག་གི་རྣམ་གཞག་དག །གསལ་མཛད་མཁས་པའི་ཚོགས་

ཀུན་མཆློད། །འདིར་བློད་ཡིག་དབུ་ཆེན་གི་ཐིག །མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཁྱུང་པློ་གཡུ་ཁིའི་

ཕག་བཞེས། མི་དབང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་གཡའ་སེལ་དུ་བཀློད་པར་མཛད་པ་

ལས། གློ་བདེ་བར་ཚིག་ཚོགས་སངས་ཏེ་འགློད་པ་ལ། ཐློག་མར་རགས་པ་བསེ་རུ་

ལ་བུའི་ཡི་གེ་ཞེས་ཡིག་མགློ་ཇི་ལར་བ་བ་ནི། ཡི་གེ་ཆེ་ཆུང་ཇི་ལར་འདློད་པའི་འབི་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གཞི་ལ་མིག་མང་རིས་ལ་བུའི་ཐིག་བཏབ་སེ། དེ་ལ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཔངས་

ཞེང་དཀར་ཆ་དང་ཡི་གེའི་ནག་ཆ་རིས་ཏེ་བརློད་པ་ཡིན་པས། ཡིག་མགློ་འདི་ལ། 

ཞེང་བཅུ་གཉིས་དཔངས་བརྒྱད། སྦྲུལ་སྣའི་ཐད་མས་སུ་དཀར་ཆ་གསུམ། འཁློར་

ནག་གི་ཆ་གཉིས། དབུས་ཀི་ནག་ཆ་གཅིག །གློང་དུ་དཀར་གཉིས། རང་གི་ནག་ཆ་

གཅིག །དེའི་གློང་དཀར་གཉིས་ཏེ་ཞེང་བཅུ་གཉིས། སྦྲུལ་སྣའི་ཡས་དཀར་གཉིས། 

མས་སུ་གསུམ། ཡས་མས་དབུས་བཅས་ནག་ཆ་གསུམ་སེ་དཔངས་བརྒྱད་དློ། །

ཀ་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། ཡས་དཀར་གཅིག་དློར། མགློ་

ཞེང་བདུན། དཀར་གཉིས་ནས་མཆེ་བ་འདློན། མཆེ་བའི་ར་བ་ནག་ཆ་གཅིག །མས་

སུ་གཅིག །དབུས་ལག་གི་ནག་ཆ་གཅིག །རང་ཆ་དཀར་གཉིས། རང་ཆའི་ནག་

གཅིག་སེ་བརྒྱད། དཔངས་ལ་མགློའི་ནག་ཆ་གཅིག །མཆེ་གློང་དཀར་གསུམ། དེ་

འློག་དཀར་གཉིས། ཐད་དབུས་ལག་གི་སྣེ། དེ་འློག་ཆ་དྲུག་གི་བར་རང་པ་སེ་བཅུ་

གཉིས། 

ཁ་ནི་དཔངས་བརྒྱད་ཞེང་ཕེད་བརྒྱད་ལས། མགློ་ནག་ཆ་ཕེད་བརྒྱད། རང་

པའི་དཀར་ཆ་སློད་གསུམ་སྨད་གཉིས། དཔུང་པའི་ནག་ཆ་གཅིག་སློགས་པའི་སློད་

དཀར་ཕེད་གསུམ། སྨད་ཕེད་བཞི། ཡར་འཕུལ་ནག་ཆ་གཅིག །དཔངས་སུ་གཉེན་

ནམ་ཡར་འཕུལ་གི་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་ཆ་གཅིག །གཉེན་ནག་གཅིག །གཉེན་

འློག་དཀར་གཉིས་ན་ཟག་མཆུ། དེ་ནས་ཆ་གཅིག་བར་རང་པའློ། །

ག་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། ཡས་སུ་དཀར་གཅིག །མགློ་ཆ་

བདུན་སློགས་པའི་སློད་དཀར་ཕེད་གཉིས། སྨད་ཕེད་བཞི་ལྷག་ཙམ། དཔུང་ར་སྣག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཆ་གཅིག །དབུས་ལག་ར་བ་ནག་གཅིག །རང་ཐར་དཀར་གཉིས། རང་སྣག་ཆ་

གཅིག་སེ་བརྒྱད། དཔངས་གཉེན་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །གཉེན་ནག་

ཆ་གཅིག །འློག་ཟག་མཆུའི་ཐད་བར་དཀར་གཉིས། དེ་འློག་རང་ཆ་དྲུག་གློ། 

ང་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ལྔ། མས་སུ་གཅིག་སེ་ཞེང་

དྲུག །ཆ་གཉིས་ན་སྐེད་པ། སྦློའི་གཉེན་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །སྦློའི་

ནག་ཆ་གཅིག །འློག་དཀར་གསུམ་སེ་དཔངས་བརྒྱད། སྦློ་ཞེང་གསུམ་ནས་བགས་

ཀིས་གཞློལ་བའི་ཟག་མཆུ་འདློན། 

ཅ་ནི་ཞེང་བདུན་དཔངས་ཕེད་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ཕེད་ལྔ་ཡས་སུ་དཀར་

གཅིག །མས་སུ་དཀར་ཕེད་གཉིས། མཆུ་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །འློག་

ཏུ་ཆ་ཕེད་གསུམ་འཕང་བ། མགློ་ཆ་ཕེད་བཞི་ནས་སྐེ། དཀིལ་དུ་དཔངས་བཞི་ཞེང་

དུ་ལྔའློ། །

ཆ་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་ཕེད་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ལྔ། ཡས་མས་སུ་དཀར་

ཕེད་གཉིས་རེ། མིག་གཉིས་ལ་ཞེང་དཀར་ཕེད་བཞི་དམན་ཙམ་རེ། གློང་ཆགས་ཀི་ཆ་

ཞེང་དྲུག །མིག་གློང་དཀར་གཉིས། མགློ་ནག་གཅིག །མིག་དཔངས་དཀར་ཕེད་

གསུམ། གློང་ཆགས་སྣག་ཆ་གཅིག །འགློ་འཛུམ་སྨད་ཆ་ཕེད་གཉིས་སློ། །

ཇ་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ལྔ། ཡས་མས་སུ་དཀར་ཕེད་

རེ། སྦློ་ཞེང་ལྔ། ལེ་གུ་ཞེང་བཞི། ཡས་མས་སུ་དཀར་རེ། མགློ་ཆ་གཉིས་པ་ནས། 

གེན་ཐིག་དང་པློའི་མས་ཟུར་བར་དཔུང་པ་འདློན། མགློ་ནག་གཅིག །ལེ་གློང་དཀར་

གཉིས། ལེ་གུ་ནག་གཅིག །སྦློ་གློང་དཀར་གཉིས། སྦློ་ཆ་གཅིག །འློག་དཀར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གཅིག །དཀིལ་ཚང་བར་སྦློ་དྲང་འཐེན། དེ་ནས་ཇི་གཞློལ་གིས་ཟག་མཆུ་འདློན་ནློ། །

ཉ་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། མགློ་ཕེད་བཞི། ཡས་སུ་དཀར་

ཕེད་གསུམ། མས་དཀར་གཉིས། ཉ་མགློའི་སློད་ཞེང་ཕེད་བཞི། དེ་འློག་བཞི་ལྷག་

ཙམ། ཁ་ཞེང་གཉིས། ཕུག་སློད་དཀར་ཕེད་གསུམ། དེ་འློག་གསུམ་ལྷག །དེ་འློག་

བདུན། དེ་འློག་ཕེད་བདུན། དྲུག་ཕེད་དྲུག །ལྔ་རྣམས་ཡས་དཀར་དང་། མས་ཤུགས་

ལ་རློགས། དཔངས་སུ་ཉག་སྐེ་ཡན་ལ་གསུམ་དབུས་ལག་གི་སྣ་ཡན་ལ་གསུམ། སློད་

ཕུབ་སྣག་གི་དཀིལ་ནློན་པའློ། །

ཏ་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། མགློ་ལྔ། མས་སུ་དཀར་

གཅིག །མགློ་ནག་གཉིས་པའི་དཀིལ་ནས་དཔུང་ཆུང་འདློན། གཞུང་ཤིང་སློད་དུ་

ཡས་དཀར་ཕེད་ལྷག །མས་དཀར་ཕེད་ལྔ་ལྷག་ཙམ། སྨད་ཕུབ་སློད་དཀར་གསུམ་

ལྷག །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བཞི་ལྔ་ཕེད་ལྔ། ཕེད་བཞི་གསུམ། ཕེད་གསུམ་ཕེད་གཉིས། 

སྨད་ཕུབས་ཀི་རེ་གཞུང་ཤིང་རེས་ནློན་པ། དཔངས་གཞུང་ཤིང་ལ་ལྔ། མགློ་ནག་

གཅིག །གཞུང་ཤིང་མན་ལ་དྲུག་གློ། 

ཐ་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ལྔ། ཐ་སློད་དཀར་བཞི། དེ་

འློག་བཞི་ལྷག །དེ་འློག་གསུམ། སྨད་འཁྱུག་ཆ་ཕེད་ལྔ། སློད་ཕེད་བཞི། དཀིལ་ནས་

དཔངས་གློང་དུ་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །འློག་དཀར་གཉིས། གཉེན་ཕེད་

བཞིའི་བར་དྲང་ཐད། དེ་ནས་ཆ་གཅིག་གཞློལ་སབས་ཟག་མཆུ། གཉེན་ནག་

གཅིག །ཟག་མཆུའི་སྣེས་ཟིན་པའི་དཀར་དཀིལ་ཚད་དློ། །

ད་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། མགློ་ཞེང་ཕེད་ལྔ། ཡས་སུ་དཀར་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག །མས་སུ་དཀར་ཕེད། དཔངས་སྦློ་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་སྣག་གཅིག །སྦློ་

ནག་གཅིག །སྦློ་འློག་དཀར་བདུན། སློད་ནས་ཕེད་གསུམ་ན་སྐེ་མཚམས། དཀིལ་

བར་སྦློ་སྣག་དྲང་པློ། སྦློ་ལྡིར་ནས་ཟག་མཆུ་རིམ་པས་ཕྲའློ། །

ན་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། མགློ་ཞེང་བཞི། ཡས་མས་སུ་

དཀར་རེ། སློད་དུ་གཡས་དཀར་ཕེད་གསུམ་ལྷག་ཙམ། གཡློན་དཀར་ཕེད་དམན། 

རང་ཆ་ཕེད་བཞིའི་བར་དྲང་པློ། དེ་ནས་སྐེ་ཚད་ཕེད་གཡློན་ཕློགས་སྒློར་མློ་འཐེན། 

དཔངས་མིག་གློང་དཀར་གཉིས། མགློ་ནག་གཅིག །མིག་གློང་ནག་གཅིག །མིག་

དཀར་ཕེད་གསུམ། འློག་གི་ནག་ཕེད། དེ་འློག་དཀར་ཕེད་ལྔ་བར་ཆུ་བབས་ཀིས་

ཟག་མཆུ་འདློན་ནློ། །

པ་ནི་ཞེང་ཕེད་བདུན་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་བཞི། ཡས་མས་སུ་

དཀར་རེ། ཡས་འཕུལ་ནག་གཅིག །སློད་ནས་ཆ་གསུམ་པའི་དཀིལ་ནས་ཡས་ཕེད་

བར་དཔུང་པ། སྦློ་གང་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །སྦློ་འློག་དཀར་གསུམ། སྦློ་

ནག་གཅིག །ཡས་ནས་དཀིལ་བར་དྲང་པློ། དེ་ནས་ཇེ་ཕྲར་ཟག་མཆུའློ། །

ཕ་ནི་ཞེང་བདུན་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་བཞི། ཁ་དཀར་གཉིས། 

ཡར་འཕུར་ནག་ཆ་གཅིག །དཔངས་སྦློ་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །སྦློ་

འློག་དཀར་གསུམ། སྦློ་ནག་གཅིག་འཕྲེད་ལག་ཡར་འཕུར་ཆ་གཉིས་ནས་སྦློ་ཕེད་

བར་འཐེན། 

བ་ནི་ཞེང་བདུན་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཕེད་བདུན། ཡས་ཟུར་དཀར་

ཕེད། ཡས་གསུམ་གི་དཀིལ་ནས་དཔང་མགློ། ཟུར་གཡས་དཀར་ཕེད་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བཞག །དཔངས་སྦློ་གློང་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །སྦློ་འློག་དཀར་གསུམ། སྦློ་

ནག་གཅིག །སྦློ་དཀིལ་བར་དྲང་པློ། དེ་ནས་རིམ་ཕྲ་ཟག་མཆུའློ། །

མ་ནི་ཞེང་བདུན་དཔངས་བརྒྱད་ལས། ཡས་དཀར་གཅིག །མགློ་ཞེང་བཞི་

བར་དཀར་གཅིག་ཡར་འཕུལ་ཆ་གཅིག །རང་ཕེད་བཞིའི་བར་དྲང་པློ། དེ་ནས་སྐེ་

ཚད་ཕེད་གཡས་ཕློགས་སུ་སྒློར་མློར་མིག་བཏློན། དཔངས་མིག་གློང་དཀར་གཉིས། 

མགློ་ཆ་གཅིག །མིག་གློང་ནག་གཅིག །མིག་དཔངས་དཀར་གསུམ་རེ། འློག་སྣག་

ཕེད་དམན། འློག་དཀར་གཅིག །རང་པའི་འཛོམ་སར་དཀིལ། ཟག་མཆུ་ཇེ་ཕྲའློ། །

ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་ཅ་ཆ་ཇ་གསུམ་ལ་ཕློད་བཏགས་པའློ། །ཝ་ནི་ཞེང་བདུན་

དཔངས་བཅུ་ལས། ཕུབ་ཞེང་གསུམ། སྣག་ལ་གཉིས། བར་དཀར་གཅིག །ཡར་

འཕུལ་ནག་གཅིག །ཕུབ་དཔངས་དཀར་གསུམ། མགློ་ནག་གཅིག །སྦློ་ནག་

གཅིག །སྦློ་འློག་དཀར་གཉིས། བ་མགློ་ཞེང་ལྔ། གློང་ནས་བཞི་དཀིལ་དཔུང་པ། དེ་

སེང་མགློ་ཕུབ་ཀི་སྣག་སྣེ། དཀིལ་བར་སྦློ་དྲང་། དེ་ནས་ཇེ་ཕྲའི་ཟག་མཆུའློ། །

ཞ་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། ཡས་དཀར་ཕེད་དློ། །མས་དཀར་

ཕེད་གསུམ། ཕུབ་ཀི་མགློ་ཞེང་བཞི་དཀར་ཕེད་ལྔ། ཕུབ་ལག་དཀར་ཕེད་དློ། །སྣག་

ཕེད་མིག་ཞེང་དཀར་ཕེད་བཞི། སྣག་ཕེད་རེ། དཔངས་ཕུབ་སློད་དཀར་ཕེད་གཉིས། 

མགློ་སྣག་གཅིག །མིག་སྣག་ཕེད། མིག་དཀར་གསུམ་མིག་ནག་ཕེད། འློག་དཀར་ཕེད་

དྲུག །ཕུག་ལག་སྣེ་ཆ་བདུན། དེ་མིན་དཀར་ཆ་ལྔ། ཟག་མཆུ་སྤི་ལར་རློ། །

ཟ་ནི་ཞེང་དྲུག་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ཕེད་དྲུག །དཔངས་ལེ་གུའི་

གློང་དཀར་གཉིས། མགློ་ནག་གཅིག །ལེ་ཆ་གཅིག །སྦློ་གློང་དཀར་གཉིས། སྦློ་ནག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག །སྦློ་འློག་དཀར་བཞི། དཀིལ་ཐད་མཉེན་འདློན་ནློ། །

