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མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརློན་དགློས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟླློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱློབ་ཀི་ཆེད་དུ་རློམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡློད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རློམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརལ་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མློད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅློས་ནློར་

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

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།



  vi  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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་སབས་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་སད་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་སབས་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་སབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

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

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

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

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། 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་མཁྱེན་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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༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྱོ་ལྷན་གཅིག་སྐེས་སྦྱོར་གི་ངྱོ་སྤྱོད་མ་ 

རིག་མུན་སེལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྱོ།།

༄༅། །སྐྱེས་མེད་རྣམ་དག་ཆློས་དབིངས་ནམ་མཁའ་ལ། །འགགས་མེད་ཐུགས་

རེའི་འློད་སློང་རྒྱས་པ་ཡིས། །འགློ་བའི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ་མཛད་པའི། །བླ་མ་དམ་

པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །གནས་

ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་ངློ་སྤློད་པ། །མདློ་རྒྱུད་དུ་ལྡན་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་

དུ། །གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་བི་བར་བ། །

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་སྦྱློར་གི་མན་ངག་གིས། སེམས་ཉིད་ཆློས་

སྐུར་ངློ་སྤློད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྔློན་འགློ་སྦྱློར་བ་བཞི་ལྡན། དངློས་གཞི་ངློ་སྤློད་རྣམ་

གཉིས། རེས་སུ་ཉམས་མློང་སྐྱློང་ལུགས་སློ། །

སྔློན་འགློ་ལ་བཞིའི་དང་པློ་ནི། 

ལས་རྒྱུ་འབས། 

འཆི་བ་མི་རག་པར་སློམ་ཞིང་སྐྱློ་ཤས་དྲག་པློ་བསྐྱེད་དེ། སྔར་སྐྱེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཤི། ད་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཀང་འཆི། ད་ལྟ་ཡློད་པ་རྣམས་ཀང་འཆི། ང་ཡང་དེ་རིང་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

འཆི་འམ་ནངས་པར་འཆི། ཐམས་ཅད་བསྐྱུར་ནས་འགློ་བ་ཡིན། ཅིས་ཀང་ཅི་བེད་

བསམ་པའི་བླློ་སྣ་ཐུང་ཧིལ་བཏང་ནས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ཀང་རང་

སེམས་ཆློས་སྐུ་རང་ངློ་རང་གིས་མ་ཤེས་པར་ངར་མེད་ལ་ངར་བཟུང༌། བདག་མེད་

ལ་བདག་ཏུ་བཟུང༌། སིང་རེ་རེ་སམ་དུ་བསློམ་མློ། །

གཉིས་པར་བིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པར་བེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབློར་ནི། 

ཉམས་དང་རློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ནི་བླ་མའི་བིན་རླབས་དང༌། རང་གི་

མློས་གུས་ལས་འབྱུང་སེ། བརག་གཉིས་ལས། གཞན་གིས་བརློད་མིན་ལྷན་གཅིག་

སྐྱེས། །གང་དུ་ཡང་ནི་མི་རེད་དེ། །བླ་མའི་དུས་མཐའ་བརེན་པ་དང༌། །བདག་གི་

བསློད་ནམས་ལས་ཤེས་བ། །ཞེས་པ་དང༌། དམ་ཚིག་བཀློད་པ་ལས་ཀང༌། མཚན་

དང་དཔེ་བད་ལྡན་པའི་ལྷ། །བསལ་པ་འབུམ་དུ་བསློམ་པ་ཡིས། །བླ་མ་སད་ཅིག་དྲན་

པའི་འབུམ་ཆར་མིན། །བསེན་སྒྲུབ་བཟླས་པ་ས་ཡ་བས། །བླ་མའི་གསློལ་འདེབས་

ལན་གཅིག་དགའ། །ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་བདག་གཉིད་ལ་གསློལ་བ་

གདབ་སམ་དུ་བསམ་ལ། རང་ལུས་ཡི་དམ་ལྷར་གསལ་ཙམ་པའི་སྤི་བློར། རིན་པློ་

ཆེའི་ཁི་དང་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སེང་དུ་རང་གི་ར་བའི་བླ་མ་དེ་ཉིད། སངས་རྒྱས་རློ་རེ་འཆང་

གི་རྣམ་པར་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བད་དུ་འབར་བ། ཞལ་མཛུམ་བག་དང་ལྡན་པ། 

ཐུགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་མ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པར། རང་ལ་དགེས་བཞིན་པར་དེ་

བསློམ་ནས། བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མཚོ་ལ་ཁ་ཆར་འབབ་པ་

བཞིན་ཐུགས་ཀར་བསིམ་ནས་བླ་མ་ཀུན་འདུས་སུ་བསློམ། ཕློགས་བཅུའི་སངས་
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་དམ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསིམས་ནས། སངས་རྒྱས་

འདུས་སྐུ་རུ་བསློམ་ནས། མཆློད་པ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་དེ། ལུས་ལློངས་སྤློད་ལྟློས་

མེད་ཕུལ་ཞིང་སིང་ཁློང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་མློས་པ་དང་གུས་པ་དུང་དུང་པས།  

ངག་ཏུ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའློ། །བདག་འཛིན་བླློས་ཐློངས་

པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། །དགློས་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསློལ། །རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་གཅིག་ཆར་དུ་རློག་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསློལ། །འཁྲུལ་པར་རང་ས་དག་པར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། །སྣང་སིད་ཆློས་

སྐུ་འཆར་བར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། །ཞེས་གསློལ་བ་འདེབས་ཤིང་དམིགས་

པས་བླ་མ་སངས་རྒྱས་འདུས་སྐུའི་སྐུ། དཔྲལ་བ། མགིན་པར། ཐུགས་ཀ་ལ་སློགས་

པ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིའི་རྒྱུན་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་མར་བབས་པས། ཚེ་

འཁློར་བ་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་ཀི་ལས་ངན་སིག་སྒིབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་

ཅད་དག་ཅིང༌། ལུས་ཚེ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་རིས་གང་བས་ལུས་

