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

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

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

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

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

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

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

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

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

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

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

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

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

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

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

མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །སྤྲིན་གྲི་བཞོན་པའྲི་རོགས་བརོད།

༄༅། །རྒྱལ་བའི་དབང་པློས་བསྒྲུབས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་དག་གི་

ཚོགས། །མཆློད་རེན་ཁམས་སུ་གསེར་གི་རི་མློའི་ཕུག་གི་ཁང་པར་ནི། །སངས་རྒྱས་

རློགས་བརློད་རྣམ་མང་རྨད་བྱུང་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་འདི། །མིག་གི་བདུད་རི་རབ་

སྐྱེད་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་དག་ཏུ་འཁྲུངས། །

ལེགས་བས་ཀིས་གང་བཀྲ་བའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དམ་པ་རྣམས་ནི་དགེ་

བའི་སད། །ཁད་པར་གིས་ནི་བཀྲ་བར་བཀློད་ཅིང་དགའ་བའི་རློགས་བརློད་འཕྲེང་བ་

གཟུགས་ཅན་དག །སློང་ཕྲག་རྣམ་གསལ་བསློད་ནམས་རབ་སྦྱར་འབར་བ་དེ་ཉིད་

དགེ་བའི་དབང་པློ་ཡིས། །བསྐལ་པའི་བར་དུ་འགློ་བ་དེ་བལ་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་

ཅིག་ཅེས་གསལ་བར་བཀློད། །དེ་ཡིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད། །བརྒྱ་ར་བདུན་

པློ་འདི་དག་བས། །བཀྲ་ཤིས་གངས་ནི་རློགས་པ་ལ། །གཅིག་ནི་རབ་ཏུ་འབད་པས་

བ། །

དེ་ནས་བླ་དབང་ཞེས་པ་དེ་ཡི་བུ། །མིང་གཞན་ནཱ་ཀློ་ཞེས་བརློད་སྙན་

དངགས་མཁན། །རྒྱལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེ་སྦྱར་བ་འདིར། །རློགས་པ་བརློད་པ་

ལྷག་མ་སྐློང་བེད་གྱུར། །

མཚམས་སྦྱློར་ཀེ་ར་ལ་ཡི་བུ་མློའི་སྐྲ་ཚོགས་རྣམ་པ་མཆློག་ཏུ་ཡང་དག་

འབེལ། །ཅི་ཡང་རབ་ཏུ་དང་བ་རྒྱས་པ་ཀེ་རིའི་མཛེས་མའི་འགམ་པ་ཤིན་ཏུ་
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མཉེན། །རློ་ཡི་གཏེར་གྱུར་གང་གིས་འཁློག་ཚིག་གཡློ་ལྡན་ཀརྞ་ཊ་མའི་མིག་གིས་

ཟེར། །ཡློངས་འདྲིས་རྣ་བའི་བར་དུ་འགློགས་ལྡན་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཏེར་དེ་ནི་ཕག་

བར་འློས། །གང་གིས་ཨློཾ་ཡིག་དག་ལས་ག་གྱུ་ཁློ་ན་མཆློག་ཏུ་བསབས་ཀིས་གཞན་

པ་ཡིན། །གང་གི་ཁ་ནས་སྭ་སིའི་ཚིག་ནི་གསལ་བ་ནམ་ཡང་ངེས་པར་མི་འབྱུང་

ཞིང༌། །ཁློ་བ་འབར་བས་བཞིན་ནི་མདློག་བལ་མི་སྲུན་རིག་བེད་གཏེར་གྱུར་དེ་དག་

གིས། །དྲག་པློའི་གནློད་པ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེ་གཏམ་གི་སྙན་དངགས་དག་ནི་ཇི་ལྟར་

བཟློད། །དགེ་དབང་ཞེས་པའི་སྙན་དངགས་མཁན་གི་རློགས་བརློད་དཔག་བསམ་

འཁི་ཤིང་འདི་བས་ནས། །ད་ནི་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་སློན་ལམ་འདི་དག་བླློ་གློས་ནློར་

ལྡན་བླློ་ཡིས་འཛིན། །རྒྱལ་བའི་ཡློན་ཏན་སྒློགས་བེད་བསེབས་ལས་བདག་གིས་

བསློད་ནམས་གང་ཞིག་ཉེར་བསྒྲུབས་པ། །དེ་ཡིས་སྐྱེ་བློ་འདི་ནི་སེམས་ཅན་མཐའ་

དག་དགེ་ལ་རག་ཏུ་བརློན་གྱུར་ཅིག །

འཁློར་བས་ཆེ་བར་ཡློངས་སུ་ངལ་ཞིང་འདློད་པའི་ཆང་གིས་མློས་པ་ཉིད་

འཛིན་ལ། །གཏི་མུག་རྒྱས་པའི་མུན་པ་དག་གིས་མིག་ཟུམ་ཉལ་ཞིང་དྲན་པ་ཉམས་

པ་ཡི། །འགློ་བ་རབ་ཏུ་རློགས་པར་བསྒྲུབ་ལ་ཆས་ཤིང་སྐྱློན་རྣམས་མ་ལུས་འཇློམས་

བེད་པ། །འློད་དང་ལྡན་པའི་བཅློམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་རབ་ཏུ་སད་པ་ཉིད་ལ་རག་ཏུ་

བསློད། །ཀུན་དགའི་གཉེན་གྱུར་ལན་ཅིག་མིན་པར་རྒྱ་ཆེ་ཡིད་ཅན་ལ། །ལེགས་

བཤད་འློད་ཀི་བདེ་བ་ཀུན་གི་ཉེ་བར་བསན་པ་སྒྲུབ། །དྲི་མེད་རང་རིག་ཆུ་གཏེར་དག་

གི་ཟླ་བ་དགེ་བའི་དབང༌། །གགས་པ་གསལ་བ་སྐྱེད་བེད་ཡབ་ལ་བདག་ནི་ཕག་

འཚལ་ལློ། །
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རྒྱལ་བའི་རློགས་པ་བརློད་པ་དག་བེད་ཚིག་ནི་སིན་པའི་གཏེར། །སྤྲུལ་བེད་

བསློད་ནམས་རག་པ་དགེ་བའི་མངློན་པར་སྦྱློར་བ་འདི། །བླ་མ་ལེགས་བས་ལྡན་པ་

བཀའ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱིན་མཛད་པས། །ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་སད་དུ་བདག་ལ་སྐལ་བའི་

ཆ་ཤས་མཛད། །གང་ཞིག་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་བའི་རློགས་བརློད་དང༌། །གསེར་གི་

གཟུགས་བརྙན་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར། །མིག་གི་བདུད་རི་བཀྲ་བའི་རི་མློ་ཆགས། །དེ་

ནི་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་དུས་ཀིས་འདའ། །དབངས་ཅན་པིར་གིས་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་

ཡི། །རློགས་པ་བརློད་པ་ཡི་གེའི་རིམ་པས་བིས། །གང་འདི་བསློད་ནམས་རང་བཞིན་

གཙུག་ལག་ཁང༌། །དློན་ཆེན་དམ་པ་དགའ་བེད་ཡབ་ཀིས་བསྒྲུབས། །ཕློགས་སུ་པློ་

ཏིའི་འཕྲེང་བ་རབ་བཀློད་པའི། །གཟུགས་བརྙན་ཚོགས་ནི་བརན་པ་རབ་ཆགས་

པ། །དེ་ནི་ཆུ་དང་མེས་བསྐྱེད་ཉེར་འཚེ་ཡི། །དུས་བཞི་འཇིག་ཀང་ཉམས་པ་ཡློད་མ་

ཡིན། །དེ་ལ་རློགས་བརློད་གཅིག་གི་གཟུགས་བརྙན་འདི། །མི་ཟད་བསློད་ནམས་ལ་

ཆགས་བདག་ཀང་འགློད། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེར་གནས་རེས་འབང་བ། །ཤིན་ཏུ་

ཆུང་ཡང་འབད་མེད་ཆེན་པློར་གྱུར། །ཐློས་པའི་སྐྱློགས་ཀིས་བཏུང་བའི་བདུད་རི་

སྙན་པ་དག་གི་རྒྱུན། །དྲི་བཟང་ཁང་པ་བཞིན་གི་པདློའི་གནས་སུ་སྒློགས་བེད་

པ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་དང་མཚུངས་ཡབ་ཀི་སྐད་ལ་བཏུད་ནས་ནི། །སྙན་ངག་རྒྱ་ཆེའི་

ཁད་པར་ལྷག་མ་བདག་གིས་རློགས་པར་བས། །མཛེས་མ་གསར་དུ་འགློགས་པའི་

དགའ་སློན་ཅན་དང་ལྷ་ཡི་མཐུ་ལྡན་དཔལ་དང་ནི། །དར་བབ་རྒྱན་གི་ཉེ་བར་ལློངས་

སྤློད་རྦ་རླབས་རྩྭ་ཡི་རེ་དགའ་བཏང་བས་ནས། །གུས་བཅས་གང་དག་བརེ་བས་

གཞན་གི་སྲློག་ནི་བསྐྱབ་པར་བསྒྲུབ་ལ་རང་གི་ལུས། །ཟློལ་མེད་སྦྱིན་པར་བེད་ལ་
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གཡློ་བ་མེད་པ་དེ་ལ་བདག་ཅག་ཕག་འཚལ་ལློ། །

དཔལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པའི་དབང༌། །སྤིན་གི་ཏློག་ནི་སྤིན་བཞིན་དུ། །སློང་

བའི་གདུང་བ་འཕྲློག་པ་དག །གློང་ཁེར་གསེར་དུ་བྱུང་བར་གྱུར། །གང་གི་དཔག་

བསམ་ཤིང་ལས་འཁྲུངས། །རག་ཏུ་གསར་པ་གསར་བའི་དཔལ། །གགས་པའི་མེ་

ཏློག་བསློད་ནམས་ཀི། །དྲི་བཟང་རྒྱས་པ་རྣམ་པར་མཛེས། །ཆུ་གཏེར་ལ་ནི་ཟླ་བ་

བཞིན། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་དེ་ཡི་སྲས། །ཤིན་ཏུ་ལྷག་པའི་བསློད་ནམས་

རྣམས། །གསར་དུ་ཚོགས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །

དམ་པའི་སྐྱེ་བློ་ལེགས་བས་དང༌། །ཡློན་ཏན་ལྡན་པ་དུལ་བས་དང༌། །འབློར་

པ་ལྡན་པ་གཏློང་བས་བཞིན། །དེ་ནི་སྲས་པློ་དེ་ཡིས་མཛེས། །དེ་ཡིས་བུ་ལ་དཔག་

བསམ་ཤིང༌། །རྒྱལ་སྲིད་ཆེ་དང་བཅས་བཏང་ནས། །དཀའ་ཐུབ་སད་དུ་ཞི་བའི་

གནས། །མ་ལ་ཡར་ནི་དབེན་པས་སློང༌། །

ཡབ་ནི་བཙུན་མློ་དང་འགློགས་ཏེ། །དཔལ་བཏང་དཀའ་ཐུབ་ནགས་སློང་

ཚེ། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་འབློར་པ་དག །ཐློབ་པ་ཡིས་ནི་རབ་བསམས་པ། །བླ་མ་བསན་

