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བསློར་ཞིང༌། ལ་དང་ལ་མིན་མཁའ་འགློ་མ་ལ་སློགས་པ་འཁློར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་པ་རྫུ་

འཕྲུལ་གིས་ཕེབས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་བསློར་བ་དང་བཅས་ཞབས་ཀི་པདློར་རིན་པློ་ཆེའི་མེ་

ཏློག་གིས་མཆློད་ཅིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕག་འཚལ་ནས། ཕི་ནང་གི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་

པའི་དློན་དུ་རློ་རེའི་ཐེག་པ་བསན་དུ་གསློལ་ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །དེ་ནས་ཆློས་དབིངས་

གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་གི་དཀིལ་འཁློར་བདེན་དློན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་དང༌། དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སར་གི་

དཀིལ་འཁློར་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་སྤློས་ཏེ། བདེ་བ་ཆེན་པློའི་གནས་རློ་རེ་

དབིངས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློར། སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔའ་བློ་མཁའ་འགློའི་ཚོགས་དང་

བཅས་པ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ། འཁློར་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་ལུང་བསན་པ་ན། རྒྱལ་པློ་

ཟླ་བ་བཟང་པློས་ཕག་བས་ནས་པུས་མློའི་ལ་ང་ས་ལ་བཙུགས་ཏེ་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས། རྒྱུད་ཐམས་
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ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ཡང་དག་པར་བསན་ཏློ། །

མཆློད་རེན་དེའི་རྒྱ་ཁློན་ནི། ར་བའི་ཁློར་ཡུག་རྒྱང་གགས་བཞི་བཅུ་ཡློད་པ་དང་། མཆློད་

རེན་གི་མདུན་གི་ཤར་ནས་ལྕགས་རི་ཕི་མའི་ཤར་སློ་བར་དུ་གློང་ཁེར་དཔལ་ཡློན་ཅན་ཞེས་མི་

ཁིམ་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་དང་། ཚོང་འདུས་ཆེན་པློ་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་དངློས་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པར་

གསུངས། རེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་མཛད་པའི་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གིང་གི་གནས་བཤད་ནང་དུ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཔལ་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་མཆློད་རེན་ལ་མཚན་དུ་

ཡང་ཡེ་ཤེས་མཆློད་རེན་དུ་གགས་པ་འདི་ཡིན་པར་གསུངས། 

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ནི། སློབ་དཔློན་ཀུན་དགའ་

སིང་བློས། ཁབ་འཇུག་ལ་སློགས་པ་རྒྱུད་ལ་དད་ཅིང་མློས་པ་ཡློད་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་ཡློངས་སུ་མི་

སློང་བའི་ཆེད་དུ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་གནས་སུ་གསུངས་པར་བཞེད། པཎི་ཏ་ཨ་ལང་ཀ་

ཤས། དགའ་ལྡན་གི་གནས་སུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་སྐུའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་

དུ་སྤྲུལ་ཞིང་། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ལས་དཀིལ་འཁློར་གི་ལ་ཚོགས་སྤྲུལ་ཏེ། སྐུའི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་གསུངས་པར་བཞེད། 

མི་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་གསུང་ཚུལ་ནི། སྤན་ཞེས་གགས་པའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིས་དགེ་

འདུན་མང་པློ་འགློ་བ་གཟིགས་ནས། འདི་རྣམས་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། འདི་རྣམས་སངས་

རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཡིན་པར་བཤད་པས། དེ་ཐློས་པ་ཙམ་གིས་དད་པ་མཆློག་ཏུ་སྐྱེས་

ཏེ་མཆློད་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤམས་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་དང་བཅས་པ་འདིར་གཤེགས་སུ་

གསློལ་ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། བཅློམ་ལྡན་འདས་འཁློར་དང་བཅས་པ་གནས་དེར་བློན་པ་ལ། 

རྒྱལ་པློས། མཆློད་པ་དང་བསེན་བཀུར་གིས་མཉེས་པར་བས་ནས། བདག་ཅག་འཁློར་དང་བཅས་

པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལམ་ལ་འགློད་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསྩལ་

པ། ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ལ། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སློབས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་

སློ། །རྒྱལ་པློས། བདག་གིས་རྒྱལ་སིད་སྐྱློང་དགློས་པས་དེ་མི་ནུས། བདག་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་

སྤློད་བཞིན་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆློས་ཤིག་གསུངས་པར་འཚལ་ལློ་ཞེས་ཞུས་པས། བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཆགས་བལ་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས། འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་ཆ་

ལུགས་སུ་མཛད་དེ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤྲུལ་ནས། རྒྱལ་པློ་ཨིནྟྲ་བྷུ་ཏི་ལ་

སློགས་པ་སལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ནས་

དབང་བསྐུར། རྒྱལ་པློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་བསན་ཅིང་ཉམས་སུ་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

བངས་པས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་བློ། །ཡུལ་དེའི་མི་ཕལ་ཆེར་རིག་པ་འཛིན་པར་གྱུར། ཨློ་

རྒྱན་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་སྡུད་པ་པློ་ཕག་ན་རློ་རེས། བཅློམ་ལྡན་འདས་བཞུགས་པའི་དུས་ཉིད་དུ་སྔར་གི་

རྒྱུད་སེ་མཐའ་དག་བསྡུས་ནས་རྒྱལ་པློ་ཨིནྟྲ་བྷུ་ཏི་སློགས་ལ་གནང་། དེ་དག་གིས་ཀང་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་གྱུར་པས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བློ་དང། རྣལ་འབློར་མ་ཞེས་བའློ། །དེ་ནས་

ཨློ་རྒྱན་གི་ཡུལ་དེ་སློངས་ནས་མཚོ་ཆེན་པློ་ཀླུས་གང་བ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་

རེས་རྒྱུད་མཐའ་དག་གེགས་བམ་ལ་བིས་ནས། མཚོའི་ཀླུ་དེ་རྣམས་ལ་གཏློད་སིན་པར་མཛད་

པས། དེ་རྣམས་རིམ་གིས་མི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་མཚོའི་འགམ་དུ་གློང་ཁེར་བས་ནས། རློ་རེའི་

ཐེག་པ་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་པ་བརེས་པར་གྱུར། མཚོ་དེ་ཡང་བསམས་པར་གྱུར་

ནས། དེའི་ཤུལ་དུ་ཧེ་རུ་ཀ་རང་བྱུང་གི་ལ་ཁང་ཞེས་བ་བ་བློན། དེར་ཡེ་ཤེས་ཀི་དཔའ་བློ་དང་

མཁའ་འགློ་མ་བཞུགས་ཤིང། ཕག་ན་རློ་རེས་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་

རིན་པློ་ཆེ་ཞུན་མས་བིས་པའི་གེགས་བམ་དེ་རྣམས་ལ་གཏད་དློ། །

རྒྱ་གར་དུ་རྒྱུད་དར་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་ལློ་ཕློགས་ཨློ་དྷྱ་ཤ་ན་རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ་ཞེས་བ་བ་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་བྱུང་། དེའི་ཐུགས་དགློངས་ལ་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་

འདིར་ལས་དང་པློ་པས། འདློད་ཡློན་སངས་ནས་དཀའ་སྤད་ཀིས་བསབ་པ་གསུམ་གི་ལམ་

བསློམས་ཏེ། ཉློན་མློངས་སངས་ནས་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་གཙོ་ཆེར་སྣང་། མདློ་སྡུད་

པ་དང། འློད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས་ཀང། འདློད་ཡློན་ལ་སྤློད་བཞིན་དུ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སློབ་

པའི་ཚིག་གི་ས་བློན་བྱུང་བ་ལས། ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གསལ་བར་བསན་པ་མ་བྱུང་བས། དེ་ལྟ་

བུའི་ཐེག་པ་མཆློག་གཅིག་དང་མཇལ་བར་ཤློག་ཅིག་ཅེས་སློན་པའི་ཚེ། རི་ལམ་དུ་མཁའ་འགློ་

མས་ཁློད་དེ་ལྟ་བུའི་ཐེག་པ་མཆློག་འདློད་ན། འདི་ནས་བང་ཕློགས་སུ་ཕིན་པ་ན་དཔལ་ཨློ་རྒྱན་གི་

ཡུལ་ཞེས་བ་བར་ཧེ་རུ་ཀ་རང་བྱུང་གི་ལ་ཁང་ན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་སེ་

རིན་པློ་ཆེ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁའ་འགློ་མས་བདག་བས་ནས་ཡློད་པས། དེར་སློང་ལ་ཞུས་ཤིག་

ཅེས་ལུང་བསན་ནློ། །དེར་རྒྱལ་པློས་ཨློ་རྒྱན་གི་གནས་སུ་བློན། ཧེ་རུ་ཀ་རང་བྱུང་གི་ལ་ཁང་གི་སློ་



  vi  

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

བཞི་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཕག་དང། སར་ཡང་ཤར་སློ་ནས་ཕག་བས་གསློལ་བ་བཏབ་པས། བུད་མེད་

གཅིག་བྱུང་སེ་དེ་ནི་ཀླུ་ལས་གྱུར་པའི་རྣལ་འབློར་མར་གགས། དེས་ཁློད་རྒྱལ་པློ་བི་སུ་ཀལྤ་ཡིན་

ནམ་གསུང་ཡིན་ཞུས་པས་ལ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཁིད། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

མངློན་སུམ་དུ་བཅུག །དབང་བསྐུར། རྒྱུད་བཤད། གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་མཐའ་དག་

གནང་ནས་གེགས་བམ་གཏད། དེས་ཀང་དེའི་དློན་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་

གི་དངློས་གྲུབ་བརེས་སློ། །

ཀི་ཡ་སེ་བ་བའི་རྒྱུད་ནི། ལ་གནས་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་སློགས་སུ་གསུང་བར་བཤད་

ལ། བ་རྒྱུད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཐུབ་པ་དམ་ཚིག་གསུམ་པ་བཀློད་པའི་རྒྱུད་ནི། 

གཙང་མའི་གནས་ཀི་འློག་མིན་དུ་གསུངས་སློ། །སྤློད་པའི་རྒྱུད་ནི། འཕྲུལ་དགའ་སློགས་སུ་

གསུང་བར་བཤད་ཅིང༌། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རྒྱུད་ནི། སློན་པ་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དང་པློར་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ལློངས་སྐུ་རྣམ་སྣང་གངས་ཅན་མཚོས། གཞི་དང་

སིང་པློ་མེ་ཏློག་གིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རེན་གི་འློག་མིན་དུ་གསུངས་པར་གསུངས་སློ། །

ཡློ་ག་སེ་རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ནི། ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ན། རི་རབ་ཀི་རེ་མློར་གསུངས་ལ། 

ངན་སློང་སྦྱློང་རྒྱུད་ནི། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་སྐུར་བཞེངས་ནས་

ངན་སློང་གི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་སྦྱློང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་

ནས། ཉིད་ཀི་དཔྲལ་བའི་མཛོད་སྤུ་ནས་འློད་ཟེར་བཀེ་བས། དེས་ཕློག་པའི་ངན་སློང་གི་སེམས་

ཅན་ཉློན་མློངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་གློལ་ནས། བདེ་བ་སློ་སློར་ཐློབ་སེ། སར་དགའ་བའི་ཚལ་

ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆློད་ཅིང་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་སློང་དུ་སློར་བ་

བས། ལན་བརྒྱ་ཕྲག་སློང་དུ་ཕག་འཚལ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྤན་སྔར་ནློར་བུ་དྲི་མ་མེད་

པའི་ཚལ་གི་སེང་དུ་འཁློད་དེ་གསུངས་པར་བཤད་ལ། གནས་ནི། འདློད་ཁམས་ཀི་བེ་བག་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་གི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟང་གི་བང་ཕློགས་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་གསུངས་

སློ། །འཁློར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གློས་ཚད་མེད་པ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་



  vii  

ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

སློགས་པའི་འཁློར་མང་བློ་ལ་གསུངས་སློ། །

ཕི་ལློ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་པས་བཏུས་

ཏེ་བསྒིགས།



  viii  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

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

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

ཀི་དུས་ལ་བབ་པའི་འློས་འགན་ཡིན།

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན།

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

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

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

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

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

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

ཞེས་ཀང་བརློད་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ། །

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

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

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

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

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

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

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

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

སློགས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀི་མཆན་བཀློད་ཡློད།

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་སྒིག་སྦྱློར་བས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆད་ལག་ནློར་བ་སློགས་བྱུང་བ་

མཐློང་ན་འཕྲལ་མར་ལེགས་བཅློས་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ།

ང་ཚོའི་ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདིའི་

བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་པར་གཞིར་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས། ཕི་ལློ། ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པོ་

ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ། །

རྒྱ་གར་སད་དུ། ཤྲི་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཛ་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་རཱ་ཛ་ནཱ་མ། བློད་སད་དུ། དཔལ་གསང་

བ་འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ། དཔལ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །འདི་སད་བདག་གིས་ཐློས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་སིང་པློ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་

བྷ་ག་ལ་བཞུགས་སློ། །

བརློད་ཀི་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀི་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རྡུལ་

ཕྲ་རབ་སེད་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ལ། འདི་ལྟ་སེ། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་སྐུ་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་གསུང་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཐུགས་རློ་རེ་དང༌། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྒྱལ་བ་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ས་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཆུ་

རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་མེ་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རླུང་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པློ་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

གཟུགས་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་སྒ་རློ་རེ་དང༌། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དྲི་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རློ་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

རེག་བ་རློ་རེ་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ཆློས་ཀི་དབིངས་

ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་རློ་རེ་དང༌། དེ་དག་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པློ་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་སེད་རྣམས་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནམ་མཁའི་དབིངས་དང་མཉམ་

པ་ལ། འདི་ལྟ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་རིན་ཆེན་དཔལ་དང༌། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་

གདློན་མི་ཟ་བ་དང༌། དེ་དག་ལ་སློགས་པ་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་

པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན། ཏིལ་གི་གང་བུ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནམ་

མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་གང་བར་སྣང་བར་གྱུར་ཏློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

ཆེན་པློ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་ཚུལ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཀློད་པ་དེ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དག་ཐམས་ཅད་ཉིད་ཀི་སྐུ་ལ་ཞུགས་པར་མཛད་དློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་ཡློངས་སུ་མཉེས་པར་བ་བའི་ཕིར། ཉིད་ཀི་

སྐུ་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་སུ་མངློན་པར་སྤྲུལ་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་ཆེན་པློའི་སྐུ་ལས་མངློན་པར་བྱུང་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ལ་ལ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་སྤན་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་མཱ་མ་ཀི་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་གློས་

དཀར་མློ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློ་ལྟ་བུ། 

ལ་ལ་ནི་སྒའི་ངློ་བློ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་དྲིའི་ངློ་བློ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་རློའི་ངློ་བློ་ལྟ་བུ། ལ་ལ་ནི་

རེག་གི་ངློ་བློ་ལྟ་བུ། དེར་ཡང་དག་པར་གནས་པར་གྱུར་རློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་ཀི་སིང་པློ་རློ་རེ་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཀིལ་འཁློར་

རྡུལ་མེད་པ་གྲུ་བཞིར་བིན་གིས་བརླབས་པ་ནི། གསལ་བ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །སྣ་

ཚོགས་གཟུགས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། །སངས་རྒྱས་སྤིན་གིས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །འློད་ཟེར་

འཕྲློ་བ་མང་པློ་འཁྲུག །གསལ་བ་ལ་སློགས་དཀིལ་འཁློར་ལྡན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཀུན་གིས་གནས། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐུ་དང་། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་དབུས་སུ་བཞག་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་མི་བསྐྱློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདློན་མི་ཟ་བར་གྲུབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྣམས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེའི་ཐུགས་ལ་ཞུགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་

གིས་གནློན་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་སློ། །བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་སློམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་

ཏུ། དེ་ནས་ནམ་མཁའི་དབིངས་འདི་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

རློ་རེའི་ངློ་བློར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་ནམ་མཁའི་དབིངས་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་པ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་བིན་གིས་བརླབས་ཀིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་བ་དག་ཡིད་བདེ་བ་ཐློབ་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རིག་པ་ཆེན་པློའི་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་འདི། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔགས་ཀི་བིན་གིས་བརླབས་ཀིས་བིན་གིས་

བརླབས་སློ། །བིན་གིས་བརླབས་མ་ཐག་ཏུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉིད་ཞལ་གསུམ་པ་ལྟ་བུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་གཟིགས་པར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་སེ། ཆེད་དུ་བརློད་པ་འདི་ཆེད་དུ་བརློད་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དློ། །ཨེ་མའློ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་བྱུང་བ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གསང༌། །རབ་ཏུ་མི་རློག་གནས་མེད་པའློ། །དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་གཅིག་ཏུ་འདུས་

ནས། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་ལ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པ་སྤློས་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དམ་ཚིག་རིན་པློ་

ཆེའི་སྤིན་གིས་ཡང་དག་པར་མཆློད་དེ། ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་

ཏློ། །འདུས་པ་གསང་བ་ལས་བྱུང་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གསང༌། །རློ་རེ་

སིང་པློ་འདུས་པ་ཡི། །དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་བཤད་དུ་གསློལ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལེགས་སློ། །ལེགས་སློ། །འློན་ཀང་འདི་ནི་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་བེད་པ་ཡིན་ན། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གཞན་རྣམས་ལྟ་ཅི་སློས། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅློད་པར་

མཛད་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ལ་འདི་

སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་དུ་

གྱུར་པ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་སློན་པར་མི་སྤློ་བ་སེ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་མཛད་དེ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་ཚིག་གིས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་བ་མློང་བ་བགི་བ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང༌། མངློན་པར་ཤེས་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་བགི་བའི་བར་གི་

ཕིར་ཡང་དག་པར་བསན་དུ་གསློལ། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་དེ་མཁེན་ནས། ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་

རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཞེ་སང་གི་རིགས་ཀི་སྔགས་

མཆློག་གི་སིང་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །བཛྲ་དྷི་

ཀ །དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་མི་བསྐྱློད་པའི་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློར་སྦྱློར་བའི་ཐབས་ཀི་ནག་པློ་དཀར་པློ་དམར་པློའི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལ་ཞུགས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་

འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། གཏི་མུག་གི་

རིགས་ཀི་མཆློག་གི་སིང་པློའི་སིང་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཛི་ན་ཛི་ཀ །དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་སྦྱློར་བའི་ཐབས་ཀིས་དཀར་པློ་ནག་པློ་དམར་

པློའི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

རེའི་སྤན་སྔར་བཞུགས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིན་པློ་ཆེ་

འབྱུང་བའི་རློ་རེ་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུའི་རིགས་ཀི་མཆློག་གི་སིང་པློའི་སིང་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །རཏྣ་དྷ�ཀ །དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ། བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་

པའི་སྐྱེས་བུ་རིན་ཆེན་དཔལ་གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་སྦྱློར་བས་ནམ་མཁའི་གནས་ཀིས་

སེར་པློ་ནག་པློ་དཀར་པློའི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་ལློ་ཕློགས་སུ་བཞུགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་རྒྱུན་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། འདློད་ཆགས་ཀི་རིགས་ཀི་མཆློག་གི་

སིང་པློའི་སིང་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཨ་རློ་ལི་

ཀ །དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་

གི་རིག་པའི་བདག་པློའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་སྦྱློར་བའི་ཐབས་ཀིས་དམར་པློ་ནག་པློ་

དཀར་པློའི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་རློ་རེའི་རྒྱབ་ཏུ་བཞུགས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་པ་གདློན་

མི་ཟ་བའི་མཆློག །དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

པར་ཞུགས་ཏེ། དམ་ཚིག་འགུགས་པའི་རིགས་ཀི་མཆློག་གི་སིང་པློའི་སིང་པློ་འདི་

ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་ངློ༌། །པྲ་ཛྙཱ་དྷ�་ཀ །དེ་ནས་འདི་

ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་གྲུབ་པ་གདློན་མི་ཟ་བའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློར་

སྦྱློར་བའི་ཐབས་ཀིས་ལང་གུ་དང༌། ནག་པློ་དང༌། དཀར་པློའི་ཚུལ་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་བང་ཕློགས་སུ་

བཞུགས་སློ། །ཞེ་སང་གཏི་མུག་འདློད་ཆགས་དང༌། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་དམ་ཚིག་

སེ། །རིགས་ལྔར་གཏློགས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས། །འདློད་དང་ཐར་པ་རབ་སྒྲུབ་པའློ། །

དེ་ནས་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་

འཛིན། རེས་སུ་མཉེས་པར་བེད་པའི་དམ་ཚིག་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་

པར་ཞུགས་ནས་རློ་རེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །དེ་ཥ་ར་ཏི། དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ། ཤར་ཕློགས་

ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

རེས་སུ་མཉེས་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་

ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །མློ་ཧ་ར་ཏི། དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ། ལློ་ཕློགས་

ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འདློད་ཆགས་འཛིན་པ། རེས་སུ་ཆགས་པ་བེད་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་འཛིན་

བའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་

ངློ༌། །རཱ་ག་ར་ཏི། དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། བུད་མེད་

ཀི་གཟུགས་འཛིན་པར་གྱུར་ཏེ། ནུབ་ཕློགས་ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་སླུ་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་

ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཤེས་རབ་འཆད་པའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་

འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །བཛྲ་ར་ཏི། དེ་ནས་

འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པར་

གྱུར་ཏེ། བང་ཕློགས་ཀི་གྲྭར་བཞུགས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བཙུན་མློའི་མཆློག་དམ་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རློ་རེ་འཁློར་ལློ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་བིན་གིས་རླློབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཡ་མཱནྟ་ཀ�ཏ་དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བསེངས་པར་བེད་

པའི་ཚུལ་དུ་ཤར་ཕློགས་ཀི་སློར་བཞུགས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངློན་པར་

བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བིན་གིས་རླློབ་པའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདི། ཉིད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །པྲཛྙཱནྟ་ཀི་ཏ། དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་

མ་ཐག་ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། རློ་རེའི་དམ་ཚིག་བསེངས་པའི་ཚུལ་དུ་ལློ་

ཕློགས་ཀི་སློར་བཞུགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་རིན་པློ་ཆེ་འབྱུང་གནས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདློད་ཆགས་འཆང་

བའི་དཀིལ་འཁློར་བིན་གིས་རླློབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །པད་མཱ་ནྟ་ཀ�་ཏ། དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་ཏུ་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་གི་ཚུལ་དུ་

ནུབ་ཕློགས་ཀི་སློར་བཞུགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བིན་གིས་རླློབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །བིགྷྣཱནྟ་ཀ�ཏ། དེ་ནས་འདི་ཕྱུང་མ་ཐག་

ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་ཀི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བང་ཕློགས་ཀི་སློར་བཞུགས་སློ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་མཉེས་པར་བེད་པ་དང༌། 

དཀིལ་འཁློར་གི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རྣམས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར་བིན་གིས་རླློབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སེ་

དང་པློའ ློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་ལ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་མཆློད་པ་བས་ཏེ། ཕག་བཙལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་མཆློག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གསང༌། །བ་ན་མེད་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས། །བཅློམ་ལྡན་སིང་པློ་བཤད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་

པློས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པ་མཁེན་ཅིང༌། བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་ཡློངས་སུ་རློག་པ་ཡང་ཐུགས་ཀིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

མཁེན་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཁེད་

ཀིས་སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང༌། ལུས་སེམས་ལྟ་བུ་དང༌། སེམས་ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་ལྟ་

བུར་བསྐྱེད་ཅིག །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་གིས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་སྦྱར་

ནས། ཆེད་དུ་བརློད་པ་འདི་ཆེད་དུ་བརློད་དློ། །ཨེ་མའློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཡི། །སྐུ་དང་

གསུང་ཐུགས་རློ་རེ་ཅན། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་སུ། །སྐྱེ་བ་འདི་ནི་རབ་ཏུ་

བསྒགས། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་ཚུལ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་གསུངས་སློ། །དངློས་པློ་མེད་པས་

སློམ་པ་མེད། །བསློམ་པར་བ་བ་སློམ་པ་མིན། །དེ་ལྟར་དངློས་པློ་དངློས་མེད་

པས། །སློམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངློན་པར་རློག་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་གསུངས་སློ། །དངློས་པློ་

ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ། །ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང༌། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་

རྣམ་སངས་པ། །ཆློས་བདག་མེད་པ་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སེམས་གདློད་ནས་མ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

སྐྱེས་པ། །སློང་པ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀིས་གསུངས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མི་ཟད་པའི་རློ་རེ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་

གསུངས་སློ། །དངློས་པློ་འདི་རྣམས་མ་སྐྱེས་པ། །ཆློས་དང་ཆློས་ཉིད་མེད་པ་སེ། །ནམ་

མཁའ་ལྟ་བུར་བདག་མེད་པ། །བང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བརན་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པས་གསུངས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་དཔལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་མེད་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་

པར་ཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་གསུངས་སློ། །ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

དངློས་མེད་ཅིང༌། །ཆློས་ཀི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་སངས། །བདག་མེད་ཆློས་ལས་ཀུན་

ཏུ་བྱུང༌། །བང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བརན་པའློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རིན་ཆེན་དཔལ་གིས་གསུངས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འློད་ཟེར་འབར་བ་རློ་རེ་སྒློན་མ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་གསུངས་སློ། །མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ཆློས་

རྣམས་ལ། །ངློ་བློ་མེད་དེ་སློམ་པའང་མེད། །ནམ་མཁའི་ཚུལ་དུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དངློས་

པློ་དག་ཏུ་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་

ཏུ་མེད་པས་གསུངས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲུབ་པ་

གདློན་མི་ཟ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནློན་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་འདི་གསུངས་

སློ། །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་འློད་གསལ་བ། །གདློད་ནས་དག་པ་ནམ་མཁའ་

བཞིན། །བང་ཆུབ་མེད་ཅིང་མངློན་རློགས་མེད། །བང་ཆུབ་ཚུལ་འདི་བརན་པའློ། །ཞེས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲུབ་པ་གདློན་མི་ཟ་བས་གསུངས་སློ། །

དེ་ནས་བམས་པ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

རྣམས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་

བའི་ཆློས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཡི་གེ་ཐློས་ནས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ཏེ། ཆེད་

དུ་བརློད་པ་འདི་ཆེད་དུ་བརློད་དློ། །ཨེ་མའློ་སངས་རྒྱས་ཨེ་མའློ་ཆློས། །ཆློས་བཤད་

པ་ནི་ངློ་མཚར་ཆེ། །ཡང་དག་དློན་ནི་དག་པའི་དློན། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །བདག་མེད་པ་ཡི་ཆློས་ལས་བྱུང༌། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རློགས་མཛད་

པ། །རྣམ་པར་མི་རློགས་དམིགས་སུ་མེད། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཐམས་ཅད་དློན། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་བསློར་བ། །བང་

ཆུབ་སྤློད་པ་རློ་རེ་ཆེ། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །དག་པ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཐུགས། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་རློ་རེ་འཛིན། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

རབ་སློན་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། བང་ཆུབ་

སེམས་ཀི་ལེའུ་སེ་གཉིས་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཀི་འཕྲློ་བའི་སྤིན་བཀློད་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། 

རློ་རེ་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །

ༀ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་

གནས་པར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་སློམ་པ་ནི། །འློད་ཟེར་སྤིན་གི་བཀློད་པ་

ཚེ། །སངས་རྒྱས་འབར་བའི་འློད་དང་མཉམ། །འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་ཀུན་ཏུ་ཁབ། །ཀུན་

ནས་ཡློངས་སུ་ཟླུམ་པློ་སེ། །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་ཡིས་ཁབ། །མཆློད་པ་རྣམ་པ་

ལྔས་བརྒྱན་པ། །མདློར་ན་དེ་ལྟར་བསློམས་ནས་སུ། །གཟུགས་ནི་དབུས་སུ་བསློམ་

པར་བ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཚན་པའློ། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཡི། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསློམ་པར་བ། །ཚོགས་གཉིས་དང་ནི་

ལྡན་པ་ཡིས། །བསྡུས་དང་གཅིག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །མི་བསྐྱློད་པ་ཡི་རྒྱ་མཆློག་

དང༌། །དཀློན་མཆློག་དཔལ་གི་རྒྱ་ཆེན་དང༌། །ཚེ་དཔག་མེད་པའི་འློད་བེད་

དང༌། །ཐློགས་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱ་ཆེན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་

བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཅན། །ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཁ་དློག་འདྲ། །རབ་འབར་ཕག་ན་

རློ་རེ་བསྣམས། །རྣམ་པར་གཙིགས་ལ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟ། །ཤེལ་དང་ཟླ་བའི་འློད་

འདྲ་བ། །ཐློར་ཚུགས་ཅློད་པན་གིས་བརྒྱན་པ། །རབ་འབར་ཕག་ན་འཁློར་ལློ་

བསྣམས། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གིས་མཛེས་པར་བརྒྱན། །འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསེར་འློད་

འདྲ། །སངས་རྒྱས་སྤིན་གིས་ཀུན་ཏུ་འཁིགས། །དེ་ཡི་ཕག་ན་རློ་རེ་ཆེ། །རེ་མློ་དགུ་

པ་རྣམ་པར་སློམ། །མར་ཏ་ཡི་འློད་འདྲ་བ། །རློ་རེ་འབར་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཀུན་

ཏུ་འབར་བའི་སྤིན་གིས་ཁབ། །ཕག་ན་རིན་ཆེན་བསྣམས་པར་སློམ། །པད་རཱ་གའི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

མདློག་འདྲ་བ། །གཙོ་བློ་འདློད་ཆགས་འབར་བ་མངའ། །རབ་འབར་ཕག་ན་པད་

བསྣམས། །འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ཅན་བསློམ་བ། །འློད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་འློད་འདྲའི་

སྐུ། །གདློན་མི་ཟ་བ་རློ་རེ་ཅན། །ཞི་བ་ཕག་ན་རལ་གི་བསྣམས། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་

འཁློར་བསློམ་པར་བ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་རློ་རེ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

བིན་གིས་རླློབ་པའི་སྔགས་འདི་གསུངས་སློ། །

ༀ་དྷར་དྷ་ཏུ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ཁ་དློག་ལྔ། །ཡུངས་ཀར་

གི་ནི་འབྲུ་ཚད་ཙམ། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་ནན་ཏན་དུ། །རྣལ་འབློར་གིས་ནི་རག་ཏུ་

སློམ། །རིན་ཆེན་བརན་པར་གྱུར་ནས་སྤློ། །བརན་པར་མ་གྱུར་ཡློང་མི་སྤློ། །སངས་

རྒྱས་འབར་བ་འདྲ་བའི་འློང༌། །མཆློག་རབ་སྤིན་རྣམས་སྤློ་བར་བ། །འཁློར་ལློ་རློ་རེ་

རིན་ཆེན་དང༌། །པད་རལ་གི་མཚོན་ཆེན་འཛིན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤིན་ཆེན་

རྣམས། །སྤློ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་སྤློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་

པར། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བི་བར་བ། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུགས་གནས་

པར། །འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །པདའི་དཀིལ་འཁློར་འདྲ་བར་

ནི། །པད་སློམ་པས་བསློམ་པར་བ། །རིན་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་འདྲ་བར་ནི། །རིན་ཆེན་

བརློན་པས་བསློམ་པར་བ། །སྦྱློར་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལས་བྱུང་བ། །ནམ་མཁའ་འདྲ་

བར་བི་བར་བ། །འདི་དག་སངས་རྒྱས་རབ་ཀིས་ཆློས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བསློམས་པ་ཡིས། །དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་ལས་བྱུང་བ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཚུལ་

འཐློབ་པའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་

གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། རློ་རེ་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ལེའུ་

སེ་གསུམ་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་འདུས་ནས། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་བདག་པློ་ལ། བསློད་པའི་རྒྱལ་པློ་འདིས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཀུན་ཞི་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གིས་གནས། །ཆློས་ཀུན་བདག་མེད་པ་ཡི་

མཆློག །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

རློགས། །མཚན་མིན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སངས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་སྐུ་ཡི་

མཆློག །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །ཞི་བའི་ཆློས་ནི་མཆློག་ལས་

བྱུང༌། །ཡེ་ཤེས་སྤློད་པ་རྣམ་སྤློད་པ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་གསུང་གི་མཆློག །དཀིལ་

འཁློར་དམ་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་ཆེན་པློ། །རང་བཞིན་

དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད། །ཀུན་བཟང་ཐུགས་མཆློག་ཁ་ལློ་སྒྱུར། །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

བཤད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །འཇིག་རེན་གསུམ་པ་ཁམས་གསུམ་

པ། །འཇིག་རེན་གསུམ་མཆློག་རློ་རེ་གཙོ། །འཇིག་རེན་གསུམ་མཆློག་སློན་པ་པློ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གིས་གནས། །དེ ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི ་

ཐུགས། །དཀིལ་འཁློར་དཀིལ་འཁློར་རབ་འདྲ་བ། །དཀིལ་འཁློར་རབ་ཏུ་ཉམས་

དགའ་བཤད། །དེ་ནས་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག །ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་རབ་འདྲ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་ཀི། །དཀིལ་འཁློར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་

བ། །ལུས་ངག་སེམས་ནི་བསློམས་པ་ཡིས། །ཤེས་རབ་ཅན་གིས་ཐིག་གདབ་

པ། །ཐིག་སྐུད་སར་བ་ལེགས་བཀལ་པ། །ཚད་མ་རབ་ཏུ་མཛེས་པ་ཡིས། །ཐུགས་

ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་སེ། །ཁྲུ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཚད་དུ་བ། །ངློས་བཞི་དང་ནི་གྲྭ་བཞིར་

ལྡན། །སློ་བཞི་པར་ནི་རབ་ཏུ་བརག །དེ་ཡི་དབུས་སུ་འཁློར་ལློ་ནི། །རབ་ཏུ་ཟླུམ་པློ་

བི་བར་བ། །དེ་ནས་ལས་ཀི་ཆློ་ག་ནི། །མཐློང་བས་ཕག་རྒྱ་དགློད་པར་བ། །དེའི་

དབུས་རློ་རེ་བི་བ་ནི། །ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཁ་དློག་འདྲ། །འབར་བ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་པ། །འཇིགས་

པ་དག་ཀང་རབ་འཇིགས་བེད། །འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་ཤར་ཕློགས་སུ། །རློ་རེ་འབར་བས་

རྣམ་པར་བརྒྱན། །རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ལློ་ཕློགས་སུ། །འློད་ཟེར་མང་པློས་རབ་ཏུ་

འཁིགས། །པད་ཆེན་པློ་ནུབ་ཕློགས་སུ། །པད་རཱ་གའི་ཁ་དློག་འདྲ། །རལ་གི་ཆེན་པློ་

བང་ཕློགས་སུ། །འློད་ཟེར་མང་པློས་རབ་ཏུ་འཁིགས། །དབུས་ན་སྤིན་དང་འདྲ་བའི་

འློད། །སྤན་ནི་ཤར་གི་གྲྭ་རུ་བི། །མ་མཱ་ཀ་ཡི་རིགས་འབྱུང་བའི། །རློ་རེ་དེ་བཞིན་ལློ་

ཕློགས་སུ། །པད་ཁ་བེ་སློང་བུར་བཅས། །ནུབ་ཕློགས་སུ་ནི་བི་བར་བ། །ཨུཏྤལ་

མཛེས་པ་བང་ཕློགས་སུ། །མཐིང་ཁ་སྤིན་དང་འདྲ་བར་བི། །ཐློ་བ་འབར་བ་འློད་

གསལ་བ། །ཤར་ཕློགས་སློར་ནི་བི་བར་བ། །རློ་རེ་འབར་སློགས་འློད་བཟང་བ། །བེ་

ཅློན་ལློ་ཡི་ཕློགས་སུ་བི། །པད་འབར་བ་འློད་བེད་པ། །ནུབ་ཀི་ཕློགས་སུ་བི་བར་

བ། །རློ་རེ་འཁིལ་བ་རློ་རེ་ཅན། །བང་གི་ཕློགས་སུ་རློ་རེ་བི། །ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

དམ་པ་དེ། །ཡློངས་སུ་གསལ་བར་ཤེས་བས་ནས། །ལུས་དང་ངག་སེམས་མཆློད་པ་

ཡིས། །ནན་ཏན་དུ་ནི་མཆློད་པར་བ། །བུད་མེད་རབ་ཏུ་མདངས་བཟང་བ། །ལློ་གངས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་ནི། །དྲི་དང་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བརྒྱན་ཏེ། །ཡློན་ཏན་ས་རགས་མཱ་མ་

ཀིར། །ཤེས་རབ་ཅན་གིས་བིན་བརླབས་ལ། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་མཉེས་པར་

བ། །སངས་རྒྱས་ཞི་བའི་གནས་སྤློས་པས། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ནི་རབ་ཏུ་

བརྒྱན། །བཤང་གཅི་ཁུ་བ་ཁག་ལ་སློགས། །ལ་རྣམས་ལ་ནི་དབུལ་བར་བ། །དེ་ལྟར་

བས་ནས་སངས་རྒྱས་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་མཉེས། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་

འདུས་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་

ལེའུ་སེ་བཞི་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི། །ཀུན་གི་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཀི། །རློ་རེ་

འཆང་བའི་རྒྱལ་པློ་ནི། །གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཆློག་གིས། །སྤློད་པ་ཀུན་

མཆློག་ཆློས་ཀི་དློན། །སྤློད་པའི་མཚན་ཉིད་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རྣམ་པར་མི་རློག་དློན་

ལས་བྱུང༌། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་རིགས། །ཐེག་པ་མཆློག་ནི་བ་མེད་

པའི། །དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་སྒྲུབ་པར་བེད། །རིགས་ངན་སྨིག་མ་མཁན་ལ་སློགས། 

གསློད་དློན་དློན་གཉེར་སེམས་པ་རྣམས། །ཐེག་ཆེན་བ་ན་མེད་པ་ཡི། །ཐེག་མཆློག་

འདི་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སེམས་ཅན་མཚམས་མེད་ལ་སློགས་པའི། །སིག་པ་ཆེན་

པློ་བེད་པ་ཡང༌། །རློ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཐེག་པ་མཆློག་ནི་འདི་ལ་འགྲུབ། །སིང་

ནས་སློབ་དཔློན་སློད་པ་དག །བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་ཡློང་མི་འགྱུར། །སློག་གཅློད་

པ་ཡི་སེམས་ཅན་གང༌། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་ལ་དགའ་བ་དང༌། །གཞན་གི་ནློར་ལ་ཆགས་པ་

དང༌། །རག་ཏུ་འདློད་པ་སྤློད་གང་དང༌། །བཤང་གཅི་ཟས་སུ་ཟ་བ་སེ། །དེ་དག་སྒྲུབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

པའི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །མ་དང་སིང་མློ་བུ་མློ་ལ། །འདློད་པ་བས་ནི་མཉེས་བས་ན། །ཐེག་

ཆེན་མཆློག་གི་ཆློས་ཉིད་ཀི། །དངློས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེ་དེས་འཐློབ་བློ། །སངས་རྒྱས་གཙོ་

བློའི་ཡུམ་དག་ལ། །རྣམ་པར་མི་རློག་བློ་ཅན་གིས། །མཉེས་པར་བས་ཀང་མི་གློས་

ཏེ། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

དེ་ནས་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཅིའི་སད་དུ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་གི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཚིག་ངན་པ་གསུང་ཞེས་

གསློལ་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་

པར་སེལ་བ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀི་

ཚིག་གསན་ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ་རྣམས་ཐློང༌། དེ་སད་མ་ཟེར་ཅིག །སིང་པློ་ཡེ་ཤེས་ཅན་རྣམས་

ཀི། །སངས་རྒྱས་ཆློས་ཉིད་དག་པ་འདི། །སིང་པློ་ཆློས་ཀི་དློན་ལས་བྱུང༌། །བང་ཆུབ་

སྤློད་པའི་གནས་འདི་ཡིན། །དེ་ནས་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་

ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང༌། རི་རབ་ལ་སློགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མློ་སེད་ཀི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་འཇིགས་སྐྲག་ནས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་བརྒྱལ་བར་གྱུར་པ་གཟིགས་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་ལ་འདི་སད་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

འདི་དག་བསང་བར་གསློལ། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་

སློ། །སློམས་པར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེའི་བདག་པློའི་འློད་ཀིས་རེག་པ་ཙམ་གིས། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་རང་རང་གི་སན་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར། 

དགེས་པས་ཁབ་པར་གྱུར་ནས་ཆློས་ཀི་དབིངས་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །ཨེ་

མའློ་ཆློས་ཨེ་མའློ་ཆློས། །ཨེ་མའློ་ཆློས་ཀི་དློན་འབྱུང་བ། །ཆློས་དློན་དག་པ་བདག་

མེད་པ། །རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ཕག་འཚལ་འདུད། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་རབ་ཏུ་དག །ནམ་

མཁའ་དང་ནི་མཉམ་ཉིད་གནས། །རྣམ་པར་མི་འགྱུར་སྣང་བ་མེད། །རློ་རེའི་སྐུ་ལ་ཕག་

འཚལ་འདུད། །ཐུགས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙོ། །དུས་གསུམ་དག་གི་ལམ་

དུ་བྱུང༌། །ནམ་མཁའ་ཆེན་པློ་དབིངས་གྱུར་པ། །ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་ཕག་འཚལ་

འདུད། །ནམ་མཁའི་སྐུ་ལས་ཡང་དག་བྱུང༌། །ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་གནས་པ་པློ། །ནམ་

མཁའི་ཐུགས་ཏེ་ཆློས་ཀི་མཆློག །སྤློད་པའི་གནས་ལ་ཕག་འཚལ་འདུད། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་

འདུས་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་མཆློག་གི་ལེའུ་སེ་ལྔ་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སྔགས་འདི་གསུངས་སློ། །

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྡུལ་དང་བལ་བའི་གནས་རློ་རེ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། སྐུ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སྔགས་འདི་

གསུངས་སློ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་པ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། མཉམ་པ་ཉིད་མི་གཉིས་པའི་རློ་རེ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། གསུང་བིན་གིས་རླློབ་པའི་

སྔགས་འདི་གསུངས་སློ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཱ་ཀ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། རློ་རེ་

གསུམ་པློ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང༌། །གནས་ནི་གནས་ཀི་རྣམ་པར་བསློམ་

པར་བ། །སྔགས་ཀི་མཚན་གིས་ཤིན་ཏུ་མཚན་བས་ལ། །མཆློག་རབ་འདི་ཡིས་

བསྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀློན་མཆློག་

དཔལ། ཡེ་ཤེས་སྒློན་མ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། 

སྔགས་འདི་གསུངས་སློ། །ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། 

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གྲུབ་པ་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བ། རློ་རེ་

གདློན་མི་ཟ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། སྔགས་འདི་

གསུངས་སློ། །

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛཱ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀློ྅ཧཾ། རག་ཏུ་འདློད་པའི་ཡློན་