འ་ནི་ཞེང་བདུན་དཔངས་བརྒྱད་ལས། ཕུབ་ཀི་དཀར་བཞི། ནག་གཉིས། 

ཡས་མས་སུ་དཀར་ཕེད་རེ་ཕུག་མགློ་བཞི། དཔངས་ལེ་གློང་དཀར་གསུམ། ཕུག་

སྣག་གཅིག །ལེ་ཆ་གཅིག །ཡེ་འློག་དཀར་གསུམ་སེ་བརྒྱད། ལེ་ཆ་དློ་དྲང་པློ། དེ་ནས་

ཇེ་གཞློལ་གིས་ཟག་མཆུའློ། །

ཡ་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བརྒྱད་ལས། གཡས་གཡློན་དཀར་ཕེད་གསུམ་རེ། 

སྣག་གསུམ་སེ་བརྒྱད། སྒློ་ངའི་དཔངས་དཀར་བཞི། སྒློད་སྣག་དང་ལྔ། ཡས་ནས་

ཕེད་གསུམ་ན་ཟག་མཆུའློ། །

ར་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བརྒྱད་ལས། མགློ་ཞེང་ལྔ། ཡས་མས་སུ་དཀར་

ཕེད་གཉིས་རེ། དཔངས་སྦློ་གློང་དཀར་གསུམ་མགློ་ནག་གཅིག །སྦློ་ནག་གཅིག །སྦློ་

འློག་དཀར་གསུམ། བཞི་མཚམས་ནས་སྐེ་དང་སྦློ་དཀིལ་མན་ཟག་མཆུའློ། །

ལ་ནི་ཞེང་བརྒྱད་དཔངས་བརྒྱད་ལས། ཕུབ་དཀར་གསུམ་ལྷག །སྣག་ཆག་

གསུམ། ཁ་ཞེང་ཕེད་གསུམ། སྦློ་གློང་དཔངས་དཀར་གསུམ། ཕུག་སྣག་གཅིག །སྦློ་

སྣག་གཅིག །སྦློ་འློག་དཀར་གསུམ། སྦློའི་གང་ཕུབ། སྣེ་ན་དཀིལ། དེ་ནས་བག་ཀིས་

བཞློལ་ཟག་མཆུའློ། །

ཤ་ནི་ཞེང་བཅུ་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། ལེ་གུའི་ཞེང་ལྔ། མིག་དཀར་ཕེད་

བཞི་ཡས་སྣག་གཅིག །མས་ནག་ཕེེད། དཔངས་ལེ་གློང་དཀར་བཞི། ལེ་ཆ་

གཅིག །འློག་དཀར་བདུན་ཏེ་བཅུ་གཉིས། ལེ་གྲུ་ནས་རང་པའི་བར་ཞེང་དཀར་བཞི། 

རང་སྣག་གཅིག །ལེ་གུའི་སྣེ་དཀིལ་ལློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ས་ནི་ཞེང་དཔངས་བརྒྱད་རེ་ལས། མས་སུ་དཀར་གཅིག །མགློ་ཞེང་བཞི། 

ཁ་དཀར་གཉིས། ཡར་འཕུར་སྣག་གཅིག །མགློ་ཞེང་གསུམ་ནས་འཕྲད་གསུམ་

གཞུང་གསུམ། ཟུར་དུ་གསེག་པའི་དཔུང་པ། དེ་ནས་གློང་ཟུར་ནས་བག་ཀིས་

གཞློལ་བའི་དབུས་ལག་གི་ཟག་མཆུའློ། །

ཧ་ནི་ཞེང་བདུན་དཔངས་བཅུ་གཉིས་ལས། མགློ་ཞེང་ལྔ། ཡས་མས་སུ་

དཀར་རེ། ཡས་ནས་བཞི་མཚམས་ལག་པ། དཔངས་གསུམ་པར་འཐེན། དེ་ནས་ཇེ་

སྒུར་གིས་འཕྲེད་དུ་གསུམ། མགློ་ནས་དཔངས་དྲུག་པར་དབུས་ལག་གི་སྣེ་མཆུ་

ཕུག །ཞེང་དཀར་ཕེད། གསུམ་པ་གཉིས། དེ་ནས་ཕེད་དྲུག །ལྔ་ལྷག་ཕེད་ལྔ། བཞི་

ལྷག །ཕེད་བཞི། གསུམ་རྣམས་རིམ་པས་སློ། །དཔངས་ཕུབ་གློང་དཀར་གཉིས། 

མགློ་སྣག་དང་གསུམ། ཕུབ་སྣག་དང་བཞི། དེ་འློག་དཀར་བརྒྱད་དློ། །

ཨ་ནི་ཞེང་དགུ་དཔངས་བརྒྱད་ལས། ཡས་འཕུར་ནག་གཅིག །ཁ་དཀར་ཕེད་

གཉིས། མགློ་ཕེད་བཞི། མས་ཀི་ཁ་དཀར་གཉིས། ཡར་འཕུར་ནག་གཅིག །བཞི་པའི་

དཀིལ་ནས་ཡས་གཉིས་མཐུར་གསུམ་བར་དཔུང་པའི་ཟུར། དེ་ནས་མཐུབ་མཐུར་

གསུམ་སར་བཀུག་པའི་ཡས་འཕུལ། དཔུང་ར་ནས་མས་ཟུར་བར་ཟག་མཆུ། དཔང་

སློད་དཀར་གསུམ། ཐུང་སྣག་གཅིག །མས་དཀར་དློ། ཟུར་དཀར་བདུན་ནློ། །དེ་ལར་

ཡིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་པློའི་ཐིག་གི་ལག་ལེན་བ་ཚུལ་སློང་ཟིན་ལ། ཐམས་ཅད་སྤི་ཁབ་ཏུ་

གལ་ཆེ་བའི་མ་ཆློས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ཞེས་པ། མགློ་རབ་ཀ་བ་ཀ་གཞུ། མགློ་འབིང་

ཐག་ཟླུམ་གིས་བཅད། ཐ་མ་ཟུར་གསུམ་ཚག་མགློ། དཔུང་རབ་ཐུགས་ཀར་རློ་རེ་

འཛིན་འདྲ། དཔུང་འབིང་མདའ་འཕེན། ཐ་མ་ལག་ཆག་འཕྲེད་ཉལ། སྦློ་རབ་ཟླ་ཚེས། 
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འབིང་མར་དཀར་སེན་བཙུག །ཐ་མ་སྒ་རུ་གུག་འདྲ། ཟག་མཆུ་རབ་གསེགས་སྦློར་

ཐུར་རྣློ། འབིང་དགེའློ་ཕག་སྣ། ཐ་མ་སྒུར་པློ་གང་སྣ། ཡས་འཕུར་རབ། རྒྱ་ཁབ་

བསངས་འདྲ། འབིང་དབྱུག་པ་འཕར་བ། ཐ་མ་ལག་མགློ་བཅད་འདྲ། རང་པ་རབ་སྒློ་

ལགས་རང་། འབིང་ཁི་གུའི་མཇུག་མ། ཐ་མ་བློང་འཇུག །མིག་རབ་ཉ་མིག །འབིང་

ནས། ཐ་མ་ཟུར་གསུམ་ཁློ་མིག་སེ་མ་ཆློས་རྣམས་སློ། །

བུ་ཆློས་བཅུ་དྲུག་ཞེས་པ། ན་རློ་གཉིས་ཆློད། འཛུམ། མཐློ་དམན་མེད་པ་སེ་

གསུམ། འགེང་བུ་གསེགས་ཀིས་གཞློལ་བ། སློད་སྨད་ཕེད་པ་སེ་གཉིས། གི་གུ། ཟླུམ། 

འདྲིལ། འཁྱུག་པ་སེ་གསུམ། གདན་ཐབས། མདའ་ཚུག །མདུང་ཚུག་གསུམ་ན་

ཞབས་ཀྱུ་ལ་བཤད་དློ། །

ཀུ་གུ་དུ་གསུམ་མདའ་ཚུག །ཏུ་ནུ་ཞུ་གསུམ་མདུང་ཚུག །ཕུ་བུ་པུ་མུ་སུ་རུ་

ཉུ་སློགས་རྐྱངས་རྣམས་གདན་ཐབས་ཟེར་རློ། །

ཡ་ཏའི་ཆློས། རབ་ལྷའི་སྤན། འབིང་ཕུང་དུང་རློ་བླུག །ཐ་མ་བ་ཆད་ཁ་

གདངས། ར་ཏ་སེན་རེས་འདྲ་བ། འདློགས་ས་རང་པའི་ཚད་མཉམ་གཉིས་ཏེ་བུ་ཡི་

ཆློས། སྤི་ཡི་ཆློས་གསུམ་ཞེས། གཟུགས་དཀྱུས་སུ་མ་ཤློར་བ། དཀྱུས་ཉིད་ཚད་དང་

ལྡན་པ། གཟུགས་དཀྱུས་ཤན་ཕེད་པ་སེ་གསུམ་མློ། །ཅ་ཆ་ང་ར་འ་རྣམས་རིང་ན་

སྐྱློན། ད་ན་ཞ་གསུམ་རིང་ཐུང་གཉིས་ཀ་སྐྱློན། ཀ་ག་ཤ་ཐུང་ན་སྐྱློན་ཏེ་རིང་ཐུང་གི་

ཚུལ། འདློགས་འབེལ་ཆ་བཞི། སེང་གི་ཡན་ལག་ལ་ཆ་གཉིས་ཏེ་ཆ་དྲུག་བས་ལ་

སྐྱློན་རྣམས་སངས་ཏེ་བི། གཞན་ཡང་གཅེས་པ་བརྒྱད་དང་། མངློན་པ་བཅུ་སློགས་

མང་དུ་བཤད་པར་བར་ཡློད་ཀང་གཞན་ལས་ཤེས་དགློས་སློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དེ་ལར་རྫབ་ཆེན་ནམ། དབུ་ཆེན་འདི་ལ། ཁྱུང་པློ་སྔ་རབས་པ། རློ་དུས། ཕི་

དར་གསུམ་སློ་སློའི་ལག་རྒྱུན་ལས་ཅུང་ཟད་འདྲ་མིན་གི་དབེ་བ་དང་། རྫབ་ཆུང་

སློགས་ཀི་ལག་ལེན་བཅས་དུ་མར་ཡློད་ཀང་འདིར་རེ་ཞིག་དེ་ཙམ་མློ། །

བཤུར་མ་ལ། འབྲུ་ཆེན། འབྲུ་ཆུང་། འབྲུ་ཚ་གསུམ་ལས་དང་པློ་ལ་ཡང་། ལི་

ལུགས་དང་ལྡན་ལུགས་གཉིས། ལི་ལུགས་ནི་དེང་དུས་ལག་ལེན་ཆེར་མེད་ལ། ལྡན་

ལུགས་ཞེས་ལྡན་མ་རེ་མང་གི་ལུགས་ཐིག་ཁང་དུ་དྲངས་པ་ཅུང་ཟད་བརློད་ན། 

དཔེའུ་རིས་ལར་ཡི་གེ་སློ་སློར་ཐིག་ལེགས་པར་བཏབ་ལ། 

ཀ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་ཐིག་གཉིས་པ་དང་འཕྲེད་ཐིག་གཉིས་པ་

འཕྲད་སར་དང་། དེ་ནས་གཞུང་དང་པློ་དང་འཕྲེད་གསུམ་པ་འཕྲད་སར་མཆེ་བ། 

འཕྲེད་གཉིས་པ་དང་གཞུང་ཕེད་གསུམ་ནས་དབུས་ལག །གཞུང་ལྔ་པ་དང་འཕྲེད་

གཉིས་པ་འཛོམ་སར། མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས། གཞུང་ལྔ་པ་དང་། དེ་ནས་དྲང་འཐེན་

གི་རང་པ་རིང་པློར་བའློ། །

ཁ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་དང་པློ་དང་འཕྲེད་གསུམ་པ་འཛོམ་སར། 

དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་པ་ཕྲད་ཁད་ཐིག་པར་ཁློག་པའམ་རང་པ། མགློ་ཐིག་བཞི་པ་

ནས་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་སའི་བར་དབུས་ཆེ་བར་བས་ཏེ་འཐེན། ཡང་མགློ་

ཐིག་བཞི་པ་ནས། གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔའི་བར་ནང་ནས་བཀུག་པའི་ཁ་མིག་སྒློ་ངའི་

དབིབས་དཀིལ་དཀར་ཕེད་གཉིས་ཀི་ཞེང་ཅན་ནློ། །

ག་ནི་མགློ་གཞུང་གཉིས་ནས་འཕྲེད་གསུམ་གཞུང་དང་པློ་འཛོམ་ས་དང་སྦེལ་

བའི་མིག་འབྱུང་། གཞུང་འཕྲེད་གཉིས་པ་འཛོམ་ས་ནས། གཞུང་བཞི་པའི་བར་འཐེན། 
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཞུང་བཞི་པ་ནས། འཕྲེད་གསུམ་གཞུང་ལྔ་འཛོམ་སར་བཏབ། དེ་ནས་ཕུག་ཐིག་

རིང་པློའ ློ། །

ང་ནི་མགློ་ཐིག་གཉིས་པ་ནས་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས། དེ་ནས་

འཕྲེད་བཞི་གཞུང་དང་པློ་འཛོམ་ས། དེ་ནས་ཁད་ཐིག་གི་ཕིར་ཟུར་བར་རློ། །

ཅ་ནི་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་གཉིས་པ་འཛོམ་ས་ནས་རིམ་གིས་གཞུང་གསུམ་

འཕྲེད་དང་པློ་འཛོམ་ས་དེ་ནས་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་གཉིས་འཛོམ་ས་ནས། འཕྲེད་གསུམ་

བར། དེ་ནས་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར་མཆུ་དང་དེར་གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་

བཞི་འཛོམ་ས་ནས། ཟླ་ཚེས་ལ་བུའི་སྒློ། གཞུང་གསུམ་སེང་འཕྲེད་བཞིའི་བར་སྐེད་

པ་བཅད་པས་ཅུང་ཟད་འཁློགས་པའློ། །

ཆ་ནི་གཞུང་གསུམ་པ་ནས་ཆུ་བབ་ཀིས། གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་

སར། དེ་ནས་གཞུང་ཆ་ཕེད་གསུམ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་སར། གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་

གཉིས་པ་ནས་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་དང་པློ་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་གཉིས་

འཛོམ་སར་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་འཕྲེད་ཐིག་གསུམ་བཞི་ནློན་པར་འཕྲེད་ལྔ་གཞུང་

བཞི་འཛོམ་ས། གཞུང་གསུམ་སེང་མས་སུ་ཉེ་བར་དཀིལ་བཅད། འཕྲེད་བཞི་པ་ནས་

གཞུང་གཉིས་འཕྲད་སར་རུ་ཡས་མ། འཕྲེད་བཞི་གཞུང་བཞི་ཐུག་སར་རུ་མས་མ་སེ་

མིག་གཉིས་ཅན་ནློ། །

ཇ་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་གཞུང་གཉིས་པའི་སེང་གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་

བཞིའི་ས། དེ་ནས་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔའི་སར་འཁློགས་དང་བཅས་འཐེན། དེ་ནས་

ཇའི་ཁད་ཐིག་བར་མཉེན་དང་ལྡན་པའི་སྦློ། གཞུང་གསུམ་པའི་སེང་ཆ་ཕེད་ལྔའི་བར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ལག་པའློ། །

ཉ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་གཉིས་འཕྲད་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་

གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས་བར། མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་གཉིས་

འཕྲེད་བཞི་འཛོམ་ས་བར། དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་ལྔའི་བར། གཞུང་གསུམ་

འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས་ནས་ཁད་ཐིག་གི་ཡས་ཟུར་བར་འཁློགས་དང་བཅས་པའི་

སུག་རང་འགློའ ློ། །

ཏ་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་འཐེན་པའི་གཞུང་གཉིས་སེང་ནས་གཞུང་དང་

པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་པའི་ཟུར་བར། ཕྲེད་ཆ་བཞི་པའི་དཀིལ་ནས་གཞུང་འཕྲེད་ལྔའི་

དཀིལ་དང་། དེ་ནས། ཁད་ཐིག་གི་ཡས་ཟུར་བར་འགློ་བའི་སུག་པའློ། །

ཐ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་འཕྲེད་གཞུང་གཉིས་འཛོམ་ས་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་

ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་ལྔའི་འཛོམ་ས་བར་འཁློགས་གཉིས་དང་ལྡན་པས་སློང་ལ། 

དེ་ནས་གེན་དུ་འཕྲེད་བཞི་གཞུང་དང་པློ་འཛོམ་པའི་བར། མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས། 

འཕྲེད་བཞི་གཞུང་དང་པློ་འཛོམ་པའི་ས་བར་འཁློགས་དང་ལྡན་པར་འཐེན་པས་མཆུ་

ཕུག་དང་བཅས་པ་འབྱུང་ངློ་། །

ད་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པའི་ཡས་ལ་ཁམ་གི་ཟུར་བས་པ་ནས། འཕྲེད་བཞིའི་

དཀིལ་གཞུང་དང་པློ་འཛོམ་ས་དང་། དེ་ནས་ཁད་ཐིག་གི་ཡས་ཟུར་བར་འཁློག་

ཉམས་ཅན་སུག་པའློ། །

ན་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་གཞུང་ཆ་དང་པློའི་དཀིལ་བར་ཁམ་ཕེད་

དང་། དེ་ནས་གཞུང་གཉིས་པའི་དཀིལ་འཕྲེད་ལྔ་དང་འཛོམ་པར་ཁམ་གང་འཐེན། དེ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ནས་མགློ་ཐིག་ལྔ་པའི་ཡས་ཟུར་བར་ཁམ་ཕེད་ཀིས་འགློ་ཞིང་། མགློ་ཐིག་གསུམ་

པའི་དཀིལ་ནས་ཁད་ཐིག་གི་ཡས་ཟུར་བར་ཅུང་ཟད་འཁློག་ཉམས་ཅན་གི་སུག་པློ་

ཁམ་གང་འཐེན་ནློ། །

པ་ནི་མགློ་ཐིག་གཉིས་པ་ནས་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ཕེད་བཞིའི་སར། དེ་ནས་

གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར། དེ་ནས་མགློ་ཐིག་བཞི་པའི་ཕི་ཟུར་ནས་ཐུར་

དུ་སྔར་གི་གཞུང་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར་བཀུག་པའློ། །

ཕ་ནི་གཞུང་ཐིག་གཉིས་པའི་ཡས་ཟུར་ནས་གཞུང་ཆ་དང་པློའི་དཀིལ་ནས། 

གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི་འཛོམ་ས་བར་

ཡར་གསེགས་མགློ་ཐིག་བཞི་པའི་ཕི་ཟུར་ནས་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་པའི་སར་

འཐེན། དེའི་ཡར་རེ་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་གསུམ་བར། དེ་ནས་སྔར་གི་མར་རེར་གཏུགས་

པའི་མིག་ནས་འདྲ་འློང་ངློ། །

བ་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་གསུམ་ལྷག་ཙམ། དེ་ནས་

གཞུང་ཆ་བཞི་དཀིལ་དང་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་སར་འཐེན། ཡང་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་

གཞུང་བཞིའི་དཀིལ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར་སློང་བས་ལེགས་པར་འློང་ངློ་། །

མ་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་གཞུང་དང་པློ་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་གཞུང་ཆ་དང་

པློ་འཕྲེད་ལྔ་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི་འཛོམ་ས་བར་ཡར་

གསེག །མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་དེར་གཏུགས། དེ་ནས་གཞུང་འཕྲེད་ལྔ་པ་བར། གཞུང་

ཐིག་ལྔ་པའི་ཡས་ཟུར་ནས་གཞུང་འཕྲེད་ལྔ་པའི་ཕི་ཟུར་བར་སློང་བས་འགིག་གློ ། 

ཙ་ཚ་ཛ་གསུམ་ནི་སྔར་གི་ཅ་ཆ་ཇ་གསུམ་ལ་སློ་སློའི་ལག་པ་བཏགས་པའི་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཁད་པར་ནི་རློགས་སའློ། །

ཝ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་དང་གསུམ་པ་ནས་འཕྲེད་གསུམ་གཞུང་དང་པློ་འཛོམ་

ས། དེ་ནས་ཁད་ཐིག་གི་མས་ཟུར་བར། མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་

གཉིས་འཛོམ་ས་བར་འཐེན་པ་ཁློག་པའློ། །གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས་མ་

ཟིན་ཙམ་ནས། གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས་མ་ཟིན་ཙམ་བར་ཇེ་སྒུར་དང་། གཞུང་

བཞི་འཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས་ནས། གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི། དེ་ནས་གཞུང་བཞི་

འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར། ཡང་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་གསུམ་ནས། གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔ་

བར་བཀུག་པའི་མིག་ཟླུམ་པློ་འབྱུང་ངློ་། །

ཞ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་འཕྲེད་གསུམ་གཞུང་དང་པློ་བར། དེ་ནས་ཁད་

ཐིག་གི་མས་ཟུར་བར། ཡང་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་གཉིས་བར། དེ་

ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི་ལྷག་ཙམ་བར་ཁམ་ཕེད། ཡང་གཞུང་བཞི་འཕྲད་

གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་ནས། གང་གི་ཁམ་ཕེད་རེ་བར་འཁློགས་དང་བཅས། ཡང་གཞུང་

བཞི་འཕྲེད་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་ནས། གཞུང་ཆ་བཞི་པའི་དབུས་དང་འཕྲེད་གསུམ་

འཛོམ་ས་དང་། དེ་ནས་སུག་པློའི་ཁད་ཐིག་གི་ཡས་ཟུར་བར་སུག་པློ་རིང་པློའ ློ། །

ཟ་ནི་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་གཉིས་པ་འཛོམ་ས་ནས་ཇེ་སྒུར་གིས་གཞུང་ལྔ་

འཕྲེེད་དང་པློའི་བར། ཡང་གཞུང་དང་པློ་ནས་འཕྲད་པའི་སློད་ཇེ་སྒུར་གིས་གཞུང་ཆ་

བཞིའི་བར། ཡང་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་ནས། གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔ་བར་

དེ་གསུམ་གིས་མར་སྣེ་གཞུང་ཆ་བཞི་པའི་སེང་ནས་སྦེལ་བའློ། །

འ་ནི་མགློ་ཐིག་ཕེད་བཞི་ནས། གཞུང་འཕྲེད་གཉིས་པ་ལྷག་ཙམ། དེ་ནས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར་འཐེན། མགློ་ཐིག་ཕེད་བཞི་ནས། གཞུང་བཞི་

འཕྲེད་གཉིས་ལྷག་ཙམ། དེ་ནས། གཞུང་འཕྲེད་ལྔ་པའི་ཕི་ཟུར་བར་སློང་བའློ། །

ཡ་ནི་མགློ་ཐིག་དང་པློ་ལ་ཁམ་གི་ཡས་ཟུར་བས་ལ་དྲང་པློར་འཕྲེད་ལྔ་མ་

ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞིའི་བར། ཡང་མགློ་ཐིག་གསུམ་པའི་སེང་

ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞིའི་བར། དེ་ནས་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔ་བར། ཡང་མགློ་

ཐིག་ལྔ་པར་ཁམ་གི་མས་ཟུར་བས་ལ། གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔའི་སར་འགློའ ློ། །

ར་ནི་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས་ཁམ་རེ་བས་པ། གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་

འཛོམ་ས་བར་གཞུང་གཉིས་པའི་སེང་ནས་དང་། དེ་ནས་སུག་ཐིག་གི་ཕི་ཟུར་བར་

སུག་པློ་འགློའ ློ། །

ལ་ནི་མགློ་ཐིག་ཕེད་གསུམ་ནས་གཞུང་ཆ་དང་པློ་འཕྲེད་གཉིས་བར། དེ་ནས་

གཞུང་ཆ་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར། ཡང་མགློ་ཐིག་ཕེད་གསུམ་ནས་གཞུང་

བཞི་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར་འཁློགས་གཉིས་ཀི་ཉམས་ཅན། ཡང་མགློ་ཐིག་ལྔ་པ་ལ་

ཁམ་གི་ཕི་ཟུར་བས་ནས་གཞུང་ཆ་བཞི་སེང་ནས། གཞུང་བཞི་འཕྲེད་ལྔའི་སར་

གཏུགས་པས་འློང་ངློ་། །

ཤ་ནི་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་གསུམ་པའི་ཕེད་བར། དེ་ནས་གཞུང་

གསུམ་སེང་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི་འཛོམ་ས་བར། དེ་ནས་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་

གསུམ་སར་གེན་གསེག །སར་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་གཉིས་བར། དེ་

ནས་སུག་པློ་རིང་པློ་ཕིར་ཟུར་ཅན་ནློ། །ཡང་གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་ནས། 

ལག་པ་ཁམ་ཕེད། གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི་བར་རློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ས་ནི་མགློ་ཐིག་གཉིས་པ་ནས་ཁམ་གི་མར་རེ། དེ་ནས་དྲང་འཐེན་གིས་

གཞུང་དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་སར་ཡང་གསེག །ཡང་མགློ་ཐིག་ལྔ་པར་མ་རེར་

བཅློལ་བའི་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་ལྔའི་སར་འཁློགས་ཀིས་འགློ། དེ་གཉིས་ཀི་བར་སྦློ་སྒུར་

པློས་སྦེེལ་ལློ། །

ཧ་ནི་མགློ་ཐིག་ལྔ་པ་ནས་གཞུང་བཞི་འཕྲེད་བར་ཁམ་ཕེད། དེ་ནས་གཞུང་

འཕྲེད་གཉིས་པའི་བར་ཁམ་རེ་འཁྱུག་དང་བཅས། དེ་ནས་གཞུང་དང་པློའི་ས་ནས་

གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་ལྔ་བར། དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་བཞི་ལྷག་ཙམ་ཁམ་ཕེད་

ཀིས་འགློ། དེ་ནས་ཇེ་སྒུར་གི་སུག་པློའི་ཁད་ཐིག་ཡས་ཟུར་བར་བའློ། །

ཨ་ནི་མགློ་ཐིག་དང་པློ་ལ་ཁམ་གི་ཡས་ཟུར་བཅློལ་ནས། གཞུང་དང་པློ་

འཕྲེད་བཞིའི་བར། དེ་ནས་གཞུང་གཉིས་ལྷག་ཙམ་དང་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས། ཡང་མགློ་

ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་ཆ་གཉིས་པ་འཕྲེད་གཉིས་བར། དེ་ནས་སྔར་གི་སྣེར་ཟུར། 

སར་ཡང་མགློ་ཐིག་བཞི་པ་ནས་གཞུང་འཕྲེད་བཞི་འཛོམ་ས་བར། དེ་ནས་གཞུང་

འཕྲེད་ལྔ་པའི་སར་གསེག །ཡར་མགློ་ཐིག་ལྔ་པ་ལ་ཁམ་གི་མར་རེ་བས་ནས་གཞུང་

འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་སར་འཐེན་ནློ། །

ཞབས་ཀྱུ་ནི་ཁད་ཐིག་དཔངས་ལྔ་ཞེང་བརྒྱད་བཏབ། སུག་པློ་ཐུང་ངུའི་སྣེ་ན་

གཞུང་བརྒྱད་འཕྲེད་གསུམ་སར་ཁམ་རེ། དེ་ནས་གཞུང་འཕྲེད་པ་ལྔས་མ་ཟིན་ཙམ་དུ་

ཁམ་ཕེད། དེ་ནས་གེན་དུ་གསེག་པའི་གཞུང་འཕྲེད་དང་པློ་འཛོམ་ས་བར་ཇེ་ཕྲ་བའློ། །

ཡ་བཏགས་ནི་ཀ་ལ་བུ་ལ་ཁད་ཐིག་གཞུང་བདུན་འཕྲེད་དགུ་བཏབ། སུག་

པློའི་སྣེ་ནས། གཞུང་ཆ་དང་པློ་འཕྲེད་བརྒྱད་འཛོམ་སར་ཁམ་ཕེད་རེ། གཞུང་དང་པློ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འཕྲེད་བརྒྱད་ནས་གཞུང་ཆ་གཉིས་དབུས་འཕྲེད་དགུ་འཛོམ་ས་ཁམ་རེ། སར་ཡང་

གེན་དུ་གཞུང་བདུན་འཕྲེད་དགུ་འཛོམ་ས་བར་ཁམ་ཕེད་སློང་བས་རློགས། 

ར་བཏགས་ནི་ཁད་ཐིག་གཞུང་འཕྲེད་བཅུ་རེ་བཏབ། སུག་པའི་སྣེ་ནས་གཞུང་

དང་པློ་འཕྲེད་ལྔ་འཛོམ་ས་བར་ཁམ་ཕེད། དེ་ནས་ཁད་ཐིག་གི་ཕི་ཟུར་བར་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་

གཞློལ་བའློ། །

ལ་བཏགས་ཁད་ཐིག་གཞུང་བདུན་འཕྲེད་ལྔ་བཏབ། སུག་སྣེ་ནས་གཞུང་

བདུན་འཕྲེད་གསུམ་མ་ཟིན་ཙམ། དེ་ནས་གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་བཞིའི་སར། དེ་ནས་གཞུང་

དང་པློ་འཕྲེད་གསུམ་སར། དེ་ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་ལྔ་བར་སློང་བས་ཤེས། 

ལ་བཏགས་ཞབས་ཀྱུ་ལ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་དཔེ་རིས་ལར་བ། ཟླ་

ཚེས་ཀད་སྐློར་ནཱ་ད་བཅས་ནི། གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་ལྔའི་ཐིག་བཏབ་ལ། གཞུང་ཆ་

དང་པློ་གཉིས་པ་གཉིས་ཀི་རྒྱ་གམ་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཟླུམ་སྐློར། ཆ་ཕེད་གཉིས་

ཀི་དཔངས་ཀི་ནཱ་ད་འཁློགས་པློ། གཞུང་ཐློག་མཐའ་གཉིས་དང་། འཕྲེད་བཞི་འཛོམ་

ས་ལྷག་ཙམ་དུ་བཀུག་པའི་ཟླ་ཚེས་སློ། །

རྣམ་བཅད་ནི། གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་ལྔའི་ཐིག་ལ། རྒྱ་གམ་དབུས་ལ་བར་སློང་

དང་། སེང་འློག་རྒྱ་གམ་དབུས་སུ་བཞག་པའི་ཟླུམ་སྐློར་སློ་སློར་རློ། །

ས་མགློ། ར་མགློ། ལ་མགློ་གསུམ་ནི། གཞུང་ལྔ་འཕྲེད་ལྔའི་ཐིག་བཏབ་ལ་

འཕྲེད་ཆ་གཉིས། སེང་མའི་ས་ཁློན་དང་། འཕྲེད་ཆ་འློག་མ་གཉིས་མིང་གཞིའི་ས་ཁློན་

དུ་བ་ཞིང་སུག་པློ་རིང་ཐུང་སློགས་མིང་གཞི་ལ་དཔག་སེ་ཤེས་དགློས་སློ། །

གི་གུ་ནི། གཞུང་དྲུག་དཔངས་ལྔའི་ཐིག་བཏབ་ལ། མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས། 
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

