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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་

བསྐར་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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༄༅། །ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་བཞུགས་སྗོ། །

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨུ་དཱན་བརྒ། བློད་སྐད་དུ། ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས། བམ་པློ་དང་

པློ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

༼དང་པློ་མི་རག་པའི་ཚོམས།༽

རྒྱལ་བས་ཆེད་དུ་བརློད་གསུངས་པ། །བདག་གིས་རབ་ཏུ་བཤད་པར་

བ། །གཉིད་དང་རྨུགས་པ་རྣམས་སློལ་ལ། །ཡིད་ལ་དགའ་བ་བསྐེད་དེ་ཉློན། །ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་སྐློབ་པ་པློ། །ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་ཐུགས་བརེ་བ། །སྐུ་ཡི་ཐ་མ་འཛིན་པའི་

ཚེ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདི་སྐད་གསུངས། །ཀེ་མ་འདུས་བས་རྣམས་མི་

རག །སྐེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་ཡིན། །སྐེས་ནས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་སེ། །དེ་

དག་ཉེ་བར་ཞི་བ་བདེ། །དེ་ལར་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ། །ཅི་ཞིག་དགར་ཡློད་མགུར་ཅི་

ཡློད། །མུན་པའི་ནང་ཞུགས་གནས་པ་དག །ཅི་ཕིར་སྒློན་མ་ཚོལ་མི་བེད། །རུས་པ་

ཐི་བའི་མདློག་འདྲ་བ། །བློར་བ་གང་ཡིན་འདི་དག་ནི། །ཕློགས་དང་ཕློགས་སུ་རྣམ་

འཐློར་བ། །དེ་མཐློང་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་དགའ། །གང་གི་ནུབ་མློ་ཁློ་ན་ནས། །མངལ་དུ་

དང་པློར་ཞུགས་པའི་མི། །དེ་ནི་སློད་མེད་འགློར་འགྱུར་ཞིང་། །སློང་བ་ལས་ཀང་ལྡློག་

པ་མེད། །ས་དྲློ་སྐེ་བློ་མང་མཐློང་བ། །ཕི་དྲློ་ཁ་ཅིག་མཐློང་མི་འགྱུར། །ཕི་དྲློ་སྐེ་བློ་མང་

མཐློང་བ། །ས་དྲློ་ཁ་ཅིག་མཐློང་མི་འགྱུར། །སྐེས་པ་བུད་མེད་མང་པློ་དང་། །དར་ལ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

བབ་པའང་འཆི་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་མི་འདི་གཞློན་ཞེས་ཏེ། །གསློན་པའི་གདེང་དྲློད་ཅི་

ཞིག་ཡློད། །ཁ་ཅིག་མངལ་དུ་འཆི་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་བཙས་པའི་

སར། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་གློག་ཙམ་ལ། །དེ་བཞིན་ཁ་ཅིག་ཡློངས་རྒྱུག་ན། །ལ་ལ་རྒན་

དང་ལ་ལ་གཞློན། །ལ་ལ་དར་ལ་བབ་པའི་མི། །རིམ་གིས་རབ་ཏུ་འགློ་འགྱུར་

ཏེ། །འབས་བུ་སིན་པ་ལྟུང་འགྱུར་བཞིན། །དཔེར་ན་འབས་བུ་སིན་པ་རྣམས། །ལྷུང་

བས་རག་ཏུ་འཇིགས་པ་ལར། །དེ་བཞིན་སྐེས་པར་གྱུར་པའི་མི། །རག་ཏུ་འཆི་བས་

འཇིགས་པར་འགྱུར། །དཔེར་ན་རྫ་མའི་མཁན་པློ་ཡིས། །འཇིམ་པ་ལས་ནི་སྣློད་བས་

པ། །ཐམས་ཅད་ཐ་མར་འཇིག་པ་ལར། །མི་རྣམས་སློག་ཀང་དེ་བཞིན་ནློ། །དཔེར་ན་

ཐགས་ནི་བརྐྱང་བ་ལ། །སྤུན་ནི་གང་དང་གང་བཅུག་པའི། །སྤུན་གིས་རིང་ལ་གཏུགས་

པ་ལར། །མི་རྣམས་སློག་ཀང་དེ་བཞིན་ནློ། །དཔེར་ན་ངེས་པར་གསད་པ་དག །གློམ་

པ་གང་དང་གང་བློར་བས། །བསད་སའི་དྲུང་དུ་བསེན་པ་ལར། །མི་རྣམས་སློག་ཀང་

དེ་བཞིན་ནློ། །ཆུ་ཀླུང་བག་ཏུ་འབབ་པའི་རྒྱུན། །ལྡློག་པ་མེད་པ་ཇི་ལ་བར། །དེ་བཞིན་

མི་ཡི་ཚེ་འགློ་བ། །སླར་ནི་ལྡློག་པར་འགྱུར་བ་མེད། །དཀའ་བ་ཉིད་དང་ཐུང་བ་

དང་། །དེ་ཡང་སྡུག་བསལ་ལྡན་པ་དག །མྱུར་བ་ཁློ་ནར་འཇིག་འགྱུར་ཏེ། །ཆུ་ལ་དབྱུ་

གུས་བིས་པ་བཞིན། །དཔེར་ན་ཕྱུགས་རྫི་དབྱུག་ཐློགས་ཀིས། །ཕྱུགས་རྣམས་གནས་

སུ་ཕིན་བེད་ལར། །དེ་བཞིན་ནད་དང་རྒ་བ་ཡིས། །མི་རྣམས་འཆི་བདག་དྲུང་དུ་

སྐེལ། །ཆུ་བན་གི་ནི་ཆུ་ལ་བུར། །ཉིན་དང་མཚན་མློ་འདས་པ་ཡིས། །མི་རྣམས་ཚེ་

ཡང་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །སློག་ཀང་ཉེ་བར་འཇིག་པར་འགྱུར། །མེལ་ཚེ་བེད་ལ་མཚན་

མློ་རིང་། །ལམ་གིས་དུབ་ལ་རྒྱང་གགས་རིང་། །དམ་ཆློས་རྣམ་པར་མི་ཤེས་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

པའི། །བིས་པ་རྣམས་ལ་འཁློར་བ་རིང་། །བདག་ལ་བུ་ཡློད་དེ་བཞིན་དུ། །ནློར་ཡློད་

ཅེས་པས་བིས་པ་བརླག །ཕི་རློལ་ནང་ན་བདག་མེད་ན། །སུ་ཡི་བུ་ཡིན་ཅི་ཞིག་

ནློར། །སྐེས་པ་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་རིགས། །བརྒྱ་དང་སློང་ཕྲག་མང་པློ་དང་། །ལློངས་

སྤློད་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡང་། །འཆི་བདག་དབང་དུ་འགློ་བར་འགྱུར། །བསགས་

པ་ཀུན་གི་མཐའ་ཟད་ཅིང་། །བསླང་བའི་མཐའ་ནི་འགེལ་བར་འགྱུར། །ཕྲད་པའི་མཐའ་

ནི་འབལ་བ་སེ། །གསློན་པའི་མཐའ་ནི་འཆི་བ་ཡིན། །གསློན་མཐའ་འཆི་བ་ཡིན་པས་

ན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་འགྱུར་ཞིང་། །དགེ་སིག་འབས་བུར་ཉེར་འགློ་

བའི། །ཇི་བཞིན་ལས་ཀི་རེས་སུ་འབང་། །སིག་པའི་ལས་ཀིས་དམལ་བ་དང་། །བསློད་

ནམས་བས་པས་བདེ་འགློ་སེ། །གཞན་དག་གིས་ནི་ལམ་བསློམས་པས། །ཟག་མེད་

མ་ངན་འདས་པར་འགྱུར། །གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་ཉན་ཐློས་ཀང་། །སྐུ་ལུས་འདི་ནི་སློང་མཛད་ན། །སྐེ་བློ་ཕལ་པ་སློས་ཅི་

དགློས། །གང་དུ་གནས་ཀང་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕློགས་དེ་ནི་ཡློད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། །བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མེད། །རི་བློ་རྣམས་ཀི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་

ནའང་མིན། །བྱུང་དང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཇི་སེད་པ། །ཀུན་གིས་ལུས་འདི་བཏང་

ནས་འགློ་བ་དང་། །དེ་ཀུན་འཇིག་པར་མཁས་པས་རློགས་གིས་ཏེ། །ཆློས་ལ་གནས་

ཀིས་ཚངས་པར་སྤད་པ་སྤློད། །རྒ་བ་མཐློང་ཞིང་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་། །སེམས་

དང་བལ་བའི་ཤི་བ་མཐློང་ནས་ནི། །སློན་པས་བཙོན་ར་འདྲ་བའི་ཁིམ་སངས་

ཀི། །འཇིག་རེན་ཕལ་པས་འདློད་སློང་ནུས་རེ་སྐན། །རྒྱལ་པློའི་ཤིང་ར་ཤིན་ཏུ་བཀྲ་

བའང་འཇིག །དེ་བཞིན་ལུས་ཀང་ཉེ་བར་རྒ་བར་འགྱུར། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཆློས་འདི་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

དམ་པ་སེ། །མི་མཆློག་གཞན་རློགས་བེད་ཅིང་རྒ་མི་འགྱུར། །རྒ་བ་ཁློད་ནི་བླུན་ཞིང་

ངན། །ཁློད་ནི་མི་རིགས་བེད་པ་སེ། །ཡིད་དུ་འློང་བའི་གཟུགས་འདི་ཡང་། །ཁློད་ཀིས་

མངློན་པར་བཅློམ་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ལློ་ནི་བརྒྱར་འཚོ་བ། །དེ་ཡང་འཆི་བདག་

ཉིད་ཀིས་ཁྲིད། །འདི་དག་དགའ་བར་འགྱུར་བའམ། །ཡང་ན་ན་བའམ་འཆི་བས་

འཇློམས། །རག་ཏུ་ལྡློག་པ་མེད་པར་འགློ་འགྱུར་ཞིང་། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་རབ་ཏུ་

འཇིག་པ་དང་། །སྐེ་དང་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་ལྡན་པ། །ཆུ་ཚན་ནང་དུ་གདུངས་

པའི་ཉ་དང་འདྲ། །ཚེ་འདི་ཉིན་དང་མཚན་མློ་དང་། །འགློ་བ་དང་ནི་འདུག་པ་ན། །ཆུ་

ཀླུང་ཆེན་པློའི་རྒྱུན་བཞིན་དུ། །ཕིར་མི་ལྡློག་པར་འགློ་བར་འགྱུར། །ཆུ་ཆུང་ནང་གི་ཉ་

ལ་བུར། །གང་ཞིག་ཉིན་མཚན་འདའ་བ་ཡིས། །ཚེ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཐུང་འགྱུར་ན། །དེ་ལ་

དགའ་བར་བར་མི་ཡློད། །གསློན་མཐའ་འཆི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། །ལུས་འདི་ཡློངས་སུ་

རྒ་བ་དང་། །ནད་ཀི་ཚང་འདི་མྱུར་འཇིག་ཅིང་། །རྣག་གི་ཚོགས་ཀང་འཇིག་པར་

འགྱུར། །ཀེ་མ་ལུས་འདི་མི་ཐློགས་པར། །སློང་ཞིང་རྣམ་ཤེས་དང་བལ་ན། །དུར་ཁྲློད་

བློར་བའི་མགལ་དུམ་ལར། །ས་ཡི་སེང་དུ་འགེལ་བར་འགྱུར། །རྒྱུན་དུ་ནད་ཀིས་

མངློན་གདུངས་ཤིང་། །རག་ཏུ་མི་གཙང་འཛག་པ་དང་། །རྒ་དང་འཆི་བས་ཚེར་

འགིབ་པའི། །ལུས་འདི་དློར་བ་ཅིར་མི་རུང་། །མྱུར་དུ་འཇིག་ཅིང་ན་བ་དང་། །རྣག་

དང་ལྡན་པའི་ལུས་འདི་ཡིས། །གྲུབ་དང་བདེ་བ་བླ་མེད་པ། །ཞི་མཆློག་དློན་དུ་གཉེར་

བར་གིས། །དགུན་ཀ་དང་ནི་དཔྱིད་ཀ་དང་། །དབར་ཀ་འདི་དག་བའློ་ཞེས། །བིས་པ་

རྣམ་པར་སེམས་བེད་པས། །བར་ཆད་མཐློང་བར་མ་གྱུར་ཏློ། །བུ་དང་ནློར་ཕྱུགས་

འབློར་པ་ལ། །མི་ཡི་ཡིད་ནི་རྣམ་ཆགས་པ། །འཆི་བདག་གིས་ནི་བླངས་ནས་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

འགློ། །ཉལ་གློང་ཆུ་བློས་བདས་པ་བཞིན། །འཆི་བའི་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །བུ་རྣམས་

སྐབས་སུ་མི་འགྱུར་ཞིང་། །ཕ་ཡང་མ་ཡིན་གཉེན་འདུན་མིན། །ཁློད་ལ་སྐབས་སུ་

འགྱུར་བ་མེད། །འདི་ནི་བ་བ་བས་ཟིན་དློན་འདི་བ། །དེ་དག་བས་ནས་བདག་གིས་

འདི་བ་ཞེས། །དེ་ལར་མི་འདི་ཡློངས་སུ་ཤློམ་པ་ན། །རྒ་དང་ནད་བཅས་འཆི་བས་

མངློན་དུ་བཅློམ། །དེ་ལར་རག་ཏུ་ཏིང་འཛིན་ལ་དགའ་མཉམ་པར་ཞློག །བརློན་པ་

བསྐེད་ལ་སྐེ་དང་རྒ་བའི་མཐའ་མ་ལློས། །བདུད་རྣམས་སེ་དང་བཅས་པ་མངློན་པར་

ཟིལ་གནློན་ལ། །དགེ་སླློང་དག་གློ་སྐེ་ཤིའི་ཕ་རློལ་འགློ་བར་གིས། །མི་རག་པའི་

ཚོམས་ཏེ་དང་པློའ ློ། །  ། །

༼གཉིས་པ་འདློད་པའི་ཚོམས།༽

ཀུན་རློག་ལས་ནི་འདློད་སྐེས་པས། །འདློད་པའི་ར་བར་ཤེས་གིས་ལ། །ཁློད་

ནི་ཀུན་རློག་མ་བེད་དང་། །དེས་ན་ཁློད་ལ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །འདློད་པ་རྣམས་ལས་མ་

ངན་སྐེ། །འདློད་པ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་འབྱུང་། །འདློད་པ་དག་ནི་རྣམ་སངས་

ན། །མ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད། །དགའ་བ་རྣམས་ལས་མ་ངན་སྐེ། །དགའ་བ་

རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་འབྱུང་། །དགའ་བ་དག་ནི་རྣམ་སངས་ན། །མ་ངན་མེད་ཅིང་

འཇིགས་པ་མེད། །འདློད་དགའི་རྣམ་སིན་སྡུག་བསལ་དེ། །དང་པློ་མངར་ལ་འབས་བུ་

ཚ། །མེ་སྒློན་ལག་ནས་མ་བློར་བ། །མཇུག་ཏུ་བིས་པ་སེག་བེད་བཞིན། །ནློར་བུའི་རྣ་

ཆ་བུ་དང་བུ་མློ་ལ། །ཡློངས་སུ་ཆགས་སེམས་གང་ཡིན་ལ་ལློས་ན། །ལྕགས་ཤིང་

གེས་མ་ལས་བས་ཆིང་མ་གང་། །དེ་དག་དམ་པློ་མིན་ཞེས་འཕགས་པས་

གསུངས། །འདློད་པའི་ཆིང་མ་གང་ཡིན་དེ་ལྷློད་ཀང་། །རབ་ཏུ་དགློལ་བར་དཀའ་ཞེས་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

འཕགས་པས་གསུངས། །བརན་རྣམས་འདློད་པའི་བདེ་ལ་མི་ལ་བར། །དེ་དག་

གཏུབས་ནས་མྱུར་དུ་འགློ་བར་བེད། །འཇིག་རེན་སྣ་ཚོགས་གང་དེ་འདློད་མིན་

གི། །སྐེས་བུའི་ཀུན་རློག་གང་ཡིན་འདློད་པ་ཡིན། །འཇིག་རེན་སྣ་ཚོགས་དེ་བཞིན་

གནས་ཀང་ནི། །འློན་ཀང་བརན་རྣམས་འདི་ལ་འདུན་པ་འདུལ། །མི་རྣམས་ལ་ནི་རག་

པའི་འདློད་པ་མེད། །འདློད་ཅན་གང་ལ་ཆགས་དེ་མི་རག་པས། །ཡང་སིད་མེད་ཕིར་

སེམས་ཀིས་རབ་སློངས་ལ། །འཆི་བའི ་གནས་མི་འགྱུར་བར་བློས་ཞེས་

གསུངས། །འདུན་པ་སྐེས་ཤིང་ཟད་པར་མི་བེད་དམ། །སེམས་ལ་སྐློན་མེད་པ་དང་

དྲན་པ་དང་། །འདློད་པ་རྣམས་ལ་སློ་སློར་མ་ཆགས་གང་། །དེ་ནི་གློང་དུ་འཕློ་བ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས། །མགར་བ་ཡིས་ནི་དངུལ་བཞིན་དུ། །བླློ་གློས་ལྡན་པས་རིམ་པ་

བཞིན། །སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་ཅུང་ཟད་ཙམ། །རང་གི་དྲི་མ་བསལ་བར་བ། །ལྷམ་

མཁན་གིས་ནི་ཀློ་བ་དང་། །ཡློངས་སུ་སྦངས་ནས་ལྷམ་བེད་ལར། །འདློད་པ་གང་དང་

གང་སངས་པ། །དེ་དེ་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ལྡན། །གལ་ཏེ་བདེ་བ་ཀུན་འདློད་ན། །འདློད་

པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སློངས། །འདློད་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སངས་པས། །མཆློག་

ཏུ་བདེ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཇི་སིད་འདློད་པའི་རེས་འབང་བ། །དེ་སིད་བར་དུ་ངློམས་

མི་འགྱུར། །དེ་ལས་གང་དག་ཤེས་རབ་ཀིས། །ལྡློག་བེད་དེ་དག་ཚིམ་པ་ཐློབ། །འདློད་

པས་ངློམས་པར་མི་འགྱུར་བས། །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་ངློམས་པ་བསྐེད། །ཤེས་རབ་

ཀིས་ནི་ངློམས་པའི་མི། །སིད་པའི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་རློ། །འདློད་ལ་ཆགས་པའི་མི་

གང་ཡིན། །དེ་དག་ཀེ་མ་ཆློས་མིན་དགའ། །ཅུང་ཟད་གསློན་པློར་འདུག་པ་ན། །བར་

ཆད་མཐློང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །བླློ་ངན་ལློངས་སྤློད་ཀིས་བཅློམ་པ། །ཕ་རློལ་ཚོལ་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

བར་མི་བེད་ཅིང་། །བསམ་བརླག་འདློད་ལ་སེད་པ་ཡིས། །བདག་དང་གཞན་ཡང་

ཕུང་བར་བེད། །ཀཱར་ཥཱ་པ་ཎའི་ཆར་བབ་ཀང་། །འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ངློམས་མི་

འགྱུར། །འདློད་པ་མནློག་ཆུང་ཉེས་མང་བར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཁློང་དུ་ཆུད། །ལྷ་

ཡི་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། །ལྷག་པར་དགའ་བར་མི་འགྱུར་གི། །རྫློགས་སངས་

རྒྱས་དང་ཉན་ཐློས་རྣམས། །སེད་པ་ཟད་པས་དགེས་པར་འགྱུར། །གངས་ཅན་དང་ནི་

མཉམ་པ་ཡི། །གསེར་གི་རི་བློ་ཡློད་གྱུར་ཀང་། །ནློར་དེས་གཅིག་ཀང་མི་ཚིམ་

པར། །རློགས་པར་གིས་ལ་ལེགས་པར་སྤློད། །གང་དག་སྡུག་བསལ་དེ་ཡི་རྒྱུར་ཤེས་

པ། །དེ་དག་ནམ་ཡང་འདློད་ལ་དགའ་མི་འགྱུར། །འཇིག་རེན་དག་ན་ཟུག་རྔུའི་རྒྱུར་

ཤེས་ནས། །དེ་དག་གདུལ་ཕིར་བསན་པ་སླློབ་པར་བེད། །འདློད་པའི་ཚོམས་ཏེ་

གཉིས་པའློ། །  ། །

༼གསུམ་པ་སེད་པའི་ཚོམས།༽

ལུས་ཅན་རྣམ་པར་རློག་པས་རབ་བཅློམ་ནས། །འདློད་ཆགས་མི་བཟད་

གཙང་བར་རེས་ལ་བས། །འདློད་ཆགས་ཕིར་ཞིང་རབ་ཏུ་འཕེལ་འགྱུར་ཏེ། །རང་གི་

འཆིང་བ་དེ་ཡིས་དམ་པློར་བེད། །གང་དག་རྣམ་རློག་ཉེ་བར་ཞི་དགའ་ཞིང་། །མི་སྡུག་

སློམ་པ་རག་ཏུ་དྲན་བེད་དེ། །དེ་ཡི་སེད་པ་རབ་ཏུ་སངས་པ་ཡིས། །རང་གི་འཆིང་བ་

དེ་དག་འདྲུལ་བར་བེད། །འདློད་པ་མུན་ནག་དྲ་བས་གཡློགས། །སེད་པའི་དགབ་

པས་བཀབ་པ་དང་། །བག་མེད་འཆིང་བས་བཅིངས་པ་དག །ཚེད་མར་ཆུད་པའི་ཉ་

དང་འདྲ། །སྐེས་བུ་བག་མེད་རབ་ཏུ་སྤློད་བེད་པ། །འཁྲི་ཤིང་བཞིན་དུ་སེད་པ་འཕེལ་

འགྱུར་ཞིང་། །རྒ་དང་འཆི་བའི་རེས་སུ་འགློ་འགྱུར་ཏེ། །མ་དྲུང་ནུ་ཞློ་འདློད་པའི་བེའུ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

དང་འདྲ། །མི་དག་དྲན་པར་བེད་དང་ཆགས་བེད་དང་། །ཡིད་བདེ་བ་ལ་རློག་པར་བེད་

པ་དག །དེ་ཡིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཁློར་བར་འཁམ། །ཚལ་ནང་འབས་བུ་འདློད་པའི་

སྤེའུ་དང་མཚུངས། །མི་གང་རག་ཏུ་བདེ་བར་འདློད་བེད་པ། །སྐེ་དང་རྒ་བར་ཉེ་བར་

འགློ་འགྱུར་ཞིང་། །སྐེ་དགུ་སེད་པ་རྣམས་ཀིས་མདུན་དུ་བདར། །རྒྱ་ནང་རི་བློང་

ཡློངས་སུ་རྒྱུག་པ་བཞིན། །སེད་པ་རྣམས་ཀིས་འདུད་པའི་སེམས་ཅན་དག །སིད་

དང་སིད་མིན་དག་ལ་སེམས་ཆགས་ཤིང་། །ཀུན་སྦློར་རློ་ལ་དགའ་བའི་བིས་པ་

རྣམས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡུག་བསལ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །སྐེ་བློ་གྲུབ་དང་བདེ་བ་དང་

བལ་ཞིང་། །བདུད་ཀི་སྦློར་བ་དག་དང་ལྡན་པ་དེ། །རྒ་དང་འཆི་བའི་རེས་སུ་འགློ་

འགྱུར་ཏེ། །མ་དྲུང་ནུ་ཞློ་འདློད་པའི་བེའུ་དང་འདྲ། །འདི་ན་སེད་པ་དེ་འདྲ་སློང་བེད་

པ། །སིད་དང་སིད་མིན་དག་ལ་སེད་བལ་ཞིང་། །དགེ་སླློང་སིད་པ་ཟིལ་གིས་གནློན་

བེད་པ། །ལྷག་མ་མེད་པར་ཡློངས་སུ་མ་ངན་འདའ། །གང་ཞིག་འཇིག་རེན་སང་དཀའ་

བའི། །སེད་པའི་བུད་མེད་འདིས་བཀློལ་བ། །དེ་ཡི་མ་ངན་འཕེལ་འགྱུར་ཏེ། །རྩྭ་ལ་

ཆར་པ་བབ་པ་བཞིན། །གང་ཞིག་འཇིག་རེན་སང་དཀའ་བའི། །སེད་པའི་བུད་མེད་

འདི་སློང་བ། །དེ་ཡི་མ་ངན་ལྡློག་འགྱུར་ཏེ། །པདྨ་ལས་ནི་ཆུ་ཐིགས་བཞིན། །དེ་ཕིར་

ཇི་སེད་འདིར་ལྷགས་པ། །ཁེད་ལ་སྨྲ་ཡིས་ཁེད་བདེ་ཤློག །ཨུ་ཤིར་ཕིར་ནི་རྩྭ་བཞིན་

དུ། །སེད་པ་རར་བཅས་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་། །སྐེས་བུ་སེད་པ་དང་འགློགས་ན། །ཡུན་

རིངས་དུས་སུ་འཁམ་འགྱུར་བས། །སེད་པ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་ཤིག་དང་། །མ་ངན་མེད་

ཅིང་འཇིགས་པ་མེད། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉེར་ལེན་ཅིང་། །ཡང་དང་ཡང་དུ་མངལ་དུ་

འཇུག །གནས་སྐབས་འགྱུར་དང་གཞན་འགྱུར་བས། །སེམས་ཅན་འློང་དང་འགློ་བར་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

བེད། །འདིར་ནི་སང་དཀའི་སེད་པ་དེ། །སློངས་ལ་ས་བློན་ཆློད་ཅིག་དང་། །དེ་ལ་སེད་

པ་མེད་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ནི་ཡང་དུ་འཁློར་མི་འགྱུར། །དལ་འབློར་ཆུད་ནི་མ་གཟན་

པར། །གང་གིས་ལྷ་དང་མི་རྣམས་སུ། །དློན་གཉེར་བཅིངས་ནས་འཇློག་བེད་

པ། །ཡུལ་ལ་སེད་པ་དེ་ལས་རྒློལ། །སེམས་ཅན་དམལ་བར་སྐེས་ན་ཡང་། །དལ་

འབློར་ཐལ་བས་འགློད་པར་འློང་། །གང་ཚེ་སིད་མཚོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ། །ཡུལ་ལ་སེད་

པ་འབས་ཀི་གཞི། །འཁྲི་ཤིང་དྲ་བས་ཁེབས་བེད་པ། །གདུང་བར་བེད་པ་མ་བཏུལ་

ན། །སྡུག་བསལ་འདི་ནི་ཡང་དང་ཡང་། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ལྡློག་མི་འགྱུར། །དཔེར་ན་

ལློན་ཤིང་རད་ནས་མ་བཏློན་ན། །བཅད་ཀང་ཕིར་ཞིང་སྐེ་བ་ཁློ་ནར་ཟད། །དེ་བཞིན་

སེད་པའི་ཕྲ་རྒྱས་མ་བཏློན་ན། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡུག་བསལ་འདི་མི་ལྡློག །དཔེར་ན་

བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་བས་པའི་མཚོན། །དེ་ཡིས་རྐུན་པློའི་མཐུ་ཡིས་བདག་གསློད་

ལར། །དེ་བཞིན་ནང་གི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སེད་པས་ལུས་ཅན་ཉེ་བར་གསློད་

པར་བེད། །དེ་ལར་སེད་ལས་སྡུག་བསལ་དག །འབྱུང་བའི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་གིས་

ཏེ། །སེད་སློངས་ཉེ་བར་ལེན་མེད་དང་། །དྲན་ལྡན་དགེ་སླློང་ཀུན་དུ་རྒྱུས། །སེད་པའི་

ཚོམས་ཏེ་གསུམ་པའློ། །  ། །

༼བཞི་པ་བག་ཡློད་པའི་ཚོམས།༽

བག་ཡློད་འཆི་མེད་གནས་ཡིན་ཏེ། །བག་མེད་པ་ནི་འཆི་བའི་གནས། །བག་

ཡློད་འཆི་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །བག་མེད་པ་ནི་རག་ཏུ་འཆི། །དེ་ཡི་ཁད་པར་དེ་རིག་

པས། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་བག་དང་ལྡན། །བག་ཡློད་པ་ལ་རབ་དགའ་བ། །འཕགས་

པའི་སྤློད་ཡུལ་དགའ་བ་ཡིན། །དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་སློམ་པ་དང་། །རག་ཏུ་ཕ་རློལ་གནློན་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

བརན་པའི། །བརན་པས་གྲུབ་བདེ་བླ་མེད་པའི། །མ་ངན་འདས་ལ་རེག་པ་ཡིན། །གང་

ཚེ་མཁས་པས་བག་ཡློད་པས། །བག་མེད་བཅློམ་པ་དེ་ཡི་ཚེ། །ཤེས་རབ་ཁང་

བཟངས་སེང་འཛེགས་ནས། །མ་ངན་མེད་པས་གདུང་བཅས་དང་། །བརན་རྣམས་རི་

བློའི་སློ་དག་ལ། །ས་སེངས་བིས་པ་རྣམས་ལ་ལ། །བརློན་འགྲུས་དང་ནི་བག་ཡློད་

དང་། །ཡང་དག་སློམ་དང་དུལ་བ་ཡིས། །མཁས་པས་གིང་དུ་བས་ནས་ནི། །ཆུ་བློ་

ཆེན་པློ་མངློན་དུ་བཟླློག །བརློན་འགྲུས་ལྡན་ཞིང་དྲན་དང་ལྡན་པ་དང་། །སྤློད་པ་

གཙང་ཞིང་བརགས་ནས་བེད་པ་དང་། །ཡང་དག་སློམ་དང་ཆློས་ཀིས་འཚོ་བ་

དང་། །བག་ཡློད་རྣམས་ཀི་གགས་པ་མངློན་པར་འཕེལ། །ལྷག་པའི་སེམས་ལ་བག་

བ་སེ། །ཐུབ་པའི་ཐུབ་གཞི་རྣམས་ལ་བསླབ། །ཉེར་ཞི་རག་ཏུ་དྲན་ལྡན་པའི། །སྐློབ་པ་

མ་ངན་མེད་པ་ཡིན། །དམན་པའི་ཆློས་ལ་མི་རེན་ཅིང་། །བག་མེད་པ་ལ་བརེན་མི་

བ། །ལློག་པར་ལ་ལ་འདློད་མེད་དང་། །འཇིག་རེན་འཕེལ་བར་མི་བའློ། །འཇིག་རེན་

པ་ཡི་ཡང་དག་ལ། །ཆེན་པློ་སུ་ལ་ཡློད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཚེ་རབས་སློང་དུ་ཡང་། །ངན་

འགློར་འགློ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །བག་མེད་པ་ལ་སྦློར་བེད་པ། །སྐེ་བློ་བིས་པ་བསམ་

བརླག་ཡིན། །ཚོང་དཔློན་ནློར་རྣམས་སྲུང་བ་ལར། །མཁས་པས་བག་དང་ལྡན་པར་

བ། །བག་མེད་པ་ལ་མི་སྦློར་ཞིང་། །འདློད་ལ་དགའ་བ་མི་སློགས་དང་། །རག་ཏུ་བག་

ཡློད་སེམས་བེད་པ། །ཟག་པ་ཟད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཐློབ་

ཀང་། །དུས་འདིར་བག་མེད་མི་བ་སེ། །རི་དགས་མ་ཡིས་སེང་གེ་ལར། །བག་མེད་

པ་དག་བསད་པར་འགྱུར། །བག་མེད་ཕ་རློལ་བུད་མེད་སེན་བེད་པའི། །མི་གང་ཡིན་

ལ་གནས་སྐབས་འདི་བཞི་འབྱུང་། །བསློད་ནམས་མི་ཐློབ་བདེ་བར་མི་ཉལ་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

དང་། །གསུམ་པ་སད་འགྱུར་བཞི་པ་དམལ་བར་འགྱུར། །བསློད་ནམས་མ་ཐློབ་སིག་

པའི་འགློ་བ་དང་། །འཇིགས་དང་བག་ཚ་ལྷན་ཅིག་བདེ་བ་ཆུང་། །རྒྱལ་པློའི་ཆད་པ་

ཆེན་པློས་གཅློད་འགྱུར་ཞིང་། །ལུས་ཞིག་སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་སུ་

འཚེད། །གང་ཞིག་བདག་བདེ་ལ་འདློད་པ། །དེས་ནི་གློང་མ་བཞིན་དུ་བ། །བིས་པའི་

ཤིང་ར་བཞིན་འགྱུར་བས། །བརན་པས་བརློན་འགྲུས་ཞན་མི་བ། །དཔེར་ན་བིས་པའི་

ཤིང་ར་དག །ལམ་ཆེན་བཟང་པློ་བློར་ནས་སུ། །ལམ་ངན་དག་ཏུ་འགློ་བེད་པས། །མིག་

ཆགས་སེམས་ཁློང་ཆུད་པ་ལར། །དེ་བཞིན་ཆློས་ནི་སངས་ནས་ཀང་། །ཆློས་མིན་

རེས་སུ་འཇུག་བེད་པའི། །བིས་པ་འཆི་བདག་དབང་འགློ་ཞིང་། །མིག་ཆགས་བཞིན་

དུ་བཅློམ་པ་འཐློབ། །གང་ཞིག་བ་བ་རྣམས་སངས་ནས། །མི་བ་བ་དག་བེད་པ་

དང་། །བག་མེད་པ་ཡིས་རླློམ་བེད་པ། །དེ་དག་རྣམས་ཀི་ཟག་པ་འཕེལ། །གང་གིས་

ཟག་པ་འཕེལ་འགྱུར་བ། །དེ་ཡི་ཟག་མེད་རྒྱང་མ་ན། །གང་ཞིག་ལུས་གཏློགས་དྲན་

པ་དག །རག་ཏུ་ལེགས་པར་བརམས་པ་དང་། །བ་བ་མ་ཡིན་མི་བེད་ཅིང་། །རྒྱུན་དུ་

བ་བ་བེད་པ་དང་། །དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པ་དེའི། །ཟག་པ་རྣམས་ནི་ཟད་པར་

འགྱུར། །གང་གི་ཟག་པ་ཟད་གྱུར་པ། །དེས་ནི་ཟག་མེད་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཇི་ཙམ་

མང་དུ་སྨྲ་བེད་པ། །དེ་དག་དམ་ཆློས་འཛིན་མ་ཡིན། །གང་དག་འདི་ན་ཐློས་ཉུང་

ཡང་། །ལུས་ཀིས་ཆློས་དག་མངློན་སུམ་བས། །གང་དག་ཆློས་ལ་བག་བེད་པ། །དེ་

དག་དམ་ཆློས་འཛིན་པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་རིགས་བཅས་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་ནི། །བག་མེད་

མི་དག་དེ་ལར་བེད་མི་འགྱུར། །དཔེར་ན་ཕྱུགས་རྫིས་གཞན་གི་ཕྱུགས་བགངས་

ལར། །དེ་དག་དགེ་སྦློང་སྐལ་བ་ཐློབ་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་རིགས་བཅས་ཉུང་དུ་སྨྲ་བེད་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ཀང་། །ཆློས་ཀི་རེས་སུ་ཆློས་ལ་སྤློད་པ་དང་། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་སློང་

བེད་པ། །དེ་དག་དགེ་སྦློང་སྐལ་བ་ཐློབ་པ་ཡིན། །བག་ཡློད་བསགས་པ་རློད་བེད་

ཅིང་། །རག་ཏུ་བག་མེད་ལ་སློད་པས། །བག་ཡློད་མཆློད་སྦིན་བརྒྱ་པ་ཡང་། །ལྷ་

རྣམས་ནང་ན་གཙོ་བློར་གྱུར། །བ་བ་བས་རུང་མ་བས་རུང་། །མཁས་པ་བག་ཡློད་

བསགས་པ་བརློད། །བག་དང་བཅས་པའི་མཁས་པ་ཡིས། །དློན་གཉིས་རབ་ཏུ་ལེན་

པར་བེད། །ཚེ་འདིའི་དློན་ནི་གང་ཡིན་དང་། །ཕི་མའི་དློན་ནི་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་

བརན་པས་རློགས་པས་ན། །མཁས་པ་ཞེས་ནི་བརློད་པ་ཡིན། །དགེ་སླློང་བག་ཡློད་ལ་

དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལ་བས། །བདག་ཉིད་ངན་འགློ་ལས་འདྲེན་

ཏེ། །འདམ་རྫབ་ལས་ནི་གང་ཆེན་བཞིན། །དགེ་སླློང་བག་ཡློད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་

མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལ་བས། །སིག་པའི་ཆློས་རྣམས་སྤྲུལ་པར་བེད། །རླུང་གིས་ལློན་

ཤིང་ལློ་མ་བཞིན། །དགེ་སླློང་བག་ཡློད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལ་

བས། །ཀུན་དུ་སྦློར་བ་ཕྲ་སློམ་དག །མེ་ཡིས་བསེགས་པ་བཞིན་དུ་འགློ། །དགེ་སླློང་

བག་ཡློད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལ་བས། །ཀུན་དུ་སྦློར་བ་ཀུན་

ཟད་པ། །རིམ་གིས་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར། །དགེ་སླློང་བག་ཡློད་ལ་དགའ་

ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལ་བས། །འདུ་བེད་ཉེར་ཞི་ཞི་བ་ཡི། །ཞི་བའི་གློ་

འཕང་སློ་སློར་རློགས། །དགེ་སླློང་བག་ཡློད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་

ལ་བ། །མ་ངན་འདས་དང་ཉེ་བའི་ཕིར། །ཡློངས་སུ་ཉམས་འགྱུར་མི་སིད་དློ། །བརློན་

འགྲུས་ལྡན་ཞིང་བག་ཡློད་དང་། །ཆློས་སྤློད་ལེགས་པར་སྤློད་བེད་པ། །འཇིག་རེན་

འདི་དང་ཕ་རློལ་དུ། །ཆློས་སྤད་པ་ཡིས་བདེ་བ་ཐློབ། །ཞི་ཕིར་བསླབ་པ་ལ་བརེན་



  13  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

དང་། །རློལ་བ་དང་ནི་བརློན་འགྲུས་སྐེད། །མི་དྲན་པ་དང་བག་མེད་དང་། །བརློན་

འགྲུས་ཆུང་དང་ཀུན་སློམ་མེད། །གཉིད་དང་སློམ་དང་གཡེང་བ་སེ། །འདི་དག་བསླབ་

པའི་བར་ཆད་པས། །ཁེད་ཀིས་ཡན་ལག་དེ་རློགས་ལ། །དྲན་པ་ཆུད་ནི་མ་གཟན་

ཅིག །དགེ་སླློང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་བ་དང་། །བག་ཡློད་པ་ལ་དགའ་བ་ཡིས། །ཀུན་

རློགལེགས་པར་མཉམ་ཞློག་སེ། །རང་གི་སེམས་ནི་རེས་སུ་སྲུངས། །བརམ་པར་བ་

ཞིང་དབྱུང་བར་བ། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་འཇུག་པར་བ། །འདམ་བུའི་ཁིམ་ལ་གང་