ཏན་ལྔས། །སངས་རྒྱས་ཚུལ་བཞིན་མཆློད་པར་བ། །མཆློད་པ་རྣམ་པ་ལྔ་རྣམས་
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ཀིས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐློབ་འགྱུར། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཆང་

བས་གསུངས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་གིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྔགས་ཀི་གསང་བ་འདི་གསུངས་སློ། །སྔགས་ལ་དམིགས་པའི་ལུས་

དང་ནི། །ངག་དང་ཡིད་ཀིས་བསྐུལ་ནས་སུ། །ཡིད་ནི་དགའ་ཞིང་མགུ་བ་

ཡིས། །དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་བསྒྲུབ་པར་བ། །སེམས་ལ་དམིགས་པ་བདག་མེད་

པ། །ངག་དང་ལུས་ཀང་རྣམ་པར་བསློམ། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་མཉམ་པའི་

གནས། །སྦྱློར་བ་རྣམ་གསུམ་བསྒྲུབ་པར་བ། །ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དམིགས་

ན། །ངློ་བློ་ཉིད་ནི་དམིགས་སུ་མེད། །སྔགས་ཀི་ལུས་སུ་སྦྱློར་བ་ལ། །བང་ཆུབ་མེད་

ཅིང་བསློམ་པའང་མེད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། །འདི་ནི་མདློར་ན་རྣམ་

དཔྱད་ནས། །སྔགས་ཀིས་བརགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །བང་ཆུབ་སྦྱློར་བ་བསློམ་པར་

བ། །དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གིས་

མཆློད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་མཆློག་ཀུན་མཁེན་གིས། །སློམ་པའི་མཆློག་ནི་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་

པར་བ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ནས། །ཕྲ་མློའི་སྦྱློར་བ་ཀུན་ཏུ་

བརམ། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་ཡུངས་ཀར་བསམ། །འགློ་དང་མི་འགློ་ཡུངས་ཀར་ལ། །ཡེ་

ཤེས་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བ། །གསང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བརག་སློམ། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་བར། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་
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སྐུ་ཡི་གནས་བསློམས་ཏེ། །དེ་ཡི་སེང་དུ་གནས་བཞག་གློ །

ཧཱུཾ། ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་

བསློམ་པར་བ། །སྤན་གི་ཚུལ་དུ་སྦྱློར་བ་ལ། །རློ་རེ་པད་རྣམ་པར་བསློམ། །ནམ་

མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །རིན་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་

བ། །མཆློག་གི་སྦྱློར་བ་ནན་ཏན་གིས། །དེ་ཡི་སེང་དུ་ཡློངས་སུ་བསློམ། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །འློད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་

ཚུལ་ནི་ཞི་བ་སྤློ། །འཁློར་ཡང་ཁད་པར་དག་ཏུ་སྤློ། །ཨུཏྤལ་མཐིལ་ཀའི་མདློག་འདྲ་

བ། །རེ་མློ་ལྔ་པ་ཁད་པར་དུ། །ནས་ཀི་འབྲུ་ཙམ་ནན་ཏན་གིས། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་རྣམ་

པར་བསམ། །ཙ་ན་ཀ་ཡི་འབྲུ་ཙམ་ལ། །འདབ་མ་བརྒྱད་པ་གེ་སར་བཅས། །སྣ་ཡི་རེ་

མློར་འདི་ཤེས་ཏེ། །བསློམས་པས་བང་ཆུབ་གཞློལ་བར་འགྱུར། །འཁློར་ལློ་ལ་

སློགས་ཁད་པར་དུ། །བསློམ་པ་དེར་ནི་བརག་པར་བ། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡློན་

ཏན་གནས། །ཉམས་དགའ་བང་ཆུབ་གནས་འགྲུབ་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

གནས་རྣམས་ནི། །དེ་རུ་མདློར་ན་སྤློ་བར་བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་མཚན་པ་

ཡི། །ཆློས་ཀི་ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་བརློད། །དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན། །དེ་ཉིད་

དློན་ཀུན་སློན་པ་པློས། །སྤློད་པ་ཀུན་མཆློག་ལེགས་དག་པ། །གསང་བའི་དམ་པ་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །གཟུགས་དང་སྒ་དང་རློར་ལྡན་པ། །ཤེས་རབ་ཅན་གིས་ཟླ་དྲུག་

སློམ། །གསང་བའི་དེ་ཉིད་མཆློད་ཆེན་གིས། །ལེགས་པར་མཆློད་ནས་བསློམ་པར་

བ། །དངློས་གྲུབ་འབས་བུ་འདློད་པ་ཡིས། །ཟས་སུ་བཤང་གཅི་ཟློས་ན་ནི། །སངས་

རྒྱས་བང་ཆུབ་སྐྱློན་མེད་པ། །ཡང་དག་བ་མེད་གྲུབ་པར་འགྱུར། །ཟས་སུ་ཤ་རྣམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཟ་བ་དང༌། །ཤ་ཆེན་དག་ནི་རབ་བརགས་ན། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་

ཡི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །གང་པློའི་ཤ་དང་ར་ཡི་ཤ །དེ་བཞིན་

དམ་པ་ཁི་ཡི་ཤ །ཟས་ཀི་ཕིར་ནི་བཟའ་བར་བ། །ཟས་གཞན་དག་ནི་མ་ཟློས་ན། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ཅན་དང༌། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་མཉེས་པར་འགྱུར། །འདི་ལྟ་

བུ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཐློབ་འགྱུར། །འདློད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་

འཇིག་རེན་ན། །གློ་འཕང་ལས་ནི་བེད་པར་འགྱུར། །གཙོ་བློ་གཟི་ཅན་སློབས་དང་

ལྡན། །མདངས་བཟང་མཐློང་ན་ཡིད་དུ་འློང༌། །མཐློང་བ་ཙམ་གིས་བསྐུལ་མེད་

པར། །འཇིག་རེན་འདི་དག་དབང་དུ་འགྱུར། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །གསང་བ་བང་ཆུབ་དམ་པ་སེ། །ཡང་དག་སྔགས་ཀི་གསང་བ་འདི། །ལུས་ངག་

སེམས་ལས་འདའ་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་བིན་

གིས་རླློབ་པའི་ལེའུ་སེ་དྲུག་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློས། དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྔགས་ཀི་སྤློད་

པའི་མཆློག་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་ཆུབ་པའི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །འདློད་

པའི་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལ། །ཇི་ལྟར་འདློད་པར་བསེན་ན་ནི། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྦྱློར་

བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་

ནི། །ཇི་ལྟར་འདློད་པར་བསེན་བ་སེ། །རང་གི་ལ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བདག་དང་གཞན་

ལ་མཆློད་པར་བ། །དཀའ་ཐུབ་སློམ་པ་མི་བཟད་པས། །བསེན་ཀང་འགྲུབ་པར་མི་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

འགྱུར་གི། །འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལ། །བསེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །སློང་མློ་ཟ་ཞིང་མི་བཟླ་སེ། །སློང་མློའང་དགའ་བར་མི་བའློ། །འདློད་པ་ཀུན་

ལ་ལློངས་སྤློད་ཅིང༌། །སྔགས་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཉམས་བཟླས། །ལུས་དང་ངག་དང་

སེམས་རྣམས་ནི། །བདེ་བར་གནས་ན་བང་ཆུབ་འཐློབ། །གཞན་དུ་དུས་མིན་འཆི་བ་

དང༌། །དམལ་བར་ངེས་པར་སེག་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

དང༌། །སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་སྤློད་རྣམས། །ཆློས་མཆློག་མི་གཡློ་བརེས་པ་

ཡང༌། །འདློད་པ་ཐམས་ཅད་བསེན་པས་སློ། །ཆགས་ཅན་ཡེ་ཤེས་འདློད་པ་

ཡིས། །རག་ཏུ་འདློད་ཡློན་ལྔ་རྣམས་བསེན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཉེས་པར་

བ། །བང་ཆུབ་ཉི་མ་ཆགས་པར་བ། །གཟུགས་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བས་

ནས། །མཆློད་པར་བེད་པས་མཆློད་པར་བ། །དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་

པ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཞི། །སྒ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བས་ནས། །ལ་

རྣམས་ལ་ནི་དབུལ་བར་བ། །དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་པ། །སངས་རྒྱས་རིན་

ཆེན་འབྱུང་གནས་གཙོ། །དྲི་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བས་ནས། །སངས་རྒྱས་སློགས་ལ་

དབུལ་བར་བ། །དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་སྣ་ཚོགས་པ། །འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀི་འབྱུང་

གནས་གཙོ། །རློ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བས་ནས། །ལ་རྣམས་ལ་ནི་དབུལ་བར་བ། །དེ་

ཉིད་སངས་རྒྱས་སྣ་ཚོགས་པ། །སངས་རྒྱས་ཐློགས་མེད་རློ་རེ་འཛིན། །རེག་ལ་རྣམ་

གསུམ་ཤེས་བས་ནས། །བདག་གི་རིགས་ལ་དབུལ་བར་བ། །དེ་ཉིད་བཅློམ་ལྡན་རློ་

རེ་ཅན། །མི་བསྐྱློད་པ་ཡི་ཚུལ་བརེས་པའློ། །གཟུགས་སྒ་དྲི་ལ་སློགས་པ་ལ། །རག་

ཏུ་སེམས་ནི་སྦྱར་བར་བ། །འདི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བའི་སིང་པློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བཏུས་པའློ། །གཟུགས་སྒ་དྲི་སློགས་སྔགས་པ་ཡིས། །ལ་ཉིད་དུ་ནི་རག་ཏུ་

བསློམ། །ཡང་ན་དེ་ལ་སློམ་པ་ནི། །རིགས་ཀི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་བསློམ། །སངས་རྒྱས་

རེས་སུ་དྲན་པར་སྦྱློར། །ཆློས་ནི་རེས་སུ་དྲན་སློམ་པ། །རློ་རེ་རེས་སུ་དྲན་སློམ་

པ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་སློམ། །རིགས་ནི་རེས་སུ་དྲན་པར་སྦྱློར། །ཁློ་

བློ་རེས་སུ་དྲན་སློམ་པ། །ལ་ནི་རེས་སུ་དྲན་པར་སྦྱློར། །བསློམས་ན་བང་ཆུབ་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །བུད་མེད་གཟུགས་ལྡན་མདངས་བཟང་བ། །ལློ་གངས་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་

ལ། །བིན་གིས་བརླབས་ཀི་གནས་གསུམ་གིས། །དབེན་བར་མཆློད་པ་རབ་ཏུ་

བརམ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཙུན་མློའི་མཆློག །སྤན་ལ་སློགས་པར་བསློམ་

པར་བ། །དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་སྦྱར་བས། །སངས་རྒྱས་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཡི་གེ་ཧཱུཾ་དང་ༀ་དག་དང༌། །ཨཱཿ དང་ཕཌ་ཀང་རབ་བརག་བ། །འློད་ཟེར་རྣམ་

ལྔས་ཁབ་པ་ཡི། །པདློ་རློ་རེ་བསློམ་པར་བ། །འབར་བཅས་ཟླ་འློད་བཞིན་དུ་

དཀར། །ཡིད་དུ་འློང་བ་བསློམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་སྦྱློར་ལ་སློགས། །བང་

ཆུབ་འདློད་པས་བསློམ་པར་བ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དྲན། །དྲན་པ་ཇི་ལྟར་

སློམ་ཞེ་ན། །བྷ་ག་ལ་ནི་ལིངྔ་བཞག །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་བསློམ་པར་བ། །བ་སྤུ་

རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནས། །མཁས་པས་སངས་རྒྱས་སྤིན་རྣམས་སྤློ། །

དེ་ལ་ཆློས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་ལིངྒ་བཞག །རློ་རེ་

ཆློས་ནི་བསློམ་པར་བ། །བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནས། །མཁས་པས་ཆློས་ཀི་སྤིན་

རྣམས་སྤློ། །དེ་ལ་རློ་རེ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་ལིངྒ་བཞག །རློ་

རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བསློམ། །བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནས། །རློ་རེ་སྤིན་རྣམས་སྤློ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བར་བ། །དེ་ལ་རིགས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་ལིངྒ་

བཞག །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བསློམ། །བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནས། །མཁས་

པས་རིགས་ཀི་སྤིན་རྣམས་སྤློ། །

དེ་ལ་ཁློ་བློ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། བྷ་ག་ལ་ནི་ལིངྒ་བཞག །ཁློ་བློའི་

དབང་པློ་རབ་ཏུ་བསློམ། །བ་སྤུ་རྣམས་ཀི་བུ་ག་ནས། །མཁས་པས་ཁློ་བློའི་སྤིན་

རྣམས་སྤློ། །དེ་ལ་དམ་ཚིག་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། བདག་གི་རློ་རེ་པདར་

ལྡན། དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་སྦྱར་ཏེ། །རང་གི་ཁུ་བའི་ཐིགས་པ་ཡིས། །སངས་

རྒྱས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མཆློད། །དེ་ལ་དཀིལ་འཁློར་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་

ན། དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་གཞག་སེ། །མཁས་པས་རང་གི་ཁུ་བ་དག །རྣལ་འབློར་

པས་ནི་རག་ཏུ་དབྱུང༌། །དཀིལ་འཁློར་དཀིལ་འཁློར་ཚུལ་དུ་བ། །དེ་ལ་སྐུ་རེས་སུ་

དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གང་ཡིན། །ཕུང་པློ་ལྔ་ཡིས་རབ་ཏུ་

རྒྱས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་རང་བཞིན་གིས། །བདག་ཀང་དེ་དང་འདྲར་གྱུར་ཅིག །དེ་

ལ་གསུང་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། རློ་རེ་ཆློས་ཀི་གསུང་གང་ཡིན། །གསུང་

དེ་ངེས་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །བདག་གི་ཚིག་ཀང་དེ་འདྲ་སེ། །ཆློས་འཛིན་པ་དང་

འདྲར་གྱུར་ཅིག །

དེ་ལ་ཐུགས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། གསང་བའི་བདག་པློ་བློ་ལྡན་

པ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཐུགས་གང་ཡིན། །རློ་རེ་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་ནི། །བདག་གི་

སེམས་ཀང་དེ་འདྲར་གྱུར། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། 

སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་གང་ཡིན། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་མཚན། །དེ་ནི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །མཁའ་དང་མཚུངས་པར་སྤློད་གྱུར་ཅིག །དེ་ལ་སྔགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུགས་དང༌། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་

སློམ་ཞེ་ན། སྔགས་ཀི་རློ་རེ་སྐུ་གང་ཡིན། །གསུང་གི་སྐུ་ཡང་རྣམ་སློམ་པ། །བདག་

ཀང་རག་ཏུ་དེ་འདྲ་བར། །སྔགས་འཛིན་པ་དང་མཉམ་གྱུར་ཅིག །དེ་ལ་དམ་ཚིག་རེས་

སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། དམ་ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཆློ་ག་བཞིན། །འབས་བུ་འདློད་པས་

བཏུང་བར་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་བསད་ན། །དངློས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཐློབ་

པར་འགྱུར། །

དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་དམ་ཚིག་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་

ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་ནི་འློད་གསལ་བ། །ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་ཟག་པ་མེད། །བང་

ཆུབ་མེད་ཅིང་མངློན་རློགས་མེད། །ཁམས་ཀང་མེད་ཅིང་འབྱུང་བའང་མེད། །དེ་ལ་མ་

སྐྱེས་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་འློད་གསལ་

བ། །མཚན་མེད་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའ་བཞིན། །གཉིས་མེད་གཉིས་སུ་མེད་མིན་

བཞིན། །ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དེ་ལ་ཞེ་སང་གི་རིགས་ལ་སློགས་པའི་

མཆློད་པ་རེས་སུ་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་སློམ་ཞེ་ན། བུད་མེད་སེམས་ནི་རབ་བརན་པ། །ལློ་

གངས་བཅུ་གཉིས་ལློན་རེད་པ། །རིགས་ཀི་སྦྱློར་བས་རབ་བསློམས་ཏེ། །བདག་གི་

ཁུ་བས་མཆློད་པར་བ། །འདིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ། །རློ་རེ་འཛིན་པའི་

ཐུགས་དང་ནི། །ཆློས་འཛིན་མཆློག་གི་གསུང་དག་ཀང༌། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀང་འགྲུབ། །གང་གཞན་ཕྲ་མློར་བཤད་པ་

རྣམས། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་བསློམས་ཏེ། །བཟླས་པ་ཙམ་གིས་དེ་འགྲུབ་འགྱུར། །དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་

བ་འདུས་པ་ལས། སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་གི་ལེའུ་སེ་བདུན་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་

གིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་དབང་ཕྱུག་

དམ་པ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ལ། བསློད་པའི་རྒྱལ་པློ་འདིས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །རློ་

རེ་སེམས་དཔའ་ཐེག་པ་ཆེ། །ནམ་མཁའི་སྤློད་པ་རྣམ་སྦྱློང་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་

སྤློད་པ་མཆློག །རྒྱལ་མཆློག་མཆློད་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་

མུག་ཆེ། །རློ་རེ་ཐེག་པ་རབ་སློན་པ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་དང་མཚུངས་པའི་

མཆློག །རྒྱལ་བཞི་མཆློད་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །ཐར་པའི་ལམ་ནི་རབ་སློན་པ། །ཐེག་

པ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་གནས། །སངས་རྒྱས་སལ་མཆློག་དག་པའི་བདག །མི་མཆློག་

མཆློད་པ་བཤད་དུ་གསློལ། །བང་ཆུབ་སེམས་ན་རྒྱས་པའི་སྤན། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་

རབ་བསློར་བ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དག །ཕག་འཚལ་རློ་རེ་ཐེག་པ་

ལའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མི་འགྱུར་ཆེ། །ཐམས་

ཅད་དབང་བསྐུར་ཀུན་གི་དློན། །ཀུན་དབང་རློ་རེ་རིན་ཆེན་འཛིན། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་མཆློད་པའི་མཆློག །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་གནས་པ། །སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་སལ་མཆློག །རྒྱལ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་བཤད། །ན་ཆུང་གཞློན་ནུ་

མིག་ཡངས་པ། །གཟུགས་བཟང་གཞློན་པས་བརྒྱན་པ་ནི། །ལློ་གངས་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལློན་

རེད། །བློལ་སློང་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་བརག །ས་ཕློགས་གཙང་ཞིང་རྣམ་པར་དབེན་

པའམ། །རྒྱལ་ཉིད་སྐྱེས་ཞི་ཞི་བའི་གནས་རྣམས་སུ། །བཤང་གཅི་ཆུ་ལ་སློགས་པས་
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བྱུག་པའམ། །རྒྱལ་བ་མཆློད་ཕིར་རག་པར་རབ་ཏུ་བ། །ནུ་མའི་དབུས་བར་སྤི་

གཙུག་མཐའ་ཡི་བར། །ཆློ་ག་ཤེས་པས་ཡང་ན་རང་པའི་བར། །ལྟེ་བ་རེད་པ་གསང་

བར་རྒྱལ་བའི་སས། །རིགས་ལྔ་རྣམས་ནི་དགློད་པར་རབ་ཏུ་བ། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་བསློམ་པར་བ། །བདག་ཉིད་ཟླ་

བའི་དབུས་གནས་པར། །མཁས་པས་སིང་གར་བསློམ་པར་བ། །ཞི་བ་རློ་རེ་འཛིན་

འདློད་ན། །བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བ། །རིན་ཆེན་སྣ་བཞིའི་མཆློད་རེན་ལ། །འློད་ཟེར་

ཕྲེང་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དུས་གསུམ་གི། །གནས་དེ་ཡིན་པར་

རྣམ་པར་བསམ། །བདག་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས། །མཁས་པས་མཆློད་པའི་སྤིན་རྣམས་

སྤློ། །མཁས་པས་ཨུཏྤ་ལ་དག་དང༌། །པད་རྣམ་པ་ལྔར་ཤེས་བ། །ཛཱ་ཏི་རྣམ་གསུམ་

ཤེས་བས་ནས། །ལ་རྣམས་ལ་ནི་དབུལ་བར་བ། །མེ་ཏློག་ཀརྞི་ཀ་ར་དང༌། །མ་ལི་ཀ་

དང་ཡུ་ཐི་ཀ། །མེ་ཏློག་ཀ་ར་བཱི་ར་བསམ། །མཆློད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བརག །དཔག་

ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁློན་ཙམ་དུ། །འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་བས་ལ། །རྣམ་པར་

མཁས་པས་རག་པར་ནི། །རིགས་རྣམས་རབ་ཏུ་དགློད་པར་བ། །དེ་བཞིན་པད་རློ་རེ་

དང༌། །རལ་གི་ཨུཏྤལ་མཁས་པས་བསློམ། །དཔག་ཚད་བེ་བའི་ཁློན་ཙམ་དུ། །གྲུ་བཞི་

ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡི། །མཆློད་རེན་རིན་ཆེན་སྣ་བཞི་པ། །གསལ་ཞིང་རང་བཞིན་དྲི་

མ་མེད། །རིགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཆློད་པའི་ཕིར། །ཤེས་རབ་ཅན་གིས་གནས་

སུ་བསློམ། །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ཀིས། །དེ་ལ་མཆློད་པ་རྒྱ་མཚོ་

བརམ། །རིན་ཆེན་ན་བཟའ་ལ་སློགས་པས། །བང་ཆུབ་འདློད་པས་རག་ཏུ་

མཆློད། །མཆློད་པ་རྣམ་ལྔ་མཆློག་རྣམས་ཀིས། །རག་ཏུ་ལ་རྣམས་མཉེས་པར་
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བ། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ན་ཆུང་མཆློག །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་མཆློག་གིས་

བརྒྱན། །སྒྲུབ་ཚེ་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་དབུལ་བར་བ། །ཞིང་

འདི་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གིས། །མཁས་པ་དག་གིས་ཡློངས་བཀང་ལ། །དངློས་གྲུབ་

འདློད་པས་སྦྱིན་བའི་ཕིར། །ཉིན་རེ་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་དབུལ། །བདག་པློའི་ཕག་

རྒྱས་མཉམ་གཞག་ལ། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་དག་ཏུ། །འདློད་ཆགས་བློ་

ཅན་སངས་རྒྱས་ལ། རེག་པའི་སྦྱློར་བ་དབུལ་བར་བ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་

དབུས་གནས་པར། །དཀིལ་འཁློར་བཀློད་པ་བསློམ་པར་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བདག་གི་ལུས། །བ་མ་བཤད་དང་གཅིག་བས་མཆློད། །བཞིན་བཟང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་

པ་ཡི། །ན་ཆུང་སལ་བ་མཆློག་ལྡན་པ། །བིན་གིས་བརླབས་ཀི་གནས་བསམས་

ཏེ། །སངས་རྒྱས་མཆློད་པ་རབ་ཏུ་བརག །མིག་བཟང་བརན་པའི་བློ་ལྡན་པས། །ཁུ་

བ་བངས་ནས་བཟའ་བར་བ། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་མཆློད་པ་སེ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཅན་གི་གསང༌། །སྔགས་རྣམས་དངློས་གྲུབ་

བེད་པར་གསུངས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་སེ་

བརྒྱད་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མི་འགྱུར་ཆེ། །ཐམས་

ཅད་དབང་བསྐུར་སྤློད་པའི་མཆློག །དབང་ཕྱུག་དམ་པ་ཀུན་དློན་གིས། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ལ་ལློངས་སྦྱློད་པ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་དཀིལ་འཁློར། །སངས་རྒྱས་ཡེ་

ཤེས་ཅན་གི་གསང༌། །ཉམས་དགའ་མཆློག་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། །ནམ་མཁའི་དབིངས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཀི་དབུས་གནས་པར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་

རབ་བསློམས་ནས། །ལག་ཏུ་རློ་རེ་བསློམ་པར་བ། །འློད་འཕྲློ་མང་པློ་འབར་བ་

དང༌། །འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་རབ་ཏུ་གང༌། །དུས་གསུམ་པ་ཡི་སངས་རྒྱས་

རྣམས། །བསློམས་ནས་རློ་རེས་ཕེ་མར་བརླག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ལློངས་སྤློད་

ནི། །རློ་རེས་ཕེར་བརླགས་མེད་གྱུར་པ། །བསམ་གཏན་མཆློག་དེ་བསློམས་ན་

ནི། །ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །རློ་རེ་གསང་བ་འདི་ལྟ་བུས། །སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བསད་ན་ནི། །མི་བསྐྱློད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དག་ཏུ། །རྒྱལ་བའི་སས་

སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་ཞེ་སང་གི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་དེ་ཁློ་ན་སེ། རིགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། མི་ཤེས་ཐར་པ་རབ་སྒྲུབ་པ། །ངློ་བློ་ཉིད་དག་

གློས་པ་མེད། །བང་ཆུབ་སྤློད་པ་རབ་སློན་པས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་

ནི། །ཡང་དག་དམ་ཚིག་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་

པར། །འཁློར་ལློའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རབ་བསློམས་

ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་བསློམ། །རིན་ཆེན་ཀུན་གི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་

རེའི་གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་བརག །ནློར་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕྲློགས་ནས་སུ། །རློ་རེ་གསུམ་

དུ་རྣམ་བསློམས་ན། །ནློར་གི་རྒྱ་མཚོས་གང་བ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་འདྲ་པར་

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སས་རྣམས་དང༌། །ཐུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་ཏུ་

འགྱུར། །འདི་ནི་རིགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ལས། །གཏི་མུག་གི་རིགས་ཀི་དམ་

ཚིག་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །འདློད་ཆགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཐར་པ་རབ་བསྒྲུབ་པ། །གསང་བ་དག་པ་དམིགས་མེད་པས། །དཀིལ་འཁློར་རབ་ཏུ་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །པདའི་དཀིལ་འཁློར་

བསློམ་པར་བ། །དཔག་མེད་ཚེ་ནི་རབ་བསློམས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་

ཐམས་ཅད་དགང༌། །བུད་མེད་ལྟ་བུར་སྦྱར་བ་ནི། །དམ་ཚིག་བཞི་ཡི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །ཐམས་ཅད་དེ་རུ་བསློམ་པར་བ། །འདི་ནི་རློ་རེའི་ཚུལ་མཆློག་གློ །དབང་པློ་

གཉིས་ནི་མཉམ་སྦྱློར་བས། །དེ་དང་མས་ཅད་ཉེ་བར་སྤད། །འདི་ནི་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །མི་ཕེད་སྐུ་གསུམ་སློམ་པའློ། །འདི་ནི་འདློད་ཆགས་ཀི་རིགས་ཀི་ཡང་དག་པའི་

དམ་ཚིག་སེ། སྔགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསློམ་པར་བའློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེ་སྔགས་ཀི་དློན་སྒྲུབ་པ། །བདག་མེད་ཡེ་

ཤེས་ལས་བྱུང་བས། །གསུང་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་

དབུས་གནས་པར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །རློ་རེ་ཐློགས་མེད་

རབ་བསློམས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསློམ་པར་བ། །ཐམས་ཅད་གཟུགས་སུ་

རྣམ་བསློམས་ནས། །རློ་རེ་ཚིག་གི་བརྫུན་སྨྲ་བས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གནས་རྣམས་

དང༌། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསླུ་བར་བ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ནམ་

མཁའི་གསུང་སེ་དྲི་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་བློ་ཅན་ཀུན་གི་གསང༌། །སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་བཤད། །འདི་ནི་དམ་ཚིག་འགུགས་པའི་རིགས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་དེ། དློན་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་དུ་སྤློ་བར་བའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེ་མི་

ཕེད་གསུམ་རྒྱལ་གནས། །རློ་རེ་དངློས་གྲུབ་རབ་སློན་པས། །གསུང་ནི་འདི་སད་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །དམ་ཚིག་དཀིལ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

འཁློར་བསློམ་པར་བ། །དཀློན་མཆློག་དཔལ་ནི་རབ་བསློམས་ཏེ། །གཟུགས་རྣམས་

ཀུན་གིས་འདི་དག་དགང༌། །རྩུབ་པའི་ངག་ལ་སློགས་པ་ནི། །བསེན་ན་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་བཀློད་

པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ནས་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་རློ་རེ་དཔལ་ལ་

སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས། ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་

ཅིང་རད་དུ་གྱུར་ནས། རློ་རེའི་ཚིག་འདི་སད་ཅེས་སྨྲས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཤིང་འཇིག་

རེན་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་གི་ནང་དུ། འདི་ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཚིག་གི་ལམ། རློ་རེའི་ཚིག་འདི་ཅིའི་སད་དུ་གསུང༌། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་

ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གི་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་མློ་སད་ཀི། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་རློ་རེ་དཔལ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ། དམན་

པའི་འདུ་ཤེས་དང༌། སད་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ལྟ་བུ་འང་མ་སྐྱེད་ཅིག །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

རིགས་ཀི་བུ། འདི་ལྟ་སེ། སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་ནི་སྤློད་པའི་མཆློག་གློ །འདི་ལྟ་སེ། 

སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤློད་པའློ། །རིགས་ཀི་བུ། འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་སློང་བ་སེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་ནམ་



  36  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

མཁའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའློ། །ཆློས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་འདློད་པའི་ཁམས་ན་

མི་གནས། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་མི་གནས། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་མི་གནས། 

འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་ལ་འང་མི་གནས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་

ལྟར་རེས་སུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་དློན་གི་དབང་དེ་ལྟ་བུ་

མཁེན་ཅིང༌། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་མཁེན་ནས་ཆློས་འཆད་པར་མཛད་

དློ། །རིགས་ཀི་བུ། དེ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ཚིག་ངེས་པར་བརློད་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་དམ་ཚིག་དེ་དག་རེས་སུ་རིག་པར་བའློ། །རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། 

གཙུབ་ཤིང་དང༌། གཙུབ་སན་དང༌། མིའི་ལག་པ་བསྐྱློད་པའི་རྐེན་གིས་དུ་བ་འབྱུང་

ཞིང་མེ་འབྱུང་བར་འགྱུར་མློད་ཀི། མེ་དེ་འང་གཙུབ་ཤིང་ལ་འང་མི་གནས། གཙུབ་

སན་ལའང་མི་གནས། མིའི་ལག་པ་བསྐྱློད་པ་ལའང་མི་གནས་སློ། །རིགས་ཀི་བུ། དེ་

བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འགློ་བ་དང༌། འློང་པ་

ལ་སློགས་པ་རེས་སུ་རིག་པར་བའློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ངློ་

མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ནས། ངམ་ཞིང་མིག་གདངས་ཏེ་ཚིག་འདི་སད་ཅེས་སྨྲས་

སློ། །རད་བྱུང་ཆེན་པློའི་ཆློས་རྣམས་ནི། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་མཚུངས་པ་དང༌། །རྣམ་

པར་མི་རློག་དག་པ་ལས། །ཀུན་རློབ་ཏུ་ཡང་བཤད་པ་མཚར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། 

དློན་དམ་པའི་དག་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་གི་དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་སེ་དགུ་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་འདུས་ཏེ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་པར་རློགས་པར་བང་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཆུབ་པ་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཕག་

བཙལ་སེ། འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །དེ་ཉིད་སྔགས་སིང་ཀུན་བསྡུས་པ། །སྐུ་དང་

གསུང་ཐུགས་གསང་བར་བསྒགས། །དངློས་གྲུབ་ཆེན་པློའི་ཚུལ་གི་མཆློག །ཡང་

དག་བཅློམ་ལྡན་བཤད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཉློན་མློངས་ཀུན་གི་

རྒྱ་མཚོ་གཙོ། །འབར་བ་དྲག་པློ་སྤན་ཡངས་པས། །གསུང་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རྣམས་ནི། །རྣམ་པར་མི་རློག་མི་དམིགས་པ། །གང་

ནའང་མི་གནས་མཉམ་པ་ཉིད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེར་སློམ། །དེ་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྔགས་

ཀི་ཚུལ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

བཅློམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་

པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རིག་པ་བེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སློང་དུ་མ་དང་

ཐབས་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་བ་བ་ལ་རློལ་པ་སློན་པར་མཛད་དེ། 

ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཀས་པར་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་རྣམས་

ཀིས་རློལ་ཅིང༌། དགེས་པར་ཡློངས་སུ་སྤློད་པ་ཡློད་ཀང༌། དེ་དག་སྔགས་སྤློད་པ་ལ་

མངློན་པར་བརློན་པ་རྣམས་ལ། ཀེ་མ།  འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྔགས་ཀི་སྤློད་པའི་ཚུལ་གིས་ཆློས་རློགས་པར་གྱུར་ཏློ་སམ་ནས་སྤན་རས་ཀིས་

མི་འཚོ་སེ། དེ་བས་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་ལ་སྤན་རས་ཀིས་བཙའ་བའི་ཕིར། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌།  གསུང་དང༌།  ཐུགས་རློ་རེའི་གསང་བ། 
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སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པློ་ཀུན་དུ་བསྐུལ་བར་བེད་པ་ཞེས་བ་བ། རབ་ཏུ་གསང་

བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ལ་

དམིགས་པ། རློ་རེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་

ལ་དམིགས་པ། ཆློས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་དམ་

ཚིག་ལ་དམིགས་པ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཚིག་གི་

ལམ་ངེས་པར་བརློད་པས་སྔགས་བསྡུས་པ་འདི་ལྟ་བུ་གསུངས་སློ།  །ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ།  དེ་

ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པ་ཀུན། །རབ་ཏུ་

འདར་ཞིང་བརྒྱལ་པར་གྱུར། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རེས་སུ་དྲན། །

དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་དམ་

ཚིག་འདི་གསུངས་སློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །བཀློད་པའི་

དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །དེ་ཡི་དབུས་གནས་ཡི་གེ་ཧཱུཾ། །རང་གི་གཟུགས་སུ་

རབ་ཏུ་བརག །རློ་རེའི་འློད་ཟེར་ཆེར་འབར་བ། །རྣམ་པར་འཕྲློ་བ་བསམ་པར་

བ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །དྲངས་པར་དེ་ཡིས་རྣམ་བསློམས་ན། །དེ་

མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

རྒྱལ་པློ་ཆེ། །ཀུན་གི་གཙོ་བློ་དབང་ཕྱུག་མཆློག །རང་གི་དཀིལ་འཁློར་རང་རློ་

རེས། །བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཚུལ་དུ་འགྱུར། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །སིང་པློ་རློ་རེ་བསྡུས་པ་ཡིན། །རང་སྔགས་སྐྱེས་བུར་བསློམས་ན་ནི། །གནས་

བཞི་རྣམས་སུ་གཟུགས་ཀི་ཚུལ། །ཞལ་གསུམ་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཁ་དློག་

གསུམ་དུ་རབ་ཏུ་སློམ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

སྩལ་ཏློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་རློ་རེ་མཆློག་གི་གསང་བའློ། །སིང་གའི་དབུས་སུ་ཕྲ་མློ་

ཡི། །དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་བསམ་པར་བ། །ཡི་གེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚིག །དེ་ཡི་

དབུས་སུ་བསམ་པར་བ། །རློ་རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་པ། །རག་ཏུ་སྦྱློར་བས་བསློམ་པར་

བ། །རློ་རེ་ཀློ་བའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་གསུམ་རྣམས་བསློམ་པར་བ། །དེ་ཡིས་སིང་

གར་བརབ་བས་ཏེ། །ལ་རྣམས་ཇི་སེད་བསྐུལ་བར་བ། །འདི་ནི་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རབ་བསྒྲུབ་པའློ། །རློ་རེ་པདློའི་རིགས་ལ་སློགས། །རློ་རེ་

ཀློ་བ་རྣམ་བསློམ་ཞིང༌། །སིང་ག་རུ་ནི་བསྐུལ་བར་བཤད། །འདི་ནི་རློལ་མློའི་འབྱུང་

བ་སེ། །རློ་རེ་ཡི་ནི་ཚུལ་མཆློག་འདི། །ཞག་བདུན་བར་དུ་བས་ན་ནི། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་

ཅན་གི་གསང༌། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །མཆློག་སྩློལ་བ་དག་རྣམ་

པར་གཟིགས། །ཡིད་ནི་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་གྱུར་ནས། །ཡིད་ལ་མགུ་ཞིང་དགའ་གྱུར་

པའི། །དངློས་གྲུབ་རྒྱ་ཆེན་སེར་བར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས། །སྔགས་ཀི་སྤློད་པའི་མཆློག་སྒྲུབ་པས། །རློངས་པས་འདའ་བར་བས་ན་

ནི། །དེ་ཡི་སློག་ནི་དེར་ཟད་འགྱུར། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེ་གསུམ་གི་

སློན་པ་མཆློག །འཇིག་རེན་གསུམ་མཆློག་རློ་རེ་གཙོས། །གསུང་ནི་འདི་སད་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །སྔགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཇི་སེད་པ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་རློགས། །དབང་པློ་

གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་བརག་པར་བ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི། །སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་སློམ་པའློ། །རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཞུགས་པ་

ལ། །རློ་རེའི་སྦྱློར་བ་རབ་བསློམ་ཞིང༌། །ཆགས་ལ་ཆགས་པས་བལྟ་བར་བ། །འདི་ནི་

དམ་ཚིག་དཀིལ་འཁློར་རློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཀུན་གི་སས། །ཐམས་ཅད་དབང་བསྐུར་སངས་རྒྱས་གཙོས། །གསུང་ནི་འདི་སད་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་ན། །བུད་མེད་ཇི་སེད་ཡློད་པ་

ཀུན། །ཕག་རྒྱ་ཆེ་སློགས་སྤློར་བ་ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཉེ་པར་སྤད། །བེ་བ་

གངས་མེད་རློ་རེ་འཛིན། །སངས་རྒྱས་གནས་ནི་དེར་སྤློ་བ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་བང་

ཆུབ་ཀི་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རློ་རེ་གསུམ་པློ་མཁའ་འདྲ་བའི།  

།བང་ཆུབ་འདི་ཡིས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའི་ཚེ་དེས་འཐློབ།  །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་སྔགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་

ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྔགས་ཀི་རློ་རེ་རིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལེའུ་འདི་གསུངས་སློ། །རློ་རེ་གསུམ་

ཡིག་སྔགས་ཀི་མཆློག །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམ་སློམ་པ། །བང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཐློབ་པའི་

ཕིར། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དག་གིས་བ། །ༀ་ནི་ཡེ་ཤེས་སིང་པློ་སེ། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་ཐློབ་

བེད་པའློ། །ཨཱཿ ནི་བང་ཆུབ་བདག་མེད་པ། །རློ་རེ་གསུང་ནི་ཐློབ་བེད་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཉིད་དེ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་ཐློབ་པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་སྔགས་ཀི་སྐྱེས་བུས་དེ་

སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར། །དཀིལ་འཁློར་རློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

རེ་ཀུན་སྐྱེས་བསམ། །རློ་རེའི་སྤིན་ནི་འཕྲློ་བསྐྱེད་པ། །དེ་རུ་ཡི་གེ་བྷྲུཾ་བསམ་མློ། །དེ་

ལ་འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེའི་སིང་པློའློ། །བྷྲུཾ། རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་

པར། །ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བསློམ། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་

པར། །ཡི་གེ་ༀ་ནི་རྣམ་པར་བསམ། །ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །ཡི་

གེ་ཨཱཿ ནི་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཡི་གེ་བྷྲུཾ་གིས་གནས་བསློམས་ཏེ། །རློ་རེ་གསུམ་འབྱུང་

བསློམ་པར་བ། །སིང་པློ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་མཉེས་

བེད་པ། །ༀ་ནི་སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་མཆློག །ༀ་ཨཱཿ ནི་སངས་རྒྱས་གསུང་གི་

ལམ། །ཨཱཿ ཧཱུཾ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀི་འཇིངས། །ཧཱུཾ། བང་ཆུབ་ཚུལ་མཆློག་འདི་ཡིན་

ཏེ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རབ་བསྒྲུབ་པ། །ཡེ་

ཤེས་རློ་རེས་སྤྲུལ་པ་སེ། །སངས་རྒྱས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འབྱུང༌། །འདི་དག་སངས་

རྒྱས་སྐྱེས་བུ་སེ། །སྔགས་ཀི་རིག་པ་ཞེས་ཀང་བསྒགས། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་

བསློམས་པའི། །དམ་ཚིག་དག་གིས་རློགས་པར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌།  གསུང་དང༌།  ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

རློ་རེ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དབེན་ཞིང་རབ་ཏུ་

ཉམས་དགའ་བར། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་ཀུན་བརམས་ན། །རློ་རེ་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས། །ཟླ་བ་ཕེད་ཀིས་ངེས་པར་འགྲུབ། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

ནི། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་བསམས་ཏེ། །རང་གི་སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་བསྐྱེད། །ཡི་

གེ་ༀ་ནི་སིང་གར་བཞག །འློད་ཟེར་ལྔ་ཡི་སྤིན་ཆེན་པློ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མཆློག་

ཏུ་སློམ། །འདི་ཡིས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ། །རློ་རེ་རྣམ་སྣང་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར། །ཡེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཤེས་ལྔ་ལྡན་བསེན་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་འདྲ་བའི་མདློག །རློ་རེ་སལ་པ་གསུམ་

དུ་གནས། །ཟླ་བ་ཕེད་ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་རློ་རེ་གསང་

བས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེའི་འློད་

ཟེར་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་

མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ། །རང་གི་སྔགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་བསྐྱེད། །ཨཱཿ ནི་ངག་གི་

ལམ་བཞག་སེ། །ཁ་དློག་ལྔ་ཡི་པད་ཆེ། །འཇིག་རེན་དབང་མཆློག་བསློམས་པ་

ཡིས། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་རློགས་བས་ཏེ། །ཚིག་གིས་དམ་ཚིག་ལྔ་ཡི་མཆློག །ཆློས་

ཀི་ཚིག་གི་ལམ་གནས་པ། །རློ་རེ་ཆློས་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་

བསེན་ན་ནི། །རློ་རེ་སལ་པ་གསུམ་དུ་གནས། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེའི་གསུང་

གསང་བས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་

སུ་བསམ། །རང་སྔགས་སྐྱེས་བུ་རློགས་བས་ལ། །སེམས་ལ་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གནས་

པ། །དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཁ་དློག་རྣམ་ལྔར་བསློམ་པར་བ། །རློ་རེ་ཀུན་དང་

རྒྱལ་བའི་གནས། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དག་གིས་བ། །སློན་པ་རློ་རེའི་ཐུགས་འདྲ་བ། །ཡེ་

ཤེས་ཡློན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བསེན་ན་ནི། །རློ་རེ་སལ་པ་གསུམ་

དུ་གནས། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེའི་ཐུགས་གསང་བས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་

རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཡེ་ཤེས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི། །རློ་རེ་ཆེན་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པློ་བསློམ་པར་བ། །ལུས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཁཾ་དམིགས་ན། །རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་མཉམ་

འགྱུར། །ཁཾ། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །ཡང་དང་ཡང་དུ་མཆློད་པ་

དང༌། །སལ་བ་གསུམ་དུ་དམ་ཚིག་གནས། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་གཟིགས་མི་

འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའ་རློ་རེ་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་མི་སྣང་པ་འབྱུང་བ་བཀློད་པའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི། །རང་སྔགས་སྐྱེས་བུ་རབ་བསམས་

ནས། །སིང་གར་རློ་རེ་ཧཾ་ཞེས་པ། །བཞག་སེ་འློད་ཟེར་རྣམ་པར་སློམ། །ཧཾ། འཇམ་

དཔལ་དམ་ཚིག་ལློངས་སྤློད་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཅན། །ས་བཅུ་དག་ལ་

གནས་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་དེ་འགྱུར་རློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཟླ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །འློད་ཟེར་འབར་བའི་ཡི་

གེ་�ྣཱ�། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་བསམ། །མཚོན་མཆློག་རློ་རེའི་ལུས་ངག་

གིས། །རློ་རེའི་སྐུ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །�ྣཱ�། ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་གི་བཀློད་

པའི་གནས་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །སངས་རྒྱས་མངློན་ཤེས་དམ་ཚིག་

མཆློག །རློ་རེ་འཆང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སངས་

རྒྱས་མངློན་ཤེས་མཆློག་སྒྲུབ་པའློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་

པར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་བསློམས་

ལ། །ཡེ་ཤེས་ༀ་ནི་བསློམ་པར་བ། །ༀ། རློ་རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བསློམས་པས། །མི་

བསྐྱློད་རློ་རེ་གསུམ་འདྲར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་པས་དེ་སད་
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ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །མི་བསྐྱློད་པ་ཡི་སྐུ་འདྲ་དང༌། །གསུང་དང་ཐུགས་མཆློག་འདྲ་

བ་འཛིན། །འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་བསྐྱློད་རློ་རེས་མཆློད་པར་

འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་མི་བསྐྱློད་པའི་སྐུ་དང་མཉམ་པར་མངློན་པར་འབྱུང་བའི་

དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་

ནི། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་འློད་བཟང་བསམ། །ནམ་མཁའི་རློ་རེ་རབ་བསློམས་

ལ། །རིན་ཆེན་ༀ་ནི་བསམ་པར་བ། །ༀ། རློ་རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བསློམས་པས། །རློ་

རེ་གསུམ་དཔག་མེད་འདྲར་འགྱུར། །ལུས་དང་ངག་སེམས་རློ་རེ་ཡིས། །དཀློན་

མཆློག་དཔལ་གི་འློད་དང་འདྲ། །དེ་ནི་བདག་མེད་བང་ཆུབ་དང༌། །ཡེ་ཤེས་གསང་བ་

འདིར་གནས་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རློ་རེ་དཀློན་མཆློག་

དཔལ་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རིན་པློ་ཆེའི་དམ་ཚིག་ལློངས་སྤློད་པ་རློ་

རེའི་ཚུལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་ནི། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

བསམ། །འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་རབ་བསློམས་ལ། །ཆློས་ཀི་ༀ་ནི་བསློམ་པར་

བ། །ༀ། རློ་རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བསློམས་པས། །རློ་རེ་གསུམ་དཔག་མེད་འདྲར་

འགྱུར། །ལུས་དང་ངག་སེམས་རློ་རེ་ཡིས། །འློད་དཔག་མེད་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །དེ་

ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཐེག་ཆེན་ལམ་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་རློ་རེ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཡློན་ཏན་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་རློ་རེ་འློད་ཀི་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་

དབུས་སུ་ནི། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བསམ། །རློ་རེ་པད་ལ་བསློམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ལ། །དམ་ཚིག་ༀ་ནི་རབ་ཏུ་བསློམ། །ༀ། རློ་རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བསློམས་པས། །རློ་

རེ་གདློན་མི་ཟ་བར་འགྱུར། །ལུས་དང་ངག་སེམས་རློ་རེ་ཡིས། །རློ་རེ་ཐློགས་མེད་འདྲ་

བའི་འློད། །དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མཚོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་དློན་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་གདློན་མི་ཟ་བས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །གདློན་

མི་ཟ་བའི་དམ་ཚིག་འློད་ཟེར་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཆློག་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། །

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་ནི། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

བསམ། །རློ་རེ་སྣང་མཛད་རབ་བསློམས་ལ། །སྐུ་གསུམ་ༀ་ནི་རབ་ཏུ་སློམ། །ༀ། རློ་

རེ་དམ་ཚིག་གསུམ་བསློམས་པས། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མཉམ་པར་འགྱུར། །ལུས་

དང་ངག་ཡིད་རློ་རེ་ཡི། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འདྲ་བའི་འློད། །དེ་ནི་ཡེ་ཤེས་རློགས་

བང་ཆུབ། །སྐུ་གསུམ་མི་ཕེད་སྒྲུབ་བེད་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཀི་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ལུས་དང༌།  ངག་དང༌།  ཡིད་དམིགས་

པ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །རྣམ་པར་དབེན་པའི་

རི་བློ་དང༌། །ཀླུང་དང་འབབ་ཆུ་རྣམས་དང་ནི། །དུར་གི་ཁློད་ལ་སློགས་པར་

ཡང༌། །བསམ་གཏན་བསྡུས་པ་འདི་དག་བསློམ། །མི་བསྐྱློད་ཡེ་ཤེས་དག་ལ་

སློགས། །རློ་རེ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་དུ་བསམ། །མངློན་ཤེས་ལྔ་པློའི་སྦྱློར་པ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་མཆློག་གི་གནས་སུ་བསློམ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་

པློའི་རློ་རེ་མངློན་པར་མཁེན་པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རློ་རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་

པ། །འབར་བ་ལྔ་ཡིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །གནས་ལྔ་དག་ཏུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་
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མངློན་ཤེས་འདྲ་བར་འགྱུར། །མེ་སག་མང་པློ་འཁྲུག་པ་ཡི། །རང་སྔགས་འཁློར་ལློ་

བསློམ་པར་བ། །རློ་རེ་ལྔ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་མངློན་ཤེས་འདྲ་བར་འགྱུར། །རློ་རེ་

ནམ་མཁའི་དཀིལ་ཉིད་དུ། །འཁློར་ལློ་སངས་རྒྱས་འབར་འློད་འདྲ། །སངས་རྒྱས་

འཇུག་པར་རབ་བསློམས་ན། །སངས་རྒྱས་གནས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །སངས་

རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །བདག་གི་ལུས་ལ་སྣང་མཛད་བཞག །སིང་

གར་ཡི་གེ་ༀ་བསམས་ལ། །སྔགས་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསློམ། །འགློག་པའི་རློ་རེ་

སེམས་ཉིད་དུ། །གང་ཚེ་དེ་ལ་སྐྱེ་འགྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་མཆློག་འཛིན་

པ། །ཡིད་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ལྟ་བུར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་

གནས་པར། །རློ་རེ་མི་བསྐྱློད་རབ་ཏུ་བསློམ། །སིང་གར་ཡི་གེ་ཧཱུཾ་བསློམས་

ནས། །སེམས་ནི་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་བཞག །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་

གནས་པར། །ཚེ་དཔག་མེད་པ་རབ་ཏུ་བསློམ། །སིང་གར་ཡི་གེ་ཨཱཿ བསམས་ཏེ། །རློ་

རེ་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་བཞག །འདི་ནི་དམ་ཚིག་མཆློག་གི་མཆློག །རློ་རེ་མི་ཕེད་

གསུམ་བསློམ་པ། །འགློག་པའི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་

འགྱུར་བ། །རློ་རེ་ནམ་མཁའི་དབིངས་གནས་པར། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་

པར་བ། །ལུས་ངག་སེམས་ལ་ཡི་གེ་ༀ། །བསམས་ན་དེ་ནི་སལ་པར་གནས། །རློ་རེ་

ནམ་མཁའི་དབིངས་གནས་པར། །ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །ལུས་ངག་

སེམས་ལ་ཡི་གེ་ཨཱཿ ། །བསམས་ན་དེ་ནི་སལ་པར་གནས། །རློ་རེ་ནམ་མཁའི་

དབིངས་གནས་པར། །རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །ལུས་ངག་སེམས་ལ་ཡི་

གེ་ཧཱུཾ། །བསམས་ན་དེ་ནི་སལ་པར་གནས། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་གསུམ་གི་རློག་



  47  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པའི་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་རློ་རེ་

ཡི། །རྣལ་འབློར་འདིར་གྱུར་ཕིན་ཆད་ནི། །ཀློག་གམ་ཡང་ན་སེམས་ཀང་རུང༌། །དེ་

ཡང་རློ་རེ་འཛིན་འདྲར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌།  གསུང་

དང༌།  ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས།  དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློ་རེའི་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་མཆློག་གི་ལེའུ་སེ་

བཅུ་གཅིག་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །བསྐྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མཆློག་སྒྲུབ་པ། །དམ་ཚིག་

དེ་ཉིད་རློ་རེ་གསུམ། །རློ་རེ་གསུང་གིས་བཀའ་སྩལ་པ། །མཁའ་དང་མཚུངས་པར་

མཉམ་གྱུར་པ། །རྣམ་པར་མི་རློག་ངློ་བློ་ཉིད། །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་དག་པ་

ལས། །རློལ་མློ་འདི་དག་རབ་ཏུ་བསློམ། །དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་སུ། །མེ་ཏློག་

འབས་བུ་སློགས་ཀིས་བརྒྱན། །རི་བློ་དབེན་པའི་ས་ཕློགས་སུ། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་བསྡུས་པ་སྒྲུབ། །མཾ། ལུས་དང་ངག་སེམས་རློ་རེ་ལ། །རློ་རེ་འཇམ་པ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །ལུས་དང་ངག་སེམས་ལ་སྤློས་པས། །རློ་རེ་འཇམ་པ་འདྲ་བར་འགྱུར། །དཔག་

ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁློན་ཙམ་དུ། །རློ་རེ་འབར་བའི་འློད་དག་གིས། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་

བརྒྱན་པ་ཡི། །དག་པའི་བདག་ཉིད་སྣང་བར་འགྱུར། །ཚངས་པ་དྲག་པློ་ལ་སློགས་

ལས། །ནམ་ཡང་མཐློང་བར་མི་ནུས་སློ། །རློ་རེ་འཇམ་པ་མཆློག་གི་དམ་ཚིག་མི་སྣང་

བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་ལས་བྱུང༌། །བཤང་གཅི་དམ་

ཚིག་ལྔ་རྣམས་ནི། །ལྕགས་གསུམ་ལས་བྱུང་ལྡན་བས་ཏེ། །ཁར་བཅུག་ནས་ནི་

བསློམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་ཕེད་པའི། །ཐུགས་ནི་དེ་རུ་རབ་བསློམས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ནས། །རློ་རེ་འཇམ་པའི་འློད་འདྲ་བར། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་འགྱུར་རློ། །འཁློར་ལློ་འློད་འཕྲློ་

མདངས་མཆློག་ཅན། །རང་གི་སྔགས་ཀིས་རབ་བསློམས་ནས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་བཞུགས་པའི་གནས། །བསློམས་ནས་སངས་རྒྱས་འདྲ་བར་འགྱུར། །རི་རབ་

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི །རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སེད་ཡློད་པ་ཡི། །རློ་རེ་འཛིན་དང་འདྲ་བ་ཀུན། །དེ་

ཡི་རེས་སུ་འབང་བར་འགྱུར། །འཁློར་ལློའི་དམ་ཚིག་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཏློ། །རློ་རེ་ཆེན་པློ་རང་སྔགས་ཀི། །དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་རབ་བསློམས་ནས། །རློ་

རེ་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་པར། །བསམས་ན་རློ་རེ་འདྲ་བར་འགྱུར། །རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་

དྲུག་གི །རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སེད་ཡློད་པ་ཡི། །དེ་སེད་ཀི་ནི་བུད་མེད་རྣམས། །ཡློན་ཏན་ཅན་

གི་གནས་སུ་འགྱུར། །དྲག་པློ་དག་གིས་ཕག་བས་པ། །ཁམས་གསུམ་རློ་རེ་ཆེན་པློར་

འགྱུར། །རློ་རེ་དམ་ཚིག་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །པད་ཆེན་པློ་འདབ་བརྒྱད་

ལ། །རང་སྔགས་རློ་རེ་བསམས་ནས་སུ། །ཆློས་རྣམས་ཀུན་གི་གནས་ཡིན་

པར། །བསམས་ན་ཆློས་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གི །རྡུལ་ཕྲན་

ཇི་སེད་ཡློད་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་མཆློད་མཆློག་དཀིལ་འཁློར་དུ། །དག་པའི་བདག་

ཉིད་འཇློག་པར་བེད། །པདློ་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རབ་བསེན་ན། །བསལ་པ་གསུམ་དུ་ཡུན་དུ་གནས། །ཕློགས་

བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་གསུམ་ལ་བསེན་བཀུར་བེད། །འློད་

ཟེར་ལྔ་ཡི་མདློག་འདྲའི་འློད། །རང་གི་སྔགས་ཀི་རལ་གི་བསློམ། །མིག་ཡངས་ལག་

ན་ཐློགས་ན་ནི། །རློ་རེ་གསུམ་རིག་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གིས་རབ་

མཆློད་ཅིང༌། །ཚངས་དབང་ལ་མིན་ཕག་བས་པ། །སློང་གསུམ་ན་ནི་གཅིག་བུ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པ། །མི་མཆློག་གསང་བ་འཛིན་པར་འགྱུར། །གང་རྣམས་འདློད་དང་བསམ་པ་

དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེའི་ཐུགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང༌། །དེ་ལྟ་བུ་

ཡི་དངློས་གྲུབ་སེ། །རལ་གི་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ༀ་ནི་རིལ་བུ་ཙ་ན་ཀའི། །འབྲུ་ཚད་ཙམ་དུ་བསམས་ནས་ནི། །དབུས་སུ་རང་

གི་ལ་ཡི་གཟུགས། །བསམས་ཏེ་ཁར་བཅུག་རྣམ་བསློམས་ན། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

ཡང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འློད་འདྲར་འགྱུར། །ཉི་མ་ཤར་བའི་འློད་འདྲ་

ཞིང༌། །ཛམྦུ་ཆུ་བློའི་གསེར་གི་མདློག །ཨཱཿ ནི་རིལ་བུ་ཙ་ན་ཀའི། །འབྲུ་ཚད་ཙམ་དུ་

བསམས་ནས་ནི། །དབུས་སུ་རང་གི་ལ་ཡི་གཟུགས། །བསམས་ཏེ་ཁར་བཅུག་རྣམ་

བསློམས་ན། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་འློད་འདྲར་འགྱུར། །ཉི་མ་

ཤར་བའི་འློད་འདྲ་ཞིང༌། །ཛམྦུ་ཆུ་བློའི་གསེར་གི་མདློག །ཧཱུཾ་ནི་རིལ་བུ་ཙ་ན་

ཀའི། །འབྲུ་ཚད་ཙམ་དུ་བསམས་ནས་ནི། །དབུས་སུ་རང་གི ་ལ་ཡི ་

གཟུགས། །བསམས་ཏེ་ཁར་བཅུག་རྣམ་བསློམས་ན། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །རློ་

རེའི་སྐུ་དང་འློད་འདྲར་འགྱུར། །མཁའ་དབིངས་གསལ་བའི་དབུས་གནས་པར། །རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་རབ་ཏུ་བསློམ། །ལག་ཏུ་འཁློར་ལློ་རབ་བསློམས་ན། །འཁློར་ལློའི་

རིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར། །འཁློར་ལློ་ཆེན་པློའི་རིགས་བསློམས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་

སྐུར་ནི་རབ་སྦྱློར་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་རབ་སྒྲུབ་པ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དག་གིས་

བ། །མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར། །ཡེ་ཤེས་མི་བསྐྱློད་རབ་བསློམས་

ཏེ། །ལག་ཏུ་རློ་རེ་རབ་བསློམས་ན། །རློ་རེའི་རིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར། །རློ་རེ་ཆེན་

པློའི་རིགས་བསློམས་ཏེ། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རབ་སྦྱློར་ཞིང༌། །རློ་རེའི་མཆློག་འདི་སྒྲུབ་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ནི། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དག་གིས་བ། །མཁའ་དབིངས་རིན་ཆེན་དབུས་གནས་པར། །རིན་

ཆེན་རློ་རེ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ལག་ཏུ་རིན་ཆེན་རབ་བསློམས་ན། །རིན་ཆེན་རིག་པ་

འཛིན་པར་འགྱུར། །རིན་པློ་ཆེ་ཡི་རིགས་བསློམས་ནས། །རིན་ཆེན་སྐུར་ནི་རབ་སྦྱློར་

ཞིང༌། །རིན་ཆེན་མཆློག་འདི་སྒྲུབ་པ་ནི། །རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་དག་གིས་བ། །མཁའ་

དབིངས་ཆློས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཚེ་དཔག་མེད་པ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ལག་ཏུ་པདློ་

རབ་བསློམས་ན། །པདློའི་རིག་པ་འཛིན་པར་འགྱུར། །པདློའི་རིགས་ཆེན་བསློམས་

ནས་སུ། །ཆློས་ཀི་སྐུར་ནི་རབ་སྦྱློར་ཞིང༌། །པདློའི་མཆློག་འདི་སྒྲུབ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་

རློ་རེ་དག་གིས་བ། །མཁའ་དབིངས་དམ་ཚིག་དབུས་གནས་པར། །གདློན་མི་ཟ་བའི་

ཡེ་ཤེ་བསློམ། །ལག་ཏུ་རལ་གི་རབ་བསློམས་ན། །རལ་གིའི་རིག་པ་འཛིན་པར་

འགྱུར། །དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རིགས་བསློམས་ནས། །ཐློགས་མེད་དམ་ཚིག་རབ་སྦྱློར་

ཞིང༌། །དམ་ཚིག་མཆློག་འདི་སྒྲུབ་པ་ནི། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དག་གིས་བ། །རེ་གསུམ་ཡེ་

ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་སློགས། །རློ་རེ་ཁད་པར་གིས་བསྒྲུབས་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

སྒྲུབ་པ་ཡིས། །བསམ་གཏན་དེས་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་

ཚིག་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

ལམ་གི་བཞི་མདློའམ་ཤིང་གཅིག་དྲུང༌། །མཚན་མ་གཅིག་དང་ཞི་གནས་

སུ། །རློ་རེ་དགུག་པའི་ཁད་པར་གིས། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རག་ཏུ་སྒྲུབ། །སྦྱློར་གསུམ་རློ་

རེ་ཅན་རྣམས་ཀི། །སྦྱློར་གསུམ་སྔགས་ཀི་སྐྱེས་བུ་བསམ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བློ་

ལྡན་གི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཀློ་བ་བཏང༌། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་གནས་

པ། །སངས་རྒྱས་དགུག་པ་དམ་པ་ཡིན། །དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་ཕློགས་བཅུ་པ། །རློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

རེས་བཀུག་ནས་ཉེ་བར་སྤློད། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་རློ་རེ་དམ་ཚིག་དགུག་པའི་

ཆློ་གའློ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འཁློར་ལློ་ཆེ། །རློ་རེ་པདློ་ལ་སློགས་པས། །རྒྱལ་

གནས་ལྕགས་ཀྱུ་བསམས་ནས་ནི། །དམ་ཚིག་དགུག་མཆློག་ཀློ་བས་བ། །ཁམས་

གསུམ་གི་དམ་ཚིག་དགུག་པའློ། །རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་ལྡན་པའི། །སངས་

རྒྱས་སྐུ་ནི་རྣམ་བསློམས་ལ། །ལག་ཏུ་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཀི། །སྐྱློ་བ་ལ་སློགས་

རབ་ཏུ་བསློམ། །འདི་དག་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དེ་ནི་གནས་ལས་བེད་པར་

འགྱུར། །རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་ལྡན་པའི། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རྣམ་བསློམས་ལ། །རློ་

རེའི་སྦྱློར་བས་ལྕེ་བསློམས་ན། །རློ་རེའི་གསུང་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །རྣམ་པའི་མཆློག་

རྣམས་ཀུན་ལྡན་པའི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་རྣམ་བསློམས་ལ། །ལག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་

བསམས་ནས་ནི། །རློ་རེ་དང་ནི་འདྲ་བར་འགྱུར། །གསང་གསུམ་དམ་ཚིག་མཆློད་

པའི་མཆློག །མཆློད་པས་མཆློད་ནས་རབ་ཏུ་སྒྲུབ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །གསང་བའི་སིང་པློ་བསྡུས་པ་ཡིན། །བཅློམ་ལྡན་འདས་གསང་བ་ཆེན་པློའི་དམ་

ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །

ཤ་ཆེན་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི། །རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་བསྒྲུབ་པར་

བ། །བཤང་གཅི་དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ནི། །རིག་པ་འཛིན་པའི་གཙོ་བློར་

འགྱུར། །གང་པློའི་ཤ་ཡི་དམ་ཚིག་གིས། །མངློན་ཤེས་ལྔ་དག་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ར་

ཤ་དག་གི་དམ་ཚིག་གིས། །མི་སྣང་བ་ཡི་བདག་པློར་འགྱུར། །ཁི་ཤ་དག་གི་དམ་

ཚིག་གིས། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བ་ལང་ཤ་ཡི་དམ་ཚིག་

གིས། །རློ་རེ་དགུག་པའི་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། །ཤ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མེད་ན་
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ཡང༌། །ཐམས་ཅད་བསམས་པས་རྣམ་པར་བརག །རློ་རེ་སྦྱློར་བ་འདི་བས་ན། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་བིན་གིས་རླློབ། །རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་ལྡན་པ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཅན། །སིང་གར་ཡེ་ཤེས་དམ་ཚིག་དང༌། །དབུ་རྒྱན་རློ་རེ་མཆློག་

འཛིན་པ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉེས་གྱུར་པ། །དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་བ་བ་

ནི། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་མཆློག །དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་རབ་ཏུ་

བ། །དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རློ་རེར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ལྕེ་ཡི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་མཆློག །རློ་རེ་ཅན་གིས་ཧཱུཾ་བསློམས་ཏེ། །བདུད་རི་ལྔ་

ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཐློས་ན་རློ་རེ་གསུམ་ཐློབ་འགྱུར། །ཨཱཿ དང་ༀ་གི་དམ་ཚིག་

ཀང༌། །འདི་ནི་རློ་རེའི་ཚུལ་མཆློག་སེ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་མི་ཕེད་འདྲ་

བར་འགྱུར། །རློ་རེའི་དམ་ཚིག་བདུད་རི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །རློ་རེ་

དམ་ཚིག་དངློས་གྲུབ་མཆློག །སྐུ་གསུམ་རློ་རེ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཕློགས་བཅུའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི། །ནློར་བུ་ཡིད་བཞིན་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་

ཐམས་ཅད་དུ། །རློ་རེའི་བདག་ཉིད་སྣང་བར་བེད། །འཁློར་ལློའི་དམ་ཚིག་གྲུབ་པའི་

མཆློག །སངས་རྒྱས་སྐུ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །གངྒའི་བེ་སེད་ཐམས་ཅད་དུ། །གྲུབ་

པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་སྤློད། །དམ་ཚིག་དམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །རིག་པ་འཛིན་པའི་གཙོ་

བློར་འགྱུར། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རབ་བསློམས་པས། །ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་མཆློག་ཏུ་

འགྲུབ། །མི་སྣང་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །སློང་ཁམས་དག་ནི་སྣང་བར་བེད། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་ལས་འཕྲློག་པ་དང༌། །ལ་ཡི་བུ་མློ་མཆློག་ལ་སྤློད། །གངྒའི་བེ་སེད་སངས་

རྒྱས་རྣམས། །རློ་རེ་གསུམ་གི་གནས་བཞུགས་པ། །རང་ལག་སྐྱུ་རུ་ར་བཞག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བཞིན། །རློ་རེ་མིག་གིས་མཐློང་བར་འགྱུར། །གངྒའི་བེ་སེད་ཞིང་རྣམས་ན། །སྒ་

བསྒགས་པ་ནི་ཇི་སེད་པ། །མངློན་ཤེས་རྣ་བས་ཐློས་པ་ནི། །རྣ་བའི་དྲུང་ན་འཁློད་པ་

བཞིན། །གངྒའི་བེ་སེད་ཞིང་དག་གི །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སེམས་རྣམས་ནི། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀིས་མཚན་པ་ཡི། །རློལ་མློ་ལས་བྱུང་སེམས་རིག་འགྱུར། །བསལ་པ་

གངྒའི་བེ་སེད་དུ། །འཁློར་བ་དག་ན་གནས་པ་ཡི། །སྔློན་གི་གནས་ཀི་གཏན་ཚིག་

རྣམས། །ཞག་གསུམ་ལློན་པ་བཞིན་དུ་དྲན། །གངྒའི་བེ་མ་སེད་ཀི་ལུས། །སངས་

རྒྱས་སྤིན་ལ་སློགས་བརྒྱན་པ། །བསལ་པ་གངྒའི་བེ་སེད་དུ། །རློ་རེ་རྫུ་འཕྲུལ་མཆློག་

གིས་འགེངས། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་མངློན་པར་མཁེན་པས་དེ་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ལ་མངློན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ནི། །རློ་རེའི་སྤན་དང༌།  རློ་རེའི་སན་དང༌།  རློ་

རེའི་ཐུགས་དང༌།  རློ་རེའི་གནས་དང༌།  རློ་རེའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལློ། །སངས་རྒྱས་མངློན་

ཤེས་ལྔ་དློན་འགྲུབ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། །གངྒའི་བེ་སེད་གངས་

མེད་པའི། །འཁློར་གིས་ཡློངས་སུ་བསློར་ནས་སུ། །རློ་རེའི་སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་

ཀིས། །འཇིག་རེན་ཁམས་ཀུན་བགློད་པར་འགྱུར། །བསེན་པའི་དམ་ཚིག་སྦྱློར་བ་

དང༌། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བ་དང༌། །སྒྲུབ་པའི་དློན་གི་དམ་ཚིག་དང༌། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་

པློ་དག་དང་བཞི། །རློ་རེའི་བེ་བག་ཤེས་བས་ལ། །དེ་ནས་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་

བ། །བསེན་པའི་ཏིང་འཛིན་རབ་སྦྱློར་བ། །བང་ཆུབ་མཆློག་ནི་བསློམ་པར་བ། །ཉེ་

བར་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་མཆློག་ལ། །རློ་རེ་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་པར་སྤད། །སྔགས་ཀི་བདག་པློ་

བསློམས་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ནི་བསྐུལ་བར་གསུངས། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་བེད་པའི་
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ཚེ། །རང་སྔགས་རློ་རེ་ཅན་གི་གཟུགས། །དབུ་རྒྱན་ལ་ནི་བདག་པློ་བསམ། །ཡེ་ཤེས་

རློ་རེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བསེན་པའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རི་དག །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རག་

པར་བ། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་དློན་སྒྲུབ་

པའློ། །དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་དང༌། །རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབེན་བ་དང༌། །རི་བློ་

ནགས་འདབ་ཆུ་ངློགས་སུ། །རག་ཏུ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་

རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

ཡང་ན་རློ་རེ་བཞི་དག་གིས། །བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པས་བསེན་པ་བ། །སྐུ་

གསུམ་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་པ། །བསློམས་ན་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དུས་བཞི་

དག་ཏུ་རབ་སྦྱློར་བས། །བློ་དང་ལྡན་པས་གནས་ལྔར་ནི། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཡི་གེ་

ༀ། །བསློམས་ན་སློམ་པ་ཡིན་པར་བཤད། །ཞག་བདུན་དང་ནི་ཟླ་ཕེད་དང༌། །ཟླ་

གཅིག་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉིས། །རློ་རེ་དམ་ཚིག་བསྒྲུབ་ན་ནི། །དངློས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །ཞག་གངས་བེ་བག་རབ་བསྐུལ་བ། །ང་ཡིས་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་

བསན། །གསང་བ་མཆློག་ལས་བྱུང་བ་ལ། །ཟླ་བ་ཕེད་ཀིས་འགྲུབ་པར་གསུངས། །དེ་

ལ་འདི་ནི་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་སློམ་པའི་ཡུལ་ལློ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་འཛིན་དཔལ་དང་

ལྡན། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་འབེད་པ། །བིན་གིས་བརླབས་ཀི་གནས་བས་ཏེ། །རློ་རེ་

སྐུ་དང་ལྡན་པར་བ། །མི་ཕེད་རློ་རེ་གསུམ་བསློམས་པས། །ཕློགས་བཅུར་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །དེ་ལ་སྐུ་ཡིས་མཚན་པ་ཡི། །བིན་གིས་བརླབས་ཀིས་

གནས་མཛད་དློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པའི་སློམ་པའི་ཡུལ་ལློ། །ཆློས་ཀི་གསུང་ལམ་

དཔལ་དང་ལྡན། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་འབེད་པ། །བིན་གིས་བརླབས་ཀི་གནས་བས་
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ཏེ། །རློ་རེ་གསུང་དང་ལྡན་པར་བ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་བསློམས་པས། །ཕློགས་བཅུ་

ན་བཞུགས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །དེ་ལ་གསུང་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །བིན་གིས་བརླབས་

ཀིས་གནས་མཛད་དློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློའི་སློམ་པའི་ཡུལ་ལློ། །རློ་རེའི་

ཐུགས་འཛིན་དཔལ་དང་ལྡན། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་འབེད་པ། །བིན་གིས་བརླབས་

ཀིས་གནས་བས་ཏེ། །རློ་རེ་ཐུགས་དང་ལྡན་པར་བ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་བསློམས་

པས། །ཕློགས་བཅུ་ན་བཞུགས་སངས་རྒྱས་རྣམས། །དེ་ལ་ཐུགས་ལས་བྱུང་བ་

ཡིས། །བིན་གིས་བརླབས་ཀིས་གནས་མཛད་དློ། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

འམ། །ཡང་ན་ཆློས་ཀི་སེམས་དཔའང་རུང༌། །རློངས་པས་འདའ་བར་བེད་ན་

ནི། །ཚལ་པར་འགས་པར་གདློན་མི་ཟ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

དང༌།  གསུང་དང༌།  ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས།  དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་སྦྱློར་བའི་དམ་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་མཆློག་བསན་པའི་

ལེའུ་སེ་བཅུ་གཉིས་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་བདེ་གཤེགས་ཀུན། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་མཆློག་འཛིན་

པ། །སེམས་ཅན་ཀུན་དློན་ཡང་དག་འབྱུང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་

གིས། །ཐུབ་པ་དློན་ཀུན་རློ་རེ་ཅན། །སློན་པ་ཆེ་ལ་ཕག་བཙལ་ནས། །དམ་ཚིག་དེ་

ཉིད་མཁེན་པ་ལ། །མཆློད་དེ་རློ་རེའི་དབངས་འདི་གསུངས། །ཨེ་མའློ་སངས་རྒྱས་

ཚུལ་རེ་བཟང༌། །ཨེ་མའློ་བང་ཆུབ་ཚུལ་གི་མཆློག །ཨེ་མའློ་ཆློས་ཀི་ཚུལ་རེ་ཞི། །ཨེ་

མའློ་སྔགས་ཀི་ཚུལ་རེ་བརན། །མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ཆློས་རྣམས་ནི། །ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་ཁད་

པར་ཅན། །རྣམ་པར་མི་རློག་ཡང་དག་རིག །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་བཤད། །ཡིད་
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འློང་སྔགས་རྣམས་ཀུན་བསྡུས་པ། །རློ་རེ་བཟླས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །སྐུ་གསུམ་མི་ཕེད་

དཀིལ་འཁློར་དང༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་འགྱུར་བ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་

བསློམས་པའི། །རློ་རེ་བཟླས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བིན་གིས་

རླློབ། །རིགས་དང་གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐུ་དང༌གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་

མཚན། །གསང་སྔགས་ཟླློས་པ་དེ་རིང་གསུངས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གསན་པ་

དང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཅན། །སངས་རྒྱས་དུས་གསུམ་ལས་བྱུང་

རྣམས། །རློ་རེ་སྔགས་ཀི་རབ་བསློམས་པས། །ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་ཐློབ་འགྱུར་

བ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཤད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །ནམ་

མཁའ་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང༌། །བེད་སྐྱེད་དམ་པ་མཆློག་གི་གཙོས། །རློ་རེ་བཟླས་པ་

འདི་གསུངས་སློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ཀུན་བཟླས་པ་ནི། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་གིས་

མཚན། །རློ་རེ་དབེ་བ་གསུམ་གི་མཐར། །བཀློད་པ་རློ་རེ་གསུམ་ཞེས་བ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ། །སྤློ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དག་བ། །རློ་རེ་བཟླས་པ་འདི་ཡིས་

ནི། །རློ་རེ་གསུམ་གི་ཐུགས་འདྲར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས། །བསློམས་ནས་མཆློད་པའི་མཆློག་བརག་པ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེས་བས་ན་

ནི། །རློ་རེ་གསུམ་གི་ཐུགས་འདྲར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས། །བསམས་ནས་མཆློད་པའི་མཆློག་བརག་པ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེས་རབ་ཏུ་

བ། །འདི་ནི་བང་ཆུབ་མཆློག་ཐློབ་པའློ། །ཡང་ན་དབེ་བ་རྣམ་གསུམ་གིས། །སློ་སློ་

དག་ཏུ་སྤློ་བར་བ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་བདག་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་ཀིས་ཡང་

དག་སྤློ། །བརློད་ནས་རློ་རེ་སྤློ་བ་ནི། །རློགས་ནས་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བ། །འདི་ནི་ཡེ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཤེས་སྤན་ཕེ་བའི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཀུན་གི་ཡིན། །སྐུ་ཡི་རློ་རེ་རློགས་བང་

ཆུབ། །དངློས་དང་དངློས་མེད་རྣམ་དཔྱད་པ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཞེས་བ་བར་བཤད། །དེ་

ནི་སྐུ་ཡི་བཟླས་པར་བཤད། །གསུང་གི་དམ་ཚིག་རློགས་བང་ཆུབ། །སྒ་དང་སྒ་མིན་

རྣམ་དཔྱད་པ། །གསུང་གི་རློ་རེ་ཞེས་བཤད་དེ། །དེ་ནི་གསུང་གི་བཟླས་པར་

བཤད། །ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་རློགས་བང་ཆུབ། །གནས་པའི་རློ་རེ་རྣམ་དཔྱད་

པ། །ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཞེས་བ་སེ། །དེ་ནི་ཐུགས་ཀི་བཟླས་པར་བཤད། །དློན་གི་རེས་

འགློ་བཟླས་པ་ནི། །ངློ་བློ་ཉིད་མེད་བཟང་པློ་ཡིས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམ་

དཔྱད་པ། །དེ་ནི་རིན་ཆེན་བཟླས་པར་བཤད། །སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་ཐམས་ཅད་

དུ། །སྐུ་ཡི་སྤིན་རྣམས་སྤློ་བ་དང༌། །བཞུད་ཅིང་བློན་པ་རློ་རེའི་དློན། །དེ་ནི་ཐློགས་མེད་

བཟླས་པར་བཤད། །ཁློ་བློའི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །རང་གི་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་

གགས། །སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་ཐློས་པ། །དེ་ནི་ཁློ་བློའི་བཟླས་པར་བཤད། །འདློད་

པའི་དློན་གིས་མློས་གྱུར་པ། །ཀུན་ཏུ་སྐྱློབ་ཅིང་ཕན་པར་དགའ། །སེམས་ཅན་གཏི་

མུག་གནས་ལ་འཇློག །དེ་ནི་གཏི་མུག་བཟླས་པར་བཤད། །འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ལས་

བྱུང་ཚིག །ལུས་དང་ངག་སེམས་ལ་གནས་པའི། །སེམས་ཅན་འདློད་ཆགས་མཚོར་

གནས་བཞག །དེ་ནི་འདློད་ཆགས་བཟླས་པར་བཤད། །ཞེ་སང་རློ་རེ་ལས་བྱུང་

སེམས། །ལུས་དང་ངག་སེམས་ལ་གནས་པའི། །སེམས་ཅན་ཞེ་སང་གནས་ལ་

བཞག །དེ་ནི་ཞེ་སང་བཟླས་པར་བཤད། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་རློ་རེ་གསུམ། །དབུ་མ་

དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཅན། །དེ་ཉིད་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཡི། །བཟླས་པ་མ་ནིང་ཞེས་བ་འློ། །འདློད་

ཆགས་དེ་ཉིད་དློན་སློམ་པ། །རློ་རེ་བདག་པློ་ཐམས་ཅད་ནི། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

འདློད་པའི། །འདློད་ཆགས་བང་ཆུབ་རློགས་པར་མཛད། །རིག་པ་ཆེན་མློ་སྤན་ལ་

སློགས། །རག་ཏུ་འདློད་པའི་དློན་བརློན་པ། །འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་དག་གིས་ནི། །ཇི་

ལྟར་འདློད་པ་བསེན་ན་འགྲུབ། །གཏི་མུག་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ། །རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་

རློ་རེ་ཅན། །མ་ནིང་དག་གི་གནས་གྲུབ་པ། །དངློས་གྲུབ་དམ་པ་རབ་ཏུ་སེར། །ཁློ་བློ་

ཞེ་སང་གནས་ལས་སྐྱེས། །གསློད་ལ་རག་ཏུ་བརློན་པ་དག །སྒྲུབ་པ་མཆློག་གི་ཆློས་

ཅན་ལ། །གསློད་པའི་དློན་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་

པློའི་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

ཡེ་ཤེས་འཁློར་ལློ་ཅན་རྣམས་ཀི། །འཁློར་ལློ་སིང་གའི་དབུས་སུ་

བསློམ། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །དབུས་སུ་འཁློར་ལློའི་དློན་

བསློམ་མློ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཅན་རྣམས་ཀི། །རློ་རེ་སིང་གའི་དབུས་སུ་བསློམ། །རློ་རེའི་

དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །རློ་རེའི་སྔགས་དློན་བསློམ་པར་བ། །རིན་ཆེན་ཡེ་

ཤེས་ཅན་རྣམས་ཀི། །རིན་ཆེན་སིང་གའི་དབུས་སུ་བསློམ། །རིན་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་

དབུས་གནས་པར། །རིན་ཆེན་སྔགས་དློན་བསློམ་པར་བ། །པདློ་ཡེ་ཤེས་ཅན་རྣམས་

ཀི། །པདློ་སིང་གའི་དབུས་སུ་བསློམ། །ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་

པར། །པདློའི་སྔགས་དློན་བསློམ་པར་བ། །རལ་གི་ཡེ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ཀི། །རལ་གི་

སིང་གའི་དབུས་སུ་བསློམ། །དམ་ཚིག་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །རལ་གིའི་

སྔགས་དློན་བསློམ་པར་བ། །དཀིལ་འཁློར་ཀུན་གི་ངློས་རྣམས་སུ། །སངས་རྒྱས་ལྔ་

རྣམས་དགློད་པར་བ། །འློད་ཟེར་ལྔ་ཡི་བེ་བག་གིས། །སྤློས་ན་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྤློ་བ་ནི། །བེ་བག་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྒགས། །སྐུ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

གསུམ་རློ་རེ་བེ་བག་གིས། །སྤློ་བ་དང་ནི་བསྡུ་བ་བ། །ལུས་ཀིས་སྐུ་ཡི་ངློ་བློ་

ཉིད། །སེམས་ཀིས་ཐུགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། །ངག་གིས་གསུང་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །མཆློད་

ནས་མཆློད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར། །དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་འཁློར་ལློ་ཡིས། །རློ་རེ་

ལྔ་རྣམས་བསློམ་པར་བ། །དབུས་སུ་བདག་པློ་བསམས་ནས་ནི། །སྐུ་གསུང་རློ་རེ་

རང་གི་གཟུགས། །རང་སྔགས་རློ་རེའི་གཟུགས་དག་གིས། །དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པ་

བཞི་དག་ཏུ། །ཁ་དློག་རྣམ་བཞིར་ཀུན་བརགས་ལ། །སིང་གར་སྔགས་ཀི་དློན་

བསློམས་པ། །རློ་རེ་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་ལས། །བསམ་གཏན་རློ་རེ་ཅན་དག་བེད། །འདི་

ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་རབ་ཏུ་བཟང་པློ་ཡིན། །ཞི་བ་ལ་ནི་སྤན་

གི་ཚུལ། །རྒྱས་ལ་རློ་རེ་པདློ་ཅན། །དབང་ལ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གནས། །རློ་རེ་ཁློ་

མློ་མངློན་སྤློད་ལ། །འདི་ནི་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་སྐུ་གསུམ་ལས་བྱུང་

བ། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་ནི་སྤྲུལ་པ་སེ། །བ་བའི་རློལ་མློས་མཚན་པ་འློ། །མ་དད་སྨྲ་

བའི་སེམས་ཅན་དང༌། །རློ་རེ་སློབ་དཔློན་སློད་པ་དང༌། །གདུག་པའི་སེམས་ཅན་

གཞན་རྣམས་ལའང༌། །རབ་ཏུ་བསྐུལ་བ་འདི་བ་འློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡེ་ཤེས་ཆེན་

པློའི་འཁློར་ལློ་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

ཁམས་གསུམ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་རྣམ་

བསློམས་ལ། །དག་བློས་བསད་པར་བསམས་ནས་སུ། །དེ་ནས་ལས་རྣམས་བརམ་

པར་བ། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །རློ་རེ་རེ་ལྔ་ཞལ་བཞི་པ། །རྣམ་

པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན། །རློ་རེ་སེམས་དཔར་རྣམ་པར་བསློམ། །དུས་

གསུམ་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ། །སངས་རྒྱས་འཁློར་ལློ་རྣམ་བསློམས་ལ། །སངས་
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རྒྱས་འཁློར་ལློ་སློབས་པློ་ཆེ། །ལག་པ་གཡས་པས་འདི་བའློ། །ཕློགས་བཅུ་ནས་བྱུང་

སེམས་ཅན་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྐུ་ཡི་བེ་བག་གིས། །བསྡུས་ཏེ་གློང་བུའི་ཚུལ་

གིས་སུ། །རང་གི་ལུས་ལ་དེ་དང་གཞུག །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་འཁློར་ལློ་ཅན། །སར་

ཡང་སྤློ་བར་རབ་ཏུ་བ། །ཁློ་བས་འཁྲུགས་པའི་ཁློ་བློ་རྣམས། །མི་སྡུག་འཇིགས་སུ་

རུང་བའི་གཟུགས། །མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་མཆློག་འཛིན་པ། །གསློད་པའི་དློན་གིས་

དློན་སེམས་པ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རང་ཉིད་དམ། །གདུག་པ་ཆེན་པློ་གསློད་པར་

བེད། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་མཆློག་སྩློལ་པའློ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་དཀིལ་འཁློར་

གནས། །ཉི་མ་བདུན་དུ་འདི་བས་ན། །སངས་རྒྱས་དངློས་གྲུབ་སེར་བར་

འགྱུར། །རློངས་པས་གྲུབ་པ་མི་སེར་ན། །འཆི་བར་འདི་ནི་གདློན་མི་ཟ། །རློ་རེའི་དམ་

ཚིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་བཀའི་འཁློར་ལློ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་ནི། །འཁློར་ལློ་རློ ་རེ ་འབར་བས་