པ་དང་བལ་བ། །བདག་ལ་དཔལ་ནི་བདེ་མེད་གྱུར། །མིག་གིས་དམན་པ་དག་ལ་

ནི། །རི་མློའི་གནས་དག་འབས་མེད་བཞིན། །ཡབ་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཚེ་སེན་

མློའི་འློད་ཀི་འཕྲེང་བ་ཡིས། །རྣམ་པར་མཛེས་པའི་ཅློད་པན་དང་ལྡན་དེ་ཡི་བཀའ་ཉན་

པའི། །རྣ་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་དཔལ་ནི་ཇི་ལྟར་བདག་ལ་སྔློན་གྱུར་པ། །ད་ལྟ་འཁློར་

ལློས་སྒྱུར་བའི་འབློར་པ་དག་ལ་དེ་ལྟ་མེད། །ཅེས་བསམས་དེ་ཡི་འཇིག་རེན་

ནི། །ཀུན་ལ་ཕན་སད་རང་ཉིད་ཀིས། །དཔག་བསམ་རྐང་འཐུང་གསེར་གི་
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སྤྲིན་བཞོན་གྲི་རོགས་བརོད།

ཆར། །འབེབས་པ་དག་ཏུ་བསར་བས་ནས། །རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པློ་རབ་བཏང་སེ། །ཡབ་

ཀི་བསི་གནས་དག་ཏུ་སློང༌། །འཇིག་རེན་གསུམ་གི་སྙིང་པློ་ཡི། །དབང་ཕྱུག་སེམས་

ཡངས་རྣམས་ལ་ར། །

རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པློ་བཏང་ནས་དེ། །མ་ལ་ཡ་ཡི་རིར་སློང་ཚེ། །དཔག་བསམ་

ལློན་པས་ས་གཞི་ནི། །གསེར་གིས་ཡློངས་བཀང་མཁའ་ལ་སློང༌། །སྤིན་གི་བཞློན་

པས་རི་བློ་ནི། །དཔལ་གི་དུམ་བུས་བརྒྱན་པར་ཕིན། །ཕ་མའི་ཞབས་པད་བསེན་པ་

ཡིས། །འབལ་བའི་གདུང་བ་རབ་ཏུ་བཏང༌། །

སྐབས་དེར་ཙནྡན་འཁི་ཤིང་རླུང་གཞློན་གིས། །བསྐྱློད་ཅིང་ཤུགས་རིང་གལ་

བ་བསེན་རྣམས་ལ། །འདློད་པའི་གློགས་པློར་གྱུར་པ་དཔིད་ཀིས་ནི། །མངློན་པར་

འདློད་པའི་སྤློད་ཚུལ་རབ་ཏུ་བསན། །

ཁློ་བལ་འདློད་ལྡན་མ་ཡི་མི་མཐུན་ཕློགས། །ལྷློ་ཕློགས་རླུང་ནི་ཡང་ཡང་རབ་

ཏུ་ལྡང༌། །འགློ་ལ་རྒྱལ་སད་ཉ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་གིས། །རླུང་གི་མཚོན་ནི་འཕྲལ་ལ་རབ་

སྦྱར་བཞིན། །རྐང་དྲུག་དཀིལ་འཁློར་དག་གིས་མ་སྤས་པ། །སྟུག་པློས་རྒྱས་པས་ལི་

བ་ཉིད་གྱུར་པའི། །ཙཱུ་ཏའི་ཤིང་གིས་མི་ཕེད་ཕག་རྒྱ་བཅིངས། །ལང་ཚོ་ཅན་ལ་

མངློན་འདློད་བསབ་པ་བས། །དཔིད་ཀི་དཔལ་མློ་དག་གི་རྣ་བའི་རྒྱན། །རི་བློའི་ངློས་

ལ་མ་ངན་མེད་པ་མཛེས། །གློང་ཁེར་མ་ཡི་རྐང་པས་རབ་བསྣུན་པས། །ཡལ་འདབ་

གསར་པ་དག་ལ་ཚོན་འཕློས་བཞིན། །མཛེས་མའི་ཁ་ཡི་ཆང་གི་དགའ་ལྡན་

པ། །འདློད་པའི་ཐབས་ནི་སྐལ་ལྡན་བདག་ཉིད་ལ། །ཞེས་ཏེ་བ་ཀུ་ལ་ཤིང་མེ་ཏློག་

གི །ཟློལ་གིས་དགའ་ཞིང་འཛུམ་པའི་དཔལ་སྐྱེས་བཞིན། །
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སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

ཁེངས་ལྡན་མ་རྣམས་ཁེངས་པ་རབ་བཏང་ཞིང༌། །མི་སྨྲ་སངས་ནས་རྐང་པ་

རབ་བཏུད་དེ། །མཛའ་བློ་དག་ལ་དང་བར་བེད་མཐློང་ནས། །སིནྡུ་བཱ་ར་མེ་ཏློག་གིས་

དགློད་བཞིན། །གེ་སར་རྒྱས་པའི་ཁུར་བསེན་པ་ལཱ་ཤའི། །འཕྲེང་བ་མཛེས་པ་དཔིད་

ཀི་སེང་གེ་ཡིས། །ཁེངས་ལྡན་མ་ཡི་ཁེངས་བ་གང་པློ་ལ། །བསྣུན་པའི་ཁག་བསྒློས་

སེར་མློའི་འཕྲེང་བ་བཞིན། །

རྣ་བར་སྙན་སྒློགས་ཁུ་བྱུག་བུ་མློ་ཡིས། །རེག་ལས་ཤི་རི་ཥས་མིག་ཀརྞི་

ཀར། །སྣ་ལ་གེ་སར་རྡུལ་ཚོགས་རྒྱས་པ་ཡི། །མེ་ཏློག་འབྱུང་གནས་དཔལ་གི་དགའ་

ཆར་ཕབ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་རྣམ་འཕྲུལ་ལློངས་སྤློད་ལྡན། །སྦྲང་རིས་མློས་ཤིང་རྣམ་

པར་འཁམ་དུས་དེར། །མེ་ཏློག་རབ་རྒྱས་འཁི་ཤིང་ཚལ་གི་གཞིར། །རིག་འཛིན་

རྒྱལ་པློའི་སྲས་ནི་རྣམ་པར་རྒྱུ། །

དེས་དེར་གསེར་ལས་བསྒྲུབས་པའི་ཁང་པར་ནི། །གྲུབ་པས་རབ་ཏུ་གནས་

བས་རིན་ཆེན་གཟུགས། །ག་ཽརི་མཆློད་ནས་རྒྱུད་མང་གླུ་ལེན་པའི། །ཟླ་བ་གསར་བ་

ལྟ་བུའི་བུ་མློ་མཐློང༌། །

ཡིད་སྲུབས་འཚོ་སད་གཽ་རི་མཉེས་པ་ཡི། །སྒྲུབ་བེད་ལ་ནི་རབ་ཏུ་གནས་

བས་པ། །འདློད་པའི་ཆུང་མ་གཞན་བཞིན་དེ་མཐློང་ནས། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་ཡ་

མཚན་རྒྱ་ཆེར་གྱུར། །

དེ་ནས་རི་དྭགས་མིག་ཡངས་ངློ་ཚ་ཡིས། །དུད་པས་གླུ་མཐར་རྒྱུད་མང་ཕང་

པ་ནས། །དལ་གིས་ཕབ་པས་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་བུ། །མདའ་བཞག་འདློད་པ་དག་

དང་མཚུངས་པ་མཐློང༌། །མིག་ཟེར་མཛེས་པའི་རྒྱན་ལྡན་མངློན་འདློད་དེས། །ཕན་
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སྤྲིན་བཞོན་གྲི་རོགས་བརོད།

ཚུན་ལྟ་བར་བེད་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གིས། །ཡིད་ནི་ཉེ་བར་མཚམས་སྦྱློར་ཕློ་ཉ་

བཞིན། །དེ་དག་བར་དུ་འགློ་དང་འློང་བ་བས། །གསར་མཐློང་ལ་ཡང་ཕློགས་སུ་ལྷུང་

བཅས་པ། །འདློད་པ་པད་མཚོའི་དང་པའི་རྒྱལ་མློ་དེས། །སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་གློམས་པའི་

རློ་ལས་བཞིན། །དེ་ཡི་ཡིད་མཚོ་ཆེ་ཞིང་དྭངས་པར་ཞུགས། །རིན་ཆེན་ཟླ་བས་དྲི་

མེད་རི་བློང་དང༌། །བུ་མློའི་ཚོགས་ཀིས་འབེན་ལ་དྲན་པའི་མདའ། །རབ་རྒྱས་པདློ་

དག་ཏུ་བུང་བ་བཞིན། །ཆགས་ལྡན་དེ་ཡི་སེམས་ལའང་དེ་ཞུགས་གྱུར། །

གློགས་མློ་བུ་མློའི་གཉིས་པ་དང་བཅས་དེར། །འདློད་པ་གསར་སྐྱེས་ངློ་ཚས་

སྣུན་བེད་ཅིང༌། །བརན་ཡང་རྨད་བྱུང་གཟུགས་ཀིས་དྲངས་གྱུར་པ། །རིག་འཛིན་ཟླ་

བས་དབེན་པར་མངློན་ཕློགས་སྨྲས། །སིན་ལེགས་ཅི་སད་སྔློན་དུ་འློང་པ་ལ། །ཕེབས་

སྨྲས་བཀུར་བའི་ཆ་ནི་ཁློད་མི་བེད། །དམ་པའི་ཀུན་སྤློད་ཡློན་ཏན་གིས་མཛེས་

གཟུགས། །ལེགས་ལྡན་རིགས་ཀི་རེས་མཐུན་རྣམ་པར་འཛིན། །ཁ་ན་མ་ཐློ་མེད་

ལུས་ཁློད་ལུས་མཆློག །དྲན་པའི་རྒྱན་ནི་གསར་བ་ཟླ་བ་ལྟར། །མཛེས་པ་མུ་ཏིག་

ནློར་བུ་ཉིད་འདི་ནི། །རབ་ཏུ་མཐློ་བའི་རིགས་སིན་གང་ལས་ཐློས། །ཡང་ན་མཛེས་མ་

ཁློད་ནི་མཐློང་གྱུར་པ། །བདུད་རིས་བརླན་པས་ངེད་ལ་རིམ་གློ་བས། །མཛེས་སྡུག་

དགའ་སེར་རི་བློང་གིས་མཚན་པའི། །རི་མློ་སུ་ལ་ཕེབས་པར་སྨྲ་བར་བེད། །འློན་ཀང་

དགའ་བས་ངེད་ཀི་དགེ་མཚན་ཙམ། །གསལ་བའི་སད་དུ་ཁེད་ཀིས་འདིར་སྨྲློས་

ཤིག །དམ་པའི་ཕློགས་ལྷུང་མངློན་ཕློགས་བེད་པ་ཡི། །སུ་ཡི་རིགས་ནི་ཁློད་ཀིས་

བརྒྱན་པར་བས། །

ཞེས་པ་རིག་འཛིན་ཅློད་པན་དག་གི་ཚིག །འདློད་དགློངས་སྙིང་པློ་ཅན་དེ་



  8  

སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

ཐློས་གྱུར་ནས། །ངློ་ཚས་དེ་ནི་མི་སྨྲ་ལྡན་གྱུར་གང༌། །དེ་ཚེ་གློགས་མློ་མ་ཏ་ལི་ཀས་

སྨྲས། །གཞློན་ནུ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་རིགས་བདུད་རི་ཡི། །ཆུ་གཏེར་གི་ནི་ཟླ་བ་ཁློད་