སེམས་བདེ་ཕྲིལ་བྱུང་བར་བསམ་ཞིང་ཐུན་བཞིར་གསློལ་བ་གདབ། 

ཐུན་མཚམས་ཀི་སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞི་ཡང༌། ང་དེ་རིང་ཤི་འམ་ནངས་པར་ཤི་

ཅིས་ཀང་ཅི་བེད། བླ་མ་མཁྱེན་སམ་པའི་མློས་གུས་དུང་དུང་དྲན་པ་ཙམ་གིས་མཆི་

མ་གཡློ་བཞིན་པར་བ། སབས་སུ་བླ་མ་རང་ལ་ཐིམ་པས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་

དང་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པར་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་

བཞག་ལ་དགེ་བ་བསྔློའ ློ། །  
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

གསུམ་པ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་བསློམ་བཟླས་ནི། 

རང་ཐལ་མལ་པའི་སྤི་བློར་པད་ཟླའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་

མདློག་དཀར་པློ། ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་གཡས་རློ་རེ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་

གཡློན་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརེན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡློན་བསྐུམ་པར་རིན་པློ་ཆེའི་

རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་བསློམ་ལ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སེང་དུ་ཧཱུཾ་ལ་ཡི་གེ་

བརྒྱ་པ་གཡས་བསློར་དུ་བསློར་བ་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས། ཕློགས་བཅུའི་སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདུད་

རིའི་རྒྱུན་བབས་ཏེ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྤི་བློར་ཐིམ་པས། རློ་རེ་སེམས་པའི་སྐུ་ལུས་

ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་ལས་བདུད་རིའི་རྒྱུན་བྱུང་ཞིང༌། ཞབས་

གཡས་པའི་མཐེ་བློང་ནས་རང་གི་ཚངས་བུག་ན་མར་བབས་པས། ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཁ་དློག་ནག་པློའི་རྣམ་པར་

ཕིར་བུད་ཅིང༌། ཤུལ་ཚོ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདུད་རིས་གང་བར་བསམ་ལ་ངག་ཏུ་ཡི་

གེ་བརྒྱ་པ་ནུས་ཚད་བགང༌། འཕྲློ་བཅད་ཙ་ན་མཆློད་པ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་ནས། རློ་

རེ་སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་རང་

གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པར་བསམ་ཞིང་མཉམ་པར་བཞག་ལ་

རེས་བསྔློ་བ་བའློ། །
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

བཞི་པ་མཎྜལ་ལ་གཉིས། 

བསྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་དང་། 

འབུལ་བའི་མཎྜལ་ལློ། །དང་པློ་ནི་མཎྜལ་ལེགས་པར་ཕིས་ལ། རྒྱུ་རིན་པློ་ཆེ་

སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་དང་ལྡན་པར་བསམ་ལ། 

དེའི་དབུས་དང་ཕློགས་བཞིར་སེངེ་བརྒྱད་ཀིས་བཏེགས་པའི་རིན་པློ་ཆེའི་ཁི། ཉི་ཟླ་

པདྨའི་གདན་དང་བཅས་པའི་དབུས་སུ་ར་བའི་བླ་མ། ཤར་དུ་ཡི་དམ། ལྷློར་སངས་

རྒྱས་དཀློན་མཆློག །ནུབ་ཏུ་ཆློས། བང་དུ་དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་བསློམ། དེ་

རྣམས་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས། བླ་མ་ལ་ར་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་མ་

ཐམས་ཅད་བསིམ། ཡི་དམ་ལ་ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཚོགས། སངས་རྒྱས་ལ་ཕློགས་བཅུའི་

སངས་རྒྱས། ཆློས་ལ་དམ་པའི་ཆློས་དཔག་ཏུ་མེད་པར། དགེ་འདུན་ལ་ཉན་རང་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སློགས་པ་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སིམ་ལ། 

གཉིས་པ་འབུལ་བའི་མཎྜལ་ནི། 

རྒྱུ་རིན་པློ་ཆེ་གསེར་གི་ས་གཞི་ལས་གྲུབ་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུས་

སུ་ཚོམ་བུ་གཅིག་བཞག་ལ་དབུས་ཀི་རི་བློ་མཆློག་རབ། ཤར་དུ་གཅིག་བཀློད་ཤར་

ལུས་འཕགས་པློ། ལྷློར་གཅིག་བཀློད་ལྷློ་འཛམ་བུ་གིང༌། ནུབ་ཏུ་གཅིག་བཀློད་ནུབ་

བ་ལང་སྤློད། བང་དུ་གཅིག་བཀློད་བང་སྒ་མི་སན། དབུས་དང་ཤར་གི་བར་གཅིག་

བཀློད་ཉི་མ། དབུས་དང་ནུབ་ཀི་བར་གཅིག་བཀློད་ཟླ་བ། དབུས་སུ་ལྷ་དང་མི་ཡི་

ལློངས་སྤློད་དཔལ་འབློར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སློང་གསུམ་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

ཀིས་བྱུར་བུར་གང་བ་དང༌། བདག་གི་ལུས་ལློངས་སྤློད་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་

དགེ་བ་རྣམས་ལྟློས་པ་མེད་པར་འབུལ་ཞིང༌། བླ་མ་དམ་པ་བདག་གི་ལུས་ལློངས་

སྤློད་དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་འབུལ་ལློ། །ཡློངས་སུ་བཞེས་སུ་གསློལ་ལློ། །བདག་

ལ་རློགས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་མཛད་དུ་གསློལ། ཉམས་མློང་རྒྱུན་ཆད་མེད་

པར་འཆར་བར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། དེ་བཞིན་དུ། ཡི་དམ་གི་ལྷ་ཚོགས་

བདག་གི་ལུས་ལློངས་སྤློད་དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་འབུལ་ལློ། །ཡློངས་སུ་བཞེས་

སུ་གསློལ་ལློ། །བདག་ལ་རློགས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་མཛད་དུ་གསློལ། 

ཉམས་མློང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཆར་བར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཇློ་བློ་དཀློན་

མཆློག་གསུམ་པློ་བདག་གི་ལུས་ལློངས་སྤློད་དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་འབུལ་