གཞུང་དང་པློའི་ཕྲེད་གཉིས་ས་བར་དང་། དེ་ནས་གཞུང་གཉིས་འཕྲེད་གསུམ། དེ་

ནས་གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་བཀུག །སར་མགློ་ཐིག་གསུམ་པ་ནས། 

མས་ཟུར་བར་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་གཞློལ་བ་བ་ཡིན། 

ཀེ་ཤའམ་འགེང་བུ་ནི་གཞུང་དྲུག་དཔངས་གསུམ་གི་ཐིག་བཏབ་ལ། གཞུང་

དང་པློ་འཕྲེད་གཉིས་པ་འཛོམ་ས་ནས། གཞུང་གསུམ་འཕྲེད་དང་པློ་སློགས་ནས་རིམ་

པས་ཇེ་སྒུར་གིས་ཕི་ཟུར་བར་ཇེ་ཕྲར་བའློ། །

སྣ་རུའམ་ན་རློ་ནི་གཞུང་ལྔ་ཕྲེད་གསུམ་གི་ཐིག་བཏབ་ལ། གཞུང་འཕྲེད་དང་

པློ་ནས་ཁམ་རེའི་ཕི་ཟུར་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་མཉེན་དང་ལྡན་པས་འགློའ ློ། །

ཡང་འབྲུ་ཚ་སློགས་ཀི་ན་རློ་ནི། གཞུང་དྲུག་ཕྲད་གསུམ་གི་ཐིག་ལ་ཡས་ཟུར་

ནས་འགེང་བུ་ལ་བུ། གཞུང་ཕྲེད་གསུམ་འཛོམ་ས་བར། མགློ་ཐིག་དྲུག་པ་ནས། 

གཞུང་ཕྲེད་གསུམ་པའི་བར་གཏུགས་པའི་འཁློགས་གཉིས་ཅན་ནློ། །དེ་ལར་ཆེ་ལློང་

ཙམ་སློང་ཟིན་ནས། འབྲུ་ཚ་དང་། འབྲུ་ཆུང་ལྡན་ལུགས་སུ་གགས་པ་གཉིས་ཀང་

འདིའི་རིགས་འདྲ་བས་པས། ཐིག་ཁང་དུ་དྲངས་པའི་དཔེའུ་རིས་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རློ། །

སྐབས་འདིར་ཉེ་བར་མཁློ་བའི་ཡི་གེ་འབི་བའི་ལག་ཆ། འབི་རྫས་སློགས་

གཞུང་གཞན་དུ་བལ་དགློས་ལ། སྣག་སྨྱུག་ཤློག་གསུམ་མ་གཟབ་ན། །ཡི་གེ་གཟབ་

འདློད་ཡིག་མཁན་འཁྲུལ། །ཅེས་པ་ལར་ནན་ཏན་བ་དགློས་ལ། དེ་ལར་གསུང་རབ་

ཆེན་པློ་དག་རྫབ་ཆེན་དང་རྫབ་ཆུང་། རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཞུང་རྣམས་འབྲུ་ཆེན། 

བློད་ཀི་གཞུང་རྣམས་འབྲུ་ཆུང་། ཕྲིན་ཡིག་གི་རིམ་པ་དག་ལ་མགློགས་བིས་སློགས་



  146  

རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཐློབ་པར་བཤད་ལ། དེ་དག་ཀང་སྤིར་ཡིག་ཚུག་ལེགས་པ་ཉིད་གཙོ་ཆེ་ལ། ལེགས་

པ་ལས་ཀང་མཉམ་པ། མཉམ་པ་ལས་ཀང་མགློགས་པ། མགློགས་པ་ལས་ཀང་དག་

པ་ཉིད་གཙོ་ཆེ་བ་སློགས་མཁས་པའི་བཤད་རྒྱུན་ཡིན་པས་དེ་དག་ལག་ལེན་དུ་ཐེབ་

པར་འཚལ་ལློ། །

བློ་གློས་རྣམ་པར་གསལ་བའི་གཞི་དང་བརེན། །གསུང་རབ་འབི་དང་ཀློག་

ལས་གཞན་མིན་ཕིར། །མཁས་པ་འདློད་པས་བསེན་བ་གཅིག་པུ་འདིར། །མི་འཇུག་

གི་ནར་སྤློད་པའི་བློ་ནི་ཕལ། །དེ་ཕིར་བུན་སྐྱེད་ཐློ་ཆུང་འདེབས་ཤེས་ཙམ། །སིང་

པློར་བེད་པའི་དུས་འདིར་མི་དགློས་མློད། །འློན་ཀང་ཡ་རབས་མཁས་པའི་ལུགས་

བཟང་གི། ཕློགས་རེ་ཙམ་ཡང་གཞན་སྨན་དློན་ཡློད་སམ། །འདི་དགེའི་ཆློས་ཀི་སྣང་

བ་དམ་པ་དེས། །སིང་ལ་ཉལ་བའི་རློངས་ཆེན་ཡུལ་ཕྱུང་ནས། །བློ་གློས་ཀུན་ནས་

ཡངས་པའི་དགའ་སློན་ལ། །རག་པར་གནས་པའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་

ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མར་བཤད་པ་བཟློ་རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་ལས། 

གསུང་རབས་ཡི་གེར་འབི་བའི་ཆ་རྐྱེན། ཡི་གེ་ཐིག་འགའ་ཙམ་བཀློད་པའློ། །   ། །

༼བདེ་གཤེགས་མཆློད་རེན་གི་ཐིག་ཚད་བརློད་པ།༽

གང་ཞིག་ལམ་དང་འབས་བུའི་ཡློན་ཏན་ཀུན། །འགློ་འདིའི་ལེགས་བཤད་ཞིང་

དུ་སྣང་འཆར་བ། །སིམ་པར་བཟུང་བའི་མེ་ཏློག་ཕྲ་མློས་ཀང་། །མཆློད་ན་ལེགས་

བས་དཔར་བསྐྲུན་དེ་ལ་འདུད། །དེ་ཕིར་དེ་ཡི་ཚད་དང་དབིབས་ལ་སློགས། །སྣ་

ཚོགས་ཐེག་པ་རྒྱུད་སེའི་རིམ་པ་ཡིས། །བསན་དང་ཞུགས་གནས་འབས་བུའི་དབེ་

བ་ལས། །རྣམ་པ་མང་ཡང་འདི་རུ་མཁློ་ཆེའི་ཕིར། །སློན་པ་མི་མཆློག་ཁ་ལློ་བསྒྱུར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བ་དེའི། །ལེགས་མཛད་རིན་ཆེན་འགློ་བའི་བསློད་ནམས་དཔལ། །རྣམ་བརྒྱད་སློན་

པའི་དགེ་མཚན་ལས་འཕློས་པའི། །མཆློད་རེན་བཞེངས་པའི་ཚད་ཀི་ངེས་པར་

གེང་། །དེ་ལ་འདིར་བདེ་གཤེགས་མཆློད་རེན་བརྒྱད་དུ་གགས་པའི་ཐིག་ཚད་བརློད་

པ་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་ཁ་བའི་ལུགས་ཉིད་གཙོ་བློ་དང་། གཡའ་སེལ་ལས་འབྱུང་བའི་

མཆློད་རེན་གི་ཐིག་ཚད་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་དག་ཀང་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་

དང་བཅས་འགློད་པ་ནི། 

ཆེ་ཆུང་ཇི་ལར་འཚམས་པའི་གཞིར། །ཚངས་དང་འཕྲེད་ཐིག་ལེགས་པར་

གདབ། །ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡློན་ཆ་ཆེན་བརྒྱད། །རང་ནས་ཏློག་རེའི་བར་བཅུ་

དྲུག །འདི་ནི་བརྒྱད་ཀའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། །ཆ་ཆེན་བཞི་ཆ་ཆ་ཆུང་ཡིན། །ས་སེགས་

དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གསུམ། །རྒྱ་ནི་གཡས་གཡློན་ཉེར་གཅིག་སེ། །དྲིལ་བས་ཆ་ཆུང་

ཞེ་གཉིས་སློ། །ཐེམ་སྐས་གསུམ་དཔངས་ཆ་ཆུང་རེ། །གཡས་གཡློན་རྒྱ་ལ་མས་རིམ་

བཞིན། །བཅུ་དགུ་བཅུ་བདུན་བཅློ་ལྔའློ། །གདློང་ཆེན་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་

དྲུག །གཡས་གཡློན་ཆ་ཆུང་བཅུ་གསུམ་རེ། །གཟུང་སྣམ་བད་ཆུང་བ་གམ་

གསུམ། །མས་རིམ་དཔངས་སུ་གཅིག་གཅིག་གཉིས། །རྒྱར་ནི་རིམ་བཞིན་གཡས་

གཡློན་དུ། །བཅུ་བཞི་བཅློ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་སེ། །སེང་ཁི་བརྒྱ་དཔངས་ཚད་དུ་

བཤད། །མཆློད་རེན་དངློས་ནི་རློད་དགེ་ནས། །ཏློག་བར་ཆ་ཆེན་བཅུ་གཉིས་

དཔངས། །དགེ་བཅུ་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །གཡས་གཡློན་ཕེད་བཅས་བཅུ་

གཉིས་ཏེ། །བང་ཆུབ་མཆློད་རེན་བང་རིམ་བཞི། །དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་

མཉམ། །རྒྱར་ནི་མས་རིམ་གཡས་གཡློན་དུ། །བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཅིག་བཅུ་དང་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དགུ། །བུམ་སན་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །གཡས་གཡློན་རྒྱར་ནི་ཕེད་དགུ་

རེ། །བུམ་དཔངས་ཆ་ཆུང་བཅུ་གཉིས་དང་། །ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་སུམ་ཆ་བཅས། །ཆ་

ཆུང་དགུ་པའི་ཐད་ཀི་རྒྱར། །གཡས་གཡློན་ཆ་ཆུང་བཅུ་ཕྲག་སེ། །དེ་ལྷག་ཆ་ཆུང་

གསུམ་དང་ནི། །གཅིག་གི་སུམ་ཆ་བཅས་པའི་དཔངས། །ཁད་ཀིས་ཟླུམ་པློའི་བུམ་

སློད་དང་། །བུམ་སྨད་རྒྱ་མཉམ་གཡས་གཡློན་དུ། །ཆ་ཆུང་བརྒྱད་བརྒྱད་བཅུ་དྲུག་

སེ། །ཟླུམ་པློར་བསྐློར་བ་སུམ་འགྱུར་རློ། །བེ་གདན་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །གཡས་

གཡློན་རྒྱ་ལ་ཆ་ཆུང་ནི། །གཉིས་ལ་བཅུ་ཆས་དམན་པར་བཤད། །བེ་དཔངས་ཆ་ཆུང་

གཅིག་དང་ནི། །ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་སུམ་གཉིས་བཅས། །བེ་རྒྱ་གཡས་གཡློན་ཆ་ཕྲན་

གཉིས། །ཆ་ཕྲན་བཞི་ཆ་རེ་དང་བཅས། ཕེད་ལྔ། །བང་རིམ་དང་པློའི་རྒྱ་ཚད་དང་། །བང་

རིམ་དེ་ནས་བེ་རེ་མན། །ཆ་ཆེན་དྲུག་དྲུག་མཉམ་པ་སེ། །རྒྱུ་ཡི་མཆློད་རེན་མཆུ་ཞེང་

གབ། །སློག་ཤིང་བང་རིམ་བཞི་པར་འཛུག །འབས་བུའི་མཆློད་རེན་རྒྱ་དཔངས་

ནི། །གདུགས་འདེག་པད་དཔངས་ཆ་ཆུང་གཅིག །དེ་ཡི་ར་བར་ཆ་ཆུང་རེ། །སེང་དུ་

ཆ་ཆུང་གཉིས་གཉིས་སློ། །དེ་སེང་ཆ་ཆུང་བཅུ་བདུན་པློ། །ཆ་མཉམ་བཅུ་བཞིར་

བགློས་པ་ཡི། །བཅུ་གསུམ་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་དང་། །ལྷག་མ་ཐུགས་རེ་མདློ་གཟུངས་

དཔངས། །སློ་སློར་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་དང་། །ཆ་ཕྲན་བཅུ་བཞིའི་ཆ་རེ་ཐློབ། །འཁློར་ལློ་དང་

པློའི་གཡས་གཡློན་རྒྱར། །ཆ་ཕྲན་གསུམ་གསུམ་ཐད་ཀར་དྲུག །ཟླུམ་སྐློར་ཆ་ཆུང་

བཅློ་བརྒྱད་དློ། །འཁློར་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ཡི་རྒྱ། །ཆ་ཆུང་གཅིག་གི་བཞི་གསུམ་

རེ། །བསྒིལ་བས་ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གཉིས། །མཐའ་སྐློར་ཆ་ཆུང་ཕེད་ལྔའློ། །བཅུ་

གསུམ་ཆ་མཉམ་རེ་ཡི་དཔངས། །གསུམ་བགློས་སུམ་གཉིས་ཕློ་འཁློར་དང་། །སུམ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཆ་བར་སློང་མློ་འཁློར་ཡིན། །བཅུ་གསུམ་པ་ཡི་གཡས་གཡློན་གི། །ཕེད་ཕེད་

མཚམས་ནས་ཐིག་དྲང་པློ། །འཁློར་ལློ་དང་པློའི་ ཆ་ཆུང་ཕེད་དང་གསུམ་རེར་འཐློན། །དེ་

བཞིན་དེ་ཕིར་ སྨད་ནས་ཕེད་དང་། སློན་ནས་བཞི་ཆ་ཡིན་འདྲ། ཕེད་ཕེད་ནས། །ཐིག་བཏབ་སྔ་མ་

མློ་འཁློར་དང་། །ཕི་མ་ཕློ་འཁློར་མཐའ་རྣམས་རློགས། །རིམ་གིས་ཕྲ་ཞིང་མཛེས་པར་

འགྱུར། །ཐུགས་རེ་མདློ་གཟུངས་རྒྱ་དཔངས་ནི། །འཁློར་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་

མཉམ། །སྨད་ཀི་གཞི་གསུམ་འཇམ་པློ་ལ། །སློད་དུ་ཅུང་ཟད་གཡེལ་བ་ནི། །བཅུ་དྲུག་

སུལ་ཅན་བཞི་ཆའློ། །དེ་སེང་གདུགས་དང་ཆར་ཁེབས་དཔངས། །སློ་སློར་ཆ་ཆུང་

ཕེད་ཕེད་དེ། །གདུགས་རྒྱར་འཁློར་ལློ་བདུན་པ་དང་། །ཆར་ཁེབས་འཁློར་ལློ་དྲུག་

པའི་རྒྱ། །ཟ་ར་ཚག་དང་བེ་དཔངས་མཉམ། །སེང་རྒྱ་གདུགས་དང་མཉམ་པ་ལ། །འློག་

ཏུ་འཕེལ་ཁ་ཅི་མཛེས་བ། །ཟླ་བའི་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གཅིག །རེ་གཉིས་བགད་པ་

གདུགས་དང་མཉམ། །ཉི་མ་རྒྱ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་གཉིས། །ཆ་ཕྲན་གཅིག་གིས་ཟླུམ་

པློར་བསྐློར། །ཏློག་གི་རྒྱ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དེ་ལར་མ་ག་དྷར་བཞེངས་