འདིར་གགས། །དེད་ཀི་གློང་ན་གྲུབ་པའི་རེ་དགའ་མས། །ལུས་མེད་ལུས་ལྡན་ཁློད་ནི་

གླུ་ལེན་བེད། །དཔག་བསམ་ཤིང་སྦྱིན་རེ་དགས་རབ་གགས་པ། །ཁློད་ཀི་གགས་པ་

ཡློན་ཏན་མཐུ་ཡིས་བརྒྱན། །

ཟླ་ལྟར་དཀར་བ་འདི་ཡི་རྣ་རྒྱན་དུ། །མིང་པློ་ནློར་གི་བཤེས་གཉེན་དག་གིས་

བས། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་ཁློད་གློགས་མློས་གཏམ། །དར་མའི་ཉེར་སྤློད་བ་

བས་ཇི་ལྟར་འློས། །ཁད་པར་ཚེ་རྣམས་མདུན་དུ་བུ་མློ་ནི། །ངློ་ཚས་རྣམ་པར་ཐུལ་

བའི་རང་བཞིན་འགྱུར། །བུ་མློ་འདི་ནི་གྲུབ་རིགས་ཆུ་གཏེར་གི། །ཟླ་བ་གྲུབ་བདག་སྣ་

ཚོགས་ནློར་གི་སེ། །གང་གི་མཛེས་པ་སྐྱེད་ཚལ་དུ་རེ་ཚེ། །རག་པ་ཉིད་དུ་ཀུ་མུད་

རྒྱས་པར་བེད། །མ་ལ་ཡར་སྐྱེས་འཁི་ཤིང་གསར་བཞིན་ཕྲ། །དང་པློར་འཁྲུངས་གྱུར་

ཡལ་འདབ་ལྟར་དམར་མཆུ། །བདུད་རིའི་རང་བཞིན་མ་ལ་ཡ་ཅན་འདི། །རག་ཏུ་ལྷ་

དང་ལྷ་མིན་མངློན་འདློད་པ། །ཞེས་དེས་སྨྲས་པར་གྱུར་པ་ན། །

ཉུག་རུམ་རྒན་པློ་མངློན་ཕློགས་ཏེ། །མྱུར་བར་འློང་བའི་ཤུགས་བཅས་

པས། །གྲུབ་བདག་བུ་མློ་ལ་སྨྲས་པ། །དགེ་མ་ནློར་གི་བཤེས་གཉེན་དང༌། །ལྷན་ཅིག་

ཕློ་བང་འཁློར་ན་འཁློད། །ཁློད་ཀི་བག་མའི་གཏམ་ལ་ཆགས། །ཡབ་ནི་ཁློད་ལ་ལྟ་བར་

འཚལ། །ཞེས་པ་དེ་ཡིས་བརློད་པའི་འཕྲལ། །གློགས་མློ་དང་བཅས་མིག་བཟང་

མ། །ཡིད་ནི་སྤིན་གི་བཞློན་པ་ལ། །རྣམ་པར་བཀློད་ནས་དལ་གིས་སློང༌། །

གློགས་མློ་ཕི་ན་འཁློད་དེ་ལ། །གཏམ་གི་ཟློལ་གིས་ཡང་དང་ཡང༌། །མཛེས་
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སྤྲིན་བཞོན་གྲི་རོགས་བརོད།

པ་རྣམ་པར་ལྟ་བེད་ཅིང༌། །ལེ་ལློའི་གློམ་པས་འགློ་བའི་ཚེ། །མངློན་འདློད་གསར་པ་

ལ་བརེན་ཅིང༌། །ཕྲག་དློག་གིས་བཞིན་བརན་པ་བཏང༌། །

ལམ་དེར་མིག་ནི་གཏད་པ་ཡི། །གཞློན་ནུ་ཡིས་ནི་རབ་བསམས་པ། །ཀེ་མ་

རི་དྭགས་ཕྲུག་གུའི་མིག །ཕ་ཡི་དྲུང་དུ་འགློ་བེད་མ། །དེ་ཡིས་འཇིགས་བཞིན་ཆགས་

བཅས་ཀི། །ཡིད་ནི་བདག་ལ་གཏམས་པར་བས། །

དབུགས་ཀི་ངལ་དུབ་འབད་པས་འགློག་ལ་ཆགས་ཤིང་སྒ་མེད་དག་ཏུ་རྣམ་

པར་གནས། །མཐློང་བའི་འཇིགས་ལས་ཤིན་ཏུ་དློགས་པས་འཁྲུགས་ཤིང་དབེན་པ་

རུ་ཡང་རབ་འདར་བཅས། །ཡིད་སྲུབས་དག་གི་མདའ་ཡིས་རབ་ཏུ་བསྣུན་ཚེ་སྐྱེངས་

པ་ཡི་ནི་ཆགས་ཤིང་གནས། །ལུས་ཕྲ་ཆློམ་རྐུན་མ་དེ་བདག་ཡིད་ལ་ཞུགས་ལམ་

གང་ནས་ནི་ཡློངས་མི་ཤེས། །ཞེས་པ་ཡུན་རིང་བསམས་ནས་རློ་ལ་འཁློད། །

ཡིད་སྲུབས་བཀའ་ཡི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེས། །ཀུན་རློག་པིར་གིས་མདུན་དུ་

རི་དྭགས་མིག །ཡང་ཡང་མངློན་བིས་མིག་ནི་གཡློ་མེད་གྱུར། །དེ་ནས་མེ་ཏློག་རྡུལ་

དང་རྡུལ་གིས་གང༌། །ནགས་ཚལ་དབེན་པར་རྐང་པའི་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱ། །འཁློར་ལློ་

རྒྱལ་མཚན་གིས་མཚན་རེས་འབངས་ནས། །དེ་ཡི་དྲུང་དུ་རེད་གློགས་གཉེན་བཟང་

འློངས། །

མངློན་འདློད་གསར་པའི་ཁད་པར་བསམས་པ་ཡིས། །སེམས་ནི་རབ་ཏུ་

བཀག་དེ་དེས་མཐློང་ནས། །དྲན་པའི་བཀའ་ཡིས་བརན་པ་བཙོངས་པ་ལ། །ངློ་མཚར་

བཅས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྒྱུ་དག་དྲིས། །གློགས་པློ་བརན་པའི་གཏེར་གྱུར་ཁློད་ལ་

ཡང༌། །ཤིན་ཏུ་གདུང་བའི་གནས་ནི་ཉེར་བསན་ཅིང༌། །བསམ་པ་ལ་བརེན་མིག་ནི་
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སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

གཡློ་མེད་པ། །བརན་མེད་རྣམ་པ་ཅི་ཞིག་ཉམས་སུ་མློང༌། །ཞེས་པ་ཡིད་གཅུགས་

གནས་ནི་གློགས་པློ་དག །རབ་ཏུ་འབད་ཅིང་གུས་པས་དྲིས་པ་ནི། །ཤུགས་རིངས་

མཐུན་ཕློགས་རླུང་གིས་རེས་དཔག་བ། །

དྲན་པའི་མདའ་ལྷུང་གཞློན་ནུས་དེ་ལ་སྨྲས། །གློགས་པློ་སྔློན་སྤློས་སེ་ལ་སྐྱློ་

ལྡན་པའི། །བེད་པློ་ཡིས་ནི་གཟུགས་གསར་རི་མློ་དག །གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་ཟླ་

བའི་རི་མློ་བཞིན། །མཛེས་པའི་རང་བཞིན་བུ་མློ་བདག་གིས་མཐློང༌། །

དེ་ཡི་བཞིན་གི་པདློ་མཛེས་སྡུག་རྒྱས་པས་གཟི་བིན་ཉམས་པའི་ཟླ་བ་

དང༌། །དེ་ཡི་མིག་དག་མཛེས་པས་མིག་གི་དཔལ་ནི་རབ་ཏུ་ཉམས་པའི་རི་དྭགས་

དག །གགས་པ་ཞི་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མཚུངས་པས་མཚན་མློ་སློ་སློར་སྐྱེངས་ཏེ་ཞུམ་

པ་ཡི། །བདག་ཉིད་དག་ནི་བསམ་པ་གཡློ་མེད་འགློགས་པ་འདི་ཉིད་མཐློང་བར་

བདག་རློག་གློ །མཐློང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གསར་པ་ཡིན་མློད་ཀང༌། །མིག་གི་མཛེས་པ་

རྣ་བའི་རྒྱན་བས་དེས། །མངློན་འདློད་གསར་པ་ཉམས་སུ་མློང་བེད་པའི། །རང་གི་ངློ་

བློ་བདག་ལ་གསལ་བར་བས། །དེར་ནི་གློ་བུར་འདར་ཞིང་གཡློ་ལྡན་སྒ་དག་སྒློགས་

པར་བེད་པའི་འློག་པག་ལ། །འཇིགས་པས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བེད་བཞིན་ཡང་ཡང་གློས་

དག་བིན་ནས་ལྐུགས་པར་བས། །ངློ་ཚས་མི་སྨྲ་དང་ལྡན་བཞིན་དུད་དེ་ཡི་རྣ་བའི་

ཨུཏྤལ་ལྷུང་བ་ལ། །འཁློར་ཞིང་རྒྱུ་བའི་བུང་བ་རྣམས་ཀི་སྒ་ཡིས་བདག་ལ་ལེགས་

པར་འློངས་སམ་བས། །བཞིན་ལ་ཟླ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ནི་མིག་གཉིས་དག་ལ་ཨུཏྤལ་

སྔློན་པློའི་ནགས། །ལག་པ་དག་ལ་པད་ར་གཞློན་ནུ་རྐང་པར་པདློའི་འབྱུང་གནས་

རབ་རྒྱས་པ། །ལུས་མཆློག་སྤྲུལ་ལ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་དག་གལ་ཏེ་འདློད་པས་རབ་ཏུ་
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སྤྲིན་བཞོན་གྲི་རོགས་བརོད།

བཀློད་པ་ན། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་བཞིན་དུ་དེ་ཡིས་བདག་ཡིད་མཛའ་བས་ཕུག་པ་ཅི་

སད་སྲེག །འདློད་པའི་ཀུ་མུད་ཚལ་གིས་ཟླ་བའི་རི་མློ་སུ་ཞིག་དེ། །མིག་གི་པདློ་རྣམ་

པར་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་ནི་བདག་གིས་མཐློང༌། །གང་གིས་མཛེས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བདུད་

རིའི་ཆུ་བློ་འཐུངས་པ་ཡིས། །ཚ་བའི་དུག་ཏུ་གསལ་བེད་རྨློངས་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་པར་

འགྱུར། །མ་ལ་ཡ་ཅན་ཞེས་པའི་བུ་མློ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་དེ། །རེ་དགའི་བླ་མ་མེ་ཏློག་