ཆེན་བཞིན། །འཆི་བདག་སེ་ནི་གཞློམ་པར་བ། །གང་ཞིག་ཆློས་འདུལ་འདི་ཉིད་

ལ། །བག་དང་ལྡན་པར་སྤློད་བེད་པ། །སྐེ་བའི་འཁློར་བ་རབ་སངས་ནས། །སྡུག་

བསལ་ཐ་མར་བེད་པར་འགྱུར། །བག་ཡློད་པའི་ཚོམས་ཏེ་བཞི་པའློ། །  ། །

༼ལྔ་པ་སྡུག་པའི་ཚོམས།༽

སྡུག་པ་རྣམས་ལས་མ་ངན་སྐེ། །སྡུག་པ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་སྐེ། །སྡུག་

པ་དག་ནི་རྣམ་སངས་ན། །མ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད། །སྡུག་གུ་མ་ལས་མ་ངན་

སྐེ། །སྡུག་ལས་སྡུག་བསལ་སྡུག་ལས་འཇིགས། །སྡུག་གུ་མ་དག་གཞན་གྱུར་ན། །ཡི་

མུག་འགྱུར་བ་ཐློབ་པར་བེད། །འཇིག་རེན་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་། །མ་ངན་སྨྲེ་

སགས་འདློན་པ་ཇི་སེད་པ། །དེ་དག་སྡུག་པ་དག་ལས་རེན་ཏེ་འབྱུང་། །སྡུག་པ་སངས་

ན་དེ་དག་ཡློད་མི་འགྱུར། །གང་ཕིར་འཇིག་རེན་འགའ་ནའང་སྡུག་མེད་པ། །གང་ཡིན་

དེ་དག་བདེ་ཞིང་མ་ངན་མེད། །དེ་བས་གདུང་མེད་རྡུལ་བལ་དློན་གཉེར་བས། །ནམ་

ཡང་སྡུག་པར་བེད་པ་མི་བའློ། །སྡུག་པ་མ་མཐློང་སྡུག་བསལ་ལ། །མི་སྡུག་མཐློང་

ནའང་དེ་བཞིན་པས། །ནམ་ཡང་སྡུག་དང་ཕྲད་མི་བ། །མི་སྡུག་དང་ཡང་ཕྲད་མི་
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བ། །སྡུག་པ་དང་ནི་བེ་བལ་དང་། །མི་སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡིས། །གང་གིས་མི་དག་

རྒས་བེད་པའི། །མ་ངན་མི་བཟད་སྐེ་བར་འགྱུར། །སྡུག་པ་ཤི་བར་གྱུར་པ་ན། །གཉེན་

འདུན་མཛའ་བཤེས་མང་པློ་དག །ཡུན་རིངས་དུས་སུ་མ་ངན་དང་། །སྡུག་དང་བལ་

བས་སྡུག་བསལ་འགྱུར། །གང་ལ་སྡུག་དང་སྡུག་མིན་མེད། །དེ་ལ་མདུད་པ་ཡློད་མིན་

པས། །དེ་ལས་སྡུག་ཉིད་སིག་ཅན་ལ། །སྡུག་པར་བེད་པ་མི་བའློ། །སྡུག་ལ་བལས་ཏེ་

དློན་བཏང་ནས། །བདེ་སྦློར་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། །བདག་ཉིད་མི་བདེའི་སྦློར་

ལྡན་དག །བདེ་སྦློར་དློན་ལྡན་རྣམས་ལ་སློན། །གཟུགས་སྡུག་བདེ་བས་བསམས་པ་

དག །ལྷ་མི་སློ་སློའི་རིས་དག་ཏུ། །སིག་པ་བེད་ཅིང་ཡློངས་ཉམས་ནས། །རྒ་དང་འཆི་

བའི་དབང་དུ་འགློ། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །བག་ཡློད་གཟུགས་སྡུག་

སློང་བེད་པ། །དེས་ནི་སང་དཀའ་བདུད་ཟས་དང་། །སིག་པའི་ར་བའང་དྲུངས་ནས་

ཕྱུང་། །ལེགས་མིན་ལེགས་པའི་ཚུལ་དང་ནི། །སྡུག་མིན་སྡུག་པའི་ཚུལ་གིས་

དང་། །སྡུག་བསལ་བདེ་བའི་ཚུལ་གིས་སུ། །བག་མེད་རྣམས་ནི་མངློན་དུ་

འཇློམས། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་དགའ་བེད་ན། །ཉེས་པར་བེད་པས་བདེ་བ་དག །བདེ་

བླག་ཁློ་ནར་མི་འཐློབ་པས། །འདི་ནི་སིག་ལ་གཞུག་མི་བ། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་དགའ་

བེད་ན། །ལེགས་པར་བེད་པས་བདེ་བ་དག །བདེ་བླག་ཁློ་ནར་ཐློབ་འགྱུར་བས། །འདི་

ནི་སིག་ལ་གཞུག་མི་བ། །དཔེར་ན་དགློན་པའི་གློང་ཁེར་དག །བརན་པའི་འློབས་

ཀིས་བསྐློར་བ་དག །གལ་ཏེ་བདག་ལ་དགའ་བེད་ན། །འདི་ནི་བསྲུང་བས་ལེགས་

པར་བསྲུང་། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་དགའ་བེད་ན། །ཐུན་གསུམ་གང་ཡང་རུང་བ་

ལ། །མཁས་པས་མེལ་ཚེ་བ་བ་ཡིས། །འདི་ནི་ས་བས་ལེགས་པར་ས། །དཔེར་ན་
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དགློན་པའི་གློང་ཁེར་དག །ཕི་ནང་སྲུང་བར་བེད་པ་ལར། །དལ་འབློར་ཆུད་ནི་མི་ཟློས་

པ། །དེ་ལར་བདག་ནི་བསྲུང་བར་བ། །སེམས་ཅན་དམལ་བར་སྐེས་ན་ཡང་། །དལ་

འབློར་ཐལ་བས་འགློད་པར་འློང་། །ཕློགས་རྣམས་ཀུན་དུ་སེམས་ཀིས་ཡློངས་

བརགས་ཀང་། །བདག་ལས་ཆེས་སྡུག་འགའ་ཡང་མ་མཐློང་བ། །དེ་ལར་སློ་སློར་

གཞན་ལའང་རང་སྡུག་པས། །དེ་ཕིར་བདག་དགས་གཞན་ལ་གནློད་མི་བ། །ཐམས་

ཅད་ལ་ཡང་སློག་ནི་སྡུག །ཐམས་ཅད་ཆད་པས་འཇིགས་པ་ན། །རང་གི་ཉམས་ལས་

དཔག་གིས་ཏེ། །བརེག་པར་མི་བ་གསད་མི་བ། །རྒྱང་ཐག་བཅད་པར་སྤྱུགས་པའི་

མི། །རིང་ནས་ཉེ་ཞློ་མེད་འློངས་ནས། །གཉེན་བཤེས་མཛའ་བློ་ལྷགས་ནས་སུ། །ཨ་

ལ་ལ་ཞེས་མངློན་པར་དགའ། །དེ་བཞིན་བསློད་ནམས་བས་པའི་མི། །འཇིག་རེན་འདི་

ནས་ཕ་རློལ་དུ། །ཕིན་ཚེ་གཉེན་བཞིན་བསློད་ནམས་དག །འློངས་ནས་མངློན་པར་

དགའ་བར་བེད། །དེ་བས་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་གི། །ཆེད་དུ་བསློད་ནམས་བསགས་

པར་གིས། །བསློད་ནམས་འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་དུ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་གནས་སུ་

འགྱུར། །གང་ཞིག་ལེགས་སྤད་སྤློད་བེད་པའི། །དགེ་ལ་ལྷ་རྣམས་སློད་པར་

བེད། །འདི་ནའང་སད་པར་མི་འགྱུར་ལ། །མཐློ་རིས་སུ་ཡང་དགའ་བ་འཐློབ། །ཆློས་

གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་བདེན་པར་སྨྲ། །རང་གི་བ་

བ་བེད་པ་ལ། །སྐེ་བློ་གཞན་རྣམས་དགའ་བར་བེད། །རང་གི་དློན་ནི་བེད་པ་ལ། །འདི་

ལར་གཞན་རྣམས་དགའ་འགྱུར་ཞིང་། །མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བསགས་པ་དང་། །ཕ་

རློལ་དུ་ཡང་བདེ་འགློར་འགྱུར། །གཏམ་ན་གནང་བའི་ཚིག་སྨྲ་དང་། །མི་རིགས་སྤློད་

ལས་བཟླློག་པ་ལ། །དམ་པ་རྣམས་ནི་དགའ་བར་བེད། །དམ་པ་མ་ཡིན་དགའ་མི་
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འགྱུར། །དེ་བས་མཆློག་དང་མཆློག་མིན་པ། །ཤི་འཕློས་བལ་བར་གྱུར་པ་ན། །དམ་

པ་མ་ཡིན་དམལ་བར་འགློ། །དམ་པ་མཐློ་རིས་འགློ་བར་འགྱུར། །སྡུག་པའི་ཚོམས་

ཏེ་ལྔ་པའློ། །  ། །

༼དྲུག་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཚོམས།༽

བསགས་པར་འགྱུར་དང་ནློར་འཐློབ་དང་། །ཕ་རློལ་བདེ་འགློར་དགའ་འགྱུར་

བའི། །བདེ་བ་གསུམ་པློ་དློན་གཉེར་བའི། །མཁས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བར་

བ། །འཕགས་དང་མཐློང་བ་ཕུན་ཚོགས་དང་། །འཇིག་རེན་ཞི་བ་རེན་འགྱུར་

བའི། །གནས་གཞན་འདི་དག་མཐློང་བ་ཡི། །མཁས་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བར་

བ། །ལུས་ལ་ཡློངས་སུ་གདུང་མེད་པར། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀིས་ནི་བདེ་བ་འཐློབ། །མཚན་

མློ་བདེ་བར་ཉལ་བ་དང་། །སད་པ་ན་ཡང་དགའ་བར་འགྱུར། །སྦིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་

ལྡན་པ་དག །མཁས་པས་བས་པའི་བསློད་ནམས་ཀིས། །འདི་དང་ཕ་རློལ་དག་ཏུ་

ཡང་། །རག་ཏུ་བདེ་བ་འཐློབ་པར་འགྱུར། །རྒན་པའི་བར་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་དགེ། །དད་

ལ་རབ་ཏུ་གནས་ན་ལེགས། །མི་ཡི་རིན་ཆེན་ཤེས་རབ་སེ། །བསློད་ནམས་ཆློམ་པློས་

དབློག་པར་དཀའ། །དགེ་སླློང་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་ཤིང་། །དབང་པློ་རྣམས་ཀང་

བསམས་པ་དང་། །ཟས་ཀི་ཚོད་ནི་རིག་པ་དང་། །མི་ཉལ་བ་ལ་འབད་པ་སེ། །དེ་ལར་

གནས་པར་བརློན་པ་དང་། །ཉིན་མཚན་སློམ་ལས་མི་བེད་པ། །མ་ངན་འདས་དང་ཉེ་

བའི་ཕིར། །ཡློངས་སུ་ཉམས་འགྱུར་མི་སིད་དློ། །མི་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་གནས་

ནས། །སེམས་དང་ཤེས་རབ་སློམ་པ་ལ། །བརློན་ཞིང་ངེས་གནས་དགེ་སླློང་

གིས། །སྡུག་བསལ་ཟད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དེ་ཕིར་རག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །ཏིང་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

འཛིན་རེས་སུ་བསྲུང་བ་དང་། །ལྷག་མཐློང་ལ་ནི་བསླབ་པ་དང་། །ཤེས་བཞིན་སློ་

སློར་དྲན་པར་བ། །དེས་ནི་ཀུན་སྦློར་ཟད་བས་ནས། །ཡིད་བལ་ལྷག་མ་མེད་འགྱུར་

ཏེ། །ལུས་ཞིག་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ཡིས། །བགང་དུ་མེད་པའི་མ་ངན་འདས། །གང་ཞིག་

ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་དང་། །ཤེས་རབ་འདི་གསུམ་ལེགས་བསློམས་ཏེ། །ཤིན་ཏུ་

དྲི་མེད་མཐར་ཕིན་ཅིང་། །གདུང་མེད་ཡང་སིད་ཟད་འགྱུར་དང་། །ཆགས་པའི་འཆིང་

ལས་རྣམ་གློལ་ཞིང་། །ལུས་སངས་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་དང་། །བདུད་ཀི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་དག །ཉི་མ་བཞིན་དུ་ལམ་མེར་འབར། །དགེ་སླློང་ཕི་དང་ནང་ཉིད་ལ། །བག་

མེད་རླློམ་པར་བེད་པ་ཡི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་རྣམས། །ཡློངས་སུ་

རྫློགས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །སྤིན་གིས་ཁེབས་ལས་ཆར་འབབ་ཅིང་། །ནམ་ཐང་བ་

ལས་ཆར་མི་འབབ། །དེ་བས་ཁེབས་པ་སློལ་ཅིག་དང་། །འདི་ལར་ཆར་པ་འབབ་མི་

འགྱུར། །དེ་ལར་རག་ཏུ་མཐློང་བ་དང་། །དགེ་སླློང་ཚུལ་ཁྲིམས་སློམ་པ་ཡིས། །མ་ངན་

འདས་པར་འགློ་བའི་ལམ། །མྱུར་བ་ཁློ་ནར་རྣམ་པར་འདག །མེ་ཏློག་དྲི་ནི་རྫི་ཕློགས་

མིན་མི་འགློ། །ར་བ་རྒྱ་སློས་ཙནྡན་རྣམས་ཀང་མིན། །དམ་པའི་དྲི་ནི་རྫི་ཕློགས་མི་

འགློ་སེ། །ཕློགས་རྣམས་ཀུན་དུ་མི་མཆློག་དྲི་ཡིས་ཁབ། །རྒྱ་སློས་དང་ནི་ཙནྡན་

དང་། །ཨུཏྤ་ལ་དང་མ་ལི་ཀ །སློས་ཀི་རིགས་ནི་འདི་དག་པས། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་

བསུང་ཕུལ་དུ་ཕིན། །རྒྱ་སློས་ཙནྡན་གང་ཡིན་པའི། །དྲི་བསུང་འདི་ནི་ཆུང་ངུ་

ན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་དྲི་བསུང་གང་། །དེས་ནི་འདི་དང་མཐློ་རིས་ཁབ། །དེ་ལར་

བག་ཡློད་གནས་བ་ཞིང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པར་བ། །ཡང་དག་ཤེས་པས་

རྣམ་གློལ་ན། །བདུད་ཀི་ལམ་ནི་རེད་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་བདེ་བར་འགློ་ལམ་སེ། །རྣམ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

པར་དག་བེད་ལམ་འདི་ལ། །རབ་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་བསློམས་ནས་ཀང་། །བདུད་ཀི་འཆིང་

བ་སང་བར་གིས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀི་ཚོམས་ཏེ་དྲུག་པའློ། །  ། །

༼བདུན་པ་ལེགས་པར་སྤད་པའི་ཚོམས།༽

ལུས་ཀིས་ཉེས་པར་སྤློད་སང་ཞིང་། །ལུས་ཀིས་ལེགས་སྤད་སྤད་པའི་

ཕིར། །ལུས་ཀི་ཉེས་ཆེན་ལས་བསྲུངས་ན། །ལུས་ནི་བསམ་པ་བས་པར་འགྱུར། །ངག་

གིས་ཉེས་པར་སྤློད་སང་ཞིང་། །ངག་གིས་ལེགས་སྤད་སྤད་པའི་ཕིར། །ངག་གི་ཉེས་

ཆེན་ལས་བསྲུངས་ན། །ངག་ནི་བསམ་པ་བས་པར་འགྱུར། །ཡིད་ཀིས་ཉེས་པར་སྤློད་

སང་ཞིང་། །ཡིད་ཀིས་ལེགས་སྤད་སྤློད་པའི་ཕིར། །ཡིད་ཀི་ཉེས་ཆེན་ལས་བསྲུངས་

ན། །ཡིད་ནི་བསམས་པ་བས་པར་འགྱུར། །ལུས་ཀིས་ཉེས་པར་སྤློད་སང་ཞིང་། །ངག་

གིས་ཉེས་པར་སྤློད་པ་སང་། །ཡིད་ཀིས་ཉེས་པར་སྤློད་སང་ཞིང་། །སྐློན་གཞན་ལྡན་

པ་གང་ཡིན་སང་། །ལུས་ཀིས་དགེ་བ་རྣམས་བ་ཞིང་། །ངག་གིས་དགེ་བ་ཕལ་ཆེན་

བ། །ཡིད་ཀིས་དགེ་བ་རྣམས་བ་ཞིང་། །ཚད་མེད་བཞི་དང་ལྡན་པར་བ། །ལུས་ཀིས་

དགེ་བ་རྣམས་བ་ཞིང་། །ངག་དང་ཡིད་ཀིས་བས་ན་ནི། །འདི་དང་ཕ་རློལ་དག་ཏུ་

ཡང་། །རག་ཏུ་བདེ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །རག་ཏུ་ལུས་ནི་བསམས་པའི་ཕིར། །ཐུབ་པ་

འཚེ་བ་མེད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་འཆི་མེད་གནས་འགློ་ཞིང་། །གང་དུ་སློང་ནའང་མ་ངན་

མེད། །རག་ཏུ་ངག་ནི་བསམས་པའི་ཕིར། །ཐུབ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་འཆི་

མེད་གནས་འགློ་ཞིང་། །གང་དུ་སློང་ནའང་མ་ངན་མེད། །རག་ཏུ་ཡིད་ནི་བསམས་པའི་

ཕིར། །ཐུབ་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡིན། །དེ་ནི་འཆི་མེད་གནས་འགློ་ཞིང་། །གང་དུ་སློང་

ནའང་མ་ངན་མེད། །བརན་པ་རྣམས་ཀིས་ལུས་བསམ་ཞིང་། །བརན་པ་རྣམས་ཀིས་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

ངག་ཀང་བསམ། །བརན་པ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་བསམ་ཞིང་། །བརན་པས་ཀུན་དུ་

བསམས་བས་ན། །དེ་དག་འཆི་མེད་གནས་འགློ་ཞིང་། །གང་དུ་སློང་ནའང་མ་ངན་

མེད། །ལུས་ཀི་སློམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ངག་གི་སློམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀི་སློམ་

པའང་ལེགས་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སློམ་པ་ལེགས། །ཀུན་དུ་བསམས་པའི་དགེ་

སླློང་ནི། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་འགློལ། །ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་

རྣམས་ལེགས་བསམས་ཏེ། །ལུས་ཀིས་མི་དགེ་བ་དག་སྤད་མི་བ། །ལས་ལམ་

གསུམ་པློ་འདི་དག་རྣམ་སྦངས་ན། །དྲང་སློང་གསུངས་པའི་ལམ་ནི་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ལེགས་པར་སྤད་པའི་ཚོམས་ཏེ་བདུན་པའློ། །  ། །

༼བརྒྱད་པ་ཚིག་གི་ཚོམས།༽

གང་དག་བས་བཞིན་མ་བས་ཟེར་བ་དང་། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དམལ་བར་འགློ་

བར་འགྱུར། །མི་དེ་གཉིས་ཀ་འདྲ་བ་ཕ་རློལ་དུ། །སློང་ནས་དམན་པའི་ཆློས་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར། །སྐེས་བུ་སྐེས་པའི་ཁ་ནས་ནི། །ཚིག་ངན་སྨྲ་བར་བེད་པ་ཡི། །ཚིག་གི་

ས་རེ་སྐེས་གྱུར་ནས། །བདག་ཉིད་གཅློད་པར་བེད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་སད་འློས་

སྐེ་བློ་སློད་བེད་དང་། །བསློད་འློས་སྐེ་བློ་རྣམ་པར་སད་བེད་པ། །དེ་ནི་ཁ་ཡིས་འཐབ་

ཀྲློལ་ཀུན་སློགས་ཤིང་། །འཐབ་ཀྲློལ་ཅན་གང་དེས་ནི་བདེ་མི་འཐློབ། །གང་འདིར་ཆློ་

ལློས་རང་ནློར་འཕམ་བེད་པ། །འཐབ་གློལ་དེ་ནི་ཆུང་ཟད་ཙམ་དུ་ཟད། །གང་ཞིག་བདེ་

བར་གཤེགས་ལ་ཡིད་འཁྲུག་པ། །དེ་འདིར་འཐབ་ཀྲློལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཡིན། །ངག་

ཡིད་འཕགས་པས་སད་པའི་སིག་བསེན་ན། །བེ་བར་ཆུ་བུར་ཅན་དང་སློང་ཕྲག་

ནི། །བཞི་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཆུ་བུར་རློལ་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་དམལ་བ་རྣམས་སུ་འགློ་
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བར་འགྱུར། །སིག་པའི་སེམས་ཀིས་མ་ཉེས་སྐློན་བརློད་པ། །བདག་ཉིད་གསད་ཕིར་

དམལ་བ་སེལ་བར་ཟད། །སློབས་ལྡན་ཉེས་པ་དག་ནི་བཟློད་བེད་ཅིང་། །དེ་ལ་སེམས་

ཀང་འཁྲུག་པར་མི་བེད་དློ། །བསམ་བརླག་གང་ཞིག་སིག་ཅན་གི། །ལ་ལ་བརེན་ནས་

འཕགས་པ་ནི། །དག་བཅློམ་ཆློས་ཀིས་འཚོ་བ་དང་། །བསན་པ་སློང་བར་བེད་པ་

དག །སྨིག་མ་འབྲུ་ཆགས་ལ་བུར་ནི། །དེ་ནི་རང་གི་འབས་བུས་གསློད། །ཚིག་བཟང་

ཁློ་ན་སྨྲ་བ་ཡི། །སིག་པ་ཅན་དག་སྨྲ་མི་བ། །སིག་ཅན་གདུང་བེད་སྨྲ་བ་བས། །ཚིག་

བཟང་སྨྲ་བར་བེད་པ་རུང་། །བིས་པ་སིག་ཅན་སྨྲ་བེད་པ། །སྨྲ་བའི་ཚེ་ན་འཆིང་འགྱུར་

ལ། །གལ་ཏེ་སྨྲ་ན་གཞན་སློང་བ། །དེ་དག་འཕགས་པ་མི་གསུང་ངློ་། །དགེ་སླློང་དག་

ནི་བསམས་པ་དང་། །དལ་བུས་སྨྲ་ཞིང་རླློམ་པ་མེད། །གང་ཞིག་ཆློས་ལྡན་དློན་སློན་

པ། །དེ་ནི་སན་པར་སྨྲ་བ་ཡིན། །ལེགས་པར་སྨྲ་བ་མཆློག་ཅེས་འཕགས་པ་

གསུངས། །སན་སྨྲ་མི་སན་མ་ཡིན་དེ་གཉིས་པ། །བདེན་སྨྲ་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་དེ་

གསུམ་པ། །ཆློས་སྨྲ་ཕལ་པ་མ་ཡིན་བཞི་པ་དེའློ། །ཚིག་དེ་རྣམས་ནི་སྨྲ་བ་ཞིང་། །གང་

གིས་བདག་ཀང་མི་གདུང་ལ། །ཕ་རློལ་ལ་ཡང་གནློད་མེད་པའི། །ཚིག་དེ་ལེགས་

པར་སྨྲ་བར་བ། །གང་གིས་མངློན་པར་དགའ་འགྱུར་ཞིང་། །གང་གིས་སིག་པ་མི་སྐེད་

དང་། །སྨྲས་པས་ཕ་རློལ་དགའ་འགྱུར་བའི། །སན་ཚིག་ཁློ་ན་སྨྲ་བར་བ། །བདེན་པའི་

ཚིག་ནི་བདུད་རི་སེ། །བདེན་པའི་ཚིག་ནི་བླ་མེད་ཡིན། །དློན་དང་ཆློས་ལ་རབ་གནས་

པ། །བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་དམ་པ་གསུངས། །སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་

ཕིར། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གསུངས་ཚིག་གང་། །བདེན་པ་མ་ངན་འདས་འགློ་

བའི། །ཚིག་དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན། །ཚིག་གི་ཚོམས་ཏེ་བརྒྱད་པའློ། །  ། །
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༼དགུ་པ་ལས་ཀི་ཚོམས།༽

ཆློས་གཅིག་ལས་ནི་རབ་འདས་ཤིང་། །འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་བཅློམ་པ་

ཡི། །ལུས་ཅན་བརྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིས། །སིག་པ་མི་བ་ཅི་ཡང་མེད། །ལྕགས་སློང་མེ་ལྕེ་

འབར་འདྲ་བ། །ཟློས་པར་གྱུར་པ་ཆེས་བླ་ཡི། །ཚུལ་འཆལ་ལེགས་པར་མི་སློམ་

པས། །ཡུལ་འཁློར་བསློད་སློམས་བཟར་མི་རུང་། །ཁློད་ནི་སྡུག་བསལ་གིས་

འཇིགས་ཤིང་། །ཁློད་ལ་སྡུག་བསལ་མི་སྡུག་ན། །མངློན་སུམ་དག་གམ་ལློག་ཏུའང་

རུང་། །སིག་པ་ཅན་གི་ལས་མི་བ། །གལ་ཏེ་སིག་པའི་ལས་བས་སམ། །བེད་ཀང་

རུང་སེ་ཁློད་ཀིས་ནི། །ཀློག་ཅེས་ལངས་ཏེ་བློས་བས་ཀང་། །སྡུག་བསལ་ལས་ནི་ཐར་

མི་འགྱུར། །གང་དུ་གནས་ན་ལས་ཀིས་མི་ཚུགས་པའི། །ས་ཕློགས་དེ་ནི་ཡློད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། །བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་མེད། །རི་བློ་རྣམས་ཀི་གསེབ་ཏུ་ཞུགས་

ཀང་མིན། །ཕ་རློལ་པློ་ལ་བརགས་ནས་གང་། །སིག་པ་ཅན་གི་ལས་མཐློང་བ། །དེ་

དག་བདག་གིས་མི་བ་སེ། །སིག་བས་ལས་ནི་རེས་སུ་འབང་། །ལས་གང་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་དང་། །ཟློལ་བེད་གཞལ་ལུགས་འཆློས་པ་དང་། །མི་ལ་འཚེ་བར་བེད་པ་

དང་། །གཞན་ལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡི། །ལས་དེ་མི་ཡི་རེས་འབང་བས། །དེ་ཡིས་

གཡང་སར་ལྟུང་བར་བེད། །མི་ཡིས་དགེ་བའམ་སིག་པ་ཡི། །ལས་ནི་གང་དང་གང་

བས་པའི། །ལས་རྣམས་ཆུད་ཟར་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལ་དེ་ལར་འབས་བུར་འགྱུར། །དེ་

ཡི་ཚོགས་པ་ཇི་སིད་པར། །དེ་སིད་འདི་ནི་གདུང་བར་བེད། །དེ་ལ་གཞན་དག་གདུང་

བེད་དེ། །གདུང་བེད་དེ་ནི་རག་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་བདག་རེས་མི་འབང་ཞེས། །བིས་

པས་མ་བརགས་བས་པ་ཡི། །སིག་པའི་ལས་ཀིས་འགློ་བ་དག །ཕ་རློལ་དུ་ནི་ཤེས་
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པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་བིས་པས་མི་ཤེས་པར། །སིག་པའི་ལས་ནི་བས་པ་དག །ནམ་

ཞིག་ན་ནི་དེ་ཉིད་ཀིས། །རྣམ་སིན་ཚ་བ་སློ་སློར་བསེན། །རང་གི་ལས་ཀིས་དེ་འློག་

ཏུ། །མེ་ཡིས་བསེགས་པ་བཞིན་དུ་གདུངས། །བིས་པ་ཤེས་རབ་ཆུང་ངུ་དག །བདག་

ལ་དག་བཞིན་བེད་པ་ཡིས། །གང་ཞིག་འབས་བུ་ཆེར་འགྱུར་བའི། །སིག་ཅན་ལས་

ནི་སྤློད་པར་བེད། །གང་ཞིག་བས་པས་གདུང་འགྱུར་ཞིང་། །མཆི་མས་གདློང་

གཡློགས་ངུ་བཞིན་དུ། །རྣམ་སིན་སློ་སློར་བསེན་པ་ཡིས། །ལས་དེ་དག་ནི་མ་བས་

ལེགས། །གང་ཞིག་བས་ན་མི་གདུང་ཞིང་། །དགའ་ཞིང་ཡིད་ནི་བདེ་བ་ཡིས། །རྣམ་

སིན་སློ་སློར་བསེན་པ་ཡིན། །ལས་དེ་དག་ནི་བས་ན་ལེགས། །བདག་ཉིད་བདེ་བ་

འདློད་པའི་ཕིར། །རྒློད་བཞིན་སིག་པའི་ལས་བས་པའི། །སིག་པའི་ལས་དེའི་རྣམ་

སིན་དག །ངུ་བཞིན་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར། །ངེས་པར་སིག་ལས་འཕྲལ་དུ་

ནི། །འློ་མ་ལ་བུར་འགྱུར་མི་བེད། །ཐལ་བས་གཡློགས་པའི་མེ་ལ་བུ། །དེས་ནི་བིས་

པ་སེག་པར་བེད། །སིག་ལས་འཕྲལ་དུ་ངེས་པར་ནི། །མཚོན་བཞིན་གཅློད་པར་མི་

བེད་ཀང་། །སིག་པའི་ལས་ཀིས་འགློ་བ་དག །ཕ་རློལ་དུ་ནི་མངློན་པར་འགྱུར། །གང་

དུ་དེ་དག་རྣམ་སིན་ནི། །ཚ་བ་སློ་སློར་བསེན་པ་ཡི། །སིག་པའི་ལས་ཀིས་འགློ་བ་

དག །ཕ་རློལ་དུ་ནི་ཤེས་པར་འགྱུར། །ལྕགས་ལས་གཡའ་ནི་ལངས་གྱུར་པ། །ལངས་

པ་དེས་ནི་དེ་ཉིད་ཟ། །དེ་བཞིན་མ་བརགས་བས་པ་ཡི། །རང་གི་ལས་ཀིས་ངན་འགློར་

འགློ། །ལས་ཀི་ཚོམས་ཏེ་དགུ་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་པ་ལས་དང་དད་པའི་ཚོམས།༽

དད་དང་ངློ་ཚ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྦིན་པ་སེ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ནི་སྐེས་བུ་དམ་པས་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

བསགས། །འདི་ཡིས་ལྷ་ཡི་འཇིག་རེན་འགློ་འགྱུར་ཞིང་། །ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་ལྷ་ཡུལ་

འགློ་ཞེས་གསུངས། །འཇུངས་རྣམས་ལྷ་ཡི་འཇིག་རེན་མི་འགློ་ཞིང་། །དེ་ཡིས་བིས་

པ་སྦིན་པའི་བསགས་མི་བརློད། །བརན་རྣམས་སྦིན་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ། །དེས་ནི་

དེ་དག་གཞན་དུ་བདེ་བ་མློང་། །འདི་ན་སྐེས་བུའི་ནློར་མཆློག་དད་པ་སེ། །འདི་ན་

ཆློས་ལ་ལེགས་སྤློད་བདེ་བ་འཐློབ། །བདེན་པ་ཁློ་ན་རློ་བློ་རྣམས་ཀི་ཕུལ། །ཤེས་རབ་

ཀིས་འཚོ་འཚོ་བའི་མཆློག་ཅེས་གསུངས། །མ་ངན་འདས་པར་འགློ་བ་ཡི། །དག་

བཅློམ་ཆློས་ལ་དད་བསྐེད་དེ། །མཁས་པས་གུས་པར་མཉན་ན་ནི། །དེ་དང་དེ་ཡི་

ཤེས་རབ་འཐློབ། །བག་ཅན་གིས་ནི་རྒྱ་མཚོ་དང་། །དད་པས་ཆུ་བློ་རྣམས་ལས་

སྒློལ། །བརློན་འགྲུས་ཀིས་ནི་སྡུག་བསལ་སློང་། །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་ཡང་དག་

འགྱུར། །དགེ་སླློང་དད་པའི་གློགས་ལྡན་ཞིང་། །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་གཏམས་པ་

དང་། །མ་ངན་འདས་ལ་མངློན་དགའ་བས། །འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་གཅློད་པར་

འགྱུར། །གང་གིས་དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །ཤེས་རབ་ཉིད་ནི་ལེགས་བསློམས་

ཤིང་། །མཁས་པས་སྐློན་རྣམས་སློང་བ་དེའི། །ལེགས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞེས་

བརློད། །དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གཏློང་ལྡན་འཇུངས་པ་རྣམ་སངས་

པ། །དེ་ནི་གང་དང་གར་སློང་བ། །དེ་དང་དེ་ནི་མཆློད་པར་འགྱུར། །མཁས་གང་འཚོ་

བའི་འཇིག་རེན་ན། །དད་དང་ཤེས་རབ་སེན་བེད་པ། །དེ་དག་དེ་ཡི་ནློར་མཆློག་

སེ། །དེ་ཡི་ནློར་གཞན་ཕལ་པར་ཟད། །འཕགས་པ་ལ་བར་འདློད་པ་དང་། །དམ་ཆློས་

ཉན་པར་དགའ་བ་དང་། །སེར་སྣའི་དྲི་མ་རྣམ་སངས་པ། །དེ་ནི་དད་པ་ཅན་ཞེས་

བ། །དད་པའི་ལམ་བརྒྱགས་བསྐུར་བར་བ། །བསློད་ནམས་ཆློམ་པློས་དབློག་མི་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ནུས། །ཆློམ་རྐུན་འཕྲློག་པར་བེད་པ་བཟླློག །དགེ་སྦློང་རྣམས་ཀིས་བླངས་ན་

དགའ། །མཁས་པས་དགེ་སྦློང་འློངས་པ་ལ། །མངློན་པར་དགའ་བར་བེད་འགྱུར་

ཞིང་། །སྐེ་བློ་རྣམས་ནི་ཅི་རིགས་པར། །དད་པ་ཇི་བཞིན་སྦིན་བེད་ཅིང་། །གཞན་གི་

ཟས་དང་སྐློམ་དེ་ལ། །གང་ཞིག་ཡིད་ནི་མི་བདེ་བ། །དེས་ནི་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་

སུ། །ཏིང་འཛིན་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །གང་གིས་ཏ་ལའི་མགློ་བཅད་ལར། །དེ་འདྲ་

ཀུན་དུ་གཅློད་བེད་པ། །དེས་ནི་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཁྲློན་པ་སྐམ་པློ་ཇི་ལ་བར། །དད་པ་མེད་པ་བསེན་མི་བ། །ཇི་སེ་དེ་ལ་ཡློངས་

བརློས་ཀང་། །འདམ་ཆུ་དྲི་ང་འབྱུང་བར་ཟད། །ཆུ་མང་རྣམ་པར་དང་བ་དང་། །བསིལ་

བར་གྱུར་ཅིང་རློག་མེད་པའི། །མཚོ་ལ་ཆུ་འདློང་ཇི་ལ་བར། །ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དད་

ལྡན་བསེན། །ཆགས་སམ་མ་ཆགས་ཀང་རུང་སེ། །དེ་ཡིས་ཐུབ་སྐུ་མི་ངས་པས། །མ་

དད་པ་དག་སང་བར་བ། །དད་པ་རྣམས་ནི་ཉེ་བར་བསེན། །དད་པའི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་

པའློ། །སློམ་ལ། མི་རག་འདློད་དང་སེད་པ་དང་། །བག་ཡློད་དེ་བཞིན་དགའ་བ་

དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་སྤློད་ཚིག་དག་དང་། །ལས་དང་དད་པ་དེ་དག་བཅུ། །  ། །

༼བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་སྦློང་གི་ཚོམས།༽

བམ་ཟེས་འདློད་པ་རབ་སང་ཞིང་། །བརློན་འགྲུས་ཀིས་ནི་རྒྱུན་ཆློད་

ཅིག །འདློད་པ་རབ་ཏུ་མ་སངས་པར། །ཐུབ་པ་གཅིག་གིས་མ་ཐློབ་བློ། །ཀུན་དུ་རྒྱུ་

བ་ཞན་པ་དག །ཉློན་མློངས་ཕིར་ཡང་ཀུན་སློགས་པས། །བརློན་འགྲུས་བརན་པློ་ཁློ་

ན་ཡིས། །བ་བ་དེ་ཉིད་བེད་ལ་རག །ཞན་པའི་ལས་ནི་ཇི་སེད་དང་། །ཀུན་ནས་ཉློན་

མློངས་དཀའ་ཐུབ་དང་། །ཚངས་སྤློད་ཡློངས་སུ་མ་དག་དེ། །དློན་ཆེན་འགྱུར་སམ་མི་
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བེད་དློ། །ཇི་ལར་མདའ་ནི་བཟུང་ཉེས་པས། །ལག་པ་ཆློད་པར་གྱུར་པ་ལར། །དགེ་

སྦློང་བསྲུང་བ་བ་ཉེས་པས། །དམལ་བར་ཉེ་བར་ཁྲིད་པར་བེད། །ཇི་ལར་མདའ་ནི་

བཟུང་ལེགས་པས། །ལག་པ་ཆློད་པར་མི་འགྱུར་ལར། །དགེ་སྦློང་བསྲུང་བ་བ་

ལེགས་ན། །མ་ངན་འདས་པར་ཉེ་བར་འདྲེན། །དགེ་སྦློང་རྣམ་པར་མ་ཤེས་

དང་། །རྒལ་བར་དཀའ་དང་བཟློད་དཀའ་དང་། །གང་དག་ཞན་པ་འགློད་འགྱུར་

བའི། །སྡུག་བསལ་མང་པློ་དེ་དག་འབྱུང་། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འགློད་པ་ཡི། །ཀུན་རློག་