བརྒྱན། །རྣམ་པའི་མཆློག་ནི་ཀུན་དང་ལྡན། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རབ་ཏུ་

བསློམ། །དུས་གསུམ་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་

ནི། །རློ་རེ་མེ་སག་འཕྲློ་བ་ཅན། །དེ་ཡི་ཕག་ན་བསྣམས་པར་བསློམ། །ཕློགས་བཅུ་

ནས་བྱུང་སེམས་ཅན་རྣམས། །རློ་རེ་སྐུ་ཡི་ཁད་པར་གིས། །འློད་ཟེར་ཚུལ་གིས་

བསྡུས་ནས་ནི། །དེ་དག་བདག་གི་ལུས་ལ་གཟུང༌། །སྤློ་བ་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཡེ་

ཤེས་མཆློག་གི་གཉེན་གིས་བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཅན། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་བདག་ལ་གསློན། །བདག་ནི་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་འཛིན། །བཀའ་ཡི་འཁློར་ལློ་

རབ་སྦྱློར་བ། །གལ་ཏེ་དམ་ཚིག་ལས་འདས་ན། །རློ་རེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ཡིས། །སྐུ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

གསུམ་ལས་བྱུང་དགས་པར་བགི། །ཞིག་པར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་འཚལ། །འཁློར་

ལློའི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་ཅན། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་

བསམ། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་འཁློར་ལློ་ཆེ། །རང་གི་རློ་རེ་ཡིན་པར་བརག །དུས་

གསུམ་སངས་རྒྱས་སེམས་དཔའ་རྣམས། །སྐུ་གསུམ་དཀིལ་འཁློར་བཞུགས་པ་

དག །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་མདློག་འདྲ་བ། །སར་ཡང་སངས་རྒྱས་སྤློ་བར་བ། །དུས་

གསུམ་ལ་བཞུགས་སེམས་ཅན་དང༌། །གདུག་སེམས་ཅན་གི་དག་བློ་རྣམས། །ཁློས་

པས་ཐམས་ཅད་གསློད་པར་བསློམ། །འདི་ནི་རློ་རེ་བཀའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་ཚིག་

ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བ་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྐུ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་འམ། །རང་སྔགས་དློན་གི་ཡློན་ཏན་

ནམ། །ཡང་ན་གཙུག་ཏློར་དམ་ཚིག་གིས། །བཀའ་ཡི་འཁློར་ལློ་སྦྱར་བར་བ། །སྔགས་

ཀུན་བསྲུང་ཕིར་ཡེ་ཤེས་མཆློག །རློ་རེ་ཅན་གིས་བ་བ་སེ། །འདི་ནི་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །བང་ཆུབ་བསྲུང་བའི་དློན་ཆེན་བ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར། །ཆློས་ཀི་སྣང་མཛད་སྐུ་

མཆློག་ལས། །བྱུང་བའི་སྐུ་གསུམ་དམ་ཚིག་དག །མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་

གནས་པར། །བསམས་ནས་གདན་དུ་དེ་རབ་བརག །མཁའ་དབིངས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཡློངས་སུ་གང་བར་རྣམ་པར་བསློམ། །རང་སྔགས་ཡི་གེའི་གནས་

ཡེ་ཤེས། །ཐུགས་ཀི་རྣམ་པར་བསློམས་པར་བ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སེམས་ཙམ་

དུ། །བསློམས་ནས་སར་ཡང་རབ་ཏུ་བསྡུ། །ཐུགས་ཀི་རློ་རེར་བས་པའི་ཕིར། །སྐུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

གསུམ་ལ་ནི་དེ་དག་གཟུད། །རློ་རེའི་སྔགས་རིན་པློ་ཆེ་རབ་ཏུ་སྣང་བར་བེད་པ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་ལྡན་པའི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །སངས་རྒྱས་རིམ་བཞིན་བཀློད་ནས་ནི། །ཆུ་ཡི་སེང་དུ་བཅག་པར་བ། །རང་

པ་མཉམ་གཞག་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སྤི་བློའི་སེང་དུ་རང་པ་བསློམ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་

ངློ་བློ་ཉིད་དག་པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རློ་རེ་རྒྱ་མཚོ་རང་པས་གནློན་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དབང་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་བསློམས་ནས་ནི། །དབུས་

སུ་ཁློ་བློ་རྣམ་བཞག་ལ། །ལས་ཀི་རློ་རེ་རང་པ་ཡིས། །དེ་ཡི་སྤི་བློར་གནློན་པར་

བསློམ། །མུ་སེགས་ཅན་དང༌།  ཕས་ཀི་རློལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁྲུལ་འཁློར་གནློན་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་ཁློ་བློའི་ཚུལ། །གེ་སར་སེར་

པློའི་མདློག་འདྲ་བ། །ཐམས་ཅད་རི་ཡི་རྒྱལ་པློ་ལྟར། །བསམས་ནས་སྤི་བློར་རབ་ཏུ་

བསློམ། །སངས་རྒྱས་དཔུང་ཡང་གནློན་བེད་ན། །མི་དབང་ལ་ནི་དློགས་པ་

མེད། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌།  གསུང་དང༌།  

ཐུགས་ལས་བྱུང་བས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དཔུང་ཐམས་ཅད་གནློན་པ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དག་བློ་སྐྲག་པའི་དམ་ཚིག་གི །བསམ་གཏན་རབ་ཏུ་བརག་

པ་འདི། །སངས་རྒྱས་དག་གིས་འདས་ན་ཡང༌། །འགས་པར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་

ཟ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །ཧཱུཾ་

ལས་ཕུར་བུ་བསམ་པ་ནི། །རེ་ལྔ་པ་ཡི་ཚད་དུ་སེ། །རློ་རེ་ཕུར་བུ་དེ་ཡིས་ནི། །སིང་

གར་དེ་ནི་རབ་བསློམས་ན། །ཁློས་པས་སངས་རྒྱས་དཔུང་དག་ཀང༌། །འཇིག་པར་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

འགྱུར་བ་གདློན་མི་ཟ། །དག་རློངས་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །གློང་

ངམ་ཡང་ན་གློང་ཁེར་རམ། །ལློངས་དག་ཏུ་ནི་རབ་སྦྱློར་བ། །ནད་ཀུན་སློང་བའི་ཞི་བ་

ཡང༌། །འདིས་ནི་རག་ཏུ་སྦྱར་བར་བ། །རློ་རེ་རེ་མློ་ལྔ་པ་ནི། །བར་སྣང་དག་ལ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །སེག་པའི་བསལ་པ་ལྟར་བསམས་ན། །སར་ཡང་རབ་ཏུ་བསྡུ་བར་བ། །སྤློ་

བ་དག་ཀང་དེ་ནས་བ། །རིན་ཆེན་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་འློད། །ཆློས་ཀི་སྤིན་ནི་

བསློམས་ནས་ཀང༌། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཡང་དག་བ། །རློ་རེའི་བསམ་གཏན་འདི་

ཡིས་ནི། །དགང་དཀའ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་འགེངས། །སྦྱིན་པའི་རློ་རེ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཡིད་

བཞིན་ནློར་བུ་དཔལ་ལྡན་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་སྤིན་དང་ཆློས་ཆེན་དང༌། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་དེར་སྤློ་བ། །བསལ་བ་གསུམ་གི་ཡུན་གནས་ཤིང༌། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་བིན་གིས་རླློབ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བའི་སྐུ་སེ་

སྐྱློན་མེད་པའློ། །ནད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བེད་པ་རློ་རེ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། །

བསམ་ནས་ལས་བྱུང་དམ་བཅས་པས། །གནས་གང་དུ་ནི་ཡང་དག་

སྤད། །བསམ་གཏན་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི། །གནས་ན་སངས་རྒྱས་བིན་གིས་

རླློབ། །རློ་རེ་བདུད་རི་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །རློ་རེ་ཕུར་བུ་རབ་ཏུ་བསློམ། །མེ་སག་འབར་བ་

འདྲ་བ་ཡིས། །ཕློགས་བཅུའི་དཀིལ་འཁློར་གདབ་པར་བ། །འགློ་བ་འདུལ་བ་ཞི་བ་རློ་

རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཞི་བའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་

དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་བསམ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཟུགས་བསམས་ནས། །རང་

གི་ཐུགས་ཀར་འདློད་པ་བཞག །སྤན་པ་སློགས་པ་མཆློག་རྣམས་ཀིས། །མཁའ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དབིངས་ཡློངས་སུ་གང་བར་བསློམ། །བསྡུས་ནས་འློད་ཀི་གང་བུ་ཡིས། །ནད་པ་ལ་

ནི་དབབ་པར་བ། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་སངས་རྒྱས། །སྤིན་རྣམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་

གིས་སྤློ། །སངས་རྒྱས་སྤིན་རྣམས་དེ་ཡི་ཚེ། །དེ་ལ་དབང་བསྐུར་རབ་ཏུ་རློལ། །ནད་

པ་རློ་རེ་དམ་ཚིག་གིས། །སད་ཅིག་གིས་ནི་དཔལ་ལྡན་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་ཀི་དམ་

ཚིག་བཀློད་པའི་སྤིན་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་སུ་ནི། །དབང་ཆེན་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

བསམ། །ཆློས་འཛིན་པ་ཡི་གཟུགས་བསམས་ནས། །སིང་གར་འདློད་པ་བཞག་པར་

བ། །མཁའ་དབིངས་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་བར། །དཀར་མློ་ཞེས་བས་རབ་ཏུ་

དགང༌། །འློད་ཀི་གློང་བུར་བསྡུས་ནས་ནི། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་རིན་ཆེན་འློད། །ལུས་

དང་ངག་དང་སེམས་གནས་ལ། །འདློད་པ་ལ་དེ་དབབ་པར་བ། །བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་

རིན་ཆེན། །སྤིན་རྣམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་སྤློ། །ཆློས་ཀི་སྤིན་རྣམས་བསློམས་

ནས་སུ། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཡང་དག་བ། །རློ་རེ་བསམ་གཏན་འདི་ཡིས་ནི། །དགང་

དཀའ་བ་ཡང་རབ་ཏུ་འགེངས། །སྦྱིན་པའི་རློ་རེ་སྒྲུབ་པ་དེ། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་

དཔལ་ལྡན་འགྱུར། །ཆློས་ཀི་སྤིན་གི་དམ་ཚིག་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཏློ། །

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་ནི། །རློ་རེའི་ཟླ་གམ་དཀིལ་འཁློར་

བསམ། །རློ་རེ་ནམ་མཁའ་ཆློས་མདུན་གཟུགས། །འདློད་པ་སིང་གར་གཞག་པར་

བ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་དཀིལ་འཁློར་ཡློངས་

སུ་གང༌། །འློད་ཟེར་ལྔ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །དེ་ནི་གཟི་བརིད་དབབ་པར་བ། །དེ་ནི་དེ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཐུགས་སུ་བློན། །འཇམ་དཔལ་གི་ནི་མདློག་

དང་འདྲ། །གནས་ལས་བེད་པར་དེ་འགྱུར་རློ། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་དགའ་སློན་

ཆེ། །དགེས་པའི་བདག་ཉིད་དེ་རློལ་བས། །བལྟས་ཙམ་སྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང༌། །འགློ་

བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འགྱུར། །རིན་པློ་ཆེའི་དམ་ཚིག་གི་སྤིན་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ནམ་མཁའ་རློ་རེ་སིན་པློ་ནི། །དྲག་ཅིང་ཁློ་ལ་རབ་གཏུམ་པར། །ཝ་དང་བ་

རློག་སྣ་ཚོགས་དང༌། །བ་རློད་ཁི་ཡིས་གང་བར་བསློམ། །མེ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་

གནས་པར། །དག་བློ་རྣམས་ནི་སྐྲག་པར་བསློམ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་གནློད་བེད་

པ། །བསམས་ནས་རྣལ་འབློར་སྦྱར་བར་བ། །མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཐློགས་པས་

མནན། །རྒྱུ་མ་ཁག་དང་རང་ལ་སློགས། །ཐམས་ཅད་དྲངས་པར་རྣམ་བསློམས་

ཏེ། །བསློམས་ན་དག་རྣམས་འཆི་བར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རབ་བསློམས་

ན། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡང༌། །ཟླ་བ་ཕེད་ནི་ཚུན་ཆད་ཀིས། །འཆི་བར་

འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །རློ་རེ་དམ་ཚིག་སྤིན་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཏློ། །

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཞལ་གསུམ་པ། །སློན་ཀའི་སྤིན་གི་མདློག་འདྲ་

བསམ། །དཀར་པློ་ནག་པློ་རབ་ཏུ་དམར། །ཐློར་ཚུགས་དབུ་རྒྱན་དག་གིས་

བརྒྱན། །རློ་རེ་ཅན་ནི་ཞལ་གསུམ་བསམ། །ནག་པློ་དཀར་པློ་དམར་པློའི་ཞལ། །འབར་

བའི་ཐློར་ཚུགས་དབུ་རྒྱན་ཅན། །འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་འཁྲུག་བེད་པའློ། །འདློད་

ཆགས་ཅན་ནི་ཞལ་གསུམ་བསམ། །དམར་པློ་ནག་པློ་དཀར་པློའི་ཞལ། །ཐློར་ཚུགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དབུ་རྒྱན་ལློངས་སྤློད་ཅན། །བསློམས་ན་ངེས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འཁློར་ལློ་རློ་

རེ་པདློ་ཆེ། །གཡས་པའི་ཕག་ཏུ་བསྣམས་པར་བསློམ། །རློ་རེ་ཕག་དྲུག་མཚོན་ཆ་

ནི། །བཟང་པློ་སྣ་ཚོགས་བསྣམས་པར་བསློམ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བཞེད་

མ། །སྤན་ནི་ཞལ་གསུམ་དག་ཏུ་བསམ། །དཀར་པློ་ནག་པློ་རབ་དམར་བ། །མཛེས་

པའི་གཟུགས་སུ་རབ་ཏུ་བསློམ། །མཁའ་སྐྱེས་སྤན་ནི་རྒྱལ་མློ་ཆེ། །ཞལ་གསུམ་དུ་

ནི་རག་པར་བསློམ། །གནག་དང་དཀར་དང་དམར་བའི་ཚུལ། །མཛེས་པའི་གཟུགས་

སུ་རྣམ་པར་བསློམ། །ཆུ་སྐྱེས་སྤན་ནི་རྒྱལ་མློ་ཆེ། །ཞལ་གསུམ་དུ་ནི་རྣམ་པར་

བསློམ། །དམར་དང་གནག་དང་དཀར་བ་སེ། །ཁ་དློག་མཛེས་པར་རྣམ་པར་

བསློམ། །རིག་མ་རློ་རེ་ཨུཏྤལ་བསྣམས། །ཞལ་གསུམ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་

མདངས། །སེར་དང་གནག་དང་དཀར་བའི་ཞལ། །བསློམས་ན་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་གཤེད། །ཞལ་གསུམ་དྲག་པློའི་འློད་བཟང་བ། །རྣློན་

པློ་འཇིགས་པའང་འཇིགས་པར་བེད། །ཁ་དློག་ནག་པློ་རབ་ཏུ་བསློམ། །གཞན་གིས་

མི་ཐུབ་ཁློ་བློ་ཆེ། །དྲག་ཏུ་བཞད་པའི་སྒ་འབིན་པར། །ཞལ་གསུམ་འློད་ཟེར་མང་པློ་

དག །རབ་ཏུ་འཕྲློ་བ་རྣམ་པར་བསམ། །ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་ར་མགིན་ནི། །བསལ་པའི་མེ་

བཞིན་རབ་ཏུ་འབར། །ཞལ་གསུམ་གདུག་པ་ཞབས་ཀིས་མནན། །སྦྱློར་བ་ཅན་གིས་

རག་ཏུ་བསློམ། །རློ་རེ་མི་འཆི་ཁློ་བློ་ཆེ། །འློད་ཟེར་འཕྲློ་བ་རབ་ཏུ་འཁྲུག །དྲག་པློ་

འཁློར་ལློ་འབར་བ་འདྲ། །འཇིགས་པ་དག་ཀང་འཇིགས་པར་བེད། །འདློད་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཁློ་བློ་ཆེ། །ཞལ་གསུམ་པ་ནི་འཇིགས་པར་བེད། །ཕག་བཞི་འཇིགས་པར་བེད་

པའི་མཆློག །ཊཀི་རྒྱལ་པློ་རབ་ཏུ་བསློམ། །སློབས་པློ་ཆེ་ནི་རློ་རེ་ཆེ། །འཇིག་རེན་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

གསུམ་གི་མུན་སེལ་བ། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་འཇློམས་པར་བེད། །ཞལ་གསུམ་པར་

ནི་རག་པར་བསློམ། །ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་དབིག་སྔློན་ཅན། །ཁམས་གསུམ་དག་ནི་འཇིགས་

པར་བེད། །ཞལ་གསུམ་རློ་རེ་གསུམ་ལས་བྱུང༌། །འབར་བ་རྣློན་པློ་ཅན་དུ་བསློམ། །རློ་

རེ་མི་གཡློ་ཁློ་བློ་ཆེ། །རློ་རེ་ལས་བྱུང་མི་གཡློ་བ། །ཞི་བ་རལ་གི་ཞག་པ་

བསྣམས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་ཞལ་གསུམ་བསློམ། །གཙུག་ཏློར་ཆེན་པློ་ཡི་གེ་

གཅིག །འློད་ཟེར་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འཕྲློ། །ཞལ་གསུམ་འབར་བ་འཁློར་ལློ་ཅན། །བསམ་

གཏན་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །གནློད་མཛེས་ཡེ་ཤེས་མཆློག་འཛིན་

པ། །འཇིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དག་བེད། །ཞལ་གསུམ་འབར་བ་འློད་འཕྲློ་

ཅན། །བསམ་གཏན་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་བ། །གཟི་བརིད་ཕུང་པློ་གཙུག་ཏློར་

རྒྱལ། །གང་གཞན་སྔགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཅན། །དམ་ཚིག་ལློངས་སྤློད་འདི་རྣམས་

ཀིས། །སློ་སློ་དག་ཏུ་བསློམ་པར་བ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་དཔག་མེད་པ། །སྔགས་རྣམས་

ཀི་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །ཁློ་བློ་དག་ནི་རེ་རེ་ཡང༌། །ནམ་མཁའི་སེང་དུ་ཤིན་ཏུ་

འཕགས། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་

དམ་པ་བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རྣམ་བར་སྣང་མཛད་

རྣམ་པར་བསམ། །གསལ་ཞིང་ཞི་བ་ཟླ་བ་བཞིན། །འློད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འདྲ་བའི་

འློད། །མེ་ལློང་ལྟ་བུར་ཡང་དག་བྱུང༌། །ཁམས་གསུམ་དག་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ། །རྒྱན་

རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་དག །བསམས་ན་དེ་ཡིས་བང་ཆུབ་མཐློང༌། །བསམ་

གཏན་རློ་རེ་རབ་བསློམ་པ། །འདི་ཡིས་སངས་རྒྱས་ཆེ་བའི་བདག །འཇིག་རེན་ཐམས་

ཅད་དབང་བེད་པ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ཀིས་འཐློབ་པར་འགྱུར། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀི་
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དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་མཛེས་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་

བསམ། །ཁློས་པ་གསལ་བའི་ལུས་དང་འདྲ། །འབར་བ་སྣ་ཚོགས་མཉམ་པའི་

འློད། །རྣམ་པའི་མཆློག་རྣམས་ཀུན་དང་ལྡན། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །ཞི་བའི་ཡེ་ཤེས་གནས་བསློམས་ན། །མྱུར་དུ་རློ་རེ་ཉིད་ཐློབ་འགྱུར། །བསམ་

གཏན་རློ་རེ་རབ་བསྐུལ་བ། །འདིས་ནི་རློ་རེའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དབང་བེད་པ། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་

མཛེས་པའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཆློས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་

ནི། །ནམ་མཁའི་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་

ལ། །ཆློས་ཀི་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བསློམ། །གསལ་བའི་ལུས་འཛིན་ཞི་བ་ནི། །རྒྱན་

རྣམས་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །འློད་ཟེར་སྤིན་གི་འཁློར་ལློ་ཆེ། །རྣམ་པར་འཕྲློ་བ་

རབ་ཏུ་བསློམ། །འདི་ཡིས་ཆློས་ཀི་བདག་ཉིད་ཆེ། །སྐུ་གསུམ་མི་ཕེད་ལས་བྱུང་

བ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཆློས་ཀི་

སེམས་དཔའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ།  །

ཟླ་བའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །སྤན་གི་མཆློག་ནི་རྣམ་པར་

བསློམ། །ཞལ་བཟང་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་ཡངས། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རློགས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མའི་མཆློག་ལྡན་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པ། །ཁམས་གསུམ་དག་ནི་དབང་བེད་པ། །ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་

བེད། །འཁློར་ལློ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་སེར། །ཕག་ཏུ་འཁློར་ལློ་བསློམ་པར་བ། །སྤན་

གི་དམ་ཚིག་ཕག་གི་མཆློག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་འློད་མཆློག་ཅན། །མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ནས། །ནམ་མཁའི་རློ་རེ་རབ་མཆློག་

བསློམ། །ཞལ་བཟང་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་ཡངས། །ཨུཏྤལ་མཐིང་ཀའི་མདློག་འདྲ་

བ། །མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་རློགས། །ནམ་མཁའི་རློ་རེ་མཆློག་རབ་

བསློམ། །ཁམས་གསུམ་དག་གིས་ཕག་བས་པ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་བེད་པའི་

མཆློག །དངློས་གྲུབ་རློ་རེ་ཅན་གི་གསང༌། །ཨུཏྤལ་སྔློ་དམར་ཕག་ན་བསྣམས། །ནམ་

མཁའ་ཡུམ་གི་རིན་པློ་ཆེ། །འློད་ཀི་སྤིན་རློ་རེ་ཚིམ་པར་བེད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། །

ཆློས་ཀི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རློ་རེ་ཆློས་མ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །ཞལ་བཟང་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་ཡངས། །པད་རཱ་གའི་མདློག་འདྲ་བའི། །སྒྱུ་མས་

མཚན་པའི་མཆློག་ལས་བྱུང༌། །འདློད་ཆགས་ཆགས་པ་འཛིན་སྡུག་པ། །མཚན་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ཡློངས་རློགས་ཤིང༌། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་རབ་བསློམས་པ། །ཆློས་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་མཆློག །དམ་ཚིག་རློ་

རེ་ཅན་གི་གསང༌། །ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཕག་ན་བསྣམས། །ཆློས་ཀི་དམ་ཚིག་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་མངློན་པར་བང་ཆུབ་བ་ཀུན་ཏུ་སློན་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །
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དངློས་གྲུབ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་རློ་རེའི་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །སྒློལ་མའི་མཆློག་ནི་བསློམ་

པར་བ། །ཞལ་བཟང་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་ཡངས། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་

བརྒྱན། །ཁ་དློག་ལང་སེར་འདྲ་བའི་འློད། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་རབ་ཏུ་མློས། །རློ་རེ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལས་བྱུང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ཕག་བས་པ། །ཨུཏྤ་ལ་སེར་པློའི་མདློག་

འདྲ་བའི། །གསལ་བ་ཕག་ན་བསྣམས་པར་བསློམ། །དམ་ཚིག་སྒློལ་མ་མཆློག་དང་

ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །གཤིན་རེ་གཤེད་མཆློག་རྣམ་

པར་བསློམ། །འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ། །འཇིགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་རབ་ཏུ་

ཁློས། །སྤན་དམར་མཆེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས། །ཕག་ན་རལ་གི་བསྣམས་པར་

བསློམ། །སྣང་མཛད་དབུ་རྒྱན་རྣམས་བསློམས་ན། །རློ་རེ་ཅན་ནི་དགེས་པར་

འགྱུར། །འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཅན། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་སྤློ་བའི་སྣང་བ་བཀློད་པ་

བསློམ་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་རབ་

བསློམ་པ། །འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་ཅན། །སྦྲུལ་གིས་བརྒྱན་ཞིང་ས་རགས་

ཅན། །རློ་རེ་དགེས་པ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟ། །ཁ་དློག་དཀར་པློ་རབ་ཏུ་བསློམ། །མི་

བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་ལ། །བསམས་ན་རློ་རེ་ཅན་དག་མཉེས། །འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བློ་ཅན་གིས། །ཁློ་བློ་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་གློ །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་པའི་རློ་རེ་བཀློད་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རློ་རེ་ར་ནི་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཁློ་

བློའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་དག །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རྣམ་པར་འཕྲློ། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་

ཞབས་ཀིས་མནན། །ཁ་དློག་དམར་པློ་རྣམ་པར་བསམ། །རློགས་སངས་དཔག་མེད་

དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རློ་རེ་ཅན་དག་མཉེས། །འདི་ནི་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཅན། །ཁློ་བློ་

ཀུན་གི་དམ་ཚིག་ཡིན། །ར་མགིན་སྐྱེད་པ་འབྱུང་བ་རྣམ་པར་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རློ་རེ་མི་འཆི་རབ་ཏུ་

བསློམ། །འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ། །རློ་རེའི་སྤིན་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུག །ཁློས་

ཤིང་ཁློ་བཅས་གནག་པ་དང༌། །མཆེ་བ་རྣློན་པློ་རབ་ཏུ་བསློམ། །མི་བསྐྱློད་དམ་ཚིག་

དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་ཁློ་བློ་འཛིན་མཉེས་འགྱུར། །འདི་ནི་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །མི་འཆི་བའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་རློ་རེའི་དབུས་

སུ་བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །ཊཀི་རྒྱལ་པློ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །ཁློ་བློ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་གཏུམ། །འཇིགས་པ་དག་ཀང་འཇིགས་པར་

བེད། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས། །རློ་རེ་འློད་བཟང་བསློམ་པར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བ། །མི་བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་མཉེས་པར་འགྱུར། །འདི་

ནི་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །བསམ་གཏན་རློ་རེ་

རློགས་པར་བང་ཆུབ་པ་དགའ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །སློབས་པློ་ཆེ་ནི་རབ་ཏུ་

བསློམ། །འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་གནས་དཀིལ་

འཁློར། །ཁློས་ཤིང་ཁློས་པ་ཞགས་པ་འཛིན། །རློ་རེ་སློབས་ཆེན་བསློམ་པར་བ། །མི་

བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་མཉེས་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་ཁློ་བློ་

ཐམས་ཅད་ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །རློ་རེ་གསུམ་གི་སློབས་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་རློ་རེའི་དབུས་

སུ་བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རློ་རེ་སྔློན་པློ་རྣམ་པར་

བསློམ། །ཁློ་པློ་འཇིགས་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན། །འཇིགས་པ་དག་ཀང་འཇིགས་པར་

བེད། །གཟུགས་ནི་རབ་ཏུ་གནག་ལ་རྣློ། །རྒྱ་མཚོ་ནག་པློ་སྐྱེད་པར་བེད། །འབར་བའི་

འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ། །རློ་རེའི་དབིག་ཐློགས་བསློམ་པར་བ། །མི་བསྐྱློད་དམ་ཚིག་

དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་མཉེས་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་

ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །རློ་རེ་དབིག་པའི་དམ་ཚིག་མཆློག་དང་ལྡན་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །མི་གཡློ་མཆློག་ནི་རྣམ་པར་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བསློམ། །ཁློས་ཤིང་འཇིགས་པའི་ཟུར་གིས་ལྟ། །འཁྲུགས་པ་རལ་གི་ཞགས་པ་

བསྣམས། །འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ། །མི་གཡློ་རློ་རེ་ཅན་དུ་བསློམ། །མི་

བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་མཉེས་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་ཁློ་བློ་

ཐམས་ཅད་ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །རློ་རེ་དབིག་པའི་དམ་ཚིག་དང་

ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་

རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །མི་གཡློ་

མཆློག་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །ཁློས་ཤིང་འཇིགས་པའི་ཟུར་གིས་ལྟ། །འཁྲུགས་པ་རལ་

གི་ཞགས་པ་བསྣམས། །འབར་བའི་འློད་ཟེར་མང་པློ་འཕྲློ། །མློ་གཡློ་རློ་རེ་ཅན་དུ་

བསློམ། །མི་བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་བཉེས་པར་འགྱུར། 

འདི་ནི་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །རློ་རེ་ནམ་མཁའ་

དབིངས་ཀི་དམ་ཚིག་ཞབས་ཀིས་གནློན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རིག་པའི་འཁློར་ལློ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས། །འཁློར་ལློ་འབར་བས་ཡློངས་

སུ་བསློར། །གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་དམ་ཚིག །རྣམ་པར་འཕྲློ་བ་རབ་ཏུ་

བསློམ། །མི་བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་མཉེས་པར་

འགྱུར། །འདི་ནི་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འདའ་བར་དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །གཙུག་

ཏློར་གི་དམ་ཚིག་རིག་པའི་སློབས་འཁློར་ལློ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

ཉི ་མའི ་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི ། །ནམ་མཁའི ་རློ ་རེའི ་དབུས་སུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བསམ། །སངས་རྒྱས་གཟུགས་ནི་རབ་བསློམས་ལ། །རློ་རེ་སུམྦྷ་རབ་ཏུ་བསློམ། །མེ་

ལྕེ་རྣློན་པློ་འབར་བའི་སྐུ། །རློ་རེའི་སྤིན་ནི་རབ་ཏུ་འཕྲློ། །ཕག་ན་རློ་རེ་རབ་འབར་

བ། །བསློམས་ན་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །མི་བསྐྱློད་དམ་ཚིག་དབུ་རྒྱན་

ལ། །བསློམས་ན་རབ་ཏུ་མཉེས་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་ཀི། །འདའ་བར་

དཀའ་བའི་དམ་ཚིག་གློ །རློ་རེའི་དམ་ཚིག་སུམྦྷ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། །འགློག་པ་ཁློ་བློའི་འཁློར་ལློ་ནི། །སངས་རྒྱས་འཁློར་ལློ་བསེན་པ་

ཡིས། །ཏིང་འཛིན་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་རྣམས། །རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་གྲུབ་པར་འགྱུར། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་

བ་འདུས་པ་ལས། རློ་རེ་དམ་ཚིག་བཀློད་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་བསློམ་པ་མངློན་པར་

བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་གསུམ་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་

བདག་པློ། རློ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ཞི་བའི་དམ་ཚིག་གི་མཆློག་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་

མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་ངློ༌། །ༀ་རུ་རུ་སྤུ་

རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷ་ལློ་ཙ་ནེ་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ནི་སྭཱཧཱ།

དེ ་ནས་འདི ་ནི ་གསུངས་ཙམ་གིས། །འབློར་པ་ཀུན་ལ་དགེས་པ་

རྣམས། །མཉེས་ཤིང་རབ་ཏུ་དགེས་གྱུར་ནས། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་རེས་སུ་

དྲན། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཞི་འབྱུང་བ། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་སྒྲུབ་

ཅིང༌། །རློ་རེའི་དམ་ཚིག་བསྐུལ་མཛད་མ། །ཤི་བ་སློས་པར་བེད་པར་གསུངས། །དེ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་སྐུ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཁློ་བློ། དངློས་པློ་དང༌། དངློས་པློ་

མེད་པའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་

རེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་ལས་བྱུང་ངློ༌། །ༀ་ཤཾ་ཀ་རེ་ཤཱིནྟ་ཀ་རེ། །གྷུཊྚ་གྷུཊྚ་གྷུཊྚི་ནི་གྷཱ་ཏ་ཡ་ནི་གྷཱ་ཏ་ཡ་

གྷུཊྚི་ནི་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །སྐུ་གསུམ་དབེར་མེད་རློ་རེ་ཅན། །མཉེས་

པའི་སྤན་ནི་གདངས་ནས་སུ། །རློ་རེའི་ཐུགས་ནི་རེས་སུ་དྲན། །རློ་རེ་སྲུང་བའི་སྦྱློར་

བ་ཡི། །ལས་རྣམས་རག་ཏུ་རབ་སྒྲུབ་པ། །རློ་རེ་ཆེན་པློ་འཇིགས་ཉེན་ལ། །རག་ཏུ་

སློབས་ནི་བེད་པར་བཤད། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་དམ་

ཚིག་ལ་གཟིགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། ཆློས་ཀི་

སྐུའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་

ངློ༌། །ༀ་ཀ་ཊེ་བི་ཀ་ཊེ་ནི་ཀ་ཊེ་ཀ་ཊཾ་ཀ་ཊེ་སྭཱཧཱ། 

དེ ་ནས་འདི ་ནི ་གསུངས་ཙམ་གིས། །རློ ་རེ ་ཆློས་མཆློག་འཛིན་པ་

རྣམས། །མཉེས་ནས་བསམ་གཏན་ཐློབ་གྱུར་ནས། །རློ་རེའི་ཆློས་ནི་རེས་སུ་

དྲན། །རག་ཏུ་ཆློས་རྒྱས་སློབས་མཛད་པ། །རག་ཏུ་མཛོད་པློ་ཆེ་དང་ལྡན། །རློ་རེ་

གསུང་གི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བཟླས་པ་ཙམ་གིས་བེད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཀུན་ནས་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་

ཞུགས་ནས། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་བཙུན་མློའི་མཆློག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱཧཱ། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ཆེ་ལས་

སྐྱེས། །མཉེས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་གྱུར་ནས། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རེས་སུ་དྲན། །སངས་རྒྱས་

རློ་རེ་སེ་ཆེན་དང༌། །སེམས་ཅན་ཁམས་ན་མ་ལུས་པ། །སད་ཅིག་གིས་ནི་བན་བཞིན་

དུ། །ཐམས་ཅད་གཡློ་མེད་དབང་དུ་བེད། །ཅེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་

སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དྲི་མ་མེད་པའི་འློད་ཟེར་གི་སྤིན་རློ་རེ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་གཤིན་རེའི་གཤེད་པློ་ཆེན་པློ་

རློ་རེ་ཁློ་བློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ༀ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་དུཥྚ་སཏྭ་ད་

མ་ཀ །ཨ་སི་མུ་ས་ལ་པ་ར་ཤུ། པཱ་ཤ་ཧས། ཙ་ཏུར་བྷུ་ཛ། ཙ་ཏུར་མུ་ཁ། ཥཊྩ་ར་ཎ། 

ཨཱ་གཙྪ་ཨཱ་གཙྪ། སརྦྦ་དུཥྚ་པྲ་ཎ་ཨ་བ་ཧཱ་རི་ཎེ། མཧཱ་བིགྷ་གྷཱ་ཏ་ཀ། བི་ཀ�་ཏཱ་ན་ན། 

སརྦྦ་བྷཱུ་ཏ། བྷ་ཡཾ་ཀ་ར། ཨཊྚཱཊྚ་ཧཱ་ས་ནཱ་དེ་ནི། བྱཱ་གྷྲ་ཙརྨྨ་ནི་བ་ས་ན། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སརྦ་

ཀརྨྨཱ་ཎི། ཚིནྡ་ཚིནྡ་སརྦྦ་མན་ཏྲཱན། བྷིནྡྷ་བྷིནྡྷ་པ་ར་མུ་དྲཱ་ན། ཨཱཀྵ་ཡ་ཨཱ་ཀཪྵ་ཡ་སརྦྦ་

བྷཱུ་ཏཱ་ནི། མ་ཐ་མ་ཐ། ནི་ར་ཐ་ནིར་ཐ་སརྦྦ་དུཥྚཱན། པྲ་བེ་ཤ་ཡ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་མཎྚ་ལ་མ་དྷྱེ། 

བཻ་བ་སྭ་ཏ། ཛཱི་བི་ཏཱནྟ་ཀ་ར་མ་མ་སརྦྦ་ཀཾ་ཪྱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། མཱ་

བི་ལཾ་བ་མཱ་བི་ལཾ་བ། ས་མ་ཡ་མ་ནུ་ས་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། བི་སློ་ཊ་ཡ་བི་སློ་ཊ་ཡ། 

སརྦྦ་ཤཱ་པ་རི་པཱུ་ར་ཀ་སརྦྦན་ནཱ་ཤཱ་ཡ་རི་པཱུན། ཀ་ར་ཀ་ར་ཧེ་ཧེ་བྷ་ག་བན། ཀཉི་རཱ་ཡ་

སི། མ་མ་སརྦྦ་ཨརྠཱ་ན། ས་དྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ན་གསུངས་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་གགས་པ་ཆེན་པློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཀུན། །འཇིགས་ཤིང་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་གྱུར་ནས། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རེས་སུ་དྲན། །ཐློད་

པ་མ་ཆགས་མ་གས་པ། །གཟུགས་མཛེས་ཡིད་འློང་རེད་པ་ལ། །རང་པས་མནན་

པའི་ཚུལ་བས་ནས། །སྔགས་འདི་རེས་སུ་དྲན་པར་བ། །མཱ་མ་ཀི་འམ་སྤན་ཡང་

རུང༌། །རློ་རེའི་རིགས་ཆེན་ལས་བྱུང་བ། །ལན་གསུམ་དག་ཏུ་བརློད་ན་ནི། །དེ་མ་ཐག་

ཏུ་ངེས་པར་འགུགས། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཐུགས་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་

སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད། དམ་ཚིག་

གི་འློད་ཟེར་སྟུག་པློའི་མཆློག་ཅེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། 

ཁློ་བློ་མི་འཆི་བའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་

ཕྱུང་ངློ༌། །

ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ན་མློ་བཛྲ་ཀློ་དྷཱ་ཡ། མཧཱ་དཾ་ཥྚློ་ཏ་ཀ་ཊ་

བྷཻ་ར་བཱ་ཡ། ཨ་སི་མུ་ས་ལ་པ་ར་ཤུ་པཱ་ཤ་ཧ་སྟཱ་ཡ། ༀ་ཨ་མྲ�་ཏ་ཀུཎ་ལི། ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་

ཁཱ་ཧི། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། གར་གར། བི་སློ་ཊ་ཡ་བི་སློ་ཊ་

ཡ། སརྦ་བིགྷན། བི་ནཱ་ཡ་ཀན། མཧཱ་ག་ཎ་པ་ཏི་ཛཱི་བི་ཏཱནྟ་ཀ་རཱ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་གགས་པ་ཆེན་པློ་

ཀུན། །བརྒྱལ་ཞིང་རབ་ཏུ་འཇིགས་གྱུར་ནས། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རེས་སུ་དྲན། །སྔགས་

རྣམས་ཀུན་གིས་སྦྱློར་བ་དང༌། །རློ་རེས་བསྐྲད་པའི་ལས་རྣམས་ལ། །སངས་རྒྱས་

ཉིད་ཀི་དཔུང་དག་ཀང༌། །ཚུལ་བཞིན་བས་ན་སྐྲློད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་ཏློག །སངས་རྒྱས་ཀི་འློད་ཟེར་རློ་རེ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་ཁློ་བློ་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་

ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ༀ་ཧཱུཾ་ཛཱི་ན་རི་ཊིཊྚ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་བདག་ཉིད་ཆེ་སྐྱེས་

ཀུན། །འཇིགས་ཤིང་ཀུན་ཏུ་སྐྲག་གྱུར་ཏེ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རེས་སུ་དྲན། །སིན་

པློ་མ་རུངས་གཏུམ་པློ་དང༌། །འཇིགས་པ་ཆེན་པློ་འཁྲུགས་པ་དང༌། །རློ་རེ་སེམས་

ཀིས་རབ་སྦྱློར་ན། །ལས་རྣམས་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བེད། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པ་རློ་རེ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། པདློ་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདི། ཉིད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ༀ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཏ་རུ་ལ། བི་རུ་ལ། སརྦ་

པི་ཥ་གྷཱ་ཏ་ག །ཛཱ་ལི་ཏ་བི་སྥུ་ལ�་ག །ཨཊྚཊྚ་ཧཱ་ས། ཀེ་ས་རི་ས་ཊ་ཨ་ཊ�་པ། ཊཾ་ཀ་ར། 

བཛྲ་ཁུ་ར་ནི་ར་གྷཱ་ཏ་ན་ཙ་ལི་ཏ་བ་སུ་དྷཱ་ཏ་ལ། ནི་ཤྭཱ་ས་མཱ་རུ་ཏློ་ཏ་ཀྵི་བ་ཏ་དྷཱ་ར་ཎཱི་དྷ་

ར། བྷཱི་ཥ་ཎ་ཨཊྚཱཊྚ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་བ་ལ་པ་རཱ་ཀ་མ། ཨཱཪྱ་ག་ཎ། བྷཱི་ཏ་བྷཱུ་ཏ་གཎ། དྷུ་ཥི་

ཏ། བུ་དྷྱ་བུ་དྷྱ། ཧ་ཡ་གྲཱ�་བ། ཁཱ་ད་ཁཱ་ད། པ་ར་མནྟཱ་ན། ཚིནྡ་ཚིནྡ། བིནྡྷ་བིནྡྷ། པ་ར་མུ་

དྲཱ་ན། མ་མེ་དི་ཤ། ཨ་པེ་ཤ་ཡ། སརྦ་ཛྭ་ར་པི་ཤཱ་ཙཱ་དི་ན། སརྦ་ག་ཧེ་ཥུ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་

ཏློ་བྷ་བ། བཛྲ་དཾཥྚ་ཀཉི་ར་ཡ་སི། ཨི་དཾ་དུཥྚ་ག་ཧཾ་དུཥྚ་སརྦཾ་བཱ། དྷུ་ན་དྷུ་ན། མ་ཐ་མ་

ཐ། མ་ར་ད་མ་ར་ད། པཱ་ཊ་ཡ་པཱ་ཊ་ཡ། མ་ཊ་མ་ཊ། བནྡྷ་བནྡྷ། བུདྡྷ་དྷརྨཱ་སཾ་གྷ་ཨ་ནུ་ཛྙཱ་

ཏཾ་ཀར་ཀུ་རུ། ཤྲི་གྷྲི་ཧ་ཡ་གྲཱ�་བཱ་ཡ་ཕཊ། བཛྲཱ་ཡ་ཕཊ། བཛྲཱ་གཱ་ཏྲཱ་ཡ་ཕཊ།བཛྲ་ནེ་ཏྲཱ་

ཡ་ཕཊ། བཛྲ་དཾཥྚཱ་ཡ་ཕཊ། བཛྲ་ཁཱུ་རཱ་ཡ་ཕཊ། བཛྲ་ཁུ་ར་ནིར་གྷཱ་ཏ་ན་ཡ་ཕཊ། ཏཻ་ལློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཀ་བྷ་ཡཾ་ཀ་རཱ་ཡ་ཕཊ། སརྦ་ཀརེ་ཥུ་ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏཱ་ཡ་ཕཊ། བཛྲ་ཀུ་ལ་སན་ཏྲཱ་ས་ནཱ་ཡ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །ཆློས་ཀི་རློ་རེ་ཆེ་མཆློག་སྐྱེས། །འཇིགས་