མཚོན་གི་རློལ་རེད་སྐྱེད་བེད་མ། །དྲི་མེད་གྲུབ་རིགས་བདུད་རིའི་ཆུ་གཏེར་དག་གི་

རྒྱུ་སྐར་བདག །སྣ་ཚོགས་ནློར་བདག་གི་ནི་བུ་མློ་ཡིན་ཞེས་བདག་གིས་ཐློས། །

ཞེས་པ་རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློ་དག་གི་བུ། །ཡིད་བྱུང་གསར་པ་རྒྱས་པའི་ཚིག་

ཐློས་ནས། །དྲི་ཟའི་གཞློན་ནུ་ཡིད་གཅུགས་དག་གིས། །གུས་ལྡན་གཉེན་བཟང་གིས་

ནི་དེ་ལ་སྨྲས། །

གློགས་པློ་དགའ་བས་ཁློད་ཀི་མངློན་འདློད་འདི། །ཡློན་ཏན་མཐུ་དག་

མཚུངས་པའི་གནས་ལ་སྤློས། །ལེགས་བས་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་རེ་བ་ནི། །ངེས་པར་

དམ་པའི་ལམ་དུ་འགློ་བར་འགྱུར། །ལྷ་ཡི་བུ་མློ་བལྟས་པས་མི་གཡློ་བ། །ཁློད་ཀི་

བརན་པ་གང་གིས་གཡློ་བཞིན་བེད། །དགའ་མའི་བདག་པློ་དག་གི་རུ་མཚོན་

དེ། །སྐལ་ལྡན་འཇིག་རེན་གསུམ་གི་མཚོན་བ་ཉིད། །འགློ་ལ་ཉ་ཡི་མཚན་མློ་རྒྱལ་བ་

དང་ལྡན་གཅིག་པུ་མཆློག་ཏུ་མཛེས། །སྔློ་བསངས་སེ་ལ་མཆློག་གི་འབློར་པ་འཛིན་

པ་དེ་ཉིད་སྐལ་བ་བཟང༌། །གང་དང་བལ་བས་མཚན་མློ་སློ་སློར་བདུད་རིའི་ཟེར་ནི་

གཟི་བིན་ཉམས། །དལ་གིས་སེན་མློའི་ཁ་རིས་གསར་པ་ཕྲ་བ་ཉིད་འཛིན་ལུས་དང་

ལྡན། །བརན་པ་སེན་ཅིག་ཁློད་ཀི་འདློད་པ་གང༌། །དེ་ནི་འབད་མེད་ལག་པའི་རེ་ན་
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སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

གནས། །གྲུབ་བདག་སྣ་ཚོགས་ནློར་ལས་བུ་མློ་དེ། །ཁློད་ཀི་ཡབ་ཀིས་ཁློད་ཀི་དློན་

དུ་བསངས། །འདློད་ལྡན་ཟླ་བས་མཚན་མློ་ལ་བཞིན་གང་གི་བུ་མློ་ལ། །འགློ་གསུམ་

དགའ་བས་ཡང་དག་སྦྱློར་བ་བདག་ནི་སྐལ་བ་བཟང༌། །

ཞེས་པ་བརློད་ནས་གྲུབ་པའི་བདག་པློ་གུས་དང་དགའ་བས་གང༌། །བུ་མློ་

ཡིས་ནི་བག་མའི་དགའ་སློན་དེ་ཉིད་སྐྱློང་བར་གྱུར། །གློགས་པློ་ནང་པར་ཁློད་ཀི་རེ་

དགའི་དགའ་སློན་ཡངས་པ་དག །མཛེས་མ་དང་འགློགས་བདུད་རིའི་འབས་བུ་ལྡན་

པ་དེ་བྱུང་སེ། །གང་ལ་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པ་འགློགས་པ་དག་ནི་མཐློང་བས་ན། །སྐྱེ་

བློ་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་བེད་པློ་བསྔགས་པ་བེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་པ་གློགས་པློའི་ཚིག་དེ་ཐློས་གྱུར་ནས། །དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཡངས་

པ་འཕྲལ་རྒྱས་ཏེ། །ཉིན་མློའི་ལྷག་མ་དུ་མའི་དུས་མཚུངས་པར། །བླློ་ཡིས་རློག་ཅིང་

རང་གི་གནས་སུ་སློང༌། །དེ་ནས་ཐུན་མཚམས་བུ་མློ་དང༌། །འགློགས་པས་གུར་གུམ་

འཕློས་པ་བཞིན། །ནམ་མཁའ་ཡི་ནི་སྐྱེད་ཚལ་དུ། །ཉི་མ་ཆགས་རག་ལྡན་པར་

གྱུར། །པད་ཅན་དགའ་ཉིན་མློའི་མཐར། །ནུབ་རིའི་ངློས་ལ་འཁློད་པ་ན། །དེ་ཡི་

མཇུག་ཏུ་ཐུན་མཚམས་ནི། །རྐང་པ་བསེན་པ་ལ་ཆགས་མཛེས། །དེ་ནས་ནུབ་

ཕློགས་ཆུ་གཏེར་དུ། །ཉིན་མློའི་དབང་ཕྱུག་རབ་ལྷུང་ཚེ། །དེ་ལས་འཐློར་བས་ཐིགས་

པས་བཞིན། །སྐར་མ་རྣམས་ཀིས་ནམ་མཁའ་གང༌། །དལ་གིས་མུན་པ་ཆུང་དུ་

གང༌།མཚན་མློས་སྲིད་པའི་སྣློད་དག་ལས། །ཐུན་མཚམས་དམར་བའི་ཆང་འཐུངས་

ནས། །མློས་པ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་འཁམས། །དེ་ནས་བདེ་སློགས་མཛེས་པ་ཡི། །རེ་

དགའ་གནས་པ་ཤར་གི་ཕློགས། །ཟླ་འཆར་སྣང་བ་ཉེ་བ་ན། །ཙནྡན་དག་གིས་མཚན་
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སྤྲིན་བཞོན་གྲི་རོགས་བརོད།

བཞིན་མཛེས། །དེ་ནས་བདུད་རི་སྐྱེད་པ་ནི། །ལློངས་སྤློད་ཅན་གི་ལློངས་སྤློད་

ཀི། །སྐལ་བཟང་རེ་དགའ་ཁད་པར་ཅན། །སློ་བསངས་གདློང་གི་ཁད་ཅན་ཤར། །ཟླ་

བའི་རེ་དགར་མངློན་ཕློགས་པའི། །ཀུ་མུད་ལྡན་པ་མཐློང་གྱུར་ནས། །ཁློ་བས་ཞུམ་

བཞིན་པད་ཅན། །གཟི་བིན་ཉམས་ཤིང་ཟུམ་པར་གྱུར། །ཟླ་བའི་ཐིག་ལེ་གསར་པ་

དང༌། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀི་དློ་ཤལ་ཅན། །སྔློ་བསངས་མ་དེ་ཐུབ་པ་ནི། །དུལ་བའི་མི་

མཐུན་ཕློགས་ཉིད་གྱུར། །

དེ་ནས་མཚན་དེ་ཁང་བཟང་དུ། །སྲིད་ལྡན་མ་ལ་ཡ་ཅན་མ། །གཉིད་མེད་སྤིན་

གི་བཞློན་པ་ཡི། །བསམ་གཏན་ལྡན་པས་རབ་བསམས་པ། །བདག་ནི་བག་མར་ཉེ་

བ་ཡི། །བར་ན་གནས་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས། །མཚན་མློ་འདི་ནི་ཐུན་བརྒྱ་དང༌། །ལྡན་

པ་བཞིན་དུ་ཡློངས་མི་འཛད། །ཀེ་མ་ནམ་མཁའི་སྐྱེད་མློས་ཚལ། །རྒྱུ་སྐར་མེ་ཏློག་

འཛུམ་ལྡན་པ། །རི་བློང་ཅན་འགློགས་དགའ་བ་ཡི། །མཚན་མློ་ཡིས་ནི་གཏློང་མི་

བེད། །ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་མཚན་མློ་འདི། །བདག་གི་དགའ་བའི་གེགས་སུ་གྱུར། །རང་

ཉིད་བདེ་བའི་རློར་ཆགས་པ། །སུ་ཡིས་གཞན་གི་གདུང་བ་ཤེས། །ཞེས་པ་དེ་ཡི་

བསམ་པ་ནི། །གདུང་བེད་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཡི། །དློར་བཞིན་དུ་ནི་མཚན་མློ་དེ། །དལ་

གིས་མཐློང་བ་མིན་པར་གྱུར། །

དེ་ནས་སྐྱ་རེངས་གློས་དང་ལྡན། །བེལ་བས་ཟླ་བའི་མེ་ལློང་ཟགས། །དགའ་

སློན་ཉེ་བ་ལ་ཆས་བཞིན། །སྣང་བ་ལྡན་པ་ཐློ་རེངས་མཛེས། །པདློ་ཅན་གི་དགའ་བ་

ཤར། །མཚན་མློ་མུན་པ་ཞི་བ་ན། །འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་སད། །མིག་གི་

དགའ་སློན་དག་ཏུ་གྱུར། །དེ་ནས་པད་ལྡན་པ་ཡིས། །ཉིན་བེད་ཟེར་འཛིན་ལ་ཞུགས་
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ཚེ། །བུང་བའི་ན་ཆུང་འགློགས་པ་ཡིས། །བཀྲ་ཤིས་གླུ་དག་རབ་ཏུ་བསྐྲུན། །

དེ་ནས་གྲུབ་པའི་བདག་པློ་ནི། །ཕུན་ཚོགས་མང་བའི་ཁིམ་དག་ཏུ། །བུ་མློ་

བག་མའི་དགའ་སློན་དག །རློམ་པའི་ཆས་ནི་རབ་ཏུ་བསར། །ཅི་སེ་གྲུབ་པའི་ན་ཆུང་

གིས། །ལྷ་ཡི་གློས་དར་རྒྱན་རྣམས་ཀིས། །བུ་མློ་བརྒྱན་པ་མཐློང་གྱུར་ནས། །ལྷ་མློ་

རྣམས་ཀིས་ཕན་ཚུན་སྨྲས། །འདི་ནི་ནུ་མ་རབ་མཛེས་པ། །དློ་ཤལ་ཁུར་གིས་རབ་ཏུ་

བསྒིབས། །མཛེས་སྡུག་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡི། །ཤིན་ཏུ་མང་བའི་རྒྱན་གིས་

ཅི། །གློགས་མློ་ལུས་ཕྲ་ནུ་མའི་ངློས་ལ་རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་ཁུར་གིས་ཅི་ཞིག་

བེད། །ཁློད་ནི་བཀྲ་བར་རྒྱན་ལ་མཁས་ཏེ་མིག་བཟང་དགལ་མིག་སན་འདིས་ཀང་

ཅི། །བཞིན་རས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དག་ལ་ཁློད་ཀིས་འབད་ནས་དགའ་བར་

བསྒྲུབས་པའི་མཚོན། །ག་རི་དག་གི་དློག་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཆགས་པ་བེད་པ་འདི་ལ་