དབང་དུ་འགློ་བ་ཡི། །སེམས་ནི་བཟླློག་པར་མ་བས་པར། །དགེ་སྦློང་སྤློད་པ་ཇི་ལར་

བ། །ཉེས་པར་རབ་བྱུང་ཉེས་དགའ་བ། །ཁིམ་འདུག་ཉེས་རློམ་བེད་པ་དག །སྡུག་

བསལ་མཉམ་མེད་བསེན་པ་དང་། །ཡང་སིད་སྡུག་བསལ་སློགས་པར་ཟད། །ཚེམ་བུ་

ངུར་སྨྲིག་གློན་པ་དང་། །ཕལ་ཆེར་ཡང་དག་མི་སློམ་ཞིང་། །སིག་པའི་ཆློས་ཅན་སིག་

ལ་དགའ། །སིག་ཅན་དེ་དག་ངན་འགློར་འགློ། །སཱ་ལའི་ཤིང་ལ་འཁྲི་ཤིང་ལར། །གང་

ཞིག་ཤིན་ཏུ་ཁྲིམས་འཆལ་ཏེ། །ཇི་ལར་རང་ལ་དག་བཞིན་དུ། །དེ་ནི་དེ་ལར་བེད་པར་

འདློད། །མགློ་བློ་སྐ་བློར་གྱུར་བར་དུ། །ད་དུང་རྒན་རབས་མ་ཆུད་པ། །དེ་ནི་ལང་ཚོ་

གཏུགས་པ་སེ། །དེ་ནི་རྒན་བླུན་ཞེས་བའློ། །གང་ཞིག་དགེ་དང་སིག་པ་དག །སངས་

ཤིང་ཚངས་པར་སྤློད་པ་དང་། །སེ་ཚོགས་སངས་ནས་སྤློད་བེད་པ། །དེ་ནི་རྒན་

རབས་ཞེས་བའློ། །བརྟུལ་ཞུགས་མེད་ཅིང་བརྫུན་སྨྲ་ན། །མགློ་བློ་བེགས་ཙམ་དགེ་

སྦློང་མིན། །རློངས་པ་འདློད་ལ་ཞུགས་པ་དག །ཇི་ག་དགེ་སྦློང་ཡིན་ནམ་ཀེ། །བརྟུལ་

ཞུགས་མེད་ཅིང་བརྫུན་སྨྲ་ན། །མགློ་བློ་བེགས་ཙམ་དགེ་སྦློང་མིན། །གང་ཞིག་སིག་

པ་ཞི་གྱུར་ཏེ། །མཁས་པས་དགེ་སྦློང་ཡིན་པར་ཤེས། །བརྟུལ་ཞུགས་མེད་ཅིང་
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བརྫུན་སྨྲ་ན། །མགློ་བློ་བེགས་ཙམ་དགེ་སྦློང་མིན། །གང་དག་སིག་པ་ཆེ་ཕྲ་དག །ཀུན་

ལ་བརགས་ནས་བེད་པ་དང་། །སིག་པ་ཞི་བ་དེ་དག་ནི། །དགེ་སྦློང་ཉིད་ཅེས་བརློད་

པར་བ། །སིག་པ་སངས་པ་བམ་ཟེ་སེ། །ཞི་བར་སྤློད་པ་དགེ་སྦློང་ཡིན། །བདག་གི་དྲི་

མ་རབ་སངས་པ། །དེས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞེས་བརློད། །དགེ་སྦློང་གི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་

གཅིག་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་གཉིས་པ་ལམ་གི་ཚོམས།༽

གང་ཚེ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི། །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་མཐློང་བ་དང་། །ལམ་

འདིར་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིས། །སིད་པའི་སེད་པ་རབ་ཏུ་འདྲལ། །དཔེར་ན་རླུང་གིས་

རྡུལ་བསླང་བ། །ཆར་པ་འབབ་པས་ཞི་བེད་ལར། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་

བ། །དེ་ཚེ་ཀུན་རློག་ཞི་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ལེགས་པར་རློགས་པ་ཡིས། །སྐེ་ཤི་

ལེགས་པར་ཟད་འགྱུར་ཞིང་། །འཇིག་རེན་ངེས་འབེད་འགྱུར་བ་ཡི། །ཤེས་རབ་དེ་ནི་

གཙོ་བློ་ཡིན། །བདེན་པའི་ནང་ན་བདེན་བཞི་དང་། །ལམ་ནང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་

མཆློག །རང་གཉིས་ནང་ན་མིག་ཅན་དང་། །ཆློས་ཀི་ནང་ན་ཆགས་བལ་མཆློག །འདུ་

བེད་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་བ། །དེ་ཚེ་སྡུག་བསལ་

ལས་ཡིད་འབྱུང་། །ལམ་འདི་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་བར། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་བ། །དེ་ཚེ་སྡུག་བསལ་ལས་ཡིད་

འབྱུང་། །ལམ་འདི་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སློང་ཉིད་དུ། །གང་

ཚེ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་བ། །དེ་ཚེ་སྡུག་བསལ་ལས་ཡིད་འབྱུང་། །ལམ་འདི་རྣམ་

པར་དག་པར་འགྱུར། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་



  27  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

ཀིས་མཐློང་བ། །དེ་ཚེ་སྡུག་བསལ་ལས་ཡིད་འབྱུང་། །ལམ་འདི་རྣམ་པར་དག་པར་

འགྱུར། །སེད་པའི་ཟུག་རྔུ་གཅློད་བེད་ལམ། །ངས་ནི་ཁེད་ཅག་རྣམས་ལ་བསན། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་སློན་པ་སེ། །ཁེད་ཅག་རྣམས་ཀིས་བ་དགློས་སློ། །སེད་པའི་ཟུག་

རྔུ་སེལ་བའི་ལམ། །ངས་ནི་ཁེད་ཅག་རྣམས་ལ་བསན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློན་

པ་སེ། །ཁེད་ཅག་རྣམས་ཀིས་བ་དགློས་སློ། །ལ་བ་རྣམ་པར་དག་བེད་པ། །ལམ་འདི་

མ་གཏློགས་གཞན་མེད་པས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་གནས་ཏེ། །བདུད་ཀི་འཆིང་བ་

སང་བར་གིས། །འདི་ནི་དྲང་ལམ་འདི་ནི་ཕ་རློལ་གནློན། །མཚོ་ལ་ངང་པའི་སང་ལར་

བགློད་པ་གཅིག །ཤཱཀ་ཐུབ་པས་མཉམ་བཞག་གང་རློགས་ནས། །ཚོགས་ལ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བཤད་པ་འདི། །སྐེ་ཤིའི་མཐའ་རློགས་ཕན་མཛད་ཐུགས་བརེ་

བས། །བགློད་པ་གཅིག་ལམ་རབ་ཏུ་བསན་མཛད་པའི། །ལམ་འདིས་ཆུ་བློ་རྣམས་

ལས་སློན་རྒལ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་རྒལ་བར་འགྱུར་ཞིང་རྒལ་བར་མཛད། །ཤིན་ཏུ་

མཐར་ཐུག་གདུལ་བ་དག་བ་དང་། །འཁློར་བའི་སྐེ་ཤི་ཟད་པར་བ་བ་དང་། །ཁམས་

རྣམས་དུ་མ་སློ་སློར་རློགས་བའི་ཕིར། །སྤན་དང་ལྡན་པས་ལམ་འདི་རབ་ཏུ་

བསན། །ཇི་ལར་ཆུ་ཀླུང་གང་གཱའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞུགས། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་འབབ་པར་

འགྱུར་བ་ལར། །དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་ཡངས་པས་བསན་པའི་ལམ། །འདི་ནི་འཆི་མེད་

ཐློབ་པར་བ་ཕིར་འཇུག །གང་ཞིག་འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་ཐུགས་བརེ་བས། །སློན་ཆད་མ་

ཐློས་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར། །སྐློབ་པ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་འདུལ་མཛད་པ། །སིད་པའི་

མཐར་ཕིན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །རྣམ་རློག་དགེ་བ་གསུམ་ནི་བརག་བ་ཞིང་། །དགེ་

བ་མ་ཡིན་གསུམ་ཡང་རྣམ་པར་སངས། །ཀུན་ནས་རྡུལ་ལངས་ཆར་གིས་མནན་པ་
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ལར། །དེ་ནས་རློག་དང་དཔྱློད་པ་ཞི་བར་བ། །དེ་ནས་སེམས་ལ་རྣམ་རློག་ཉེར་ཞི་

ནས། །བླ་མེད་བང་ཆུབ་བདེ་ལ་རེག་པར་འགྱུར། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་པློ་རྣམས་ལ་

ཡིད་གཏད་ཅིང་། །བདེན་པ་ལས་སྐེས་ཚད་མེད་བསློམ་པར་བ། །དྲན་ལྡན་མཁས་

པས་མདུད་པ་ཞི་བ་ཞིང་། །གསུམ་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་གསུམ་རབ་ཏུ་དྲལ། །ཤེས་

རབ་མཚོན་དང་བརློན་འགྲུས་སློབས་དང་ལྡན། །དྲན་ལྡན་མཉམ་བཞག་ཏིང་འཛིན་ལ་

དགའ་བས། །འཇིག་རེན་སྐེ་དང་འཇིག་པར་རློགས་ནས་ནི། །ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་

གློལ་དེ་རིག་ཡིན། །འཇིག་རེན་མཐའ་མ་ལེགས་པར་རློགས་གྱུར་ནས། །འཇིག་རེན་

མཐར་སློན་ཕ་རློལ་ཕིན་ཞེས་བརློད། །གང་གིས་ཞི་བ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད། །ལམ་དྲང་བསློམས་པ་དེས་ནི་བདུད་རི་རེད། །དེ་ལར་སྤློད་པས་བདེ་འདློད་

བདེ་བ་འཐློབ། །སན་པ་འཐློབ་ཅིང་གགས་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ལམ་གི་ཚོམས་ཏེ་

བཅུ་གཉིས་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་གསུམ་པ་བཀར་སིའི་ཚོམས།༽

ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས། བམ་པློ་གཉིས་པ། དྲེའུ་མློ་རང་གི་མངལ་གིས་

དང་། །འདམ་བུ་སྨིག་མ་འབས་བུས་དང་། །ཆུ་ཤིང་འབས་བུས་བུང་བ་ལར། །ཕློ་

བཤལ་བཀུར་སིས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཇི་སིད་བླུན་པློ་མཆློད་བས་པ། །དེ་སིད་རབ་

ཏུ་བརླག་པར་འགྱུར། །བིས་པའི་དཀར་པློའི་ཆ་འགིབ་ཅིང་། །དེ་ཡི་སྤི་བློའང་ངེས་

པར་ཉམས། །ངན་པ་རེད་པ་འདློད་པ་དང་། །དགེ་སླློང་འཁློར་ནི་འདློད་པ་དང་། །གནས་

ལ་སེར་སྣ་བེད་པ་དང་། །རིགས་གཞན་དག་གིས་མཆློད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་དང་

ཁིམ་པ་དག །གང་ཡང་རུང་བས་བདག་འཕྲིགས་ཏེ། །བ་བ་བས་རུང་མ་བས་
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རུང་། །བདག་དབང་གྱུར་ན་རེ་སེས་ཞེས། །དེ་ལར་བིས་པ་ཀུན་རློག་ན། །སེམས་ལ་

འདློད་ཆེན་འཕེལ་བར་འགྱུར། །རེད་པའི་ཐབས་ནི་གཞན་ཡིན་ལ། །མ་ངན་འདས་

འགློའི་གཞན་ཡིན་ཞེས། །དེ་ལར་ཅི་རིགས་ཤེས་ནས་སུ། །བཀུར་སི་དག་ལ་མི་

དགའ་ཞིང་། །དབེན་པ་རིམ་གིས་འཕེལ་བེད་པའི། །དགེ་སླློང་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐློས་

ཡིན། །ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མི་རློལ་ཞིང་། །མི་ཡིས་འཕྲིགས་པར་མ་གྱུར་དང་། །འཚོ་བ་

གཞན་ལ་མི་རེན་ཅིང་། །ཆློས་ལ་ཚོང་བ་བཞིན་མི་སྤད། །རང་གི་རེད་པ་བླང་བ་

ཞིང་། །གཞན་གི་ལ་ནི་འདློད་མི་སྐེད། །དགེ་སླློང་གཞན་གི་འདློད་བེད་པས། །ཏིང་

འཛིན་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་བདེ་བར་འཚོ་འདློད་ཅིང་། །དགེ་སྦློང་འདི་ལ་

ལ་འདློད་ན། །དགེ་འདུན་གིས་ནི་ཆློས་གློས་དང་། །བཟའ་བཏུང་བིན་པར་གྱུར་ན་

བླང་། །གལ་ཏེ་བདེ་བར་འཚོ་འདློད་ཅིང་། །དགེ་སྦློང་འདི་ལ་ལ་འདློད་ན། །བི་བའི་

ཁུང་ནས་སྦྲུལ་ལ་བུར། །གནས་མལ་དག་ལ་བསེན་པར་གིས། །གལ་ཏེ་བདེ་བར་འཚོ་

འདློད་ཅིང་། །དགེ་སྦློང་འདི་ལ་ལ་འདློད་ན། །ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་

ཤིང་། །ཆློས་གཅིག་པློ་ཡང་བསློམ་པར་བ། །གལ་ཏེ་མང་པློ་མི་ཤེས་ཤིང་། །ཚུལ་

ཁྲིམས་ལེགས་པར་མཉམ་བཞག་ན། །དེ་ཤེས་པ་དག་འཚོ་དག་ཅིང་། །སློམ་ལས་

མེད་ཅེས་སློད་པར་བེད། །གལ་ཏེ་འཆི་བདག་ཉམས་བེད་པའི། །ཟག་མེད་རིག་པ་

གསུམ་ལྡན་ན། །བླུན་པློས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་ཞེས། །བསམས་ནས་དེ་ལ་འཕ་ཡང་

སླ། །གང་ཟག་སིག་པའི་ཆློས་ཅན་ལ། །གལ་ཏེ་བཟའ་དང་བཏུང་བ་ཡི། །རེད་པ་དག་

དང་ལྡན་གྱུར་ན། །དེ་ལ་དེ་དག་མཆློད་པ་བེད། །མགློ་བེགས་ངུར་སྨྲིག་བིས་པ་

ཡི། །བཟའ་བ་དང་ནི་བཏུང་བ་དང་། །གློས་དང་མལ་ཆ་རེད་པ་སེ། །དག་བེད་མང་བ་
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ཁློ་ནར་ཟད། །དེ་ལར་བཀུར་སི་འཇིགས་ཆེན་གི། །སྐློན་རྣམས་ཁློང་དུ་ཆུད་བས་

ནས། །འཕྲིགས་ཉུང་སེམས་ཁྲལ་བསྐྱུངས་ནས་སུ། །དྲན་ལྡན་དགེ་སླློང་ཀུན་དུ་

རྒྱུས། །ཁམ་གི་ཟས་ཀིས་སེམས་ཞིར་མི་འགྱུར་ཡང་། ། འཚོ་བ་འདི་ཕིར་མི་བཟའ་

མི་བ་སེ། །ཁ་ཟས་ཀིས་ནི་ལུས་དག་གནས་འགྱུར་བ། །དེ་ལར་རློགས་ལ་བསློད་

སློམས་དག་ལ་རྒྱུས། །རིགས་ཀིས་ཕག་བས་མཆློད་པ་གང་ཡིན་འདི། །ཟུག་རྔུ་ཕྲ་

མ་དབྱུང་བར་དཀའ་བ་སེ། །མི་ཡིས་བཟློད་དཀའ་བཀུར་སི་གང་ཡིན་འདི། །འདམ་

དང་འདྲ་བར་རབ་ཏུ་རློགས་པར་གིས། །བཀུར་སིའི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་གསུམ་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་བཞི་པ་འཁུ་བའི་ཚོམས།༽

སིག་པའི་ལས་ནི་མི་བེད་པ། །འཁུ་བ་མིན་ལ་གང་འཁུ་བ། །འཇིག་རེན་འདི་

དང་ཕ་རློལ་ཏུ། །དེ་ཉིད་སིག་པ་རྣམས་ཀིས་གློས། །དང་པློར་བདག་ནི་ཕུང་བེད་

ཅིང་། །ཕི་ནས་གཞན་ཡང་ཕུང་བེད་པ། །ཁྲ་ཡི་གཟན་མའི་བ་ལ་བུར། །ཕུང་ཞིང་

གཞན་ཡང་ཕུང་བར་བེད། །རེག་པར་བེད་པས་རེག་པ་འཐློབ། །འཁློན་དུ་འཛིན་པས་

འཁློན་ཅན་མཐློང་། །དེ་བཞིན་གཤེ་བས་གཤེ་བ་སེ། །ཁྲློ་བར་བེད་ལ་ཁྲློ་བ་

འབྱུང་། །འདི་གཞན་དགེ་སྦློང་བིས་པ་སེ། །དམ་པའི་ཆློས་ལ་མི་མཁས་པ། །ཡློངས་

སུ་ཚེ་ཐུང་འདི་ལ་ཡང་། །གི་ནའི་ཕིར་ནི་འཁློན་པར་བེད། །འདི་ནི་མཆློག་ཅེས་

བསམས་ནས་སུ། །སློ་སློར་སྨྲ་ཞིང་མཐུན་འཇུག་པས། །འདི་ན་དགེ་འདུན་འབེད་

པའི་ཚེ། །ཅི་ཕིར་སློབས་མེད་སེམས་མི་བེད། །རུས་པ་གཅློག་ཅིང་སློག་གཅློད་

ལ། །ར་ཕྱུགས་ནློར་ནི་འཕྲློག་པ་དང་། །ཡུལ་འཁློར་འཇློམས་པར་བེད་པ་ཡང་། །ཕི་

ནས་འཇལ་དུམ་བེད་པ་ལར། །མཁས་པས་བརགས་ཤིང་གསུངས་པའི་ཚིག །སྤློད་
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ཡུལ་སློན་པར་བེད་པ་ཡི། །ཆློས་འདི་རྣམ་པར་ཤེས་ན་གློ །ཁེད་ཅག་ཅི་ཕིར་བེད་མི་

འགྱུར། །ཁློད་ནི་མི་མཁས་ལུགས་ཅན་ཏེ། །ཁ་བ་ཡིས་ནི་རློལ་བེད་པ། །ཕ་རློལ་པློ་

དག་མི་ཤེས་པས། །བདག་ནི་འདི་ལ་བརློན་པར་བེད། །འདི་ན་མཁས་པ་གང་ཡིན་

པ། །དེ་དག་བཞམས་པའི་ཚིག་གིས་ཞི། །བདག་ལ་ཁ་ཟེར་བདག་ལ་གཤེ། །བདག་

ཕམ་བདག་ཕམ་བེད་པའློ་ཞེས། །འདི་གང་སེམས་ལ་འཛིན་བེད་པ། །དེ་ཡི་འཁློན་ནི་

ཞི་མི་འགྱུར། །བདག་ལ་ཁ་ཟེར་བདག་ལ་གཤེ། །བདག་ཕམ་བདག་ཕམ་བེད་པའློ་

ཞེས། །འདི་གང་སེམས་ལ་མི་འཛིན་པ། །དེ་ཡི་འཁློན་ནི་ཞི་བར་འགྱུར། །འདི་ན་འཁློན་

གིས་འཁློན་ཅན་དག །ནམ་ཡང་ཞི་བར་འགྱུར་བ་མེད། །བཟློད་པས་འཁློན་ནི་ཞི་འགྱུར་

བ། །འདི་ནི་ཆློས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན། །འཁློན་གིས་འཁློན་ཅན་ནམ་ཡང་ཞི་མི་

འགྱུར། །འཁློན་མེད་རྣམས་ཀིས་འཁློན་ནི་ཞི་བར་བེད། །ཤ་ཁློན་ཞུགས་པ་ལུས་ཅན་

ལ་གནློད་པས། །དེ་ཕིར་མཁས་པས་འཁློན་པར་མི་བའློ། །བརན་པ་ལེགས་གནས་ལྷན་

ཅིག་སྤད་པ་ཡི། །གློགས་པློ་མཁས་པ་གལ་ཏེ་རེད་ན་ནི། །ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་མངློན་

པར་ཟིལ་མནན་ནས། །དྲན་ལྡན་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་དེ་དང་སྤད། །བརན་པ་ལེགས་

གནས་ལྷན་ཅིག་སྤད་པ་ཡི། །གློགས་པློ་མཁས་པ་གལ་ཏེ་མ་རེད་ན། །ཡུལ་འཁློར་

ཡངས་པ་སངས་པའི་རྒྱལ་པློ་ལར། །གཅིག་པུས་སྤད་བ་སིག་པ་མི་བའློ། །བདག་དང་

མཐུན་པར་སྤློད་པ་ཡི། །གློགས་བཟང་རེད་པར་མ་གྱུར་ན། །བིས་པ་གློགས་སུ་མི་

འགྱུར་བས། །གཅིག་པུས་སྤློད་པ་བརན་པར་བ། །བིས་པ་གློགས་སུ་མི་འགྱུར་

བས། །གཅིག་པུ་སྤློད་པར་བེད་སླ་བས། །མ་ཏང་དགློན་པའི་གང་པློ་ལར། །སེམས་

ཁྲལ་བསྐྱུངས་ཏེ་གཅིག་པུ་སྤད། །འཁུ་བའི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་བཞི་པའློ། །  ། །
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༼བཅློ་ལྔ་པ་དྲན་པའི་ཚོམས།༽

སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་བསན་པ་བཞིན། །གང་གི་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་དྲན་

པ། །ཡློངས་སུ་རྫློགས་པར་ལེགས་བསློམས་པས། །རིམ་གིས་ཡློངས་སུ་བང་གྱུར་

ཏེ། །སྤིན་བལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ལར། །འཇིག་རེན་འདི་ན་ཀུན་ནས་གསལ། །འགེང་དང་

འདུག་དང་དེ་བཞིན་ཉལ་བ་དང་། །ལུས་དང་དེ་བཞིན་སེམས་ནི་འཇློག་བེད་

ཅིང་། །དགེ་སླློང་དྲན་པ་དེ་ལེགས་འཇློག་པ་ན། །ས་ཕིའི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་འཐློབ་

པར་འགྱུར། །ས་ཕིའི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་ཐློབ་གྱུར་ན། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པློས་བལར་

ཡང་མེད་པར་འགློ། །ལུས་རློགས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ནས་སུ། །རེག་པའི་སྐེ་མཆེད་

དྲུག་ནི་བསམས་བས་ཏེ། །གང་ཞིག་རག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་བེད་པ། །དེ་བདག་ཉིད་

ཀིས་མ་ངན་འདས་པ་རློགས། །གང་ཞིག་རག་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ལུས་རློགས་

དྲན་པ་ཉེ་བར་འཇློག་བེད་པ། །བདག་ཉིད་མེད་ཅིང་བདག་གིར་འཛིན་པ་མེད། །བདག་

ཏུ་མི་འགྱུར་བདག་གིར་འཛིན་མི་འགྱུར། །དེ་ལར་དགེ་སླློང་མཉམ་འཇློག་མྱུར་དུ་

ནི། །ཡུལ་ལ་སེད་པ་དག་ལས་རྒལ་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་

མཉམ་འཇློག་དང་། །དགའ་དང་རབ་ཏུ་དང་བས་དུས་དུས་སུ། །ཆློས་འདི་ལ་སྤློད་

མེལ་ཙེ་བེད་པ་དེ། །སྐེ་རྒ་རྣམས་ལས་རྒལ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུང་། །དེ་ལས་རག་

ཏུ་མེལ་ཙེ་བེད་སེན་ཅིང་། །དགེ་སླློང་མཁས་པ་དྲན་ལྡན་བརློན་པ་ཡིས། །སྐེ་བ་ཀུན་

དུ་སྦློར་བ་སངས་ནས་སུ། །དེས་ནི་འདི་ལ་མ་ངན་འདས་པ་འཐློབ། །གཉིད་ལློག་དེ་

དག་སད་པར་བེད་པ་ཡི། །མེལ་ཙེ་བདག་ལས་ཁློད་ཉློན་ཅིག །ཉལ་བས་མེལ་ཙེ་བེད་

སླ་སེ། །མེལ་ཙེ་བེད་ལ་འཇིགས་པ་མེད། །མེལ་ཙེ་བེད་པར་བརློན་པ་དང་། །ཉིན་
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མཚན་རེས་སུ་སླློབ་བེད་ཅིང་། །འཆི་བ་མེད་ལ་ལྷག་མློས་པའི། །ཟག་པ་རྣམས་ནི་

ཟད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན་

བེད་ཅིང་། །གང་དག་སངས་རྒྱས་སྐབས་སློང་བ། །དེ་དག་མི་ཡི་རེད་པ་ཡིན། །གང་

ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །ཆློས་རྣམས་རེས་སུ་དྲན་བེད་ཅིང་། །གང་དག་ཆློས་

ལ་སྐབས་སློང་བ། །དེ་དག་མི་ཡི་རེད་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་

སུ། །དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་བེད་ཅིང་། །གང་དག་དགེ་འདུན་སྐབས་སློང་བ། །དེ་

དག་མི་ཡི་རེད་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་རེས་སུ་

དྲན་བེད་པ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་

ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །ཆློས་རྣམས་རེས་སུ་དྲན་བེད་པ། །གཽ་ཏ་མ་ཡི་ཉན་

ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་

སུ། །དགེ་འདུན་རེས་སུ་དྲན་བེད་པ། །གཽ་ཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་

པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །ཚུལ་ཁྲིམས་རེས་སུ་

དྲན་བེད་པ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་

ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །གཏློང་བ་རེས་སུ་དྲན་བེད་པ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་

དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་

སུ། །ལྷ་ནི་རེས་སུ་དྲན་བེད་པ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་

པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །རག་ཏུ་ལུས་རློགས་དྲན་བེད་

པ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་

དང་མཚན་རྣམས་སུ། །རག་ཏུ་ཏིང་འཛིན་བཞི་དྲན་པ། །གཽ་ཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་
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དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་

སུ། །འཚེ་བ་མེད་ལ་ཡིད་དགའ་བ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་

སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །གནློད་སེམས་མེད་ལ་ཡིད་

དགའ་བ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་

ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །བསློམ་པ་ལ་ནི་ཡིད་དགའ་བ། །གཽ་ཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་

དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་

སུ། །སློང་པ་ཉིད་ལ་ཡིད་དགའ་བ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་

སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །མཚན་མ་མེད་ལ་ཡིད་དགའ་

བ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་

དང་མཚན་རྣམས་སུ། །དབེན་པ་ལ་ནི་ཡིད་དགའ་བ། །ག་ཽཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་

པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །ངེས་པར་འབྱུང་

ལ་ཡིད་དགའ་བ། །གཽ་ཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་

འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་རྣམས་སུ། །ཅི་ཡང་མེད་ལ་ཡིད་དགའ་བ། །ག་ཽཏ་མ་

ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཉིན་དང་མཚན་

རྣམས་སུ། །མ་ངན་འདས་ལ་ཡིད་དགའ་བ། །གཽ་ཏ་མ་ཡི་ཉན་ཐློས་དེ། །ལེགས་པར་

སད་པས་སད་པར་འགྱུར། །དྲན་པའི་ཚོམས་ཏེ་བཅློ་ལྔ་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་དྲུག་པ་སིལ་བུའི་ཚོམས།༽

བདག་གི་བ་བ་བ་བའི་དུས་གཡློ་བས། །དང་པློ་ཁློ་ནར་བ་བའི་མེལ་ཙེ་

གིས། །བདག་གིས་དང་པློ་དེ་ལར་བས་ན་ནི། །བ་བ་བ་བའི་དུས་ལར་ཟད་འདློད་



  35  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

ཅིང་། །ཇི་ལར་འདློད་པ་དེ་བཞིན་འབློར་འགྱུར་བར། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ང་ཡིས་མཐློང་

བས་ན། །ཇི་སིད་དློན་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་འགྱུར་བ། །དེ་སིད་བར་དུ་མི་ཡིས་བསྒིམ་

པར་གིས། །བསྒིམ་ཞིང་བརློན་པར་བ་བ་ཡིས། །བདག་ཉིད་གིང་དུ་འགྱུར་བར་

བ། །མགར་བ་ཡིས་ནི་དངུལ་བཞིན་དུ། །རང་གི་དྲི་མ་སྦང་བར་གིས། །དྲི་མ་སྦངས་

པ་སྐློན་མི་འབྱུང་། །ཕི་ནས་སྐེ་དང་རྒ་མི་འཐློབ། །ངློ་ཚ་མིན་ལ་ངློ་ཚ་ཞིང་། །ངློ་ཚ་བ་

ལ་ངློ་མི་ཚ། །མི་འཇིགས་པ་ལ་འཇིགས་ལ་དང་། །འཇིགས་ལ་མི་འཇིགས་ལ་བ་

ཡི། །ལློག་པར་ལ་བ་བླངས་པ་ཡིས། །སེམས་ཅན་ངན་འགློར་འགློ་བར་འགྱུར། །འདི་

ན་གང་སློན་བག་མེད་ལས། །ཕི་ནས་བག་དང་ལྡན་གྱུར་ཏེ། །སྤིན་བལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་

ལར། །འཇིག་རེན་འདི་ན་ཀུན་ནས་གསལ། །འདི་ན་གང་སློན་བག་མེད་ལས། །ཕི་

ནས་བག་དང་ལྡན་གྱུར་ཏེ། །འཇིག་རེན་འདི་ན་སེད་པ་ལས། །དྲན་པ་ལེགས་པར་

འདའ་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་གཞློན་ནུར་རབ་བྱུང་ནས། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་

འཇུག་པ་དེ། །སྤིན་བལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ལར། །འཇིག་རེན་འདི་ན་ཀུན་ནས་གསལ། །གང་

ཞིག་གཞློན་ནུར་རབ་བྱུང་ནས། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་འཇུག་པ་དེ། །འཇིག་རེན་

འདི་ན་སེད་པ་ལས། །དྲན་པས་ལེགས་པར་འདའ་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་སིག་པའི་

ལས་བས་པ། །དགེ་བས་འགེབས་པར་བེད་པ་དེ། །སྤིན་བལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ལར། །འཇིག་

རེན་འདི་ན་ཀུན་ནས་གསལ། །གང་ཞིག་སིག་པའི་ལས་བས་པ། །དགེ་བས་འགེབས་

པར་བེད་པ་དེ། །འཇིག་རེན་འདི་ན་སེད་པ་ལས། །དྲན་པས་ལེགས་པར་འདའ་བར་

འགྱུར། །གང་ཞིག་གསློན་ལ་མི་དགའ་བ། །དེ་ནི་ཤི་ནའང་མ་ངན་མེད། །བརན་པ་གློ་

འཕང་མཐློང་བ་དེ། །མ་ངན་དབུས་ནའང་གདུང་མི་འགྱུར། །གང་ཞིག་གསློན་ལ་མི་
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དགའ་བ། །དེ་ནི་ཤི་ནའང་མ་ངན་མེད། །བརན་པ་གློ་འཕང་མཐློང་བ་དེ། །གཉེན་འདུན་

དབུས་ན་ལམ་མེར་འདུག །དགེ་སླློང་དཀར་པློ་བསློམ་གིས་ལ། །ནག་པློའི་ཆློས་ནི་

རྣམ་པར་སློངས། །ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་སློང་ནས་སུ། །སྤློད་ཡུལ་དབེན་པ་གང་ཡིན་

པ། །དེ་ལ་མངློན་པར་དགའ་བསླབ་ཅིང་། །འདློད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་སློངས། །རག་ཏུ་

སིང་པློ་དག་པ་དང་། །རག་ཏུ་གསློ་སྦློང་དག་པ་དང་། །གཙང་མའི་ལས་ནི་དག་པ་

དེའི། །བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར། །ཞིང་གི་སྐློན་ནི་རྩྭ་ཡིན་

ལར། །སྐེ་དགུ་འདི་ལ་འདློད་ཆགས་སྐློན། །དེ་བས་འདློད་ཆགས་བལ་རྣམས་

ལ། །བིན་ན་འབས་བུ་ཆེན་པློར་འགྱུར། །ཞིང་གི་སྐློན་ནི་རྩྭ་ཡིན་ལར། །སྐེ་དགུ་འདི་

ལ་ཞེ་སང་སྐློན། །དེ་བས་ཞེ་སང་བལ་རྣམས་ལ། །བིན་ན་འབས་བུ་ཆེན་པློར་

འགྱུར། །ཞིང་གི་སྐློན་ནི་རྩྭ་ཡིན་ལར། །སྐེ་དགུ་འདི་ལ་གཏི་མུག་སྐློན། །དེ་བས་གཏི་

མུག་བལ་རྣམས་ལ། །བིན་ན་འབས་བུ་ཆེན་པློར་འགྱུར། །ཞིང་གི་སྐློན་ནི་རྩྭ་ཡིན་

ལར། །སྐེ་དགུ་འདི་ལ་ང་རྒྱལ་སྐློན། །དེ་བས་ང་རྒྱལ་བལ་རྣམས་ལ། །བིན་ན་འབས་

བུ་ཆེན་པློར་འགྱུར། །ཞིང་གི་སྐློན་ནི་རྩྭ་ཡིན་ལར། །སྐེ་དགུ་འདི་ལ་ཆགས་པ་

སྐློན། །དེ་བས་ཆགས་དང་བལ་རྣམས་ལ། །བིན་ན་འབས་བུ་ཆེན་པློར་འགྱུར། །ཞིང་

གི་སྐློན་ནི་རྩྭ་ཡིན་ལར། །སྐེ་དགུ་འདི་ལ་སེད་པ་སྐློན། །དེ་བས་སེད་དང་བལ་རྣམས་

ལ། །བིན་ན་འབས་བུ་ཆེན་པློར་འགྱུར། །དྲུག་པ་བདག་པློ་རྒྱལ་པློ་སེ། །ཆགས་པར་

གྱུར་ན་ཆགས་ཅན་ཡིན། །མ་ཆགས་གྱུར་ན་མ་ཆགས་ཡིན། །ཆགས་པ་བིས་པ་

ཞེས་བརློད་དློ། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་ང་རྒྱལ་དང་། །འཆབ་པ་གང་དུ་གནས་པ་

ཡི། །གློང་ཁེར་རུས་པའི་ར་བ་ཅན། །ཤ་དང་ཁྲག་གིས་ཞལ་ཞལ་བས། །རྒྱུ་ཡིས་ཀུན་
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ནས་བསླང་བ་ལས་བྱུང་སྡུག་བསལ་ཅན། །དེ་མ་མཐློང་ན་དེར་ནི་དེ་དག་འཆིང་

འགྱུར་ཞིང་། །དེ་དག་རློགས་ན་ཆུ་བློ་རྣམས་ནི་རབ་ཏུ་སློང་། །ཕི་རློལ་པ་ལ་ཆགས་

པ་དེ་དག་སློང་བ་མེད། །སིལ་བུའི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་བདུན་པ་ཆུའི་ཚོམས།༽

དེ་དག་ཁིམ་ལ་མི་དགའ་བར། །དྲན་དང་ལྡན་པ་འབད་པ་ཡིས། །ངང་པས་

མཚོ་ངན་སློང་བ་ལར། །དེ་དག་ཁིམ་སངས་ཆུ་བློ་རྒལ། །བརན་པ་འཇིག་རེན་ངེས་

བྱུང་ནས། །བདུད་ཀི་སེ་རྣམས་རབ་བཅློམ་སེ། །ཉི་མའི་ལམ་ནས་ངང་པ་ལར། །རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་ནི་མཁའ་ལ་འགློ། །ཚངས་པར་སྤློད་པ་མ་སྤད་ཅིང་། །གཞློན་ནུར་ནློར་

ནི་མ་རེད་པ། །མཚོ་ངན་ཉ་ཉུང་ངློགས་དག་ན། །ཆུ་སྐར་རྒན་སེམས་བཞིན་དུ་

འགྱུར། །ཚངས་པར་སྤློད་པ་མ་སྤད་ཅིང་། །གཞློན་ནུར་ནློར་ནི་མ་རེད་པ། །སློན་ཆད་

བས་པ་རེས་དྲན་ཞིང་། །ལུས་བསྐུམས་ནས་ནི་ཉལ་བར་འགྱུར། །སིག་པ་ཆུང་བས་

བདག་ཉིད་ཀི། །ཕི་བཞིན་མི་འློང་མ་སེམས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་

ཡིས། །བུམ་ཆེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆུང་ཟད་ཆུང་ཟད་བསགས་པ་ཡི། །སིག་པས་

བིས་པ་གང་བར་འགྱུར། །དགེ་བ་ཆུང་བས་བདག་ཉིད་ཀི། །ཕི་བཞིན་མིའང་མ་

སེམས་ཤིག །ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ལྷུང་བ་ཡིས། །བུམ་ཆེན་གང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆུང་

ཟད་ཆུང་ཟད་བསགས་པ་ཡི། །དགེ་བས་བརན་པ་གང་བར་འགྱུར། །གང་ཞིག་རགས་

བརིགས་མཚོ་ངན་སངས། །རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་བློ་རྒལ་འདློད་པ། །སྐེ་བློས་གཟིངས་ནི་

བཅས་ནས་ཀང་། །སྐེ་བློ་མཁས་པ་རྒལ་བར་བེད། །རྒལ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས། །བམ་ཟེ་སྐམ་སར་གནས་པར་མཛད། །དེ་ལ་དགེ་སླློང་ཁྲུས་བེད་
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ཅིང་། །ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་གཟིངས་ཀང་བཅས། །ཇི་ལར་མཚོ་ཆེན་ཟབ་མློ་

དག །རབ་ཏུ་མནམ་དང་རློག་མེད་ལར། །དེ་བཞིན་མཁས་པ་རབ་དང་པས། །འདི་ནི་

ཆློས་ནི་ཉན་པར་བེད། །འདི་ལར་ཀུན་ན་ཆུ་ཡློད་པས། །སུ་ཞིག་ཚོལ་ཞིང་རྒྱུ་བེད་

དེ། །ཁྲློན་པའི་ཆུ་ལ་ཅི་ཞིག་དགློས། །སེད་པ་ར་ནས་གཅད་པར་གིས། །བཙོ་བླག་

མཁན་དག་ཆུས་འཁྲུ་ཞིང་། །མདའ་མཁན་མེས་ནི་སློང་བ་དང་། །ཤིང་མཁན་ཤིང་ལ་

འཇློག་སྦློང་ལར། །མཁས་པས་བདག་ཉིད་གདུལ་བར་བ། །ནམ་མཁའ་ལ་བུར་

ཆགས་མེད་ཅིང་། །སློ་ཐེམ་ལ་བུར་གཡློ་བ་མེད། །རློག་པ་ཅན་གི་མཚོ་ལ་

བུར། །མཁས་པ་འཁློར་བ་ལ་མི་དགའ། །ཆུའི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་བདུན་པའློ། །  ། །

༼བཅློ་བརྒྱད་པ་མེ་ཏློག་གི་ཚོམས།༽

ལྷར་བཅས་གཤིན་རེའི་འཇིག་རེན་འདི། །ས་སེངས་ལས་རྒྱལ་གང་ཞིང་

ལགས། །མེ་ཏློག་ལ་བུར་རབ་འདློད་པའི། །ཆློས་བཞི་ལེགས་པར་སློན་མཁས་

གང་། །ལྷར་བཅས་གཤིན་རེའི་འཇིག་རེན་འདི། །ས་སེངས་ལས་རྒྱལ་སླློབ་པ་ཡི། །མེ་

ཏློག་ལ་བུར་རབ་འདློད་པའི། །ཆློས་བཞི་ལེགས་པར་སློན་མཁས་དེ། །ནགས་ཚལ་

ལས་ནི་འཇིགས་སྐེས་ཕིར། །ནགས་ཚལ་གཅད་ཀི་ཤིང་མ་ཡིན། །ནགས་དང་

ནགས་སྦློར་ཆློད་ཅིག་དང་། །དགེ་སྦློང་མ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ནགས་

སྦློར་མ་བཅད་ན། །ཕྲ་རབ་ཀིས་ཀང་མི་རྣམས་སྐེ། །མ་དྲུང་ནུ་ཞློ་འདློད་བེའུ་

ལར། །དེ་ཡིས་ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཆིང་། །ལག་པས་སློན་ཀའི་པདྨ་ལར། །བདག་ལ་