ཤིང་རབ་ཏུ་བརྒྱལ་བར་འགྱུར། །ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པློ་རེས་སུ་དྲན། །མཁའ་དབིངས་

དུག་གིས་ཡློངས་གང་བ། །རློ་རེ་ཧ་ལ་ཧ་ལའི་འློད། །ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་བསྐུལ་བ་

ཡིས། །དུག་རྣམས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བེད། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་གདློན་མི་ཟ་བར་གྲུབ་པ་གདློན་མི་ཟ་བའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་དཔལ་རློ་

རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་བེ་ཅློན་སྔློན་པློ་ཁློ་

བློའི་རྒྱལ་པློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ན་མཿ ས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ༀ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། བྷ་ག་བཱན་ནཱི་ལ་བཛྲ་

དཎ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཧཱ་ཧཱ། གུ་ལུ་གུ་ལུ། གུ་ལཱ་པ་ཡ་གུ་ལཱ་པ་ཡ། ཀ་མ་ཀ་

མ། བྷ་ག་བཱ་ན། བཱ་ཡུ་བེ་གེ་ན། བྷཱུ་ཏཱན་ཤཱི་གྷྲཾ། ད་ཧ་ད་ཧ། ད་ར་ད་ར། བ་ཧ་བ་ཧ། པ་

ཙ་པ་ཙ། མ་ཐ་མ་ཐ། པཱ་ཏ་ཡ་པཱ་ཏ་ཡ། མ་ཊ་མ་ཊ། མློ་ཊཱ་པ་ཡ་མློ་ཊཱ་པ་ཡ། སརྦ་ཀརྨཱ་

ཎི། ཚིནྡ་ཚིནྡ། བྷཀྵ་ཡ་བྷཀྵ་ཡ། ཨ་སི་མེ་ད་མ་སྱ་རུ་དྷི་ར་མཛྫ་མེ་ད། བ་ཤ་མཛྫ་རུ་

དྷི་ར། པྲི་ཡ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་བྷ་ག་བཱན། སརྦ་བིགྷ་ནི། སརྦ་བིརྱཱ་ནི། སརྦ་མནྟྲ་ནི། སརྦ་མཱུ་

ལ་ཀརྨཱ་ཎི། ཀི་ཏི་མ་ཎི་ཥ་དི་ནི། སརྦ་ག་ཧཱ་ན། ཧ་ན་ཧ་ན། བྷཉྫ་བྷཉྫ། མ་ར་ད་མ་ར་

ད། ཨི་དམེ་ཀཪྱཾ་སཱ་དྷ་ཡ། ཧཱུཾ་ནཱི་ལཱ་ཡ། ནཱི་ལཱ་བཛྲ་དཎ་ཡ། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། བིགྷན་བ་ནཱ་

ཡ་ཀ་ནཱ་ཤ་ཡ་ནཱ་ཤ་ཡ། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། དིཔྟ་ཙཎྜཱ་ཡ། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུཾ་ཎཱཾ་ཧྲི་ད་ཡ་ནི་པི་ཌཱ་ཡཱ། 

ཚིནྡ་ཚིནྡ་པ་ར་བིདྱཱ་ནཱཾ་ཙྪེ་ད་ཀེ། ཧཱུཾ་བིདྱཱ་ནཱཾ་ཤིཥྚ་ཀ །ས་མ་ཡ་ནུ་ས་ར། བཛྲ་དྷ་ར་བ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཙཱ་ནཱཾ་ཙ། མརྨཱ་ཎི་ནི་ཀིནྟ་ཧཱུཾ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། ཏུ་རུ་

ཏུ་རུ། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ། ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཀི་ཏནྟ་ཡ། དེ་བ་རི་ཥི་བི་དྲཱ་པ་ཀ་ཡ། །ཧ་ན་ཧ་

ན། བཛྲ་དཎེ་ན་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །གདུག་པའི་མཆློག་ལས་བྱུང་བ་

ཀུན། །ཡིད་ནི་འཇིགས་ཤིང་རབ་སྐྲག་ནས། །སེམས་དཔའི་རློ་རེ་རེས་སུ་དྲན། །ཁློ་

བློའི་རྒྱལ་པློ་གགས་ཆེན་འདི། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པ་དང༌། །ཆློ་གའི་ཚུལ་

བཞིན་བསྐུལ་བ་ཡིས། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་གསློད་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པས། ཀུན་ནས་སྤིན་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་སློབས་པློ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ། ༀ་

ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ཨུ་ག་ཤཱུ་ལ་པཱ་ཎི། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ༀ་ཛོ་ཏི་ནི་ར་ནཱ་

ད། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ། ༀ་མཧཱ་བ་ལ་ཡ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་མ་ཐག །སློབས་པློ་ཆེ་ཡིས་ཀླུ་རྣམས་ཀུན། །ཡིད་ནི་

འཇིགས་ཤིང་རབ་སྐྲག་ནས། །སྐུ་གསུམ་རློ་རེ་རེས་སུ་དྲན། །བཟླས་པ་ཙམ་གི་སྦྱློར་

བ་ཡིས། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད། །ཐན་པ་བྱུང་བའི་དུས་ན་ཡང༌། །ཆུ་

ཡི་དཀིལ་འཁློར་འབེབས་བར་བེད། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་འཇློམས་པ་

རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཌཀིའི་རྒྱལ་པློ་ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ཌཀི་ཧཱུཾ་ཛཿདེ་ནས་འདི་ནི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

གསུངས་ཙམ་གིས། །སངས་རྒྱས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཀུན། །འཇིགས་ཤིང་དམ་ཚིག་

ལྡན་གྱུར་ནས། །རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་རེས་སུ་དྲན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །ལིང་ག་རང་པ་གཡས་པས་མནན། །རློ་རེ་གསུམ་གི་སྔགས་དག་

གིས། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པའི་མཆློག །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕྲེང་བའི་ཆུའི་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། 

མི་གཡློ་བའི་རློ་རེ་གཏུམ་པློའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ན་མཿས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ། ཨ་ཙ་ལ་ཀ་ཎ་ཙཎྚ། ནཊྚ་མཊྚ། མློཊྚ་མློཊྚ། 

ཤཊྚ་ཤཊྚ། ཏཊྚ་ཏཊྚ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། མློ་ཧ་མློ་ཧ། མློ་ཧ་ཀ་ར། ཧ་ས་ཧ་ས། བཛྲ་

ཧ་ས་ཀུ་རུ། ཧ་ས་ཧ་ས། མར་ར་ཊ་མར་ར་ཊ། གར་གར། ཧ་ན་ཧ་ན། བནྡྷ་བནྡྷ། ཏིཥྛ་

ཏིཥྛ། ཨཱ་བི་ཤ་ཨཱ་བི་ཤ། མཧཱ་མནྟྲ། བཱ་ལ་ཀ །དྷུ་ན་དྷུ་ན། ཏི་ཎི་ཏི་ཎི། ཁཱ་ད་ཁཱ་ད། 

བིགྷན་མཱ་ར་ཡ་མཱ་ར་ཡ། དུཥྚཱཾ། བྷཀྵ་བྷཀྵ། སརྦཱཾ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ། ཀི་རི་ཀི་རི། མཧཱ་བིཥ་

ཎ་བཛྲ། སློ་ཊ་ཡ་སློ་ཊ་ཡ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཏི་བ་ལཱི་ཏ་རཾ། ག་ན་ར་ཀ། ཨཱཾ་ཨཱཾ་ཨཱཾ། ཧཱཾ་ཧཱཾ་ཧཱཾ། 

ཨ་ཙ་ལ་ཙེ་ཊ། སློ་ཊ་ཡ་སློ་ཊ་ཡ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། ཨ་ས་མནྟི་ཀ་ཏྲཱ་ཊ། མཧཱ་བ་ལ་ཤཱ་ཏ་ཡ། ས་

མ་ཡ་ནི། གྷ་ཏ་ཡ། པ་ར་ས་མནྟྲཱན། ཨཱཾ་ཨཱཾ། ཧཱཾ་ཧཱཾ་མཱཾ་ཤུད་དྷྱ་ཏུ་ལློ་ཀ། ཏུཥྱཾ་ཏུ་བཛྲི། 

ན་མློ་ས་ཨཱ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་པ་ལེ་བྷློ། ཛྭཱ་ལ་ཡ། ཏ་ཊ་ཨ་ས་ཧ་ན་ནམ་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུང་ཙམ་གིས། །ལ་རྣམས་འཁློར་དུ་བཅས་པ་ཀུན། །བརྒྱལ་

ཞིང་ཡིད་ནི་རབ་སྐྲག་ནས། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རེས་སུ་དྲན། །ཁློ་བློ་ཆེན་པློའི་སྔགས་འདི་

ཡིས། །ལ་ཆེན་དག་ལ་སློགས་པའི་ལ། །མཐུ་ཆེན་དག་ཀང་སྐྲག་གྱུར་ནས། །ཁ་སྦྱར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ལུས་སུ་འགུགས་པར་འགྱུར། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དམ་ཚིག་ཁློ་བློ་གནློད་མཛེས་འདི། །ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་

ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ཧཱུཾ། ག�ཧྞ་ག�ཧྞ་ཧཱུཾ། ག�ཧྞ་པ་ཡ་ག�ཧྞ་པ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨཱ་ན་ཡློ་བྷ་ག་

ཝཾ་བི་དྱ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །བུ་མློ་མཐུ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ནི། །སྐྲ་

བཤིག་གློས་དང་བལ་གྱུར་ནས། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རེས་སུ་དྲན། །རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཞབས་ཀིས་མནན། །ད་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་བདག་པློའ ློ། །རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་

ཞགས་པ་ཡིས། །བུ་མློ་རྣམས་ནི་འགུགས་པའི་མཆློག །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་

པར་ཞུགས་ནས། དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་གསུམ་གི་གསང་བ་གསུང་གི་དམ་ཚིག་

གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་གནས་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་

ངློ༌། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་ལ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བསློམ། །ཞགས་

བ་རློ་རེ་ཀློ་བ་འཛིན། །སངས་རྒྱས་དགུག་པ་དམ་པའློ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུང་སྦྱློར་

བ་ཡི། །འཁློར་ལློ་ཆེན་པློའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །རག་ཏུ་

ངེས་བར་ཁུགས་པར་འགྱུར། །མི་ཕེད་རློ་རེ་གསུམ་བསློམས་པས། །འཁློར་ལློ་པདློ་

རློ་རེ་ཆེ། །རློ་རེ་ཀློ་བའི་ཁད་པར་གིས། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དགུགས་པའི་

མཆློག །ཐམས་ཅད་རློ་རེའི་དངློས་ཞི་བ། །རང་སྔགས་སྐྱེས་བུ་བསློམས་ནས་ནི། །མི་

ཡི་བུ་མློ་མཆློག་རྣམས་ཀི། །སིང་གར་རློ་རེ་ཀློ་བ་སྦྱློར། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་སྦྱློར་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བ་ཡིས། །ངེས་པར་རག་ཏུ་འགུགས་པར་འགྱུར། །ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དག་ལ་

ནི། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཟུགས་ཆེན་བསློམ། །དེ་ན་ཤ་ཅི་གནས་པར་བསམ། །རློ་

རེ་མི་འཆིའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ལན་གངས་ལྔ་བཅུ་བརློད་ན་ནི། །ངེས་པར་རག་ཏུ་

འགུགས་པར་འགྱུར། །རློ་རེ་ཀློ་བ་གཟུགས་ཆེན་པློ། །འབར་བ་རློ་རེ་འདྲ་བའི་

འློད། །རློ་རེ་དཀིལ་འཁློར་བསློམས་ན་ནི། །ནམ་མཁའི་བུ་མློ་འགུགས་པའི་མཆློག །ཁློ་

བློ་རློ་རེ་དམ་ཚིག་ནི། །རློ་རེ་ས་འློག་གནས་པ་དག །ཤཱུ་ལ་རློ་རེ་ཀློ་བའི་གནས། །ལ་

མིན་བུ་མློ་འགུགས་པའི་གནས། །བཙག་གམ་རློ་རྒྱུས་དག་ཀང་རུང༌། །རློ་རེ་ཀློ་བའི་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཟླ་བ་གཟས་ནི་ཟིན་པའི་ཚེ། །ཁར་བཅུག་ནས་ནི་བསྒྲུབ་པར་

བ། །ཚངས་པ་དྲག་པློ་ལ་སློགས་ལ། །རང་གི་མིང་རྣམས་བིས་ནས་ནི། །རློ་རེ་གསུང་

གི་བཀའ་བཞིན་དུ། །འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་འློང་བར་འགྱུར། །རྣམ་པའི་མཆློག་

རྣམས་ཀུན་ལྡན་པ། །རློ་རེ་འཇམ་པ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཁློ་བློ་ཆེན་པློ་གཤིན་རེ་

གཤེད། །རློ་རེ་ཀློ་བ་རྣམ་པར་བསམ། །བསལ་པའི་སེག་པའི་འཁློར་ལློ་ཆེ། །བསློམས་

ནས་གནློད་སྦྱིན་མློ་དག་སྤད། །ཀུན་གི་ཕག་རྒྱའི་ཁད་པར་དང༌། །སྔགས་ཀི་དབེ་

བས་ཐམས་ཅད་དུ། །དགུག་པའི་རབ་ཏུ་སྦྱློར་བ་གསུངས། །གཞན་དུ་བས་ན་འཇིག་

པར་འགྱུར། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བར་བ། །དེ་

ཉིད་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །རྒྱལ་པློ་མཆློག་ཏུ་རག་པ་འློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའ་ཀུན་དུ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ཡེ་ཤེས་རློ་

རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་རལ་པ་གཅིག་པ་དམ་

ཚིག་ཆེན་པློའི་གསུང་རློ་རེའི་མཆློག་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་
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ངློ༌། །ༀ་བཱུ་ལེ་ནི་སྭཱཧཱ། དེ་ནས་འདི་ནི་གསུང་ཙམ་གིས། །ཀླུ་ཡི་བུ་མློ་མཐུ་ཆེན་

རྣམས། །ཚིག་པར་གྱུར་ཅིང་གློས་དང་བལ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རེས་སུ་

དྲན། །སྔགས་ཀི་རིག་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ཀླུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་

འགྱུར། །ཀླུ་ཡི་བུ་མློ་མིག་བཟངས་དག །བཀུག་ནས་ཉེ་བར་སྤད་པར་བ། །དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ནམ་མཁའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ནས། ཆློས་ཆེན་པློའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ཁློ་གཉེར་ཅན་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་སརྦྦ་བྷ་ཡ། ནཱ་ཤ་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་སི། ཏྲཱ་ས་ཡ་ཏྲཱ་

ས་ཡ། བི་ར་ཊ་བྷི་ཀུ་ཊཱི། ཏ་ཊི། བཻ་ར་ཊི་བཻ་ར་ཊི། ཤེ་ཏེ་ཤེ་ཏེ། ཛ་ཌི་ནི་སྭཱཧཱ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་ཙམ་གིས། །རིག་འཛིན་བདག་ཉིད་སྐྱེས་མ་

ཀུན། །འདར་ཞིང་འཇིགས་པར་གྱུར་པས་ནི། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་རེས་སུ་དྲན། །རིག་པ་

འཛིན་པའི་བུ་མློ་མཆློག །གསེར་གི་རྣ་ཆ་གཡློ་བ་རྣམས། །སྔགས་ཀི་རིག་པ་འདི་

དང་ནི། །དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་དགུག་པར་བ། །འགློག་བ་རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་ནི། །ཡློངས་

སུ་རློགས་པས་མཛེས་མཆློག་གིས། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་གསུམ་ལས་བྱུང༌། །ཀུན་ནས་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགུགས། །ཡང་ན་ཁློ་བློ་ཐམས་ཅད་ནི། །དབེན་པའི་གནས་དང་ཆེན་པློ་

རུ། །སྔགས་པས་འབུམ་དུ་བཟླས་པ་ཡིས། །ལམ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཕེད་པར་བཤད། 

རློ་རེ་སློབ་དཔློན་སློད་པ་གཞན། །ཐེག་པ་ཆེ་མཆློག་སློད་པ་དག །རབ་ཏུ་འབད་པས་

གསད་པར་བ། །ཡང་ན་གནས་ནས་སློ་བར་བ། །འདི་ཡིས་བང་ཆུབ་མཆློག་གི་

ནི། །སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་

ཆེན་པློས་གསུངས་སློ། །ཡང་གསུངས་པ། ཕློགས་བཅུའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
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ཀི། །ལུས་དང་ངག་སེམས་གསློད་པ་ནི། །ཆློག་བཞིན་དུ་བསློམ་བས་ལ། །གདུག་

སེམས་ཅན་གི་དག་རྣམས་ནི། །ཁག་དང་ཆུ་ཡིས་གཤེར་བའམ། །གཤང་གཅིས་

གཤེར་བར་བས་པའི་གློས། །བགློས་ནས་ལིངྒ་རང་པས་མནན། །ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློ་

སྦྱར་བར་བ། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ནི་ཡློངས་བཟླས་ན། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་ངེས་པར་

འཇིག །ཡང་གསུངས་པ། ཆུ་ཡིས་གློས་ནི་གཤེར་བར་བས། །ཁློ་བློ་མཆློག་གི་

བཅིངས་པ་ཡིས། །ལིངྒ་རང་པས་མནན་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་དག་ཀང་ངེས་པར་

འཇིག །བཤང་གཅིས་གཤེར་བར་བས་པའི་གློས། །ངན་པ་རུལ་པའི་དྲི་མནམ་

པ། །བགློས་ཏེ་སྔགས་ནི་བཟླས་བས་ན། །སད་ཅིག་གིས་སམས་འཆི་པར་

འགྱུར། །ཐལ་བའི་སྐྱློ་མས་གཤེར་བའི་གློས། །བགློས་ནས་ཕྲློ་བས་འཁྲུགས་བཞིན་

དུ། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་ན་ནི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའང་འཇིག་པར་འགྱུར། །

ཡང་གསུངས་པ། གཅེར་བུར་ཕུད་དེ་སྐྲ་བཤིག་ལ། །འཇིགས་པའི་ཚུལ་དུ་

གཙིགས་ཤིང་འགྱུར། །རང་པས་ལིངྒ་མནན་ན་ནི། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀང་འཇིག་

པར་འགྱུར། །མ་མློའི་གནས་སམ་དུར་ཁློད་དམ། །ཁང་སློང་དང་ནི་བཞི་མདློ་དང༌། 

མཚན་གཅིག་དང་ནི་ཤིང་གཅིག་དྲུང༌། །མངློན་པར་སྤློད་པ་བརམ་པར་བ། །མི་རུས་

ལས་བས་ཕུར་བུ་ནི། །སློར་བརྒྱད་པ་ཡི་ཚད་དག་ལ། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་

བས་ཏེ། །དག་བློའི་སློ་ཁར་སྦས་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་མཆློག་སྦྱིན་པ། །ཤེས་

དང་མི་ཤེས་རྣམ་སངས་པ། །ཟླ་བ་ཕེད་ནི་ཚུན་ཆད་ཀིས། །བསམས་སམ་ཡང་ན་

འཆི་བར་འགྱུར། །ཡང་ན་ཐློད་པ་གང་བ་དག །ཁད་པར་དུ་ནི་མཁས་པས་

བཙལ། །དེར་ནི་སྔགས་ཀི་ཚིག་བིས་ཏེ། །རློ་རེའི་ཚིག་གིས་བཟླས་པར་བ། །དག་ཡི་
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སློ་འམ་གློང་དག་ཏུ། །སྦས་ན་ངེས་པར་སྐྲློད་པར་འགྱུར། །ཏ་ལའི་ལློ་མའམ་གཞན་

ལའང་རུང༌། །ཁློ་བློའི་སྔགས་ནི་ཀུན་བིས་ལ། །དག་ཡི་གློང་ངམ་སློ་དག་ཏུ། །སྦས་ན་

འཆི་འམ་བསམས་པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་དཔལ་རློ་རེས་

དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ངེས་པར་འཆིང་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་གནློན་པ་ཞེས་བ་བའི་སྔགས་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་གྷ་གྷ། གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ། སརྦ་དུཥྚན་ཕཊ་ཕཊ། ཀི་ལ་

ཡ་ཀི་ལ་ཡ། སརྦ་པཱ་པཾ་ཕཊ་ཕཊ། ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་ར་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། 

ཀ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ། 

དེ་ནས་འདི་ནི་གསུངས་མ་ཐག །སངས་རྒྱས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པློ་ཀུན། །བརྒྱལ་

ཞིང་རབ་ཏུ་འཇིགས་གྱུར་ནས། །ནམ་མཁའ་རློ་རེ་ཐུགས་དྲན་འགྱུར། །མི་རུས་ལས་

བས་ཕུར་བུ་འམ། །ཡང་ན་སེང་ལྡེང་རེ་ལས་སྐྱེས། །ལྕགས་ལས་བས་པའི་ཕུར་བུ་

དག །རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་འཇིག་པར་བེད། །འློད་འཕྲློ་འཁྲུག་ཅིང་མདངས་བཟང་བའི། །རློ་

རེ་སེམས་དཔར་མཉམ་གཞག་ལ། །རློ་རེ་སྐུ་ནི་གསུམ་གི་མཐར། །གཟུགས་བརན་

བསམས་ནས་སྦྱར་བར་བ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྒྱ་ཆེན་ནམ། །ཡང་ན་འདློད་

ཆགས་རློ་རེ་ཅན། །གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རྒྱ་ཆེན་དག །བསམས་ན་རློ་རེ་གསུམ་ཡང་

གནློན། །རློ་རེ་བདུད་རི་འཁིལ་པ་ཡིས། །གདུག་ཅིང་ཁློ་བ་ཚར་བཅད་ལ། །སངས་

རྒྱས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཡང༌། །རློ་རེའི་སྦྱློར་བས་བ་བ་ཡིན། །སིང་ག་ནས་ནི་རང་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པའི་མཐར། །རློ་རེ་ཕུར་བུ་རྣམ་པར་བསློམ། །གློང་དུའང་དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བ། །འདི་

ནི་ཕུར་བུའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན། །བསམ་གཏན་རློ་རེའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་དག་

ཀང་ངེས་པར་འབེབས། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །ཕུར་བུས་བཏབ་ན་མྱུར་

དུ་འཆི། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པློའི་སྐུ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། སྐུའི་དམ་ཚིག་ཚམ་ངམ་

གིས་གནློན་པ་ཞེས་བ་བའི་སྔགས་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་བཛྲ་ཚིནྡ་ཚིནྡ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། དིཔྟ་བཛྲ་ཙཀ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ཕན་ཚུན་དཀི་བའི་ཚུལ་དུ་བ། །མཐེ་བློང་བཞི་ནི་རབ་ཏུ་བསམ། །རྣམ་པར་

སྣང་མཛད་ཚུལ་གནས་ཏེ། །རློ་རེ་ཕུར་བུས་ངེས་པར་གདབ། །བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་

སེམས་དཔའ་ཆེ། །རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་ལས་བྱུང་བ། །དམ་ཚིག་མཆློག་གིས་ལྡང་བར་

འགྱུར། །ཡང་ན་འཆི་བའི་གནས་སུ་འགྱུར། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རེན་

དབང་ཕྱུག་གསུང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་

ཞུགས་ནས། གསུང་གི་དམ་ཚིག་ཚམ་ངམ་གནློད་པ་རློ་རེའི་སྔགས་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་ཧི་བྷུར་བྷུ་བ། ཡེ་ཤེས་པདློ་ཁ་བེ་

བ། །རློ་རེ་སློར་མློ་ངེས་པར་བཞག །འདློད་ཆགས་རློ་རེའི་ཚུལ་གནས་ཏེ། །རློ་རེའི་

ཕུར་བུས་ངེས་པར་འདེབས། །བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་རློ་རེ་ཆེ། །སྐུ་གསུམ་དྲི་མེད་ལས་

བྱུང་བ། །བཏབ་པ་ཙམ་གིས་ལྡང་བར་འགྱུར། །ཡང་ན་འཆི་བའི་གནས་སུ་འགྱུར། །དེ་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཛིན་ཆེན་པློ། །ཐུགས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཚམ་དམ་གིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

གནློན་པའི་སྔགས་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་

བཛྲ་རཱ་ཛ་ཧཱུཾ། རེ་མློ་ལྔ་པར་བཅིངས་ནས་ནི། །འློད་འཕྲློ་མང་པློ་འཁིགས་པར་

བསློམ། །རློ་རེ་ཐུགས་ཀི་ཚུལ་གནས་ཏེ། །རློ་རེ་ཕུར་བུས་ངེས་པར་གདབ། །བཏབ་

པ་ཙམ་གིས་རློ་རེ་ཆེ། །རློ་རེ་དྲི་མེད་གསུམ་ལས་བྱུང༌། །བཏབ་མ་ཐག་ཏུ་ལྡང་བར་

འགྱུར། །ཡང་ན་འཆི་བའི་གནས་སུ་འགྱུར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཆློ་

ག་ལེགས་པར་བས་ནས་ནི། །མཁའ་དབིངས་རློ་རེ་མཐས་ཀས་པར། །ཕུར་བུས་

འདེབས་པར་གདློན་མི་ཟ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་ཕུར་བུ་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་མཆློག །སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་ཕན་

མཛད་པ། །མཉེས་ཤིང་རབ་ཏུ་དགེས་གྱུར་ནས། །གསུང་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །ཨེ་མའློ་གསང་བའི་གནས་ཀི་མཆློག །ཨེ་མའློ་སིང་པློ་ཀུན་བསྡུས་པ། །ཨེ་མའློ་

ཆློས་ཀི་གནས་ཞི་བ། །ཨེ་མའློ་རློ་རེ་རྣམ་པར་འཇློམས། །ཕུར་འདེབས་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཀི་རློ་

རེ་རྣམས། །ཕུར་བུས་གདབ་པ་ཡང་དག་བཤད། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །ཕུར་གདབ་དེ་ཉིད་ལས་བྱུང་བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་མཆློག་སྦྱིན་པའི། །སྔགས་

ཀི་དེ་ཉིད་དློན་བསྡུས་པའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རད་དུ་བྱུང་བའི་སྔགས་ཀིས་འགུགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་

ལེའུ་སེ་བཅུ་བཞི་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མི་འགྱུར་ཆེ། །ཐམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཅད་དབང་བསྐུར་ཀུན་མཁེན་པས། །རློ་རེའི་གསུང་ནི་བཀའ་སྩལ་པ། །སྨྲེ་ཤ་ཅན་གི་

བདག་ཉིད་ཆེ། །བུ་མློ་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་པ། །དབེན་པའི་གནས་སུ་ཁད་པར་

དུ། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རག་ཏུ་སྒྲུབ། །བཤང་གཅི་དམ་ཚིག་ལ་སློགས་པ། །དེ་རུ་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་ནི། །དཀིལ་འཁློར་གྲུ་བཞི་ལམ་པར་བ། །རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པ་

ཡིས། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དག །རབ་ཏུ་བཟང་ལ་བཞིན་ཡང་

མཛེས། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་རློགས་པ། །པང་པར་བཞག་ནས་རྣམ་པར་

བསློམ། །དཀིལ་འཁློར་ལྔ་ཡི་འཁློར་ལློ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་

བསློམ། །སྔགས་ཀི་འཁློར་ལློ་ཅན་གི་གསང༌། །མཆློད་པའི་གནས་ནི་ཉམས་དགའ་

བསློམ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཅན། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་ཆེན་པློ། །བསམ་

གཏན་སྔགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་འློད་འདྲར་འགྱུར། །རློ་རེ་སེམས་

དཔའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བཙོ་བག་མཁན་ནི་བདག་ཉིད་ཆེ། །བུ་མློ་ཨུཏྤལ་མཐིང་གའི་

མདློག །འདྲ་བདག་ནི་རག་ཏུ་སྒྲུབ། །སྦྱློར་བའི་ཆློ་ག་དེ་ཉིད་ནི། །བས་ནས་ལས་

རྣམས་བརམ་པར་བ། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་

འདའ་དཀའ་བའློ། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང༌། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་འློད་འདྲར་

འགྱུར། །རྒྱལ་པློ་ཆློས་རྣམས་ཀུན་དང་མཚུངས། །འདློད་དང་ཐར་པར་བསྒྲུབ་པ། །རློ་

རེ་ཆློས་ནི་རྣམ་བསློམས་པས། །གར་མཁན་བུ་མློ་རབ་མཛེས་ཤིང༌། །བཞིན་བཟང་

མིག་ནི་དཀྱུས་རིང་བ། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རག་ཏུ་སྒྲུབ། །དེ་ནི་རློ་རེ་ཆློས་ཀི་བདག །ས་

བཅུ་ལ་ནི་གནས་པར་འགྱུར། །རྒྱལ་པློ་གསུང་གི་དམ་ཚིག་འཛིན། །མངའ་བདག་

དམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག །བམ་ཟེ་རྒྱལ་རིགས་རེའུའི་རིགས། །དམངས་རིགས་ལས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བྱུང་བུ་མློ་ནི། །རློ་རེ་ཆློས་བདག་བསྒྲུབ་པར་བ། །འདི་ནི་གསང་བ་ཐློབ་བེད་པའློ། །རློ་

རེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི། །སྒྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བརམ་པར་བ། །སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་དུས་སུ་

ནི། །སློམ་པའི་མཆློག་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་

རློགས། །སློས་དང་མེ་ཏློག་རྣམས་ཀིས་བརྒྱན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་མཆློག་བསློམས་

ན། །གྲུབ་པ་མྱུར་དུ་འཐློབ་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་སྐུ་གསུམ་མཆློག་སྦྱིན་པ། །སངས་

རྒྱས་མཚན་གིས་མཚན་པར་གྱུར། །དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁློན་ཙམ་དུ། །དེ་ཡི་འློད་

ཀང་སྣང་བར་བེད། །དབང་པློ་གཉིས་ནི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་བརམ་

པར་བ། །འདི་ནི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །རློ་

རེ་ཅན་གི་གྲུབ་འདློད་ན། །བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་བཟའ་བར་བ། །འདི་ནི་དངློས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །བཤང་གཅིའི་དམ་ཚིག་ལ་

སློགས་པས། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་གནས་ཞི་

བ། །དེ་ཉིད་བ་ན་མེད་པ་འགྲུབ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་འདློད་པ་དང༌། ཐར་པའི་དམ་

ཚིག་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་ཁློ་བློ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་ཀུན་ཏུ་

སྐྲག་པར་བེད་པའི་རློ་རེ་ཁློ་བློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་

ངློ༌། །ༀ་ཧྲིཿཥྚི་ཝི་ཀ�་ཏཱ་ན་ན། སརྦ་ཤ་ཏྲཱུན་ནཱ་ཤ་ཡ་སཾ་བྷ་ཡ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། 

དུག་ནི་ཁག་དང་ཀུན་ཏུ་སྦྱར། །ལན་ཚ་སེ་ཚེ་ཡུངས་མར་ཏེ། །ཁློ་ཞིང་ཚེར་

མའི་མེ་ལ་སེག །བུ་མློའི་མིང་དང་ཚིག་ཏུ་བཅས། །ཉི་མ་གུང་ངམ་ནམ་ཕེད་ན། །འདི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ནི་ཡློང་ཡེ་རབ་ཏུ་ཤིས། །ཤེས་རབ་ཅན་གི་གྲུ་གསུམ་དུ། །སློང་ར་བརྒྱད་ནི་ཚུལ་

བཞིན་བསེག །བུ་མློ་དག་གི་དློན་གི་ཕིར། །འདི་ནི་ཉི་མ་གསུམ་དུ་བ། །བསལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཡང༌། །དེ་ཡིས་རག་ཏུ་གནློན་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་སམ་

ནི་ཆློས་འཛིན་པའམ། །ཡང་ན་རློ་རེ་སེམས་དཔའང་རུང༌། །གལ་ཏེ་རློངས་པས་

འདས་ན་ནི། །དེ་ཡི་ཚེ་ནི་དེར་ཟད་འགྱུར། །བཅུ་བཞིའམ་ཡང་ན་ཚེས་བརྒྱད་

ལ། །དུར་ཁློད་སློལ་བ་བངས་ནས་ནི། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་སྔགས་བཏབ་ན། །དེ་ནི་རག་

ཏུ་སེར་བར་འགྱུར། །སྔགས་ཤེས་པ་ཡིས་གང་རུང་བའི། །དག་ཡི་གཟུགས་བརན་

བས་ནས་སུ། །བསམ་གཏན་དག་གིས་བིས་ན་ནི། །འཆི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་

ཟ། །ཐློ་བ་བསམ་གཏན་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཕབ་ན་ངེས་པར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཧཱུཾ་ནི་རབ་

ཏུ་འབར་དང་བཅས། །རློ་རེ་འབར་བ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཕག་ན་རློ་རེའི་རིགས་དྲན་

ཏེ། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བེད། །རློ་རྒྱུས་སློལ་བ་ལ་སློགས་པས། །སྐྱེས་

པའམ་བུད་མེད་གཟུགས་བིས་ལ། །ལག་པར་ས་རེ་བསམས་ནས་སུ། །མིད་པ་བཅད་

པར་རྣམ་པར་བསློམ། །སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་རིན་ཆེན་མཆློག །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

ཕན་འདློད་པ། །འདི་ཡང་སྣད་པར་འགྱུར་བའམ། །ཤི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་

ཟ། །ལས་ཀི་རློ་རེ་རབ་འབར་བ། །མེ་སག་མང་པློ་འཁིགས་པ་ཅན། །དབུས་སུ་རློ་རེ་

བསམས་ན་ནི། །ཆུ་རྣམས་མནན་པའི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །དཀིལ་འཁློར་དག་ནི་འདྲི་བ་

ན། །རླུང་ལ་སློགས་པ་བྱུང་ན་ནི། །མཆེ་བའི་ཕག་རྒྱ་བཅིངས་ནས་སུ། གདུག་པའི་

དག་ནི་དྲན་པར་བ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །གང་ཞིག་སྤྲུལ་པར་

གྱུར་པ་ཡང༌། །མཐློང་བ་ཙམ་གིས་འགག་འགྱུར་ཏེ། །གཞན་དུ་བས་ན་འཇིག་པར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །སྐྱེ་བློ་གདུག་པ་གཞན་དག་

ཀང༌། །སྔགས་འདིས་སྐྲག་པར་བས་ན་ནི། །འཆི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །དེ་

ལ་འདི་ནི་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་སིང་པློའ ློ། །

ཕཊ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྦྱློར་པ་ཡིས། །དབུས་སུ་གཟུགས་ནི་བསློམ་

པར་བ། །སྔགས་ཤེས་པ་ཡིས་གནས་བཞི་རུ། །བུད་མེད་རག་ཏུ་གཞག་པར་

བ། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས། །མཚན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མཚན་ཅིང༌། །པདློ་རབ་ཏུ་རྒྱས་བས་ནས། །སྔགས་འདི་རྣམ་པར་བསློམ་པར་བ། །

ཧཱུཾ། འློད་ཟེར་ལྔ་ནི་རབ་འབར་བའི། །རློ་རེ་ཅན་གི་སྦྱློར་བ་བསློམ། །རང་ལུས་

དག་སེམས་རློ་རེ་ལ། །ཕབ་ན་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

ཡང༌། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འློད་འདྲ་ཞིང༌། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །སངས་

རྒྱས་སྐུ་གསུམ་རློ་རེ་འཛིན། །སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །བཞིན་བཟང་ཕན་པར་འདློད་པ་ཡི། །བུད་མེད་རེད་ན་ཆློ་ག་

བཞིན། །དབེན་པར་མཆློད་པ་བརམ་པར་བ། །གསང་བ་བངས་ནས་བཟའ་བར་

བ། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་། །འཇམ་དཔལ་དང་ནི་གཟི་བརིད་མཉམ། །མི་སྣང་བདག་

པློ་དཔལ་དང་ལྡན། །ཛམྦུའི་སེར་གི་མདངས་འདྲར་འགྱུར། །བཤད་བའམ་ཡང་ན་

བཟའ་བའམ། །ཤ་དག་ཀང་ནི་གཞུག་པར་བ། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བསྔགས་ནས་

ནི། །ཟློས་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་མི་མཐློང༌། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བཤད་པ་ཆློ་ག་བཞིན་བངས་ནས། །ཁམ་ཕློར་

སྦྱར་མར་གཞག་པར་བ། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བསྐུལ་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་ཉི་མས་མི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

མཐློང་ངློ༌། །ཁི་ཡི་ཤ་དང་ར་ཤ་དང༌། །ཤ་ཆེན་དག་ནི་ཆློ་ག་བཞིན། །བངས་ནས་སྦྱློར་

བའི་ཐབས་ཀིས་ནི། །ཟློས་ན་དེ་ཡིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །བཤང་དང་ལན་ཅིག་སྦྱར་བ་

ཡི། །རིལ་བུ་ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །ཁི་ཡི་ཤ་དང་སྦྱར་བ་ཡི། །རིལ་བུ་

ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །ཤ་ཆེན་དང་ནི་སྦྱར་བ་ཡི། །རིལ་བུ་ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་

པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །བ་ལང་

ཤ་དང་སྦྱློར་བ་ཡི། །རིལ་བུ་ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །བཤང་བ་ལས་བྱུང་སློག་

ཆགས་ལས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་རིལ་བུ་བ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །ག་བུར་ཙནྡན་སྦྱར་བ་ཡི། །རིལ་བུ་

ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །གི་ཝཾ་ཨ་ག་རུ་སྦྱར་བའི། །རིལ་བུ་ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་

པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་སློབས་པློ་ཆེར་འགྱུར་རློ། །ག་བུར་གུར་

གུམ་སྦྱར་བ་ཡི། །རིལ་བུ་ལྕགས་གསུམ་གིས་དཀིས་པ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་

བ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་མི་མཐློང་ངློ༌། །རློ་རེ་འཛིན་པ་གང་ཡང་རུང༌། །ཕག་

རྒྱ་ཆེན་པློར་བིན་བརླབས་ནས། །ད་ནི་དེ་འདྲའི་དཔལ་ལྡན་པའི། །སློབས་ཆེན་ཕ་

རློལ་གནློན་པར་འགྱུར། །དཔག་ཚད་བེ་བ་རློགས་པ་ཡི། །སེང་དུ་རློ་རེ་འདྲ་བར་

འགྱུར། །སློང་གསུམ་བགློད་པའི་དཔལ་ལྡན་པ། །སངས་རྒྱས་འློད་དང་འདྲ་བར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

འགྱུར། །འདློད་ཁམས་གནས་པའི་བུ་མློ་དང༌། །ལ་ཡི་ལློངས་སྤློད་རིགས་བརྟུལ་

ཞུགས། །ཡང་ན་གཟུགས་ཁམས་གནས་པ་ལ། །སློབས་ཆེན་གིས་ནི་འདློད་པ་

སྤད། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་མི་སྣང་བའི་རློ་རེ་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་

སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་རབ་དགེས་བདག །སེམས་འཁྲུལ་ཡིད་ལ་དབང་བ་

རྣམས། །ངློ་མཚར་གྱུར་ཅིང་སྤན་གདངས་ནས། །གསང་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །ཨེ་མའློ་འདི་རབ་ངློ་མཚར་ཆེ། །ཨེ་མའློ་གསང་གནས་མི་འགྱུར་བ། །ཨེ་མའློ་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་དག །ཨེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་དྲི་མེད་ཆློས། །དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །སྐྱེད་

པ་བེད་པ་མི་འགྱུར་ཆེ། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་ཆློས་ཆེན་པློས། །རློ་རེའི་གསུང་དུ་བཀའ་

སྩལ་པ། །སེམས་དཔའ་རློ་རེའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་འཛིན་རྣམས་མཉེས་པར་

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རབ་དབེ་བ། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་ཅན་མཉེས་

འགྱུར། །རློ་རེ་ཅན་གི་གཟུགས་ལ་སློགས། །གཙུག་ཏློར་འཇློག་པར་བེད་པར་

བཤད། །ཁློ་བློའི་ནང་ན་དེ་མཆློག་སེ། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་རབ་བསློམ་པའློ། །རིག་པའི་

རྒྱལ་མློ་ཆློས་མཆློག་རྣམས། །དཀློན་མཆློག་དཔལ་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །རིག་པའི་

རྒྱལ་མློ་སྦྱློར་བ་ལ། །ཆེ་དཔག་མེད་པ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཐམས་ཅད་ལས་བེད་སྔགས་

རྣམས་ལ། །གདློན་མི་ཟ་བའི་ཡེ་ཤེས་བསློམ། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་

ནི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་བསློམ། །ཞེས་གསུངས་སློ། །

གནློད་སྦྱིན་མློ་ཡི་སྔགས་རྒྱུད་ལ། །གཤིན་རེ་གཤེད་ནི་བརག་པར་

བ། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ནི། །སྤི་བློ་ནས་ནི་བསྐུལ་བ་ཤིས། །བཅློམ་

ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བསམ་གཏན་འཁློར་ལློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དེ་ཡིས་ནི། །སྔགས་མཉེས་པ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་དག །དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་བེད་

པ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ཕན་པར་གསུང༌། །དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །གཙོ་བློ་ཆློས་

རྣམས་ཀུན་དབང་ཕྱུག །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཡློངས་དག་པས། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རི་རེ་ཉམས་ནི་དགའ་བ་དང༌། །ནགས་ཚལ་རབ་ཏུ་དབེན་པར་

ནི། །བསམ་གཏན་རློ་རེ་རབ་བ་བ། །བཟླས་དང་སྔགས་ཀི་སྦྱློར་བས་སློ། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་ལ་སློགས་ཀུན། །སྔགས་ཀི་བསམ་གཏན་གིས་བསྐུལ་བས། །གསུང་

གི་ལས་ཀི་བཀའ་བཞིན་དུ། །ལས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་བེད་པར་འགྱུར། །རློ་རེ་ཆློས་ཀི་

གཟུགས་ཆེན་པློ། །པད་རཱ་གའི་འློད་འདྲ་བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ལ། །གནས་

གསུམ་དུ་ནི་རིགས་བརག་གློ །དབབ་པའི་ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་ནི། །བས་ན་གདློན་མི་ཟ་

བར་འགྲུབ། །བསྐུལ་དང་རེངས་དང་ལ་ཆེན་པློ། །འཕགས་ལམ་བཞི་པློ་དག་ཀང་

ནི། །རློ་རེ་གྲུབ་པ་དག་གིས་བ། །དེ་ལྟར་བས་ན་རག་པར་འགྲུབ། །བུ་མློ་ལློ་གངས་

བཅུ་གཉིས་མའམ། །ཁེའུ་ལློ་གངས་བཅུ་གཉིས་པ། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡློངས་

རློགས་པ། །བཟུང་ནས་དབབ་པ་རབ་ཏུ་བརག །ཆློ་ག་ཐམས་ཅད་བས་ནས་ནི། །ལས་

རྣམས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་བ། །རྣམ་པ་གཞན་དུ་བས་ན་ནི། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་བློས་