ལྟློས། །

དེ་ལྟར་ཀུན་རློགས་བརློད་པ་ཡིས། །གློགས་མློས་རྒྱན་གི་རྣམ་འཕྲུལ་

ནི། །བཀྲ་ཤིས་སད་དུ་བརགས་གྱུར་པ། །ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དག་ཀང་མཛེས། །

དེ་ནས་ནམ་མཁའ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ནློར་ལ་འཕྲེང་བའི་ཟེར་འཕྲེང་

ཅན། །དློ་ཤལ་པ་གམ་ཅན་ལྟ་བུས། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་རབ་ཏུ་འློངས། །ཡློན་ཏན་ལ་

གུས་འཇིག་རེན་གསུམ་གིས་མཆློད། །གྲུབ་པའི་མགློན་པློས་མཆློད་པར་གྱུར་པ་

དེས། །རིག་འཛིན་འཕྲེང་བ་བརྒྱ་ཕྲག་རེས་འབང་ཞིང༌། །བསར་བས་བཀྲ་ཤིས་ས་

གཞི་དག་ཏུ་ཕིན། །དེ་ནས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང་གནས་པ། །ཡིད་སྐྱེས་རེ་

དགའི་འཁི་ཤིང་བུ་མློ་ནི། །བག་མ་ལ་དགའ་མཛེས་པའི་ཆ་དག་གིས། །ཕློགས་ལ་
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རྒྱན་དག་སེར་བ་བཞིན་དུ་འློངས། །གློགས་མློའི་ལགས་པས་བསྐྱློད་པའི་རྔ་ཡབ་

རེས། །རན་བའི་ཨུཏྤ་ལ་ཡལ་འདབ་ལྷུང་གྱུར་པ། །འགམ་པར་རེག་པས་སྐད་ཅིག་དེ་

རབ་མཛེས། །རགས་ཡློན་ཟླ་བས་བརྒྱན་པའི་མཚན་མློ་བཞིན། །དེ་ནས་བག་མའི་

དགའ་སློན་ཆེན་པློ་ལ། །ཆློ་ག་བཞིན་ཞུགས་གྲུབ་བདག་བུ་མློ་ཡི། །ལག་བཟུང་རེག་

པ་གསར་པའི་བདུད་རི་ཡིས། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་བློའི་བུ་ནི་དགའ་བར་གྱུར། །

ཁློ་ཤུག་དེ་དག་ལུས་ནི་བག་མའི་ཚེ། །དློ་ཤལ་ཆེ་འློས་རིན་ཆེན་ལ་འཕློས་

མཛེས། །མཛའ་བས་སྙིང་ལ་གློ་སྐབས་ཐློབ་གྱུར་ནས། །ཕན་ཚུན་རབ་ཏུ་དང་བས་

ཞུགས་པ་བཞིན། །བག་མའི་ཆློ་གས་རབ་ཏུ་སྦྱར་བས་པ། །མཆློད་ཡློན་བསེན་པ་དེ་

དག་རྒྱལ་པློའི་ཁམས། །གླུ་དང་གར་ལྡན་མཐློ་རིས་ལྟར་མཛེས་པ། །རིན་ཆེན་སན་

བཀློད་དགའ་སློན་འློས་པར་སློང༌། །དེ་ནས་དགའ་སློན་སྤློ་བའི་ཁད་པར་གིས། །གར་

གིས་ངལ་བཞིན་འདབ་བརྒྱའི་སྦྲང་རི་འཐུངས། །ཚ་ཟེར་ལྡན་པའི་ཟེར་འཕྲེང་ནུབ་རི་

ཡི། །ངློས་ལ་འཁློད་པས་དལ་གིས་ངལ་གསློ་བསེན། །

དེ་ནས་འློད་ཆགས་ཉིན་མློའི་དཔལ་དང་ནི། །ཆགས་ལྡན་ཐུན་མཚམས་དག་

ཀང་ཁིད་བས་ནས། །འློད་ཟེར་འཕྲེང་བ་བསྐྱེད་ཚལ་ལ་ཆགས་བཞིན། །ལྷུན་པློའི་ཕ་

རློལ་ངློས་ཀི་ས་གཞིར་སློང༌། །རྒྱུ་སྐར་གཡློ་ལྡན་མཚན་མློ་རི་དྭགས་མིག །ཉིན་མློའི་

མཇུག་ཏུ་གློས་སྔློན་ལྡན་པ་མཐློང༌། །འཇིགས་ཤིང་འཁྲུལ་པས་ཡང་ཡང་ཕློགས་

རྣམས་སུ། །རྣམ་པར་བལྟ་ཞིང་མངློན་པར་འགློ་བ་བཞིན། །དེ་ནས་ཤར་གི་རི་རེར་རི་

བློང་ཅན། །འློད་ཟེར་འཕྲེང་བ་ཤེལ་གི་དྲ་བས་བསམས། །བ་གམ་ཆེར་འཛེགས་

དགའ་སློན་ཆེན་པློ་ལ། །གྲུབ་པའི་བུ་མློའི་གར་ལ་བལྟ་བ་བཞིན། །རྒྱུ་སྐར་རྒྱུ་དང་
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འབས་ཡློས་མེ་ཏློག་གཏློར། །མཚན་མློའི་ཟླ་བས་བག་མར་བླངས་པ་དེར། །སྤང་རིའི་

བརྟུལ་ཞུགས་སྦྲང་རིའི་མློས་པ་ཅན། །ཀུ་མུད་འབྱུང་གནས་ཅི་ཡང་རབ་དགར་

གྱུར། །

དེ་ནས་ཉམས་དགའ་དགའ་སློན་ཆེན་པློ་དེར། །འཕྲེང་བ་དློ་ཤལ་རབ་འབར་

དབུ་བ་གཡློ། །གྲུབ་པའི་ན་ཆུང་འཇིག་རེན་རྣམ་པར་མཛེས། །ཟླ་ཤར་བདུད་རིའི་རྒྱ་

མཚོ་འབྱུར་བ་བཞིན། །

དེ་ནས་སྔ་དྲློ་དགའ་སློན་ཆེན་པློ་ནི། །ཡློངས་སུ་རྒྱས་ཚེ་གློགས་དང་ཕྲད་པ་

ཡིས། །ཉི་འློད་གཞློན་ནུས་ལི་ཁིའི་ཚོགས་ཀིས་བཞིན། །གྲུབ་པའི་གློང་དུ་གློང་བའི་

རེ་དགའ་བྱུང༌། །

དགའ་སློན་ཆེན་པློ་རྨད་བྱུང་དགའ་བའི་ས། །ཉི་མ་དྲུག་ནི་དལ་གིས་རབ་

འདས་ཏེ། །ཉི་མ་བདུན་གི་དང་པློ་རི་ངློས་ལ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་བུ་ནི་རྣམ་པར་

རྒྱུ། །

དེར་ནི་གདེངས་ཀའི་ནློར་བུའི་འློད་ཟེར་དག །རབ་གསལ་དྲ་བའི་སྣང་བ་

རྒྱས་བེད་པ། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་རློགས་བཞིན་རས་ཅན། །ཀླུ་གཞློན་མ་

དང་བཅས་པ་མདུན་དུ་མཐློང༌། །

མཆི་མ་སྟུག་པློར་རབ་འབབ་ཐིགས་པ་ཡི། །ཕྲེང་བས་ནུ་མའི་དཀིལ་འཁློར་

དཀྲིགས་གྱུར་ཅིང༌། །རབ་དྲག་མ་ངན་གིས་བཅློམ་འདྲ་བ་དེའི། །སྙིང་རེའི་ཆློ་ངེ་རབ་

ཏུ་གསང་བ་ཐློས། །

ཀི་ཧུད་མཉེས་གཤིན་ས་འློག་ནློར་བུའི་སྒློན། །ཇི་ལྟར་ཁློད་ནི་བརླག་ལ་ཉེ་
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བ་ཐློབ། །ཁློད་གདློང་ཆུ་སྐྱེས་ཀུན་དགའི་ཚོགས་བཞིན་མཛེས། །འདི་ནི་བདག་གིས་

ཕི་ནས་གང་དུ་མཐློང༌། །ཀི་ཧུད་དགའ་མའི་དགའ་བའི་འཁི་ཤིང་དཔིད། །ཡིད་སྲུབ་

མཚམས་སྦྱློར་ཕློ་ཉ་ལང་ཚོ་འདིར། །ཇི་ག་གཉེན་གི་སྲློག་གྱུར་ཁློད་ཟ་གྱུར། །དུས་

ཀི་གཉིས་འཐུང་གིས་བཅློམ་ཙཱུ་ཏ་བཞིན། །

ཞེས་པ་དེ་ཡི་སྙིང་རེའི་སྒ་ཐློས་ནས། །མ་ངན་ཟུག་རྔུ་ནང་དུ་རབ་ཟུག་

པ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་བུ་ཡི་མངློན་ཕློགས་ཏེ། །དེ་ལ་བཟློད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་

རྒྱུ་དག་དྲིས། །

མ་མ་ཁློད་ཀི་ཆློ་ངེ་དྲག་པློ་འདི། །སྡུག་བསྔལ་དྲག་པློའི་གསལ་བེད་ཅི་ལས་

སྐྱེས། །དགེ་བའི་གཟུགས་ཅན་དམ་པ་འདི་ལ་ཁློད། །དྲག་པློ་ཀུན་ཏུ་འདྲ་བེད་ཅི་ཞིག་

དགློས། །ངེས་པར་དགེ་བ་དག་ལ་འློས་པའི་ལུས། །སྐྱེ་བློ་བཟང་པློ་དང་འགློགས་བདེ་

བ་སེར། །རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་རབ་འཇློམས་པའི། །རྒུད་པའི་གནས་ཉིད་རབ་ཏུ་མི་

འགྱུར་རློ། །

ཞེས་པ་དེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་དུག་འཕློས་འཁྲུགས། །བརེ་བའི་རང་བཞིན་དེ་

ཡིས་དྲིས་ལ་དེས། །འབལ་བས་འཇིགས་ནས་བུ་ཡི་བཞིན་ལ་མིག །ཕུར་བ་བཙུགས་

བཞིན་དེ་ལ་རབ་སྨྲས་པ། །

བཅློས་ཐབས་མེད་པར་གྱུར་པ་ངེད་ཀི་ནི། །སྡུག་བསྔལ་མེད་དག་ཐློས་པས་

ཁློད་ལ་ནི། །ལས་ངན་སིན་པ་ཉེར་གནས་བཟློད་དཀའ་ཡི། །རྣམ་པ་འདི་ནི་བདག་ལ་

དུས་མིན་ལྷུང༌། །རྒྱ་ཆེ་གགས་འབར་དུང་སྐྱློང་རིགས་ཉིད་ཀི། །མྱུ་གུ་བདག་གི་བུ་

གཞློན་འདི་ལ་ནི། །བེད་པློ་གདུག་པས་ར་བ་འཇློམས་པ་ཡི། །ས་གི་རྣློན་པློ་འདི་ནི་
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ཆས་སུ་བས། །རག་ཏུ་ཟ་བར་སློན་བེད་མཁའ་ལྡིང་ལ། །ཐམས་ཅད་བརླག་པ་བསྲུང་