དགའ་བ་བཅད་ནས་སུ། །རྒྱལ་གསུངས་མ་ངན་འདས་པའི་ཕིར། །ཞི་བའི་ལམ་ཉིད་

བསྐེད་པར་གིས། །ཇི་ལར་མེ་ཏློག་ཡིད་འློང་བ། །ཁ་དློག་བཟང་ཡང་དྲི་མེད་ལར། །དེ་
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བཞིན་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ཚིག །འབས་བུ་མེད་པར་མ་བེད་ཅིག །ཇི་ལར་བུང་

བ་མེ་ཏློག་གི །ཁ་དློག་དྲི་ལ་མི་གནློད་པར། །ཁུ་བ་གཞིབས་ནས་འཕུར་བ་ལར། །དེ་

བཞིན་ཐུབ་པ་གློང་དུ་རྒྱུ། །གཞན་གི་སྐློན་ལ་མི་བརག་ཅིང་། །གཞན་གིས་བས་དང་

མ་བས་མིན། །བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་རིགས་པ་དང་། །མི་རིགས་བ་ལ་བརག་པར་

བ། །ཇི་ལར་ཕག་དར་ཕུང་པློ་དག །མི་གཙང་ཆུ་ནི་མེད་འདི་ལས། །པདྨ་ཁ་བེ་གཙང་

བ་དང་། །དྲི་ཞིམ་ཡིད་འློང་རབ་སྐེས་ལར། །དེ་བཞིན་སློ་སློ་སྐེ་བློ་དག །ལྡློངས་གྱུར་

ཕག་དར་ཕུང་འདི་ལས། །རྫློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཉན་ཐློས་དག །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་

གསལ་བ་འབྱུང་། །ཇི་ལར་མེ་ཏློག་ཕུང་པློ་ལས། །མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་མང་བེད་

ལར། །དེ་བཞིན་མིར་ནི་སྐེས་པ་ཡིས། །དགེ་བ་ཕལ་ཆེན་རྣམས་ཀང་བ། །ཇི་ལར་

དབར་ཀ་བ་ཀུ་ལའི། །མེ་ཏློག་རབ་ཏུ་རྣམ་འཕྲུལ་ལར། །དེ་བཞིན་དགེ་སླློང་འདློད་

ཆགས་དང་། །ཞེ་སང་གཏི་མུག་སང་བར་གིས། །མི་ཡི་ཡིད་ལ་རྣམ་ཆགས་དང་། །མེ་

ཏློག་བཞིན་དུ་རབ་བསགས་པ། །འཆི་བདག་གིས་ནི་བླངས་ནས་འགློ། །ཉལ་གློང་ཆུ་

བློས་བདས་པ་བཞིན། །མི་ཡི་ཡིད་ལ་རྣམ་ཆགས་དག །མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་རབ་

བསགས་པ། །འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་མི་ངློམས་ཤིང་། །འཆི་བདག་གིས་ནི་དབང་དུ་

བེད། །མི་ཡི་ཡིད་ལ་རྣམ་ཆགས་དག །མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་རབ་བསགས་པ། །ལློངས་

སྤློད་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །འཆི་བདག་གིས་ནི་དབང་དུ་བེད། །མི་ཡི་ཡིད་ལ་རྣམ་

ཆགས་དག །མེ་ཏློག་བཞིན་དུ་རབ་བསགས་པ། །བ་བ་མཐར་ནི་མ་ཕིན་པར། །འཆི་

བདག་གིས་ནི་དབང་དུ་བེད། །ལུས་འདི་བུམ་པ་འདྲ་བར་རློགས་བས་ཤིང་། །དེ་

བཞིན་ཆློས་རྣམས་སིག་རྒྱུ་འདྲར་ཤེས་ནས། །བདུད་ཀི་མེ་ཏློག་མཆློག་ནི་འདིར་
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གཅློད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པློས་བལར་ཡང་མེད་པར་འགློ། །འཇིག་རེན་འདི་དག་

བུམ་པ་འདྲར་རློགས་ཤིང་། །དེ་བཞིན་ཆློས་རྣམས་སིག་རྒྱུ་འདྲར་ཤེས་ནས། །བདུད་

ཀི་མེ་ཏློག་མཆློག་ནི་འདིར་གཅློད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པློས་བལར་ཡང་མེད་པར་

འགློ། །ལུས་འདི་དབུ་བ་འདྲ་བར་རློགས་བས་ཤིང་། །དེ་བཞིན་ཆློས་རྣམས་སིག་རྒྱུ་

འདྲར་ཤེས་ནས། །བདུད་ཀི་མེ་ཏློག་མཆློག་ནི་འདིར་གཅློད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་

པློས་བལར་ཡང་མེད་པར་འགློ། །འཇིག་རེན་འདི་དག་དབུ་བ་འདྲར་རློགས་ཤིང་། །དེ་

བཞིན་ཆློས་རྣམས་སིག་རྒྱུ་འདྲར་ཤེས་ནས། །བདུད་ཀི་མེ་ཏློག་མཆློག་ནི་འདིར་

གཅློད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པློས་བལར་ཡང་མེད་པར་འགློ། །སིད་པ་ཨུ་དུམ་བཱ་རའི་

མེ་ཏློག་ལར། །སིང་པློ་མེད་པར་སེམས་པའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་

ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐེས་ར་བའི་མེ་ཏློག་ཆུ་

གནས་ལའི། །འདློད་ཆགས་མ་ལུས་གཅློད་བེད་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་

པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐེས་ར་བའི་མེ་ཏློག་

ཆུ་གནས་ལའི། །ཞེ་སང་མ་ལུས་གཅློད་བེད་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་

ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐེས་ར་བའི་མེ་ཏློག་ཆུ་

གནས་ལའི། །གཏི་མུག་མ་ལུས་གཅློད་བེད་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་

ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐེས་ར་བའི་མེ་ཏློག་ཆུ་

གནས་ལའི། །ང་རྒྱལ་མ་ལུས་གཅློད་བེད་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་

རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐེས་ར་བའི་མེ་ཏློག་ཆུ་

གནས་ལའི། །ཆགས་པ་མ་ལུས་གཅློད་བེད་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་
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ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཆུ་སྐེས་ར་བའི་མེ་ཏློག་ཆུ་

གནས་ལའི། །སེད་པ་མ་ལུས་གཅློད་བེད་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་

རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །མེ་ཏློག་གི་ཚོམས་ཏེ་བཅློ་

བརྒྱད་པའློ། །  ། །

༼བཅུ་དགུ་པ་རའི་ཚོམས།༽

ཇི་ལར་ར་བཟངས་ལྕག་གིས་གཞུས་པ་ན། །སྐྲག་ཅིང་ཤུགས་དྲག་འགློ་བེད་

ཇི་བཞིན་དུ། །དད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་ལྡན་པ་དང་། །ཆློས་རྣམས་རྣམ་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་ལྡན་ཞིང་། །དབང་པློ་མཉམ་གཞག་བཟློད་ལྡན་འགློགས་བདེ་

བ། །སྐློབ་པ་དེ་རྣམས་སིད་པ་མ་ལུས་སློང་། །ཇི་ལར་ར་བཟངས་ལྕག་གིས་གཞུས་པ་

ན། །སྐྲག་ཅིང་ཤུགས་དྲག་འགློ་བེད་ཇི་བཞིན་དུ། །དད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་

ལྡན་པ་དང་། །ཆློས་རྣམས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་ལྡན་ཞིང་། །རིག་དང་རང་པར་

ལྡན་ཞིང་དྲན་ལྡན་པའི། །སྐློབ་རྣམས་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་སློང་བར་མཛད། །འདུལ་

སྦློང་བེད་པས་ལེགས་བཏུལ་ར་ལ་བུར། །གང་ཞིག་དབང་པློ་ལེགས་པར་སློམ་པ་

ཡིས། །ཁྲློ་བ་སློང་ཞིང་ཟག་པ་ཟད་བེད་པ། །ཐུབ་དེ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་ཡི་བར་དུ་

མློང་། །བག་ཡློད་པ་ཡིས་བག་མེད་དང་། །མི་ཉལ་མང་པློས་གཉིད་ལློག་དང་། །ར་

བཟངས་ཀིས་ནི་ར་རྒློད་ལར། །ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་སངས་ནས་འགློ། །ར་བཟངས་ལ་

ནི་ལྕག་བཞིན་དུ། །གང་ཞིག་ངློ་ཚ་ཤེས་སེན་ཅིང་། །ཤེས་རབ་ལེགས་པར་མཉམ་

གཞག་པ། །དེས་ནི་སིག་པ་སེལ་བར་བེད། །དུལ་བ་འདུན་སར་འགློ་བེད་ཅིང་། །དུལ་

བ་རྒྱལ་པློ་ལྷག་པར་ཞློན། །གང་ཞིག་ཚིག་ངན་བཟློད་བེད་པ། །དུལ་བ་མི་ཡི་ནང་ན་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

མཆློག །གང་པློའི་ནང་ན་གང་ཆེན་དང་། །སིན་དུའི་ཅང་ཤེས་ར་དང་ནི། །དྲེའུ་འདུལ་

བེད་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་བས་བདག་ཉིད་འདུལ་བ་མཆློག །བདག་ཉིད་ལེགས་འདུལ་

གང་ཡིན་པའི། །མཁས་དེས་ཞི་བ་ཐློབ་འགྱུར་གི། །བཞློན་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་

ནི། །ས་དེ་མངློན་པར་འཐློབ་མི་སིད། །གང་པློའི་ནང་ན་གང་ཆེན་དང་། །སིན་དུའི་ཅང་

ཤེས་ར་དང་ནི། །དྲེའུ་འདུལ་བེད་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་བས་བདག་ཉིད་འདུལ་བ་

མཆློག །བདག་ཉིད་ལེགས་འདུལ་དྲན་ལྡན་གང་། །དེས་ནི་སྡུག་བསལ་མཐར་ཕིན་

གི། །བཞློན་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ནི། །ས་དེ་མངློན་པར་འཐློབ་མི་སིད། །གང་པློའི་

ནང་ན་གང་ཆེན་དང་། །སིན་དུའི་ཅང་ཤེས་ར་དང་ནི། །དྲེའུ་འདུལ་བེད་པ་གང་ཡིན་

པ། །དེ་བས་བདག་ཉིད་འདུལ་བ་མཆློག །བདག་ཉིད་ལེགས་འདུལ་དྲན་ལྡན་

གང་། །དེས་ནི་འགློ་རྣམས་སློང་འགྱུར་གི། །བཞློན་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ནི། །ས་དེ་

མངློན་པར་འཐློབ་མི་སིད། །གང་པློའི་ནང་ན་གང་ཆེན་དང་། །སིན་དུའི་ཅང་ཤེས་ར་

དང་ནི། །དྲེའུ་འདུལ་བེད་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་བས་བདག་ཉིད་འདུལ་བ་མཆློག །བདག་

ཉིད་ལེགས་འདུལ་གང་ཡིན་དེས། །འཆིང་བ་བཅད་ནས་འགློ་འགྱུར་གི། །བཞློན་པ་

དེ་དག་རྣམས་ཀིས་ནི། །ས་དེ་མངློན་པར་འཐློབ་མི་སིད། །འདུལ་སྦློང་བེད་པས་ར་

བཟངས་ལར། །བདག་ཉིད་ཁློ་ན་གདུལ་བར་བ། །བདག་ཉིད་ལེགས་པར་འདུལ་བ་

ཡིས། །སྡུག་བསལ་རྣམས་ཀི་ཕ་མཐར་ཕིན། །བདག་ཉིད་ཁློ་ན་བདག་གི་

མགློན། །བདག་ཉིད་བདག་གི་སྐབས་ཡིན་པས། །འདུལ་སྦློང་བེད་པས་ར་བཟངས་

ལར། །དེ་བས་བདག་ཉིད་གདུལ་བར་བ། །རའི་ཚོམས་ཏེ་བཅུ་དགུ་པའློ། །  ། །



  43  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

༼ཉི་ཤུ་པ་ཁྲློ་བའི་ཚོམས།༽

ཁྲློ་བ་སངས་ཤིང་ང་རྒྱལ་རྣམ་སངས་ན། །ཀུན་སྦློར་ཀུན་ལས་ཤིན་ཏུ་འདའ་

འགྱུར་ཞིང་། །མིང་དང་གཟུགས་ལ་ཆགས་པ་མེད་དེ་དག །ཅི་ཡང་མེད་པས་ཆགས་

པའི་རེས་མི་ལྟུང་། །སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་ཁྲློ་བ་སློངས། །སྐེས་ནས་འདློད་ཆགས་སང་བར་

གིས། །བརན་པས་མ་རིག་རབ་ཏུ་སང་། །བདེན་པ་མཐློང་ན་བདེ་བར་འགྱུར། །ཁྲློ་བ་

སངས་ན་བདེ་བར་ཉལ། །ཁྲློ་བ་སངས་ན་གདུང་མི་འགྱུར། །དགེ་སླློང་ཁྲློ་བ་བདེ་

འཇློམས་པའི། །དུག་གི་ར་བ་ཆློམ་ཤིག་དང་། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསགས་

འགྱུར་ཞིང་། །དེ་བཅློམ་པ་ཡིས་མ་ངན་མེད། །གང་ཁྲློས་བདག་གིས་ལེགས་བས་

ཀི། །མ་ལེགས་མིན་ཞེས་རབ་སྨྲ་བ། །དེ་ནི་ཁྲློ་བ་ཞི་འློག་ཏུ། །མེ་ཡིས་བསེགས་

བཞིན་གདུང་བར་འགྱུར། །ངློ་ཚ་མེད་ཅིང་ཁྲེལ་མེད་པ། །ཁྲློ་བ་ཅན་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་

མེད། །ཁྲློ་བས་མངློན་པར་ཟིལ་གནློན་པ། །དེ་ལ་སུ་ཡང་རེན་མི་བེད། །གང་ཞིག་བིས་

པའི་མཐུ་སློབས་ཅན། །དེ་ཡི་སློབས་ནི་སློབས་མེད་ཡིན། །བིས་པ་ཆློས་དང་བལ་བ་

ལ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡློད་རེ་སྐན། །གང་ཞིག་སློབས་དང་ལྡན་གྱུར་ཡང་། །སློབས་

ཆུང་རྣམས་ཀི་བཟློད་བེད་པ། །དེ་ནི་བཟློད་པའི་མཆློག་ཅེས་གསུངས། །ཉམ་ཆུང་བ་

ལ་རག་ཏུ་སྒུར། །གང་ཞིག་གཞན་གི་དཔློན་གྱུར་ཀང་། །སློབས་ཆུང་རྣམས་ཀི་བཟློད་

བེད་པ། །དེ་ནི་བཟློད་པའི་མཆློག་ཅེས་གསུངས། །ཉམ་ཆུང་བ་ལ་རག་ཏུ་སྒུར། །གཞན་

གིས་ལྷག་པར་བརྒྱད་བཀག་ཀང་། །སློབས་ལྡན་གང་ཞིག་བཟློད་བེད་པ། །དེ་ནི་

བཟློད་པའི་མཆློག་ཅེས་གསུངས། །ཉམ་ཆུང་བ་ལ་རག་ཏུ་སྒུར། །གཞན་གིས་ལྷག་

པར་སད་བས་ཀང་། །སློབས་ལྡན་གང་ཞིག་བཟློད་བེད་པ། །དེ་ནི་བཟློད་པའི་མཆློག་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ཅེས་གསུངས། །ཉམ་ཆུང་བ་ལ་རག་ཏུ་སྒུར། །གང་ཞིག་ཕ་རློལ་ཁྲློས་རིག་

ནས། །བདག་ཉིད་ཉེ་བར་ཞི་བེད་པ། །དེ་ནི་བདག་དང་གཞན་དག་གི། །འཇིགས་ཆེན་

དག་ལས་སྐློབ་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཕ་རློལ་ཁྲློས་རིག་ནས། །བདག་ཉིད་ཉེ་བར་ཞི་

བེད་པ། །དེ་ནི་བདག་དང་གཞན་དག་གི། །གཉི་གའི་དློན་ནི་སྤློད་པ་ཡིན། །བདག་ཉིད་

དང་ནི་གཞན་དག་དང་། །གཉི་གའི་དློན་ནི་སྤློད་དེ་ལ། །སྐེ་བློ་ཆློས་ལ་མི་མཁས་

རྣམས། །བིས་པ་ཡིན་ཞེས་སེམས་ཀང་སླ། །གཙོ་བློའི་ཚིག་ནི་འཇིགས་ཕིར་བཟློད་

བེད་དང་། །ཐབ་ཟླའི་ཚིག་ནི་འཐབ་གཅུགས་རྒྱུ་བཟློད་པས། །གང་ཞིག་དམན་པའི་

ཚིག་ལ་བཟློད་བེད་དེ། །བཟློད་པའི་མཆློག་ཅེས་དམ་པས་རབ་ཏུ་གསུངས། །བིས་

པ་ཁྲློས་ནས་ཚིག་རྩུབ་དག །སྨྲས་ན་རྒྱལ་བར་འགྱུར་སམ་སེམས། །གང་ཞིག་ཚིག་

དག་བཟློད་བེད་པ། །དེ་ནི་རག་ཏུ་རྒྱལ་བ་ཡིན། །བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཁྲློ་མི་བ། །སླློང་ལ་

ཆུང་ཡང་སྦིན་པར་བ། །རྣམ་པ་འདི་གསུམ་གནས་ཀིས་ནི། །ལྷ་ཡི་གནས་སུ་འགློ་

བར་འགྱུར། །ཁྲློ་བའི་ཟིལ་གིས་ནློན་པའི་མིས། །རང་གི་དློན་ཀང་མི་རློགས་

པས། །འཁློར་གི་ནང་དུ་བག་རྐྱློང་ལ། །ཁྲློ་བ་མེད་པའི་ཚིག་སྨྲློས་ཤིག །གང་ཞིག་

ཁྲློས་ལ་སླར་ཁྲློ་བ། །དེ་ནི་སིག་པ་ཅན་འགྱུར་བས། །ཁྲློས་ལ་སླར་ནི་མ་ཁྲློ་དང་། །ཐུབ་

པར་དཀའ་བའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །ཁྲློ་བ་མེད་པས་ཁྲློ་བ་ཐུབ། །ལེགས་པས་ལེགས་

པ་མ་ཡིན་ཐུབ། །སྦིན་པ་ཡིས་ནི་འཇུངས་པ་ཐུབ། །བདེན་པས་བདེན་པ་མ་ཡིན་

ཐུབ། །དུལ་ཞིང་རིགས་པས་འཚོ་བ་དང་། །ཁྲློ་བ་མེད་པ་ག་ལ་ཁྲློ། །ཡང་དག་ཤེས་

པས་རྣམ་གློལ་བའི། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཁྲློ་བ་མེད། །ཁྲློ་བ་མེད་ལ་འཚེ་མེད་

ལ། །འཕགས་པའི་སྐེ་བློས་རག་བསེན་ཀང་། །སྐེ་བློ་སིག་ཅན་ཁྲློ་བ་དག །རི་བློ་བཞིན་



  45  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

དུ་སྒུར་བར་བེད། །གང་ཞིག་ཁྲློ་བ་བྱུང་བ་དང་། །ཤིང་ར་འཁམས་ལས་འཛིན་བེད་

དེ། །འདུལ་སྦློང་མཁན་དུ་ངས་གསུངས་ཀི། །ཞགས་འདློགས་སྐེ་བློ་ཕལ་བ་ཡིན། །ཁྲློ་

བའི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་པའློ། །

སློམ་ལ། དགེ་སྦློང་ལམ་དང་བཀུར་སི་དང་། །འཁུ་དང་ལྔ་པ་དྲན་པ་སེ། །སིལ་

བུ་ཆུ་དང་མེ་ཏློག་དང་། །ར་དང་ཁྲློ་བ་བཅུ་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་གཅིག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོམས།༽

འཇིག་རེན་འདི་ན་ཀུན་རིག་ཀུན་ཟིལ་གནློན། །འདི་ན་ཆློས་རྣམས་ཀུན་གིས་

མ་གློས་ཤིང་། །ཀུན་སངས་སེད་ཟད་རབ་ཏུ་རྣམ་གློལ་བ། །ཉིད་ཀིས་མངློན་མཁེན་

པ་ལ་སུ་ཡིས་བསན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྷ་མིའི་སློན་པ་སེ། །སློབས་རྣམས་ཀུན་

ལྡན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ང་། །བང་ཆུབ་བརེས་ནས་ཉིད་ཀིས་རབ་སློན་པ། །མཚུངས་

མེད་མཉམ་མེད་ང་ལ་སུ་ཡིས་བསན། །ང་ནི་འཇིག་རེན་དག་བཅློམ་སེ། །འཇིག་རེན་

དག་ན་བླ་མེད་ང་། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རེན་ན། །བདུད་རྣམས་ཟིལ་གནློན་རྒྱལ་

བ་ང་། །ང་དང་འདྲ་བ་མེད་པས་ན། །ང་ལ་སླློབ་དཔློན་སུ་ཡང་མེད། །འཇིག་རེན་འདི་

ན་གཅིག་པུ་ཡིས། །རྫློགས་པའི་བང་ཆུབ་བླ་མེད་བརེས། །གང་ཞིག་ཟག་པ་ཟད་

བརེས་པ། །རྒྱལ་བ་ང་འདྲར་ཤེས་པར་གིས། །སིག་པའི་ཆློས་ལས་ང་རྒྱལ་བས། །དེ་

བས་ཉི་འགློ་ང་རྒྱལ་བ། །འཇིག་རེན་ཡུལ་སེད་རྒལ་བ་ཡི། །ཀུན་མཁེན་སངས་རྒྱས་

མ་ངན་འདས། །འཇིག་རེན་པ་ལ་མ་བསན་པར། །ཀུན་ནས་འབྱུང་བ་མི་ཤེས་

པས། །བཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་སློང་ནས་སུ། །ངས་ནི་ཆློས་ཀི་རྔ་བརྡུང་ཞིང་། །འཇིག་རེན་སུས་

ཀང་མ་བསྐློར་བའི། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་བས། །དཔའ་བློ་དེ་བཞིན་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

གཤེགས་པ་རྣམས། །འདི་ན་ཆློས་ཀིས་འདུལ་བར་མཛད། །དེ་དག་ཆློས་ཀིས་བཏུལ་

བ་ལ། །མཁས་པ་སུ་ཡང་སློད་མི་བེད། །བརན་གང་ཏིང་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཤིང་། །ངེས་

འབྱུང་ཞི་ལ་དགའ་བ་དང་། །སྐུ་ཡི་ཐ་མ་འཛིན་པ་ཡི། །རྫློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

གགས་ལྡན་པ། །ཤེས་རབ་མྱུར་བ་དེ་དག་ལ། །ལྷ་དང་མི་རྣམས་དགའ་བར་

བེད། །གང་དག་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། །གང་དག་མ་བློན་སངས་རྒྱས་

དང་། །གང་དག་ད་ལར་རྫློགས་སངས་རྒྱས། །མང་པློའི་མ་ངན་སེལ་མཛད་

པ། །བཞུགས་པར་གྱུར་ཅིང་བཞུགས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཀུན་

གིས། །དམ་ཆློས་བླ་མར་མཛད་པ་འདི། །རྫློགས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ཡིན། །དེ་

བས་འདི་ན་བདག་དགའ་ཞིང་། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་མངློན་འདློད་པས། །སངས་རྒྱས་

བསན་པ་དྲན་བས་ཏེ། །དམ་པའི་ཆློས་ལ་བླ་མར་བ། །མི་གང་སངས་རྒྱས་བསན་པ་

ལ། །དད་པ་མ་བསྐེད་བིས་པ་དེ། །རྒུད་པའི་གནས་སུ་འགློ་འགྱུར་ཏེ། །སིན་མློ་

རྣམས་ཀིས་ཚོང་པ་བཞིན། །མི་གང་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །དད་པ་བསྐེད་པ་

ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་ནི་བདེ་བར་ཕ་རློལ་འགློ། །སྤིན་ཤུགས་ལྡན་པས་ཚོང་པ་

བཞིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཉམ་མེད་མཚུངས་པ་མེད། །བདེ་བར་རྣམ་རློག་དེ་

བཞིན་རབ་དབེན་པའི། །རྣམ་རློག་གཉིས་པློ་སྤློད་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །མུན་

བསལ་ཕ་རློལ་གཤེགས་ཤིང་གགས་དང་ལྡན། །དེས་ནི་བརེས་བ་བརེས་ཤིང་ཡིད་

དབང་གྱུར། །ཀུན་གློལ་ཟག་ཟད་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གློལ། །རྣམ་གློལ་ཐུགས་ལྡན་ཐ་བ་

ཟག་མེད་རྣམས། །ལུས་ཅན་འཇིག་རེན་རྣམས་ལ་ཕན་ཕིར་གཟིགས། །འགའ་ཞིག་

རི་བློའི་སློ་ལ་འདུག་ནས་སུ། །འགློ་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་དུ་ལ་བ་ལར། །དེ་བཞིན་བླློ་
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བཟང་མ་ངན་བལ་བ་དག །ཆློས་ལས་བྱུང་བའི་ཁང་བཟངས་སེང་གཤེགས་ནས། །སྐེ་

བློ་སྐེ་རྒས་ཟིལ་གནློན་མ་ངན་གིས། །གདུངས་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་དུ་སྤན་གཟིགས་

ནས། །འཆི་བ་མེད་པའི་སློ་མློ་འབེད་མཛད་ཀིས། །གང་དག་ཉན་འདློད་ཐེ་ཙོམ་

བསལ་བར་གིས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་གཅིག་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་གཉིས་པ་ཐློས་པའི་ཚོམས།༽

ལེགས་པར་ཐློས་དང་ལེགས་སྤློད་དང་། །ཁིམ་ནས་ལེགས་པར་བྱུང་བ་

དང་། །སློང་བར་བེད་པས་རབ་བསྐློར་ཅིང་། །དགེ་སྦློང་གི་ནི་རེས་མཐུན་

ལེགས། །བིས་པ་མི་མཁས་པ་དག་ནི། །འཆི་བ་མེད་པ་ལ་བུར་སྤློད། །མཁས་པ་དམ་

པའི་ཆློས་དག་ལ། །མཚན་མློའི་ནད་པ་བཞིན་དུ་བེད། །ཇི་ལར་ཁིམ་ནི་ལེགས་

གཡློགས་པ། །མུན་པས་ཁེབས་པའི་ནང་ཞུགས་ན། །གཟུགས་རྣམས་ཡློད་པར་གྱུར་

ཀང་ནི། །མིག་ལྡན་བཞིན་དུ་མི་མཐློང་བ། །དེ་བཞིན་འདི་ན་རིགས་སྐེས་པའི། །མི་ནི་

བླློ་གློས་ལྡན་གྱུར་ཀང་། །སིག་པ་དང་ནི་དགེ་བའི་ཆློས། །མ་ཐློས་བར་དུ་ཤེས་མི་

འགྱུར། །མིག་ལྡན་མར་མེ་ཡློད་པ་ཡིས། །གཟུགས་རྣམས་མཐློང་བ་ཇི་ལ་བར། །དེ་

བཞིན་དགེ་དང་སིག་པའི་ཆློས། །ཐློས་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཐློས་པས་

ཆློས་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས། །ཐློས་པས་སིག་ལས་ལྡློག་པར་འགྱུར། །ཐློས་པས་དློན་

མེད་སློང་བར་བེད། །ཐློས་པས་མ་ངན་འདས་པ་འཐློབ། །གལ་ཏེ་ཐློས་པ་མང་གྱུར་

ཀང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མི་སློམ་ན། །དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕིར་སད་ཅིང་། །དེ་

ཡི་ཐློས་པ་ཕུན་སུམ་མིན། །གལ་ཏེ་ཐློས་པ་ཉུང་གྱུར་ཀང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་

སློམ་བེད་ན། །དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕིར་བསགས་ཤིང་། །དེ་ཡི་ཐློས་པ་ཕུན་སུམ་
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འགྱུར། །གང་ཞིག་ཐློས་པ་ཉུང་བ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མི་སློམ་པ། །དེ་ནི་

གཉི་གའི་ཕིར་སད་ཅིང་། །དེ་ཡིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་སུམ་མིན། །གང་ཞིག་མང་དུ་

ཐློས་པ་དང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་སློམ་བེད་པ། །དེ་ནི་གཉི་གའི་ཕིར་བསགས་

ཤིང་། །དེ་ཡིས་བརྟུལ་ཞུགས་ཕུན་སུམ་འགྱུར། །ཐློས་པ་མང་ཞིང་ཆློས་འཛིན་

དང་། །ཤེས་རབ་ལྡན་ཞིང་མཉམ་གཞག་པ། །དེ་དག་སུས་ཀང་སད་འློས་མིན། །འཛམ་

བུའི་གིང་གི་གསེར་རྒྱན་བཞིན། །གང་ཞིག་གཟུགས་ཀིས་རེས་དཔློག་ཅིང་། །ང་ལ་

སྒ་ཡིས་འཇལ་བེད་པ། །འདུན་པའི་འདློད་ཆགས་ལྡན་པ་ཡི། །སྐེ་བློ་དེ་ཡིས་ང་མི་

ཤེས། །གལ་ཏེ་ནང་ནི་རྣམ་ཤེས་ཤིང་། །ཕི་རློལ་མཐློང་བར་མ་གྱུར་ན། །ནང་གི་

འབས་བུ་མཐློང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྒ་ཡིས་དྲང་དུ་རུང་། །གལ་ཏེ་ཕི་རློལ་མཐློང་གྱུར་

ཅིང་། །ནང་ནི་ཤེས་པར་མ་གྱུར་ན། །ཕི་རློལ་འབས་བུ་མཐློང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྒ་ཡིས་

དྲང་དུ་རུང་། །གལ་ཏེ་ནང་ཡང་མི་ཤེས་ཤིང་། །ཕི་རློལ་མཐློང་བར་མ་གྱུར་ན། །བིས་

པ་ཀུན་ནས་བསྒིབས་པ་དག །དེ་ནི་སྒ་ཡིས་དྲང་དུ་རུང་། །གལ་ཏེ་ནང་ནི་རྣམ་ཤེས་

ཤིང་། །ཕི་རློལ་དག་ཀང་མཐློང་གྱུར་པ། །བསན་པ་ངེས་འབྱུང་ཤེས་རབ་ཅན། །དེ་ནི་

སྒ་ཡིས་དྲང་དུ་རུང་། །རྣ་བས་ཕལ་ཆེན་ཐློས་པ་དང་། །མིག་གིས་མང་པློ་མཐློང་ན་

ཡང་། །བསན་པ་མཐློང་ཐློས་དེ་ཀུན་གིས། །ཡིད་ཆེས་བ་བའི་མི་རིགས་སློ། །ལེགས་

གསུངས་ཐློས་པ་སིང་པློར་ཤེས་པ་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དག་སིང་པློར་ཤེས་གྱུར་

ཀང་། །གང་ཞིག་བག་མེད་རླང་པློར་བེད་པ་དེའི། །ཐློས་དང་ཤེས་པ་དློན་ཆེན་མི་

འགྱུར་རློ། །གང་ཞིག་འཕགས་པས་བསན་པའི་ཆློས་དགའ་ཞིང་། །དེ་བཞིན་ལུས་

དང་ངག་གིས་སྤློད་བེད་པ། །དེ་དག་བཟློད་ལྡན་འགློགས་དགའ་དབང་པློ་
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བསམས། །ཐློས་དང་ཤེས་པའི་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་འཐློབ། །ཐློས་པའི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་

གཉིས་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་གསུམ་པ་བདག་གི་ཚོམས།༽

ལེགས་པར་གསུངས་ལ་བསླབ་བ་ཞིང་། །དགེ་སྦློང་ལ་ནི་བསེན་བཀུར་

དང་། །དབེན་པ་དང་ནི་སན་གཅིག་དང་། །སེམས་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བར་བ། །སན་གཅིག་

མལ་སན་གཅིག་པ་དང་། །གཅིག་པུ་སློམ་ལས་མེད་སྤློད་ཅིང་། །གཅིག་པུ་ནགས་

ཚལ་གནས་པ་དང་། །གཅིག་པུས་བདག་ཉིད་གདུལ་བར་བ། །གང་ཞིག་སློང་ཕྲག་

སློང་དག་གི། །མི་ཡི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་བས། །གང་ཞིག་བདག་ལས་རྒྱལ་བེད་

པ། །དེ་ནི་མི་ཡི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །རག་ཏུ་སློམ་པ་སྤློད་པ་ཡི། །མི་ཡིས་བདག་

བརྟུལ་གཅིག་པུ་ཡིས། །བདག་ཉིད་ལས་རྒྱལ་མཆློག་ཡིན་གི། །སྐེ་དགུ་གཞན་ལ་

ཕལ་པར་ཟད། །ཤེས་རབ་ཀིས་གནས་དགེ་སླློང་གིས། །རྒྱལ་བར་བས་ལ་བདུད་དང་

ནི། །ཚངས་པར་བཅས་པས་ཕམ་མི་ནུས། །ལྷ་ཡིས་མ་ཡིན་དྲི་ཟས་མིན། །བདག་

ཉིད་དང་པློར་རིགས་པར་གནས་བས་ནས། །ཕི་ནས་གཞན་དག་བདག་བཞིན་གདུལ་

བར་བ། །བདག་ཉིད་དང་པློར་རིགས་པར་གནས་བས་ནས། །ཕི་དུས་འདུལ་ཚེ་

མཁས་པ་ཉློན་མི་མློངས། །བདག་ལ་ཇི་ལར་བས་པ་བཞིན། །གཞན་དག་ལ་ཡང་དེ་

ལར་བ། །བདག་ཉིད་དུལ་ཞིང་ཞི་བ་ཡིས། །གཞན་དག་བདེ་བར་གདུལ་བར་

བ། །བདག་ལ་ཇི་ལར་བས་པ་བཞིན། །གཞན་དག་ལ་ཡང་དེ་ལར་བ། །ཀེ་མ་བདག་

རང་ལེགས་དུལ་བ། །བདག་ཉིད་དུལ་བས་དགའ་བར་འགྱུར། །བདག་གི་དློན་ཕིར་

གཞན་དློན་ནི། །མང་པློ་དག་ཀང་གཏང་བར་བ། །བདག་དློན་ཆེད་ཆེར་ཤེས་གྱུར་
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ན། །རང་གི་དློན་གི་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་

ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པའི། །མཁས་པས་

དློན་རྣམས་འཐློབ་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་

ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པའི། །མཁས་པས་ཆློས་

རྣམས་འཐློབ་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་

མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པའི། །མཁས་པས་གགས་པ་

འཐློབ་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་

དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པའི། །མཁས་པས་བདེ་བ་འཐློབ་པར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པའི། །མཁས་པས་བདེ་འགློ་འཐློབ་པར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པས། །ཡུན་རིང་མཐློ་རིས་དགའ་བར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པ། །གཉེན་གི་ནང་ན་ལམ་མེར་

འབར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་པ། །མ་ངན་ནང་ན་གདུང་མི་འགྱུར། །བདག་

ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་

བདག་གི་མགློན་གྱུར་པས། །འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་གཅློད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་

བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་
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མགློན་གྱུར་པས། །ངན་འགློ་ཐམས་ཅད་སློང་བར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་

མགློན་ཡིན་གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་

གྱུར་པས། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་ཐར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་

གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་གྱུར་

པས། །བདག་ཉིད་མགློན་དུ་འགྱུར་བ་འཐློབ། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་

གི། །གཞན་ལ་སུ་ཞིག་མགློན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་བདག་གི་མགློན་ཡིན་གི། །མ་

ངན་འདས་ཉིད་ཉེ་བར་འགྱུར། །བདག་གི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་གསུམ་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་བཞི་པ་བསྒེ་བའི་ཚོམས།༽

གང་དག་དློན་དང་མི་ལྡན་ཚིག །ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དག་སྨྲ་བ་བས། །གང་

དག་ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་བའི། །དློན་ལྡན་ཚིག་གཅིག་ཐློས་པ་རུང་། །གང་དག་ཆློས་དང་

མི་ལྡན་ཚིག །ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་དག་སྨྲ་བ་བས། །གང་དག་ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་

བའི། །ཆློས་ལྡན་ཚིག་གཅིག་ཐློས་པ་རུང་། །ཚུལ་འཆལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་

པ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་མཉམ་བཞག་

པ། །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །བརློན་མེད་ལེ་ལློ་ལྡན་པ་དག །ལློ་བརྒྱར་

གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །བརློན་འགྲུས་བརན་པ་བརམས་པ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་

ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །ཤེས་འཆལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་

གང་ཡིན་པས། །ཤེས་རབ་ཆེན་པློ་མཉམ་བཞག་པ། །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་

རུང་། །སྐེ་དང་འཇིག་པ་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །སྐེ་དང་

འཇིག་པ་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །ཚོར་བ་ཟད་པ་མ་
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མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །ཚོར་བ་ཟད་པ་མཐློང་བ་དག །ཉིན་

ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །ཟག་པ་ཟད་པ་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་

གང་ཡིན་པས། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་

རུང་། །གློ་འཕང་མི་གཡློ་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །གློ་

འཕང་མི་གཡློ་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །གློ་འཕང་བལ་

དཀའ་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །གློ་འཕང་བལ་དཀའ་མཐློང་

བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །གློ་འཕང་མཐློན་པློ་མ་མཐློང་བ། །ལློ་

བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །གློ་འཕང་མཐློན་པློ་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་

ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །གློ་འཕང་དམ་པ་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་

པས། །གློ་འཕང་དམ་པ་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །འཆི་

མེད་གློ་འཕང་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །འཆི་མེད་གློ་འཕང་

མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །བདུད་རིའི་གློ་འཕང་མ་མཐློང་

བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །བདུད་རིའི་གློ་འཕང་མཐློང་བ་དག །ཉིན་

ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །རྡུལ་མེད་གློ་འཕང་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་

པ་གང་ཡིན་པས། །རྡུལ་མེད་གློ་འཕང་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་

རུང་། །རྡུལ་བལ་གློ་འཕང་མ་མཐློང་བ། །ལློ་བརྒྱར་གསློན་པ་གང་ཡིན་པས། །རྡུལ་

བལ་གློ་འཕང་མཐློང་བ་དག །ཉིན་ཞག་འགའ་ཞིག་གསློན་པ་རུང་། །མི་ནི་ལློ་བརྒྱར་

ནགས་ཚལ་ན། །མེ་ལ་ཡློངས་སེན་གང་ཡིན་དང་། །བདག་ཉིད་བསློམ་ལ་ཡུད་ཙམ་

ཞིག །མཆློད་པ་བེད་པ་གང་ཡིན་པ། །མཆློད་བེད་དེ་ཉིད་ཆེས་རུང་གི། །ལློ་བརྒྱར་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

སྦིན་སེག་བེད་མི་རུང་། །ཟླ་བ་རེ་རེར་ཀུ་ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་

དེས། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་དད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་

ཀུ་ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་དེས། །དམ་པའི་ཆློས་ལ་དད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་

ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་ཀུ་ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་དེས། །དགེ་

འདུན་ལ་ནི་དད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་ཀུ་ཤའི་

རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་དེས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི། །བཅུ་དྲུག་

ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་ཀུ་ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་དེས། །སློག་

ཆགས་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་ཀུ་

ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་དེས། །འབྱུང་པློ་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི། །བཅུ་

དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་ཀུ་ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་

དེས། །བམས་པར་སེམས་པར་བེད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་

རེར་ཀུ་ཤའི་རེས། །ཁ་ཟས་ཟ་བ་གང་ཡིན་དེས། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་

ཆློས་ཀི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་བརྒྱར་

བེད་པ་གང་ཡིན་དེས། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་དད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་

དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་དེས། །དམ་པའི་

ཆློས་ལ་དད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་

སློང་། །ལློ་བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་དེས། །དགེ་འདུན་ལ་ནི་དད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་

ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་

དེས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་



  54  

དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་དེས། །སློག་ཆགས་རྣམས་ལ་

སིང་བརེ་བའི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་

བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་དེས། །འབྱུང་པློ་རྣམས་ལ་སིང་བརེ་བའི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་

ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་

དེས། །བམས་པར་སེམས་པར་བེད་པ་ཡི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །ཟླ་བ་རེ་

རེར་མཆློད་སྦིན་སློང་། །ལློ་བརྒྱར་བེད་པ་གང་ཡིན་དེས། །ལེགས་པར་གསུངས་

པའི་དམ་ཆློས་ཀི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་དློ། །བསློད་ནམས་འདློད་པའི་མི་ཡིས་

འཇིག་རེན་དུ། །སྦིན་སེག་མཆློད་སྦིན་ཆུང་ཟད་ཅི་བས་དེས། །གང་ཞིག་དྲང་པློའི་

སེམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བ། །དེ་ཡི་བཞི་ཆར་ཡང་ནི་མི་ཕློད་དློ། །བསྒེ་བའི་ཚོམས་

ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་ལྔ་པ་འཛའ་བཤེས་ཀི་ཚོམས།༽

ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས། བམ་པློ་གསུམ་པ། དད་པ་མེད་ཅིང་འཇུངས་པ་

དང་། །དབེན་བེད་ཕྲ་མ་ཅན་དག་དང་། །མཁས་པས་བཤེས་པར་མི་བ་ཞིང་། །སིག་

ཅན་མི་དང་འགློགས་མི་བ། །དད་ལྡན་སན་པར་སྨྲ་བ་དང་། །ཐློས་མང་ཚུལ་ཁྲིམས་

ལྡན་པ་དང་། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་མཛའ་བ་ཞིང་། །མི་མཆློག་དག་དང་འགློགས་པར་

བ། །སིག་པའི་གློགས་པློ་མི་བསེན་ཅིང་། །སྐེས་བུ་ངན་པ་བསེན་མི་བ། །དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་བསེན་བ་ཞིང་། །སྐེས་བུ་དམ་པ་བསེན་པར་བ། །དེ་ལ་བུ་དག་བསེན་

བས་ན། །སིག་པར་མི་འགྱུར་ལེགས་པར་འགྱུར། །གང་དག་ཐློས་མང་གནས་མང་

སེམས་པ་དང་། །དད་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་དེ་མི་ཡིས་བསེན། །འདིར་ནི་དེ་ཡིས་
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ལེགས་སྨྲས་མཉན་བས་ན། །རིང་པློ་ནས་ཀང་ཁད་པར་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དམན་པ་

བསེན་པས་མི་དག་ཉམས་འགྱུར་ཞིང་། །ཐད་ཀར་བབ་པ་བསེན་པས་སློ་ན་

གནས། །གཙོ་བློ་བསེན་པས་དམ་པ་འཐློབ་འགྱུར་བས། །དེ་ཕིར་བདག་པས་གཙོར་

གྱུར་བསེན་པར་བ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །ཤེས་རབ་ཆེས་མཆློག་ལྡན་པ་

ཡི། །གཙོ་བློ་གང་ཡིན་དེ་བསེན་ན། །གཙོ་བློ་བས་ཀང་ཆེས་གཙོར་འགྱུར། །མི་ཡིས་

འདི་ན་ཉ་རུལ་ལ། །ཀུ་ཤའི་གཙང་བེད་བཅིངས་པ་གང་། །ཀུ་ཤ་ཉིད་ཀང་རུལ་འགྱུར་

བ། །སིག་པ་བསེན་པའང་དེ་བཞིན་འགྱུར། །མི་ཡིས་རྒྱ་སློས་པ་ལ་ཤའི། །ལློ་མར་

ཕུར་མ་བས་པ་གང་། །ལློ་མ་ཉིད་ཀང་དྲི་ཞིམ་པ། །དམ་པ་བསེན་པའང་དེ་བཞིན་

འགྱུར། །གལ་ཏེ་སིག་པ་བེད་པ་དག །སིག་མི་བེད་པས་བསེན་ན་ཡང་། །སིག་པ་བེད་

པར་དློགས་སྐེ་ཞིང་། །མི་སན་པ་ཡང་འཕེལ་བར་འགྱུར། །བསེན་བ་མ་ཡིན་བསེན་

པའི་མི། །དེ་ཡི་སྐློན་གིས་སྐློན་ཅན་འགྱུར། །དློང་པར་དུག་བསྐུས་མདའ་བཅུག་

པས། །དུག་མ་བསྐུས་པའང་གློས་པ་བཞིན། །བརེན་པ་སྐློན་གློས་འཇིགས་པ་

དག །སིག་པ་ཅན་དང་བཤེས་མི་བ། །ཇི་ལར་གློགས་པློ་བསེན་པ་དང་། །ཇི་ལར་ཉེ་

བར་བསེན་བས་པ། །བསེན་བ་དེ་ནི་ཅི་འདྲ་བར། །རིང་པློ་མི་ཐློགས་དེ་འདྲར་

འགྱུར། །དེ་བས་འབས་བུའི་སྣློད་བཞིན་དུ། །བདག་གིས་བསེན་པ་ཤེས་པ་

ཡིས། །དམ་པ་མ་ཡིན་མི་བསེན་ཅིང་། །མཁས་པས་དམ་པ་བསེན་བས་ལ། །དགེ་

སླློང་དེའི་ལམ་རེས་འབང་ན། །སྡུག་བསལ་ཟད་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བིས་པས་ཇི་

སིད་གསློན་བར་དུ། །གལ་ཏེ་མཁས་པ་བསེན་བས་ཀང་། །དེ་ཡིས་ཆློས་ཤེས་མི་

འགྱུར་ཏེ། །གཟར་བུས་ཚོད་མའི་རློ་བཞིན་ནློ། །ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཡུད་ཙམ་
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ཞིག །མཁས་པ་ཉེ་བར་བསེན་པས་ཀང་། །དེ་ཡིས་ཆློས་རྣམས་ཤེས་འགྱུར་ཏེ། །ལྕེ་

ཡིས་ཚོད་མའི་རློ་བཞིན་ནློ། །བིས་པས་ཇི་སིད་གསློན་བར་དུ། །གལ་ཏེ་མཁས་པ་

བསེན་བས་ཀང་། །དེ་ལ་མིག་ནི་མེད་པའི་ཕིར། །ཆློས་རྣམས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཡུད་ཙམ་ཞིག །མཁས་པ་ཉེ་བར་བསེན་པས་ཀང་། །དེ་ལ་

མིག་ནི་ཡློད་པའི་ཕིར། །ཆློས་རྣམས་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར། །བིས་པས་ཇི་སིད་

གསློན་བར་དུ། །གལ་ཏེ་མཁས་པ་བསེན་བས་ཀང་། །རྫློགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་

བསན་པ་ཡི། །ཆློས་རྣམས་དེ་ཡིས་ཤེས་མི་འགྱུར། །ཤེས་རབ་ལྡན་པས་ཡུད་ཙམ་

ཞིག །མཁས་པ་ཉེ་བར་བསེན་པས་ཀང་། །རྫློགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསན་པ་

ཡི། །ཆློས་རྣམས་དེ་ཡིས་ཤེས་པར་འགྱུར། །དློན་ལྡན་ཚིག་ནི་གཅིག་གིས་

ཀང་། །མཁས་པ་ཡི་ནི་བ་བ་བེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་གསུང་གིས་ཀང་། །བིས་

པའི་བ་བ་བེད་མི་འགྱུར། །བླློ་དང་ལྡན་པ་ཚིག་གཅིག་གིས། །ཚིག་བརྒྱ་དག་ནི་ཤེས་

པར་འགྱུར། །བིས་པ་ལ་ནི་ཚིག་སློང་གིས། །ཚིག་གཅིག་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །ཉིས་ན་མཁས་དང་མི་མཛའ་སླའི། །བིས་པ་རྣམས་དང་མཛའ་མི་རུང་། །བིས་

པ་རྣམས་དང་མཛའ་བེད་པ། །སེམས་ཅན་དམལ་བར་ཁྲིད་པར་བེད། །བིས་པ་གང་

ཞིག་བིས་པའློ་ཞེས། །ཤེས་པ་དེ་འདིར་མཁས་པ་ཡིན། །བིས་པ་གང་ཞིག་མཁས་

སེམས་པ། །དེ་ནི་བིས་པ་ཞེས་བརློད་དློ། །བིས་པས་བསློད་པ་གང་ཡིན་

དང་། །མཁས་པས་སད་པ་གང་ཡིན་ལས། །མཁས་པས་སད་པ་ཆེས་རུང་

གིས། །བིས་པས་བསློད་པ་མི་རུང་ངློ་། །བིས་པ་བསེན་པ་སྡུག་བསལ་ཞིང་། །རྣམ་

པ་ཀུན་དུ་དག་འདྲ་བས། །བིས་པ་མི་ཐློས་མི་མཐློང་ཞིང་། །མ་བསེན་གྱུར་པ་ཉིད་
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རུང་ངློ་། །གཉེན་དང་ཕྲད་པ་ཇི་ལ་བར། །བརན་པ་བསེན་ན་བདེ་བར་འགྱུར། །དེ་བས་

རྒྱུ་སྐར་ལམ་དུ་ཟླ་བ་ལར། །བརན་ཞིང་ཐློས་མང་མཆློག་འདྲེན་བེད་པ་དང་། །ཚུལ་

ཁྲིམས་ལྡན་དང་འཕགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །མི་མཆློག་བརེ་ལྡན་བླློ་བཟངས་

བསེན་པར་གིས། །མཛའ་བཤེས་ཀི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་དྲུག་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚོམས།༽

རུས་སལ་རང་གི་ཁློག་པར་ཡན་ལག་ལར། །དགེ་སླློང་ཡིད་ཀི་རྣམ་རློག་ནང་

བསྡུས་ནས། །རེན་པ་མེད་ཅིང་གཞན་ལ་འཚེ་མེད་པར། །མ་ངན་འདས་ལ་སུ་ཡང་

སློད་མི་བེད། །བཟློད་པ་དཀའ་ཐུབ་མཆློག་སེ་བཟློད་པ་ནི། །མ་ངན་འདས་པ་མཆློག་

ཅེས་སངས་རྒྱས་གསུང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་ལ་འཚེ་བ་དང་། །གཞན་ལ་གནློད་

པས་དགེ་སྦློང་མ་ཡིན་ནློ། །ཚིག་རྩུབ་ཅི་ཡང་སྨྲ་མི་བ། །སྨྲས་ན་སླར་ཡང་སྨྲ་བར་

བེད། །འཐབ་གཅུགས་ཚིག་གིས་སྡུག་བསལ་ཞིང་། །དེ་ལ་ཕིར་ཡང་ཆད་པས་

གཅློད། །གལ་ཏེ་བདག་གིས་ཕར་བས་ན། །འཁར་བའི་སྣློད་ལ་བརྡུངས་པ་

བཞིན། །འཁློར་བར་སྐེ་དང་རྒ་བ་དག །ཡུན་རིང་ཉམས་སུ་མློང་བར་འགྱུར། །བདག་

གིས་ཕར་ནི་མ་བས་དང་། །འཁར་བའི་སྣློད་ལ་མ་བརྡུངས་ལར། །འདི་ལར་འཐབ་མློ་

མི་འབྱུང་ཞིང་། །མ་ངན་འདས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ནད་མེད་རེད་པའི་དམ་པ་

སེ། །ཆློག་ཤེས་པ་ནི་ནློར་གི་དབིག །ཡིད་གཅུགས་བཤེས་པའི་མཆློག་ཡིན་ཏེ། །མ་

ངན་འདས་པ་བདེ་བའི་ཕུལ། །འདུ་བེད་སྡུག་བསལ་མ་རུངས་པ། །ནད་ཀི་ནང་ན་

བཀྲེས་མི་བཟད། །དེ་ལར་ཇི་བཞིན་ཤེས་ན་ནི། །མ་ངན་འདས་པ་མཆློག་ཏུ་

འགྱུར། །བདེ་འགློར་འགློ་བ་ཉུང་ཟད་དེ། །ངན་འགློར་འགློ་བ་བསམ་ཡས་ཤིག །དེ་
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ལའི་ཉེས་དམིགས་རློགས་གྱུར་ན། །མྱུར་དུ་མ་ངན་འདས་པ་འཐློབ། །བདེ་འགློར་འགློ་

བ་རྒྱུ་དང་བཅས། །ངན་འགློར་འགློ་བ་རྒྱུ་དང་ལྡན། །མ་ངན་འདས་འགློ་རྒྱུ་ཅན་ཏེ། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་བཅས། །ནགས་ཚལ་མཆློག་ཏུ་རི་དགས་འགློ། །མཁའ་ལ་བ་

རྣམས་འགློ་བར་བེད། །ཆློས་ལ་རྣམ་པར་བསློམས་འགློ་སེ། །དག་བཅློམ་མ་ངན་

འདས་པར་འགློ། །འདི་ན་བརློན་འགྲུས་ཞན་པ་དང་། །བླློ་ཆུང་ཤེས་པ་མེད་པ་

ཡིས། །མདུད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་གཏུབས་པའི། །མ་ངན་འདས་པ་ཐློབ་མི་

འགྱུར། །ཁློད་ཀིས་གྲུ་འདིའི་ཆུ་ཕགས་དང་། །འདི་ནི་ཡང་བར་འགྱུར་བ་ལར། །དེ་

བཞིན་ཞེ་སང་འདློད་ཆགས་སློངས། །དེ་ནས་མ་ངན་འདས་པ་འཐློབ། །སློན་ཆད་བྱུང་

བ་མི་འབྱུང་ཞིང་། །མ་བྱུང་བ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་

ལ། །ད་ལར་བྱུང་བའང་ཡློད་མ་ཡིན། །བལ་དཀའ་མཐའ་མེད་དེར་མི་མཐློང་། །བདེན་

པ་རབ་རློགས་ཤེས་པ་དང་། །སེད་དང་དགའ་བ་མེད་མཐློང་བ། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་སྡུག་

བསལ་མཐའ། །སེད་པ་རྣམས་ནི་བཅད་པ་དང་། །འདློད་ཆགས་རབ་ཏུ་སངས་པ་

དང་། །མཚོ་བསྐམས་ནས་ནི་མི་འབབ་པ། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་མཐའ། །ལུས་

ཞིག་ཚོར་བ་བསིལ་བར་གྱུར། །འདུ་ཤེས་འགགས་ཤིང་འདུ་བེད་ཞི། །རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ནུབ་གྱུར་པ། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་མཐའ། །ལ་བས་མཐློང་བར་གྱུར་

ཙམ་དང་། །ཉན་པས་ཐློས་པར་གྱུར་པ་ཙམ། །རློགས་པར་བེད་པས་རློགས་ཙམ་

དང་། །རྣམ་པར་ཤེས་པས་རྣམ་ཤེས་ཙམ། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་མཐའ། །འདི་

དང་མ་དང་གདུངས་རབ་གདུངས། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་མཐའ། །མ་རེ་མ་

དགའ་རབ་ཞི་དང་། །ཀུན་དུ་འདློད་ཆགས་བལ་གྱུར་པ། །འདི་འདྲ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་
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མཐའ། །རེན་པ་ཡློད་པས་སྤློད་པར་འགྱུར་རློ། །སྤློད་པ་ཡློད་པས་གཞློལ་བར་འགྱུར་

རློ། །གཞློལ་བ་ཡློད་པས་ཤིན་ཏུ་མ་སྦངས་པར་འགྱུར་རློ། །ཤིན་ཏུ་མ་སྦངས་པ་ཡློད་

པས་འགློ་བ་དང་འློང་བར་འགྱུར་རློ། །འགློ་བ་དང་འློང་བ་ཡློད་པས་གཞན་དུ་ཤི་འཕློ་

ལེན་པར་འགྱུར་རློ། །གཞན་དུ་ཤི་འཕློ་བླངས་པས་འདི་ལར་གཞན་དུ་སྐེ་བ་དང་། རྒ་

བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། མ་ངན་དང་སྨྲེ་སགས་འདློན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་

བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་འབྱུང་ཞིང་འདི་ལར་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པློ་

ཆེན་པློ་འབའ་ཞིག་པློ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །རེན་པ་མེད་པས་སྤློད་པ་མེད་པར་

འགྱུར་རློ། །སྤློད་པ་མེད་པས་གཞློལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །གཞློལ་བར་མ་གྱུར་པས་

ཤིན་ཏུ་སྦངས་པར་འགྱུར་རློ། །ཤིན་ཏུ་སྦངས་པས་འགློ་བ་དང་འློང་བར་མི་འགྱུར་

རློ། །འགློ་བ་དང་འློང་བ་མེད་པས་གཞན་དུ་འཆི་འཕློ་ལེན་པ་མེད་པར་འགྱུར་

རློ། །གཞན་དུ་འཆི་འཕློ་ལེན་པ་མེད་པས་འདི་ལར་གཞན་དུ་སྐེ་བ་དང་། རྒ་བ་དང་། 

ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། མ་ངན་དང་། སྨྲེ་སགས་འདློན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་དང་། 

ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་ཞིང་། འདི་ལར་སྡུག་བསལ་

གི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་འབའ་ཞིག་པློ་འདི་འགག་པར་འགྱུར་རློ། །དགེ་སླློང་དག་མ་སྐེས་

པ་དང་། མ་བྱུང་བ་དང་། མ་བཅློས་པ་དང་། འདུས་མ་བས་པ་དང་། མི་འབྱུང་བ་ཡློད་

དློ། །སྐེ་བ་དང་། འབྱུང་བ་དང་། བཅློས་མ་དང་། སེམས་པས་བས་པ་དང་། འདུས་

བས་དང་། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡློད་དློ། །དགེ་སླློང་དག་གལ་ཏེ་མ་སྐེས་པ་

དང་། མ་བྱུང་བ་དང་། མ་བཅློས་པ་དང་། འདུས་མ་བས་པ་དང་། མི་འབྱུང་བ་མེད་དུ་

ཟིན་ན། སྐེ་བ་དང་། འབྱུང་བ་དང་། བཅློས་མ་དང་། འདུས་བས་དང་། སེམས་པས་
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བས་པ་དང་། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡློད་དློ་ཞེས་ང་མི་

སྨྲའློ། །དགེ་སླློང་དག་གང་གི་ཕིར་འདི་ན་མ་སྐེས་པ་དང་། མ་བྱུང་བ་དང་། མ་བཅློས་

པ་དང་། འདུས་མ་བས་པ་དང་། མི་འབྱུང་བ་ཡློད་པ་དེའི་ཕིར། སྐེ་བ་དང་། འབྱུང་བ་

དང་། བཅློས་མ་དང་། འདུས་བས་དང་། སེམས་པས་བས་པ་དང་། རེན་ཅིང་འབེལ་

བར་འབྱུང་པའི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཡློད་དློ་ཞེས་ང་སྨྲའློ། །སྐེས་དང་བྱུང་དང་འབྱུང་བ་

དང་། །བཅློས་དང་འདུས་བས་མི་བརན་ཞིང་། །རྒ་དང་འཆི་དང་རློངས་པ་ཡི། །ཆློས་

ཅན་རབ་ཏུ་འཇིག་འགྱུར་བ། །ཟས་ཀི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །འཇིག་འགྱུར་འདི་ལ་

དགའ་མི་བ། །དེ་ཡི་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་གཞི། །རློག་དང་དཔྱློད་དང་ཞི་བ་དང་། །སྡུག་

བསལ་ཆློས་རྣམས་འགགས་པ་སེ། །འདུ་བེད་ཉེ་བར་ཞི་བ་བདེ། །དགེ་སླློང་དག་དེ་

ནི་གང་དུ་ཡང་གནས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ས་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར། ཆུ་ལ་མ་ཡིན། 

མེ་ལ་མ་ཡིན། རླུང་ལ་མ་ཡིན། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ལ་མ་ཡིན། རྣམ་

ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐེ་མཆེད་ལ་མ་ཡིན། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐེ་མཆེད་ལ་མ་ཡིན། འདུ་

ཤེས་ཡློད་མིན་མེད་མིན་སྐེ་མཆེད་ལ་མ་ཡིན། འཇིག་རེན་འདི་ལ་མ་ཡིན། འཇིག་

རེན་ཕ་རློལ་ལ་མ་ཡིན། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་

དམིགས་པ་མེད་པར་ངས་མངློན་པར་ཤེས་སློ། །དགེ་སླློང་དག་དེ་ལ་འགློ་བ་དང་འློང་

བ་ཡློད་པར་ང་མི་སྨྲ་སེ། གནས་པར་མ་ཡིན་ནློ། །འཆི་འཕློ་ཡློད་པར་ང་མི་སྨྲ་སེ། སྐེ་

བར་མ་ཡིན། འདི་ལ་བུ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་གི་མཐའ་ཡིན་ནློ། །ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་

རླུང་། །གང་ལའང་གནས་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ལ་དཀར་པློས་གསལ་མི་བེད། །དེ་ལ་

མུན་པའང་ཡློད་མ་ཡིན། །དེ་ལ་ཟླ་བས་སྣང་མི་བེད། །དེ་ལ་ཉི་མས་མངློན་མི་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

བེད། །ཐུབ་པ་བམ་ཟེ་གང་ཡིན་པ། །དེས་ནི་རང་གིས་རིག་པ་ཡིན། །དེ་ནི་གཟུགས་

དང་གཟུགས་མེད་དང་། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གློལ། །མཐར་ཕིན་འཇིགས་

པ་མེད་པ་སེ། །རླློམ་མེད་འགློད་པ་མེད་པ་ཡིན། །སིད་པའི་ཟུག་རྔུ་གཏུབས་པ་

སེ། །ལུས་ཀི་ཐ་མར་གྱུར་པ་ཡིན། །འདི་ནི་མཐར་ཕིན་རྣམས་ཀི་མཆློག །ཞི་བའི་གློ་

འཕང་བླ་མེད་པ། །མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཟད་པ་སེ། །བང་གློལ་གློ་འཕང་འཆི་མེད་

ཡིན། །མཚུངས་དང་མི་མཚུངས་འབྱུང་བ་ཡི། །འདུ་བེད་ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་

སངས། །ནང་དུ་མཉམ་བཞག་དགའ་བ་ཡིས། །སློ་ངའི་སྦུབས་ནི་དྲལ་ནས་བྱུང་། །སྦིན་

ཀུན་ཆློས་ཀི་སྦིན་པས་ཐུབ། །དགའ་ཀུན་ཆློས་ཀི་དགའ་བས་ཐུབ། །སློབས་ཀུན་

བཟློད་པའི་སློབས་ཀིས་ཐུབ། །བདེ་ཀུན་སེད་པ་ཟད་པས་ཐུབ། །མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་བདུན་པ་མཐློང་བའི་ཚོམས།༽

བདག་ལས་གཞན་པའི་སྐློན་དག་ནི། །ཕུབ་མ་གཏློར་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །གཞན་

གི་སྐློན་མཐློང་སླ་བ་སེ། །རང་གི་སྐློན་ནི་མཐློང་བར་དཀའ། །གཡློ་ཅན་ཆློ་ལློ་འཇློ་བ་

ལར། །རང་གི་དེ་ནི་སེད་པ་དང་། །གཞན་གི་སྐློན་ལ་ལ་བེད་ཅིང་། །རག་ཏུ་འཕས་ལང་

འདུ་ཤེས་ཅན། །དེ་ཡིས་རིང་དུ་ཆློས་མི་མཐློང་། །གཡློན་ཕློགས་ཆློས་ནི་རབ་ཏུ་

འཕེལ། །སྤི་རློལ་བེད་ཅིང་འཕྲློག་རླློམ་ཅན། །མི་གཙང་ལས་ལྡན་ཁྭ་ལ་བུར། །ཤིན་

ཏུ་ཉློན་མློངས་འཚོ་བ་ཅན། །ངློ་ཚ་མེད་པའི་འཚོ་བ་སླ། །རག་ཏུ་གཙང་མ་ཚོལ་བ་

དང་། །ཐུབ་ཆློད་མི་བེད་འཛེམ་བག་ཅན། །འཚོ་བ་དག་པ་ལ་བ་ཡི། །ངློ་ཚ་ཤེས་པའི་

འཚོ་བ་དཀའ། །འཇིག་རེན་མུན་པར་གྱུར་འདི་སེ། །དེ་ལས་ལྷག་མཐློང་ལྡན་པ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ཉུང་། །རྒྱ་ལས་ཤློར་བའི་བ་ལ་བུར། །མཐློ་རིས་ལ་དགའ་ཤས་ཙམ་ཞིག །བིས་པ་

ལུས་ཀིས་བཅིངས་གྱུར་པ། །མུན་པའི་འཁློར་གིས་བསྐློར་བ་ཡིན། །འཇིག་རེན་ནློར་

ལ་ཆགས་པ་དག །གཞན་རྫས་ལ་བུར་ལ་བར་བེད། །བདག་གིས་སྐེ་དགུ་འདི་ཕྱུང་

ཞིང་། །གཞན་གིས་བས་སློ་སམ་སེམས་པ། །བདེན་པ་མིན་ལ་བདེན་ལ་བས། །ཅི་

ཡང་མཐློང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །དེ་ནི་འགས་ཀང་མི་མཐློང་ཞིང་། །ཟུག་རྔུ་མཐློང་བར་

མི་འགྱུར་རློ། །ཡུལ་སེད་གང་ལ་སྐེ་བློ་ཆགས་པ་ཡི། །ཟུག་རྔུ་དེ་དག་སློན་ཆད་

མཐློང་བ་དང་། །དེ་ནི་བདག་གིས་བས་སམ་མི་འཛིན་ཅིང་། །དེ་ནི་གཞན་གིས་བས་

སམ་མི་འཛིན་ཏློ། །སྐེ་དགུ་འདི་དག་ང་རྒྱལ་ལྡན། །ང་རྒྱལ་ལ་ཆགས་ང་རྒྱལ་

བཅིངས། །རློད་པར་གྱུར་པའི་ལ་བ་ཅན། །འཁློར་བ་ལྡློག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །ཐློབ་པར་

གྱུར་པ་གང་ཡིན་དང་། །ཐློབ་པར་བ་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་གཉི་ག་རྡུལ་གིས་

ཡློག །རེས་སུ་ནད་པ་སླློབ་པར་བེད། །གང་ཞིག་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བསླབ་པ་དང་། 

བརྟུལ་ཞུགས་དང་། ཚངས་པར་སྤློད་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་དང་། ཉེ་བར་གནས་པ་

སིང་པློར་བེད་པ་དེ་ནི་མཐའ་གཅིག་གློ །གང་ཞིག་དེ་ལར་ལ་ཞིང་འདི་སྐད་ཅེས་འདློད་

པ་ནི་གཙང་བའློ། །འདློད་པ་ནི་བསློད་ཉམས་ཅན་ནློ། །འདློད་པ་ནི་ལློངས་སྤློད་པར་

བ་བའློ། །འདློད་པ་ནི་སྐློན་མེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་དེ་དག་ལྷག་པར་འདློད་པ་

རྣམས་སུ་ལྷུང་བར་བེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལེན་པ་འདི་ཡང་མཐའ་གཅིག་གློ །མཐའ་

གཉིས་པློ་འདི་དག་ནི་དུར་ཁྲློད་འཕེལ་བར་བེད་པ་སེ། འདི་དག་གིས་དུར་ཁྲློད་འཕེལ་

བར་བས་སློ། །མཐའ་གཉིས་པློ་འདི་དག་མ་མཐློང་བ་ཁ་ཅིག་ཞེན་པར་བེད་ཅིང་། ཁ་

ཅིག་མངློན་པར་རྒྱུག་པར་བེད་ལ། དེ་དག་ལྷག་པར་ཞེན་པར་བེད་ཅིང་ལྷག་པར་
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རྒྱུག་པར་བེད་པ་དག་མིག་དང་ལྡན་པས་མཐློང་ངློ་། །མཐའ་གཉིས་པློ་འདི་དག་

མཐློང་བ་ན་ཞེན་པར་མི་བེད་རྒྱུག་པར་མི་བེད་ལ། དེ་དག་ལྷག་པར་ཞེན་པར་མི་བེད་

ཅིང་ལྷག་པར་རྒྱུག་པར་མི་བེད་པ་ཡང་མིག་དང་ལྡན་པས་མཐློང་ངློ་། །དེ་དག་དེ་ལར་

མི་བེད་ཅིང་དེ་དག་དེ་ལར་མི་སེམས་ན། དེ་དག་གི་ལམ་དུ་མི་གདགས་པ་འདི་ལ་སེ་

འདི་ནི་སྡུག་བསལ་གི་མཐའ་ཡིན་ནློ། །ཇི་ལར་ཆུ་བུར་མཐློང་བ་དང་། །ཇི་ལར་སིག་

རྒྱུ་མཐློང་བ་ལར། །དེ་བཞིན་འཇིག་རེན་ལ་བེད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པློས་མཐློང་མི་

འགྱུར། །ཇི་ལར་ཆུ་བུར་མཐློང་བ་དང་། །ཇི་ལར་སིག་རྒྱུ་མཐློང་བ་ལར། །དེ་བཞིན་

ལུས་ལ་ལ་བེད་པ། །འཆི་བདག་རྒྱལ་པློས་མཐློང་མི་འགྱུར། །གང་ལ་བིས་པ་མངློན་

ཆགས་པ། །དེ་ལ་མཁས་པ་ཆགས་མི་འགྱུར། །རྒྱལ་པློའི་ཤིང་ར་བཀྲ་བ་ལར། །ལུས་

འདི་རག་ཏུ་བལ་བར་གིས། །གང་ལ་བིས་པ་རློངས་འགྱུར་བ། །དེ་ལ་མཁས་པ་

རློངས་མི་འགྱུར། །རྒྱལ་པློའི་ཤིང་ར་བཀྲ་བ་ལར། །ལུས་འདི་རག་ཏུ་བལ་བར་

གིས། །གང་དུ་བིས་པ་ཉམས་གྱུར་པ། །གང་རྒན་རྫབ་ཏུ་ཆུད་པ་བཞིན། །རྒྱལ་པློའི་

ཤིང་ར་བཀྲ་བ་ལར། །ལུས་འདི་རག་ཏུ་བལ་བར་གིས། །ནད་པ་ལ་བུར་འཇིག་ཆློས་

ཅན། །ར་བྱུང་བ་དང་འདྲ་བ་སེ། །གང་ཡང་བརན་པར་མི་གནས་པ། །ལུས་འདི་རག་

ཏུ་བལ་བར་གིས། །ནད་པ་འཇིག་པའི་ཆློས་ཅན་ལར། །གང་ཡང་བརན་པར་མི་གནས་

པར། །ནློར་བུའི་རྣ་ཆ་གདུབ་འཁློར་གིས། །བརྒྱན་པའི་ལུས་ལ་བལ་བར་གིས། །སྐྲ་

ནི་ལན་བུ་བརྒྱད་བས་ཤིང་། །མིག་སན་གིས་ནི་བསྐུས་པའི་མིག །བིས་པ་ལྷག་པར་

རློངས་བེད་ཀང་། །ཕ་རློལ་ཚོལ་བར་མི་བེད་དློ། །མིག་སན་གིས་ནི་གསར་བིས་

ཤིང་། །རྣག་ཅན་ལུས་ནི་བརྒྱན་པ་ཡིས། །བིས་པ་ལྷག་པར་རློངས་བེད་ཀང་། །ཕ་
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རློལ་ཚོལ་བར་མི་བེད་དློ། །ལུས་ནི་དྲི་ཞིམ་གིས་བསྐུས་ནས། །རང་པ་བཙག་གིས་

བྱུགས་པ་དག །བིས་པ་ལྷག་པར་རློངས་བེད་ཀང་། །ཕ་རློལ་ཚོལ་བར་མི་བེད་

དློ། །གང་ཞིག་འདློད་པར་ཀུན་སྦློར་འབེལ་ཆགས་ཤིང་། །ཀུན་དུ་སྦློར་བའི་སྐློན་

རྣམས་མ་མཐློང་བ། །འདློད་པར་འབེལ་ལ་ཆགས་པའི་མི་དེ་ཡིས། །ཆུ་བློ་མཐའ་ཡས་

ཡངས་པ་རྒལ་མི་འགྱུར། །ཆགས་བལ་མཆློག་དང་ཐ་མ་ཐམས་ཅད་དག །འདི་ལ་

བདག་དང་བདག་གིར་མི་ལ་ཞིང་། །དེ་ལར་རྣམ་གློལ་སློན་ཆད་མ་རྒལ་བའི། །ཆུ་བློ་

རབ་རྒལ་ཡང་སིད་མེད་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་ཚལ་སངས་ཚལ་མེད་པ། །ནགས་

ཚལ་སངས་ནས་ནགས་སུ་རྒྱུག །གློལ་བ་འཆིང་བར་གཅེན་པ་ཡིན། །གང་ཟག་འདི་

ལ་ལློས་ཤིག་ཚུར། །ཤིང་ར་མཐུན་པའི་རིབས་ལྡན་པ། །ཡན་ལག་ཡིད་འློང་གློས་

དཀར་གཡློགས། །སིག་མེད་འགློ་བ་ལ་ལློས་ལ། །ཆིང་མའི་རྒྱུན་རྣམས་བཅད་པར་

གིས། །འཇིགས་པས་སྐྲག་པའི་མི་དག་ནི། །ཕལ་ཆེར་རི་དང་ནགས་ཚལ་དང་། །སྐེད་

མློས་ཚལ་དང་མཆློད་གནས་དང་། །ལློན་ཤིང་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་འགློ། །སྐབས་དེ་

གཙོ་བློ་མ་ཡིན་ཞིང་། །སྐབས་དེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་མིན། །དེ་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བ་

ཡིས། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་གློལ་མི་འགྱུར། །གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་

ནི། །དགེ་འདུན་ལ་ནི་སྐབས་སློང་ཞིང་། །སྡུག་བསལ་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་

དང་། །སྡུག་བསལ་ཡང་དག་འདས་པ་དང་། །བདེ་བ་མ་ངན་འདས་འགློ་

བའི། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་སེ། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པློ་

དག །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀིས་མཐློང་བ། །དེ་ནི་སྐབས་ཀི་མཆློག་ཡིན་ཞིང་། །དེ་ནི་

སྐབས་ཀི་དམ་པ་ཡིན། །དེ་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བ་ཡིས། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་གློལ་
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བར་འགྱུར། །མཐློང་བས་མཐློང་ཞིང་མཐློང་བས་མ་མཐློང་མཐློང་། །མ་མཐློང་མི་

མཐློང་མཐློང་བ་མཐློང་མི་འགྱུར། །འདྲ་མཐློང་ལྷག་མཐློང་ཐ་དད་དངློས་པློར་

བརློད། །ཉིན་མཚན་ནམ་ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་བཞིན། །འདྲ་བ་མཐློང་བས་མཐློང་

མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མཐློང་ན་འདྲ་མི་མཐློང་། །མཐློང་འདིས་འདྲ་བ་མི་མཐློང་སེ། །འདྲ་

མཐློང་མི་ཡིས་མཐློང་བ་མེད། །མི་ཡིས་ཅི་མ་མཐློང་ན་འདྲ་བ་མཐློང་། །ཅི་ཞིག་མཐློང་

ན་འདྲ་བ་མཐློང་མི་འགྱུར། །ཇི་ལར་འདི་ན་འདྲ་བ་མཐློང་བ་དག །གང་ཞིག་མེད་ན་

འདྲ་བར་མཐློང་དང་བལ། །གང་ཚེ་འདི་ཡིས་སྡུག་བསལ་མ་མཐློང་བ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་

བདག་ཏུ་མཐློང་བར་འགྱུར། །ཇི་ལ་ཇི་ལར་སྡུག་བསལ་རློགས་གྱུར་པ། །དེས་ནི་

བདག་འདི་འདྲ་བ་མཐློང་མི་འགྱུར། །གང་གིས་སློ་སློའི་སྐེ་བསྒིབས་ན། །འདུ་བེད་

སྡུག་བསལ་མ་མཐློང་བ། །དེ་ཕིར་འདི་ན་འདྲ་མཐློང་སེ། །དེ་མེད་འདྲ་བ་མི་མཐློང་

ངློ་། །མཐློང་བའི་ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་བརྒྱད་པ་སིག་པའི་ཚོམས།༽

སིག་པ་ཐམས་ཅད་མི་བ་སེ། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བ། །རང་གི་

སེམས་ནི་ཡློངས་སུ་གདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །སྦིན་པས་བསློད་

ནམས་རབ་ཏུ་འཕེལ། །ལེགས་བསམས་དག་སློགས་མི་འགྱུར་རློ། །དགེ་དང་ལྡན་

པས་སིག་པ་སློང་། །ཉློན་མློངས་ཟད་པས་མ་ངན་འདའ། །མཁས་དང་འདྲེ་དང་བིས་

པའི་སྐེ་བློ་དང་། །ལྷན་ཅིག་སྤློད་དང་གཅིག་པུ་གནས་ཀང་རུང་། །ངང་པས་ཆུ་ལ་འློ་

མ་འཐུང་བ་ལར། །མཁས་པས་སིག་པ་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་སང་། །འཇིག་རེན་ཉེས་

དམིགས་མཐློང་བ་དང་། །འགློག་པར་འགྱུར་བའི་ཆློས་མཐློང་བས། །འཕགས་པ་སིག་
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ལ་དགའ་མི་བེད། །སིག་ཅན་དགེ་ལ་དགའ་མི་འགྱུར། །ལེགས་པར་ཉེར་ཞིའི་རློ་དང་

ནི། །རབ་ཏུ་དབེན་པའི་རློ་ཤེས་པ། །རིམས་ནད་མེད་ཅིང་སིག་མེད་ལ། །ཆློས་ལ་

དགའ་བའི་རློ་དག་འཐུང་། །སེམས་ཀི་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། །སེམས་ནི་འཆིང་བས་