ལློ། །ཡློངས་སུ་བཞེས་སུ་གསློལ་ལློ། །བདག་ལ་རློགས་པ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐྱེ་བར་

མཛད་དུ་གསློལ། ཉམས་མློང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཆར་བར་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསློལ། ཞེས་པ་ལ་སློགས་པས་གསློལ་བ་གདབ། དེ་ལྟར་སྔློན་འགློ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་

བས་ནས་བསློམ་མློ། །  

གཉིས་པ་དངློས་གཞི་ལ་གཉིས་ཏེ། 

སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་ངློ་སྤློད་དང༌། སྣང་ཐློག་ཏུ་ངློ་སྤློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་

གཉིས་ཏེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐློང་ངློ༌། །

ཞི་གནས་ལ་དང་པློ་རེན་ཅན་ནི། 

ལུས་གནད་འཁྲུལ་འཁློར་ལེགས་པར་བས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

དློན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བ་སམ་དུ་བསམ་ནས་ལུས་ཡི་དམ་གི་ལྷར་གསལ་བའི་

སྤི་བློར་བླ་མ་བསློམ་ལ་མློས་གུས་དུང་དུང་པ་བས་ལ། འདས་མ་འློངས་ད་ལྟར་གི་

རློག་པ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པར། རང་གི་མདུན་དུ་ཤིང་བུ་རེའུ་ལ་སློགས་པའི་

མཚན་མ་གཅིག་ལ་ལྟ་སངས་ལ་ཤེས་པ་གཏད་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་སད་ཅིག་ཀང་

མ་ཡེངས་པར་བཞག །བསློམ་དང་བཟང་འགྱུས་བ་བ། གནས་རློ་ལ་ཤིག་བཤིག་ལ། 

ཅུང་ཟད་རེ་ངལ་བསློ། ཡང་སྔར་བཞིན་དུ་བསློམ། དེ་ལྟར་ཐུན་ཆུང་ལ་གངས་མང་དུ་

བས་ཤིང་ཐུན་བཞི་རུ་བསློམ། ཐུན་བར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བ་

ལ་མ་ཡེངས་པར་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་དྲན་པ་ཏུ་རེ་བ་བ། མིག་ཀང་སྣ་རེའི་ཐད་སློ་ལ་

ལྟ་བ། འགློ་འདུག་ལ་སློགས་པའི་སྤློད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་གློ་ལེ་བས་ཏེ། ཏིལི་པས། 

ལྟ་ལྟངས་དང་ནི་སེམས་འཛིན་དུ་མ་ཡིས། །རིག་པ་ངང་ལ་མི་གནས་བར་དུ་

བཙུན། །ཞེས་གསུངས། 

རེན་མེད་ལ་གཉིས་ཏེ། 

དང་པློ་སྒིམས་པ་ནི། 

འཁྲུལ་འཁློར་ལྟ་སངས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས། ཤེས་པ་ཅུང་ཞིག་སྒིམས་ནས་

སྣ་རེའི་ཐད་སློའི་ནམ་མཁའ་ལ་བལྟས་ལ་སད་ཅིག་ཀང་མ་ཡེངས་པར་རེ་གཅིག་ཏུ་

བཞག །དམིགས་པ་དང་མཚན་མ་ཅན་གི་སློམ་རྒྱུ་ནི་གཅིག་ཀང་མེད་ལ། ཡེངས་སུ་

ནི་སད་ཅིག་ཀང་མེད་པར་བ་སེ། ཡིད་ལ་མི་བེད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ། །བསློམ་རྒྱུ་

རྡུལ་ཙམ་མེད་པས་མི་བསློམ་སེ། །བསློམ་མེད་དློན་དང་འབལ་མེད་བསློམ་པའི་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

མཆློག །ཅེས་གསུངས་པས། ཐུན་ཆུང་ངུ་ཆུང་ངུ་བས་ཡིད་ལ་བསློམ། ཐུན་བར་གི་

སྤློད་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྔར་བཞིན་དྲན་པ་ཏུ་རེ་བ་བ་དེ་ལ། ལ་ལས་དང་པློ་རྣམ་

རློག་མང་དུ་འཕྲློ་བ་འདྲ་ཞིག་འློང་བ་དེ་སེམས་ཅུང་ཞིག་གནས་པའི་རགས་ཡིན། 

གནས་པ་མེད་པའི་གློང་དུ་རྣམ་རློག་སྐྱེས་ཚད་ངློས་མ་ཟིན་པར་རྒྱ་ཡན་དུ་ཤློར་བ་

ཡིན། ཅིས་ཀང་རྣམ་རློག་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྲློ་ན་རློག་པ་གང་འགྱུས་པར་དེ་ངློས་ཟིན་

པར་བས་ནས། སེམས་མ་ཡེངས་པར་གཅིག་འགྱུས་གཉིས་འགྱུས་ངློས་བཟུང་ལ་

རྒྱ་ཡན་དུ་ཡེ་མ་ཤློར་བ་འགྱུར་ཚད་ངློས་བཟུང་ནས། ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་ངལ་བསློ་

ཞིང༌། ཡང་དེ་ལྟར་བསློམས་པས་རློག་པ་ཉིད་སེམས་འཛིན་གི་རེན་དུ་མ་སློང་ནས་

རློག་མེད་དུ་ལྷན་ནེར་གནས་པའློ། །

གཉིས་པ་གློད་པར་ནི། 

འཁྲུལ་འཁློར་ལྟ་ལྟངས་སྔར་དང་འདྲ། ལུས་སེམས་ལྷློད་དེས་གློད་ནས་ཤེས་

པར་རང་ལུགས་སུ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་པའི་ངང་ལ་ལྷློད་དེ་ཤིག་གེ་བཞག །དེའི་

ངང་ནས་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པ་ཡུད་དེ་བས་པས་ཤེས་པ་གསལ་ལེ་སང་ངེ་བའི་