སད་རེ་མློས་ཀི། །གདེངས་ཅན་འདྲེན་པ་དག་གིས་ཀླུ་དེ་ནི། །གློས་དང་རགས་ཀིས་

མཚན་པ་སྤིང་བར་བེད། །གང་འདི་ཁ་བའི་རི་ནི་བཀློད་པ་ཡི། །ཕུང་པློ་ཕ་རློལ་མཐློང་

མིན་མཐློང་གྱུར་པ། །འདི་ནི་གདེངས་ཅན་ལུས་ཟློས་དློར་བ་ཡི། །ཀེང་རུས་ཕྲེང་བས་

བསྒྲུབས་པའི་རུས་ཕུང་ཡིན། །མཐར་བེད་སློ་ཡི་དྲུང་དུ་སློང་གྱུར་ཞིང༌། །གློས་

དམར་བཀའ་ནི་རབ་ཏུ་བཟུང་བས་པ། །བདག་གི་བུ་འདིས་དེ་རིང་རིམ་གིས་

ནི། །ངེད་རིགས་ར་བ་འཇློམས་པའི་རེས་འདི་ཐློབ། །

ཅེས་པ་འཇིགས་པས་མྱུར་དུ་སྨྲ་བེད་ཅིང༌། །བུ་དེ་ཡི་ནི་དབུགས་དག་འབིན་

བེད་མ། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་གློས་འདབ་ཀིས་བསྒིབས་ནས། །སྙིང་རེའི་ང་རློ་གསང་པློར་

ཆློ་ངེ་བཏློན། །ཀི་ཧུད་དུང་གི་གཙུག་ཕུད་འགློ་བའི་རྒྱན། །གསར་པར་འགློ་ལ་འདི་

ལྟར་ཁློད་རིང་ཅི། །ཞེས་བརློད་བུ་ཡི་མགིན་བཟུང་དེ་ཡི་ནི། །ཕྲག་པར་བཞིན་བཀློད་

མ་དེ་རྨློངས་པར་གྱུར། །དལ་གིས་འདུ་ཤེས་ཐློབ་ཅིང་སྐྲག་མ་དེ། །བེའུ་གཅིག་ལྡན་

པ་བཞིན་གཞློན་ནུས་མཐློང། །

དེ་ཡི་སྡུག་བསྔལ་ནགས་མེ་ཟླློག་པའི་ཐབས། །བརེ་བས་བརླན་པའི་བླློ་

ཡིས་རབ་བསམས་པ། །སྙིང་རེས་དམན་པ་གང་གིས་རག་ཏུ་ནི། །གཞན་དག་བཅློམ་

ནས་ལུས་ངན་གསློ་བེད་པ། །ཀེ་མ་འདབ་ཆགས་དབང་གིས་འབད་པ་ནི། །གདུག་

པས་རེས་སུ་འབེལ་འདི་རབ་ཏུ་དམན། །བུ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་བུ་མེད་ཀི། །མ་འདི་

ངེས་པ་ཉིད་དུ་འཚོ་མ་ཡིན། །གཞློན་ནུ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ལུས་ཅན་འདི། །རང་གི་

ལུས་བིན་བདག་གིས་བསྲུང་བར་བ། །སྐད་ཅིག་འདི་བསམས་དེ་ཡིས་དེར་སྨྲས་
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པ། །

མ་གཅིག་ཁློད་ནི་བུ་བཅས་རང་སར་སློང༌། །ཀླུ་དག་གསློད་པའི་གནས་སུ་

བདག་མཆི་ཡིས། །གློས་དམར་མཚན་མ་འདི་ནི་བདག་ལ་སློལ། །ཞེས་པ་བརེ་ལྡན་

དེ་ཡིས་བརློད་ཙམ་ལ། །ཡན་ལག་འཁི་ཤིང་འདར་དེས་དེ་ལ་སྨྲས། །

འགལ་བ་འདི་ནི་ཁློད་ཀིས་བརློད་མི་བ། །ཁློད་ནི་དུང་གཙུག་ལས་ལྷག་

བདག་གི་བུ། །བདེ་མེད་ལས་ཀི་ཉེར་གནས་གཏིང་མེད་མཚོ། །རྨློངས་པའི་རྦ་རླབས་

ལྡན་པར་བདག་འཇུག་གློ །ཉེས་པ་བེད་པ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ནི། །དུས་མིན་

ཕློགས་ཀི་རློ་བ་བཟློད་དཀའ་ལྷུང༌། །དམ་པའི་སྙིང་སློབས་ཆུ་གཏེར་ཁློད་ཀི་

ལུས། །འགློ་བའི་མིག་དང་སྲློག་གྱུར་བསྐལ་པ་ནི། །འཇིག་ཀང་མི་འཇིག་མངློན་སུམ་

རེན་བེད་ཀི། །བདུད་རི་ཉེ་འདི་ལེགས་པར་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

ཅེས་པ་དེ་ཡིས་བརློད་ཅིང་འབད་པ་དེས། །རེས་སུ་བཅིངས་བས་རང་ལུས་

སྦྱིན་པ་ལ། །གང་ཚེ་སེམས་སྦྱློད་གཡློ་བ་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་དུང་གཙུག་གིས་ཀང་

དེ་ལ་སྨྲས། །མཁའ་ལྡིང་ཟས་སུ་བདག་སྤློས་དང་པློར་གྲུབ། །འདི་ལ་བེད་པློ་ལ་ནི་ཅི་

ཞིག་བ། །རྒྱུ་མེད་མཉེས་གཤིན་དག་ལས་གནས་མིན་འདིར། །ཁློད་ནི་ལློག་པའི་

བསམ་པ་བར་མི་འློས། །ཁློད་ཀི་ལུས་ནི་ཡློན་ཏན་རྒྱན་དང་ལྡན། །ཚུལ་བཟང་ཡློངས་

སུ་རློགས་པ་བདུད་རིའི་གཏེར། །སྲིད་གསུམ་འཚོ་བ་ཡིས་ཀང་བསྲུང་བ་འདི། །རྩྭ་

མཚུངས་བདག་དློན་ཇི་ལྟར་གཏང་བར་འློས། །སྲིད་པའི་ནགས་ཚལ་འདིར་ནི་བདག་

ལྟ་བུ། །ཀ་ཤིའི་འདབ་མ་དང་མཚུངས་རག་ཏུ་འབྱུང༌། །བདུད་རིའི་སྤུན་ཟླར་གྱུར་པ་

ཡློངས་འདུའི་ཤིང༌། །ཁློད་ལྟ་བུ་ནི་ཕི་ནས་འཁྲུངས་མ་ཡིན། །སྐྱེ་གཞན་བསློད་ནམས་
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ཟློང་གི་ཚུལ་བཟང་ཁློད། །བདུད་རི་བདུད་རིའི་ཟེར་མཐློང་དང་བར་མཛོད། །བདག་

གི་ཐུགས་ཁལ་དག་གིས་ཡིད་གདུང་འདི། །བདག་ཉིད་ཀུན་གིས་ཁློད་ནི་ཡློངས་མ་

མཛད། །རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་དུ་ལུས་བཀློད་གཽ་ཀརྞ། །ཤ་སྦར་མྱུར་དུ་ཕིན་ནས་ཕག་

འཚལ་ཏེ། །མ་ནི་ས་འློག་ཁང་པར་རྣམ་སྤིངས་ནས། །མཁའ་ལྡིང་རློ་དེར་སྐྱློ་མེད་

བདག་མཆིའློ། །

ཞེས་བརློད་མགློ་ཡིས་སྤིན་གི་བཞློན་པ་ལ། །རབ་ཏུ་བཏུད་ནས་ཀླུ་ནི་མ་དང་

བཅས། །རྦ་རླབས་ཆེན་པློའི་ལག་པས་དབུ་བའི་ཕྲེང༌། །རབ་བཀློད་གཽ་ཀརྞའིངློས་སུ་

སློང༌། །

རིག་འཛིན་བདག་པློ་དག་གི་བུ་ཡང་དེར། །དེ་ཡི་སྲློག་ནི་རབ་བསྲུངས་ངེས་

པ་ཡི། །འགློ་བ་མདུན་དུ་ཉུག་རུམ་པ་དག་ནི། །ལག་ན་གློས་དམར་ཐློགས་ནས་འློང་

བ་མཐློང༌། །

དེ་ནས་ཉུག་རུམ་པ་དེས་ཕག་འཚལ་ནས། །བཀྲ་ཤིས་གློས་ཟུང་དེ་ནི་དེ་ལ་

ཕུལ། །དགའ་སློན་ཞག་བདུན་དག་གི་ཁྲུས་ཀི་སད། །ཆློ་ག་བསར་བས་གློན་པར་

མཛོད་ཅེས་སྨྲས། །

བཟང་པློ་སྔློན་ལ་ཁེད་སློང་རེས་ནས་ནི། །ཐློགས་འགློར་མེད་པར་བདག་འློང་

ཤེས་པར་མཛོད། །

ཅེས་བརློད་མྱུར་དུ་དེ་བཏང་དགའ་བ་ཡི། །གཞློན་ནུ་སྙིང་སློབས་བླློ་ཡིས་

རབ་བསམས་པ། །ཀླུ་དག་གསློད་པའི་རགས་གྱུར་གློས་དམར་ཟུང༌། །འདློད་པ་འདི་

ནི་འབད་པ་དང་བལ་བར། །ཨ་ལ་བདག་གིས་ཐློབ་པས་མྱུར་ཉིད་དུ། །ལག་འགློ་དག་
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ཡི་རློ་ཅན་འགློ་བར་བ། །

ཞེས་བསམས་གཙུག་གི་ནློར་བུའི་འློད་ཟེར་ནི། །རབ་འབར་ཚོགས་

མཚུངས་གློས་ནི་སྤི་བློར་བཀློད། །གཞན་གི་བླ་གློས་དག་ཏུ་ཆགས་བས་ཏེ། །མཁའ་

ལྡིང་བབས་རགས་ལྡན་པའི་རློ་ཅན་སློང༌། །བརླན་ཆགས་སྦྲུལ་གི་ཞག་གི་དྲན་གྱུར་

ཞིང༌། །ངློས་ནི་ཁག་གིས་དམར་བ་དེར་ཕིན་ནས། །འཛེགས་ཏེ་མཁའ་ལྡིང་འློང་བ་

མངློན་འདློད་པས། །དེ་ནི་ལུས་ཀི་སློད་བསྒིབས་རྣམ་པར་གནས། །

དེ་ནས་གསེར་གི་ཁུ་བའི་རྦ་རླབས་ལྟར། །མཛེས་པའི་གློག་དྲག་ཚོགས་ཀི་

སྤིན་དག་ནི། །རབ་ཏུ་གསལ་བར་གྱུར་བཞིན་གང་གིས་མཁའ། །ར་གདློང་མེ་འབར་

རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བཞིན་གྱུར། །

དེ་ནས་གཤློག་པ་བསྐྱློད་པས་རབ་བསྐྱེད་རྒྱས་པར་རབ་དཀྲིགས་རླུང་གི་ཆུ་

གཏེར་འཁྲུག་བེད་ཅིང༌། །ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གིས་མནན་གསེར་གི་རི་བློ་དང་མཚུངས་