མ་བཅློམ་ལ། །དགེ་དང་སིག་པ་རབ་སངས་པ། །ངན་འགློ་རྣམས་ཀིས་འཇིགས་པ་

མེད། །གནས་མིན་ཟླློག་དང་ལེགས་སྨྲ་དང་། །ཉེས་དམིགས་སློན་པར་བེད་པ་

དང་། །མཁས་པས་ཚར་གཅློད་སྨྲ་བེད་པ། །དེ་ལའི་སྐེ་དགུ་བསེན་པར་བ། །དེ་ལ་བུ་

དག་བསེན་བས་ན། །སིག་པར་མི་འགྱུར་ལེགས་པར་འགྱུར། །ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་རབ་ཞི་

ལ། །དལ་བུས་སྨྲ་ཞིང་ཁེངས་མེད་པ། །སིག་པའི་ཆློས་རྣམས་སྤྲུག་བེད་དེ། །རླུང་

གིས་ལློན་ཤིང་ལློ་མ་བཞིན། །གང་ཞིག་སྐེས་བུ་དག་ཅིང་ཉློན་མློངས་མེད། །རབ་ཏུ་

སང་མེད་མི་ལ་ཁྲློ་བེད་པའི། །བིས་པ་དེ་ལ་སིག་པ་ཕིར་འགློག་སེ། །རྫི་ཕློགས་སུ་ནི་

རྡུལ་རྣམས་གཏློང་བ་བཞིན། །དགེ་བ་བེད་པས་དགེ་བ་དང་། །སིག་པ་བེད་པས་སིག་

པ་སེ། །མི་ཡིས་གང་དང་གང་བས་པ། །དེ་དེ་རང་གིས་མཐློང་བར་འགྱུར། །བདག་

གིས་སིག་པ་བས་ན་ནི། །དེ་བདག་ཁློ་ན་ཀུན་ཉློན་མློངས། །བདག་གིས་སིག་པ་མ་

བས་ན། །བདག་ཉིད་ཁློ་ན་རྣམ་པར་དག །གཞན་གིས་གཞན་སྤློད་མི་བེད་ཀི། །དག་

དང་མ་དག་རང་རང་བེད། །བདག་ཉིད་ཀིས་ནི་སིག་པ་དག །བས་ཤིང་ཉེ་བར་

བསགས་པ་ཡིས། །བསམ་བརླག་མངློན་དུ་འཇློམས་པར་བེད། །རློ་རེས་ནློར་བུ་

འབིགས་པ་བཞིན། །མིག་ལྡན་འགློ་བར་བེད་པ་ཡིས། །ཉམ་ངའི་ལམ་དག་ཇི་ལ་

བར། །མཁས་པས་འཚོ་བའི་འཇིག་རེན་འདིར། །སིག་པ་དག་ནི་ཡློངས་སུ་

སང་། །ནློར་ཆེན་གིས་ནི་གློགས་ཉུང་དང་། །ཚོང་པས་འཇིགས་བཅས་ལམ་དང་



  67  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

ནི། །གསློན་པར་འདློད་པས་དུག་ལ་བུར། །མཁས་པས་སིག་ཅན་ཡློངས་སུ་

སང་། །གལ་ཏེ་ལག་མཐིལ་ར་མེད་ན། །ལག་པས་དུག་ནི་བཟུང་བས་ཀང་། །ར་མེད་

དུག་ནི་མི་འཛིན་ལར། །མ་བས་པ་ལ་སིག་པ་མེད། །བདག་ལ་མི་ཕན་བ་བ་

དང་། །ལེགས་པ་མ་ཡིན་བ་བར་སླ། །གང་དག་ཕན་ཞིང་བདེར་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་

མཆློག་ཏུ་བ་བར་དཀའ། །དམ་པས་ལེགས་པ་བ་སླ་ཡི། །དམ་པས་སིག་པ་བ་བར་

དཀའ། །ངན་པས་སིག་པ་བ་སླ་ཡི། །འཕགས་པས་སིག་པ་བ་བར་དཀའ། །ཇི་སིད་

སིག་པ་མ་སིན་པ། །དེ་སིད་བིས་པ་མངར་བར་སེམས། །གང་ཚེ་སིག་པ་སིན་གྱུར་

པ། །དེ་ཚེ་དེ་ནི་ཚ་བར་སེམས། །ཇི་སིད་སིག་པ་མ་སིན་པ། །དེ་སིད་སིག་པ་རུང་

བར་ལ། །གང་ཚེ་སིག་པ་སིན་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་སིག་པ་མཐློང་བར་འགྱུར། །ཇི་སིད་

བཟང་པློ་མ་སིན་པ། །དེ་སིད་བཟང་པློ་སིག་པར་མཐློང་། །གང་ཚེ་བཟང་པློ་སིན་གྱུར་

པ། །དེ་ཚེ་བཟང་པློར་མཐློང་བར་འགྱུར། །སིག་པ་སྡུག་བསལ་སློགས་པས་ན། །དེ་

ལ་དགའ་བར་མི་བའློ། །བརྒྱ་ལ་སིག་པ་བས་ན་ཡང་། །ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་མི་

བ། །བསློད་ནམས་བདེ་བ་སློགས་པས་ན། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་དགའ་བར་བ། །གལ་ཏེ་

བསློད་ནམས་བས་ན་ཡང་། །དེ་ནི་ཡང་དང་ཡང་དུ་བ། །སིག་ལ་ཡིད་ནི་མངློན་དགའ་

བ། །བསློད་ནམས་དལ་བུས་བེད་འགྱུར་བས། །སིག་པ་ལས་ནི་སེམས་བཟླློག་

ཅིང་། །བསློད་ནམས་མངློན་པར་སྨྱུར་ཏེ་བ། །སིག་པ་ཆུང་ངུ་བས་པས་ཀང་། །འཇིག་

རེན་ཕ་རློལ་འཇིག་ཆེན་དང་། །ཕུང་ཁྲློལ་ཆེན་པློ་བེད་འགྱུར་ཏེ། །ཁློང་པར་སློང་བའི་

དུག་བཞིན་ནློ། །བསློད་ནམས་ཆུང་ངུ་བས་པས་ཀང་། །འཇིག་རེན་ཕ་རློལ་བདེ་བར་

འདྲེན། །དློན་ཆེན་དག་ཀང་བེད་འགྱུར་ཏེ། །འབྲུ་རྣམས་ཕུན་སུམ་འབློར་པ་
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བཞིན། །གང་ཞིག་ཉེས་མེད་ཆད་པས་གཅློད། །སར་བ་མིན་ལ་རབ་སང་བ། །གནས་

གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་བཅུ། །མྱུར་དུ་ཐློབ་པ་ཁློ་ནར་འགྱུར། །ཚོར་བ་མི་བཟད་པ་

དག་གམ། །ཡང་ན་ལུས་ནི་འདྲལ་བའམ། །གནློད་པའི་ཚོར་བ་ཚ་བའང་རུང་། །ཡང་

ན་སེམས་འཁྲུགས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །གཉེན་འདུན་རྣམས་དང་བལ་བའམ། །ལློངས་

སྤློད་ཟད་པར་འགྱུར་བའམ། །རྒྱལ་པློའི་གནློད་པ་འབྱུང་བའམ། །མི་སན་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་དམ། །ཡང་ན་ཁིམ་ནི་མེ་ཆེན་པློས། །ངེས་པར་སེག་པར་བེད་པར་

འགྱུར། །ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ལུས་ཞིག་ནས། །བཅུ་པ་ངན་འགློར་འགློ་བར་

འགྱུར། །སིག་པ་བས་པས་བག་དབབ་མི་བ་སེ། །རིང་བས་རྒྱང་མར་བས་ཀང་བག་

མི་དབབ། །དབེན་པར་བས་ཀང་བག་དབབ་མི་བ་སེ། །དེ་ཡི་རྣམ་སིན་ཡློད་པས་བག་

མི་དབབ། །བསློད་ནམས་བས་པས་བག་ནི་དབབ་བ་སེ། །རིང་བས་རྒྱང་རིང་བས་

ཀང་བག་དབབ་ཅིང་། །དབེན་པར་བས་ཀང་བག་ནི་དབབ་པར་བ། །དེ་ཡི་རྣམ་སིན་

ཡློད་པས་བག་དབབ་བློ། །བདག་གིས་སིག་པ་བས་པས་མ་ངན་བེད། །རིང་དང་རྒྱང་

རིང་བས་པས་མ་ངན་བེད། །བདག་གིས་དབེན་པར་བས་པས་མ་ངན་བེད། །དེ་ཡི་

རྣམ་སིན་ཡློད་པས་མ་ངན་བེད། །བདག་ཉིད་ནག་པློའི་ལས་དང་ལྡན་མཐློང་

ནས། །འདིར་ཡང་མ་ངན་གཞན་དུའང་མ་ངན་བེད། །སིག་པ་བས་པས་གཉི་གར་མ་

ངན་བེད། །དེ་ནི་མ་ངན་དེ་རབ་མ་ངན་བེད། །བདག་གིས་བསློད་ནམས་བས་པས་

དགའ་བར་འགྱུར། །རིང་དང་རྒྱང་རིང་བས་པས་དགའ་བར་འགྱུར། །བདག་གིས་

དབེན་པར་བས་པས་དགའ་བར་འགྱུར། །དེ་ཡི་རྣམ་སིན་ཡློད་པས་དགའ་བར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་རྣམ་དག་ལས་དང་ལྡན་མཐློང་ནས། །འདི་ན་དགའ་འགྱུར་གཞན་
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དུ་འང་དགའ་བར་འགྱུར། །བསློད་ནམས་བས་པས་གཉི་གར་དགའ་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་

ནི་དགའ་འགྱུར་དེ་རབ་དགའ་བར་འགྱུར། །བདག་གིས་སིག་པ་བས་པས་གདུང་

འགྱུར་ཞིང་། །རིང་བས་རྒྱང་རིང་བས་པས་གདུང་བར་འགྱུར། །བདག་གིས་དབེན་

པར་བས་པས་གདུང་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ཡི་རྣམ་སིན་ཡློད་པས་གདུང་བར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་ནག་པློའི་ལས་དང་ལྡན་མཐློང་ནས། །འདི་ན་གདུང་འགྱུར་ཕ་

རློལ་གདུང་བར་འགྱུར། །སིག་པ་བས་པས་གཉི་གར་གདུང་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ནི་

གདུང་འགྱུར་དེ་རབ་གདུང་བར་འགྱུར། །བདག་གིས་བསློད་ནམས་བས་པས་དགའ་

འགྱུར་ཞིང་། །རིང་བས་རྒྱང་རིང་བས་པས་དགའ་བར་འགྱུར། །བདག་གིས་དབེན་

པར་བས་པས་དགའ་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ཡི་རྣམ་སིན་ཡློད་པས་དགའ་བར་

འགྱུར། །བདག་ཉིད་དཀར་པློའི་ལས་དང་ལྡན་མཐློང་ནས། །འདི་ན་དགའ་འགྱུར་ཕ་

རློལ་དགའ་བར་འགྱུར། །བསློད་ནམས་བས་པས་གཉི་གར་འགའ་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་

ནི་དགའ་འགྱུར་དེ་རབ་དགའ་བར་འགྱུར། །སིག་པ་བས་ཤིང་བསློད་ནམས་མ་བས་

ལ། །ཆློས་དང་གློལ་ཞིང་ཆློས་མིན་ཐློབ་པའི་མི། །སིག་པའི་ལས་ཅན་འཆི་བས་

འཇིགས་འགྱུར་ཏེ། །ཆུ་ཆེན་ནང་དུ་གྲུ་ངན་ཞིག་པ་བཞིན། །བསློད་ནམས་བས་ཤིང་

སིག་པ་མ་བས་ལ། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་སློན་གི་ཆློས་སྤློད་པས། །ང་ནི་ནམས་ཀང་

འཆི་བས་འཇིགས་མེད་དེ། །བརན་པའི་གྲུ་ཡིས་ཕ་རློལ་འགློ་བ་བཞིན། །སིག་པའི་

ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པའློ། །  ། །

༼ཉེར་དགུ་པ་ཕྲུགས་ཀི་ཚོམས།༽

ཇི་སིད་ཉི་མ་མ་ཤར་བ། །དེ་སིད་སིན་བུ་མེ་ཁེར་སྣང་། །ཉི་མ་ཤར་བར་གྱུར་
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པ་ན། །སྣང་བ་མེད་ཅིང་སློན་པློར་འགྱུར། །ཇི་སིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་མ་ཤར། །དེ་

སིད་རློག་གེ་པ་རྣམས་སྣང་། །འཇིག་རེན་རྫློགས་སངས་རྒྱས་ཤར་བ། །རློག་ཅན་ཉན་

ཐློས་བཅས་མི་སྣང་། །གཅེས་མིན་གཅེས་པར་བླློས་འཛིན་ཅིང་། །གཅེས་ལ་གཅེས་

པ་མིན་རློག་པ། །ལློག་པར་ཀུན་རློག་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེས་ནི་གཅེས་པ་ཐློབ་མི་

འགྱུར། །གཅེས་པ་མིན་ལ་གཅེས་མིན་དང་། །གཅེས་ལ་གཅེས་པར་འདུ་ཤེས་

པ། །ལེགས་པར་ཀུན་རློག་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེས་ནི་གཅེས་པ་འཐློབ་པར་འགྱུར། །འདི་

ན་ལ་དང་ཉན་ལ་མངློན་ཞེན་པའི། །ཆིངས་མ་གསར་དང་གསར་དུ་འཕེལ་བ་

དག །འཁློར་བར་རྒྱུག་ཅིང་འགློ་དང་སློད་འགྱུར་ཏེ། །མེ་ནང་ལྷུང་བའི་ཕེ་མ་ལེབ་དང་

འདྲ། །འདི་ལ་མློང་འགྱུར་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་བའམ། །འདི་ན་ཐེ་ཚོམ་ཐ་དད་ཇི་སེད་

པ། །དེ་དག་ཚངས་པར་སྤད་སྤློད་འབད་པ་དང་། །སེམས་པར་བེད་པས་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་སློང་། །གང་ཞིག་སིགས་མ་ཡློད་བཞིན་དུ། །ངུར་སྨྲིག་གློས་ནི་གློན་བེད་

པ། །དུལ་དང་དེས་པ་མེད་པ་དེ། །ངུར་སྨྲིག་གློན་པའི་འློས་མ་ཡིན། །གང་ཞིག་

སིགས་མ་རྣམས་སངས་ནས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མཉམ་བཞག་པ། །དུལ་དང་

དེས་པར་ལྡན་པ་དེ། །ངུར་སྨྲིག་གློན་པའི་འློས་ཡིན་ནློ། །གཡློ་སྒྱུ་འཇུངས་དང་ལྡན་

པའི་མི། །ཁ་དློག་དང་ནི་གཟུགས་ལྡན་པའམ། །ཡང་ན་སྨྲ་བར་བེད་ཙམ་གིས། །ཕློ་

མཆློག་ཡིན་པར་མི་ཆུད་དློ། །གང་ཞིག་ཆློས་གསུམ་དེ་དག་རྣམས། །ཏ་ལའི་མགློ་བློ་

བཞིན་བཅད་ནས། །བླློ་ལྡན་སྐློན་ནི་བསལ་བ་དེ། །ཕློ་མཆློག་ཡིན་པར་བརློད་པར་

བ། །འཇིག་རེན་འདི་ན་ལེགས་པར་མ་བསམས་པ། །ཕལ་ཆེར་ལེགས་བསམས་

རགས་ཀིས་སྒྱུ་བེད་པས། །ལེགས་པར་མ་བརགས་བར་དུ་མི་དག་གི། །མདློག་



  71  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

གཟུགས་ལན་འགའ་མཐློང་བས་ཡིད་མ་རློན། །ར་གན་ཁ་བསྒྱུར་ལ་བུར་མི་འཚམ་

ཞིང་། །ལྕགས་ཕེད་གསེར་གིས་གཡློགས་པ་ཇི་ལ་བུར། །ཁློང་པ་རབ་གདུག་ཕི་རློལ་

འཕགས་ཚུལ་གིས། །འཇིག་རེན་འདི་ན་འཁློར་དང་བཅས་པར་རྒྱུ། །གང་ཞིག་རེ་

འགེངས་གཉིད་ནི་ལློག་པ་དང་། །ཉིན་དང་མཚན་དུ་འགེ་ལྡློག་ཉལ་བེད་པ། །རྫབ་ནང་

ཕག་ཆེན་ལུས་རྒྱས་ཇི་ལ་བར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་སད་པའི་མངལ་དུ་འཇུག །མི་ནི་

རག་ཏུ་དྲན་པ་ལྡན་པ་དང་། །རག་ཏུ་ཁ་ཟས་ཀི་ནི་ཚོད་ཤེས་པ། །དེ་ཡི་སྡུག་བསལ་

ཆུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། །དལ་བུས་འཇུ་བས་ཚེ་ཡང་རིང་བར་བེད། །གང་ཞིག་

དབང་པློ་མ་བསམས་ཤིང་། །ཟས་ཀི་ཚོད་ནི་མི་ཤེས་ལ། །དྲན་པ་ཉམས་དང་ལེ་ལློ་

ཅན། །གཙང་བར་ལ་ཞིང་གནས་བེད་པ། །དེ་ནི་འདློད་ཆགས་རྣམས་ཀིས་

བཅློམ། །རླུང་གིས་མི་བརན་ལློན་ཤིང་བཞིན། །གང་ཞིག་དབང་པློ་ལེགས་བསམས་

ཤིང་། །ཟས་ཀི་ཚོད་ནི་ཤེས་པ་དང་། །སློ་སློར་དྲན་ཞིང་བརློན་འགྲུས་ལྡན། །མི་

གཙང་ལ་བས་གནས་བེད་པ། །དེ་ནི་འདློད་ཆགས་ཀིས་མི་ཆློམས། །རླུང་གིས་རི་བློ་

མི་གཡློས་བཞིན། །དགློན་པ་དགའ་བར་བ་འློས་པ། །དེ་ལ་སྐེ་བློ་མི་དགའ་ཡང་། །དེ་

ལ་འདློད་ཆགས་བལ་བ་དགའ། །འདློད་པ་ཚོལ་བར་བེད་རྣམས་མིན། །དགློན་པའམ་

ཡང་ན་གློང་དག་གམ། །གཤང་ངམ་ཐང་བུ་དག་ཀང་རུང་། །གང་ན་འཕགས་པ་

བཞུགས་པ་ཡི། །ས་དེ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིན། །དམ་པ་རིང་ནས་སྣང་གྱུར་ཏེ། །གངས་

ཅན་གི་ནི་རི་བློ་བཞིན། །ངན་པ་ཉེ་ཡང་མི་སྣང་སེ། །མུན་ཁྲློད་མདའ་ནི་འཕངས་པ་

བཞིན། །མཁས་པ་དློན་སེམས་བེད་པ་ཡི། །དམ་པ་ཉིད་དང་འགློགས་ན་ནི། །དློན་

ཆེན་འགྱུར་ཞིང་ཟབ་མློ་ཡི། །ཤེས་རབ་སློ་སློར་རློགས་པར་འགྱུར། །གཞུ་ཡིས་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

མདའ་འཕངས་བསྣུན་པ་ཡི། །གཡུལ་ངློའི་གང་ཆེན་ཇི་བཞིན་དུ། །ཚུལ་འཆལ་སྐེ་བློ་

མང་པློ་ཡི། །མི་སན་སྨྲས་པ་བཟློད་པར་བ། །མི་གང་ཁིམ་འབིགས་བེད་པ་དང་། །དད་

པ་མེད་ཅིང་བས་མི་གཟློ། །གློ་སྐབས་བཅློམ་དང་སྐྱུགས་པ་ཟ། །དེ་ནི་སྐེས་བུ་དམ་པ་

ཡིན། །ཕ་མ་དག་ནི་བསད་བས་ཤིང་། །རྒྱལ་པློ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གཉིས་དང་། །ཡུལ་

འཁློར་འཁློར་དང་བཅས་བཅློམ་ན། །མི་ནི་དག་པར་འགྱུར་ཞེས་བ། །གང་དག་ཀུན་

དུ་སློགས་མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཁ་ཟས་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་

དང་། །དབེན་པ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་འགློ་བ་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་

ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཀུན་དུ་སློགས་མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཁ་ཟས་ཡློངས་

ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །དབེན་པ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་

རེས་ནི་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཀུན་དུ་སློགས་

མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཁ་ཟས་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །རག་

ཏུ་བསམ་གཏན་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་འགློ་བ་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་

བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཀུན་དུ་སློགས་མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཁ་ཟས་ཡློངས་ཤེས་

པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །རག་ཏུ་བསམ་གཏན་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་

རེས་ནི་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཀུན་དུ་སློགས་

མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཁ་ཟས་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་

དང་། །དབེན་པ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་འགློ་བ་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་

ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཀུན་དུ་སློགས་མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཁ་ཟས་ཡློངས་

ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །དབེན་པ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

རེས་ནི་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཕ་མཐར་རེན་

མེད་ཅིང་། །གང་གིས་ཟག་ཟད་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་

དང་། །དབེན་པ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་འགློ་བ་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་

ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཕ་མཐར་རེན་མེད་ཅིང་། །གང་གིས་ཟག་ཟད་ཡློངས་

ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །དབེན་པ་ཉིད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་

རེས་ནི་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཕ་མཐར་རེན་

མེད་ཅིང་། །གང་གིས་ཟག་ཟད་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་

དང་། །རག་ཏུ་བསམ་གཏན་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་འགློ་བ་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་

མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཕ་མཐར་རེན་མེད་ཅིང་། །གང་གིས་ཟག་ཟད་

ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །རག་ཏུ་བསམ་གཏན་སྤློད་ཡུལ་

ཅན། །དེ་དག་རེས་ནི་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་

ཕ་མཐར་རེན་མེད་ཅིང་། །གང་གིས་ཟག་ཟད་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་

མེད་པ་དང་། །རག་ཏུ་བསམ་གཏན་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་འགློ་བ་རློགས་དཀའ་

སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་བཞིན། །གང་དག་ཕ་མཐར་རེན་མེད་ཅིང་། །གང་གིས་

ཟག་ཟད་ཡློངས་ཤེས་པ། །སློང་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་། །རག་ཏུ་བསམ་གཏན་

སྤློད་ཡུལ་ཅན། །དེ་དག་རེས་ནི་རློགས་དཀའ་སེ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་བ་རེས་

བཞིན། །སྐེ་དགུ་ཕལ་པ་འདི་དག་ནི། །ཕ་མཐའ་ཉིད་དུ་རྒྱུག་བེད་པས། །གང་དག་ཕ་

རློལ་འགློ་བེད་པའི། །མི་ཡི་སྐེ་བློ་དེ་དག་ཉུང་། །གང་དག་ལེགས་པར་གསུངས་པ་

ཡི། །ཆློས་ལ་ཆློས་ཀི་རེས་ལ་བས། །སྐེ་བློ་དེ་དག་སྐེ་ཤི་ཡི། །མཚོ་ཆེན་རྒལ་དཀའི་



  74  

དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ཕ་རློལ་འགློ། །སྐློབ་པ་རབ་ཏུ་རྣམ་གློལ་ཞིང་། །དུས་འདས་མ་ངན་བལ་བ་

དང་། །མདུད་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་ལ། །ཡློངས་སུ་གདུང་བ་ཡློད་མི་

འགྱུར། །འཇིགས་དང་བཅས་པའི་ལམ་རྒལ་ཅིང་། །གཡང་ས་ཡློངས་སུ་སློངས་པ་

དང་། །སྦློར་དང་མདུད་པ་ལས་གློལ་བས། །འདློད་ཆགས་ཀི་ནི་དུག་ཀུན་

བཅློམ། །འདློད་པ་ལ་བུའི་འདམ་རྫབ་མེད། །ཞེ་སང་ལ་བུའི་གནློད་མེད་དློ། །གཏི་མུག་

ལ་བུའི་རྒྱ་མེད་དེ། །སེད་པ་ལ་བུའི་ཆུ་ཀླུང་མེད། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་རེས་ལ་བུར། །ཕི་

རློལ་པ་ལ་དགེ་སྦློང་མེད། །བིས་པ་སྤློས་ལ་མངློན་པར་དགའ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

ལ་སྤློས་མི་མངའ། །སྦློར་བས་བིས་པ་ཁྲིད་པའི་ཕིར། །མཁས་པ་སྦློར་བ་འཇློམས་

པར་བེད། །མཁས་པ་ལྷ་དང་མི་དག་གི། །སྦློར་བ་གང་ཡིན་འཇློམས་བེད་པ། །སྦློར་

བ་ཀུན་དང་བལ་བའི་ཕིར། །སྡུག་བསལ་ཀུན་ལས་གློལ་བར་འགྱུར། །སྦློར་བ་ལས་

ནི་སིད་པ་འབྱུང་། །སྦློར་བ་མེད་པས་སིད་པ་ཟད། །སིད་པ་དང་ནི་སིད་མེད་

པའི། །ལམ་འདི་གཉིས་ནི་ཤེས་གིས་ལ། །སྦློར་ལས་རབ་ཏུ་འདའ་བའི་ཕིར། །མཁས་

པས་དེ་ལ་བསླབ་པར་གིས། །ཉེས་པར་སྤད་པ་བས་པས་གདུང་འགྱུར་ཞིང་། །ངན་

འགློར་སློང་བའི་འློག་ཏུའང་གདུང་བར་འགྱུར། །ལེགས་པར་སྤད་པ་བས་པས་དགའ་

འགྱུར་ཞིང་། །བདེ་འགློར་སློང་བའི་འློག་ཏུའང་དགའ་བར་འགྱུར། །ཕི་ནས་གདུང་

འགྱུར་དེ་བེད་པས། །གཉིས་ན་ཉེས་སྤད་མ་བས་བླ། །གདུང་བར་མི་འགྱུར་དེ་བ་

སེ། །ལེགས་པར་སྤད་པ་བས་ན་རུང་། །མཁས་དང་བིས་པ་འདྲེས་པ་ལས། །མ་སྨྲས་

ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བས། །ཞི་བའི་གློ་འཕང་སྨྲློས་ཤིག་དང་། །སྨྲས་པ་ཡིས་ནི་ཤེས་

པར་འགྱུར། །ལེགས་བཤད་དྲང་སློང་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། །དྲང་སློང་རྒྱལ་མཚན་ཆློས་
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ཡིན་པས། །ཆློས་ནི་བཤད་པས་གསལ་བ་ཞིང་། །དྲང་སློང་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བར་

གིས། །མ་སྨྲས་ན་ཡང་སློད་བེད་ཅིང་། །མང་དུ་སྨྲས་ན་སློད་པར་བེད། །དལ་བུས་

སྨྲས་ཀང་སློད་བེད་དེ། །འཇིག་རེན་ན་ནི་མི་སད་མེད། །གཅིག་ཏུ་སད་པར་བ་བ་

དང་། །གཅིག་ཏུ་བསློད་པར་བ་བའི་མི། །ད་ལར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །བྱུང་བར་མ་གྱུར་

འབྱུང་མི་འགྱུར། །གང་དག་ལ་ནི་གནས་པའི་སྤློས་མེད་ཅིང་། །གང་དག་ཀུན་སྦློར་

གདུང་ལས་རབ་ལློག་པ། །ཐུབ་པ་སེད་བལ་དེ་དག་རྒྱུ་མཛད་ཀང་། །ལྷར་བཅས་

འཇིག་རེན་རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་སློ། །གང་གིས་དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །བླློ་ལ་

ཕན་ནི་མ་བྱུང་བར། །ཇི་ལ་ཇི་ལར་རློགས་གྱུར་པའི། །ཤེས་པ་ཅན་དག་སློད་བེད་

དེ། །དེ་དག་སུས་ཀང་སད་འློས་མིན། །འཛམ་བུའི་གིང་གི་གསེར་རྒྱན་བཞིན། །ཇི་

ལར་རི་དང་བག་དག་ནི། །རླུང་གིས་གཡློས་པར་མི་འགྱུར་ལར། །དེ་བཞིན་བསློད་

དང་སད་པ་ཡིས། །མཁས་པ་རབ་ཏུ་གཡློ་བ་མེད། །ས་ལ་གང་གི་རྩྭ་མེད་པ། །ལློ་མེད་

ལྕུག་ཕྲན་ག་ལ་ཡློད། །འཆིང་བ་ལས་གློལ་བརན་པ་དེའི། །ཇི་ག་སུས་ཀང་སད་འློས་

མིན། །གང་ཞིག་རྒྱལ་ལས་མི་ཉམས་ཤིང་། །འཇིག་རེན་མ་རྒྱལ་ཆུང་ཟད་

མེད། །སངས་རྒྱས་སྤློད་ཡུལ་མཐའ་ཡས་དེ། །འགློ་མེད་གློམ་པ་གང་གིས་བཀྲི། །གང་

ཞིག་རྒྱལ་ལས་མི་ཉམས་ཤིང་། །འཇིག་རེན་མ་རྒྱལ་ཆུང་ཟད་མེད། །སངས་རྒྱས་

མཐུ་རལ་མཐའ་ཡས་དེ། །འགློ་མེད་གློམ་པ་གང་གིས་བཀྲི། །གང་ལ་འཁྲིད་བེད་སིད་

པ་ནི། །ཡུལ་སེད་འདྲ་བ་འགའ་མེད་པ། །སངས་རྒྱས་སྤློད་ཡུལ་མཐའ་ཡས་དེ། །འགློ་

མེད་གློམ་པ་གང་གིས་བཀྲི། །གང་ལ་འཁྲིད་བེད་སིད་པ་ནི། །ཡུལ་སེད་འདྲ་བ་འགའ་

མེད་པ། །སངས་རྒྱས་མཐུ་རལ་མཐའ་ཡས་དེ། །འགློ་མེད་གློམ་པ་གང་གིས་
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བཀྲི། །གང་ཞིག་རྣམ་པར་རློག་པ་རྣམ་བསལ་ཅིང་། །ནང་གི་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་རློག་

མེད་པ། །ཀུན་དུ་སྦློར་དང་གཟུགས་དང་འདུ་ཤེས་འདས། །རྣལ་འབློར་བཞི་དང་བལ་

ལ་སྐེ་བ་མེད། །སློན་བལ་ཕི་མ་དང་བལ་ཞིང་། །དབུས་བལ་སིད་པའི་ཕ་རློལ་

ཕིན། །རྣམ་པ་ཀུན་ལས་སེམས་གློལ་བ། །སྐེ་རྒ་ཕི་མ་འདྲེན་མི་འགྱུར། །ཕྲུགས་ཀི་

ཚོམས་ཏེ་ཉི་ཤུ་དགུ་པའློ། །  ། །

༼སུམ་པ་བདེ་བའི་ཚོམས།༽

རྒྱལ་བ་ལས་ནི ་འཁློན་འབྱུང་ཞིང་། །ཕ་རློལ་ཕམ་པ་སྡུག་བསལ་

འཐློབ། །རྒྱལ་དང་ཕ་རློལ་ཕམ་སངས་ན། །ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་འཐློབ། །གཞན་ལ་

སྡུག་བསལ་བསྐེད་པ་ཡིས། །གང་ཞིག་བདག་ནི་བདེ་འདློད་པ། །དག་དང་མི་འབལ་

འགློགས་པ་དང་། །དེ་ནི་སྡུག་བསལ་ལས་མི་འགློལ། །བདེ་བ་འདློད་ཕིར་འབྱུང་པློ་

ལ། །གང་ཞིག་འཚེ་ཞིང་ཆད་པས་གཅློད། །བདག་གི་བདེ་བ་འདློད་པ་དེ། །ཕ་རློལ་དུ་

ནི་བདེ་མི་འགྱུར། །གང་ཞིག་བདེ་བ་འདློད་པ་དག །འབྱུང་པློ་ལ་ནི་མི་འཚེ་

ཞིང་། །ཆད་པས་མི་གཅློད་བདེ་འདློད་པ། །དེ་དག་ཕ་རློལ་བདེ་བ་འཐློབ། །ཆློས་སྤློད་

ལེགས་པར་སྤད་བ་ཞིང་། །ཉེས་པར་སྤད་པ་དེ་མི་སྤད། །འཇིག་རེན་འདི་དང་ཕ་རློལ་

དུ། །ཆློས་སྤད་པས་ནི་བདེ་བ་འཐློབ། །ཆློས་ལ་ལེགས་སྤད་བདེ་སྐེད་པས། །ཆློས་

སྤློད་ཆློས་ཀིས་བསྲུང་བར་བ། །ཆློས་སྤློད་ངན་འགློར་མི་འགློ་བ། །ཆློས་ལ་ལེགས་

སྤློད་ཕན་ཡློན་དེའློ། །ཡངས་པའི་གདུགས་ཀིས་དབར་ཀ་ལར། །ཆློས་སྤློད་ཆློས་

ཀིས་བསྲུང་བར་བ། །ཆློས་སྤློད་ངན་འགློར་མི་འགློ་བ། །ཆློས་ལ་ལེགས་སྤློད་ཕན་

ཡློན་དེའློ། །བག་མེད་མི་ཡིས་ཆློས་མིན་སྤད་ན་ནི། །འགློ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ངན་
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འགློར་འགློ། །འདི་ན་སྦྲུལ་ནག་རེད་ནས་བཟུང་བ་ལར། །ཆློས་མིན་སྤློད་པ་དེ་དག་

རླག་པར་འགྱུར། །ཆློས་དང་ཆློས་མིན་གཉི་ག་ཡི། །རྣམ་སིན་འདྲ་བར་མི་འགྱུར་

ཏེ། །ཆློས་མ་ཡིན་པས་དམལ་བར་འགློ། །ཆློས་ཀིས་བདེ་འགློ་ཐློབ་པར་བེད། །སྦིན་

པ་བེད་པའི་དུས་དང་གཡུལ་འགེད་དུས། །རྒྱུ་ཡིས་ཡློངས་སུ་བཟུང་བར་འདྲ་བས་

ན། །སྦིན་པ་བེད་དང་གཡུལ་འགེད་འདྲ་ཞེས་གསུངས། །ཡློན་ཏན་དེ་གཉིས་མི་ངན་

རེན་མི་བེད། །ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་ཆས་པ་གཅིག་པུས་ཀང་། །ལེགས་པར་མ་ཆས་

འཕིས་ལས་རྒྱལ་བེད་ལར། །གལ་ཏེ་དད་བསྐེད་ཆུང་ངུ་བིན་པས་ཀང་། །དེས་ནི་དེ་

དག་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར། །འདི་ན་ལན་བརྒྱར་གཡུལ་ཟླློག་དཔའ་བློ་བས། །སེར་

སྣ་དགར་གྱུར་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་སུ། །གང་ཞིག་ཆགས་མེད་སེམས་ཀིས་སྦིན་

བེད་པ། །དེ་དག་ཆེས་དཔའ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །བསློད་ནམས་རྣམ་སིན་

བདེ་བ་སེ། །མངློན་པར་བསམས་པ་འབློར་བར་བེད། །མྱུར་དུ་ཞི་བ་དམ་པ་ཡི། །མ་

ངན་འདས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བསློད་ནམས་བེད་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཞན་ལས་བྱུང་

བའི་གནློད་པ་དང་། །ལྷ་དང་བདུད་ཀི་རིས་རྣམས་ཀིས། །བར་ཆད་བ་བར་མི་ནུས་

སློ། །གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་ཟད་བའི་ཕིར། །འཕགས་དང་ཤེས་རབ་གཏློང་ལྡན་ལ། །དེ་

ཡིས་འབད་རློལ་བས་ན་ནི། །ལྷག་མཐློང་གིས་ནི་རེག་པར་འགྱུར། །སེམས་ནི་རབ་

ཏུ་རྣམ་དང་བས། །ཆློས་ལ་དགའ་བེད་བདེ་བ་འཐློབ། །འཕགས་པས་གསུངས་པའི་

ཆློས་དག་ལ། །མཁས་པ་རག་ཏུ་དགའ་བར་བེད། །གང་དག་སེམས་ནི་བསམ་གཏན་

དགའ། །གང་ཞིག་སྐེ་མེད་དགའ་བ་དང་། །དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་བཞི་དང་། །བང་ཆུབ་

ཡན་ལག་བདུན་དག་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་རང་པ་བཞི་རྣམས་དང་། །ཡན་ལག་བརྒྱད་
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ལམ་གང་དགའ་བ། །དེ་དག་ཆློས་གློས་འཆང་བ་དང་། །བསློད་སློམས་བདེ་བར་ཟ་

བར་བེད། །དེ་དག་རི་དང་ནགས་ཚལ་ན། །བདེ་བར་འཆག་པར་བེད་པ་དང་། །དེ་

དག་བདེ་འཐློབ་བདེ་བར་ནི། །མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་མ་ངན་འདའ། །འཁློན་དང་འཇིགས་

པ་ཀུན་འདས་ཤིང་། །འཇིག་རེན་ཡུལ་གི་སེད་ལས་རྒལ། །ཆློས་ཐློས་པ་དང་མཐློང་

བ་དང་། །དབེན་པར་དགའ་བ་བདེ་བ་སེ། །འཇིག་རེན་སློག་ཆགས་འབྱུང་པློ་ལ། །འཚེ་

མེད་ཡང་དག་སློམ་པ་བདེ། །འདློད་པ་རྣམས་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །འཇིག་རེན་

འདློད་ཆགས་བལ་བ་བདེ། །ངའློ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་དག །བཏུལ་བ་དེ་དག་མཆློག་ཏུ་

བདེ། །རྒས་ཁར་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་བདེ། །དད་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་བདེ། །དློན་ལྡན་

ཚིག་ལ་དགའ་བ་བདེ། །སིག་པ་མི་བེད་པ་དག་བདེ། །འཇིག་རེན་ན་ནི་ཕར་འཛིན་

བདེ། །དེ་བཞིན་མར་ཡང་འཛིན་པ་བདེ། །འཇིག་རེན་དགེ་སྦློང་འཛིན་པ་བདེ། །དེ་

བཞིན་བམ་ཟེར་འཛིན་པ་བདེ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བ་བདེ། །དེ་བཞིན་

ཆློས་རྣམས་བསན་པ་བདེ། །དགེ་འདུན་རྣམས་ནི་མཐུན་པ་བདེ། །མཐུན་པ་རྣམས་

ཀི་དཀའ་ཐུབ་བདེ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པ་མཐློང་བ་བདེ། །མང་དུ་ཐློས་པ་མཐློང་བ་

བདེ། །ཡང་སིད་རྣམ་པར་གློལ་བ་ཡི། །དག་བཅློམ་པ་དག་མཐློང་བ་བདེ། །འཇུག་

ངློགས་བདེ་བའི་ཆུ་ཀླུང་བདེ། །ཆློས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་སྐེ་བློ་བདེ། །ཤེས་རབ་ཐློབ་པར་

གྱུར་པ་བདེ། །ངའློ་ང་རྒྱལ་ཟད་པ་བདེ། །འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མཐློང་བ་བདེ། །དམ་

པ་དག་དང་འགློགས་པ་བདེ། །བིས་པ་རྣམས་ནི་མ་མཐློང་ན། །རག་ཏུ་བདེ་བ་ཉིད་དུ་

འགྱུར། །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་དག་འདྲ་བའི། །བིས་དང་འགློགས་པ་སྡུག་བསལ་ཞིང་། །བིས་