པའི། །བདུད་འདུལ་བང་ཆུབ་མཆློད་རེན་ཚད། །གཞན་བདུན་བང་རིམ་འགྱུར་ཁད་

ལས། །སེར་སྐྱའི་ཚལ་བལམས་པད་སྤུངས་ནི། །བང་རིམ་བཞི་ཟླུམ་པད་རིས་

ཅན། །ཝ་ར་ནཱ་སིར་ཆློས་འཁློར་དུས། །སྒློ་མང་སུམ་      ཆའི་གློ་འབུར་ཅན། །བང་

རིམ་བཞི་པློ་སློ་སློར་རློ། །

གསལ་ལྡན་ལྷ་ལས་བབས་པ་ནི། །གྲུ་བཞིར་གློ་འབུར་ཐེམ་སྐས་ནི། །སུམ་

གཤིབས་ཅན་དུ་ཡློད་པའློ། །མཉན་ཡློད་ཆློ་འཕྲུལ་བང་རིམ་བཞི། །སུམ་ཆའི་གློ་

འབུར་ཡློད་པའློ། །འློད་མའི་ཚལ་དུ་དབེན་ཟླུམ་པ། །བང་རིམ་བཞི་པློའི་ཟུར་བཅད་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པ། །སུམ་ཆ་ངློས་བརྒྱད་མཉམ་པའློ། །

རྩྭ་མཆློག་མང་འདས་མཆློད་རེན་ནི། །བང་རིམ་མེད་པའི་ཟླུམ་པློ་

དང་། །ཡངས་ཅན་སྐུ་ཚེ་བིན་བརླབས་པ། །རྣམ་རྒྱལ་བང་རིམ་གསུམ་པ་དང་། །དགེ་

བཅུའང་ཟླུམ་པློ་ཉིད་དུའློ། །ཀུན་ལ་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་ནི། །གདུགས་འློག་བཏགས་ནས་

བུམ་སློད་བར། །སྦེལ་བའི་མཛེས་ཆ་བེད་པ་དང་། །ཟུར་བཞིའི་རློ་རིང་དཔངས་ཆ་

ཆེན། །གཅིག་དང་ཞེང་ལ་ཆ་ཆུང་གཉིས། །དེ་སེང་རློ་སེང་ཁ་ཕིར་བལ། །མགུལ་དུ་

གློང་གི་མེ་ཏློག་ཕྲེང་། །འདློགས་པའི་ལུགས་ཀང་ཡློད་པའློ། །

གཡའ་སེལ་ལས་གསུངས་ཁི་ཐིག་ནི། །ས་འཛིན་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་

གསུམ། །གཡས་གཡློན་ཕེད་བཅས་ཕེད་ཉི་ཤུ་བཅུ་དགུ་རེ། །ཐེམ་སྐས་གསུམ་

དཔངས་ཆ་ཆུང་རེ། །གཡས་གཡློན་རྒྱ་ལ་མས་རིམ་བཞིན། །ཕེད་བཅས་བཅུ་བདུན་

དང་བཅུ་དྲུག །ཕེད་བཅས་བཅུ་བཞིར་བེད་པ་དང་། །གདློང་ཆེན་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་

དྲུག །གཡས་གཡློན་རྒྱ་ལ་བཅུ་གསུམ་རེ། །གཟུང་སྣམ་བད་ཆུང་གཉིས་ཀ་

ནི། །དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་རེ་རེ་དང་། །བད་ཆེན་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་གཉིས། །དེ་གསུམ་

རྒྱ་ལ་མས་རིམ་བཞིན། །བཅུ་བཞི་བཅློ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་རེ། །བེད་པའི་ཁི་ཐིག་གདབ་

ཚུལ་ཡློད། །བུམ་པའི་སྒློར་ཁིམ་བ་ཚུལ་ནི། །དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་བརྒྱད་ཡློད་

པའི། །བུམ་པ་ཚངས་པའི་གཡས་གཡློན་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་རེ་ནས་དྲངས་

པའི། །གེན་གསེག་བཞི་རེ་སློང་བའི་སར། །ཞེང་དུ་གཡས་གཡློན་ཕེད་བཞི་རེ། །དེ་

ནས་གེན་དུ་གཅིག་སློང་བའི། །ཞེང་དུ་གཡས་གཡློན་གསུམ་རེ་སེ། །སྐད་ཉག་གམ་

ནི་ཁུག་མཚམས་འབྱུང་། །རེ་མློ་ཚངས་པའི་གཡས་གཡློན་དུ། །ཆ་ཆུང་གཉིས་རེ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བས་པ་ནས། །རིམ་གིས་ཁུག་མཚམས་བར་དུ་འཐེན། །དེ་ཡིས་སྒློར་ཁིམ་ནང་སྐློར་

རློགས། །ཕི་ཡི་པ་ཊ་བུམ་དབུས་ནས། །གེན་དུ་ཆ་ཆུང་བདུན་གཞལ་བའི། །མཚམས་

དེར་རེ་མློས་སེབས་པའློ། །དེ་ཡི་ཞེང་ཚད་རེ་ནས་བཟུང་། །གཡས་གཡློན་བསློམས་

པས་གཅིག་དང་བཞི། །དྲུག་བརྒྱད་བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་དང་། །བཅུ་གཉིས་བཅུ་

གཉིས་བཅུ་གསུམ་དང་། །བཅུ་གསུམ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་གཉིས་དང་། །བཅུ་གཅིག་

ནས་ནི་ར་བ་ཟུག །དེ་ལར་བགས་ཀིས་བཀུག་པ་ཡིས། །ཕི་ཡི་པ་ཊ་ཁུག་མཚམས་

བཅས། །ལེགས་པར་འབྱུང་ངློ་གཡའ་སེལ་ལུགས། །དེ་ལར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

ཡི། །མཆློད་རེན་གི་ནི་རྣམ་བང་ཆློས། །མཚོན་པའི་ཚུལ་སློགས་གཞན་དུ་བལ། །

༈ རང་ལུགས་མཆློད་རེན་ཁང་བརིགས་ཐིག །ཞེང་དཔངས་གཉིས་ཀར་ཆ་

ཆེན་བརྒྱད། །རེ་རེའང་ཆ་ཆུང་བཞི་བཞིར་བགློ །ས་གདན་ཆ་ཆུང་སློ་གཉིས་

བཞི། །གེ་སར་ཉེར་བཞི་དང་གཅིག་སེ། །ཐེམ་སྐས་ལ་ནི་ཉེར་གཉིས་གཅིག །དཔངས་

ལ་ཉི་ཤུ་དང་བཅུ་གཉིས། །བད་ཆུང་ཉེར་གཉིས་དང་ཕེད་གཉིས། །བད་ཆེན་སུམ་ཅུ་

དང་ཕེད་བཞི། །ཁ་རྒྱན་སློ་གཉིས་དང་གཅིག་གློ །སེང་བེ་འློག་མའི་སུམ་ཆ་

ཡིན། །ཅེས་པ་དངུལ་ཆུ་པཎ་ཆེན་བཞེད། །

༈ ས་ལུགས་ཚངས་ཟུར་ཐིག་ཆེན་བཏབ། །ཆེ་ཆུང་གང་འདློད་ར་ཐིག་

བཞི། །ར་ཐིག་ཆ་ཆེན་ལྔ་ལྔར་བགློ། ཆ་ཆེན་རེར་ཡང་ཆ་ཆུང་བཞི། །གདན་ཁི་ཆ་ཆུང་

ཉི་ཤུ་དང་། །དཔངས་སུ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་པ་བ། །དེ་ཡི་སེང་དུ་ཁི་ཆུང་ནི། །ཕློགས་བཞི་

ཕི་རུ་ཆ་གཉིས་དློར། །རྒྱ་དཔངས་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་བ། །དེ་སེང་ཁང་ཆེན་རྒྱར་ཆ་

ཆུང་། །བཅུ་དྲུག་དཔངས་སུ་ཆ་ཆུང་བརྒྱད། །བད་ཆུང་དཔངས་སུ་ཆ་ཕྲན་ཕེད། །བད་



  152  

རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཆེན་དཔངས་སུ་ཕེད་དང་བཞི། །དེ་སེང་ཁང་བརེགས་རྒྱ་ཚད་ནི། །བད་ཆེན་རྒྱ་ནི་

ཆ་གསུམ་བགློ། དབུས་ཀི་ཆ་ཡི་སུམ་ཆ་ལ། །ཆ་ཕྲན་གཅིག་བསྣན་ཁང་བརེགས་

རྒྱ། །དཔངས་སུ་བཞི་ཆས་དམན་པ་ཡི། །ཆ་ཕྲན་གསུམ་ཡིན་བད་ཆུང་དཔངས། །ཆ་

ཕྲན་གཅིག་གི་བཞི་ཆའློ། །དེ་སེང་བད་ཆེན་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དྲིལ་བས་རྒྱ་དཔངས་

མཉམ་པ་ཡི། །ཆ་ཕྲན་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུར་མཚུངས། །འདིར་ནི་ལུས་ཚད་གྲུ་བཞི་

མཚོན། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཡློན་ཏན་རྫློགས། །མི་མཉམ་མེད་པས་གྲུ་བཞི་

པ། །ཞེས་པའི་དློན་བཞིན་ཡིན་པར་བཞེད། །བད་ཆེན་བད་ཆུང་རྒྱ་ཚད་སློགས། །མ་

བཤད་རིགས་པས་དཔྱད་པའམ། །མཁས་པའི་ངག་ལས་ཐློས་པར་གིས། །ས་ལུགས་

ཐིག་ཆློག་རྒྱ་མཚོ་ལས། །བྱུང་བ་བཞིན་དུ་བཀློད་པ་ཡིན། །

༈ ཉན་རང་ལ་སློགས་མཆློད་རེན་ནི། །མཆློད་རེན་ཏློག་ནས་ས་འཛིན་

བར། །བང་ཆེན་བཞིན་ལ་གདུགས་བདུན་པ། །རང་སངས་རྒྱས་ཀི་མཆློད་རེན་

ཡིན། །གདུགས་བཞི་ཉན་ཐློས་གདུགས་གསུམ་པ། །ཕིར་མི་འློང་དང་གདུགས་

གཉིས་པ། །རྒྱུན་ཞུགས་གདུགས་མེད་བེ་སེང་དུ། །ཉི་ཟླ་བཞག་པའི་བེ་བ་ནི། །སློ་སློ་

སྐྱེ་བློའི་མཆློད་རེན་ཡིན། །

༈ གཞན་ཡང་དུས་འཁློར་ཡེ་ཤེས་ཀི། །མཆློད་རེན་ཐིག་གི་ལག་ལེན་

སློགས། །དབངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རློ་རེའི་གསུངས། །དེ་རུ་བལ་ཞིང་འདི་ཉིད་དུ། །དྲི་བར་

མ་ནུས་དེ་ལས་གཞན། །རེག་པ་མེད་པའི་མཆློད་རེན་དང་། །ཀ་ཐློག་རིག་འཛིན་ལུགས་

མཆློད་རེན། །མཆློད་རེན་བ་རུང་ཁ་ཤློར་སློགས། །མི་འདྲའི་བཀློད་པ་མང་མཆིས་

རུང་། །ཡི་གེས་འཇིགས་ནས་མ་སྤློས་ལ། །ངེས་པ་གཞན་གཞུང་ལས་རློགས་འཚལ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

༼རློར་དྲིལ་སློགས་ཐུགས་རེན་གི་ཆ་ཚད་བཤད་པ།༽

༈ དེ་ནས་རྣལ་འབློར་པས་བསེན་པར་བ་བའི་དམ་ཚིག་གི་ཡན་ལག་རློར་

དྲིལ་སློགས་དང་ལུས་རྒྱན་བཅས་ཀི་དབིབས་དང་ཚད་གཉིས། དང་པློ་ལ་རློ་རེ་ལེ་

བ་ཟུར་བརྒྱད་པའམ་ཟླུམ་པློ། མཐའ་གཉིས་སུ་ཕྲེང་བ། དེའི་མཐར་པདྨ། དེའི་སེང་དུ་

ཟླ་དཀིལ། དེའི་སེང་མཐར་ཕྲེང་བས་བསྐློར་བ། དེའི་སེང་གི་རྭ་རྣམས་ར་རེ་ཕྲ་ལ་

དབུས་སྦློམས་པ། ར་བ་ལས་ཀང་རེ་ཕྲ་བ། དབུས་སྦློམས་སར་རི་མློ་གསུམ་པ་

དབུས་མཐློ་ཞིང་མཐའ་གཉིས་དམའ་བ། རྭ་རྣམས་ཟུར་བཞི་པ། འློག་ངློས་ཅུང་ཟད་

ཟླུམ་པ། ཕློགས་རྭ་རྣམས་ཆུ་སིན་གི་ཁ་ནས་འཐློན་པ། གློ་གཉིས་སུ་ཕྲེང་བ་ཡློད་པ་

རེ་དབུས་རྭ་ལ་ཟུག་པ། རྭ་མང་ཉུང་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལྔ་པ་དང་དགུ་པ། ཞི་དྲག་གི་ཁད་

པར། རེ་ཟུམ་པ་དང་། གདེངས་པའི་ཁད་ཅན་རིན་པློ་ཆེ་དང་ལགས་ལས་བ་བར་

བཤད་དློ། །

འདིའི་ཚད་ཀང་། ཆེ་ཆུང་གང་འདློད་ལ་ཆ་མཉམ་གསུམ་སེ། འཆང་བཟུང་ཆ་

གཅིག །སེང་འློག་གི་རྭ་ལ་ཆ་རེ་རེ། ཆ་མཉམ་རེ་ལ་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་བགློས་ལ། རློ་

རེའི་སིད་དུ་ཆ་ཆུང་སློ་དྲུག །ལེ་བ་སིད་དུ་ཆ་ཆུང་བཞི། ཞེང་ལ་དྲུག །ཟླུམ་སྐློར་ཞེང་

གི་སུམ་འགྱུར་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བའློ། །

སེང་འློག་གི་ཕྲེང་བ། པདྨ་ཟླ་བ་བཅས་ལའང་སིད་དུ་ཆ་ཆུང་བཞི། ཞེང་དུ་

དྲུག་སེ། འཆང་བཟུང་ལའང་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བ། ཞིབ་ཏུ་ཕྲེང་བའི་ཞེང་ལ་བཞི། 

པདྨའི་ར་བ་ལ་ཞེང་ཆ་བཞི། པདྨའི་རེ་དང་ཟླ་བ་མཉམ་པའི་ཞེང་དུ་དྲུག །ཕྲེང་བ་པད་

ཟླ་བཅས་པའི་དཔངས་ལ་ཆ་བཞི། དབུས་རྭ་སིད་དུ་ཆ་བཅུ་གཉིས་པ་དབུས་སྦློམས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སར་སིད་ཀི་བཞི་ཆ་ཡང་བཞེད། །ཕློགས་རྭ་རྣམས་ཕློགས་ཀི་པདྨའི་ཐད་ནས་ནང་

དུ་ཟུམ་པ། ཆུ་སིན་གི་གདློང་གི་སིད་ལ་རྭ་ཡི་བཞི་ཆ་ཆུ་སིན་གི་སྣ་རྭ་ལས་ཕིར་

འཕགས་པའི་ཞེང་། འབས་སློ་བའི་ཤུན་པ་དཀྱུས་ལ་ཕེད་མར་བཀས་པའི་ཕེད་དམ། 

ནས་ཀི་ཕེད་སེ། སློར་གཅིག་གི་བརྒྱད་ཆའི་ཞེང་ཅན། རེ་མློ་ཟུག་མཚམས་སྣ་

ཚོགས་བཤད་ཀང་། དབུས་རྭ་ཆ་བཅུ་གཉིས་བས་པའི་རེ་ནས་གཉིས་མཚམས་སུ་

ཟུག་པ། གུག་ཚད་ཀང་། ཤར་ནུབ་ཀི་རྭའི་ཕི་མཐའི་ནས་ཕི་མཐའི་བར་ལ་ཆ་བཅུ་

གཉིས། རློ་རེ་མཆུ་ཞེང་མཉམ་པའང་། ལེ་བའི་མཐའ་འཁློར་བའི་སད་བུ་བརྐྱངས་ན་

རློ་རེའི་ཕེད་དང་། རྭའི་གུག་ཆེ་བའི་མཐའ་འཁློར་བའི་སད་བུ་བརྐྱངས་ན། རློ་རེའི་

ཚད་ཡློངས་རྫློགས་དང་མཉམ་པ་སློགས་བུ་སློན་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་ཀིས་བཞེད། རྭ་