འདབ་ཆགས་དབང་པློ་རིང་ནས་མཐློང༌། །གང་གིས་དམན་པའི་འགློས་དག་གིས་ནི་

ལློན་པ་མཐའ་དག་གྲུགས་པར་གྱུར་ཅིང་ས་འཛིན་གི། །རེ་མློའི་ཆ་དག་ལྷུང་བའི་སྒ་

དྲག་གནློད་པས་འཇིགས་པ་བཞིན་དུ་ས་གཞི་འཁྲུགས་པར་གྱུར། །

དེ་ནས་རི་ལ་འཇིགས་རུང་རློ་རེ་བཞིན། །བརན་པའི་ལུས་ཅན་དེ་ཡི་རྒྱབ་ཏུ་

ནི། །རློ་རེ་ལྟར་དྲག་སེར་མློ་ལགས་ཀྱུའི་རེའི། །དྲག་པློར་སྣུན་བེད་ཀླུ་དབང་དག་དག་

ལྷུང༌། །འཕྲལ་ལ་མཁའ་ལྡིང་དག་གིས་བསྣུན་ཞིང་ལུས་ནི་གཏུབས་པར་གྱུར་མློད་

ཀང༌། །གཞན་སྲློག་བསྲུང་ལ་རབ་མང་སྤུ་ལློང་གིས་བརྒྱན་ལུས་ཅན་གཞློན་ནུ་

དག །བརན་པ་ཡངས་པས་རག་ཏུ་བདག་གི་ལུས་འདི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གཟིར་
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བའི། །གདུང་བ་ལྡན་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསྲུང་བའི་ཉེར་འཁློར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་

བསམས། །

དེ་ནས་ཐུག་ཆློམ་འཇིགས་རུང་སྒ་ལྡན་ཁ་ཡིས་མངློན་བཅློམ་ཞིང༌། །ངེས་

པར་གཏུབས་ཀང་དེ་ནི་གཡློ་མེད་ཉིད་སློབས་བརན་ལྡན་ཚེ། །ལག་འགློ་འདི་ནི་སུ་

ཞེས་དེར་ནི་འདབ་ཆགས་རྒྱལ་པློ་དག །ཡ་མཚན་ལ་ཆགས་རྣམ་པར་ངེས་སད་

གཡློ་བ་མེད་པར་གྱུར། །དེ་ནས་འདབ་ཆགས་བདག་པློ་རབ་དྲག་ཉི་མའི་ཕྲེང་བ་

བཞིན། །གཟི་བིན་སེར་སྐྱ་རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་ཀིས་ཕློགས་ནི་སེར་བེད་པས། །སར་ཡང་

མངློན་བཏབ་མྱུར་དུ་དེ་ཡི་མགློ་ཡི་དུམ་བུ་དག །ནློར་བུ་འློད་དམར་རབ་འབར་ཁག་

རྒྱུན་ལྟ་བུར་རབ་གསལ་བླངས། །

གནས་སྐབས་དེར་ནི་གཞློན་ནུ་ཡིས། །ཧ་རི་ཙནྡན་ནགས་ཚལ་དུ། །སྦྲིན་གི་

ཏློག་ནི་བཙུན་མློ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་མནའ་མ་དང་ལྡན་གནས། །ཆུ་གཏེར་ཟླ་བ་འདློད་

པ་བཞིན། །བུ་ནི་བལྟ་བར་འདློད་གྱུར་ཅིང༌། །སྙིང་ལ་དློགས་པ་གནས་པ་

ཡིས། །བསམ་པས་ནློན་པ་བཞིན་སྨྲས་པ། །

ཀེ་མ་ཅི་ཞིག་ད་དུང་ཡང༌། །བུ་ནི་སྤིན་གི་བཞློན་པ་དག །རི་མཆློག་མཐའ་

ལ་བལྟ་བ་ཡི། །དགེ་མཚན་ཅན་དེ་མ་མཐློང་ངློ། །རི་འདིའི་ངློས་ལ་མཁའ་ལྡིང་

གིས། །དུས་འདི་འབར་བ་རབ་ཏུ་ཞུགས། །གང་གིས་ནམ་མཁའ་མི་བཟད་

པའི། །ཕློགས་སྲེག་འབར་བ་ལྟ་བུར་རློགས། །འཇིགས་པས་ལུས་ཉམས་ལག་འགློ་

གང༌། །ཟ་འདློད་གདེངས་ཅན་དག་ཡིས་ནི། །ཀུན་ཏུ་འབིགས་བེད་བསྣུན་པའི་

སྒ། །འཇིགས་སུ་རུང་བ་དུས་འདིང་འཇུག །དེ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་རབ་རྒྱས་ཤིང༌། །འཇིགས་
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བཅས་དློགས་པ་ལ་གནས་ཚེ། །

གཙུག་གི་ནློར་བུ་ཁག་གིས་བསྒློས། །མཁའ་ལས་དེ་ཡི་མདུན་དུ་ལྷུང༌། །མི་

བཟད་པ་ཡི་ལྟས་ངན་བཞིན། །མདུན་དུ་ཤ་དང་སྐྲ་དང་ནི། །ཁག་བཅས་ཀིས་གང་དེ་

མཐློང་ནས། །འཕྲལ་ལ་དེ་ནི་བརྒྱལ་བར་གྱུར། །

བདག་པློའི་གཙུག་གི་ནློར་བུ་དག །ལྷུང་མཐློང་མ་ལ་ཡ་ཅན་ཡང༌། །རྨློངས་

པས་མངློན་བཅློམ་སྒྱུག་མློ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་ས་གཞི་དག་ཏུ་ལྷུང༌། །

དལ་གིས་འདུ་ཤེས་ཐློབ་གྱུར་ནས། །བཙུན་མློ་མནའ་མ་དབུགས་ཕྱུང་

སེ། །བླློ་ལྡན་རིག་འཛིན་བདག་པློ་ཡིས། །ཐེ་ཚོམ་བསམས་ནས་རབ་སྨྲས་པ། །

བུ་ནི་སྤིན་གི་བཞློན་པ་དག །རང་ཉིད་སློང་སེ་བདག་གིས་བལྟ། །མཁའ་ལྡིང་

དུས་ནི་འཇིགས་རུང་འདི། །ལུས་ལ་ཐེ་ཚོམ་སེར་བེད་ཡིན། །གཙུག་གི་ནློར་བུ་འདི་

ལྷུང་ཡང༌། །ངེས་པ་ཉིད་དུ་མི་བརག་སེ། །འདི་ནི་གདེངས་ཅན་མཁའ་ལྡིང་གིས། །ཟ་

བ་དག་གི་ཡིན་ཡང་སྲིད། །འཇིགས་པའི་རླུང་གིས་བསྣུན་པ་ཡི། །རྒྱུ་སྐར་རབ་ཏུ་

གཡློ་བ་བཞིན། །གདེངས་ཅན་རྣམས་ཀི་ནློར་བུ་ནི། །རག་ཏུ་འདི་ལྟ་ངེས་པར་ལྷུང༌། །

ཞེས་པ་བརློད་ནས་རིག་འཛིན་དབང༌། །དེ་གཉིས་དང་འགློགས་རེས་འབང་

བཅས། །གདེངས་ཅན་གསློད་པའི་རློ་བ་ཅན། །ས་འཛིན་དག་གི་ངློས་སུ་སློང༌། །

གནས་སྐབས་དེར་ནི་དུང་གི་གཙུག །གསློད་པའི་གློས་དམར་དག་དང་

ལྡན། །ཆུ་གཏེར་ངློགས་སུ་གཽ་ཀ་རྞར། །ཕག་འཚལ་ནས་ནི་མྱུར་དུ་སློང༌། །

སྤིན་གི་བཞློན་པ་མཁའ་ལྡིང་གིས། །བསྣུན་ཅིང་གཏུབས་པ་མཐློང་གྱུར་

ནས། །ཀི་ཧུད་བཅློམ་མློ་བསླུས་སློ་ཞེས། །རྣམ་པར་སྨྲ་ཞིང་ས་ལ་འགེལ། །ཡང་ཡང་
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རི་ཕུག་སྒ་བརྙན་གི། །ཆློ་ངེ་དག་དང་ལྡན་བེད་ཅིང༌། །མཆི་མ་རབ་ཟགས་དེ་ཡིས་

ནི། །ལྡབ་ལྡིབ་སྒ་ཡིས་ཆློ་ངེ་བས། །ཀི་ཧུད་རྒྱུ་མེད་གཉེན་གྱུར་གདུང་བ་ཅན་གི་སྙིང་

རེ་བསློད་ནམས་དག་གི་མཚམས། །གཞན་གི་གདུང་བ་ཞི་བེད་སྲློག་རབ་སྦྱིན་ལ་

མངློན་ཕློགས་མཉེས་གཤིན་འདི་ནི་ཅི། །ཀི་ཧུད་ཚུལ་བཟང་གཏེར་དག་ཁློད་དང་

བལ་བས་འགློ་བ་དག་ནི་མུན་པར་གྱུར། །བདུད་རིའི་ཟེར་ནི་སྒ་གཅན་གིས་ཟློས་ནམ་

མཁའི་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་དག་ལ་བརེན། །གཞན་ལ་བརེ་བས་སྲློག་ནི་བསྐྱབ་པར་བསྒྲུབ་

ལ་ཀེ་མ་སྲློག་ནི་གཏློང་བེད་པ། །ཁློད་ཀི་ལུས་ནི་བསྐལ་པའི་བར་གནས་གགས་པའི་

རང་བཞིན་དག་ཏུ་ཡང་དག་སྐྱེས། །ཁློད་ཀི་སིག་ཅན་དུང་གི་གཙུག་ནི་སིག་པའི་

འདམ་རབ་དློག་ཅིང་ཉམ་ང་བ། །རག་ཏུ་འཆི་དང་བརླག་པའི་གནས་གྱུར་འཇིགས་

རུང་སད་པའི་ཁློངས་སུ་ཅི་སད་འཕངས། །

ཞེས་པ་མུ་ཅློར་རབ་སྨྲ་ཞིང༌། །མཁའ་ལྡིང་དྲུང་དུ་འགློ་བ་ཡི། །གདེངས་ཅན་

གིས་ནི་སྤིན་གི་ཏློག །རེས་འབང་བཅས་པ་འློང་བ་མཐློང༌། །

དེ་ལ་བྱུང་བའི་མཐའ་བཤད་ནས། །ཀླུ་ནི་མ་ངན་གིས་འཁྲུགས་པས། །དཔུང་

པ་བླངས་ནས་འདབ་ཆགས་ཀིས། །གང་ཟག་ལ་ནི་སད་བཅས་སྨྲས། །

གདེངས་ཅན་ལ་འློས་རགས་ནི་ཅུང་ཟད་ཉིད་ཀང་མ་བརགས་པར། །རིག་

འཛིན་འདི་ནི་ཅི་སད་བཅློམ་ཞིང་ངེས་བསད་ནམ་མཁའ་ལྡིང༌། །ཁློད་ཀིས་དང་པློར་

མ་དཔད་སེང་དུ་ཡློངས་རློགས་སིག་པ་ཡིས། །གདུང་བའི་ལམ་བསེན་ཐུབ་ཆློད་འདི་

ཡིས་མཚར་བས་མཚར་བ་བས། །

འདི་ཐློས་སྤིན་གི་བཞློན་པ་ནི། །མདུན་དུ་ལུས་ཉམས་མཐློང་གྱུར་ནས། །སྤིན་
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གི་ཏློག་ནི་བཙུན་མློ་དང༌། །བཅས་པ་རབ་ཏུ་བརྒྱལ་བར་གྱུར། །