པ་དག་དང་འགློགས་བེད་པ། །ཡུན་རིང་རེས་སུ་འགློད་པར་འགྱུར། །སྐེས་བུ་ཅང་
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ཤེས་དཀློན་པ་སེ། །དེ་དག་ཀུན་དུ་འབྱུང་མ་ཡིན། །བརན་པ་རྣམས་དང་འགློགས་པ་

དག །གཉེན་དང་ཕྲད་པ་ལ་བུར་བདེ། །གང་དུ་བརན་པ་དེ་སྐེས་པ། །དེ་ཡི་རིགས་

ཀིས་བདེ་བ་འཐློབ། །བམ་ཟེ་མ་ངན་འདས་པ་དག །རྣམ་པ་ཀུན་དུ་བདེ་བར་

འཇུག །གང་ཞིག་འདློད་པས་མ་གློས་ཤིང་། །ཟག་མེད་རབ་ཏུ་རྣམ་གློལ་བ། །སེད་པ་

ཐམས་ཅད་གཏུབས་པ་དག །སིང་ལས་རིམས་ནད་རྣམ་པར་བསལ། །སེམས་ཀིས་

ཞི་བ་ཐློབ་པ་རྣམས། །ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་བདེ་བར་འཇུག །གང་ཞིག་བདེ་བ་ཡངས་འདློད་

ཅིང་། །བདེ་བ་ཆུང་ངུ་གཏློང་འདློད་པའི། །བརན་པས་བདེ་ཆུང་སང་བས་ན། །བདེ་བ་

ཡངས་པ་ལེགས་པར་མཐློང་། །འཇིག་རེན་འདློད་བདེ་གང་ཡིན་དང་། །ལྷ་ཡུལ་བདེ་

བ་གང་ཡིན་པས། །སེད་པ་ཟད་པའི་བདེ་བ་དེའི། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་མི་ཕློད་

དློ། །ཁུར་གིས་སྡུག་བསལ་བླངས་པས་ན། །ཁུར་བློར་ན་ནི་བདེ་བར་འགྱུར། །ལྕི་བའི་

ཁུར་དག་ངེས་བློར་ན། །ཕི་ནས་གཞན་དག་ལེན་མི་འགྱུར། །ཀུན་སྦློར་ཐམས་ཅད་

ཟད་བའི་ཕིར། །སེད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སློངས། །ཕུང་པློ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་ཤེས་

ན། །སིད་པ་ཕི་མར་འགློ་བ་མེད། །དློན་རྣམས་བཀྲུན་པ་ལ་ནི་གློགས་ལྡན་བདེ། །སློག་

དག་རབ་ཏུ་གཏུགས་ལ་བསློད་ནམས་བདེ། །ངན་ངློན་ཙམ་གིས་ལེགས་པར་ཆློག་

ཤེས་བདེ། །སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་ནུབ་པ་བདེ། །འདི་ན་མེ་ནི་འབར་བ་

ལ། །ལྕགས་ཀི་ཐློ་བས་བརྒྱབ་པ་ཡིས། །རིམ་གིས་ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་ཏེ། །ཇི་ལར་སློང་

བ་མི་ཤེས་ལར། །འདློད་པའི་འདམ་རྫབ་ཆུ་རྒལ་ཅིང་། །གློ་འཕང་མི་གཡློ་ཐློབ་པ་

དང་། །ལེགས་པར་རྣམ་པར་གློལ་རྣམས་ཀི། །འགློ་བ་གདགས་སུ་མེད་པ་ཡིན། །གང་

ཞིག་ཁློང་ན་འཁྲུག་པ་མེད་པ་དང་། །གང་ཞིག་སེད་དང་སེད་མིན་ལས་ལློག་པ། །དེ་
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དག་འཇིགས་བལ་བདེ་ཞིང་མ་ངན་མེད། །ལྷས་ཀང་བལ་ཞིང་བསམ་དུ་མེད་པར་

འགྱུར། །འདི་ན་གང་དག་ཆློས་མང་ཐློས་པ་དང་། །རློགས་ཤིང་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཀི་རེ་

བདེ། །སྐེ་བློ་སྐེ་བློའི་ལུས་ལ་རབ་ཆགས་ཤིང་། །ཆུང་ཟད་ཡློད་པ་བརླག་པར་གྱུར་

ལ་ལློས། །འདི་ན་གང་དག་ཆློས་མང་ཐློས་པ་དང་། །རློགས་ཤིང་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཀེ་རེ་

བདེ། །སྐེ་བློ་སྐེ་བློའི་ལུས་ལ་རབ་ཆགས་ཤིང་། །ཆུང་ཟད་ཡློད་པ་བརླག་པར་གྱུར་

ལ་ལློས། །སྐེ་བློ་ཅི་མེད་ཡློན་ཏན་རློགས་པ་དང་། །སྐེ་བློ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱུར་པ་

བདེ། །སྐེ་བློ་སྐེ་བློའི་སེམས་ལ་རབ་ཆགས་ཤིང་། །ཆུང་ཟད་ཡློད་པ་བརླག་པར་གྱུར་

ལ་ལློས། །སྐེ་བློ་ཅི་མེད་ཡློན་ཏན་རློགས་པ་དང་། །སྐེ་བློ་ཅི་ཡང་མེད་པར་གྱུར་པ་

བདེ། །སྐེ་བློ་སྐེ་བློའི་ལུས་ལ་རབ་ཆགས་ཤིང་། །ཆུང་ཟད་ཡློད་པ་བརླག་པར་གྱུར་

ལ་ལློས། །གཞན་གི་དབང་གྱུར་ཀུན་སྡུག་སེ། །རང་དབང་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་

བདེ། །སྦློར་བ་ཤིན་ཏུ་སང་དཀའ་བ། །ཐུན་མློང་གྱུར་པས་བརླག་པར་ཟད། །ཞེན་

པར་གྱུར་པའི་མི་ནང་ན། །ཞེན་པ་མེད་པར་གནས་པ་དང་། །ཞེན་པའི་ནང་ན་མ་ཞེན་

པ། །ཀེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །ནད་ཀིས་ཐེབས་པའི་མི་ནང་ན། །ནད་མེད་པར་

ནི་གནས་པ་དང་། །ནད་པའི་ནང་ན་ནད་མེད་པ། །ཀེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །འཚེ་

བ་ཅན་གི་མི་ནང་ན། །འཚེ་བ་མེད་པར་གནས་པ་དང་། །འཚེ་བའི་ནང་ན་འཚེ་མེད་

པ། །ཀེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །གནློད་སེམས་ཅན་གི་མི་ནང་ན། །གནློད་སེམས་

མེད་པར་གནས་པ་དང་། །གནློད་སེམས་ཅན་ནང་གནློད་མེད་པ། །ཀེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་

བདེ་བར་འཚོ། །ཤ་ཁློན་ཅན་གི་མི་ནང་ན། །ཤ་ཁློན་མེད་པར་གནས་པ་དང་། །ཤ་

ཁློན་ཅན་ནང་འཁློན་མེད་པ། །ཀེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །མི་ཐི་ལ་དག་རབ་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

བསེགས་ཀང་། །ང་ལ་ཅི་ཡང་ཚིག་པ་མེད། །ང་ལ་གང་དག་ཅི་མེད་པས། །ཀེ་མའློ་

ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །ང་ལ་ཅི་ཡང་མེད་མློད་ཀི། །དགའ་བ་ཟ་བར་བེད་པས་

ན། །འློད་གསལ་གི་ནི་ལྷ་བཞིན་དུ། །ཀེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །འཇིག་ཚོགས་

ལ་ནི་མི་རེན་པས། །ང་ལ་ཅི་ཡང་མེད་མློད་ཀི། །དགའ་བ་ཟ་བར་བེད་པས་ན། །ཀེ་

མའློ་ཤིན་ཏུ་བདེ་བར་འཚོ། །ལེན་པའི་རྐྱེན་གིས་ཕྲད་ཅིང་རེག་འགྱུར་གི། །ལེན་མེད་

ཅི་དང་ཕྲད་ཅིང་རེག་མེད་པས། །བདག་དང་གཞན་གིས་བསྐེད་པའི་བདེ་སྡུག་

གིས། །དགློན་པའམ་གློང་དུ་རེག་པར་མི་འགྱུར་རློ། །འཇིག་རེན་འདི་ན་བདེ་དང་སྡུག་

བསལ་གིས། །སྐེས་བུ་དམ་པ་མཐློ་དམན་མི་འགྱུར་ཞིང་། །བརན་རྣམས་འདློད་པའི་

རྒྱུ་ཡིས་མི་འཁལ་བར། །སྐེས་བུ་དམ་པ་ཀུན་དུ་འགློ་བར་བེད། །བདེ་བའི་ཚོམས་ཏེ་

སུམ་ཅུ་པའློ། །  ། །

༼སློ་གཅིག་པ་སེམས་ཀི་ཚོམས།༽

ཆེད་དུ་བརློད་པའི་ཚོམས། བམ་པློ་བཞི་པ་སེ་ཐ་མ། གཟུང་བར་དཀའ་ཞིང་

ཡང་བ་དང་། །གང་དུ་དགའ་བར་འགློ་བ་ཡི། །སེམས་དུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་

སེ། །སེམས་དུལ་བ་ཡིས་བདེ་བ་འདྲེན། །བདུད་ཀི་གཞི་དག་སློང་བ་ན། །ཆུ་བློའི་

གནས་ནས་རབ་བཏློན་ཏེ། །ཐང་ལ་བློར་བའི་ཉ་ལ་བུར། །བདག་གི་སེམས་ནི་ཡློངས་

སུ་གཡློ། །ཉི་མ་ལས་ནི་འློད་ཟེར་ལར། །བདག་གི་སེམས་ནི་སློ་སློར་རྒྱུག །དེ་དག་

མཁས་པས་ངེས་བཟླློག་སེ། །ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས་ནི་གང་ཆེན་བཞིན། །ང་ལ་དློན་མེད་

སྤློད་པ་དང་། །བལར་མེད་སིང་པློ་མེད་པ་དེ། །རག་ཏུ་གདུལ་བར་བ་བའི་

ཕིར། །སེམས་དེ་ལ་ནི་ང་སྨྲའློ། །སེམས་འདི་སློན་ཆད་ཇི་ལར་འདློད་པ་དང་། །དགའ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

དགུར་སྤློད་ཅིང་རྒྱུ་བར་བེད་པ་དག །གང་ཆེན་མློས་ལ་མི་ཡིས་ལྕགས་ཀྱུ་ལར། །དེ་

ནི་ཚུལ་བཞིན་བ་བས་དེ་བཟུང་ངློ་། །ཁང་ཁིམ་བེད་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ཡང་ཡང་སྐེ་

བའི་སྡུག་བསལ་ཅན། །སྐེ་བའི་འཁློར་བ་དུ་མ་ཞིག །ད་ལར་ཕན་ཅད་ཁློད་ཀིས་

ཕྱུང་། །ཁང་ཁིམ་བེད་པ་ཁློད་མཐློང་བས། །ཁིམ་གི་གདུང་ཆེན་རྣམ་བཅློམ་ལ། །ཕམ་

རྣམས་ཐམས་ཅད་བཅག་ནས་སུ། །ཕིན་ཅད་ཁིམ་བེད་མི་གཞུག་གློ །སེམས་ནི་འདུ་

བེད་དང་ཕྲལ་ནས། །འདི་ཉིད་ལ་ནི་ཟད་པར་འདློད། །སེམས་ནི་གཡློ་ཞིང་བརྫུན་པ་

སེ། །རིང་དུ་འགློ་ཞིང་བཟླློག་དཀའ་བ། །མདའ་མཁན་མེ་ཡིས་སློང་བ་ལར། །ཡིད་

གཞུངས་པ་ཡིས་བསང་བར་བ། །གང་ཞིག་ལུས་མེད་ཕུག་ན་གནས། །གཅིག་པུ་རྒྱུ་

ཞིང་རིང་འགློ་བའི། །སེམས་དེ་འདུལ་བར་བེད་པ་ནི། །འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར་བར་

འགྱུར། །ལློག་པའི་སློན་ལྡན་སེམས་གང་གིས། །བདག་ཉིད་སྡུག་བསལ་བེད་འགྱུར་

བའི། །དེ་ལར་འཁློན་གིས་འཁློན་ཅན་དང་། །དག་བློས་དག་ལའང་བེད་མི་

འགྱུར། །ཡང་དག་སློན་ལྡན་སེམས་གང་གིས། །བདག་ཉིད་བདེ་བར་བེད་འགྱུར་

བ། །དེ་ལར་ཕ་དང་མ་དག་དང་། །གཉེན་གཞན་གིས་ཀང་བེད་མི་འགྱུར། །ཇི་ལར་

ཁློང་སེང་གཡློགས་ཉེས་ན། །ཆར་པ་ཡློངས་སུ་འཛག་པ་ལར། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་

མ་བསློམས་པ། །འདློད་ཆགས་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཅློམ། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་

གཡློགས་ལེགས་ན། །ཆར་པ་རྣམ་པར་མི་འཛག་པ། །དེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསློམས་

པའི་སེམས། །འདློད་ཆགས་རྣམས་ཀིས་ཡློང་མི་ཆློམས། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་

ཉེས་ན། །ཆར་པ་ཡློངས་སུ་འཛག་པ་ལར། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་མ་བསློམས་པ། །ཞེ་

སང་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཅློམ། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་ལེགས་ན། །ཆར་པ་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

རྣམ་པར་མི་འཛག་པ། །དེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསློམས་པའི་སེམས། །ཞེ་སང་རྣམས་

ཀིས་ཡློང་མི་ཆློམས། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་ཉེས་ན། །ཆར་པ་ཡློངས་སུ་འཛག་

པ་ལར། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་མ་བསློམས་པ། །གཏི་མུག་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་

བཅློམ། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་ལེགས་ན། །ཆར་པ་རྣམ་པར་མི་འཛག་པ། །དེ་

བཞིན་ལེགས་པར་བསློམས་པའི་སེམས། །གཏི་མུག་རྣམས་ཀིས་ཡློང་མི་

ཆློམས། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་ཉེས་ན། །ཆར་པ་ཡློངས་སུ་འཛག་པ་ལར། །དེ་

བཞིན་སེམས་ནི་མ་བསློམས་པ། །ང་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཅློམ། །ཇི་ལར་

ཁང་སེང་གཡློགས་ལེགས་ན། །ཆར་པ་རྣམ་པར་མི་འཛག་པ། །དེ་བཞིན་ལེགས་པར་

བསློམས་པའི་སེམས། །ང་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་ཡློང་མི་ཆློམས། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་

གཡློགས་ཉེས་ན། །ཆར་པ་ཡློངས་སུ་འཛག་པ་ལར། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་མ་

བསློམས་པ། །ཆགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཅློམ། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་

ལེགས་ན། །ཆར་པ་རྣམ་པར་མི་འཛག་པ། །དེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསློམས་པའི་

སེམས། །ཆགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡློང་མི་ཆློམས། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་ཉེས་

ན། །ཆར་པ་ཡློངས་སུ་འཛག་པ་ལར། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་མ་བསློམས་པ། །སེད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཡློངས་སུ་བཅློམ། །ཇི་ལར་ཁང་སེང་གཡློགས་ལེགས་ན། །ཆར་པ་རྣམ་

པར་མི་འཛག་པ། །དེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསློམས་པའི་སེམས། །སེད་པ་རྣམས་ཀིས་

ཡློང་མི་ཆློམས། །ཆློས་ཀི་སློན་དུ་ཡིད་འགློ་སེ། །ཡིད་མགློགས་ཡིད་ནི་གཙོ་བློ་

ཡིན། །གལ་ཏེ་ཡིད་རབ་གདུག་པ་ཡིས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བས་ཀང་རུང་། །དེ་ཡིས་

དེ་ནི་སྡུག་བསལ་འཐློབ། །འཁློར་ལློས་མགློ་བློ་བཅད་པ་བཞིན། །ཆློས་ཀི་སློན་དུ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ཡིད་འགློ་སེ། །ཡིད་མགློགས་ཡིད་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན། །གལ་ཏེ་ཡིད་རབ་དང་བ་

ཡིས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བས་ཀང་རུང་། །དེ་ཡིས་དེ་ནི་བདེ་བ་འཐློབ། །གིབ་མ་རེས་

སུ་འབང་བ་བཞིན། །བརད་པ་ཆེད་ཆེར་འཛིན་པ་དང་། །སེམས་ནི་ཉློན་མློངས་གྱུར་

པ་ཡིས། །གགས་སྐབས་ཚོལ་བར་བེད་པ་ཡིས། །ལེགས་བཤད་ལེགས་པར་མི་

ཤེས་སློ། །སང་བའམ་ཡང་ན་འཁྲུག་པའམ། །དད་པ་མེད་པའི་སེམས་དག་

གིས། །རྫློགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསན་པ་ཡི། །དམ་ཆློས་ཀུན་ཤེས་མི་ནུས་

སློ། །གང་གིས་བག་མེད་སེམས་དང་ནི། །ཁྲློ་བ་རྣམ་པར་བཏུལ་བ་དང་། །འདི་ན་

གནློད་སེམས་རབ་སངས་པ། །དེས་ནི་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཤེས། །སེམས་ཀི་

བརན་པ་མེད་པ་ཡིས། །དམ་ཆློས་རྣམ་པར་ཤེས་མི་འགྱུར། །དད་པ་འགྱུར་ལྡློག་བེད་

པ་ཡི། །ཤེས་རབ་ཡློངས་སུ་རྫློགས་མི་འགྱུར། །ཀུན་རློག་ལ་ཆུམས་རེན་པ་ཡི། །ལ་

ངན་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི། །ཆུ་བློའི་རྒྱུན་ནི་གང་ཡིན་པ། །ཡིད་ཀི་རྒྱུན་ལས་རབ་ཏུ་

འབབ། །དགའ་སེམས་དབང་པློ་ཕལ་པ་དང་། །སེམས་ཀི་རེས་འབང་ཞན་པ་ཡི། །མི་

དེའི་གགས་འགིབ་འབས་ལྷགས་པའི། །ལློན་ཤིང་ལ་ནི་བ་བཞིན་ནློ། །སེམས་ཁློད་

ཕུང་ཁྲློལ་འདློད་ལ་དགའ་མ་བེད། །བརློན་སེམས་བག་ཡློད་པ་ལ་གནས་པར་

གིས། །བག་མེད་བས་པས་དམལ་བར་བཙོས་པ་དང་། །ལྕགས་གློང་མིད་པས་ཁློད་

ནི་མ་ངུ་ཤིག །ལྡང་བའི་དུས་ཚེ་འདུག་པར་བེད་པ་དང་། །ལང་ཚོ་སློབས་ལྡན་མི་

འབད་ཁིམ་འདུག་དང་། །བསམ་པ་རྫློགས་ཚེ་ལེ་ལློ་བེད་པ་ཡི། །མི་ཡིས་ཤེས་རབ་

ལམ་རློགས་མི་འགྱུར་རློ། །ཕྲན་ཚེགས་རྣམ་རློགས་ཞིབ་མློར་རྣམ་རློག་པས། །ནང་ན་

གནས་པའི་ཡིད་ནི་གཡེན་ཡང་སྤློ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་རློག་དེ་དག་མ་ཤེས་ན། །འཁྲུལ་
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སེམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུག་པར་བེད། །གང་ཞིག་དྲན་ལྡན་རྣམ་འབེད་བརློན་པ་

དང་། །རྣམ་པར་རློག་ལ་མཁས་པས་དེ་ཤེས་ན། །ནང་ན་གནས་པའི་ཡིད་ནི་གཡེན་

སྤློ་བ། །ཐམས་ཅད་མ་ལུས་བླློ་ཡིས་རབ་ཏུ་སློང་། །ལུས་འདི་བུམ་པ་འདྲ་བར་རློགས་

བས་ཤིང་། །གློང་ཁེར་འདྲ་བའི་སེམས་ཀིས་སན་བཙུགས་ནས། །ཤེས་རབ་མཚོན་

གིས་བདུད་དང་གཡུལ་སྤད་དེ། །བཏུལ་ནས་གནས་མེད་པར་ནི་བསྲུང་བར་

བ། །འཇིག་རེན་འདི་དག་བུམ་པ་འདྲར་རློགས་ཤིང་། །དེ་བཞིན་ཆློས་རྣམས་སིག་རྒྱུ་

འདྲར་ཤེས་ནས། །ཤེས་རབ་མཚོན་གིས་བདུད་དང་གཡུལ་སྤད་དེ། །བཏུལ་ནས་

གནས་མེད་པར་ནི་བསྲུང་བར་བ། །ལུས་འདི་དབུ་བ་འདྲ་བར་རློགས་བས་

ཤིང་། །གློང་ཁེར་འདྲ་བའི་སེམས་ཀིས་སན་བཙུགས་ནས། །ཤེས་རབ་མཚོན་གིས་

བདུད་དང་གཡུལ་སྤད་དེ། །བཏུལ་ནས་གནས་མེད་པར་ནི་བསྲུང་བར་བ། །འཇིག་

རེན་འདི་དག་དབུ་བ་འདྲར་རློགས་ཤིང་། །གློང་ཁེར་འདྲ་བའི་སེམས་ཀིས་སན་

བཙུགས་ནས། །ཤེས་རབ་མཚོན་གིས་བདུད་དང་གཡུལ་སྤད་དེ། །བཏུལ་ནས་

གནས་མེད་པར་ནི་བསྲུང་བར་བ། །གང་གིས་བང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན། །སེམས་

ཀིས་ལེགས་པར་བསློམས་པ་དང་། །གང་ཞིག་ལེན་ལ་མི་དགའ་ཞིང་། །ལེན་པ་རབ་

ཏུ་སངས་པ་དང་། །ཟག་ཟད་སྐློན་རྣམས་བསལ་བ་དེ། །འཇིག་རེན་དག་ན་མ་ངན་

འདས། །གང་ཞིག་གཡག་རྔའི་རེ་མློ་ལར། །རང་གི་སེམས་ནི་རེས་སྲུང་ཞིང་། །འབྱུང་

པློ་རྣམས་ལ་བརེར་ལྡན་པ། །དེ་ཡི་བདེ་བ་ཡློང་མི་ཉམས། །གང་ཕིར་གང་པློའི་གང་

པློ་ཆེ། །མཆེ་བ་བཟང་པློའི་གང་ཆེན་དང་། །སེམས་དང་སེམས་ནི་མཉམ་པས་ན། །དེ་

ཕིར་གཅིག་པུ་ནགས་སུ་དགེས། །གང་གི་ཡིད་ལ་གནློད་མེད་ཅིང་། །འབྱུང་པློ་ཀུན་
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ལ་བརེ་བ་དང་། །འབྱུང་པློ་རྣམས་ལ་བམས་བེད་པ། །དེ་ལ་ནམས་ཀང་འཁློན་མི་

འབྱུང་། །གང་ལ་གནློད་པའི་སེམས་མེད་ཅིང་། །འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་བརེ་བ་དང་། སློག་

ཆགས་ཀུན་ལ་བམས་བེད་པ། །དེ་ལ་ནམས་ཀང་འཁློན་མི་འབྱུང་། །གང་ལ་གནློད་

པའི་སེམས་མེད་ཅིང་། །འབྱུང་པློ་རྣམས་ལ་བརེ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

བམས་བེད་པ། །དེ་ལ་ནམས་ཀང་འཁློན་མི་འགྱུར། །མཛའ་བཤེས་ཀུན་དང་གློགས་

ཀུན་དང་། །འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་བརེ་བ་དང་། །བམས་པའི་སེམས་ནི་བསློམས་བས་

ན། །བདེ་བ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གང་ཞིག་སློག་ཆགས་འགའ་ལའང་

སང་མེད་སེམས། །བམས་པར་བེད་ན་དེ་ཡིས་དེ་ནི་དགེ་བ་ཡིན། །སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཡིད་ཀིས་བརེ་བས་ན། །བསློད་ནམས་ཕལ་ཆེན་འཕགས་པས་རབ་

ཏུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །མི་གང་དགའ་བའི་སེམས་དང་ནི། །ཞུམ་པ་མེད་པའི་ཡིད་

ཀིས་སུ། །དགེ་བའི་ཆློས་ལ་སློམ་བེད་པ། །གྲུབ་པ་དང་ནི་བདེ་བ་འཐློབ། །ཡང་དག་

ཤེས་པས་རྣམ་གློལ་ཞིང་། །སྐློ་བ་ཉེ་བར་ཞི་གྱུར་པ། །དེ་ཡིས་ཡིད་ནི་ཞི་གྱུར་

ཅིང་། །ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཀང་ཞི། །ཇི་ལར་རེ་གཅིག་སེམས་ཀིས་ནི། །ཆློས་

རྣམས་ལེགས་པར་མཐློང་བ་ལར། །སིལ་སན་ཡན་ལག་ལྔ་པས་ཀང་། །དེ་ལར་དགའ་

བར་བེད་མི་འགྱུར། །གང་ཡིད་ཏིང་འཛིན་ལ་དགའ་བ། །དེ་དག་འདློད་པས་རེ་མི་

བེད། །གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་གདུང་མེད་པའི། །སྐློབ་པ་བདེ་བར་ཉལ་བར་འགྱུར། །གང་

ཡིད་ཏིང་འཛིན་ལ་དགའ་བ། །དེ་དག་འདློད་པས་རེན་མི་བེད། །གང་ཞིག་ཅུང་ཟད་

གདུང་མེད་པའི། །ཐུབ་པ་ཀེ་མའློ་དགའ་བར་འགྱུར། །གང་གི་སེམས་ནི་བག་ལ་

བུར། །རབ་ཏུ་གཡློ་བ་མེད་འདུག་པ། །ཆགས་པའི་གནས་ལ་མི་ཆགས་ཏེ། །ཁྲློ་བའི་
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གནས་ལ་འཁྲུག་མེད་པར། །གང་ཡིད་དེ་ལར་གྱུར་པ་དེ། །སྡུག་བསལ་ཐློབ་པར་ག་

ལ་འགྱུར། །སྐུར་པ་མི་གདབ་གནློད་མི་བ། །སློ་སློར་ཐར་པས་བསམ་པར་བ། །ཟས་

ཀི་ཚོད་ཀང་ཤེས་པར་བ། །བས་མཐའ་དགློན་པར་གནས་བ་ཞིང་། །ལྷག་པའི་

སེམས་ལ་རྣལ་འབློར་བ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །སེམས་ཀི་རགས་ལ་

མཁས་པ་དང་། །རབ་ཏུ་དབེན་པའི་རློ་རེད་དང་། །རབ་དྲང་སེམས་པའི་འགྲུས་སྐློང་

ཅན། །ཟང་ཟིང་མེད་པའི་དགའ་བ་མློང་། །གང་ཞིག་ཡིད་གཞུངས་དབེན་དགའ་དབེན་

གནས་པས། །རག་ཏུ་རང་གི་ལུས་ཀིས་སྤློད་ལམ་དང་། །སྨྲ་དང་ཡིད་ནི་སྲུང་བར་

བེད་པ་དེ། །མ་ངན་སློང་ཞིང་སྡུག་བསལ་འཐློབ་མི་འགྱུར། །མ་བསྲུངས་པ་ཡི་སེམས་

དག་ནི། །ལློག་པར་ལ་བས་བཅློམ་པ་དང་། །གཉིད་དང་རྨུགས་པས་ཟིལ་ནློན་

པ། །བདུད་ཀི་དབང་དུ་འགློ་བར་འགྱུར། །དེ་བས་སེམས་ནི་བསྲུང་བས་ཏེ། །ཡང་

དག་ལ་བས་མདུན་བདར་ཅིང་། །ཡང་དག་ཀུན་རློག་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །ཡང་དག་སྐེ་

དང་འཇིག་པ་ཤེས། །གཉིད་དང་རྨུགས་པ་ཟིལ་གནློན་པའི། །དགེ་སླློང་སྡུག་བསལ་

ཟད་པ་འཐློབ། །བག་ཡློད་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དང་། །སེམས་དུལ་ཡང་དག་སློམ་པ་

བདེ། །སྐེ་དགུ་སེམས་ཀིས་བསླུས་པ་དག །གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམལ་བར་

འཚེད། །བག་ཡློད་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དང་། །སེམས་དུལ་ཡང་དག་སློམ་པ་བདེ། །སྐེ་

དགུ་སེམས་ཀིས་བསླུས་པ་དག །གཅིག་ཏུ་དུད་འགློ་རྣམས་སུ་འཚེད། །བག་ཡློད་

སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དང་། །སེམས་དུལ་ཡང་དག་སློམ་པ་བདེ། །སྐེ་དགུ་སེམས་ཀིས་

བསླུས་པ་དག །གཅིག་ཏུ་ཡི་དགས་རྣམས་སུ་འཚེད། །བག་ཡློད་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་

དང་། །སེམས་དུལ་ཡང་དག་སློམ་པ་བདེ། །སྐེ་དགུ་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དག །གཅིག་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

ཏུ་མི་ཡི་ནང་དུ་དགའ། །བག་ཡློད་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དང་། །སེམས་དུལ་ཡང་དག་

སློམ་པ་བདེ། །སྐེ་དགུ་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དག །གཅིག་ཏུ་མཐློ་རིས་རྣམས་སུ་

དགའ། །བག་ཡློད་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དང་། །སེམས་དུལ་ཡང་དག་སློམ་པ་བདེ། །སྐེ་

དགུ་སེམས་ནི་བསྲུང་བ་དག །གཅིག་ཏུ་མ་ངན་འདས་པ་འཐློབ། །སེམས་ཀི་ཚོམས་

ཏེ་སུམ་ཅུ་ར་ཅིག་པའློ། །  ། །

༼སློ་གཉིས་པ་དགེ་སླློང་གི་ཚོམས།༽

དགེ་སླློང་བསློད་སློམས་བེད་པ་བདག་རང་ཙམ། །འགངས་པར་བེད་ཀི་

གཞན་དག་མི་གསློ་བ། །རག་ཏུ་ཉེར་ཞི་དྲན་དང་ལྡན་པ་ཡི། །སྐློབ་པ་དེ་ལ་ལྷ་རྣམས་

དགའ་བར་བེད། །དགེ་སླློང་བསློད་སློམས་བེད་པ་བདག་རང་ཙམ། །འགངས་པར་

བེད་ཀི་གཞན་དག་མི་གསློ་བ། །སྐློབ་པ་དེ་ལ་ལྷ་རྣམས་དགའ་བེད་ཀི། །བཀུར་སི་

ནློར་དང་གགས་འདློད་རྣམས་ལ་མིན། །དགེ་སླློང་འདློད་པ་ཀུན་སངས་ཤིང་། །མདུན་

ན་གནས་པའི་རྡུལ་བསལ་བ། །བདག་མེད་ཐུབ་པ་བརེན་པ་ཡིས། །གཞན་ལ་སྨྲ་བར་

བ་མི་དགློས། །སྐེ་བློ་མ་བསམས་ཚིག་གིས་གནློད་བེད་པ། །མི་བཟད་རློད་པའི་ཚིག་

དེ་ཐློས་གྱུར་ཀང་། །དགེ་སླློང་སང་སེམས་བལ་ལ་ཅི་མི་སམ། །གཡུལ་ངློར་གང་ཆེན་

མདའ་ཡིས་བསྣུན་པ་བཞིན། །སྐེ་བློ་མ་བསམས་ཚིག་གིས་གནློད་བེད་པ། །མི་བཟད་

རློད་པའི་ཚིག་དེ་ཐློས་གྱུར་ཀང་། །དགེ་སླློང་ཡིད་ལེགས་བཞག་ལ་ཇི་མི་

སམ། །གཡུལ་ངློར་གང་ཆེན་མདའ་ཡིས་བསྣུན་པ་བཞིན། །བཟློ་ཡིས་མི་འཚོ་ཡང་

ཞིང་བདག་ལ་དགའ། །དབང་པློ་དུལ་ཞིང་ཀུན་ལས་རྣམ་གློལ་ཞིང་། །ཁིམ་ལ་མ་

ཆགས་བག་མེད་འདློད་སེད་སངས། །གཅིག་པུ་སྤློད་བེད་དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན། །འཚོ་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

གཙང་སློམ་ལས་མེད་པ་ཡི། །གློགས་པློ་མཐུན་པ་བསེན་བ་ཞིང་། །སློ་སློར་བགློ་

བཤའ་བ་བ་དང་། །སྤློད་ཡུལ་ཆློ་ག་མཁས་པར་བ། །ལག་པ་ལེགས་བསམས་རང་

པ་ལེགས་བསམས་དང་། །ཚིག་རྣམས་ལེགས་བསམས་དབང་པློ་ལེགས་བསམས་

ཤིང་། །གཅིག་པུ་ནང་དུ་མཉམ་པར་འཇློག་ལ་དགའ། །ཆློག་ཤེས་དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན་

ཞེས་གསུང་། །དགེ་སླློང་ཆློས་ལ་ཀུན་དགའ་ཞིང་། །ཆློས་དགའ་ཆློས་ལ་སེམས་པ་

དང་། །ཆློས་ལ་རེས་སུ་དྲན་པ་དག །ཆློས་ལས་ཡློངས་སུ་ཉམས་མི་འགྱུར། །དགེ་

སླློང་ཁང་སློང་ཞུགས་ནས་སུ། །ནང་ལ་ལ་བར་བེད་པ་དང་། །ཆློས་རྣམས་ལེགས་

པར་མཐློང་བ་དག །ལྷ་ཡི་དགའ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །ཇི་ལ་ཇི་ལར་ཕུང་པློ་ལ། །སྐེ་

དང་འཇིག་པར་ལེགས་རློགས་པ། །དེ་ལ་དེ་ལར་དེ་ཡིས་ནི། །དགའ་དང་མགུ་བ་ཉིད་

ཀང་འཐློབ། །དགེ་སླློང་དགའ་བ་མང་པློ་ཡིས། །སྡུག་བསལ་ཟད་པ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཇི་ལར་བག་གི་རི་བློ་དག །རླུང་གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡློས་ལར། །དེ་བཞིན་དགེ་

སླློང་འདློད་ཆགས་དག །ཟད་པ་ཀུན་དུ་རབ་མི་གཡློ། །ཇི་ལར་བག་གི་རི་བློ་དག །རླུང་

གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡློས་ལར། །དེ་བཞིན་དགེ་སླློང་ཞེ་སང་དག །ཟད་པ་ཀུན་དུ་རབ་མི་

གཡློ། །ཇི་ལར་བག་གི་རི་བློ་དག །རླུང་གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡློས་ལར། །དེ་བཞིན་དགེ་

སླློང་གཏི་མུག་དག །ཟད་པ་ཀུན་དུ་རབ་མི་གཡློ། །ཇི་ལར་བག་གི་རི་བློ་དག །རླུང་

གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡློས་ལར། །དེ་བཞིན་དགེ་སླློང་ང་རྒྱལ་དག །ཟད་པ་ཀུན་དུ་རབ་

མི་གཡློ། །ཇི་ལར་བག་གི་རི་བློ་དག །རླུང་གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡློས་ལར། །དེ་བཞིན་

དགེ་སླློང་ཆགས་པ་དག །ཟད་པ་ཀུན་དུ་རབ་མི་གཡློ། །ཇི་ལར་བག་གི་རི་བློ་

དག །རླུང་གིས་རབ་ཏུ་མི་གཡློས་ལར། །དེ་བཞིན་དགེ་སླློང་སེད་པ་དག །ཟད་པ་ཀུན་
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དུ་རབ་མི་གཡློ། །གང་ལ་ཀུན་དུ་སློགས་མེད་ཅིང་། །གང་ལ་བདག་གིར་བེད་མེད་

པ། །གང་དག་མེད་ནའང་མི་གདུང་བ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཞེས་བརློད་དློ། །རེ་ཞིག་

གཞན་ལ་སླློང་བ་ཙམ། །ཇི་ག་དགེ་སླློང་མིན་པ་སམ། །གློང་བའི་ཆློས་ནི་འཛིན་བེད་

པ། །ཇི་ག་དགེ་སླློང་མིན་པ་སམ། །གང་ཞིག་དགེ་དང་སིག་པ་དག །རབ་སངས་

ཚངས་པར་སྤློད་ལྡན་ཞིང་། །སེ་ཚོགས་སངས་ནས་སྤློད་བེད་པ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་

ཞེས་བརློད་དློ། །དགེ་སླློང་གང་ཞིག་བམས་གནས་ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་རང་

དང་བ། །དེས་ནི་བལ་བས་མི་ངློམས་པའི། །ཞི་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དགེ་

སླློང་གང་ཞིག་བམས་གནས་ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་རབ་དང་དེས། །འདུ་བེད་

ཉེར་ཞི་ཞི་བ་ཡི། །ཞི་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དགེ་སླློང་གང་ཞིག་བམས་

གནས་ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་རབ་དང་བ། །དེས་ནི་ཀུན་སྦློར་ཀུན་ཟད་

པ། །རིམ་གིས་མངློན་སུམ་བེད་པར་འགྱུར། །དགེ་སླློང་གང་ཞིག་བམས་གནས་

ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་རབ་དང་བས། །བདག་ཉིད་ངན་འགློ་ལས་འདྲེན་

ཏེ། །འདམ་རྫབ་ལས་ནི་གང་ཆེན་བཞིན། །དགེ་སླློང་གང་ཞིག་བམས་གནས་

ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་རབ་དང་བས། །སིག་པའི་ཆློས་རྣམས་སྤྲུག་བེད་

དེ། །རླུང་གིས་ལློན་ཤིང་ལློ་མ་བཞིན། །དགེ་སླློང་གང་ཞིག་བམས་གནས་

ཤིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་རབ་དང་བས། །མ་ངན་འདས་དང་ཉེ་བའི་ཕིར། །ཡློངས་

སུ་ཉམས་འགྱུར་མི་སིད་དློ། །སེམས་དགའ་ཡིད་ནི་བཟང་བ་དང་། །དགའ་དང་མི་

དགའ་ཟིལ་གནློན་པའི། །དགེ་སླློང་དགའ་བ་མང་པློ་ཡིས། །སྡུག་བསལ་ཟད་པ་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །ལུས་ཞི་ངག་ནི་ཞི་བ་དང་། །སེམས་ཞི་ལེགས་པར་མཉམ་བཞག་
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ཅིང་། །འཇིག་རེན་ཟང་ཟིང་སངས་པ་ཡི། །དགེ་སླློང་ཉེར་ཞི་ཡིན་ཞེས་བརློད། །ཏིང་

འཛིན་མེད་ལ་ཤེས་རབ་མེད། །ཤེས་རབ་མེད་ལ་ཏིང་འཛིན་མེད། །ཤེས་རབ་ཏིང་

འཛིན་ལྡན་པ་དེ། །དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་བརློད་པར་བ། །དེ་བས་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་

ལ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་འཇུག་བ་སེ། །དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་དགེ་སླློང་དེའི། །དང་

པློར་བ་བ་འདི་ཡིན་ནློ། །ཆློག་ཤེས་དབང་པློ་བསམ་བ་ཞིང་། །སློ་སློར་ཐར་པས་

བསམ་པར་བ། །ཟས་ཀི་ཚོད་ཀང་ཤེས་པར་བ། །བས་མཐའ་དགློན་པར་གནས་བ་

ཞིང་། །ལྷག་པའི་སེམས་ལ་རྣལ་འབློར་བ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །གང་