དཔྱས་པར་འགྱུར། །

དེ་ལ་སིང་པློའི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་འདི་རྣམས་སློ། །ཧཱུཾ་ཧཿ ཨཱཿ ཛྷཻཿ ནམ་

མཁའི་ཁམས་ནི་སེམས་མེད་ཅིང༌། །རློག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སངས་དང༌། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཀང༌། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བས་ན་འབབ། །ཧཱུཾ་ནི་རློ་རེ་སེམས་

དཔའི་བདག །ཧཿ ནི་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ཅན། །ཨཱཿ ནི་ཆློས་འཛིན་རྒྱལ་པློ་སེ། །འདི་ནི་གསང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཚིག་བསན་པའློ། །ཛྷཻཿ ནི་བསྐུལ་བར་བེད་པར་བཤད། །འགུལ་བ་དང་ནི་གཡློ་བ་

ཡིན། །འདི་ནི་བསྐུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་ཡིན་པར་འདིར་བ་བཤད། །ཁྲུ་

གང་ཙམ་མམ་ཁྲུ་དློ་འམ། །ཁྲུ་བརྒྱད་ཙམ་མམ་ལྔ་ཙམ་དུ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་

བསྐུལ་ན། །འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་འཕར་བར་འགྱུར། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་

འགྱུར། །འདི་ནི་གསང་བ་ཐློབ་པ་འློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཀུན་གི་བདག །སྐུ་གསུམ་གནས་ནི་ཡློངས་དག་པས། །གསུང་ནི་འདི་

སད་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རེ་གཅིག་མ་གྱུར་པ་ཡིས་ཀང༌། །བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པས་འདི་

དག་བ། །སྦྱློར་བ་གཞན་མིན་པས་བ་བ། །གདུག་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་གཞིག་

པའློ། །དུར་ཁློད་སློལ་དང་ཕུབ་སློགས་ལས། །དག་ཡི་གཟུགས་བརན་བས་ནས་

ནི། །སྐྲ་བཤིག་གཅེར་བུར་བྱུང་ནས་ནི། །ཁམས་གསུམ་དག་ཀང་འཇིག་པར་

བེད། །དུར་ཁློད་རློ་བསེགས་ཐལ་བ་ཡིས། །དག་ཡི་གཟུགས་བརན་བས་ནས་

ནི། །སློང་ར་བརྒྱད་དུ་བཟླས་པས་ཀང༌། །འཆི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །དཀིལ་

འཁློར་གྲུ་གསུམ་བས་པ་ལ། །བ་ལང་ཤ་འམ་ར་ཡི་ཤ ། ཁི་ཡི་ཤའམ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས། །རློ་རེའང་གདློན་མི་ཟ་བར་འཇིག །ཤ་ཆེན་གིས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །རློ་རེ་ལས་

བྱུང་འཇིག་པར་བཤད། །འདི་ནི་དག་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །འཇིགས་པ་ཤིན་ཏུ་མི་

བཟད་ཡིན། །དག་ཡི་གཟུགས་བརན་བས་ནས་ནི། །བཤང་གཅི་དག་གི་ཆློས་མཆློག་

ཅན། །ཚེར་མའི་མེ་ལ་ཁློས་ནས་བསེགས། །སངས་རྒྱས་དག་ཀང་ངེས་པར་

འཇིག །ཆུ་བློའི་འགམ་གཉིས་ས་ཡིས་ཀང༌། །དག་ཡི་གཟུགས་བརན་བས་ནས་

ནི། །ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་གིས་ཡན་ལག་ཀུན། །དུག་ལས་བྱུང་བའི་ཚེར་མ་ཡིས། །བསྐུལ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བའི་ཚིག་དང་བཅས་པས་དགང༌། །སངས་རྒྱས་དག་ཀང་ངེས་པར་འཇིག །སེ་ཚེ་

ལན་ཚྭ་འབྲུ་མར་དང༌། །དུག་དང་ད་དུ་ར་དག་ནི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསད་པ་

ལ། །འདི་དག་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་བཤད། །སློལ་ཁུས་གཤེར་བའི་གློས་དག་

ནི། །གློན་ཏེ་སེམས་ནི་ཁློས་ནས་སུ། །རང་པས་ལིང་ག་མནན་ནས་ནི། །སིན་པློས་

ཁེར་བར་གདློན་མི་ཟ། །རུས་ཕེ་ཁག་དང་དུག་རྣམས་ཀིས། །གཟུགས་བརན་རབ་ཏུ་

བས་ན་ནི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དྲག་པློ་ཡང༌། །མྱུར་བ་དག་ཏུ་འཁེར་བར་འགྱུར། །སེ་

ཚེ་བཤང་གཅི་སྦྱར་བ་ཡིས། །ལིང་ག་ཡློངས་སུ་གང་བར་ནི། །བླུགས་ལ་རང་པས་

རབ་མནན་ན། །ཚ་བ་ཆེན་པློས་བཏབ་པར་འགྱུར། །དེ་ལ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་ཆེན་པློའི་རློ་རེ་ཁློ་བློའི་སིང་པློའ ློ། །ན་མཿ ས་མནྟ་ཀ་ཡ་ཝཱ་

ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲཱ་ཎཱཾ། ༀ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏཱིཥྛ་ཏཱིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་

པ་ཙ། གར་གར། བི་སློཊ་ཡ་བི་སློ་ཊ་ཡ། སརྦ་བིགྷན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ན། མཧཱ་ག་ན་པ་ཏི་

ཛཱི་བཱི་ཏཱནྟ་ཀ་རཱ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

སྦྱིན་སེག་ཡང་ན་བསམ་གཏན་དག །ལུས་དང་ངག་སེམས་འཇིག་པ་སེ། །མ་

ཡེངས་པ་ཡི་སེམས་ཀིས་བ། །འདི་ནི་གསློད་པའི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཁློ་བློ་ཆེ། །རྣམ་པར་བགད་པ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟ། །ས་རེ་ཐློ་བ་ཕག་ན་

བསྣམས། །བསམས་ནས་བསམ་གཏན་རབ་ཏུ་བ། །དེ་ལ་འདི་ནི་དྲག་པློ་ཆེན་པློའི་ཁློ་

བློའི་དམ་ཚིག་གློ །མཁའ་དབིངས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀིས། །ཡློངས་སུ་གང་

བར་རབ་ཏུ་བསློམ། །གདུག་པ་དེ་ཡིས་བསད་པར་ནི། །བསམས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

འཆི། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །ཡློངས་སུ་གང་བར་བསློམས་ནས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ནི། །གདུག་པའི་སེམས་པས་བསད་ན་ནི། །རློ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀང་འཆི། །སངས་

རྒྱས་གནློད་བེད་དག་རྣམས་ལ། །སྐྲག་ཅིང་འཇིགས་པས་དཀྲུགས་པར་ནི། །སྔགས་

མཁན་གིས་ནི་མདུན་བསམས་ན། །འཆི་བར་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ། །སིན་པློ་ཁློ་

བློ་སྣ་ཚོགས་པ། །གཏུམ་ཞིང་ཁློ་བ་མི་བཟད་པས། །དེར་ནི་སྐྲག་པར་བས་བསམས་

ན། །རློ་རེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀང་འཆི། །འུག་པ་ཁྭ་དང་བ་རློད་དང༌། །མཆུ་རིང་བ་དང་ཝ་

རྣམས་ཏེ། །དེ་ཡིས་ཟློས་པར་བསམས་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་དག་ཀང་ངེས་པར་

འཇིག །སྦྲུལ་ནག་རབ་ཏུ་ཁློ་བ་ནི། །འཇིགས་པ་དག་ཀང་འཇིགས་པར་བེད། །དུག་

གི་མཆློག་གི་དམ་ཚིག་ནི། །དཔྲལ་བར་བསམས་ན་ཁད་འཕགས་པའི། །སྤྲུལ་དེ་ཟློས་

པར་བསམས་ན་ནི། །སངས་རྒྱས་དག་ཀང་ངེས་པར་འཇིག །ཕློགས་བཅུའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡམས་སམ་གནློད་པར་བེད་པ་རྣམས། །འཇིགས་པ་ངེས་པར་

འབེབས་པའི་མཆློག །འདི་ནི་བསྐུལ་བའི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །ཐློ་བ་རབ་ཏུ་དྲག་པློ་

ཡིས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་སིང་གར་བརེག །རློ་རེ་འཛིན་པའི་བཀའ་བཞིན་

དུ། །དག་བློའི་སློག་ནི་མེད་པར་འགྱུར། །རློ་རེ་ས་རེ་ལ་སློགས་པས། །གཤེག་ཅིང་

གཏུབ་པར་བསམས་ན་ནི། །སྐུ་གསུམ་གི་ནི་མཆློག་སྦྱིན་པ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

དྲག་པློའང་འཆི། །སྲུང་བ་ལ་སློགས་སྔགས་རྣམས་དང༌། །ལ་རྣམས་ཀང་ནི་ཕུར་བུས་

གདབ། །འདི་ནི་གསློད་པར་བེད་པའི་མཆློག །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །རློ་

རེའི་ཕུང་པློས་ཇི་ཙམ་དུ། །སེམས་ཅན་དཀིལ་འཁློར་གནས་པ་ལ། །གསང་བདག་

ཉིད་གཏློགས་བསམས་ན་ནི། །མཉེས་པར་འགྱུར་ཏེ་གཞན་དུ་མིན། །སློན་པ་སངས་

རྒྱས་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེ་ཆློས་དང་རློ་རེ་ཅན། །རློ་རེ་ཐུགས་ཀི་བཀའ་བཞིན་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དུ། །བསམ་གཏན་སྦྱློར་པས་འཆི་བར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཁློ་བློ་ཆེན་པློའི་

དམ་ཚིག་ཁློ་བློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ཐུབ་ཆེན་པློ། །ཐམས་

ཅད་དབང་བསྐུར་རློགས་སངས་རྒྱས། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེས་བཀའ་སྩལ་པ། །ཨེ་མའློ་ངློ་

བློ་ཉིད་ཀིས་དག །རློ་རེ་ཐེག་པ་བ་ན་མེད། །མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ཆློས་རྣམས་ལ། །རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་བར་བསན། །དེ་ལ་འདི་ནི་ལས་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་རློ་རེ་གསང་

བའློ། །སྦྲུལ་ནི་མི་སྡུག་འཇིགས་བེད་པ། །ནག་པློ་འབར་བ་འཁྲུག་ཅིང་ཁློ། །ལྕེ་གཉིས་

མཆེ་བའི་ཕྲེང་ཅན་ནི། །རློ་རྒྱུས་དག་གམ་སློལ་བས་བི། །དེ་ལ་འདི་ནི་ཀླུ་ཁློ་བློ་བསྐུལ་

བའི་སིང་པློའ ློ། །

ཁཾ། མི་བཟད་པར་ནི་འགྱུར་བའི་དུག །རློ་རེའི་དབུས་ན་འདུག་པར་

བསམ། །དུག་ནི་ཧ་ལ་ཧ་ལ་མཚུངས། །སེག་པའི་མེ་ཡི་ཁ་དློག་བཞིན། །བསློམས་ན་

འགུལ་བར་གདློན་མི་ཟ། །དེ་ལ་འདི་ནི་དུག་ཐམས་ཅད་འབིན་པའི་སིང་པློའ ློ། །ཧྲིཿ 

རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་དུག །ཁམས་གསུམ་ན་ནི་གནས་པ་ཀུན། །དེ་ཡིས་ཁེར་

བར་བསློམས་ནས་ནི། །འབབ་པར་གྱུར་པར་རྣམ་པར་བསམ། །དེ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

ཡང༌། །མི་བཟད་དུག་གི་རྒྱ་མཚོར་འགྱུར། །རེག་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བློ་ཀུན། །འཇིག་པ་

འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སིག་པ་རུས་སྦལ་ལ་སློགས་དང༌། །སྦྲུལ་རྣམས་སྣ་ཚོགས་པ་

དག་ཀང༌། །སྦྱློར་བ་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀིས། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བ། །དེ་ལ་

འདི་ནི་དུག་ཐམས་ཅད་འཕློ་བའི་སིང་པློའ ློ། །

ༀ། ལྟ་བ་རློ་རེའི་དུག་ལ་སློགས། །གཞན་ཡང་མི་བཟད་པ་ཡི་དུག །ནམ་
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མཁའ་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དུ། །བསམས་ན་ཡེ་ཤེས་རློ་རེས་འདྲེན། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་དུག་གི་དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་

དུག་གསློ་བའི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་སིང་པློའ ློ། །

ཧཱུཾ། རློ་རེ་ཆེན་པློའི་སིང་པློ་འདི། །ཁ་དློག་དཀར་པློར་རྣམ་པར་བསམ། །འློད་

ཀི་སྤིན་ནི་ཤིན་ཏུ་འབར། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་བཞིན་དུ་བསིལ། །གནས་བཞི་དག་ཏུ་

སྦྱློར་བ་ཡིས། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ལན་གསུམ་ལེགས་པར་བསློམ་པ་

ནི། །སྐྱུགས་པ་དག་ཏུ་རྣམ་བསམས་ན། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་གང་བ་ཡང༌། །དེ་

མ་ཐག་ཏུ་དུག་མེད་འགྱུར། །ཞེས་དེ་སད་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་ཉེ་བའི་དུག་

ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་སིང་པློའ ློ། །

ཨཱཿ ། འབས་དང་ཕློལ་མིག་འབྲུམ་བུ་དང༌། །གང་གཞན་ནད་དུ་བཤད་པ་

རྣམས། །ཕག་ན་རློ་རེའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསམ་པ་ཙམ་གིས་མེད་པར་འགྱུར། །པད་

ཆེན་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད། །ཟླ་བ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་མེད། །དེ་ཡི་དབུས་ན་འདུག་བསམ་

པ། །འློད་ཟེར་ལྔ་ནི་རློགས་པའློ། །སྡུད་པ་ན་ནི་དམ་ཚིག་གནག །བསྐུལ་བ་ན་ནི་

དཀར་པློ་འདྲི། །བསམ་གཏན་གནས་ནི་གསང་བ་འདི། །ཡེ་ཤེས་དྲི་མེད་གསང་ཆེན་

ཡིན། །དེ་ལ་འདི་ནི་ཕི་ནང་གི་ནད་རྣམས་གསློ་བའི་རློ་རེ་སིང་པློའི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་

ཚིག་རྣམས་སློ། །ཛི་ན་ཛི་ཀ །ཨཱ་རློ་ལིཀ། བཛྲ་དྷ�་ཀ །ནད་ཀི་རློ་རེ་བསྐུལ་བ་

ཡིས། །ཡི་གེའི་ཚིག་ནི་གང་འདློད་པ། །དད་པས་ཡློན་ཏན་ཐློབ་འགྱུར་བ། །དེ་འདྲའི་

གཟུགས་ནི་བསློམ་པར་བ། །དམ་ཚིག་སྤེའུ་དང་འདྲ་བའམ། །ཡང་ན་ཁི་ལས་བྱུང་

བའང་རུང༌། །རང་གི་ལུས་ངག་སེམས་གནས་ལས། །བྱུང་བ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་
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བསམ། །འཁློར་ལློའམ་ནི་རློ་རེའང་རུང༌། །བསློམས་ན་རློ་རེའི་གློ་འཕང་གནས། །ལུས་

དང་ངག་སེམས་དམ་ཚིག་རྣམས། །དེས་ནི་ཕེ་མར་བརླག་པར་བསློམ། །དེ་ནས་

བརམས་ཏེ་རློགས་སངས་རྒྱས། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གགས་ཆེན་རྣམས། །བིན་

རླབས་གློ་འཕང་དམ་པ་དག །དགེས་པའི་སྤན་གིས་རབ་ཏུ་སྩློལ། །འདི་སད་ཅེས་

ཀང་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རང་ལུས་ངག་སེམས་རློ་རེ་ལ། །སངས་རྒྱས་སྤིན་དག་རྣམ་

པར་བསམ། །རློ་རེ་རྒྱལ་པློ་སྤིན་ཆེན་པློ། །ནད་ལས་ཐར་པར་རྣམ་པར་

བསློམ། །ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང༌། །བློ་ལྡན་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དག །དེ་ལ་ཁློས་པར་བསམས་ན་ནི། །འཆི་བར་བེད་པ་དམ་པ་ཡིན། །བསམ་

གཏན་སྦྱློར་བ་འདི་དག་གིས། །ལས་སྐྱེས་སུ་ཡང་གང་གགས་པ། །བརྒྱ་ར་བརྒྱད་

བཟླས་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཉི་མ་བདུན་གིས་འཇིགས་པར་འགྱུར། །ཡང་ན་བདག་གིས་

སྔགས་རྒྱལ་གིས། །རློ་རེའི་བསམ་གཏན་ཆློ་ག་བསམ། །འདི་ནི་ནད་རྣམས་ཐམས་

ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །དེ་ནས་རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །ཡེ་ཤེས་

ཀློ་བ་འློད་པློ་ཆེ། །འདློད་དང་ཐར་པ་རློ་རེ་ཆེས། །གསུམ་ནི་འདི་སད་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །ཆློས་རྣམས་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སེ། །ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྱེས་ཤིང༌། །རང་བཞིན་དག་

པ་དེ་ཉིད་ལ། །འཁྲུལ་པའི་རློ་རེ་རབ་ཏུ་གསུང༌། །བསམ་གཏན་བཟླས་པ་དློན་བརློན་

པའི། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་རག་ཏུ་མཐློང༌། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས། །དབེ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་མཐློང༌། །དེ་ལ་འདི་ནི་རི་ལམ་ཆེན་པློའི་དམ་ཚིག་

གི་གནས་ཏེ་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་མཆློག་ཐློབ་པས། །སངས་རྒྱས་འློད་ནི་བཟང་པློར་

མཐློང༌། །སངས་རྒྱས་རློགས་ལློངས་སྤློད་པ་ཡི། །སྐུར་ཡང་བདག་ཉིད་མྱུར་དུ་
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མཐློང༌། །སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་ཁམས་གསུམ་པས། །མཆློད་པ་བེད་པར་དེས་མཐློང་

ངློ༌། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པློའི་འློད་འདྲའི་གཟུགས། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིས། །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ཀིས། །རག་ཏུ་མཆློད་པ་བེད་པར་མཐློང༌། །རློ་

རེ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་ཆེན་དང༌། །གགས་པ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་ཆློས། །གསང་བ་རློ་རེ་

གགས་པ་ཆེར། །རི་ལམ་དག་ན་རང་གཟུགས་མཐློང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རློ་

རེ་ཅན། །སངས་རྒྱས་ཆེན་པློ་ཕག་འཚལ་བའི། །རི་ལམ་འདི་འདྲ་མཐློང་གྱུར་པ། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སེ། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་རློགས་པའི། །ལ་

ཡི་བུ་མློ་ཡིད་འློང་དང༌། །ཁེའུ་དང་བུ་མློ་དག་མཐློང་ན། །དེ་ནི་དངློས་གྲུབ་འཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་། ཞིང་ན་བཞུགས་པར་ངེས་པར་

མཐློང༌། །ཐུགས་ནི་དགེས་པར་གྱུར་ནས་ཀང༌། །ཆློས་མཛོད་ཡིད་དུ་འློང་བ་

སྩློལ། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་བའི་ལུས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ཡློངས་བསློར་

བ། །བསམ་གཏན་རློ་རེ་ལ་གནས་པའི། །དམ་ཚིག་སྦྱློར་བས་མཐློང་བར་འགྱུར། །ཀུན་

དགའ་ར་བ་སྐྱེད་མློས་ཚལ། །ལ་ཡི་བུ་མློ་སློགས་པས་བརྒྱན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་

གིས་བིན་རླབས་པས། །བསམ་གཏན་དམ་ཚིག་ཅན་གིས་མཐློང༌། །སངས་རྒྱས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས། །དེ་ནི་མངློན་པར་དབང་བསྐུར་མཐློང༌། །རིགས་འཛིན་

རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཡིས། །མཆློད་པ་བས་པར་ངེས་མཐློང་ངློ༌། །ཡང་གསུངས་པ། རློ་རེ་

ལས་བྱུང་སྣ་ཚོགས་པའི། །རི་ལམ་དྲི་མ་མེད་མཐློང་ན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

ལས། །སྐྱེས་པ་བ་མེད་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །གདློལ་པ་ཁི་ཡི་སྦྱློར་ལ་སློགས། །གལ་

ཏེ་རློ་རེ་བློས་མཐློང་ན། །བློ་ལྡན་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡི། །སེམས་ཀི་གནས་ནི་འགྲུབ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པར་འགྱུར། །དེ་ལ་འདི་ནི་རི་ལམ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་དམ་ཚིག་གི་སིང་པློའ ློ། །རང་

སེམས་རྣམས་ནི་དམིགས་པ་ལ། །ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གནས། །ནམ་

མཁའ་རློ་རེའི་གནས་སེམས་འདི། །ཆློས་མེད་ཆློས་ཉིད་མེད་པའློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། 

རད་དུ་གྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་དམ་ཚིག་གི་ཐེ་ཚོམ་གཅློད་པ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཞུས་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས། 

འདི་ཅི་ཞིག་ལགས། །ཆློས་རྣམས་ངློ་བློ་མེད་པ་ལ། །ཆློས་ཀི་དེ་ཉིད་ཀུན་བཤད་

པ། །ཨེ་མའློ་ངློ་མཚར་ལས་བྱུང་བ། །ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ནམ་མཁའ་བསློམ། །དེ་ནས་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་

ཅེས་གསུངས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། ནམ་མཁའ་

ནི་ཆློས་གང་དང་ཡང་མི་ལྡན་ཏེ། མི་ལྡན་པའང་མ་ཡིན་ནློ། །ནམ་མཁའ་དེ་ང་ནི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་དུ་གཏློགས་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་བལྟའློ་སམ་དུ་ཡང་མི་སེམས་

སློ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུ་

དང༌། རི་ལམ་གི་དམ་ཚིག་ལས་བྱུང་བར་རེས་སུ་རློགས་པར་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་རག་ཏུ་

མེད་ཅིང་བལྟར་མི་སྣང་བ་ཐློགས་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་རེས་སུ་རློགས་པར་བའློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ལུས་དང༌། ངག་དང༌། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

སེམས་དང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རློ་རེའི་གནས་ཀི་དམ་ཚིག་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་རེས་སུ་

སློང་བ་ངློ་བློ་ཉིད་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ། སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ། །ལུས་དང༌། 

ངག་དང༌། སེམས་ཀི་ཁམས་གང་ཡིན་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དེ་དག་གཉིས་སུ་

མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་བར་མེད་དློ། །

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་གནས་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཁམས་དེ་འང་

འདློད་པའི་ཁམས་ན་གནས་པ་འང་མ་ཡིན། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་གནས་པ་འང་མ་

ཡིན། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་གནས་པ་འང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆློས་གང་ཁམས་

གསུམ་ན་མི་གནས་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་དློ། །གང་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་འདི་ནི་ཆློས་གང་

གིས་ཀང་བརག་པར་མི་ནུས་སློ། །དེ་བས་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད། ཆློས་ཐམས་ཅད་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའློ། །ཀེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བ་རློ་རེའི་གནས་བེད་པ་སེ། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་དེ་ཡང་ལུས་ལ་མི་གནས། ངག་ལ་མི་གནས། སེམས་ལ་མི་གནས་སློ། །ཆློས་

གང་ཁམས་གསུམ་ན་མི་གནས་པ་དེ་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་དློ། །འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བ་རློ་

རེའི་གནས་ཡིན་ནློ། །

ཀེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། རི་ལམ་དེ་ནི་བདག་

གིས་ཁམས་གསུམ་དུ་རི་ལམ་མཐློང་བར་བའློ་སམ་དུ་མི་སེམས་སློ། །མི་ཡང་བདག་

གིས་རི་ལམ་མཐློང་ངློ་སམ་དུ་མི་སེམས་སློ། །ཁམས་གསུམ་གི་བ་བ་དེ་རྣམས་ཀང༌། 
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

རི་ལམ་ལྟ་བུ། རི་ལམ་དང་འདྲ་བ། རི་ལམ་ལས་བྱུང་བའློ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཀི་

སངས་རྒྱས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སེད་པ་རྣམས་དང༌། སེམས་ཅན་ཇི་

སེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རི་ལམ་བདག་མེད་པའི་གནས་སུ་རེས་སུ་རློགས་པར་

བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ཡིད་

བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་ནི། རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡློན་ཏན་ཐམས་

ཅད་དང་ལྡན་པ་སེ། རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ། སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་གསེར་རམ། རིན་པློ་ཆེའམ། དངུལ་

ཡང་རུང་སེ། གང་བསངས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་ཙམ་གིས་འབློར་པར་

བེད་དེ། རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་ཀང་སེམས་ལ་ཡང་མི་གནས། ཡིད་བཞིན་

གི་ནློར་བུ་ལ་ཡང་གནས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཐམས་ཅད་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀང་

རེས་སུ་རློགས་པར་བའློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་

དགེས་པའི་སྤན་གདངས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས། གང་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀེ་རེས་སུ་འབང་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆློས་རྣམས་རེས་སུ་འབང་བ་དེ་ངློ་མཚར་ཏློ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དང༌། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་གཉིས་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་

ཏློ། །གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཁེད་ཀིས་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དངློས་གྲུབ་

མདློར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ། སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་མདློར་བསྡུས་པའི་དངློས་

གྲུབ་དེ་དག་གང་ལ་གནས། དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་བིན་ནས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནི། སྐུ་དང་

གསུངས་དང་ཐུགས་ལ་མི་གནས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འློན་ཀང༌། བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་རློ་རེ་ལ་ནི་

གནས་སློ། །ལུས་དང༌། ངག་དང༌། སེམས་རློ་རེ་དེ་དག་ཀང༌། འདློད་པའི་ཁམས་ན་

མི་གནས། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་མི་གནས། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་མི་གནས། 

སེམས་ཀང་ལུས་ལ་མི་གནས། ལུས་ཀང་སེམས་ལ་མི་གནས། ངང་ཀང་སེམས་ལ་

མི་གནས། སེམས་ཀང་ངག་ལ་མི་གནས་སློ། །

དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་ལྟར་ངློ་བློ་ཉིད་དག་པའི་ཕིར། དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལ་འདི་སད་ཅེས་

གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་གང་ལ་

གནས་གནས་བྱུང༌། དཔལ་རློ་རེ་སེམས་དཔས་བཀའ་སྩལ་པ་རང་གི་ལུས་དང༌། 

ངག་དང༌། སེམས་ལས་བྱུང་ངློ༌། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཅད་ཀིས་གསློལ་པ། སེམས་གང་ན་གནས། བཀའ་སྩལ་པ། ནམ་མཁའ་ལ་གནས་

སློ། །གསློལ་པ། ནམ་མཁའ་གང་ན་གནས། བཀའ་སྩལ་པ། གང་ན་འང་མི་གནས་

སློ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར་རད་དུ་

གྱུར་པས། རང་གི་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་གནས་ནས་སེམས་ཤིང་ཅང་མི་སྨྲ་བར་

འཁློད་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་

གི་སིང་པློའི་རློ་རེ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སེ་བཅློ་ལྔ་པའློ། །    ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་འདུས་པར་

གྱུར་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་གིས་གསློལ་པ་བཏབ་ནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་རིན་ཆེན་གི་མཆློད་པའི་ཚོགས་ཀིས་མཆློད་པ་

བས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། རློ་རེ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་སེང་གེའི་དམ་ཚིག་གི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེའི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་ངློ། །དེ་ནས་སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་

མཆློག །ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རབ་འདྲ་བ། །དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་ཀུན་གི་

མཆློག །ལེགས་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བ། །ཁྲུ་ནི་བཅུ་དྲུག་ཚད་དུ་བ། །གྲུ་བཞི་ལམ་

པ་རབ་ཏུ་མཛེས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། །སྐུ་ཡི་རློ་རེར་བཏུ་
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གནས། །དེ་ཡི་ནང་དུ་འཁློར་ལློ་ནི། །རློ་རེའི་ཚོགས་བི་བར་བ། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་

གི་གསང་བ་མཆློག །ཕག་རྒྱ་རློ་རེའི་གནས་སུ་བ། དབུས་སུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

གནས། །མི་བསྐྱློད་པ་ལ་སློགས་པའང་བི། །སྐུ་དང་གསུངས་ཐུགས་རློ་རེ་མཆློག །གྲྭ་

རྣམས་ཀུན་ཏུ་དགློད་པར་བ། །སློབས་ཆེན་ཕ་རློལ་གནློན་པ་ཡི། །ཁློ་བློ་རྣམས་ཀང་

སློར་བིའློ། །རློ་རེ་གསང་བ་རབ་བསློམས་པས། །མཆློད་པ་སྔགས་ཤེས་པ་ཡིས་

བ། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བ་

འློ། །བཤད་དང་གཅི་བ་ལ་སློགས་པ། །བེ་བག་ཏུ་ནི་ངེས་པར་དབུལ། །འདི་ནི་སྔགས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ལས་དམ་ཚིག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུང་རློ་རེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་སྤིན་བཀློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་

ཞུགས་ནས། གསུང་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང༌དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །དེ་ནས་གསུང་གི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག །ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

རབ་འདྲ་བ། །དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་ཀུན་གི་མཆློག །ལེགས་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པར་

བ། །ཁྲུ་ནི་ཉི་ཤུའི་ཚད་དུ་བ། །གྲུ་བཞི་ལམ་པ་ཆློ་ག་བཞིན། །གྲུ་བཞི་པ་ལ་སློ་བཞི་

པར། །རློ་རེ་བསློམས་པས་ཐིག་གདབ་བློ། །དེ་དབུས་འཁློར་ལློ་ཆེན་པློ་ནི། །ཟླུམ་པློར་

ཀུན་ཏུ་བི་བར་བ། །མདློ་རུ་ཕག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ནི། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བི་བར་བ། །ཚེ་

དཔག་མེད་ཀི་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་གཞག་པར་བ། །རློ་རེ་གནས་མཆློག་དེ་

ཉིད་དུ། །ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་དགློད་པར་བ། །ཡློངས་སུ་གསལ་བར་ཆློ་ག་
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བཞིན། །དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་བས་ནས་ནི། །དེ་ནས་གསང་བའི་མཆློད་པ་བ། །འློན་

ཏང་རློ་རེ་ཅན་དག་མཉེས། །བཤང་གཅི་ཁུ་བའི་དམ་ཚིག་གིས། །མཆློད་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་འགྱུར། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་

བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་གི་དཀིལ་འཁློར་རློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ནས་སྤིན་

གི་ཚོགས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རབ་ཏུ་

གསང་བའི་དཀིལ་འཁློར་གསང་བ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །རློ་རེ་འཛིན་མཆློག་གང་ཡིན་པའི། །གཟུགས་ནི་དབུས་སུ་ལེགས་

བིས་པ། དེ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་གནས་སུ་འགྱུར། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་གསང་ལས་

བྱུང༌། །འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་

རེའི་གནས་ཡེ་ཤེས་གསང་བ་ཡིན་ཏེ། རབ་ཏུ་གསང་བའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་ལློ་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་གསང་བ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་

ཕྱུང་ངློ༌། །དེ་ལ་འདི་ནི་རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྔགས་ཀི་སིང་པློའི་ཐིག་གདབ་པའི་

ཡི་གེའི་གནས་རྣམས་སློ། །

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རློ་རེའི་ཐིག་ནི་གདབ་པ་དང༌། ཚོན་རི་དག་ནི་དགེ་བ་དག །སྔགས་

ཀི་སེམས་ལས་མི་བ་སེ། །བས་ན་བང་ཆུབ་རེད་པར་དཀའ། །དེ་བས་དམ་ཚིག་ཚུལ་

ཤེས་པས། །སྔགས་ཀི་ལ་རྣམས་ཕབ་ནས་སུ། །བིན་གིས་བརླབས་ཀིས་གནས་
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བསློམས་ལ། །དཀིལ་འཁློར་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་བརག །རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་དང༌། །ཡང་ན་སྤན་ནི་དབབ་པར་བ། །སྐུ་ཡི་དཀིལ་འཁློར་གནས་ཡིད་

འློང༌། །རློ་རེ་སྐུ་ཡི་ཡློན་ཏན་འཐློབ། །རློ་རེ་ཆློས་ནི་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །རང་གི་ཆློས་མས་

དབབ་པར་བ། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་རབ་ཏུ་རག་པ་

ཡིན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །མ་མཱ་ཀི་ཡང་དབབ་པར་བ། །འདི་ནི་སྔགས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་རད་དུ་བྱུང་བའློ། །དེ་ལྟར་བས་ན་བིན་རླློབ་

ཅིང༌། །ཡིད་ལ་དབང་བ་ཉིད་གཤེགས་ཏེ། །རབ་ཏུ་དགེས་པར་གྱུར་ནས་ནི། །གསང་

བ་དག་གིས་མཆློག་ཀང་སྩློལ། །འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །སྔགས་ཀི་སེམས་པས་

བ་བ་ནི། །རློ་རེ་གསང་བ་རད་པློ་ཆེ། །ཁློ་བློའི་རྒྱལ་པློས་བཀུག་ནས་ནི། །སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཆློད་པར་བ། །རློ་རེ་དྲི་མེད་གསུམ་དག་གི །དམ་ཚིག་མཆློད་པ་

དུས་གསུམ་པ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་སྦྱློར་བས་བ། །སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་

བེད། །འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་ཡང༌། །རད་དུ་

བྱུང་བའི་གཏློར་མ་དབུལ། །བཤང་གཅི་ཤ་དང་འབྲུ་མར་དང༌། །སེམས་ལས་བྱུང་

བའི་ཙནྡན་དང༌། །ཁུ་བ་དག་གིས་སྔགས་རྣམས་ཀུན། །ཚིམ་པར་འགྱུར་བར་ཀུན་ཏུ་

བཤད། །འདི་ནི་དམ་ཚིག་མཆློག་ཡིན་ཏེ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རློགས་བེད་

པའློ། །ཐིག་གདབ་པ་ཡི་ཆློ་ག་འདི། །བདག་ཉིད་གང་ཚེ་སྤློད་པ་ན། །རྣམ་པར་སྣང་

མཛད་བསློམས་ནས་སུ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཡང་ན་རློ་རེ་མི་འཆིར་

གགས། །སློབ་མ་རློ་རེ་འློད་པློ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་བསེན་པ་ཡི། །ལས་ཀི་གློ་

འཕང་བསློམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ཆེན་ལྔ་རྣམས་ནི། །རློ་རེའི་ཐིག་སྐུད་དག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ལ་དགློད། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །གསང་བ་རབ་ཏུ་རད་བྱུང་བའློ། །རྣམ་

པ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་ནི། །ཚོན་རི་དག་ཀང་རྣམ་པར་བསློམ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཀི། །གསང་བ་བང་ཆུབ་དམ་པ་ཡིན། །སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉིད་ལ་

ཡང༌། །རློ་རེ་ཧཱུཾ་ནི་བསློམ་པར་བ། །སྐུ་དང་གསུང་དང་དམ་ཚིག་མཆློག །གནས་ལྔ་

དག་ཏུ་བསློམ་པར་བ། །དེ་ལྟར་རག་ཏུ་བས་ན་ནི། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་ལས་

སྐྱེས། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་པ། །འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་བིན་རླློབ་མཛད། །རློ་

རེ་བུམ་པ་བཞག་པ་ནི། །སྔགས་རྒྱུད་བདག་པློས་ཤེས་བ་སེ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་

ཏིང་འཛིན་གནས། །བརན་པའི་བློས་ནི་བརག་པར་བ། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་འབས་

འདློད་པའི། །སྔགས་ཤེས་པས་ནི་སྦྱིན་སེག་བ། །བཤང་ཅིག་འབྲུ་མར་ཤ་ལ་

སློགས། །སྦྱིན་སེག་ཏུ་ནི་དབུལ་བར་བ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་དག་ལ། །རློ་རེ་གསང་

བའི་སྦྱིན་སེག་དབུལ། །དབུས་སུ་རང་གི་ལ་ཡི་གཟུགས། །བསམས་ཏེ་གཞལ་དུ་

དབབ་པར་བ། །འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་དམ་ཚིག་

གིས། །སྦྱིན་སེག་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་བ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་

ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སློབ་མ་རློ་རེ་

གསུམ་ལས་བྱུང༌། །ཨཱཿ ནི་ལུས་དང་ངག་སེམས་ལ། །བསློམས་ནས་རློ་རེ་གཟུང་

བར་བ། །རྒྱལ་ཆེན་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དང༌། །གགས་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

དག །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ཏུ། །བིང་ཡིས་བརླབས་ནི་རབ་ཏུ་གསློལ། །དེ་

ལ་འདི་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློར་འཇུག་པའི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་གློ །

ཨཱཿ ཁཾ་བི་ར་ཧཱུཾ། འདི་ནི་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དང༌། ངག་དང༌། 
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

སེམས་རློ་རེའི་སིང་པློའ ློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་རློ་རེ་ཆེན་པློའི་དབང་བསྐུར་བའི་གསང་བའི་

ཡེ་ཤེས་གསང་བའློ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་ནམ་མཁའི་ཁམས། །ཡློངས་སུ་གང་

བར་རབ་ཏུ་བསློམ། །རློ་རེའི་རིགས་ནི་འཛིན་པ་ཡིས། །སིལ་སན་དྲི་ཡི་སྤིན་རྣམས་

བསློམ། །འདི་སད་ཀང་གསུངས་སློ། །རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་སགས་ཀི་ནི། །ཡུངས་ཀར་

དག་གིས་བརེག་པར་བ། །དེ་ལ་དེ་ཡི་ཚེ་ན་ནི། །བདག་ཉིད་དབང་བསྐུར་རབ་ཏུ་

སྩློལ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །ཡང་ན་སངས་རྒྱས་བསློམ་པར་

བ། །བུམ་པ་དམ་ཚིག་མཆློག་རྣམས་ཀིས། །བཟུང་བར་མཁས་པ་དག་གིས་

བསློམ། །རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་བསམ། །སློབ་མ་རག་ཏུ་བློ་བརན་ལ། །ལུས་དང་

ངན་སེམས་རློ་རེ་ཅན། །སྔགས་ཤེས་པས་ནི་དགློད་པར་བ། །དེ་ལ་འདི་ནི་དབང་

བསྐུར་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་སློབ་དཔློན་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བར་

བའློ། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི། །རློ་རེ་གསང་བ་གསུམ་བས་

བང༌། །ཁམས་གསུམ་དག་གིས་ཕག་བས་བ། །རློ་རེ་དབང་བསྐུར་ཆེན་པློ་སྦྱིན། །དེ་

ལ་འདི་ནི་སློབ་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རློ་རེ་ཆེན་པློའི་གསློལ་བ་བ་བའི་ཆློ་ག་གསང་

བའློ། །བང་ཆུབ་རློ་རེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆློད་ཆེན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་བཞིན། །བདག་

ཀང་འག་ཏུ་བསྒལ་བའི་ཕིར། །ནམ་མཁའི་རློ་རེ་དེང་བདག་སྩློལ། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་དབང་

བསྐུར་བ། །རབ་ཏུ་དགེས་ནས་སྩློལ་བར་མཛད། །ལ་ཡི་གཟུགས་ཀི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །སིང་གར་བདག་པློ་གཞག་པར་བ། །རློ་རེ་སློབ་མ་བློ་ལྡན་ལ། །སྔགས་ཀི་ཡི་

གེའི་ཚིག་བིན་ལ། །དཀིལ་འཁློར་དག་ནི་བསན་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་



  113  

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

གསུངས་པ་ཡི། །དམ་ཚིག་གསང་པ་བསྒག་པར་བ། །ཁློད་ཀིས་སློག་ཆགས་གསད་

པར་བ། །བརྫུན་གི་ཚིག་ཀང་སྨྲ་བར་བ། །མ་བིན་པར་ཡང་ཁློད་ཀིས་ལློང༌། །བུད་

མེད་དག་ཀང་བསེན་པར་བ། །རློ་རེའི་ལམ་ནི་འདི་དག་གིས། །སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་བསྐུལ་བར་བ། །འདི་སད་ཀང་གསུངས་ཏེ། །འདི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །དམ་ཚིག་མཆློག་ཏུ་རག་པའློ། །སྔགས་ཀིས་བསྐུལ་བ་སྨྲས་པ་ཡིས། །དེ་ལ་

སྔགས་ཀང་སྦྱིན་པར་བ། །སྔགས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཏིང་འཛིན་དང༌། །གསང་བ་སྦྱིན་པ་

བརམ་པར་བ། །ཁུ་བའམ་ཡང་ན་བཤང་བའང་རུང༌། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བསྔགས་ནས་

ནི། །རློ་རེའི་བློས་ནི་བཟའ་བར་བ། །འློན་ཏང་དངློས་གྲུབ་རེད་མི་དཀའ། །རྣམ་པ་འདི་

བཞི་གསང་ཆེན་ཏེ། །རློ་རེ་ཅན་ནི་ཀུན་གི་གསང༌། །སྔགས་ཀི་འཁློར་ལློ་བུད་མེད་

གཟུགས། །སེམས་ཅན་དློན་སྤློད་ཕིར་གནས་པའློ། དེ་ལ་འདི་ནི་རློ་རེའི་དཀིལ་

འཁློར་ཐམས་ཅད་ཀང་སྔགས་ཀི་མཉེས་པར་བ་བ་གསང་བའློ། །

གང་པློའི་ཤ་དང་ར་ཡི་ཤ། ཤ་ཆེན་དག་ཀང་བཟའ་བ་ཞིང༌། །སྔགས་རྣམས་

ཀུན་ལ་དབུལ་བར་བ། །དེ་ལྟར་བས་ན་མགློན་པློ་མཉེས། །ཉིན་རེ་རློ་རེ་སློབ་མ་

ལ། །མཁས་པས་དཀིལ་འཁློར་བསན་པར་བ། །བཤང་གཅི་ཤ་ཡི་བ་བ་དང༌། །རློ་རེ་

གསང་བའི་ཚིག་དག་གིས། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གི་ཡི་གེ་ༀ། །བསློམས་ན་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་འབར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་སྔགས་ཀི་རིགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློས་དེ་སད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་

བསྒྲུབ་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཉིད་དག་ཀང༌། །ནན་ཏན་དུ་ནི་བསྒྲུབ་པར་

བ། །མི་སྣང་སློབས་དང་བརློན་འགྲུས་དང༌། །རློ་རེ་དགུག་པའི་མཆློག་དག་ཀང༌། །རློ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

རེ་སྐུ་ཡི་བཀའ་བཞིན་དུ། །དཀིལ་འཁློར་དག་གིས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། །བཤང་གཅི་

དང་ནི་ཤ་ཆེན་རྣམས། །ཆ་ནི་མཉམ་པར་བས་ནས་སུ། །ཁམ་ཕློར་སྦྱར་མར་བཞག་

ན་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་ལན་ཅིག་འཁློད། །འདི་སད་ཅེས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལ་འདི་ནི་གསང་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་མངག་གཞུག་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་