ཉམས་སྐྱེ་སེ། སེམས་ཉིད་སྤློས་བལ་ནམ་མཁའི་ངང༌། །རྒྱ་མཚོ་ཤེལ་དང་མེ་ཏློག་

བཞིན། །སང་ངེ་རེན་ནེ་སློལ་ལེ་བ། །དྲན་དུ་མེད་ཅིང་ཡེངས་སུ་མེད། །ཅི་རིགས་

ཙམ་དུ་གློམས་པར་གིས། །ཞེས་གསུངས་པས། ཉམས་ལྟ་ཞིང་གནས་པ་མ་སྐྱེས་ཀི་

བར་དུ་བསློམ།  
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

གཉིས་པར་ལྷག་མཐློང་ནི། 

ལུས་གནད་འཁྲུལ་འཁློར་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས་ལྟ་སངས་བར་སྣང་གི་ནམ་

མཁའ་ལ་བལྟ་ལ། ཤེས་པར་ཅུང་ཟད་ངར་བསྐྱེད་ལ་སེམས་རང་ལུགས་སུ་ལྷློད་དེ་

ཤིག་གེ་བཞག་པས། སེམས་གསལ་ལྷན་ནེ་གནས་པའི་ངློ་བློ་ལ་ཅེ་རེ་ལྟློས་ལ་

སེམས་ཀི་ངློ་བློ་དེ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འདུག་རང་ལ་རང་གིས་ལེགས་པར་ལྟློས། ཡང་དེ་

ལྟར་བསློམ་ཞིང་ལེགས་པར་ཐག་ཆློད་པར་བས་པས། སེམས་གསལ་ལ་ངློས་བཟུང་

མེད་པའི་ཤེས་པ་སིང་ངེ་ཡེར་རེ་བ་རེན་ལྷང་ངེ་བ་ཞིག་ཡློང༌། དེ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་

བླ་མ་ལ་གསློལ་བ་གདབ་ཅིང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསློམ་པས་རྣམ་པར་རློག་པ་རང་

སར་ཞི་ནས། སེམས་རང་ལུགས་སུ་ལྷློད་དེ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དེ་ཞི་གནས་ཡིན། 

དེའི་ངང་ནས་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་བ་བའི་སྨྲ་བསམ་བརློད་མེད་ལ། 

མེད་བཞིན་དུ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པའི་ཤེས་པ་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་བ་རེན་ལྷང་ངེ་བ་མ་

མཐློང་བའི་མཐློང་རྒྱུ། མ་མློང་བའི་མློང་རྒྱུ། རང་ལ་ཡིད་ཆེས་རྒྱུའམ། ཐག་ཆློད་རྒྱུ་

ཞིག་ནི་ཡློད་ལ་ངག་ཏུ་སྨྲ་མ་ཤེས་པ་དེ་ལྷག་མཐློང་ཡིན་ཏེ། བམ་ཟེ་ཆེན་པློའི་ཞལ་

ནས། བླ་མའི་ལུང་ལ་བསྒིམས་ཏེ་གུས་འབད་ན། །ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པར་འབྱུང་བར་

ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཁ་དློག་ཡློན་ཏན་ཡི་གེ་དཔེ་བལ་བས། །སྨྲ་རུ་མ་ཏུབ་བདག་གིས་གི་

ན་མཚོན། །གཞློན་ནུ་མ་ཡི་བདེ་བ་སིང་ལ་བཞིན། །དབང་ཕྱུག་དམ་པ་དེ་ནི་སུ་ལ་སྨྲ་

ནུས་སམ། །ཞེས་གསུངས། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་གི་མཐའ་དང་

བལ་བའི་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་བ་དེ་ཀ་ལ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཞེས་

ཀང་ཟེར་ཏེ། རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ལས། འདི་ནི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

སེ། །འདི་ནི་དྲི་མས་མ་གློས་པ། །འདི་ལ་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་མེད། །ལམ་དང་གཉེན་

པློས་རེད་མ་ཡིན། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ། །འདི་ནི་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་

གཞི། །འདི་ནི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས། སེམས་ཉིད་རིག་སློང་རེན་པ་

འདི་ཀ་ངེས་པ་དློན་གི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང༌། སྔགས་དང་དཀིལ་འཁློར་ལ་

སློགས་པའང་ཡིན་པས། གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས། དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་

དཔལ་ལྡན་པ། །རང་རིག་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ལ་རློགས། །རྒྱུན་དུ་བདེ་བ་སེར་བེད་

པའི། །བང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བསན་པའློ། །ཞེས་དང༌། བརག་གཉིས་ལས། འདི་ནི་སྔགས་

བཟླས་འདི་དཀའ་ཐུབ་དང་འདི་སྦྱིན་སེག །འདི་ནི་དཀིལ་འཁློར་པ་དང་དཀིལ་

འཁློར་ཆློག་ནི་འདི། མདློར་བསྡུས་ན་ནི་སེམས་སུ་འདུས་པའི་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །ཞེས་གསུངས། ད་ལྟར་གི་ཤེས་པ་སད་ཅིག་མའི་ཐློག་ན་སྐུ་གསུམ་ཡང་ཚང་སེ། 

གཤིས་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཆློས་སྐུ། གདངས་ཅིར་ཡང་མ་འགགས་པ་ལློངས་སྐུ། དེ་

གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གང་དུ་ཡང་མི་གནས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སེ། གཉིས་མེད་རྣམ་

རྒྱལ་ལས། སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཆློས་སྐུ་སེ། །འགག་པ་མེད་པ་ལློངས་སྤློད་རློགས། །གང་

དུའང་མི་གནས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །དབེར་མེད་ཚུལ་འདི་བསན་པའློ། །ཞེས་གསུངས། 

རང་གི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་

འདི་ཉིད། སློང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད། ཐབས་ཤེས་དབེར་

མེད། བསྐྱེད་རློགས་དབེར་མེད་ཀང་ཡིན་ཏེ། གཤིས་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་

སློང་པ། གདངས་ཅིར་ཡང་མ་འགག་པ་ཐབས་སིང་རེ། དེ་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་

སློང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད་པ་དེ། གཉིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

དགློངས་པའི་དློན། །སློང་ཉིད་སིང་རེ་དབེར་མེད་པ། །རྒྱུ་བ་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་