གི་ལུས་དང་ངག་དང་ནི། །ཡིད་ལ་ཉེས་བས་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་དགེ་བའི་ཚུལ་

ཁྲིམས་ཅན། །ངློ་ཚའི་ཡིད་ལྡན་དགེ་སླློང་ཡིན། །གང་གིས་རྫློགས་པའི་བང་ཆུབ་

ཀི། །ཕློགས་ཀི་ཆློས་བདུན་ལེགས་བསློམས་པ། །དེ་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་ཅན་

དེ། །མཉམ་བཞག་དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་གསུང་། །འདི་ན་གང་ཞིག་བདག་ཉིད་ཀི། སྡུག་

བསལ་ཟད་པ་རབ་ཤེས་ལ། །དགེ་ཞིང་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་དེ། །ཟག་མེད་དགེ་སླློང་

ཡིན་ཞེས་གསུང་། །ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཐློབ་ན། །ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་དག་

གམ། །ཡང་ན་ཐློས་པ་མང་པློའམ། །དབེན་པ་དག་ཏུ་གནས་ཀང་རུང་། །ཏིང་འཛིན་

ཐློབ་པར་གྱུར་ཀང་ངལ། །རེང་དྲློད་ཆློད་པའི་དགེ་སླློང་མིན། །ཕུང་པློ་ལ་ནི་བདག་ཟེར་

བའི། །འཇིག་རེན་འདི་དག་གདུང་བ་སྐེ། །རྫློགས་པའི་བང་ཆུབ་བདེ་བ་ནི། །འཕགས་

པས་བསན་པ་མངློན་དུ་བ། །ཇི་ལ་ཇི་ལར་བསམ་བས་པ། །དེ་ལ་དེ་ལར་གཞན་དུ་

འགྱུར། །གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་འཇིག་རེན་འདི། །སིད་པ་ལ་ཆགས་སིད་ལ་

དགའ། །སིད་ལ་མངློན་ཆགས་སིད་ལ་དགའ། །སིད་པ་ཉིད་ལ་མངློན་པར་
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དགའ། །དགའ་བ་གང་ཡིན་དེ་སྡུག་བསལ། །སྐི་གཡའ་གང་ཡིན་དེ་བདེ་བས། །སིད་

པ་རབ་ཏུ་སང་བའི་ཕིར། །འདི་ན་ཚངས་པར་སྤློད་པ་སེ། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་ཇི་སེད་

པ། །སིད་པས་སིད་ལས་ངེས་འབྱུང་ཟེར། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སིད་པ་ལས། །ངེས་

འབྱུང་མིན་ཞེས་བརློད་པར་བ། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་ཇི་སེད་པ། །སིད་པས་སིད་ལས་

ངེས་འབྱུང་ཟེར། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སིད་པ་ལས། །རྣམ་གློལ་མིན་ཞེས་བརློད་པར་

བ། །ལེན་པའི་རྒྱན་ལས་སྡུག་བསལ་བྱུང་། །སྡུག་བསལ་ལས་ནི་ལེན་པ་བྱུང་། །ལེན་

པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་ཟད་ན། །སྡུག་བསལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད། །ལེན་པ་ཐམས་ཅད་

ན་སིད་པའི་རྣམ་པ་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པ། སྡུག་བསལ་བ། 

ཡློངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་ནློ་ཞེས་དེ་ལར་དེ་དག་ལ་ཡང་དགེ་བའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་དུ་མཐློང་ན། སིད་པའི་སེད་པ་རབ་ཏུ་སློང་བར་འགྱུར་ཞིང་། 

སིད་པ་མེད་པས་མངློན་པར་མི་དགའ་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལར་མ་ངན་ལས་འདས་

པའི་དགེ་སླློང་སྐློབ་པ་ནི་གཞན་དུ་ལེན་པ་མེད་ཅིང་ཡང་སིད་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

བདུད་ཟིལ་གིས་ནློན་པ་དང་། གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། སིད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

རབ་ཏུ་འདས་པ་འདི་ལ་བུ་འདི་ནི་སྡུག་བསལ་གི་མཐའ་ཡིན་ནློ། །དགེ་སླློང་དངློས་པློ་

བཅད་པ་དང་། །ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་སེམས་ཞི་བ། །དེ་ནི་ཡང་སིད་མེད་པར་འགྱུར། །སྐེ་

བའི་འཁློར་བ་རྣམ་པར་སངས། །དགེ་སླློང་དངློས་པློ་བཅད་པ་དང་། །ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་

སེམས་ཞི་བ། །དེ་ནི་བདུད་ཀི་འཆིང་ལས་གློལ། །སྐེ་བའི་འཁློར་བ་རྣམ་པར་

སངས། །དགེ་སླློང་དངློས་པློ་བཅད་པ་དང་། །སེམས་ནི་ཟག་པ་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་

ཡང་སིད་མེད་པ་སེ། །སྐེ་བའི་འཁློར་བ་རྣམ་པར་སངས། །དགེ་སླློང་དངློས་པློ་བཅད་
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པ་དང་། །སེམས་ནི་ཟག་པ་མེད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་བདུད་ཀི་འཆིང་ལས་གློལ། །སྐེ་བའི་

འཁློར་བ་རྣམ་པར་སངས། །དགེ་སླློང་དངློས་པློ་བཅད་པ་དག །སིད་པའི་སེད་པ་

བཏུབས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་ཡང་སིད་མེད་པར་འགྱུར། །སྐེ་བའི་འཁློར་བ་རྣམ་པར་

སངས། །དགེ་སླློང་དངློས་པློ་བཅད་པ་དང་། །སིད་པའི་སེད་པ་བཅད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་

བདུད་ཀི་འཆིང་ལས་གློལ། །སྐེ་བའི་འཁློར་བ་རྣམ་པར་སངས། །གང་ཞིག་འདམ་རྫབ་

ལེགས་རྒལ་ཅིང་། །གློང་གི་ཚེར་མ་དཀྲུགས་པ་དང་། །འདློད་ཆགས་ཟད་པ་རེས་ཐློབ་

པ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་བརློད། །གང་ཞིག་འདམ་རྫབ་ལེགས་རྒལ་ཅིང་། །གློང་

གི་ཚེར་མ་དཀྲུགས་པ་དང་། །ཞེ་སང་ཟད་པ་རེས་ཐློབ་པ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་

བརློད། །གང་ཞིག་འདམ་རྫབ་ལེགས་རྒལ་ཅིང་། །གློང་གི་ཚེར་མ་དཀྲུགས་པ་

དང་། །གཏི་མུག་ཟད་པ་རེས་ཐློབ་པ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་བརློད། །གང་ཞིག་

འདམ་རྫབ་ལེགས་རྒལ་ཅིང་། །གློང་གི་ཚེར་མ་དཀྲུགས་པ་དང་། །ང་རྒྱལ་ཟད་པ་

རེས་ཐློབ་པ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་བརློད། །གང་ཞིག་འདམ་རྫབ་ལེགས་རྒལ་

ཅིང་། །གློང་གི་ཚེར་མ་དཀྲུགས་པ་དང་། །ཆགས་པ་ཟད་པ་རེས་ཐློབ་པ། །དེ་ནི་དགེ་

སླློང་ཡིན་ཞེས་བརློད། །གང་ཞིག་འདམ་རྫབ་ལེགས་རྒལ་ཅིང་། །གློང་གི་ཚེར་མ་

དཀྲུགས་པ་དང་། །སེད་པ་ཟད་པ་རེས་ཐློབ་པ། །དེ་ནི་དགེ་སླློང་ཡིན་ཞེས་

བརློད། །གང་ཞིག་གཤེ་བ་དང་ནི་གསློད་པ་དང་། །འཆིང་དང་གློང་གི་ཚེར་མ་ཐུལ་

བ་དང་། །གང་ཞིག་རི་བློ་བཞིན་གནས་མི་བཀྲི་ཞིང་། །སྡུག་བདེས་མི་གཡློ་དེ་ནི་དགེ་

སླློང་ཡིན། །སྐུར་པ་མི་འདེབས་སྒློ་འདློགས་མི་བེད་ཅིང་། །འཇིག་རེན་འདི་ཀུན་

བརྫུན་རློགས་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་
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ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་བ་ལ་སན་བཞིན་དུ། །འདློད་ཆགས་

ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་

སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་བ་ལ་སན་བཞིན་དུ། །ཞེ་

སང་ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་

སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་བ་ལ་སན་བཞིན་

དུ། །གཏི་མུག་ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་

པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་བ་ལ་སན་

བཞིན་དུ། །ང་རྒྱལ་ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་

རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་བ་ལ་

སན་བཞིན་དུ། །ཆགས་པ་ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་

པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་

བ་ལ་སན་བཞིན་དུ། །ཁྲློ་བ་ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་

པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྦྲུལ་གིས་དུག་བཏང་

བ་ལ་སན་བཞིན་དུ། །སེད་པ་ལངས་པ་འདུལ་བའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་

པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །མཐུ་ཆུང་འདམ་བུའི་

རགས་ལ་ཀླུང་ཆེན་ལར། །འདློད་ཆགས་མ་ལུས་དྲུངས་འབིན་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་

ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །མཐུ་ཆུང་

འདམ་བུའི་རགས་ལ་ཀླུང་ཆེན་ལར། །ཞེ་སང་མ་ལུས་དྲུངས་འབིན་དགེ་སླློང་

གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་



  95  

ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

བཞིན། །མཐུ་ཆུང་འདམ་བུའི་རགས་ལ་ཀླུང་ཆེན་ལར། །གཏི་མུག་མ་ལུས་དྲུངས་

འབིན་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་

རིང་རེ་བ་བཞིན། །མཐུ་ཆུང་འདམ་བུའི་རགས་ལ་ཀླུང་ཆེན་ལར། །ང་རྒྱལ་མ་ལུས་

དྲུངས་འབིན་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་

ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །མཐུ་ཆུང་འདམ་བུའི་རགས་ལ་ཀླུང་ཆེན་ལར། །ཆགས་པ་

མ་ལུས་དྲུངས་འབིན་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་

སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །མཐུ་ཆུང་འདམ་བུའི་རགས་ལ་ཀླུང་ཆེན་

ལར། །སེད་པ་མ་ལུས་དྲུངས་འབིན་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་

པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་སློང་

བེད་ཅིང་། །འདློད་སྦློར་འཆིང་བ་རྣམ་བསལ་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་པའི་

ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་

ཤིང་སིག་མེད་པ། །ཡིད་གཉིས་ཟུག་རྔུ་བཅད་པའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་

མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །རློག་པ་རྣམ་བསལ་

ནང་གི་མ་ལུས་ལ། །རྣམ་པར་རློག་པ་མེད་པའི་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་མིན་

པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ནགས་སྦློར་བེད་པ་

འགའ་མེད་མི་དགེ་བའི། །ར་བ་ལེགས་པར་དྲུངས་ཕྱུང་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་རློལ་

མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །རིམས་ནད་བཅས་

པ་འགའ་མེད་མི་དགེ་བའི། །ར་བ་ལེགས་པར་དྲུངས་ཕྱུང་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་

རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་པློ། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །བག་ལ་ཉལ་
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དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐོབ།

བ་འགའ་མེད་མི་དགེ་བའི། །ར་བ་ལེགས་པར་དྲུངས་ཕྱུང་དགེ་སླློང་གང་། །དེ་ནི་ཕ་

རློལ་མིན་པའི་ཕ་རློལ་སློང་། །སློང་སེ་སྦྲུལ་རྒས་ལྤགས་རིང་རེ་བ་བཞིན། །ཁྲིམས་

ལྡན་གང་ཡིན་དགེ་སླློང་དེ། །སློང་ཉིད་གང་ལྡན་བསམ་གཏན་དེ། །རག་ཏུ་བེད་གང་

རྣལ་འབློར་དེ། །མ་ངན་འདས་གང་བདེ་བ་དེ། །དགེ་སླློང་དགའ་དང་མི་དགས་མི་

བརློད་ཅིང་། །བས་མཐའི་གནས་མལ་དག་ཏུ་སེན་པ་དང་། །དེ་ནི་བག་ཡློད་གནས་

ཤིང་སེད་པ་ཡི། །འདློད་ཆགས་ཕྲ་རྒྱས་ལེགས་པར་འབིན་པར་བེད། །དགེ་སླློང་གི་

ཚོམས་ཏེ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པའློ། །  ། །

༼སློ་གསུམ་པ་བམ་ཟེའི་ཚོམས།༽

གང་ཞིག་བརྒྱན་ཀང་ཆློས་སྤློད་དུལ་བ་དང་། །ཞི་ཞིང་ཡང་དག་སློམ་ལ་

ཚངས་པར་སྤློད། །འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་ཆད་པས་མི་གཅློད་དེ། །བམ་ཟེ་དགེ་སྦློང་དེ་

ཡིན་དགེ་སླློང་དེ། །གཅེར་བུར་སྤློད་པས་མ་ཡིན་རལ་པས་མ་ཡིན་རྫབ་ཀིས་

མིན། །ཁ་ཟས་མི་ཟ་བ་ཡིས་མ་ཡིན་ཐང་ལ་ཉལ་བའམ། །རྡུལ་དང་དྲི་མས་མ་ཡིན་

ཙོག་པུར་འདུག་ལ་འབད་པ་ཡིས། །མི་རྣམས་དག་པར་མི་འགྱུར་སློམ་ཉི་རྣམས་

ལས་རྒལ་མི་འགྱུར། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་ཉིད་ལ་ཆགས་བེད་

པ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཐློབ་པར། །བར་མ་དློར་ནི་རྣམ་པར་ཉམས། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་

གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་ཉིད་ལ་ཆགས་བེད་པ། །ཚོར་བ་ཟད་པ་མ་ཐློབ་པར། །བར་

མ་དློར་ནི་རྣམ་པར་ཉམས། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་ཉིད་ལ་ཆགས་

བེད་ཅིང་། །བིས་པ་མཐའ་གཅིག་ལ་ལ་བ། །བར་མ་དློར་ནི་རྣམ་པར་ཉམས། །དགེ་

སྦློང་བམ་ཟེ་གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་ཉིད་ལ་ཆགས་བེད་པ། །བིས་པའི་སྐེ་བློ་བླློ་ངན་
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ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས།

རྣམས། །བར་མ་དློར་ནི་རྣམ་པར་ཉམས། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་གང་ཡང་རུང་། །དེ་དག་

ཉིད་ལ་ཆགས་བེད་པ། །གློ་འཕང་དམ་པ་མ་ཐློབ་པར། །བར་མ་དློར་ནི་རྣམ་པར་

ཉམས། །བླློ་ངན་ཁློད་ཀི་རལ་པ་ཅི། །ཁློད་ཀི་གཡང་གཞི་གློན་པ་ཅི། །ཁློད་ནང་ཐིབས་

པློར་འདུག་བཞིན་དུ། །ཕི་རློལ་ལེགས་པར་བི་དློར་བེད། །བླློ་ངན་ཁློད་ཀི་རལ་པ་

ཅི། །ཁློད་ཀི་གཡང་གཞི་གློན་པ་ཅི། །ཁློད་ནང་དྲི་མ་ལྡན་བཞིན་དུ། །ཕི་རློལ་ལེགས་

པར་བི་དློར་བེད། །རིགས་ཀིས་བམ་ཟེར་འགྱུར་མ་ཡིན། །རལ་པས་མ་ཡིན་རུས་

ཀིས་མིན། །གང་ཞིག་བདེན་པའི་ཆློས་ལྡན་པ། །གཙང་མ་དེ་ཡིན་བམ་ཟེ་

ཡིན། །རིགས་ཀིས་བམ་ཟེར་འགྱུར་མ་ཡིན། །རལ་པས་མ་ཡིན་རུས་ཀིས་

མིན། །གང་ཞིག་སིག་པ་ཆེ་ཆུང་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སློང་བར་བེད་པ་དག །སིག་པ་

རྣམས་ནི་སངས་ཕིར་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་ཞེས་ངེས་པར་བརློད། །མགློ་བློ་བེགས་ཙམ་

དགེ་སྦློང་མིན། །ༀ་ཞེས་ཟེར་བ་བམ་ཟེ་མིན། །གང་ཞིག་དགེ་བའི་ཆློས་ལྡན་

པ། །གཙང་མ་དེ་ཡིན་བམ་ཟེ་དེ། །མགློ་བློ་བེགས་ཙམ་དགེ་སྦློང་མིན། །ༀ་ཞེས་ཟེར་

བ་བམ་ཟེ་མིན། །གང་ཞིག་སིག་པ་ཆེ་ཆུང་རྣམས། །ཐམས་ཅད་སློང་བར་བེད་པ་

དག །སིག་པ་རྣམས་ནི་སངས་ཕིར་དེ། །དགེ་སྦློང་བམ་ཟེ་དེ་ཡིན་ནློ། །སྐེ་བློ་ཕལ་

ཆེར་འདིར་འཁྲུ་བ། །ཆུ་ཡིས་དག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཞིག་སིག་པ་ཆེ་ཆུང་

རྣམས། །ཐམས་ཅད་སློང་བར་བེད་པ་དག །སིག་པ་རྣམས་ནི་སངས་ཕིར་དེ། །དགེ་

སྦློང་བམ་ཟེ་དེ་ཡིན་ནློ། །གང་ཞིག་སིག་ཆློས་རབ་སངས་ཤིང་། །རག་ཏུ་དྲན་ལྡན་

སྤློད་བེད་པ། །ཀུན་སྦློར་ཟད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ། །འཇིག་རེན་དག་ན་བམ་ཟེ་

ཡིན། །བམ་ཟེ་གང་ཞིག་སིག་པའི་ཆློས་སངས་ཤིང་། །བདག་ཉིད་ཚུལ་འཆློས་མེད་
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ཅིང་རློག་མེད་གནས། །རིག་བེད་མཐར་ཕིན་ཚངས་པར་སྤློད་པ་སྤད། །དུས་སུ་སྨྲ་

བེད་དེ་ནི་ཚངས་པ་སྨྲ། །གང་ཞིག་སྒྱུ་ལ་མི་གནས་ང་རྒྱལ་མེད། །གང་ཞིག་ཆགས་

མེད་བདག་མེད་རེ་བ་མེད། །འཁྲུག་བཅློམ་བདག་ཉིད་མ་ངན་འདས་ཕློགས་དེ། །བམ་

ཟེ་དགེ་སྦློང་དེ་ཡིན་དགེ་སླློང་དེ། །གང་ཞིག་མ་ཡི་མངལ་སྐེས་ནས། །གལ་ཏེ་འཛིན་

པ་དང་བཅས་ན། །དེ་མིང་བུ་ཞེས་སྨྲ་བར་བསན། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ང་མི་སྨྲ། །ཡློངས་

སུ་འཛིན་མེད་ལེན་མེད་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ལུས་དང་

ངག་དང་ནི། །ཡིད་ཀིས་ཉེས་བས་མི་བེད་ཅིང་། །གང་ཞིག་གནས་གསུམ་ལེགས་

བསམས་ཏེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་གི་ཚིག་ངག་མི་རྩུབ་

ཅིང་། །གློ་བེད་ཡིད་འློང་སྨྲ་བ་དང་། །གང་གིས་ཉློན་མློངས་མི་སྐེད་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་

པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་གསློད་འཆིང་གཤེ་བ་དང་། །སང་བའི་མི་ལ་བཟློད་

བེད་དེ། །བཟློད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སློབས་ཚོགས་ཅན། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་

གསུངས་སློ། །ཁྲློ་བ་མེད་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཅན། །བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་ཞིང་སེམས་ཁྲལ་

མེད། །དུལ་ཞིང་ལུས་མཐར་གནས་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་

ཞིག་རབ་བྱུང་ཁིམ་པ་དང་། །དེ་བཞིན་གཉིས་ཀར་མི་འདྲེ་ཞིང་། །འདློད་ཆུང་ཁིམ་

ནས་མ་བྱུང་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །མ་འློངས་པ་ལ་མངློན་མི་

དགའ། །འདས་པ་རྣམས་ལ་གདུང་མེད་པ། །འཁྲིག་པའི་སྦློར་བལ་གཡུལ་རྒྱལ་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །མ་འློངས་པ་ལ་མངློན་མི་དགའ། །འདས་ལ་

གདུང་མེད་རྡུལ་བལ་ཞིང་། །ཞི་བ་མ་ངན་མེད་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་

སློ། །གང་ཞིག་འདློད་ཆུང་གཞན་མི་གསློ། །དུལ་ཞིང་སིང་པློར་རབ་གནས་ལ། །ཟག་
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ཟད་སྐློན་རྣམས་བསལ་བ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ཕ་རློལ་

ཚུ་རློལ་དང་། །ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་གཉིས་མེད་ཅིང་། །ཆློས་རྣམས་ཀུན་གི་མཐར་ཕིན་

ཏེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ཕ་རློལ་ཚུ་རློལ་དང་། །ཕ་རློལ་ཚུ་

རློལ་གཉིས་མེད་ཅིང་། །གང་ཞིག་གནས་གསུམ་མ་ཆགས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་

ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ཐུང་དང་རིང་བ་དང་། །ཕྲ་སློམ་དགེ་དང་མི་དགེ་

དང་། །འཇིག་རེན་ཅུང་ཟད་མི་ལེན་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་

ཞིག་འདི་ཉིད་རབ་ཤེས་ཤིང་། །རང་གི་སྡུག་བསལ་ཟད་པ་དང་། །འདློད་ཆགས་བལ་

ཞིང་མི་ལྡན་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་དགེ་དང་སིག་པ་

དང་། །གཉི་ག་ཡིས་ཀང་མི་གློས་པ། །གློས་མེད་རྡུལ་བལ་ཞི་བ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་

པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་དགེ་དང་སིག་པའི་ལས། །ཆགས་གང་ཡིན་དེ་རབ་

འདས་ཤིང་། །ཆགས་ལས་རབ་འདས་རྣམ་གློལ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་

སློ། །གང་ཞིག་སློན་དང་ཕི་མ་དང་། །དབུས་ཀང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ། །རྡུལ་བལ་

འཆིང་བ་ལས་གློལ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །པད་མའི་འདབ་ལ་ཆུ་

ལར་དང་། །སྨྱུང་བུའི་རེ་ལ་ཡུངས་ཀར་ལར། །གང་ཞིག་སིག་ལ་མི་གནས་དེ། །བམ་

ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །པད་མའི་འདབ་ལ་ཆུ་ལར་དང་། །སྨྱུང་བུའི་རེ་ལ་

ཡུངས་ཀར་ལར། །གང་ཞིག་འདློད་ལ་མི་གནས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་

སློ། །པད་མའི་འདབ་ལ་ཆུ་ལར་དང་། །སྨྱུང་བུའི་རེ་ལ་ཡུངས་ཀར་ལར། །སིད་ལ་

དགའ་བ་ཡློངས་སངས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །ཟླ་བ་དག་ཅིང་དྲི་

མེད་ལ། །སྐློན་བལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ལར། །གང་ཞིག་སིག་པས་མི་གློས་དེ། །བམ་ཟེ་
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ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །ཟླ་བ་དག་ཅིང་དྲི་མེད་ལ། །སྐློན་བལ་རབ་ཏུ་དང་བ་

ལར། །གང་ཞིག་འདློད་པས་མི་གློས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །ཟླ་བ་

དག་ཅིང་དྲི་མེད་ལ། །སྐློན་བལ་རབ་ཏུ་དང་བ་ལར། །སིད་ལ་དགའ་བ་ཡློངས་སངས་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །འདམ་རྫབ་ཀིས་ནི་མཁའ་ལར་དང་། །རྡུལ་

གིས་ཟླ་བ་ཇི་ལ་བར། །གང་ཞིག་སིག་པས་མི་གློས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་

གསུངས་སློ། །འདམ་རྫབ་ཀིས་ནི་མཁའ་ལར་དང་། །རྡུལ་གིས་ཟླ་བ་ཇི་ལ་བར། །གང་

ཞིག་འདློད་པས་མི་གློས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །འདམ་རྫབ་ཀིས་

ནི་མཁའ་ལར་དང་། །རྡུལ་གིས་ཟླ་བ་ཇི་ལ་བར། །སིད་ལ་དགའ་བ་ཡློངས་སངས་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་འདུག་ནས་རྡུལ་བལ་བ། །སེམས་

ཤིང་ཟག་ཟད་བ་བ་བས། །དུལ་ཞིང་ལུས་མཐར་གནས་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་

གསུངས་སློ། །ཤེས་རབ་ཟབ་ཅིང་ཡིད་གཞུངས་ལ། །ལམ་དང་ལམ་མིན་རྣམས་ལ་

མཁས། །གང་ཞིག་དློན་མཆློག་རེས་ཐློབ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །མི་

ནི་གང་ཡང་རུང་བ་དག །སླློང་མློ་ཙམ་གིས་འཚོ་བ་དང་། །བདག་མེད་སུ་ལ་འང་

གནློད་མི་བེད། །བརན་ལྡན་ཚངས་པར་སྤློད་པ་ཅན། །ཀུན་ཤེས་སྤད་ཕིར་ཆློས་སློན་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་འདློད་པ་ལེགས་སངས་

ཤིང་། །ཁིམ་མེད་པར་ནི་རབ་བྱུང་སེ། །འདློད་པའི་ཟག་པ་ཡློངས་ཟད་དེ། །བམ་ཟེ་

ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །འགློ་བ་དང་ནི་གནས་པ་ཡི། །འབྱུང་པློ་ཆད་པས་མི་

གཅློད་ཅིང་། །གསློད་མེད་གསློད་དུ་མི་འཇུག་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་

སློ། །གང་ཞིག་མི་མཐུན་མཐུན་བེད་ཅིང་། །ཆད་པས་གཅློད་པ་དང་དུ་ལེན། །འབྱུང་
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པློ་རྣམས་ལ་བརེ་ཕན་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །སྨྱུང་བུའི་རེ་ལ་

ཡུངས་ཀར་ལར། །གང་ཞིག་འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་དང་། །ང་རྒྱལ་འཆབ་པ་འཇློམས་

པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་སེད་པའི་རྫློང་འདི་

དང་། །འཁློར་བའི་ཀླུང་ལས་རབ་རྒལ་ཅིང་། །བརྒལ་ནས་ཕ་རློལ་འགློ་བར་

སེམས། །ཡིད་ཉིད་ཀིས་ནི་མི་བཀྲི་ཞིང་། །གང་ཞིག་ལེན་པ་ལས་ལློག་དེ། །བམ་ཟེ་

ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་འཇིག་རེན་འདི་དང་ནི། །ཕ་རློལ་ན་ཡང་སེད་

མེད་ཅིང་། །སིད་པའི་སེད་པ་ཡློངས་ཟད་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་

སློ། །གང་ཞིག་འཇིག་རེན་འདི་དང་ནི། །ཕ་རློལ་ལ་ཡང་ཆགས་མེད་ཅིང་། །ཆགས་

མེད་རྣམ་པར་བལ་བ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །དགའ་དང་མི་དགའ་

སངས་པ་དང་། །བསིལ་བར་གྱུར་ཅིང་ཟག་པ་མེད། །འཇིག་རེན་ཀུན་ཟིལ་གནློན་

བརན་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །མི་ཡི་སྦློར་བ་སངས་ནས་སུ། །ལྷ་ཡི་

སྦློར་བ་རབ་འདས་ཤིང་། །སྦློར་བ་ཀུན་དང་རྣམ་བལ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་

གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ལྷ་དང་དྲི་ཟ་དང་། །མི་ཡི་འགློ་བ་མི་ཤེས་ཤིང་། །ཞི་བ་འགློ་

བ་མི་ཤེས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་གིས་ཆློས་རྣམས་མི་ཤེས་

པའམ། །མ་མཐློང་བ་ནི་མེད་གྱུར་ལ། །ཤེས་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་

པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་གིས་སློན་གི་གནས་རློགས་ཤིང་། །མཐློ་རིས་ངན་སློང་

མཐློང་བ་དང་། །དེ་ནས་སྐེ་བ་ཟད་ཐློབ་པའི། །ཐུབ་པ་མངློན་ཤེས་ལ་བརློན་པ། །སྡུག་

བསལ་ཐ་མར་རབ་ཤེས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །སེམས་ཀི་རྣམ་

གློལ་ཤེས་པ་དང་། །འདློད་ཆགས་ཀུན་ལས་གློལ་བ་དང་། །རིག་པ་གསུམ་དང་ལྡན་
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པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་གིས་སེམས་ཅན་འཆི་འཕློ་

དང་། །སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་རློགས་གྱུར་པ། །ཐློགས་མེད་སྤན་ལྡན་སངས་རྒྱས་དེ། །བམ་

ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ཀུན་སྦློར་ཀུན་འདས་ཤིང་། །ཡློངས་སུ་

གདུང་བ་མེད་པ་དང་། །དགའ་མེད་དྲན་ལྡན་སློན་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་

གསུངས་སློ། །ཐུབ་པ་རྣམ་རྒྱལ་དྲང་སློང་ཆེ། །ཁྱུ་མཆློག་རབ་མཆློག་གང་པློ་

ཆེ། །བཀྲིར་མེད་ཁྲུས་བས་སངས་རྒྱས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་

སློ། །གང་ཞིག་སིད་འདས་ཀུན་ཟིལ་གནློན། །ཆུ་བློ་ལས་རྒལ་རྣམ་པར་འདྲེན། །རྣམ་

གློལ་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །སིག་ཅན་རྣམ་པར་མི་

སེམས་ཤིང་། །མི་སློམ་སྨྲ་བར་མི་བེད་པར། །འདུག་ནས་རྡུལ་བལ་སེམས་པ་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ཕག་དར་ཁྲློད་འཆང་ཞིང་། །ངློ་

ཚ་ཤེས་ཤིང་འདློད་མི་ལ། །ཤིང་དྲུང་དག་ཏུ་གནས་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་

གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་སྡུག་བསལ་ཀུན་སངས་ཕིར། །ཞི་བ་འཕགས་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད། །དྲང་པློ་སློམ་པར་བེད་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་

ལ་ཆུང་ཟད་གནས་མེད་ཅིང་། །འདུ་ཤེས་ཡིད་གཉིས་ཟུག་རྔུ་མེད། །འཆི་མེད་གློ་

འཕང་ཐློབ་པ་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་ལུས་མེད་ཕུག་ན་

གནས། །གཅིག་པུ་རྒྱུ་ཞིང་རིང་དུ་འགློ། །གདུལ་བར་དགའ་བའི་སེམས་འདུལ་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་ཞིག་གཟུགས་མེད་བལར་མེད་མཐའ་

ཡས་ལ། །ཤིན་ཏུ་བལར་མེད་ཕྲ་ཞིང་གཞི་མངློན་རློགས། །རག་དྲན་ཀུན་སྦློར་ཟད་རྒྱུ་

སངས་རྒྱས་པ། །འཇིག་རེན་འདི་ན་དེ་ནི་བམ་ཟེ་ཡིན། །གང་གིས་སློག་མིག་འཆིང་
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གཏུབས་ཏེ། །ཆིངས་མ་རྒྱང་ཐག་བཅད་ནས་སུ། །ཡློངས་སུ་གདུང་སངས་སངས་

རྒྱས་དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །གང་གིས་རེད་འདློད་སིག་ཅན་

དང་། །སློག་མིག་ཆིངས་མ་གཏུབས་གྱུར་ཅིང་། །སེད་པ་རར་བཅས་དྲུངས་ཕྱུང་

དེ། །བམ་ཟེ་ཡིན་པར་ངས་གསུངས་སློ། །བརློན་པས་ཆུ་བློའི་རྒྱུན་བཅད་ཅིང་། །འདློད་

པ་ཐམས་ཅད་རབ་བཅློམ་དང་། །འདུ་བེད་རྣམས་ཀི་ཟད་ཤེས་པ། །སིག་མེད་གང་

ཡིན་བམ་ཟེ་ཡིན། །ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བས་ཤིང་། །རྒྱལ་པློ་གཙང་སྦྲ་བེད་གཉིས་

དང་། །ཡུལ་འཁློར་འཁློར་དང་བཅས་བཅློམ་པ། །སིག་མེད་གང་ཡིན་བམ་ཟེ་ཡིན། །ཕ་

དང་མ་ནི་བསད་བས་ཤིང་། །རྒྱལ་པློ་གཙང་སྦྲ་ཅན་གཉིས་དང་། །མི་བཟད་པ་ཡི་

སག་བསད་པ། །སིག་མེད་གང་ཡིན་བམ་ཟེ་ཡིན། །གང་ཞིག་བམ་ཟེ་རེག་པ་

བླུན། །སྐྲློད་པར་བེད་པ་དེ་ངན་པས། །བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་བརེག་མི་བ། །བམ་ཟེ་བསྐྲད་

པར་མི་བའློ། །གང་ཞིག་ཆློས་རྣམས་རྣམ་ཤེས་ན། །རྒན་ནམ་ཡང་ན་གཞློན་ཡང་

རུང་། །དེ་ལ་བཀུར་ཞིང་ཕག་བ་སེ། །བམ་ཟེ་གཙང་མས་མེ་བཞིན་ནློ། །གང་ཞིག་

ཆློས་རྣམས་རྣམ་ཤེས་ན། །རྒན་ནམ་ཡང་ན་གཞློན་ཡང་རུང་། །དེ་ལ་བཀུར་ཞིང་

བསེན་བཀུར་ཏེ། །བམ་ཟེ་གཙང་མས་མེ་བཞིན་ནློ། །གང་ཞིག་རྫློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀིས། །བསན་པའི་ཆློས་རྣམས་རྣམ་ཤེས་ན། །དེ་ལ་བཀུར་ཞིང་ཕག་བ་

སེ། །བམ་ཟེ་གཙང་མས་མེ་བཞིན་ནློ། །གང་ཞིག་རྫློགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀིས། །བསན་པའི་ཆློས་རྣམས་རྣམ་ཤེས་ན། །དེ་ལ་བཀུར་ཞིང་བསེན་བཀུར་

ཏེ། །བམ་ཟེ་གཙང་མས་མེ་བཞིན་ནློ། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་ཆློས་རྣམས་ཀི། །ཕ་རློལ་ཕིན་

པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ཚེ་ཤ་ཟ་བ་ཀུ་ལ། །གཅིག་པློ་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་འདས། །གང་ཚེ་
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བམ་ཟེ་ཆློས་རྣམས་ཀི། །ཕ་རློལ་ཕིན་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ཚེ་དེས་མཐློང་ཚོར་བ་

རྣམས། །ཐམས་ཅད་ནུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་ཆློས་རྣམས་ཀི། །ཕ་རློལ་

ཕིན་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ཚེ་དེ་ཡིས་མཐློང་བས་ན། །རྐྱེན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནུབ་པར་

གྱུར། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་ཆློས་རྣམས་ཀི། །ཕ་རློལ་ཕིན་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ཚེ་དེ་ཡིས་

མཐློང་བས་ན། །ཀུན་སྦློར་ཐམས་ཅད་ནུབ་པར་གྱུར། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་ཆློས་རྣམས་

ཀི། །ཕ་རློལ་ཕིན་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་ཚེ་སྐེ་དང་རྒ་བ་དང་། །འཆི་བ་རྣམས་ལས་ཤིན་

ཏུ་འདས། །ཉིན་མློ་ཉི་མ་གསལ་བར་བེད། །མཚན་མློ་ཟླ་བ་སྣང་བ་ལར། །རྒྱལ་རིགས་

གློ་ཆས་ཆས་པ་གསལ། །བམ་ཟེ་སེམས་པར་བེད་ན་གསལ། །ཉིན་མློ་ཉི་མ་གསལ་

བར་བེད། །མཚན་མློ་ཟླ་བ་སྣང་བེད་ལར། །རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་གཟི་བརིད་ཅན། །ཉིན་

དང་མཚན་དུ་གསལ་བར་བེད། །ཇི་ལར་མི་སྡུག་པ་ལས་ཡིད་ལྡློག་པ། །དེ་འདྲ་བམ་

ཟེ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཇི་ལ་ཇི་ལར་དེ་ཡི་ཡིད་ལྡློག་པ། །དེ་ལ་དེ་ལར་ཀུན་རྫློབ་

བདེན་པར་ཟད། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་པས་སེམས་པ་ན། །གང་གིས་ཆློས་རྣམས་

རྒྱུར་བཅས་རབ་ཤེས་པ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཚེ་དེ་

ཡི་སློམ་ཉི་མ་ལུས་སློང་། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་པས་སེམས་པ་ན། །གང་གིས་སྡུག་

བསལ་རྒྱུར་བཅས་རབ་ཤེས་པ། །ཆས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་

ཚེ་དེ་ཡི་སློམ་ཉི་མ་ལུས་སློང་། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་པས་སེམས་པ་ན། །གང་གིས་

ཚོར་བ་ཟད་པ་འཐློབ་འགྱུར་བ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་

ཚེ་དེ་ཡི་སློམ་ཉི་མ་ལུས་སློང་། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་པས་འབད་པ་ན། །གང་གིས་

རྐྱེན་རྣམས་ཟད་པ་འཐློབ་འགྱུར་བ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་འགྱུར་
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ཏེ། །དེ་ཚེ་དེ་ཡི་སློམ་ཉི་མ་ལུས་སློང་། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་པས་སེམས་པ་

ན། །གང་གིས་ཟག་པ་ཟད་པ་འཐློབ་འགྱུར་བ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་

འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཚེ་དེ་ཡི་སློམ་ཉི་མ་ལུས་སློང་། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་པས་སེམས་པ་

ན། །ཇི་ལར་མཁའ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལར། །འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་སྣང་བེད་འདུག་

འགྱུར་བ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །གང་ཚེ་བམ་ཟེ་བརློན་

པས་སེམས་པ་ན། །བླློ་ཡིས་ཀུན་སྦློར་རྣམས་ལས་རབ་གློལ་ཏེ། །བདུད་སེ་རྣམ་པར་

བསལ་ནས་འདུག་འགྱུར་བ། །ཆློས་འདི་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བམ་

ཟེའི་ཚོམས་ཏེ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའློ། །  ། །

སློམ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་ཐློས་དང་བདག །བསྒེ་དང་མཛའ་བཤེས་ལྔ་

པའློ། །མ་ངན་འདས་དང་མཐློང་བ་དང་། །སིག་དང་ཕྲུགས་དང་བདེ་བ་དང་། །སེམས་

དང་དགེ་སླློང་ཚོམས་དག་དང་། །བམ་ཟེ་ཡང་ནི་ཐ་མ་ཡིན། །ཆེད་དུ་བརློད་པའི་

ཚོམས་དག་བཅློམ་པ་ཆློས་སྐློབ་ཀིས་བསྡུས་པ་རྫློགས་སློ། །  ། །

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་། ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་རིན་ཆེན་མཆློག་

གིས་བསྒྱུར། ཞུ་ཆེན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་བནྡེ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་ཞུས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

པ། །  ། །
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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་ཁློན་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་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླློ་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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