གི་མཆློག་གློ །

ཧྲིཿ ནི་འབར་བའི་འློད་བཟང་པློ། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ། །སངས་

རྒྱས་ཀུན་གིས་ནམ་མཁའི་ཁམས། །ཡློངས་སུ་གང་བར་རྣམ་པར་བསློམ། །དེ་ཡི་སྐུ་

གསུང་ཐུག་ཀི་གནས། །དེར་ནི་སྔགས་ཀི་དབབ་པར་བ། །དེ་ལ་འདི་ནི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་སྔགས་རློ་རེ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་སིང་པློའ ློ། །ཨཱཿ ཁཾ་དྷཱིཿ ཕག་

ན་རློ་རེའི་གཟུགས་ཆེན་དང༌། །ཕག་ན་པདློ་འློད་ཆེན་དང༌། །གཞན་གིས་མི་ཐུབ་

གཟུགས་ཆེན་དག །བསློམས་ནས་གསང་བའི་གནས་བཞག་གློ །དེ་ལ་འདི་ནི་རློ་རེ་

གསང་བའི་གནས་སློ། །ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །མི་བསྐྱློད་པ་ནི་

རབ་ཏུ་བརག །ཚེ་དཔག་མེད་པའི་འཁློར་ལློ་ཆེ། །རློ་རེ་སྣང་མཛད་དེ་བཞིན་ཏེ། །འློད་

ཆེན་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པློ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་སིང་པློས་བསྐུལ་བར་བ། །དེ་ལ་འདི་ནི་

རློ་རེའི་སིང་པློ་ཐམས་ཅད་བསྐུལ་བའློ། །

ཨཱཿ  མདུང་རེ་ཆེ་དང་རློ་རེ་ཆེ། །ལྕགས་ཀྱུ་སྣ་ཚོགས་མཆློག་རྣམས་ཀིས། །རློ་

རེ་ཆློ་ག་བཞིན་བསྐུལ་ན། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རབ་ཏུ་འགྲུབ། །འདི་སད་ཅེས་ཀང་

གསུངས་སློ། །ཉམས་དགའ་བ་ཡི་རི་དགས་དང༌། །ཆུ་གིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ། །ཟླ་

བ་ཕེད་ནི་ཚོན་ཆད་ཀིས། །སངས་རྒྱས་ཐློབ་པ་གདློན་མི་ཟ། །རི་རབ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

གི །རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སེད་ཡློད་པ་ཡི། །དེ་ཡི་འཁློར་ཚོགས་ལན་ཅིག་ཏུ། །འཁློར་ལློ་ཅན་

གི་བང་ཆུབ་འགྲུབ། །ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་

དུ་འགློ་བར་འགྱུར། །ཟབ་མློའི་ཆློས་ཀང་ཐློས་འགྱུར་ཞིང༌། །སངས་རྒྱས་ཡང་འཐློབ་

པར་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དམ་ཚིག་རློ་རེ་བཞད་པས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་

ཏློ། །དེ་ལ་འདི་ནི་མངག་གཞུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་རློ་རེ་གསང་བའློ། །

རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །དེ་བཞིན་གསུང་གི་རློ་རེ་འཛིན། །རློ་རེ་སྐུ་

ཡི་དགློད་པ་ཆེས། །མངག་གཞུག་པ་དག་རག་ཏུ་བསྐུལ། །དེ་ལ་འདི་ནི་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་

འཁློར་ལློ་སྔགས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་གནས་སློ། །དམ་ཚིག་བསྐུལ་བ་དང༌། དམ་ཚིག་

གཏློང་བ་དང༌། དམ་ཚིག་པློད་པ་དང༌། དམ་ཚིག་བཅིང་བའློ། །མཁའ་དབིངས་རྒྱ་

ཆེན་དག་པ་ནི། །ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སངས། །གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་བེད་

པ་ནི། །རློ་རེ་རད་བྱུང་གཟུགས་ཅན་ནློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི་བུ་གཅིག་པ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

སངས་རྒྱས་རློ་རེ་སེམས་དཔའང་རུང༌། །གལ་ཏེ་དབང་དུ་བ་འདློད་ན། །རློ་

རེ་མཆློག་གསུམ་འཛིན་པ་ཆེ། །གསང་བ་ཆེན་པློ་འདི་བསམ་མློ། །རློ་རེ་འཇམ་པ་

སློབས་པློ་ཆེ། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་སུ་བསམ། །མདའ་ལྔའི་སྦྱློར་བ་དག་གིས་

ནི། །དབུ་རྒྱན་རེ་མློ་ཡང་དག་སྤློ། །གནས་ལྔ་དག་ཏུ་སྔགས་ཤེས་པས། །རློ་རེ་ཁློ་

བློས་རབ་ཏུ་དབབ། །སངས་ཤིང་བརྒྱལ་བར་བསློམ་པ་ནི། །བིས་པའི་བློ་ནི་གགས་

ཆེན་གིས། །བསམ་གཏན་འདི་ནི་ཟླ་ཕེད་དུ། །གསང་བའི་བསྐུལ་བ་དག་གིས་

བསློམ། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གིས་རབ་གསང་བ། །རློ་རེའི་དློན་གིས་བློ་ཡིས་
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གསུངས། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་དག་ནི། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་

བསམ་པ། །སྔགས་ཀི་རློ་རེ་ཧཱུཾ་ལ་སློགས། །རློ་རེ་གསུམ་ལ་སློགས་པར་བསློམ། །ༀ་

ནི་མིག་གི་དབུས་བསམས་ནས། །འདི་དག་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་བསན། །སྔགས་རྣམས་

ཀུན་གི་གཟུགས་དག་ནི། །སྐུ་གསུང་རློ་རེ་ཅན་དུ་མཐློང༌། །བཀེས་སློམ་ལ་སློགས་

ཉློན་མློངས་ཆེ། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་རྣམ་བསམ་ན། །རློ་རེ་ཐུགས་ཀི་བཀའ་བཞིན་

དུ། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་བང་བར་འགྱུར། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་གཟུགས་ཆེན་

པློ། །པསམ་ན་དློན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབློར། །བཾ་ནི་ཁ་ཡི་ནང་དུ་བསློམ། །ༀ་ནི་ལྕེ་

ལ་འདུག་པར་བསམ། །བཟའ་ཕར་བ་བ་ཀུན་གི་གནས། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུས་

བརྒྱན་པ་སེ། །ཞི་བ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སེལ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་

བའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔའ་བློ་ཆེན་

པློ་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས། རློ་རེ་བསློམ་པའི་ཚིག་གི་མཆློག །རློ་རེའི་གསུང་

ཕྱུང་བའློ། །བཱི། སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་འློད་བཟང་པློ། །ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་

སུ་བསམ། །རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བསྐྱེད་དེ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བསམ། །རྒྱན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡློངས་རློགས་པ། །ཅུང་ཟད་སེར་བ་རློ་རེ་འགིང༌། །ཞི་བ་ཐློར་

ཚུགས་དབུ་རྒྱན་ཅན། །བསམས་ནས་ཐམས་ཅད་བརམ་པར་བ། །རློ་རེ་དཔའ་བློ་

རླབས་ཀི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ནས་

དབངས་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། རློ་རེ་ཆེན་པློ་

སློམ་པའི་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཙུཾ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་རློ་རེའི་དབུས་སུ་

བསམ། །སངས་རྒྱས་སྤིན་གི་ཆློ་ག་ཡིས། །རློ་རེ་གསུམ་གི་གགས་ཆེ་ནི། །ལུས་དང་

ངག་དང་སེམས་ལ་དབབ། །བསྐུལ་བེད་རློ་རེ་མ་བསློམ་མློ། །རྒྱན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཡློངས་རློགས་པ། །ཁ་དློག་དཀར་མློར་རབ་ཏུ་བསློམ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པློ་

ཆེ། །བསམས་ལ་སྔགས་ཀི་ཚིག་དགློད་དློ། །རློ་རེའི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་འློད་ཟེར་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་ལློངས་སྤློད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ནས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འཁློར་ལློའི་ཚུལ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ཛཾ། སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དམ་པ་དག །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་

སུ་བསམ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཆློ་ག་ཡིས། །རློ་རེ་བསློམ་པས་དབབ་པར་བ། །ཛམྦྷ་

ལ་ནི་ནློར་སྒྲུབ་པ། །གནློད་སྦྱིན་ཆེན་པློ་བསྐྱེད་པར་བ། །ཞི་བ་གནློད་སྦྱིན་གཟུགས་

འཛིན་པ། །ཐློར་ཚུགས་དབུ་རྒྱན་རློ་རེ་ཅན། །སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡི་ཆློ་ག་ཡིས། །གནས་

ལྔ་དག་ཏུ་བསློམ་པར་བ། །རློ་རེ་བདུད་རིའི་ཆུ་དེ་ཡིས། །བསམ་གཏན་གནས་ལ་

འདུག་ལ་དབུལ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཆློ་ག་ཡིས། །དབུ་རྒྱན་དེ་ལ་རྣམ་པར་

བསམ། །དེ་ལྟར་བས་ན་གནློད་སྦྱིན་དབང༌། །གནློད་གནས་དབང་པློ་འློད་ཆེན་

གཉིས། །རློ་རེ་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་རས་སྒྲུབ་པའི་ཏློག་གི་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། །རློ་རེ་

འདློད་པ་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པའི་དཔལ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་
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ཞུགས་ནས། གནློད་སྦྱིན་མློའི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་གི་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ཀྵ�། མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར། །གྲུ་བཞི་ལམ་པ་རབ་ཏུ་

བཟང༌། །ཐམས་ཅད་རིན་ཆེན་བཞི་ལས་བས། །མེ་ཏློག་སློས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་

འཁིགས། །གནློད་སྦྱིན་མློ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ནི་གང་བར་

བསམ། །གཟུགས་ཀི་སྤིན་དག་རྣམ་བསམས་ལ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་སྦྱློར་བས་

དབབ། །གཟུགས་ནི་གཅིག་ཏུ་བསམ་པར་བ། །ལུས་གསུམ་རློ་རེ་བེ་བག་གིས། །དེ་

ཡི་བསམ་གཏན་བསློམ་པར་བ། །རློ་རེ་འཇམ་པའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །དབུ་རྒྱན་ལ་

ནི་ཁློ་བློ་བསློམ། །སིང་གར་སྔགས་ཀི་ཚིག་བསློམས་ལ། །རློ་རེའི་སྦྱློར་བ་བརམ་པར་

བ། །གནློད་སྦྱིན་མློ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་པ་བསློམ་པའི་རློ་རེ་ཞེས་

བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། རློ་རེའི་སྔགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དངློས་གྲུབ་ཕྲ་མློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཡང་དག་འགྲུབ། །སངས་རྒྱས་

གཟུགས་འཛིན་འདི་བཟང་པློ། །ཛམྦུ་ཆུ་བློའི་གསེར་འློད་འདྲ། །དངློས་གྲུབ་ཕྲ་མློ་དག་

ལ་གནས། །མི་སྣང་ལ་སློགས་ཡང་དག་གྲུབ། །འཇམ་པའི་འློད་དང་འདྲ་བར་

འགྱུར། །གནློད་སྦྱིན་རྒྱལ་པློ་གྲུབ་པ་ཆེ། །རིག་འཛིན་དག་གི་དབང་པློར་འགྱུར། །དེ་

ལ་འདི་ནི་རློ་རེའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུགས་གསང་བའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

སློ། །སྔགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པ་ཡི། །མཛེས་པའི་གཟུགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ནི། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །མཐློང་བ་ཉིད་ཀིས་དགའ་བར་

འགྱུར། །གཙུག་ཏློར་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་ནི། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་བདག་པློར་

འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་བེད་པའི་མཆློག །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་རབ་བསློམ་

པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་བེད་པའི་རློ་

རེས་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བདག་པློས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་

རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་པར་ལེན་པའི་སྤློད་པ་འདི། །ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་

དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་རྣམས། །ལུས་དང་ངག་

སེམས་སློམ་པ་ནི། །རང་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་དེ་བས་ཏེ། །དེ་ལྟར་དངློས་གྲུབ་འཐློབ་པར་

འགྱུར། །དེ་ལ་འདི་ནི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རློ་རེའི་རིག་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་སློ། །ཐློར་ཚུགས་དབུ་རྒྱན་ཅན་གི་གཟུགས། །ཆེན་པློ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་

འདྲ། །སྔགས་ཀི་སློམ་པས་ཀུན་ཏུ་བསམས། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་བ། །ལློ་

གངས་བཅུ་དྲུག་ལློན་པ་ནི། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་རྣམ་པར་ཀླུབས། །བཞིན་སྡུག་

མིག་གི་དཀྱུས་རིང་པ། །རེད་ནས་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་སྤད། །སྤན་གི་གློ་འཕང་

ལློངས་སྤློད་ཅིང༌། །རློ་རེའི་མཚན་མས་བསློམ་པར་བ། །ཕག་རྒྱ་སྔགས་ཀི་ཆློ་ག་

ཤེས། །སྔགས་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་ལེགས་པར་བསབས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཙུན་

མློར་བ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ལ་རབ་གནས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཆེན་པློ་དུས་བཞིར་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ནི། །གསང་བའི་མཆློད་པ་རབ་ཏུ་བ། །སློང་བུ་ར་བ་འབས་བུ་ཡི། །བཟའ་དང་བཅའ་

བ་སྤད་པར་བ། །འློན་ཏང་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །བདག་པློ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་

ཆེ། །ཟླ་བ་དྲུག་གིས་དེ་དག་ཀུན། །གདློན་མི་ཟ་བར་འཐློབ་པར་འགྱུར། །རག་ཏུ་

གཞན་གི་ནློར་རྐུ་ཞིང༌། །བསད་པའང་རད་དུ་བྱུང་བ་དང༌། །འདློད་ཆགས་རློ་རེའི་

གནས་སྤད་པ། །སློམ་པ་འདིས་ནི་ཀུན་ཏུ་བསམས། །འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་

མློ། །ཡློན་ཏན་ལུག་རྒྱུད་མཱ་མ་ཀི། །གསུང་གི་རློ་རེ་ཐུགས་མཆློག་ལ། །འདི་ནི་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་རིགས། །བསམ་གཏན་ཡིག་གསུམ་རློ་རེ་ཅན། །རང་གི་ཕག་རྒྱ་སེམས་ཀི་

བསམ། །དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁེན་པ། །མཉེས་པར་འགྱུར་བ་གདློན་མི་

ཟ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ནི་བློ་བརན་པས། །ནགས་ཚལ་དག་ཏུ་བསློད་སློམས་བསང༌། །ཁ་ཟས་

བཟང་པློ་བསར་བ་དག །དེ་དག་སྐྲག་ནས་སེར་བར་འགྱུར། །རློ་རེའི་བདག་ཉིད་

གསུམ་འདས་ནས། །རློ་རེའི་ཡི་གེ་འཇིག་པར་འགྱུར། །ལ་མློ་ཀླུ་མློ་གནློད་སྦྱིན་

མློ། །ལ་མ་ཡིན་ནམ་མི་མློའང་རུང༌། །རེད་ནས་རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བ། །རློ་རེ་

གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་བསེན། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །དེ་ཉིད་གསང་བའི་

ཚུལ་ཆེན་ཡིན། །རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང༌། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་རབ་འཇུག་

པའློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རིག་པའི་བརྟུལ་

ཞུགས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་

འདུས་པ་ལས། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ་

ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་དྲུག་པའློ། །    ། །
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་འདུས་ནས། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ། མི་བསྐྱློད་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རློ་

རེ་དབིངས་ནི་མཁས་པ་ཆེ། །རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་དཀིལ་འཁློར་གསུམ། །གསང་བའི་

དབངས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དག་པ་ཆེ། །རློ་རེ་ཞི་བ་དགའ་བ་

ཆེ། །རང་བཞིན་འློད་གསལ་མཆློག་གི་མཆློག །སློན་པ་རློ་རེ་ཕག་འཚལ་ལློ། །རིན་

ཆེན་རྒྱལ་པློ་རབ་ཏུ་ཟབ། །རློ་རེ་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད། །རང་བཞིན་དག་པ་གློས་པ་

མེད། །རློ་རེ་སྐུ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །རློ་རེ་དཔག་མེད་རྒྱལ་པློ་ཆེ། །མི་རློག་ནམ་མཁའ་

རློ་རེ་འཛིན། །འདློད་ཆགས་ཕ་རློལ་ཕིན་པ་བརེས། །རློ་རེ་གསུང་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །དློན་ཡློད་རློ་རེ་རློགས་སངས་རྒྱས། །བསམ་པ་ཐམས་ཅད་རློགས་མཛད་

པ། །དག་པ་ངློ་བློ་ཉིད་ལས་བྱུང༌། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཕག་འཚལ་ལློ། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གིས་བསྐུལ་བ་ཡི། །བསློད་ཚིག་ཞི་བ་འདི་རྣམས་ཀིས། །རློ་རེ་ལློངས་སྤློད་

བསློད་ན་ནི། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་འདྲ་བར་འགྱུར། །དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་

འཛིན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལ་རེས་བརེ་བ། །རློ་རེ་གསང་བ་གསུང་དག་པ། །རློ་རེའི་

གསུང་ནི་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཨེ་མའློ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ནི་

ཡི་གེ་ཆེ། །རང་བཞིན་འློད་གསལ་ཡློངས་སུ་དག །ནམ་མཁའི་དབིངས་བཞིན་དྲི་མ་

མེད། །

དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་སངས་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །དམ་ཚིག་བཞི་ནི་བསྲུང་བར་

བ། །ཤ་ཆེན་རག་ཏུ་བཟའ་བར་བ། །འདི་ནི་དམ་ཚིག་མཆློག་ཡིན་ནློ། །

དེ ་ནས་ཕག་ན་རློ ་རེ ་དེ ་བཞིན ་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི ་བདག་

པློས། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །དམ་ཚིག་བཞི་པློ་བསྲུང་བར་བ། །གསུང་

གི་རློ་རེ་ཡི་གེ་ཆེས། །བཤང་གཅི་དག་ནི་རག་ཏུ་བཟའ། །འདི་ནི་གསང་བ་རད་བྱུང་

བའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། རློ་རེ་

འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་

ཕྱུང་ངློ༌། །

རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེས། །དམ་ཚིག་བཞི་པློ་བསྲུང་བར་བ། །ཁག་

དང་ཁུ་བ་སྦྱར་བ་དག །བརྟུལ་ཞུགས་བརན་པས་རག་ཏུ་བཟའ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་རློ་རེ་ཡི། །དམ་ཚིག་འདི་ནི་རད་པློ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་བརག་པ་འདི། །རློ་

རེ་འཛིན་གིས་བསྲུང་བར་བ། །གང་ཞིག་དམ་ཚིག་འདི་སྲུང་བ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

འློད་པློ་ཆེ། །དེ་ཡི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རློགས་པའློ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་སངས་རྒྱས་

འགྱུར། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་རང་

སངས་རྒྱས་ཀི་དློན་གི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །དེ་ཡི་ལུས་ཀི་སློན་པ་ནི། །རློ་རེའི་སྐུ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །སེམས་ཅན་

གཟུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཏེ། །དམ་ཚིག་མཆློག་ཏུ་རག་པའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། ཉན་ཐློས་ཀི་བསབ་པའི་དམ་ཚིག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་བའློ། །དགེ་བ་བཅུས་ལས་

ཀི་ལམ། །བད་པ་ཡེ་ཤེས་སངས་པ་རྣམས། །དམན་པར་མློས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་

ཚིག་འདི་ནི་རད་པློ་ཆེ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

བདག་པློས། ཚངས་པའི་དམ་ཚིག་འདི། །ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

གཏི་མུག་ལས་ཀི་ལམ་གང་རྣམས། །བེད་པ་འཇིགས་ཤིང་མི་སྡུག་

པ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སློན་པ་སེ། །སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་

རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། དྲག་པློའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཁམས་གསུམ་དག་ན་གནས་

པ་ཡི། །བུད་མེད་རློ་རེ་ལས་བྱུང་རྣམས། །སྣ་ཚོགས་དངློས་པློས་སྤད་པ་ནི། །དམ་

ཚིག་མཆློག་ཏུ་རད་བྱུང་བའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་པློས་ཁབ་འཇུག་གི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །སེམས་ཅན་ལས་བྱུང་ཇི་སེད་པ། །དབེར་མེད་སྐུ་གསུམ་

ལ་གནས་པ། །རློ་རེ་མཁའ་དབིངས་བདག་ཉིད་ཀང༌། །བསམ་གཏན་རློ་རེས་གསད་

པར་བ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་རང་

གི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ཚངས་པར་འགྱུར། །གསུང་གི་རློ་རེ་དབང་ཕྱུག་ཆེ། །ཐུགས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་རློ་རེ་འཛིན། །དེ་ཉིད་ཁབ་འཇུག་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། གནློད་སྦྱིན་མློ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ཁག་དང་ཤ་ནི་ཟ་བ་དང༌། །རག་ཏུ་གཞན་གི་བུད་མེད་སྤློད། །དམ་ཚིག་དགའ་

བ་འདི་རྣམས་ཀིས། །རློ་རེ་ཆེན་པློ་དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བདག་པློས་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །འློ་མ་འཐུང་བ་ཕྲ་མ་ཅན། །དེ་དག་འདློད་

དང་དྲི་ལ་འབད། །དམ་ཚིག་འདིས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ། །གཞན་དུ་ངེས་པར་ཉློན་མློངས་

འགྱུར། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། ལ་མ་

སིན་གི་བུ་མློའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་

ངློ༌། །ཁློ་ཞིང་ང་རྒྱལ་གསློད་པས་ནློན། །སློས་དང་མེ་ཏློག་སྤློད་ལ་དགེས། །རློ་རེ་ས་

འློག་དམ་ཚིག་སེ། །གདུལ་དཀའ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་པའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་སིན་མློ་རྣམས་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཐློད་རུས་བདུག་པའི་འབྲུ་མར་

དང༌། །ཞག་གིས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར། །འབྱུང་པློ་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་སེ། དག་

བེད་འདི་ནི་དློན་ཆེན་བེད། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བདག་པློས་རློ་རེ་མཁའ་འགློ་མ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

བཤང་གཅི་དང་ནི་ཁག་དག་བཟའ། །ཆང་ལ་སློགས་པའང་རག་ཏུ་བཏུང༌། །རློ་

རེ་མཁའ་འགློའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གསད་བ། ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

ཀུན་འབྱུང་བ། །ཁམས་གསུམ་དག་ན་རྣམ་པར་སྤློད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

འདློད་པའི། །དམ་ཚིག་མ་ལུས་སྤད་པར་བ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་

དམ་ཚིག་གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་ལུས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། 

ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ལུས་ཀི་རྣམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ནི། །རློ་རེ་ལས་ནི་བྱུང་བར་བ། །སེམས་ཅན་

ཁམས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རག་པར་སངས་རྒྱས་སྐུ་བེད་པའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་ངག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་

འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཚིག་གི་ལས་ལམ་

མ་ལུས་པར། །ཁམས་གསུམ་དྲི་མེད་དཀིལ་འཁློར་ཏེ། །ཚིག་གི་དངློས་གྲུབ་ཡིད་

འློང་འདི། །དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་སེམས་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་གི་དངློས་གྲུབ་འདི། 

ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཡིད་ཀི་རློ་རེའི་རང་བཞིན་

ཀུན། །རློ་རེ་བརན་པ་འཛིན་པས་བསློམ། །རློ་རེ་མི་ཕེད་གསུམ་ལྡན་གི། །དམ་ཚིག་

བཤད་པ་འདི་ཡིན་ནློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་མཛེས་དགའ་རློ་རེ་སེམས་དཔས་

དེ་སད་ཅེས་དགའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་བདག་པློས་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་སིང་པློའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །རང་རྒྱལ་ཉན་ཐློས་དེ་བཞིན་

ཏེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྦྱློར་བ་ན། །ཕག་འཚལ་ན་ནི་མ་རུང་འགྱུར། །དེ་ནས་ཡང་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་བསམ་གཏན་གི་དམ་ཚིག་འདི། 

ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ཀུན་ཏུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་

ལ། །བསམ་གཏན་རློ་རེ་གསུམ་སྦྱློར་བས། །སྔགས་ཟླློས་པས་ནི་བསམ་གཏན་

བ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་སྔགས་

སྒྲུབ་པའི་དམ་ཚིག་དང༌། སློམ་པ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་

ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །མདློར་ན་སེམས་ཅན་ཁམས་རྣམས་ནི། །སམ་གཏན་རློ་རེས་བསྐུལ་

བར་བ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་ཕག་འཚལ་མཆློག །དམ་ཚིག་རློ་རེ་ལས་བྱུང་བའློ། །དེ་

ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་བསེན་པ་དང༌། 

སྒྲུབ་པ་དང༌། ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློའི་སློམ་པ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

རློ་རེ་བཤང་གཅིས་ནམ་མཁའི་དབིངས། །ཡློངས་སུ་གང་བར་རྣམ་པར་

བསམ། །དུས་གསུམ་རློ་རེ་དག་ལ་དབུལ། །དམ་ཚིག་རབ་ཏུ་བརག་པའློ། །དེ་ནས་

ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་རློ་རེ་མི་སྣང་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །དུས་

བཞིར་ཇི་ལྟར་མཆློག་བཞིན་དུ། །རློ་རེ་མློ་ནི་ཉིན་རེ་སྤད། །ཡང་ན་རས་ཀང་རག་ཏུ་

དཔྲློག །དམ་ཚིག་རློ་རེ་རློགས་བེད་པའློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་ནམ་མཁའི་རིག་འཛིན་གི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ནི། །དབུ་རྒྱན་དག་ལ་བསམ་གཏན་བསམ། །རློ་རེ་

གསུམ་གི་དམ་ཚིག་སེ། །ཁློས་པ་རྣམས་ཀིས་མི་ཐུབ་བློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་སྔགས་འཆང་ལས་དང་པློ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །སྐུ་

ཡི་རློ་རེ་ཁ་ཟས་ལ། །ཕི་རློལ་རློ་རེ་འཛིན་པ་དང༌། །མདློ་གདློན་ཆློ་གའི་བ་བ་ལ། །རག་

པར་རློ་རེ་ཆློས་སུ་བ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་ངློ་བློ་ཉིད་དག་པ་རློ་རེས་དེ་སད་ཅེས་

བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་

པློས་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་མཉམ་པ་

ཉིད་རྣམ་པར་དགློངས་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ཡང་བརློད་དུ་མེད་

པའི་ཡང་བརློད་དུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རི་རབ་ཀི་རྡུལ་རབ་ཏུ་ཕྲ་བ་དང་

མཉམ་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཅིའི་སད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁློར་གི་ནང་དུ་ཅང་མི་གསུང་བར་

བཞུགས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བདག་པློ་འདི། སྐུ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་ངློ་བློ་ཉིད་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཡི་གེའི་ཚིག་ལ། 

ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པའི་ཡི་གེའི་ཚིག་བརློད་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་བཞུགས་སློ། །རིགས་

ཀི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་འདི་སེམས་པ་ནི་འདི་སམ་དུ་

གྱུར་ཏློ། །སྐུ་ནི་མི་འགྱུར་མ་སྐྱེས་པ། །གསུང་དང་ཐུགས་ཀང་མཚན་མ་མེད། །ནམ་

མཁའ་རློ་རེ་རློག་ལས་བྱུང་། །ལློག་པར་བཟུང་བས་ཟིན་པ་ཡིན། །དེ་ནས་འཇམ་

དཔལ་ལ་སློགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གསུང་རློ་རེའི་ཚིག་ལ་ཕིན་ཅི་ལློག་ཀུན་འབྱུང་བར་མི་རག་

ཏུ་གསློལ། དེ་ཅིའི་སད་དུ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་འདི་

ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། སྤློད་བར་

འགྱུར་བ་གཤེགས་པ་དང༌། བློན་པའི་རེས་སུ་འགློའ ློ། །དེ་ཅི་སད་དུ་ཞེ་ན། ཚངས་པ་

ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། མངློན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་

པློའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པ་རྣམས་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་མི་ཤེས་

ནས་འདི་སམ་དུ་རྣམ་པར་རློག་སེ། ཅི་རློ་རེའི་བདག་ཉིད་འདི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཡློངས་སུ་མ་ཤེས་ནས། 

གསང་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་འཆད་དམ་སམ་དུ་སེམས་པ་ཡང་མཆིས་སློ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་

རྣམས་ལྟ་ཅི་སློས་ཏེ། ངེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། སྐུ་དང༌། གསུང་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་གསང་བ་མི་འགྱུར་བ་རེད་པའང་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་བང་ཆུབ་མི་ཤེས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རློ་རེ་མངློན་པར་བང་

ཆུབ་པ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་མེད་པ་མི་འགྱུར་བ་ལས་བྱུང་བའློ། །རིགས་ཀི་བུ། སེམས་ཅན་

ཆེན་པློའི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་ཡློད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བང་

ཆུབ་ལ་གནས་པ་སངས་རྒྱས་རློ་རེའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཀེ་མ་སེམས་ཅན་དེ་དག་

ནི་སྐུ་གསུམ་རློ་རེའི་ཆློས་ཉིད་ཀི་ཕིར། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་ཡེ་ཤེས་

ཐློབ་པའློ། དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །རང་བཞིན་དག་ཅིང་བདག་

མེད་པ། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་གནས་མེད་པ། །རློག་པ་རློ་རེ་ལས་བྱུང་བ། །སྨྲ་བར་

བེད་པ་སྨྲ་མ་ཡིན། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་ཆེན་པློ་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་འདི་སད་

ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་འཇུག །གང་ན་གནས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པས་གསུངས་པ། བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་དང༌། ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་ཇི་སེད་པ་དག །རང་གི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རློ་རེ་ལ་གནས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སར་
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གསློལ་པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་དངློས་གྲུབ་དང༌། ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་གང་ན་གནས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཡེ་ཤེས་རློ་རེའི་བདག་པློས་གསུངས་པ། 

བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

ཀི་དངློས་གྲུབ་དང༌། ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་སློ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གསློལ་པ། ནམ་མཁའ་གང་ན་གནས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས་གསུངས་པ། གང་ན་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ནས། 

ཨེ་མའློ་རློ་རེ་ཨེ་རློ་རེ། །ཨེ་མའློ་རློ་རེ་ཡི་བཤད་པ། །གང་དུ་ལུས་དང་ངག་སེམས་

མེད། །དེ་རུ་གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །དེ་ནས་སློན་པ་རློ་རེ་འཛིན། །སངས་རྒྱས་

ཀུན་གིས་ཕག་བས་ནས། །རློ་རེ་གསུམ་མཆློག་མཆློག་ཆེན་མཆློག །རློ་རེ་གསུམ་

གི་དབང་ཕྱུག་མཆློག །རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་བསློམ་པ་ཡི། །དངློས་གྲུབ་ཀུན་ནི་བཤད་

པར་མཛད། །མཁའ་དབིངས་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་

བསློམ་པར་བ། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་རབ་བསློམས་ནས། །སྤི་བློར་རློ་རེ་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཞལ་

གསུམ་སྐུ་གསུམ་ལས་བྱུང་བ། །རྣམ་པར་འཕྲློ་བར་བསམ་པར་བ། །རློ་རེ་འཁློར་ལློ་

འཛིན་བསམས་ན། །བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་རིགས་ཀི་བེ་

བག་གིས། །གསང་བ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བསམ། །གཞན་དུ་རྣམ་པར་བསློམས་ན་

ནི། །དེ་དག་དངློས་གྲུབ་མཆློག་མི་འགྱུར། །བཅློམ་ལྡན་འདས་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་

གསང་བས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ཁམས་གསུམ་ལས་བྱུང་རྒྱལ་མློ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཆེ། །མཉེས་པར་བེད་མ་རྣམས་བསམས་ནས། །རློ་རེ་སྐུ་གསུམ་གིས་མཚན་པ། །ཁྱུ་

མཆློག་དེས་ནི་མཉེས་པར་འགྱུར། །གང་ཞིག་འདི་དག་སློམ་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་གགས་ཆེན་རྣམས། །ཞག་བདུན་གིས་ནི་གཟི་ཆེ་བའི། །སྐུ་གསུམ་དངློས་གྲུབ་

ཐློབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་བསྡུས་པའི་གསང་བ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་

ངློ༌། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་ནི། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་དློན་རློགས་པ། །ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་ཀུན་བསློམས་ན། །སད་ཅིག་གིས་ནི་སངས་རྒྱས་འཐློབ། །དེ་ནས་ཕག་ན་

རློ་རེས་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དང༌། ངག་དང་། སེམས་གསང་བ་འདི། ཉིད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་མཆློག་འདློད་

ན། །ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་མི་བཅིང་ངློ༌། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་འདི། །རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀང་མི་འདའློ། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་

ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས། ཕྱུང་ངློ༌། །བཤང་གཅི་ཁུ་

བ་ཁག་རྣམས་ནི། །སད་པ་དག་ཏུ་ཡློང་མི་བ། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་རག་ཏུ་བཟའ། །གསང་

འདི་རློ་རེ་གསུམ་བྱུང་ཡིན། །དེ་ནས་ཡང་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེས་གསུང་རློ་

རེའི་དམ་ཚིག་འདི། །ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ཁམས་

གསུམ་དག་གི་ལམ་མཆློག་ན། །བུད་མེད་ཇི་སེད་ཡློད་པ་རྣམས། །ཐམས་ཅད་ཆློ་ག་

བཞིན་དུ་སྤད། །གསུང་གི་རློ་རེ་མི་སད་དློ། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེས་ཐུགས་ཀི་

དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །རློ་རེ་སྐུ་



  132  

རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

གསུང་ལ་གནས་པ། །དམ་ཚིག་ཇི་སེད་ཡློད་པ་ཀུན། །རློ་རེ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་

གིས། །མགུ་ཞིང་ཚིམ་པ་དག་ཏུ་བ། །ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་མི་སད་དློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་

དམ་ཚིག་ཆེན་པློ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་གིས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་རློ་རེ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །མདློར་ན་ཕུང་པློ་ལྔ་རྣམས་ནི། །སངས་རྒྱས་ལྡར་

ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། རློ་རེའི་སྐྱེ་མཆེད་ཉིད་དག་ཀང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀིལ་

འཁློར་མཆློག །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེས་ཁམས་གསུམ་གི་འཁློར་ལློ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་ངློ༌། །ས་ནི་སྤན་ཞེས་བ་བ་ཡིན། །ཆུ་ཡི་

ཁམས་ནི་མཱ་མ་ཀི །དཀར་དང་སྒློལ་མ་ཞེས་བ་བ། །མེ་དང་རླུང་དུ་རབ་ཏུ་

བསྒགས། །མཁའ་དབིངས་རློ་རེ་དམ་ཚིག་ནི། །རློ་རེ་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། །བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རློ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པློས་དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་སློ། །སློམས་པར་ཞུགས་ནས་ཀང་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁློར་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གཟིགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་

བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་བམས་པས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། 

ཐུགས་རློ་རེའི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པར། མངློན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་སློབ་

དཔློན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བགི། རིགས་ཀི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་བཞིན་དུ་བལྟ་

བར་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སློབ་དཔློན་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་མཉམ་ཞིང་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་དབེར་མེད་དློ། །རིགས་ཀི་བུ། མདློར་བསན་ན། ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་

རེན་གི་ཁམས་ན་སངས་རྒྱས་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སེད་འཁློད་ཅིང་འཚོ་

ལ་སྐྱློང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་དུ་བློན་ནས། སློབ་དཔློན་དེ་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པས་ཡང་དག་པར་མཆློད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་དེར་ཡང་འགློ་ཞིང་ངག་རློ་རེའི་ཡི་གེའང་འདི་སད་དུ་འབིན་ཏློ། །བདག་ཅག་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕའློ། །བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་མའློ་ཞེས་བ་བ་ནས། བདག་ཅག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློན་

པའློ་ཞེས་བ་བའི་བར་དུའློ། །འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། རིགས་ཀི་བུ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་ཕློགས་བཅུ་ན་ཇི་སེད་བཞུགས་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་བྱུང་བའི་བསློད་ནམས་ཀི་ཕུང་

པློ་ཇི་སེད་པ་དེ་བས་ཀང་སློབ་དཔློན་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་གཅིག་གི་བསློད་ནམས་ཁད་

བར་དུ་འཕགས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀི་བུ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སིང་པློར་གྱུར་པའློ། །སྐྱེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ནས་ཐམས་ཅད་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པའི་བར་དུའློ། །

དེ་ནས་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་པ་ཡིད་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས་

ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐྱློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དཀློན་མཆློག་དཔལ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འློད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདློན་མི་ཟ་བར་གྲུབ་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྣམས། རློ་རེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་དངློས་གྲུབ་ཀི་དམ་ཚིག་ལ་

དམིགས་པ་རློ་རེ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་

རྣམས་ཐམས་ཅད་ཉློན་ཅིག །གང་ཡང་ཕློགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

དུས་གསུམ་གི་རློ་རེའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་དེ་རྣམས་ཀང༌། གསང་བ་འདུས་པའི་

སློབ་དཔློན་དང་ཕྲད་ན། མཆློད་པ་བེད་ཅིང་ཕག་འཚལ་ལློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་

ཉིད་སློན་པ་ཡིན། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་འཛིན་པ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང་། ཐུགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཅི་ལ་

གནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྐུ་གསུམ་གསང་བའི་

སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ནི། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་གི་ལུས་དང༌། ངག་དང༌། སེམས་

རློ་རེ་ལ་གནས་སློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་གསློལ་པ། ལུས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དང༌། ངག་དང༌། སེམས་རློ་རེ་གང་ལ་གནས། གང་ལ་ཡང་མི་གནས་སློ། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ངློ་མཚར་དུ་གྱུར། རད་དུ་གྱུར་ནས་

ཅང་མི་སྨྲ་བར་འཁློད་དློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་གསང་བའི་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བློས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་ཐམས་ཅད། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཉློན་ཅིག །དེ་ནས་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང༌། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐལ་མློ་སྦྱར་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སད་

ཅེས་གསློལ་ཏློ། བཅློམ་ལྡན་འདས། དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བཤད་དུ་གསློལ། བདེ་

བར་གཤེགས་པ། བཤད་དུ་གསློལ། 

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་བསམ་པ། །གྲུ་བཞི་ལམ་པ་རབ་ཏུ་

མཛེས། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བསམ་གཏན་རློ་རེ་རབ་བསྐུལ་

བ། །རློ་རེ་དཀིལ་འཁློར་བསམ་གཏན་གིས། །འཁློར་ལློ་ཅན་ཀུན་བཞུགས་པར་

བ། །མཆློད་པའི་ཆློ་ག་དེ་ཉིད་ཀིས། །བློ་དང་ལྡན་པས་རག་ཏུ་བ། །སློབ་དཔློན་སིང་

གར་རབ་བསློམས་ནས། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་བརམ་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གིས་

ནམ་མཁའི་དབིངས། །ཡློངས་སུ་གང་བར་རྣམ་བསློམས་ལ། །དབང་བསྐུར་བ་ཡི་

གནས་གསུམ་གིས། །ཐམས་ཅད་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་དབབ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་

འདློད་པའི། །བང་ཆུབ་འདི་ཡིས་འབབ་འགྱུར་ཞིང༌། །ངློ་མཚར་ཆེན་པློའི་དངློས་གྲུབ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཀུན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློ་ཞེས་བ་བ། བསམ་གཏན་གི་དཀིལ་

འཁློར་རློ། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་སྦྱློར་

བ་ཞེས་བ་བ་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་གསང་བ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ཧཱུཾ་ཧི་ཁཾ། ཤ་རུས་ལ་སློགས་དཀིལ་འཁློར་ནི། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་

དབུས་སུ་བསམ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་གསུམ་སིང་པློ། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་བསློམ་

པར་བ། །དྲག་པློ་མི་སྡུག་ཁློས་པ་ནི། །ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་ཁ་དློག་འདྲ། །ཕག་བཞི་པ་ཡི་

ཆློ་ག་ཡི། །ཕག་ན་ཐློད་པ་བསྣམས་པར་བསློམ། །འློད་ཟེར་ལྔ་རྣམས་ཡང་དག་

བྱུང༌། །རང་ལྕེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བསློམ། །བསམ་གཏན་རློ་རེ་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །ཁག་དྲང་བ་ནི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །རེ་གསུམ་རློ་རེ་དམ་ཚིག་དང༌། །ཕུར་བུ་དྲག་

པློ་མཆློག་དག་གིས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དག་ཀང༌། །རློ་རེའི་སྦྱློར་བས་གདབ་

པར་བ། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེས་རློ་རེའི་ཁ་ཟས་ཀི་དམ་ཚིག་གི་བ་བ་འདི། ཉིད་

ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །བཟའ་བའམ་བཏུང་བ་གང་ཅུང་

ཟད། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་གང་བཟའ་བ། །བཤང་གཅི་ཤ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཆློ་

ག་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་བརག །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་མཆློད་པའི་མཆློག་འདི། །ཉིད་ཀི་

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །མཆློད་པའི་ཡློ་བད་མཆློག་ལྔ་

ཡི། །མཆློད་པས་དེ་དག་མཆློད་པར་བ། །འདི་ནི་རློ་རེ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམ་ཚིག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཤིན་ཏུ་འདའ་དཀའ་བའློ། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་མཆློད་པ་གསང་བ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །དབང་པློ་གཉིས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བདག་

གི་ཁུ་བ་ལ་སློགས་པ། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ཀུན་མཆློད་ན། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ཐློབ་

པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤློད་

པ། ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་ཀི་སློམ་པ་འདི། །ཉིད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་

རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །སེམས་ཅན་ཁམས་རྣམས་མཐའ་ཡས་ཀི། །དམ་ཚིག་འཛིན་པའི་

མ་རྣམས་ལ། །དམ་ཚིག་གསུམ་གི་རློ་རེ་སྤད། །སློམ་པ་འདི་ནི་རད་པློ་ཆེ། །དེ་ནས་

ཡང ཕག་ན་རློ་རེས་སྒྲུབ་པ་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་སློམ་པའི་རློ་རེ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ལུས་དང་དག་སེམས་ལློངས་སྤློད་

ཀི། །གསང་བ་གསུམ་གནས་རློ་རེ་སྐྱེས། །བཟང་པློ་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་

བ། །འདིར་ནི་ཡློང་ཡེ་འཇིག་པར་འགྱུར། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེས་སྒྲུབ་པ་པློ་

ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་

རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །མཐློ་གང་ཙམ་གི་དཔགས་པར་ནི། །སྤི་བློར་དཀིལ་འཁློར་བརག་

པར་བ། །ༀ་ནི་དབུས་སུ་གནས་བསམས་ནས། །བདུད་རི་ལྔ་པློ་དབབ་པར་བ། །རློ་

རེའི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི། །སད་ཅིག་དག་གིས་གཟི་ཅན་འགྱུར། །ལུས་དང་ངག་