གཅིག །ཅེས་གསུངས། སེམས་ཉིད་རང་ལུགས་སུ་ལྷློད་ནས་གསལ་སློང་རིག་སློང་

གི་ངང་ནས་མ་ཡེངས་པ་ལས་ལློགས་ཤིག་ནས་གཞན་སློམ་རྒྱུ་མེད་དེ། ལྷན་གཅིག་

སྐྱེས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་ལས། ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པ་སྤློས་བལ་

ཕིར། །བསློམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །རང་བཞིན་ཚིག་པ་མེད་པའི་རྒྱུན། །རྒྱུན་ཆད་

པར་ནི་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞི་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པ་ཡུད་

དེ་བའི་ངང་ལས་དྲན་རློག་གང་བྱུང་ངློས་ཟིན་པར་བས་པས། མཚོ་ནང་དུ་ཁ་ཆར་

བབས་པ་བཞིན་ལྷན་ལྷན་འགློ། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་དུ་སྐྱློང་པས་མ་བཞག་རང་གནས་

ཀི་ཉམས་བ་བ་སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞིར་ཡང་གསལ་སློང་རིག་པ་རེན་ཆེར་ཆེར་བ་འློང་

སེ། མ་ཡེངས་སེམས་ཀིས་རང་གིས་རང་ལ་བལྟ། །རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་རློགས་

གྱུར་ན། །ཡེངས་པའི་སེམས་ཀང་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཤར། །མཚན་མ་རང་གློལ་བདེ་བ་

ཆེན་པློའི་ངང༌། །ཅེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ངློ་སྤློད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ།  

དང་པློ་རྣམ་རློག་ཆློས་སྐུར་ངློ་སྤློད་པ་ནི། 

འཁྲུལ་འཁློར་ལྟ་སངས་སྔར་བཞིན་བས་ནས་སེམས་རང་ལུགས་སུ་ལྷློད་དེ་

ལྷློད་ནས་བཞག་པས། སེམས་ཉིད་གསལ་ལ་རློག་པ་མེད་པའི་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་གནས་

པའི་ངློ་བློ་ལ་གཅེར་བལྟས་པའི་ངང་ལ་རྣམ་རློག་གང་འགྱུས་པ་དེའི་ངློ་བློ་ལ་གཅེར་བ་

གཅིག་ལྟློས་ལ། གནས་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་འདུག་གམ་མི་འདུག་ལེགས་པར་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

ལྟློས། ཡང་སྔར་བཞིན་བསློམ་ཞིང་ལེགས་པར་ཐག་བཅད་པས་རློག་པ་ལ་མ་

འགགས་པ་དེ་རང༌། གསལ་སློང་དུ་རེན་རེན་འདུག །དཔེར་ན་ཆུ་ལ་རྦ་རླབས་རླབས་

སུ་ཆིལ་ཡང༌། རླབས་དེ་ཀ་ཆུ། ཆུ་ལས་ཀང་རླབས་གཞན་མ་ཡིན། རླབས་ལས་ཀང་

ཆུ་གཞན་མ་ཡིན་པར་བཞིན་དུ། གཉུག་མ་གསལ་སློང་གི་ངང་ནས་རྣམ་རློག་སྣ་

ཚོགས་ཤར་ཡང་དེ་གཉིས་གཉིས་སུ་མེད་དེ། བརག་གཉིས་ལས། འདི་ཉིད་འཁློར་བ་

ཞེས་བ་སེ། །འདི་ཉིད་མ་ངན་འདས་པ་ཉིད། །འཁློར་བ་སངས་ནས་གཞན་དུ་ནི། །མ་

ངན་འདས་པ་རློགས་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས། རྣམ་རློག་གང་བྱུང་བ་དེ་ཡི་ངློ་

བློ་ལ་གཅེར་བལྟས་པས། རྣམ་རློག་དེ་ཀ་ངློས་བཟུང་མེད་པར་གར་གནས་ལ་རློག་

མེད་གནས་ཙ་ན་སིང་ར་དགའ་ཡལ་ཡལ་འློང་སེ། རློག་པ་ངན་པ་གཅིག་ལློགས་སུ་

ཡང་མ་དགློས། གཉེན་པློ་ཡེ་ཤེས་ལློགས་ནས་བཙལ་མ་དགློས་ཏེ། གང་དང་གང་

གིས་འཆིང་བ་རྣམས། འདི་ཉིད་ཤེས་ན་གློལ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་ལམ་འདི་རློགས་པ་

ན། ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་གནས་སུ་འགློ། །ཞེས་གསུངས་པས། འདློད་ཆགས་ཀི་

རློག་པ་ཐློལ་པ་ཞིག་སྐྱེས་ན་དེའི་རེས་སུ་མ་འབང་བར་ངློ་བློ་ལ་ཅིར་བལྟས་ནས་དེ་

ལས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་བཞག་པས། འདློད་ཆགས་གཞི་མེད་ར་བལ་དུ་ཤར་ཙ་

ན་འདློད་ཆགས་མ་སངས་པར་རང་སར་དག །རང་སར་གློལ་ཞེས་ཀང་ཟེར། དེ་ཀ་

ལ་སློ་སློར་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་རྒྱལ་བ་འློད་དཔག་མེད་ཅེས་ཀང་ཟེར། དེ་བཞིན་

དུ་ཉློན་མློངས་པ་ལྔ་ཆར་ལ་རེས་སུ་མ་འབངས་པར་ངློ་བློ་ལ་བལྟ་ཡིན་གཞན་པས་

རང་དག་རང་གློལ་གཞི་མེད་ར་བལ་དུ་ཤར་ན། དེ་ཀ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་རྒྱལ་བ་

རིགས་ལྔ་ཡང་ཞེས་ཟེར། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་རྒྱུད་ལས། གང་ཡང་
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

རུང་བ་སྣང་ཆེན་པློ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཉིད་ཡིན་ནློ། །སིང་པློ་མཆློག་ལས་མ་སྐྱློད་