དགུ་བེད་ན་ཕློགས་མཚམས་ཀི་པདྨ་བརྒྱད་སློ་སློའི་ཐད་ནས་ཐློན་པའློ། །ཡང་རེ་

གཅིག་པ་དང་། རེ་གསུམ་པ་སློགས་ཀང་བཤད་ལ། མཚོན་དློན་གཞུང་གཞན་དུ་

གསལ་ལ། དེ་ལར་རློ་རེ་མཁའ་འགློ། སུ་བྷུ་ཏྲ། མན་སེ་སློགས་ཀི་དགློངས་པ་ལར་ལ། 

དུས་འཁློར་ལས་འདི་དང་མི་འདྲ་ཙམ་འབྱུང་ངློ་། །

དྲིལ་བུའི་དབིབས་ཀང་། སེང་གི་རློ་རེ་སྔར་ལར་ལ། དེའི་འློག་ཏུ་ཤེས་རབ་མའི་

ཞལ་དབུ་སྐྲ་དང་རིན་པློ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་ཅན། རྭའི་འློག་གི་ཟླ་གདན་ལས་མི་འཕགས་པ། 

ཞལ་གི་འློག་ཏུ་བུམ་པ། དེ་འློག་བུམ་གདན་གྲུ་བཞི་པ། དེ་འློག་ཕྲེང་གསུམ་པ་བརེགས། 

དེ་འློག་དབྱུག་པ། དེའི་འློག་ཏུ་དྲིལ་བུའི་ཁློག་པ་ཡར་ཕུབ་དབུས་མཐློ་ལ་མཐའ་དམའ་

བ། ཁློག་པ་བིངས་ཀང་། སྨད་རིམ་གིས་གཡེལ་བའི་མཐའ་ཅུང་ཟད་ཟུམ་པ། རྡུང་བེད་

ལགས་དབྱུག་ཟུར་བརྒྱད་པ། རློ་རེ་སློགས་རིན་པློ་ཆེ་དང་། ཁློག་པ་འཁར་བ་ལས་བ་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

བར་བཤད་དློ། །འདིའི་ཚད་ཀང་། དྲིལ་བུ་ལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་བས་པའི། སེང་གི་རློ་རེ་པདྨ་

དང་བཅས་པ་ཆ་གཅིག །ཞལ་བུམ་པ་གདན་ཕྲེང་བ་བཅས་པ་ལ་ཆ་གཅིག །དབྱུག་པ་

ཆ་གཅིག །ཁློག་པའི་སེང་གི་པདྨ་འློག་གི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད་བསློམས་པས་ཆ་གཅིག །དེ་ནས་

མཐའི་བར་ཆ་གཉིས་ཏེ་དྲུག་གློ། གཞུང་ལ་ལར་ཆ་གསུམ་གསུངས་པ་ཡང་འདི་དང་

གནད་གཅིག་སེ། ཆ་རེ་ལ་ཕེད་མར་བཏུབ་པའློ། །དྲིལ་བུའི་ཁ་ཡི་རྒྱར། ཁའི་ཐད་ཀི་

དབུས་ནས་ཡར་ཕུབ་བར་གི་སིད་དང་མཉམ་མློ། །

དྲིལ་བུ་དེ་ལ་ཡང་ནང་ཚན། རློར་སེམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་དྲིལ་བུ་ནི། རེ་དགུ་པར་

གསུང་ཡང་། ལྔ་པ་ཡང་ཡློད། འདིའི་ཁད་པར། ཁའི་གློང་དུ་ཕྲེང་བ་གཉིས་ཀི་བར་རློ་

རེ་ཕྲེང་བ། ཡར་ཕུབ་ཏུ་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལ། ཤར་དུ་སྒློལ་མའི་ས་བློན་ཏཱཾ། བང་དུ་

གློས་དཀར་མློའི་བཾ། ནུབ་ཏུ་མཱ་མ་ཀིའི་མཾ། ལྷློར་སྤན་མའི་ལཾ། ལྷློ་ནུབ་ཙུནྡའི་ཙུ། ནུབ་

བང་ཁློ་གཉེར་ཅན་མའི་བྷྲུཾ། བང་ཤར་ཕྲེང་བ་མའི་མཾ། ཤར་ལྷློར་ནློར་རྒྱུན་མའི་བཾ་

སློགས་ཡློད་པ། ལློགས་ལ་པདྨ་རེའི་ཐད་དྲྭ་བ་བརྒྱད། དེ་སློ་སློའི་བར་དུ་དྲྭ་ཕེད་

བརྒྱད། དྲྭ་བའི་དབུས་ལ་ཤར་ནས་བཟུང་། འཁློར་ལློ། རིན་པློ་ཆེ། པདྨ། རལ་གི། 

ཨུཏྤལ་སློགས། དྲྭ་ཕེད་ཀི་སྣེར་པདྨ། རིན་པློ་ཆེ། པ་ཊ་མྱུ་གུ་སློགས་ཡློད་ལ། དེའི་

སེང་ན་ཕྲེང་བ་གཉིས་གཉིས་ཀི་བར་ན་རློ་རེ་ཉལ་སབས་ཀི་ཕྲེང་བ་ཅན་ནློ། །ཤེས་

རབ་མའི་ཞལ་ཏཱཾ་ལ་ཕློགས་པ་དང་། འདིའི་རིན་པློ་ཆེ་བྷཻཌཱུརྱ་ཕྲེང་བ་ལར་རྒྱུས་པ། མྱུ་

གུ་ནི། རིན་པློ་ཆེའི་ཕྲ་པ་ཊ་འཁིལ་བའི་སྦུབས་ནས་ཕིར་ཐློན་པའློ། །

དཔའ་བློའི་དྲིལ་བུ་ནི་རེ་ལྔ་དགུ་གང་རུང་ལ། རློ་རེའི་ཕྲེང་བ་སློགས་ཡློད་ལ། 

དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད་མེད་པ། དཔངས་སུ་སློར་དགུ། ཁའི་རྒྱ་ཚད་སློར་ལྔ་བ་བའློ། །རིགས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སློ་སློའི་དྲིལ་བུ་ལ་གཞན་སྔར་དང་འདྲ་ལ། དྲ་བའི་ནང་དུ། འཁློར་ལློ། རློ་རེ། རིན་པློ་

ཆེ། པདྨ། རལ་གི་སློགས་རིགས་གང་ཡིན་གི་མཚན་མ་དང་། ཕྲེང་བ་སློད་སྨད་

གཉིས་ལ་ཡང་། འཁློར་ལློ་སློགས་སློ་སློའི་མཚན་མའི་ཕྲེང་བ་ཅན། རེ་ལྔ་ཁློ་ནར་

བའློ། །རྡུང་བེད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བ་ལགས་དབྱུག་ཟུར་བརྒྱད་པ། རེ་མློའི་དབུས་

ཅུང་ཟད་མཐློ་བ་ཚད་ཇི་ལར་འཚམས་པར་བ་ཞིང་། རིགས་སློ་སློའི་དྲིལ་བུ་ལ། རེ་

མློ་རློ་རེ་ཟུམ་པ་དང་། གདེངས་པ་གཉིས་གདམ་ང་ཅན་ནློ། །

ཞལ་གི་འློག་ཏུ་བུག་པ་བས་པ་ནི་བཟློ་བའི་ལག་རྒྱུན་ཙམ་ལས་ཁུངས་ཡློད་

པར་མ་བཤད་དློ། །དེ་ལར་རྒྱུད་རློ་རེ་མཁའ་འགློ། སཾ་བྷུ་ཊ་སློགས་ལས་གསུངས་པ་

ལར་ལ། དུས་འཁློར་ལས། རློ་རེ་ཕེད་པ་ཆ་གཅིག །ཞལ་བཞི་ཅན་བུམ་པ་དང་བཅས་

པ་ཆ་གཅིག །ཁློག་པ་ཆ་གཅིག་སེ་ཆ་མཉམ་གསུམ་པ་བའློ། །རྭ་ཟུམ་གདེངས་གཉིས་

གདམ་ང་དང་ཞི་དྲག་གི་ཁད་དློ། །

རློ་རེ་ལ་ཡང་། རྭའི་ཤར་ནུབ་ཏུ་གཞལ་བའི་ཚད་དང་། དེ་སུམ་འགྱུར་གིས་

རྭའི་ཕིར་འཁློར་བ། དེ་སུམ་འགྱུར་གིས་རློ་རེའི་སིད་མཉམ་པ་དང་། རློ་རེ་ཆ་གསུམ་

དང་། འཆང་བཟུང་ཡང་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བགློ་བ། ཕློགས་རྭ་གཅིག་གི་སིད་ཚད་

དེ་རློ་རེའི་སུམ་ཆར་འགྱུར་བ་སློགས་བཤད་དློ། །སློར་བཅུ་གཉིས་པ་བ་བའློ། །

ལུས་རྒྱན་གི་རློ་རེ་ཡང་། རློ་རེ་མཁའ་འགློའི་རྒྱུད་ལས། སྤི་བློའི་རློ་རེ་སློར་

ལྔ། རྣ་རྒྱན་གི་རློ་རེ་སློར་དྲུག །དེ་བཞིན་དུ་མགུལ་རྒྱན་སློར་བཞི། སིང་ཁའི་རློ་རེ་

སློར་ལྔ། གསང་གནས་ཐད་ཀི་རློ་རེ་སློར་དྲུག་སེ། རྒྱུ་རུས་པ་དང་རིན་པློ་ཆེ་ལས་བ་

བར་གསུངས་སློ། །དུས་འཁློར་ལས། རྣ་བ་དང་། མཐེ་བློང་། དཔྲལ་བ། མགིན་པ། 
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཕྲག་པ། སིང་ཁ་རྣམས་སུ་འདློགས་པའི་རློ་རེ་ལ་ཚད་རིམ་བཞིན། སློར་གང་སློར་དློ་

སློར་བཞི། སློར་ལྔ། སློར་བརྒྱད། སློར་དགུ་ཡི་ཚད་ཅན་དུ་གསུངས་སློ། །ཞི་དྲག་གི་

དབེ་བ་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བེད་པ་སློགས་སྔར་ལར་རློ། །

༼ཅང་ཏེའུ་བཤད་པ།༽

ཅང་ཏེའུ་བཤད་པ་ནི། རྒྱུ་ཤིང་རློ་རེ་ཙནྡན་སློགས་ཤིང་དང་། མི་ཡི་ཐློད་པ་

ལས་བ་ཞིང་། ཐློད་པ་ཡང་སྐྱེས་པ་ལློ་བཅུ་དྲུག །བུད་མེད་ལློ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཐློད་པ་

ལག་སྤློད། ཚད་ལ་དཔངས་སུ་སློར་བཅུ་གཉིས། བཅུ་གཅིག །བཅུ། དགུ་གང་རུང་

ལ། ཁ་ལ་དཔངས་ཕེད་བ་བ་དང་། ཐློད་པ་དེའི་གཟུགས་ལས་བར་མེད་ལ། ཤིང་ལ་

དབིབས་ཟླུམ་པློ། གཡློག་སྤེའུའི་པགས་པ། པགས་པའི་ནང་དུ། ཤེས་རབ་མའི་ཟླ་

མཚན་དང་པློ་བྱུང་བས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། དེའི་ལེ་བ། རང་རང་གི་ཡི་དམ་གི་སྐུ། 

ཕག་མཚན། སྔགས། སྔགས་ལ་ཡང་ར་སྔགས། སིང་པློ་ཉེར་སིང་སློགས་འགློད་ལ། 

པགས་པའི་ངློས་གཅིག་ལ་ལྷ་དེའི་ཡུམ་གི་སྐུ། ཕག་མཚན། སྔགས་སློགས་བི། ཐློད་

པ་ཡིན་ན་ཕློ་ཐློད་མློ་ཐློད་སློ་སློར་ཡང་། ཡི་དམ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུ་སློགས་འབི་བའང་

བཤད། འཇློག་པའི་ཚེ་ཡབ་སྔགས་སློགས་སེང་དུ་འློང་བའི་ཕིར། ཕི་ལ་ཧཱུཾ་སློགས་

ཀི་མཚན་མ་བེད་པའམ། ཡང་ན་ཟུར་སློང་ནས་འཇློག་པར་བའློ། །ཁ་ནས་སྦ་སློགས་

འཁྱུད་མློས་སློམ་པ་ལ་བུག་པ་བཅུ་དྲུག་རེ་ཡློད་པ་བས་ལ། མིའི་སྐྲ་ཕྲ་ཞིང་གིམ་པ་

སྣློལ་མར་སེང་འློག་ཏུ་བིས་པས། ཆློས་འབྱུང་བཅུ་དྲུག་འབྱུང་ངློ་། །རྡུང་བེད་ཀང་

མཐིང་རིལ་གི་རང་རུས་གཡློགས་ཀིས་དྲིལ་ནས་སྐྲའི་སྐུད་པས་འདློགས་པར་

བཤད་ལ། རེད་པ་ནས་དར་སློགས་སྐ་རགས་སློར་གཉིས་པས་བཅིང་ལ། ལག་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བཟུང་ཡང་གདགས་པར་བའློ། །གསང་བའི་རྔ་ཆུང་། ཌཱ་མ་རུ་ཞེས་པ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་སུ་བཤད་དློ། །

༼ཁ་ཊྭཱཾ་ག་བཤད་པ།༽

ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི། ཡུ་བའི་མར་སྣེ་རློ་རེ་རེ་གཅིག་པའི་དབིབས་དང་། ཁ་དློག་དཀར་

པློ་བརྒྱད་གཞློགས་ཅན། དེའི་སེང་། བུམ་པ་དམར་སེར་གང་རུང་། དེའི་སེང་རློ་རེ་རྒྱ་

གམ་སེར་པློ། དེའི་སེང་ན་མི་མགློ་རླློན་པ་དམར་པློ། སིང་པ་ནག་པློ། སྐམ་པློ་དཀར་

པློ། རློ་རེ་རེ་ལྔ་ཡློངས་རྫློགས་སྔློན་པློ། བུམ་པའི་འློག་ཏུ་མི་སྐྲའི་ཚངས་སྐུད། དྲིལ་

ཆུང་། དར་སྣ་ཚོགས་པའི་འཕན་ཆུང་སློགས་འདློགས་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྷ་བུམ་ནི། རྒྱུ་གསེར་དངུལ་ཟངས་རག་རྫ་སློགས་གང་རུང་ལ་ལློ་བའི་ཞེང་