དེ་ནས་མ་ལ་ཡ་ཅན་གིས། །མདུན་དུ་མཁའ་ལྡིང་དག་གིས་ཁློ། །དྲག་བསྣུན་

གཏུབས་པའི་དབིབས་ཅན་དག །མཐློང་ནས་འཚོ་བ་ཕེད་ཐློབ་གྱུར། །བརན་ཡང་རི་

ཤློད་ལྷུང་བ་བཞིན། །མ་བཅློམ་ན་ཡང་དེ་བཅློམ་བཞིན། །འཚོ་བ་ལྡན་ཡང་འཚོ་མེད་

བཞིན། །རབ་ཏུ་འཁམ་ཡང་གཡློ་མེད་གྱུར། །བརན་པའི་གློགས་བཞིན་བརྒྱལ་བ་

ཡིས། །ཡན་ལག་ཀུན་ལ་འཁྱུད་ཅིང་བསམས། །རྨློངས་པས་དབང་དང་བལ་བ་

དེ། །ཡུད་ཙམ་ཅི་ཡང་རིག་མ་གྱུར། །

དལ་གིས་འདུ་ཤེས་ཐློབ་གྱུར་ཅིང༌། །ཐམས་ཅད་གདུང་བ་སྨྲ་བ་ན། །མཁའ་

ལྡིང་ཆགས་བལ་སྐྱེངས་པ་ཡིས། །མ་ངན་ལྡན་པ་དག་ཏུ་གྱུར། །དེ་དུས་འཚོ་བ་

གཏློང་བར་ནི། །ངེས་བས་བརན་པ་གཟུང་བ་ཡིས། །ཕ་མ་དག་གིས་སྤིན་གི་

ནི། །བཞློན་པ་ལུས་ཟློས་ལ་སྨྲས་པ། །

བ་མིན་འདི་ལ་རབ་ཞུགས་བུ། །ངེད་ཀི་སྲློག་ནི་འཕྲློག་བེད་པ། །གཞན་ལ་

སྙིང་རེའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །ཁློད་ཀི་རྩུབ་པློ་འདི་ནི་ཅི། །འགློ་བའི་ཚོགས་ནི་རྒུད་པ་

དག །བསྲུང་བའི་རིན་ཆེན་ལུས་འདི་ནི། །ངེས་པར་མ་བསྲུངས་བུ་ཁློད་ཀིས། །ལེགས་

བས་དག་ནི་ཅི་ཞིག་བས། །

ཞེས་པ་སྨྲ་བའི་ཕ་མ་ལ། །སྤི་བློ་འདར་བས་ཕག་འཚལ་ནས། །བཟློད་དཀའ་

སྲློག་ནི་རབ་གཡློ་ཞིང༌། །ཡི་གེ་འཐློར་བར་རབ་སྨྲས་པ། །

ཡབ་གཅིག་ཁློད་ཀི་བཀའ་མད་པར། །རང་གིས་འདི་བས་བདག་གི་ནི། །ཕི་

མ་མེད་པའི་ཕག་འདི་ཡིས། །ཁློད་ལ་རབ་ཏུ་དང་བ་མཚོན། །སྐད་ཅིག་འཇིག་པའི་
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ལུས་འདི་ནི། །ཡློངས་སུ་འགྱུར་བ་མི་མཚོན་ཚེ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་

ཡི། །བགློད་པ་གཞན་ཕན་སྙིང་པློ་ཉིད། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཚེ་འདི་མགློགས་པའི་

རླུང་གི་རེ་དགའ་ཡིས། །བསྐྱློད་པའི་འཁི་ཤིང་འདབ་མ་ལ་གནས་ཆུ་ཐིགས་རྣམ་པར་

གཡློ། །རྒྱུན་དུ་གཟིར་བ་ལ་ཕན་བསློད་ནམས་གནས་ལ་ཡློ་བད་ནི། །བསྒྲུབས་བས་

བདུད་རི་ཐློབ་པས་བརན་པའི་གནས་སུ་འགློ་བར་འགྱུར། །

ཕ་མ་མཆི་མ་ཅན་ལ་ནི། །བརློད་ནས་མདུན་དུ་འདབ་ཆགས་དབང༌། །འགློད་

པ་ཆེན་པློས་རང་གིས་ནི། །ཉེས་བས་སློད་ཅིང་གནས་པ་དག །དེ་ཡི་སྙིང་སློབས་

འབད་པ་ནི། །ཆགས་བལ་བླ་མས་དག་བས་ནས། །ཀླུ་ནི་ཟ་བ་ལས་ཟླློག་ལ། །ཀུན་ཏུ་

རློག་པ་བརན་པློ་བས། །

དེ་ནས་མི་བཟད་མཐའ་ཡི་དབུགས། །ཡི་གེ་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཅན། །མིག་ནི་

རབ་ཏུ་ཟུམ་པ་དེ། །སྙིང་སློབས་གསལ་བའི་ལྷག་མར་གྱུར། །དེ་ནས་སྲེག་ཁང་རབ་

སྦྲས་པ། །འློས་ཤིང་མེ་ཏློག་གློས་ཀིས་སྦྲས། །

མ་ཡི་མདུན་དུ་མངློན་ཕློགས་ཏེ། །འཇུག་འདློད་དེ་ཡི་དགའ་མས་

སྨྲས། །བདག་གིས་གུས་པས་མཉེས་བས་པ། །འབྱུང་པློའི་དགའ་མ་བཅློམ་ལྡན་

མས། །རིག་འཛིན་ཀུན་གི་འཁློར་ལློས་སྒྱུར། །མཆློག་ནི་བདག་ལ་རབ་ཏུ་བིན། །གང་

ཞིག་ཞག་བདུན་ཉིད་ཀིས་བདག །བུ་མློ་ཡུགས་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱུར། །དག་པའི་ཚིག་

འདི་བདག་ལ་ནི། །ཅི་སད་བདེན་པ་མིན་པར་གྱུར། །བདག་གི་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་

ཡང༌། །འློས་པ་འདི་ཉིད་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརློད་དེ་ཡིས་མནྡ་རའི། །མེ་ཏློག་

སྙིམ་པ་མེ་ལ་གཏློར། །
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དེ་ནས་བདུད་རིའི་བུམ་པ་ཡིས། །ལག་པའི་མཚོ་སྐྱེས་བེལ་བ་ཡིས། །རི་

སྐྱེས་རང་ཉིད་མངློན་ཕློགས་ཏེ། །དགའ་བས་བུ་མློ་ཁློད་ཀི་བདག །དེ་ནི་འཚོ་ཞེས་

རློད་བེད་ཅིང༌། །བཞིན་གི་འློད་ཀིས་ཕློགས་བཀང་སེ། །བདུད་རིའི་ཆར་རྒྱུན་དག་

གིས་ནི། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་རབ་ཏུ་བསློས། །

རི་སྲས་མི་སྣང་གྱུར་པ་ན། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་རབ་བསློས་ནས། །བསད་པའི་

ཀླུ་རྣམས་བསློས་པ་ནི། །མཁའ་ལྡིང་དག་ལ་སར་ཡང་ཞུས། །དེ་ནས་དེ་ཡིས་བདུད་

རིའི་ཆར། །སྤློས་པས་གདེངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི། །གདེངས་ཀའི་ནློར་བུའི་འློད་རྒྱས་

པའི། །སྣང་བ་དང་ལྡན་རབ་ཏུ་ལངས། །དེ་ནས་དགའ་དང་རྨད་བྱུང་ཡིད་སྲུབས་

རྣམས། །མཚུངས་པར་མངློན་པར་སྦྱར་བས་འདར་བེད་ཅིང༌། །དཔག་བསམ་འཁི་

ཤིང་ཡང་དག་རྒྱུ་བ་བཞིན། །གྲུབ་པའི་བུ་མློ་བདག་པློའི་དྲུང་དུ་སློང༌། །

དེ་ནས་ལྷུན་པློ་གཤློག་པ་ལྡན་པ་བཞིན། །འདབ་ཆགས་དབང་པློས་གཞློན་

ནུ་མངློན་མཆློད་སློང༌། །སྤིན་གི་བཞློན་པ་དག་ལ་མངློན་ཕློགས་པའི། །དུང་གི་གཙུག་

ནི་བལྟ་བས་ངློམས་མ་གྱུར། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤི་བློར་ལྷ་ཡི་བདག་པློ་ཡིས། །མཛེས་པའི་

ལག་པའི་པདས་རབ་གཏློར་མེ་ཏློག་རྒྱས་པའི་ཆར། །བུང་བའི་ཚོགས་ཀི་སྒ་ཡིས་

ཡློན་ཏན་བསློད་བས་སྒ་དབངས་བཞིན། །འཆི་མེད་དགའ་བའི་ཚོགས་ཀིས་ཕློགས་

ནི་ཡློངས་སུ་གང་བ་བབས། །ཕ་མ་དག་ལ་ཕག་འཚལ་དེ་དག་ཞབས་ཀི་པདར་

གཙུག་གི་ནློར་བུ་ཆགས། །

དེ་དག་དགའ་བའི་མཆི་མ་ཟགས་པས་དབང་བསྐུར་དགའ་སློན་ལེགས་པར་
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སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པོ།

བསྒྲུབས། །སྙིང་སློབས་ཆུ་གཏེར་བསློད་ནམས་ཚོགས་ནི་ཡློངས་རློགས་སྤིན་གི་

བཞློན་པས་སྐད་ཅིག་ལས། །གསལ་བར་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་དཔལ་གི་མཚན་མ་

རིན་ཆེན་རྣམས་ནི་ཡང་དག་ཐློབ། །དེ་ནས་ལྷ་ཡི་བདག་པློ་གུས་པ་དང་ལྡན་

པ། །དགའ་བས་མངློན་ཕློགས་རང་གི་སན་ལ་མངློན་དབང་བསྐུར། །སྐབས་གསུམ་

ཚོགས་ཀིས་ཕག་བར་འློས་པའི་གགས་པ་ཅན། །འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་དེ་ཡིས་ཡུན་

རིང་དཔལ་དག་བསེན། །དེ་ལྟར་རང་གི་སྐྱེ་བ་གཞན་གི་ཚུལ་འདི་དག །བསློད་

ནམས་ཉེར་བསན་དག་ལ་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ནི། །བདག་གིས་བསེབས་ལས་དགེ་

བའི་མཆློག་ནི་གང་ཐློབ་དེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངློན་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་གྱུར་

ཅིག །

ཅེས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རློགས་པ་བརློད་པ་དཔག་བསམ་གི་འཁི་

ཤིང་དགེ་བའི་དབང་པློས་མཛད་པ་ལས། དེ་ཉིད་ཀི་སྲས་ཟླ་བའི་དབང་པློས་མཛད་

པའི་སྤིན་གི་བཞློན་པའི་རློགས་པ་བརློད་པའི་ཡལ་འདབ་སེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

པའློ། །            ། །
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པར་བང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

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

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

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

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། ། 

༄༅། ། ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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