ཕིར། །མི་སྐྱློད་རློ་རེའང་འདི་ཉིད་དློ། །དགློས་འདློད་མཆློག་གིས་དབང་བས་

ཤིང༌། །འབས་བུ་འབྱུང་བས་རིན་ཆེན་འབྱུང༌། །དློན་གཅིག་ལས་ནི་དཔག་མེད་

པའི། །ཉམས་མློང་འློད་ཅན་འློད་དཔག་མེད། །དློན་ཡློད་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པ་ནི། །རློག་

པས་དློན་གྲུབ་དློན་ཡློད་གྲུབ། །འདི་ནི་ཀུན་གི་བདག་པློ་སེ། །ཞེས་གསུངས། དེ་

བཞིན་རྣམ་རློག་གང་ཤར་གཅེར་ལྟ་ཡིན་བཞག་པས། རང་བཞིན་མེད་པར་རང་གློལ་

དུ་འགློ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། དུག་ལྔ་ལམ་འཁྱེར་ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ། །དུག་ལ་སྔགས་ཀིས་

ཐེབས་པ་བཞིན། །དུག་ལྔ་ལམ་འཁྱེར་གི་གདམས་ངག་ཡློད། །ཅེས་གསུངས། དེས་

ན་སེམས་གཉུག་མའི་རལ་སྣང་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤར་བ་ལ་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པས། 

གཅེར་ཅེར་བལྟས་ན་ངློས་བཟུང་མེད་པར་ར་བལ་དུ་ཤིག་ཤིག་འགློ་སེ། སྤན་རས་

གཟིགས་ཀིས། གང་སྐྱེས་གཉུག་མ་ཉིད་ཡིན་ཕིར། །གང་ཤར་དྲན་པས་སར་བཞག་

ན། །དེ་ཤར་སློང་པ་ཉིད་དུ་འགློ། །རྣལ་འབློར་རྒྱལ་པློ་གདློན་མི་ཟ། །ཞེས་གསུངས་

པས། ཉློན་མློངས་རྣམ་རློག་གང་ཤར་བ། །དེའི་ངློ་བློ་ལ་བལྟ་ཡིན་བཞག་པས། །དེ་ཀ་

རང་ནི་མེད་པར་རེན་རེན་འཆར་སེ། །བླློ་གློས་མི་ཟད་པ་བསན་པ་ལས། ཉློན་མློངས་

པ་འདི་དག་རློག་པའི་ཕིར་བང་ཆུབ་སེ། ཉློན་མློངས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་བང་

ཆུབ་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀང་དེ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་རལ་སྣང་

འགག་མེད་དུ་ཤར་བའི་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ལ་འགག་སྒྲུབ་མེད་པར་རློ་མཉམ་ཞིང་བསྐྱང་

བ་ཡིན་ཏེ། བླློ་གློས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློག་པར་ནི་བང་ཆུབ་བློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ལས་རིང་བའི་འདུ་ཤེས་མི་བགིའློ། །ཞེས་གསུངས་པས། 

སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞི་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ལས་བསྐྱངས་པས་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་

རང་ཤར་ལ་ཤར་ནས་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པ་རང་གློལ་ལ་འགློ་སེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ཌཱཀི་

མའི་ཞལ་ནས། རང་རིག་ཡེ་ཤེས་འདི་ཉིད་ནི། །བསལ་པའི་མུན་པར་སྒློན་མེ་

ལྟར། །ལས་ཀི་འཁྲུལ་པ་གཏན་ནས་བཅློམ། །སྐྱེས་བུ་སེད་པ་ཇི་བཞིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བས་ལ་བསྐྱང༌། 

གཉིས་པ་སྣང་བ་ཆློས་སྐུར་ངློ་སྤློད་པ་ནི། 

ལུས་གནད་འཁྲུལ་འཁློར་བལྟ་སངས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས། མདུན་གི་སྣང་བ་

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ཅེ ་རེ ་ལྟས་ནས་སེམས་ལྷློད་དེ ་ཤིག་གེ ་འཛིན་མེད་དུ་

བཞག །ཡང་བླ་མ་ལ་མློས་གུས་དུང་དུང་པ་བ་ཞིང་སྣང་ཐློག་ཏུ་རློག་མེད་མ་ཡེངས་

པར་ཡུན་རིང་དུ་བསློམས་པས། སེམས་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་ལ་གནས་པའི་ཚེ་སྣང་

བའི་ཡུལ་ཕིར་མ་ལུས། སྣང་བ་གཞན་གིས་སེམས་ནང་ན་མེད་པར་སྣང་སེམས་

དབེར་མེད་དུ་ལྷང་ལྷང་འཆར་སེ། ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་

རྒྱུད་ལས། སེམས་ཉིད་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་པ་ཆློས་ཀི་སྐུ། །སྣང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་

ཆློས་སྐུའི་འློད། །འདི་ནི་སྣང་སེམས་དབེར་མེད་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས། །ཞེས་གསུངས་

པས། སེམས་ཉིད་རང་མདངས་འགགས་མེད་དུ་རང་སྣང་བ་ཡིན། དེ་ལ་རང་ངློ་མ་

ཤེས་པར་ཡུལ་སྣང་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་སྣང་དུ་ཤར་བ་ཡིན།  དེ་

ལྟར་སྣང་སེམས་དབེར་མེད་དུ་ལྷློད་སྣང་ཡློང༌། སྔར་སློ་སློར་ཡློད་པ་འདྲེས་ནས་

གཅིག་ཏུ་སློང་བ་ཡིན། ཡེ་ནས་དེ་ལྟར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དགེས་རློར་ལས། ང་ལས་
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

འགློ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང༌། །ང་ལས་གནས་གསུམ་པློ་ཡང་འབྱུང༌། །ང་ཡིས་འདི་ཀུན་

ཁྱབ་པ་སེ། །འགློ་བའི་རང་བཞིན་གཞན་མ་མཐློང༌། །ཞེས་གསུངས་པས། ལྷན་གཅིག་

སྐྱེས་པའི་རང་སྣང་ལས་ཕི་རློལ་ན་དངློས་པློ་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། གསང་

འདུས་ལས། དང་པློ་འདི་རྣམས་མ་སྐྱེས་པས། །གདློད་ནས་ཆློས་ཉིད་མེད་པ་

སེ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་བདག་མེད་པ། །བང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བསན་པའློ། །ཞེས་པ་དང༌། 