སློར་བཅུ་དྲུག །མཐའ་བསྐློར་དེའི་སུམ་འགྱུར། དཔངས་སུ་སློར་ཉི་ཤུ། དེ་ལས་

མགིན་དཔངས་སློར་དྲུག །ལློ་བ་གཅིག་པུ་དཔངས་སློར་བཅུ་བཞི། སེང་ངློས་ཀི་

མཐའ་ནས་མཐར་སློར་བརྒྱད། དེ་ལ་ཆ་མཉམ་གསུམ་དུ་བས་པའི་དབུས་ལ་བུག་པ། 

འློག་ཏུ་འཕང་བའི་མཆུ་དཔངས་སློར་གཉིས། མགིན་པ་སློད་རིམ་གིས་འཕེལ་བ། 

ཞབས་སེགས་མ་འབར་བ་སློགས་འཇམ་པློ་གསུམ་ལ་འདྲ། ཆུ་བླུག་བེད་ཀི་མཆུ་ངང་

པའི་སྐེ་འདྲ་བ་འདི། རེ་འཕགས་པས་མཛད་པར་གགས་ལ། མགུལ་མཆིང་པྲློག་ཐློར་

ཅློག་གསུམ་པ་བ་བ་ཡིན་ལ། ཟུང་འཇུག་གསལ་བ་ལས་ཚད་འདི་དང་མི་འདྲ་བར་

བཤད་ཀང་བི་མ་ནུས་སློ། །
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

༼དགང་གཟར་བླུགས་ཀི་ཚད་དང་དབིབས་བཤད་པ།༽

དགང་གཟར་བླུགས་ཀི་ཚད་དང་དབིབས་ནི། རྒྱུ་ནི་རིན་པློ་ཆེ་དང་། མི་རུས། 

སྦིན་སེག་གི་ཤིང་སློགས་གང་རུང་ལ། ཡུ་བ་སིད་སློར་ཉེར་བཞི། ཡུ་བའི་ཕི་སྣེར་རིན་

པློ་ཆེ་སློར་གསུམ། དེའི་སྣེར་རློ་ཕེད་སློར་གསུམ། གཟར་བླུགས་གཉིས་ཀར་འདྲ་

ཞིང་། དགང་གཟར་གི་སྦློམས་དྲིལ་བུ་དང་བཅས་པས་བཟུང་དུ་རུང་བ། བླུགས་གཟར་

ལ་དེའི་ཕེད། དགང་གཟར་གི་སྣློད་དངློས། གྲུ་བཞི་སློར་བཞི་པ། དབུས་སུ་སློར་གཉིས་

པའི་ཟབས་ཅན། དེའི་མཐིལ་རློ་ཕེད་སློར་དློ་ཡློད་པས་མཚན་པ། མཐིལ་གི་རྒྱར་སློར་

གསུམ། སློར་ཕེད་ཀི་ཁ་ཁེར་ལ་རློ་རེའི་ཕྲེང་བ། དེའི་སྣེར་མཛེས་བེད་པདྨའི་དབིབས་

སློར་བཞི་པ། ཕློགས་གཅིག་ལ་རློ་རེ་སློར་བཞི་པས་མཚན་པ། དེའི་འློག་ཏུ་བཅུད་

འཛག་པའི་བུ་ག་མཐེའུ་ཆུང་གི་ཚད་ཅན། བླུགས་གཟར་ལ་ཡང་། ཡུ་བའི་སྣེར་པདྨའི་

དབིབས་ཀི་རྒྱར་སློར་གཉིས། ཟབས་སུ་སློར་གཅིག །དབུས་རློ་ཕེད་ཀིས་མཚན་

པའམ། ཡང་ན་ཐློད་པའི་དབིབས་སུ་བ་བ་བདག་གི་བ་མ་རློ་རེ་འཆང་གི་ཕག་བཞེས་

ཡིན་ནློ། །དེ་ནས་ལུས་རྒྱན་ལས། བ་མེད་ཀི་དཀིལ་ཆློག་སློགས་ལས་གསུངས་པའི། 

རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་ནི། པྲློག་ཞུ་ལ། ཐློར་ཅློག་ལ་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་འཁྱུད་མློ་གསུམ་པ། རིན་

པློ་ཆེའི་རྒྱ་ཅན་རེར་རིན་པློ་ཆེ་ལ་གནས་པའི་རློ་ཕེད་ཀི་ཏློག་དང་ལྡན་པ། ཐློད་ལར་དཀྲི་

བའི་མེ་ཏློག་གི་ཕྲེང་བ། རྣ་བའི་རྒྱབ་ཏུ་པྲློག་གཉིས་སུ་མདུད་ནས། ལྷག་མ་བརྐྱངས་

པའི་དར་དཔྱང། རྣ་གློང་ཨུཏྤལའི་གདེངས་ཀ་སློགས་ཡིན་ནློ། །



  160  

རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༼རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་དུ་གགས་པ།༽

རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་ནི། དབུ་རྒྱན། སན་རྒྱན། མགུལ་རྒྱན། 

ཕག་གདུབ། ཞབས་གདུབ། མུ་ཏིག་གི་སེ་མློ་དློ། དློ་ཤལ་རིང་པློ། འློག་པག་སེ་

བརྒྱད། སེ་མློ་དློ། སེ་རལ་ཁ། མཆློད་ཕིར་ཐློགས་སློགས་དློན་གཅིག་ལ། འློག་པག་

གམ་སྐེད་རྒྱན་ནི། གཞི་ལེབ་མློ་ལ་མུ་ཏིག་གི་ཚར་ཚཪ་དུ་མ། དེའི་སྣེར་དྲིལ་ཆུང་

སློགས་ཀིས་མཛེས་པ། དབུ་རྒྱན་ནི་རེ་ཕྲན་པ་ཊས་བསྐློར་བའི་དབུས་སུ་རིགས་

ལྔའི་སྐུ་བཞུགས་པའི་ཁང་བཟང་ཡློད་པ་ལ་བུ་གཞན་རྒྱན་རྣམས་ནི་རྒྱུའི་ཁད་པར་

ལས། འློག་ཏུ་བཤད་པའི་རུས་རྒྱན་ལར་རློ། །

དེ་དག་ནི་ཕ་རྒྱུད་འདུས་པ་ལས་གསུངས་ཤིང་། རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ལའང་དེ་དང་

འདྲའློ། །མ་རྒྱུད་བདེ་དགེས་དུས་འཁློར་སློགས་ལས་གསུངས་པའི་ཕག་རྒྱ་དྲུག་ནི། 

མགུལ་རྒྱན། གདུ་བུ། རྣ་ཆ། སྤི་བློའི་ནློར་བུ། མཆློད་ཕིར་ཐློགས། ཐལ་ཆེན་གི་ཚོམ་

བུ་སེ་དྲུག །ཡང་ཐལ་བ་སངས་པའི་ཕག་རྒྱ་ལྔ། ཡང་རྒྱུད་བརག་གཉིས་ལས། ནློར་བུ་

དང་མཆློད་ཕིར་ཐློགས་མི་བགང་པར་འཁློར་ལློ་དང་སྐེད་རྒྱན་ཀང་གསུངས་སློ། །

དེ་ལས་རུས་རྒྱན་ནི། རྒྱུ་མི་རུས་དང་། དེ་ལས་སྤི་གཙུག་གི་རྒྱན། འཁློར་

ལློ་རིབས་བརྒྱད། ལེ་བ་ནློར་བུ་ཆ་བརྒྱད་དེ་ལ་རློ་རེ་རེ་ལྔ་རྫློགས་པས་མཚན་པ། 

མདུན་གི་རིབས་ལྔའི་ཐད། ཐློད་སྐམ་གི་དབུ་རྒྱན། དེ་ལ་རློ་རེ་ནག་པློའི་ཕྲེང་བ་སློད་

སྨད་དུ་གནས་པ། རློ་ཕྲེང་འློག་མ་ལས་རུས་པའི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད། སློར་གསུམ་པ་ཐུར་དུ་

འཕང་བའློ། །མཆློད་ཕིར་ཐློགས་ནི། སིང་ཁ་དང་། རྒྱབ་མདློར། རུས་པའི་འཁློར་ལློ་

གྲུ་བཞི་པ། དབུས་སུ་རློ་རེ་རེ་གསུམ་པས་མཚན་པ། དེ་ལས་ཐློན་པའི་ཕྲག་གློང་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

དང་། མཆན་ཁུང་དུ་བསྣློལ་བའི་ཕྲེང་བ་སུམ་གཤིབས་ཅན་ནློ། །རང་ལག་གི་གདུབ་

བུ་དང་། དཔུང་རྒྱན་རྣམས་ནི། དབུས་དང་མཐའ་གཉིས་སུ་རློ་རེ་རེ་སེ་རློ་རེ་གསུམ། 

དེ་ལ་རུས་ཕྲེང་ལྔ་རེ་བསྣློལ་མ་བཏང་བ། མར་སྣེ་ཤར་བུ་གཡེར་ཁ་སློགས་ཀིས་

མཛེས་པ། དཔུང་རྒྱན་སིད་རིང་། དེ་ལས་རང་གདུབ། དེ་ལས་ལག་གདུབ་ཐུང་བར་

བཤད་དློ། །

མགུལ་རྒྱན་ནི། དབུས་དང་མཐའ་རློ་རེ་རེ་སེ་རློ་རེ་གསུམ་དེ་ལ་རུས་ཕྲེང་

བརྒྱད་བསྣློལ་མར་བཏང་བ། དེ་ལས་འཕང་བའི་དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕེད་ཅན། འློག་པག་ནི། རློ་

རེས་མཚན་པའི་བང་བུ་ལྔ་ལ་ཕྲེང་བ་བརྒྱད་བསྣློལ་བ། དེ་ལ་དྲྭ་བ་ལྔ་དང་དྲྭ་ཕེད་བཅུ་

གསུམ་གསུངས་པར། འདི་ཡིག་ནློར་ཏེ། དྲྭ་བ་ལྔ་དང་། དྲྭ་ཕེད་བཅློ་བརྒྱད་ཡིན་ཞེས་

དམ་པ་དུ་མས་གསུངས་པས། ཕི་མ་ལར་རམ། ཡང་རྣལ་འབློར་རློལ་དགར་གསུངས་

པའི་སྔ་མ་ལར་བས་ཀང་། རུས་ཕྲེང་འགློ་མི་བདེ་བ་མེད་པས་གང་བདེར་བའློ། །དེ་

ལར་དྲྭ་ཕེད་དབུས་མ་རྣམས་རིང་ཞིང་། གཡས་གཡློན་ཐུང་བ་སྣེར་ཤར་བུ་གཡེར་

ཁ་སློགས་བའློ། །

རྣ་རྒྱན་ནི། རློ་རེ་རེ་གསུམ་པས་མཚན་པའི་འཁློར་ལློ། དེ་ལ་དྲྭ་བ་གསུམ་དང་

དྲྭ་ཕེད་གཉིས་སེལ་བའློ། །

ཐལ་ཆེན་ནི་ལུས་རིལ་པློར་བྱུགས་པའམ། ཡང་ན་སྨིན་མཚམས་སུ་སློལ་

རིས་གསུམ་བ་བའམ། ཁ་ཅིག་གཞི་ཐལ་ཆེན་བྱུགས་པ་ལ། མི་རུས་ཀི་ཐལ་བ་

དཀར་པློ་སློར་མློ་ལྔས་བངས་ལ། དཔྲལ་བར་ལྔ་ཚོམ་བུ་བེད་པའང་བཤད་དློ། །དེ་

ལར་རྣལ་འབློར་པས་བསན་པར་བ་བའི་རློར་དྲིལ་སློགས་དང་། ལུས་རྒྱན་གི་རྣམ་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཞག །རྒྱུད་སེ་རིན་པློ་ཆེའི་དགློངས་པ་ཇི་ལ་བར་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པས་རྣལ་འབློར་རློལ་པའི་དགའ་སློན་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་ལ། ཚིག་ཉུང་ཞིང་གློ་བདེ་

བར་བཀློད་པ་ལགས་སློ། །དྲི་མེད་ལས་གསུངས་རྒྱལ་བའི་མཆློད་རེན་ཆེ། །མགིན་

རིང་གགས་དང་ཁང་བུ་བརེགས་པ་སློགས། །ཕག་མཚན་རློར་དྲིལ་ཅང་ཏེའུ་ཁ་ཊྭཱཾ་

ག །ལྷ་བུམ་ལུས་རྒྱན་བཅས་ཏེ་ཐུགས་རེན་དུ། །འློས་པའི་དབིབས་དང་ཚད་ཀི་ངེས་

པ་དག །ཁེངས་པའི་རང་སྣང་མཐློན་པློས་བས་པ་དང་། །ལག་པ་དལ་ནས་ཉེ་རིང་

འཕུལ་བེད་མིན། །ཕི་སྐྱེའི་ཕྲེང་བར་དམ་པའི་ལམ་སློལ་ལས། །ནམ་ཡང་མི་འདའ་

རང་བཞིན་ཆློས་སྐུའི་སར། །འཇུག་ལ་རིངས་པའི་བློ་ནི་ཀུནྡ་ལར། །དཀར་བའི་རང་

བཞིན་འགློག་ཏུ་མེད་པ་ཡིས། །བས་པས་མཁས་རྣམས་དགེས་པ་ཉིད་དུ་

སེམས། །ཞེས་ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མར་བཤད་པ་བཟློ་རིག་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ཅེས་

བ་བ་ལས་ཐུགས་རེན་གི་ཆ་ཚད་འགའ་ཞིག་བཤད་པའློ། །   ། །

༼ལགས་མཁར་གི་ཐིག་འདེབས་ཚུལ།༽

༈ གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་ལས་ཀི་རིམ་པ་ལ། །ཉེ་བར་མཁློ་ཞིང་རྣལ་

འབློར་སྒྲུབ་པ་པློས། །བརློན་པར་འློས་པའི་ཐིག་ཆློག་དུ་མ་ཞིག །འགློད་ལ་ལྷ་དང་

མཁའ་འགློས་གནང་བ་སློལ། །ལགས་མཁར་ཟུར་ནི་བཅུ་དྲུག་པའི། །ཐིག་གི་རིམ་པ་

འབི་བ་ལ། །ཚངས་ཟུར་ཐིག་བཞི་སྤི་ལར་གདབ། །ཚངས་པའི་དབུས་ནས་ཕི་རློལ་

ཏུ། །སློར་མློས་འཇལ་བའི་སློར་ཚད་ནི། །སློར་གཉིས་མཚམས་སུ་ཟླུམ་ཐིག་

བ། །རང་ཕློགས་ཤར་རིས་ནུབ་ཕློགས་ཀི། །ཚངས་དང་ཟླུམ་པློ་འཕྲད་པ་ནས། །ཟླུམ་

ནང་ཚངས་པའི་ཕེད་ཚད་ཀིས། །གཡས་གཡློན་ཟླུམ་སེང་བ་རེས་བ། །བ་རེས་སེང་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ནས་ཤར་ཕློགས་ཀི། །ཚངས་དང་ཟླུམ་ཐིག་འཕྲད་པའི་སར། །རེག་པའི་ཐིག་གསུམ་

ངློས་སུ་སེ། །བཏབ་པའི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་སེ། །དེ་ཕིར་ཆ་ནི་བཞི་དང་

བརྒྱད། །བསྐློར་མཚམས་ཆ་ཕྲན་གཉིས་དང་བཞི། །དློར་བར་ཆློས་འབྱུང་སྔ་མ་

བཞིན། །གཉིས་བཏབ་རློ་རེ་ས་དང་མེ། །ནང་གི་འཁློར་ལློའི་ཐིག་གདབ་ཚུལ། །ལེ་བ་

ནས་ནི་སློར་བཞི་དང་། །བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་བཅུ་དྲུག་མཐའ། །ཐིག་ཟླུམ་བཞིའློ་