མདློ་ལས། གཟུགས་ནི་གང་ནས་ཀང་མ་བྱུང་གང་དུ་ཡང་མི་འགློ། གར་ཡང་གནས་

པར་འགྱུར་བ་མེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་དུས་ཡེ་ནས་

སྣང་སློང་དབེར་མེད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གི་མཐའ་དང་བལ་བའི་གཉུག་མའི་རང་

སྣང་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་རྒྱུད་ལས། སྣང་སིད་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་སེ། །བདེ་བ་

ཆེན་པློ་ཀུན་བཟང་པློ། །འདི་ནི་སེམས་ཀི་དལ་བ་སེ། །རྣལ་འབློར་དབང་ཕྱུག་བལྟ་

བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྣང་གགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྣང་སློང་དབེར་མེད་

རི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སེ། ཤ་བ་རི་པས། སྣང་གགས་ཆློས་རྣམས་སྒྱུ་མ་སིག་རྒྱུ་

དང༌། །གཟུགས་བརན་དང་མཚུངས་དངློས་པློ་མཚན་མ་མེད། །སྒྱུ་མར་སྣང་མཁན་

སེམས་ཉིད་མཁའ་འདྲ་སེ། །མཐའ་བལ་དབུས་མེད་སུས་ཀང་མི་ཤེས་འགྱུར། །གངྒཱ་

ལ་སློགས་ཆུ་རླུང་སྣ་ཚོགས་པར། །བ་ཚ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་རློ་གཅིག་ལྟར། །བཏགས་

པའི་སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་སྣ་ཚོགས་པ། །ཆློས་ཀི་དབིངས་སུ་རློ་གཅིག་ཤེས་

པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྣང་གགས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྣང་སློང༌། གགས་

སློང༌། རིག་སློང་དབེར་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་མཐློང་བ་པློའང་

མེད། སྒ་མེད་ཐློས་པ་པློའང་མེད། །དྲི་མེད་སྣློམ་པ་པློའང་མེད། །རློ་མེད་མློང་བ་པློའང་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

མེད། །རེག་མེད་རེག་པ་པློའང་མེད། །སེམས་མེད་སེམས་ལས་འབྱུང་བ་པློའང་

མེད། །ཅེས་དང༌། མཻ་ཏི་པས། ཆློས་རྣམས་རང་རང་ངློ་བློས་སློང༌། །སློང་པར་འཛིན་

བླློ་རང་སར་དག །བླློ་བལ་ཡིད་ལ་བར་མེད་པ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་

ལམ། །ཞེས་གསུངས། 

གསུམ་པ་རེས་སུ་ཉམས་མློང་སྐྱློང་ལུགས་ནི། 

འཆི་བ་དང་མི་རག་པས་བླློ་སྣ་ཐུང་སྦུད་དེ་བའི་ངང་ལ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་

དངློས་ཀི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་ནས། གསློལ་བ་དུང་དུང་པ་བཏབ་ཅིང་ཤེས་པ་རང་

ལུགས་སུ་ལྷློད་ནས་མ་ཡེངས་པའི་ངང་ལ་བཞག་པས། གསལ་ལ་རློག་པ་མེད་པའི་

སིང་ངེ་ཡེ་རེ་རེན་ལྷང་ངེ་བ་འློང༌། དེ་སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞི་མཐར་ཐློན་པ་ཞིག་དགློས། 

དེ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པ་གློམས་འདྲིས་ཀིས་གཟེར་བ་བ་མ་ཡེངས་པར་ཡུན་རིང་དུ་

སྐྱློང་དགློས། བསློམ་སྐྱེས་བདག་པློ་མེད་པར་ནི། །ནློར་བུ་རིན་ཆེན་འདམ་གསེབ་

ཤློར། །རྒྱལ་པློ་འབངས་སུ་བབས་པ་བཞིན། །སེང་གེ་ཁྱི་ཡི་ཟླ་ལ་ཤློར། །དེས་ན་ཞེན་

ལློག་བདག་པློ་དགློས། ཞེས་གསུངས་པས། ཞེན་ལློག་བསློམ་གི་རྐང་པ་བ། འཆི་བ་

སིང་ལ་ལྷན་བཞག །ཚེ་འདིར་བླློ་ཡིས་རྒྱང་བཏང༌། མློས་གུས་བསློམ་གི་མགློ་བ་བ། 

བླ་མ་ལ་མློས་གུས་དུང་དུང་པ་བ་ཞིང་བསློམ་པའི་སབས་གསལ་སློང་སིང་ངེ་ཡེ་རེ་

བའི་ངང་ནས་ཕྲ་རགས་ཀི་རློག་པ་ཐམས་ཅད་ངློས་ཟིན་པར་བས་པས་རང་བཞིན་

མེད་པར་འགློ་སེ། གྲུབ་ཐློབ་གིང་ཆེན་གློངས་ཀིས། རིའི་རྒྱལ་པློས་འབྲུ་རྣམས་བཅུད་

དུ་བསྒྱུར་བ་ལྟར། །ཉམས་མློང་རི་ཡིས་སྣང་སིད་བདེ་ཆེན་སློར་གནས་པ། །གང་ཤར་

གང་མཐློང་བ་དེ་སྐྱེ་མེད་སྤློས་དང་བལ། །འདི་ལ་ངློས་བཟུང་མེད་པས་སློང་ཙམ་མི་
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ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངོས་སྤོད།

དགློས་གསུངས། །དེ་ལ་ཉམས་ཀི་མཐློ་དམན་ནི་སྣ་ཚོགས་སུ་འློང་སེ། རེས་གསལ་

སློང་དུ་རེན་ལྷང་ལྷང་བ་ངེས་ཤེས་དང་བཅས་པ་འློང༌། རེས་ནི་མུན་ནེ་འཐིབས་སེ་

ཐློམ་མེ་ཐློམ་མེར་འློང༌། ངའི་བསློམ་བཅུག་སློང་ངམ་སམ་པའང་འློང༌། རེས་ནི་ངློས་

མ་ཟིན་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྲློ་ཡིན་ཚིག་པ་ཟ་འཁྲུག་འཁྲུགས་པའང་འློང་སེ། དེ་རྣམས་