དེའི་ནང་དུ། །བཅུ་དྲུག་རིབས་ཀི་ནང་ཐིག་ནི། །ཚངས་ཟུར་ཐིག་བཞི་རེ་རེ་ཡི། །བར་

དུའང་བཞི་གདབ་ཕློགས་ཕློགས་བཞི། །བཅུ་དྲུག་དབུས་སློང་རེ་ཁ་བ། །བཅུ་གཉིས་

རིབས་ཀི་ནང་ཐིག་ནི། །ཚངས་དང་ཟུར་ཐིག་གནས་པ་ལས། །གཞན་དབི་དེ་ཡི་ཕི་

ཟླུམ་གི། །རང་ཕློགས་ཤར་རིས་ནུབ་ཕློགས་ཀི། །ཚངས་དང་ཟླུམ་ཐིག་འཕྲད་པ་

ནས། །ཟླུམ་ནང་ཚངས་པའི་ཕེད་ཚད་ཀིས། །གཡས་གཡློན་ཟླུམ་སེང་བ་རེས་

བ། །བ་རེས་སེང་ནས་ཤར་ཕློགས་ཀི། །ཚངས་དང་ཟླུམ་ཐིག་འཕྲད་པའི་སར། །རེག་

པའི་ཐིག་གསུམ་ངློས་སུ་སེ། །བཏབ་པའི་ཆློས་འབྱུང་གྲུ་གསུམ་སེ། །ཕློགས་བཞིའི་

ཚངས་ཐིག་རེག་བས་པའི། །ཆློས་འབྱུང་བསྣློལ་མ་བཞི་འབྱུང་སེ། །བཅུ་གཉིས་

རིབས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཀླུ་འཁློར་ནང་གི་ཚངས་ཟུར་ནས། །གཞན་དབི་ཕློགས་

མཚམས་ཐིག་བརྒྱད་པློ། །དབུས་སུ་སློང་བའི་རེའུ་མིག་བ། །ལགས་མཁར་ནང་མའི་

ནང་ཐིག་ནི། །ཕི་ཡི་ཆློས་འབྱུང་རིབས་དང་མཚུངས། །གདློང་གི་ཆློས་འབྱུང་ཐིག་

གདབ་ཚུལ། །ལེ་བ་ནས་ནི་སློར་སློ་གཉིས། །སློང་བ་སློར་མློ་བཅུ་དྲུག་གིས། །ཟླུམ་

བསྐློར་དེ་ནང་ཆློས་འབྱུང་ནི། །སྔར་བཞིན་རེ་མློ་ཤར་བསན་བ། །དེ་ཕིར་སློར་མློ་

བཞི་དང་བརྒྱད། །བསྣན་ནས་དེ་ཁློ་ན་བཞིན་བ། །
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༼དཀིལ་འཁློར་དང་སྐུ་གཟུགས་བི་བ་ལ་མཁློ་བའི་ཚོན་སྦློར།༽

༈ ད་ནི་དཀིལ་འཁློར་དང་སྐུ་གཟུགས་བི་བ་ལ་མཁློ་བའི་ཚོན་སྦློར་ཅུང་ཟད་

བཤད་པ་ལ། དང་པློར་རྡུལ་ཚོན་ཁ་བསྒྱུར་ཚུལ། །ར་ཀའི་ཕེ་མ་ལེགས་བཙག་

སེ། །ཞློ་དར་ཞག་མེད་རང་སྦང་སེ། །འབི་མློག་བཏབ་པས་དམར་པློར་འགྱུར། །རློ་ཞུན་

བུལ་ཏློག་བསེས་མཐིང་ཁ། །ཡུང་བསེས་སྐྱེར་ཁ་སྔློ་འདྲེས་ལང་། །ར་ཀ་འབྲུ་མར་

ནང་རྔློས་ནག །མཚལ་སློགས་གང་བསེས་དེ་མདློག་འཆར། །དེ་ལས་ཅུང་ཟད་སྐྱ་བ་

སློགས། །རང་རང་བསེ་ཚད་རིགས་པས་དཔྱད། །

༈ དེ་ནས་ཆུ་ཚོན་སྦློར་བའི་ཚུལ། །མཐིང་ལང་མཚལ་ལི་སྐག་པ་བ། །རམ་

རྣམས་ཕ་བདུན་ཀ་རག་མ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་སྦློར། །བུ་ཡི་ཚུལ་དང་སིང་

དང་གཡློག །ཅེས་པའི་བཤད་སློལ་འདུག་ནའང་། །གློ་བདེ་ལག་ལེན་ཆུ་འབབ་

ནི། །དཀར་ལ་མཐིང་ཆུ་བསེས་འློ་དཀར། །དེ་ལས་ཆེར་བསེས་འློ་སྔློན་ཟེར། །དཀར་

ལ་སྦང་ཆུ་བསེས་འློ་ཁ། །དེ་ལས་ཆེར་བསེས་འློ་ལང་ཡིན། །དཀར་ལ་ལི་ཆུ་བསེས་

སེར་སྐྱ། །མཚལ་ཆུ་བསེས་པས་མཚལ་སྐྱ་ཡིན། །དཀར་ལ་མཚལ་སྐྱ་བསེས་ཤ་

དཀར། །དེ་ལས་ཆེ་བསེས་ཤ་དམར་ཟེར། །དེ་ལ་རམ་བསེས་རྒན་ཤའི་མདློག །ཤ་

དམར་བ་བ་བསྣན་ཤ་སེར། །ན་རློས་རམ་བསེས་མློན་ཁ་དང་། །དེ་ལ་ཆེར་བསེས་

མློན་སྔློན་ཟེར། །མློན་ཁ་སེར་སྐྱ་བསེས་མཆིན་ཁ། །དཀར་ཤས་ཆེ་བ་མཆིན་

སྐྱའློ། །མཆིན་ཁ་སྐག་བསེས་མཆིན་སྨུག་ཟེར། །དཀར་ལ་སྣག་བསེས་ཐལ་ཀ་

འབྱུང་། །དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ཐལ་དཀར་དང་། །དེ་ལ་མཐིང་སྐྱ་བསེས་ཐལ་

སྔློན། །དཀར་ལ་བ་བ་བསེས་རུས་ཁ། །དཀར་ལ་མཚལ་སྐྱ་བསེས་པ་དང་། །སེར་
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ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

པློ་ཆ་མཉམ་ངང་པ་འབྱུང་། །དེ་ལ་ལི་ཁི་བསྣན་གསེར་འདྲ། །དཀར་སེང་མཚལ་སྐྱ་བ་

བ་དང་། །སྣག་གསུམ་བསྣན་པས་ཇ་ཁ་ཟེར། །དམར་ཤས་ཆེ་བ་ཇ་དམར་སློགས། །གང་

ཤས་ཆེ་བ་དེ་མདློག་འབྱུང་། །རམ་དང་བ་བ་བསེས་སྦར་ལང་། །ཇ་ཁ་སྦར་ལང་བསེས་

ཇ་ལང་། །ཇ་དམར་སྣག་བསེས་དུད་ཁ་འློང་། །སྔློ་སྐྱ་བསྣན་ན་དུད་སྔློན་སློགས། །གང་

འདློད་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ལེགས། །མཚལ་སྣག་སྐག་བསེས་དམར་ནག་ནི། །ཙནྡན་

འདྲ་བ་འབྱུང་བའློ། །དཀར་ལ་སྐག་བསེས་ན་རློས་ཏེ། །དམར་སྐྱ་ལེགས་པར་འབྱུང་བ་

ཡིན། །ལང་ལ་ཀ་ར་བསེས་སེར་ལང་། །འློད་དང་ལྡན་པ་འློང་བར་བཤད། །གཞན་ཡང་

ཡིག་བིས་སྣག་ཚ་ལ། །མང་དུ་བཤད་ཀང་མར་མེའི་དུད། །ལེགས་པར་འདུལ་ལམ་རང་

བཞིན་དུད། །ཚགས་དང་ཤང་འདུལ་ཡུན་བསིང་ལ། །ཡློས་ཚིག་སྤིན་ཆུང་ཅུང་ཟད་

བསེས། །ཚོད་ཟིན་ལེགས་འབྱུང་དེ་ཀས་ཆློག །ཀ་ར་ཅུང་བསྣན་འློད་དང་ལྡན། །མཚལ་

ལའང་སྤིན་ཆུ་ཅུང་ཟད་བསྣན། །ཀ་ར་མདློག་ལེགས་ཆེར་མི་རུང་། །ཐིས་མཚལ་ཀ་པི་

དྲུག་སྦློར་སློགས། །སྣ་ཚོགས་གཞན་དུ་བལ་བར་གིས། །ཞེས་ཐིག་གི་ལག་ལེན་

སློགས་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་ཞིང་དཀིལ་འཁློར་དང་རེན་གསུམ་བཞེངས་པ་ལ་མེད་མི་རུང་

བའི་ཚོན་གི་སྐློར་སློགས་བཤད་པའློ། །   ། །

སྨྲས་པ། ཤེས་བ་རྒྱ་ཆེན་མཐའ་བལ་ནམ་མཁའི་ཁམས། །བློ་གློས་དགུ་

ཚིགས་ཞགས་པས་སློམ་མཛད་ཅིང་། །རེན་འབྱུང་སྣ་ཚོགས་རིག་པའི་ཟླ་ཉི་དང་། །རྒྱུ་

སྐར་བཀྲག་ཏུ་ཆེ་བ་འགློད་མཛད་པའི། །རྒྱལ་དང་དེ་སས་མཁས་དང་གྲུབ་པ་

ཀུན། །བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་པས་ཉེར་བསྐུལ་ཏེ། །སློར་བཅུའི་མེ་ཏློག་འཛུམ་པའི་

ཐློད་བཅིངས་ནས། །གཅིག་ཏུ་གུས་པས་སར་ཡང་ཕག་བགིད་དློ། །འདི་ན་བློ་གློས་
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རོང་ཐ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དམན་པའི་ཆུ་སྐྱེས་ཁ། །དམ་པའི་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་སྣང་བ་ཡིས། །འབེད་ལས་

ལག་པའི་འདུ་བེད་སྦང་རིའི་བཅུད། །རྣམ་འཛིན་གེ་སར་ངློམས་པའི་མཆློད་སྦིན་

སྤློས། །གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པའི་ངལ་བ་ཅི་བ་ཞེས། །ཐློས་ལ་གློམས་པའི་མཁས་རྣམས་

མི་བཤུང་འཚལ། །གློམས་པ་མེད་པའི་རང་དང་སྐལ་མཉམ་འགར། །སྨན་དུ་རེ་བའི་

བསམ་པ་འགློག་ཏུ་མེད། །རྒྱུད་སེའི་དགློངས་པ་ཟབ་ཅིང་བརླིང་པ་དང་། །མཁས་

པའི་ཕག་རྒྱུན་མན་ངག་རྣམ་གངས་མང་། །དེ་དག་ཡི་གེ་ཉུང་ངུས་གསལ་བགིད་

པ། །འདློད་པའི་བློ་གློས་དེ་ཡང་གི་ནར་འཕན། །འློན་ཀང་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕློགས་

བཏུས་ནས། །མི་དམན་ལྷག་བསམ་ཕློགས་ཀི་དང་པློ་ཡིས། །ཉེར་དྲངས་བཟློ་རིག་

ཀུནྡ་དར་བགིད་པའི། །ལག་ལེན་ཟླ་སྣང་གཞློན་ནུ་དེང་འདིར་སེལ། །གང་ཞིག་ཡིད་

ཀི་ཁེའུ་ཆུང་རྣམ་དཔྱློད་ཀི། །ལུས་རལ་མ་རྫློགས་ཀུན་རློངས་མུན་པའི་རུམ། །ཡུན་

རིང་མནལ་བས་འཁྲུལ་པར་འཕན་པའི་སྐྱློན། །གང་མཆིས་རྒྱལ་དང་མཁས་པའི་

མདུན་སར་འཆགས། །ལེགས་བས་དག་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡློད་དེས། །རང་གཞན་

སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་ལྔ་རིག་གི། ཤེས་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་མཐུ་སྨིན་ཏེ། །རྒྱལ་བའི་

བསན་ལ་རི་མློར་བགིད་པར་སྨློན། །དེ་མཐུས་ཚེ་རབས་མང་པློར་དྲིན་སྦིན་

པའི། །ཡིད་ཅན་མ་ལུས་བདེ་བའི་ལམ་བརྒྱུད་ནས། །འབས་བུ་བདེ་བ་ཀུན་མཁེན་ཡེ་

ཤེས་ཀི། །གློང་དུ་མི་རུང་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ཀུན་ཁབ་ཆློས་དབིངས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་རལ། །འགག་མེད་ཞི་ཁློ་དྲ་བའི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་སྤིན། །གངས་ཡས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱ་མཚོའི་བཀློད་པ་འབུལ། །ཅིར་ཡང་འཆར་

བའི་ངློ་མཚར་བསམ་ལས་འདས། །རྡུལ་བལ་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་ཞལ་མེད་



  167  

ཐིག་གི་ལག་ལེན་དུ་མ་གསལ་བར་བཤད་པ།

ཁང་། །མཐའ་བལ་ནམ་མཁའི་ཁློན་དུ་ཆམ་གདལ་བའི། །ཚད་མཐའ་ཀུན་མཁེན་

གིས་ཀང་མི་སྤློད་ན། །འདི་ཞེས་ངེས་བཟུང་སུས་ཀང་ག་ལ་དཔློག །འློན་ཏེ་སྣ་

ཚོགས་ཐིག་དང་ཚོན་བརྒྱ་ཡི། །རི་མློས་མཐློང་གློལ་དག་པའི་བརན་གཡློའི་

གཟུགས། །སྐལ་བཟང་མིག་ལ་ཀུན་དགའི་དཔལ་འཇློ་བ། །འདི་ཀློ་རློ་རེ་འཆང་གི་

ཐབས་མཁས་ཉིད། །དེ་ཕིར་རྒྱུད་སྨད་ཏྲེ་ཧློར་སྔགས་རམ་པ། །ཚུལ་ཁིམས་དར་རྒྱས་

བམས་པ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས། །ལྷག་བསམ་མགློགས་འགློ་བསྐུལ་པའི་ཤིང་ར་

ཡིས། །ཐིག་རའི་བར་གི་ཉིན་བེད་འདི་ན་དྲངས། །དགེ་བས་ཟབ་མློའི་ལ་དང་རློ་རེ་

ཐེག །ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་བློ་བཟུང་རིང་ལུགས་མཆློག །ཚུལ་བཞིན་བཤད་དང་སྒྲུབ་

པས་སིད་མཐའི་བར། །མི་ཉམས་དབིག་འཛིན་ཁློན་ཀུན་ཁབ་གྱུར་ཅིག །མ་སྨད་རིམ་

གཉིས་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་ལ། །དབང་འབློར་རྒྱུད་དློན་རྒྱུད་བཞིན་འཛིན་པའི་

སེ། །དུས་ཀི་མཐར་ཡང་གསང་ཆེན་ཆློས་ཀི་རྔ། །གཞློམ་མེད་ཀུན་དགའི་རློལ་མློར་

ལྡིར་གྱུར་ཅིག །ཚུལ་འདིར་རྒྱུ་སྦློར་འབེལ་ཐློགས་ཐམས་ཅད་ཀང། །འཁྲུལ་ཡུལ་

མདློ་སྔགས་ཐེག་པའི་ལམ་ཞུགས་ནས། །དག་པ་རབ་འབམས་མཁའ་ཁབ་དཀིལ་

འཁློར་གི། །སྤློ་བསྡུའི་བེད་པློ་མཆློག་ཏུ་མྱུར་སློན་ཤློག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་རློང་ཐ་བློ་བཟང་དམ་ཆློས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དཀིལ་

འཁློར་གི་ཡིག་ར་འདི་ཉིད་གསལ་ལ་རྒྱས་ཤིང་དློན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་མཁློ་གལ་

ཆེ་བར་བརེན་རྒྱུ་སྦློར་གློང་གསལ་ཟུང་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦར་ཏེ་པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་

དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚོག་ཏུ་༸སྐུ་ཅར་མཚན་ཞབས་དར་ཧན་དགའ་ལྡན་ཁི་བང་སྤྲུལ་

མིང་པས་སྦར་བའློ། །   ། །སརྦ་མང་ལཾ། 
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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་ཕྲག་བརྒྱ།  ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ།  ། 

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

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

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

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་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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