ཉམས་ཀི་མཐློ་དམན་ཡིན་པས་དགག་སྒྲུབ་མི་བེད་པར་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྐྱློང་བ་ཡིན་སེ། 

ཤན་ཏི་པས། གནས་ན་མ་ཞེན་སྐྱློ་ན་ཐློང༌། །གཉེར་ཁ་མ་བེད་ཡན་དུ་ཆུག །ཆེད་དུ་

གང་འཛིན་འཁྲུལ་བ་ཡིན། །གཟིངས་ལས་འཕུར་བའི་བ་རློག་ལྟློས། །ཞེས་གསུངས་

པས། གནས་ན་གནས་པའི་ངང་ལ་ཞློག །ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་སྤློ་མི་དགློས། །འགྱུས་

ན་གང་འགྱུར་ཚད་ངློས་ཟིན་པར་བ། །ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་གནས་སུ་འཇུག་མི་

དགློས། །བིང་ན་བླ་མ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ཡིན་རིག་པ་ངར་བསྐྱེད་ཡིན། བསློམ་

པས་བིང་བ་རང་སར་དག་ནས་འགློ། རློད་ན་དེ་ཀ་ལ་ཆེད་དུ་གཏད་ཡིན། བསློམས་

པས་རློད་པར་རང་ས་གློལ་ནས་གསལ་སློང་དུ་ཡེར་ཡེར་འློང༌། དེ་ལྟར་བདེ་སྡུག་གི་

རྐྱེན་སྣང་སྣ་ཚོགས་ལ་དྲན་པས་ཟིན་པར་བས་པས་རང་དག་རང་གློལ་ལ་འགློ་སེ། སློ་

དྲུག་མཚན་མ་ཅི་སྐྱེས་ཀང༌། །རང་བྱུང་རང་ཞི་རང་དགར་བཞག །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་

ཟིན་པས་ན། །དུག་གསུམ་དུག་ལྔས་གནློད་མི་ནུས། །དེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་མ་ཟིན་

ན། །ལམ་གི་ཕློགས་རྣམས་ཀུན་སྤད་ཀང༌། །གནས་སབས་བདེ་འགློ་ངེས་འབྱུང་གི 

།གློ་འཕང་དམ་པར་ག་ལ་འགྱུར། །གང་ཤེས་ཉློན་མློངས་རྣམ་པར་གློལ། །ཞེས་

གསུངས་པས། སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞིར་མ་ཡེངས་པའི་དྲན་པ་ཡུད་དེ་བ་ཞིག་བ་དགློས་

ཏེ། བམ་ཟེ་ཆེན་པློས། རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་མཚོན་ཏེ་ལྟློས། །མ་ཡེངས་སེམས་
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སྐྱོབ་པ་འཇིག་རྟེན་མགྱོན་པྱོ།

ཀི་ལྟ་སངས་བལ་གྱུར་ན། །ཡེངས་པའི་སེམས་ཀིས་དེ་ཉིད་རློག་མི་འགྱུར། །དངློས་

པློའི་ཚང་ཚིང་གསེབ་ཏུ་དེ་ཉིད་ནློར་བུ་སློར། །ཞེས་གསུངས་པས། མ་ཡེངས་པར་

བསྐྱངས་པས་སྤློད་ལམ་རྣམ་བཞིར་ཐློན་པ་ཞིག་འློང༌། རེས་དྲན་པས་མ་བཟུང་ཡང་

གསལ་སློང་འཛིན་མེད་དུ་ཕམ་ཕམ་འགློ་བའང་འློང་སེ། མཻ་ཏི་པས། མཉམ་པར་

བཞག་དང་མ་བཞག་ཅེས། །འདི་ལ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། །སྣང་བ་རང་གློལ་ཆློས་ཀི་

དབིངས། །རློག་པ་རང་གློལ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །གཉིས་མེད་མཉམ་པར་ཆློས་ཀི་སྐུ། །ཆུ་བློ་

ཆེན་པློའི་རྒྱུན་འབབ་ལྟར། །ཅེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ཡུན་རིང་དུ་བསྐྱངས་པས་

ཐག་ཆློད་ངེས་ཤེས་ནང་ནས་འཆར་ཏེ། བམ་ཟེ་ཆེན་པློས། མདུན་དང་རྒྱབ་དང་

ཕློགས་བཅུ་རུ། །གང་གང་མཐློང་བ་དེ་དེ་ཉིད། །མགློན་པློ་ང་ལྟ་དེ་རིང་འཁྲུལ་པ་

ཆད། །ད་ནི་སུ་ལའང་དྲི་བར་མི་བའློ། །ཞེས་གསུངས། བསློམ་པ་མཐར་ཕིན་ཙ་ན་

རློགས་པ་མངློན་འགྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཏེ། རེ་མི་ལས། སྒིབ་པ་གཉིས་དང་བདག་

གཉིས་སངས་པ་སངས། རང་རིག་རང་གསལ་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པས་རྒྱས། །མི་ལ་

བདག་གིས་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་བ། །ཞེས་གསུངས། ཤ་བ་རི་པས། བཏགས་པའི་ཡིད་

ནི་དབིངས་སུ་དག་གྱུར་པར། །དེ་ལ་རློ་རེ་འཆང་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ། །ཞེས་

གསུངས་སློ། །བདེ་ཆེན་འདུ་འབལ་མེད་པར་ཆློས་ཀི་སྐུ། །གཉིས་མེད་ཟུང་འཇུག་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའᨖ། །ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས་བིས་པའི་བསློད་ནམས་ཀིས། །འགློ་ཀུན་

རྣམ་དག་སྐུ་བཞི་ཐློབ་པར་ཤློག །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་སྦྱློར་གི་ངློ་སྤློད་མ་

རིག་གི་མུན་པ་སེལ་བ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ། སྐྱློབ་པ་འཇིག་རེན་མགློན་

པློས་མཛད་པ་རློགས་སློ། །
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རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་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་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སློ་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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