སེམས་བདེར་གནས་པར། །འགྱུར་བར་འདི་ནི་དློགས་པ་མེད། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་

རློ་རེས་སྔགས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་དང༌། ངག་དང༌། སེམས་ཀི་གསང་བ་

འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །མཆློད་རེན་དག་གི་
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ལས་མི་བ། །གེགས་བམ་བཀགས་པའང་མི་བ་ཞིང༌། །དཀིལ་འཁློར་དག་ཀང་ཡློང་

མི་བ། །རློ་རེ་གསུམ་ཆློག་ཕག་མི་བའློ། །

དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། 

དུག་ཐམས་ཅད་འབིན་པའམ། གནློན་པ་དང༌། འདྲེན་པའི་གསང་བ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །

ༀ། འློད་ཟེར་དཀར་པློའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །འཁློར་ལློའི་དབུས་སུ་ཆུད་པར་

བཞག །འློད་ཟེར་སེར་པློ་འཁིགས་པ་ནི། །སེར་པློ་ལྟ་བུར་བསློམ་པར་བ། །རློར་

གསུམ་འློད་ཟེར་དམ་ཚིག་གིས། །ས་བློན་གསང་གསུམ་ལས་བྱུང་བའློ། །དེ་ནས་

ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། ལུས་དང༌། ངག་

དང༌། སེམས་སྲུང་བའི་འཁློར་ལློའི་སྔགས་རློ་རེ་དང་ལྡན་པ་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ༀ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་

ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། ཨ་མྲ�་ཏེ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

གློ་ག་ལ་སློགས་འཁློར་ལློ་ནི། །ལས་ཀི་རློ་རེ་ལ་གནས་པར། །ཧཾ་ནི་དབུས་སུ་

བཞག་ནས་སུ། །མིང་ནི་དབུས་སུ་བི་བར་བ། །སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་རྣམས་

ཀིས། །བརྒྱན་ཏེ་རག་ཏུ་གཞག་པར་བ། །འདི་ནི་སྔགས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །གསང་བ་གསུམ་གི་གནས་བསྡུས་པའློ། །དེ་ནས་ཡང་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། རློ་རེ་ཨཉྫ་ནའི་དམ་ཚིག་འདི། ཉིད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ༌། །ལམ་གི་བཞི་མདློ་ཤིང་གཅིག་

དྲུང༌། །མ་མློའི་གནས་སམ་ཞི་གནས་སུ། །དེ་རུ་རློ་རེ་ཨཉྫ་ན། །ཐློད་པར་རག་ཏུ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དབབ་པར་བ། །ཚིལ་ཆེན་པློ་དང༌། ཁག་དང༌། བཤང་བ་དང༌། པདློའི་སྐུད་པ་དང༌། 

ཨརའི་སྐུད་པས་མེ་མར་གི་སིང་པློ་བས་ལ། ཚེས་ཉི་ཤུ་དགུའི་ནམ་ཕེད་ན། རློ་རེ་

ཨཉྫ་ན་དབབ་པར་བའློ། །དེ་ཉིད་ལ་སྔགས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཏབ་ན། དངློས་གྲུབ་རྣམ་

པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློས་གསུངས་སློ། །དེ་

ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་

འདས། གསང་བའི་ཡི་གེ་དུ་དང་ལྡན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་དེ་དག །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བའི་དམ་ཚིག་གི་སྤློད་པའི་

རློ་རེ་འདི་ལ་དད་ཅིང་སློམ་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་

པློ་ཕག་ན་རློ ་རེས་དེ ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་

སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། གསང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་

དང་ལྡན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤློད་པའི་རློ་

རེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དད་ཅིང་སློམ་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་གསློལ་པ། གསུམ་པློ་གང་ཞིག་ལགས། རློ་རེ་འཛིན་པས་བཀའ་སྩལ་བ། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

གསུང་རློ་རེ་དང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རློ་རེ་སེ་གསུམ་

མློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་

ན་རློ་རེ་ལ་ཕག་བཙལ་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་བཀའ་སྩལ་

པ། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། སྔློན་བྱུང་བ་ན་བརློད་ཀིས་

མི་ལང་བའི་ཡང་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་རྡུལ་རབ་ཏུ་ཕྲ་བ་དང་

མཉམ་པའི་བསལ་པ་ཡང་འདས་ནས། གང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དག་བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་འདས་པ་ནས། 

ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་འློད་སྲུང་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་བར་གིས་ཀང་མ་གསུངས་

སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བཅློམ་ལྡན་འདས་གསང་བ་ཆེན་པློའི་གནས་ཀི་དློན་བཤད་

པ་དེ། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །

འློན་ཀང་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསང་བ་

འདུས་པ་འདི་ལ། སད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་རློགས་

པར་བེད་དློ། །གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སེད་ཀི་བསལ་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་

ཀིས་འབད་ཅིང་བཙལ་ཀང་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ། གསང་བ་འདུས་པ་

ལ་མངློན་པར་དགའ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་རྣམས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགློའ ློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་གིས་གསུང་རློ་རེའི་ཡི་གེའི་ཚིག་འདི་ཐློས་ནས་རབ་ཏུ་དུས་སློ། །དེ་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་

ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁེད་རྣམས་མ་དུ་

ཞིག །སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལ་མ་སློམས་ཤིག །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ཀིས་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། ཇི་ལྟར་མི་དུ་བར་བགི། ཇི་ལྟར་སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་མི་སློམ་པར་བགི། དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གསང་བའི་ཡི་གེའི་མིང་ཙམ་

ཐློས་པའི་སལ་བ་ཡང་མ་མཆིས་སློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀའ་

སྩལ་པ། དེ་སད་མ་ཟེར་ཅིག །ཡི་གེ་ནི་ཐུན་མློང་བ་སེ། རིགས་ཀི་བུ་ཁེད་རྣམས་

ཀིས་ཇི་ལྟར་མི་ཤེས་པ་དང་མ་ཐློས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ངེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང༌། རིགས་ཀི་བུ། གསང་བའི་

ཡི་གེ་འདི་དག་མ་ཐློས་ཤིང་མངློན་པར་སངས་རྒྱས་སློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གསང་

བའི་ཡི་གེ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རློ། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་གྱུར་

ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལ་བཞུགས་

སློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་

བཙུན་མློས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་

འཛིན་ཆེན་པློ་ལ་དགའ་བས་བསློད་པ། སེམས་ཅན་ཁམས་ན་གནས་ཀི་དབང་ཕྱུག་

ཁེད་ནི་རློ་རེའི་ཐུགས། །དགའ་བ་ཡིད་འློད་དློན་ཆེན་འདློད་པས་བདག་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་

གསློལ། །མགློན་པློ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་བདག་ནི་གསློན་པར་མཆིས་བཞེད་ན། །སེམས་

ཅན་ཡབ་ཆེན་གཉེན་མཆློག་བདག་ལ་དགེས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་བཙུན་མློར་མཱ་མ་

ཀིས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཆེན་པློ་ལ། རློ་རེ་འདློད་པའི་དགའ་བའི་མཆློད་པའི་མཆློག་གི་ཡི་གེའི་ཚིག་འདིས་

ཡང་དག་པར་བསློད་དློ། །རློ་རེའི་སྐུ་ཁློད་བཀའ་ཡི་འཁློར་ལློ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན། 

སངས་རྒྱས་དློན་དུ་བང་ཆུབ་དློན་དམ་རེས་སུ་ཕན་སློན་པ། །མགློན་པློ་གལ་ཏེ་དེ་

རིང་བདག་ནི་གསློན་པར་མཆིས་བཞེད་ན། །འདློད་ཆགས་དམ་ཚིག་ཆགས་པས་

བདག་ལ་དགེས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །

དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ལ། 

འཇིག་རེན་གི་དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་སྤན་གིས། རློ་རེ་

འཛིན་པ་ཆེན་པློ་ལ་འདློད་པ་ལ་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པའི་དམ་ཚིག་གིས་ཡང་དག་

པར་བསློད་པ། །ཁློད་ནི་རློ་རེའི་གསུང་སེ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་ཐུགས་བརེ་བ། །འཇིག་

རེན་དག་གི་དགློས་པའི་དློན་མཛད་པ་ལ་རག་ཏུ་བརློན། །མགློན་པློ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་

བདག་ནི་གསློན་པར་མཆིས་བཞེད་ན། །རབ་དགའི་སྤློད་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་བདག་

ལ་དགེས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་རློ་རེའི་བཙུན་མློས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་རློ་རེ་འཛིན་ཆེན་པློ་ལ་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདེ་བ་དང༌། ཡིད་བདེ་བའི་དགའ་བ་འདིས་བསློད་

དློ། །ཁློད་ནི་རློ་རེ་འདློད་པ་དམ་ཚིག་མཆློག་གི་ཕན་དློན་ཆེ། །ཡང་དག་རློགས་

སངས་རྒྱས་ཀི་གདུང་མཆློག་མཉམ་པ་ཉིད་གཟིགས་པ། །མགློན་པློ་གལ་ཏེ་དེ་རིང་

བདག་ནི་གསློན་པར་མཆིས་བཞེད་ན། ཡློན་ཏན་རིན་ཆེན་མང་པློའི་གཏེར་གྱུར་

བདག་ལ་དགེས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བཞིན་གཤེགས་པ་འདློད་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་པའི་རློ་རེའི་དཔལ་

ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློམས་པར་ཞུགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བཙུན་མློ་དེ་དག་ལ་དམ་ཚིག་གི་འཁློར་ལློས་འདློད་པ་སྤློད་ཅིང་ཅང་མི་

གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་ནམ་མཁའི་དབིངས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་གི་ཁུ་བས་ཡློངས་སུ་

གང་སེ། བུམ་པ་རློ་རེ་ཆུས་གང་བ་ལྟར་གནས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་རློ་རེ་ནམ་མཁའི་

དབིངས་འདི་ན་གང་སེམས་ཅན་སྐུ་གསུམ་གི་དམ་ཚིག་ལས། ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་

དེ་རྣམས་རློ་རེའི་དཔལ་གིས་རེག་ནས། ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་

བཅློམ་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཅན་དུ་

གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བརམས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་

པློ་ཞེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེས་

དབང་བསྐུར་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་ན་རློ་རེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཉམ་པ་ཉིད་མཐློང་ངམ། དེ་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྤློད་པ་མཐློང་ལགས་སློ། །བདེ་བར་

གཤེགས་པ། མཐློང་ལགས་སློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཐམས་ཅད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཙུན་མློའི་བྷ་ག་ལས་མངློན་པར་

བྱུང་ནས། བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་ཆེན་པློ་ལ་འདི་སད་

ཅེས་གསློལ་ཏློ། །གང་འདློད་ཆགས་ཀི་ཡི་གེའི་ཚིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་

རེས་སུ་རློགས་པ་དེ་ནི། བཅློམ་ལྡན་འདས། ངློ་མཚར་ཏློ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ། ངློ་

མཚར་ཏློ། །

དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསུངས་སློ། །བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དེ་སད་མ་ཟེར་ཅིག །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆློས་ཐམས་

ཅད་ནི་ནམ་མཁའི་རློ་རེའི་དམ་ཚིག་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་མ་

ཡིན། ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་མ་ཡིན། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་མ་ཡིན། འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་མ་

ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པློ་མ་ཡིན། ཁམས་མ་ཡིན། སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན། དེ་

བཞིན་དུ་འདིར་འདློད་ཆགས་མ་ཡིན། ཞེ་སང་མ་ཡིན། གཏི་མུག་མ་ཡིན། ཆློས་མ་

ཡིན་ཆློས་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཕག་ན་རློ་རེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁེད་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་འདི་བསློ་བར་

གིས་ཤིག །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕློགས་བཅུ་ན་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་

རྣམས་ཆློས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་ལ་སལ་བ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ནས་ཕག་ན་རློ་རེ་དེ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློས། རློ་རེ་ཆློས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་

ཀི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་འདི་གཟུང་

ཞིག །ཁློད་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆློས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རློ་རེ་ཞེས་

དབང་བསྐུར་རློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་ཆློས་

ཀིས་དེ་བཞིན་དུ་བགིའློ། །ཞེས་གསློལ་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་

རང་གི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་རློ་རེ་ལ་

གནས་ཤིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་

ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསུང་རློ་རེ་ཁམས་

གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངག་རློ་རེ་ལ་གནས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་གསུང་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཕག་ན་རློ་རེ་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་རློ་རེ་ལ་གནས་

ཤིང༌། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་

ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་ཚིག་དང༌། སློམ་པ་རློ་རེའི་བིན་གིས་བརླབས་

ཀི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བ་བའི་ལེའུ་སེ་བཅུ་བདུན་པའློ། །    ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་གསང་
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ཞིང་རབ་ཏུ་གསང་བ་ཞེས་བ་བ་རློག་པ་ཆེན་པློའི་རྒྱལ་པློ་རློགས་སློ། །    ། །

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤདྡྷཱ་ཀ་ར་ཝ་ར་དང༌། ཞུ་ཆེན་གི་ལློཙྪ་བ་དགེ་སློང་རིན་

ཆེན་བཟང་པློས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་

ཀ་ར་བས་བཤད་ནས། ཞུ་ཆེན་གི་ལློཙྪ་བ་འགློས་ལས་བཙས་ཀིས་ཞུས་གཏུགས་

གཡར་ཁལ་དུ་འཚལ་བའློ། །འདུས་བའི་ར་རྒྱུད་ལ་ལློ་ཆེན་གིས་བསྒྱུར་བ་མང་དུ་

སྣང་ནའང༌། འགློས་ཀིས་འགྱུར་བཅློས་མཛད་པ་ཉུང་བར་སྣང་ལ། འགེལ་པའི་བཤད་

པ་འགློས་འགྱུར་གི་སེང་ནས་བེད་པ་ལ་རྒྱུད་ཀི་འགློས་འགྱུར་གལ་ཆེ་བར་མཐློང་

ནས་བིས་པའློ། །    ། །

རྒྱུད་ཕི་མ། དེ་ནས་བམས་པ་ལ་སློགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་

དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་བསྐུར་བ་དང༌། སྐུ་

དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་བསན་པ་ལ་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཇི་ལྟ་

བ་དང༌། དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐློང་ཞིང་ཐློས་ལ་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་ཆློས་གཟིགས་པ་

དང་ལྡན་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་སད་ཅེས་གསློལ་

ཏློ། །ཨེ་མའློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ངེས་པ་དག །རློ་རེ་གསུམ་

གིས་ཀུན་ཏུ་ནི། །རློ་རེ་གསུམ་ལ་ཀུན་ཏུ་བཞུགས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་

གསུམ་གི། །རློ་རེའི་ངློ་བློར་ཡང་དག་བྱུང༌། །སངས་རྒྱས་རློ་རེ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །བང་

ཆུབ་རློ་རེའི་གནས་ཐློབ་པའློ། །ཨེ་མའློ་འདི་རབ་ངློ་མཚར་ཆེ། །ཨེ་མའློ་ཞི་བ་དབང་

པློ་འདས། །ཨེ་མའློ་འཁློར་བ་དག་གི་རྒྱུན། །ཨེ་མའློ་མཆློག་ཏུ་མ་ངན་འདས། །དེ་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
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དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། དེ་

དེ་བཞིན་ནློ། །སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ། དེ་དེ་བཞིན་ནློ། །

དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡང་

འདུས་པར་གྱུར་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་གསང་བ་དང༌། 

ཕིའི་མཆློད་པ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་མཆློད་ནས་ཕག་བས་ཏེ་མགིན་གཅིག་ཏུ་

འདི་སད་ཅེས་གསློལ་ཏློ། །ཨེ་མའློ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་བ། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་

འདི་ཡིན། །རྒྱུད་ཀི་མཆློག་གི་མཆློག་གྱུར་པ། །གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་བ་བའི་

རྒྱུད། །སྦས་པ་དེ་ནི་རློགས་ཕིར་དང༌། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདློད་པས། །ཡང་

དག་གསུང་བས་གང་བཤད་པ། །མགློན་པློ་ཁེད་ལ་གསློལ་བར་འཚལ། །དེ་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ལ་ནི་

འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །

གང་ཞིག་སྦས་པའི་རྒྱུད་ཚིག་དེ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདྲི་འདློད་པ། །སེམས་

དཔའ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་ལེགས། །ཡློན་ཏན་འབྱུང་གནས་ལེགས་སློ་ལེགས། །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །རབ་ཏུ་དགའ་བས་མིག་གདངས་ཏེ། །ཡང་དང་

ཡང་དུ་ཕག་བཙལ་ནས། །འདི་ཡི་སློམ་ཉི་ཞུས་པར་གྱུར། །གསང་བ་ཞེས་འདི་གང་

ལ་བགི། །འདུས་པ་ཞེས་ནི་གང་ལ་བརློད། །རྒྱུད་ཀི་འབེལ་པ་ཇི་ལྟ་བུ། །རྣལ་འབློར་

རྒྱུད་འདིར་ཅི་ལ་བགི། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་དུ་རུ་བཤད། །དེ་བཞིན་གསང་བ་རྣམ་པ་

དུ། །གསང་ཆེན་ཞེས་ནི་གང་ལ་བགི། །དམ་པ་རྣམ་པ་དུ་ཞིག་མཆིས། །བང་ཆུབ་

སེམས་ཞེས་གང་ལ་བགི། །དེ་བཞིན་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཅི། །བཛྲ་དྷ�ཀ་ཅེས་ཅི་ལ་
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བགི། །དེ་བཞིན་ཛི་ན་ཛིཀ་ནི་གང༌། །དེ་ལ་རཏྣ་དྷ�ཀ་ནི་གང༌། །དེ་བཞིན་ཨཱ་རློ་ལི་ཀ་

ནི་ཅི། །པྲཛྙཱ་དྷ�ཀ་ཅེས་གང་ལ་བགི། །རིགས་འདིར་དེ་བཞིན་གང་ཞིག་ལ། །མློ་ཧ་

ཞེས་ནི་གང་ལ་བགི། །དེ་ཥ་ཞེས་འདིར་གང་ལ་བགི། །རཱ་ག་ཞེས་ནི་ཅི་ལ་

བགི། །བཛྲ་སྔགས་ནི་གང་ལ་བགི། །ར་ཏི་ཞེས་འདིར་གང་ལ་བགི། །ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་གང་ཞིག་ལགས། །ཡ་མནྟ་ཀ�ཏ་དློན་ནི་གང༌། །དེ་བཞིན་པྲ་ཛྙཱནྟ་ཀ�ཏ་

ཅི། །པད་མཱནྟ་ཀ�ཏ་མིང་ཅི་ལྟ། །དེ་བཞིན་བིགྷྣཱནྟ་ཀ�ཏ་ཅི། །ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་གང་ཅི་

ལགས། །དེ་བཞིན་སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་གང༌། །འདིར་ནི་བཟླས་པ་གང་ཞིག་

ལགས། །རྒྱས་བཏབ་པ་ཞེས་གང་ལ་བགི། །ཆློས་འབྱུང་བ་ནི་ཇི་ལྟར་བསློམ། །དེ་

བཞིན་སློམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ། །ཞེ་སང་གཏི་མུག་འདློད་ཆགས་ཆེས། །སེམས་ཅན་དློན་

མཛད་ཇི་ལྟ་བུ། །དཀིལ་འཁློར་ཞེས་ནི་གང་ལ་བགི། །ཕག་རྒྱའི་དཀློད་པ་ཅི་ལྟར་

ལགས། །འདིར་ནི་མེ་ཏློག་ཅི་ཞིག་ལགས། །མཆློད་རེན་ཞེས་ནི་གང་ལ་བཤད། །ཡེ་

ཤེས་འཁློར་ལ་ཇི་ལྟར་ཤེས། །འདིར་ནི་གནས་ཞེས་གང་ལ་བཤད། །མགློན་པློ་

བསྐུལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ། །གཏློང་བ་དག་ཀང་ཇི་ལྟ་བུ། །ཇི་ལྟར་དེ་རྣམས་སྤན་དང་

བགི། །བཅིང་བ་འདིར་ནི་ཇི་ལྟ་བུ། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་ཇི་ལྟར་སྩལ། །དེ་བཞིན་རིག་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གང༌། །བདུད་རི་ལྔ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བཟའ། །དེ་བཞིན་དཔའ་བློ་ལྔ་

གང་ལགས། །དངློས་གྲུབ་ཐ་མལ་ཇི་ལྟ་བུ། །དེ་བཞིན་མཆློག་ཀང་ཇི་ལྟ་བུ། །དེ་ལ་

ཐབས་ནི་རྣམ་པ་དུ། །དེ་བཞིན་ཐབས་བྱུང་ཇི་ལྟ་བུ། །རྣལ་འབློར་རློ་རེ་ཅན་ཀུན་

གི། །བཀའ་ནི་ཇི་ལྟར་བསློ་བར་བགི། །ལས་ཀི་མཆློག་གི་ཚོགས་རྣམས་ནི། །སྣ་

ཚོགས་ཇི་ལྟར་བེད་པར་འགྱུར། །
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་གསན་ནས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ལ་དམིགས་པར་མཛད་ནས་སད་ཅིག་ཅང་མི་

གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །སིང་རེའི་བདག་ཉིད་རབ་

དགའ་ནས། །རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདེ་བར་གཤེགས། །མགློན་ལ་ཡང་དང་ཡང་

རབ་བསྐུལ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །ལུས་ངག་ཡིད་ནི་རློ་རེ་ཡིས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཡིས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ལ། །གཞག་ནས་བང་ཆུབ་

སེམས་དབང་པློ། །ཞུས་པ་རྒྱ་ཆེན་མཉན་པར་གིས། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀིས་རེས་སུ་གསུངས་པའི་བཀའ་སྤི་བློས་རབ་ཏུ་མནློས་ཏེ། བཅློམ་ལྡན་འདས། 

ལེགས་སློ་ལེགས་སློ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ། །ལེགས་སློ་ལེགས་སློ། །ཞེས་གསློལ་

ནས། རང་རང་ལུས་དང༌། ངག་དང༌། ཡིད་རློ་རེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་རློ་

རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པློའི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཅང་མི་སྨྲ་

བར་གྱུར་ཏློ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ཐུགས་རློ་རེ་

ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་

དག་རྣམས་ལ་ཞུས་པ་དེ་དག་གསུང་གཅིག་གིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །གསང་བ་ཞེས་ནི་བསན་པ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཅེས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བ་བ། །ཚོགས་པ་འདུས་པ་ཡིན་པར་བཤད། །ལྔ་པ་དང་ནི་དགུ་པ་དང༌། །བཅུ་བདུན་

པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་ཀིས། །བསན་པ་དག་

ནི་སྒྲུབ་ཆེན་ཡིན། །བཞི་པ་དང་ནི་བཅུ་དྲུག་པ། །བརྒྱད་པ་དེ་བཞིན་བཅུ་གཉིས་

པ། །སློབ་དཔློན་སྤི་ཡི་ལས་དང་ནི། །དངློས་གྲུབ་བརྟུལ་ཞུགས་སློམ་པ་ཡིན། །དྲུག་

པ་དང་ནི་གཉིས་པ་དང༌། །བཅུ་པ་དང་ནི་བཅུ་བཞི་པ། །དྲག་སྤློད་རེས་སུ་ཆགས་པ་

དང༌། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་སློམ་པའློ། །བདུན་པ་དང་ནི་གསུམ་པ་དང༌། །བཅུ་གཅིག་པ་

དང་བཅློ་ལྔ་པ། །དངློས་གྲུབ་ཞིང་དང་མཚན་མ་ནི། །བསེན་པ་སྒྲུབ་པའི་སློམ་པའློ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་ལས། །ཚར་གཅློད་ཕན་འདློགས་སྤློད་པ་དག །དུལ་དང་

གདུལ་དཀའ་ཞི་བ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འཇུག་པའློ། །བསྐྱེད་པའི་རིམ་དང་

འབེལ་པ་ཡི། །བསེན་པ་རློ་རེ་ཆློ་ག་བཞི། །ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་འབེལ་པ་

ཡིན། །མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཞུང་ཉིད་དློ། །དཀིལ་འཁློར་བརྟུལ་ཞུགས་འབེལ་པ་

ཡི། །གཞུང་ནི་སློབ་དཔློན་ཕུན་ཚོགས་པའློ། །

བ་མས་སྔགས་ཀི་ལམ་གིས་ནི། །སློབ་མ་ཡློངས་སུ་སིན་བ་བ། །བརྟུལ་

ཞུགས་བཟང་དང་དབང་བསྐུར་བ། །རང་གི་སློབ་མ་བདག་ཉིད་ཆེ། །སངས་རྒྱས་བང་

ཆུབ་སེམས་རྣམས་ཀི། །སློན་པས་ཡློངས་སུ་གློལ་བ་ཡིན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

སློམས་འཇུག་པ། །རྣལ་འབློར་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་དངློས་མེད་ཤེས་

རབ་སེ། །ཐབས་ནི་དངློས་པློའི་མཚན་ཉིད་དློ། །རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཞེས་བ་བར་

གགས། །རྒྱུན་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་འགྱུར་ཏེ། །གཞི་དང་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་དང༌། །མི་

འཕྲློགས་པ་ཡིས་རབ་ཕེ་བ། །གཞི་དང་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །དེ་བཞིན་མི་འཕྲློགས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

འབས་བུའློ། །གཞི་ནི་ཐབས་ཞེས་བ་བ་སེ། །གསུམ་གིས་རྒྱུད་ཀི་དློན་བསྡུས་

པའློ། །རིགས་ནི་ལྔ་དང་གསུམ་དག་དང༌། །ངློ་བློ་ཉིད་གཅིག་རིགས་བརྒྱ་འློ། །བང་

ཆུབ་རློ་རེ་བཅས་གསུངས་པ། །དེ་ནི་ཕི་མའི་རྒྱུད་དུ་འདློད། །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་

བཤད། །གསང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད། །ལག་པའི་ལ་ནི་གསང་ཆེན་ཏེ། །དམ་

པའི་རིགས་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱ། །ཐློག་མ་ཐ་མ་མེད་ཞི་བ། །དངློས་དང་དངློས་མེད་མི་ཟད་

གཙོ། །སློང་ཉིད་སིང་རེ་མི་ཕེ་བ། །བང་ཆུབ་སེམས་ཞེས་བ་བ་ཡིན། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཡིས། །མི་ཕེད་ཕེ་བའི་དངློས་པློ་ཉིད། །རིག་ཁང་ལན་ཅིག་ལྡན་པས་

ན། །རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བརློད་དློ། །

རྒྱུ་ལྔ་དང་ནི་འབས་བུ་ལྔ། །རློ་རེ་ཞེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །འཆང་བ་འཛིན་

ཞེས་གགས་པ་སེ། །རྣམ་ཤེས་རློ་རེ་འཛིན་དུ་འདློད། །བཛྲ་དྷ�ཀ་ནི་རྣམ་ཤེས་

ཡིན། །ཡློད་དང་མེད་དང་དབུས་ལས་འདས། །འབྱུང་དང་འབྱུང་ལས་གྱུར་ལས་

བྱུང༌། །སེམས་ཅན་ཀུན་གི་ལུས་ཡིན་ཏེ། །སྐྱེ་ལས་རྒྱལ་བས་འཛི་ན་ཛིཀ །དློན་

རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་ན། །སེམས་ནི་རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་བ། །ཚོར་བ་པློས་ནི་

ངེས་ཚོར་བས། །ཚོར་བ་རཏྣ་དྷྣཱ�ཀ་ཏུ་བརློད། །མཚན་གཞི་མཚན་ཉིད་དངློས་པློ་

ཡིས། །ཀུན་ལ་ཀུན་གིས་ཐམས་ཅད་དུ། །དགའ་བའི་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ནི། །ཨཱ་

རློ་ལིཀ་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། །རྣམ་ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་བེད་པ། །གང་ཡིན་དེ་ནི་

ཤེས་རབ་སེ། །འདུ་བེད་སེམས་པས་འཛིན་པས་ན། །པྲ་ཛྙཱ་དྷ�ཀ་ཅེས་བ་བར་

བཤད། །རིགས་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བར་བཤད། །རྒྱུད་ནི་ཐློག་མ་ཞེས་བརློད་དེ། །མི་

འཇིགས་སྐྱེ་བ་མེད་གང་ཡིན། །མགློན་པློ་དེ་ནི་ཡིན་པར་བཤད། །རྒྱུ་འབས་གཉིས་
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ལ་སང་བས་ན། །རྣམ་ཤེས་ཞེ་སང་ཡིན་པར་བཤད། །བེམས་པློ་བཅིངས་པའི་རང་

བཞིན་པས། །གཟུགས་ནི་གཏི་མུག་ཅེས་བར་བཤད། །བདག་ཏུ་སློབ་པའི་ངློ་བློ་

བས། །ཚོར་བ་དྲེགས་པ་ཡིན་པར་བཤད། །དངློས་ལ་ཆགས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན། །འདུ་ཤེས་ཡང་དག་ཆགས་བདག་ཉིད། །རྐེན་གིས་དྲངས་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན། །འདུ་བེད་རག་ཏུ་ཕྲག་དློག་ཡིན། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། །སིད་པ་ཀུན་

འབྱུང་ཐམས་ཅད་དུ། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་རློངས་ལྡན་པའི། །སེམས་ནི་འདློད་པ་

ཞེས་བར་བཤད། །དམ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་འདྲ་བ་ཡི། །མངློན་ཕློགས་ལས་ལས་སྐྱེས་

འབས་བུ། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆློས་རྣམས་ལ། །ང་རྒྱལ་བེད་པ་རློངས་ཞེས་

བཤད། །དེ་ལ་ཕན་ཚུན་འཛེར་བ་ནི། །ཞེ་སང་ཞེས་ནི་བ་བར་བཤད། །མཚན་ཉིད་

འདློད་ཆགས་ཞེན་པ་ཡིན། །ཡེ་ཤེས་ཐབས་ནི་རློ་རེར་བཤད། །དགའ་བ་རློགས་པའི་

ལློངས་སྤློད་མཆློག །བུད་མེད་བདེ་མཆློག་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །གཏི་མུག་ཞེ་སང་

འདློད་ཆགས་དང༌། །རློ་རེ་ལ་དགའ་རག་པར་གནས། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

ཐབས། །རློ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །

མི་འཇིག་བདག་ཉིད་ཆློས་རྣམས་ནི། །མ་སྐྱེས་པ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །དངློས་བློ་

ཀུན་གི་དམ་ཚིག་སེ། །དེ་ཉིད་གཤིན་རེ་མཐར་བེད་དློ། །རྣམ་ཤེས་མིན་བདག་ཆློས་

རྣམས་ནི། །དློན་དམ་མི་འགྱུར་དག་གྱུར་ཉིད། །སེམས་ཀུན་གི་ནི་དམ་ཚིག་སེ། །དེས་

ན་རྒྱལ་བ་ཤེས་མཐར་བེད། །བརློད་མེད་བདག་ཉིད་ཆློས་རྣམས་ནི། །མིང་དང་

གཟུགས་བློ་དངློས་པློ་མེད། །ཆློས་རྣམས་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་སེ། །དེས་ན་ཁབ་བདག་

པད་མཐར་བེད། །མི་རློག་བདག་ཉིད་ཆློས་རྣམས་ནི། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཞི་བའི་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དངློས། །རློ་རེ་ཀུན་གི་དམ་ཚིག་སེ། །དེས་ན་གཙོ་བློ་བགེགས་མཐར་བེད། །མི་

འཇིགས་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ། །བརློད་དུ་མེད་དང་རློག་བལ་བ། །སངས་རྒྱས་བང་

ཆུབ་ཡེ་ཤེས་འདི། །ཤེས་ན་བདེ་བ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །གཏི་མུག་གཏི་མུག་ལློངས་

སྤློད་པས། །གཏི་མུག་ཟད་ཕིར་གཤིན་རེ་གཤེད། །དེས་ན་ལུས་མཐར་བེད་པ་

སེ། །དེས་ན་ཤེས་བ་མཐར་བེད་འགྱུར། །ཉེས་པ་ཉེས་པ་ལློངས་སྤློད་པས། །ཉེས་པ་

ཟད་ཕིར་ཤེས་མཐར་བེད། །དེས་ན་སེམས་ནི་མཐར་བེད་དེ། །དེས་ན་ཉློན་མློངས་

མཐར་བེད་འགྱུར། །འདློད་ཆགས་འདློད་ཆགས་ལློངས་སྤློད་པས། །འདློད་ཆགས་

ཟད་པས་པད་མཐར་བེད། །དེས་ན་འདློད་ཆགས་མཐར་བེད་དེ། །དེ་བཞིན་སློམས་

འཇུག་མཐར་བེད་འགྱུར། །ཉློན་མློངས་ཀུན་ཟད་གང་ཡིན་དང༌། །དེ་བཞིན་ལས་ནི་

ཐམས་ཅད་ཟད། །སྒིབ་པ་ཀུན་ཟད་ཡེ་ཤེས་ནི། །བགེགས་མཐར་བེད་ཅེས་བ་བར་

བཤད། །ཉློན་མློངས་རློ་རེ་སྒིབ་དག་ན། །ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག །ལས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་རྣམ་དག་པས། །ལས་སྐྱེས་འབས་བུ་རྣམ་དག་འགྱུར། །

གཟུང་དང་ཆགས་པ་ཉིད་དང་ནི། །རྣམ་པ་དེ་བཞིན་མི་གཡློ་དང༌། །རྒྱུ་ཉིད་

འབས་བུ་ཉིད་དག་སེ། །དྲུག་ལས་ཐུགས་ནི་ཀུན་ཏུ་འབྱུང༌། །འདློད་པའི་རྒྱལ་པློ་ལ་

སློགས་དྲུག །ཁློ་བློའི་དབང་པློར་རྣམ་པར་གགས། །དམ་ཚིག་རློ་རེ་ལ་སློགས་

དྲུག །ས་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །འབྱུང་དང་འབྱུང་ལས་གྱུར་པར་གགས། །རིག་

པའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་བཤད་དློ། །གཟུགས་ཀི་རློ་རེ་ལ་སློགས་དྲུག །རློ་རེ་བདག་པློ་ཞེས་

བཤད་དློ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ལས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཀུན་ཏུ་

འབྱུང༌། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས་བྱུང་བའི། །ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་
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གཟུགས། །རློགས་པའི་རིམ་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །སྔགས་པས་སྦྱློར་བ་ངེས་བས་

ལ། །ཐམས་ཅད་དག་པར་མློས་པ་ཡིས། །འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་

སུ། །དློགས་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །སྔགས་པས་སེང་གེ་བཞིན་དུ་སྤློད། །འདི་

ལ་མི་བ་ཅི་ཡང་མེད། །དེ་བཞིན་མི་བཟའ་ཡློད་མ་ཡིན། །སྨྲ་བར་མི་བ་ཅུང་ཟད་

མེད། །རག་ཏུ་མི་བསམ་ཅི་ཡང་མེད། །མཉམ་པར་མ་བཞག་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རག་པ་

ཉིད་དུ་མཉམ་པར་འཇློག །གང་གིས་སེམས་ཀུན་ལ་སྤློད་པ། །ཀུན་ཏུ་སྤློད་པ་ཞེས་

བཤད་དློ། །དབང་པློ་དང་ནི་ཡུལ་རྣམས་ཀི། །རྐེན་གིས་གང་དང་གང་བྱུང་

ཡིད། །ཡིད་དེ་མཱན་ཤེས་བ་བར་བཤད། །ཏ་ནི་སྐྱློབ་པར་བེད་པའི་དློན། །འཇིག་རེན་

སྤློད་ལས་རྣམ་གློལ་བར། །གང་བཤད་དམ་ཚིག་སློམ་པ་སེ། །རློ་རེ་ཀུན་གིས་

བསྲུངས་པ་ནི། །སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །

རང་རང་གི་ནི་ངློ་བློ་ཉིད། །སིང་པློ་ཡིད་ཀིས་རྣམ་བསམས་ཏེ། །གསང་

སྔགས་ཟླློས་པའི་དབེ་བ་ཡིས། །ཟླློས་པར་བེད་ཅིང་སྤློ་ཞིང་བསྡུ། །སངས་རྒྱས་སྣ་

ཚོགས་རློ་རེའི་བདག །ཡེ་ཤེས་ས་བློན་དག་གིས་བསྡུ། །བང་ཆུབ་བདག་མེད་ས་

བློན་གིས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གིས་བདག་མེད་གཟུང༌། །སྣ་ཚོགས་བཞིན་དུ་སྣ་

ཚོགས་སྤློ། །དུས་གསུམ་ས་བློན་དག་གིས་བཟླ། །བཟླས་པ་སྨྲ་བར་གགས་པས་

ན། །ངག་ཀུན་བཟླས་པ་ཞེས་བཤད་ལ། །སྔགས་ཀུན་འབློད་པ་ཞེས་བཤད་དེ། །དེ་

ཉིད་བསྐུལ་བར་སྨྲ་བའློ། །ཇི་ལྟར་ཐུགས་སློགས་བིན་རླློབ་པ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀང་དེ་

བཞིན་ནློ། །དེ་རྣམས་སྤི་བློར་དབང་བསྐུར་དང༌། །དེ་བཞིན་ཀུན་ཏུ་མཆློད་པའློ། །རློ་

རེ་འཆང་བ་གང་ཡིན་པའི། །རིག་པ་ཡློད་པའི་སྦྱློར་བ་དང༌། །བདག་བིན་བརླབ་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

སློགས་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་ཡི་ལློངས་སྤློད་བཞིར་ཤེས་བ། །དཔའ་བློ་རློ་རེ་གཅིག་པུ་

ཡི། །སྤི་བློར་དབང་བསྐུར་རེ་རེ་སེ། །སིང་པློ་ཕག་རྒྱ་སྔགས་ཙམ་དག །རང་རིགས་

རིམ་གིས་རྒྱས་གདབ་བློ། །འབས་བུས་རྒྱུ་ནི་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། །རྒྱུ་ཡིས་འབས་བུ་

རྒྱས་གདབ་པར། །སློམ་གི་གཞན་དུ་དངློས་གྲུབ་ནི། །བསལ་པ་བེ་བར་འབྱུང་མི་

འགྱུར། །ལློངས་སྤློད་བཞི་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་ཅན། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་དབེ་བ་ཡིས། །གྲུ་གསུམ་དུ་ནི་རྣམ་པར་སློམ། །ཀུན་ནས་སེར་བའི་

འཁློར་ལློ་ནི། །རིབས་བཅུ་དེ་དབུས་རྣམ་པར་བསློམ། །རིབས་ཀུན་ལ་ནི་ཁློ་བློ་

བཅུ། །ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་བཅུ་ལས་བྱུང༌། །འགློག་པའི་རློ་རེས་བསློམ་བ་

ཞིང༌། །མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ། །རློ་རེ་འབར་བའི་སྤིན་སྤློས་པས། །མི་

གཡློ་བ་དང་མཚུངས་པར་འཁློར། །དེ་ལྟར་ཆློས་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ནི། །རང་བཞིན་དྲི་མ་

མེད་ཞི་བ། །བསློམས་པས་སད་ཅིག་ཉིད་ཀིས་ནི། །སངས་རྒྱས་སྤན་ནི་རབ་ཏུ་

འབྱུང༌། །རློ་རེ་ཅན་གིས་ཆློས་བསན་པ། །རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བསེན། །བསྐྱེད་

པ་ཡི་ནི་རིམ་ཉིད་དང༌། །དེ་བཞིན་རློགས་པའི་རིམ་པའློ། །

སྒྲུབ་པ་དང་ནི་ནན་ཏན་དང༌། །དམ་ཚིག་དེ་བཞིན་སློམ་པ་རྣམས། །སྔར་ནི་དེ་

ཀུན་རྒྱས་པར་ནི། །རིམ་པའི་དབེ་བས་ཕེ་བ་ཡིན། །གཟུགས་དང་སྒ་སློགས་འདློད་

པ་ནི། །བདེ་སྡུག་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ཅན། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་

སློགས། །རག་ཏུ་སིང་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཆགས་ལ་འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ཅན། །རློ་

རེ་འདྲ་བར་རིན་ཆེན་འབྱུང༌། །རིན་ཆེན་བཞིན་དུ་དམ་ཚིག་ཤེས། །འདློད་པ་དེ་

རྣམས་དམ་ཚིག་མཚུངས། །རྣམ་བཅས་དང་ནི་རྣམ་པ་མེད། །ཀུན་འགློ་ཡི་གེ་གསུམ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

བདག་ཉིད། །བ་བ་དང་ནི་དབློག་པ་དང༌། །སྤློ་དང་རང་གི་བཟླས་པ་བའློ། །དེ་ལྟར་ཞེ་

སང་གཏི་མུག་དག །ས་གསུམ་དུ་ནི་བསྐྱེད་པར་བ། །གསང་བ་དག་ལ་རྒྱས་གདབ་

ཅིང༌། །རློ་རེ་ཅན་གིས་དློན་བེད་དློ། །ཞེ་སང་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབློར་པས། །ཞེ་སང་

འཁློར་ལློ་བསྐྱེད་ནས་སུ། །རློ་རེ་དྲག་པློས་བཅློམ་ནས་ནི། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཅན་གིས་

བསྡུ། །དེ་ནི་སྤློ་བས་བསྡུ་བས་ལ། །དེ་བཞིན་སར་ཡང་བསྡུ་བར་བའློ། །

འདི་ལྟའི་སྦྱློར་བ་གློམས་བས་ན། །ཞེ་སང་རློ་རེར་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཁམས་

གསུམ་པློ་ནི་མ་ལུས་པ། །བསད་དང་དེ་བཞིན་གསློ་བ་དང༌། །སད་ཅིག་ཙམ་གིས་

བེད་པར་ནི། །མངློན་དུ་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །གཏི་མུག་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབློར་

པས། །གཏི་མུག་འཁློར་ལློ་བསྐྱེད་ནས་ནི། །རྒྱན་ལ་སློགས་པ་གང་ཅིའང་རུང༌། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་སྐུ། །གཏི་མུག་སེམས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་བསློམ། །རིན་ཆེན་ཀུན་གི་

རབ་ཏུ་དགང༌། །གཏི་མུག་འཁློར་ལློ་ཅན་ཀུན་གིས། །སྦྱིན་པའི་ཆར་ནི་རབ་ཏུ་

འབེབས། །རས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར། །རབ་ཏུ་སྦྱིན་དང་དབློག་པ་

ཉིད། །སེམས་ཀི་རློ་རེ་བརན་པློ་ཡིས། །སད་ཅིག་ཙམ་གིས་བེད་པར་འགྱུར། །འདློད་

ཆགས་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབློར་པས། །འདློད་ཆགས་འཁློར་ལློ་བསྐྱེད་ནས་ནི། །ལ་མློ་

ཐམས་ཅད་ཕྲློགས་ནས་སུ། །འདློད་པའི་སྦྱློར་བས་འདློད་པ་སྤློད། །དགའ་སྡུག་བདེ་

བ་རངས་པ་ཡིས། །འདློད་པའི་རེད་མློར་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །དེ་ནས་འཁློར་ལློ་ཅན་ཀུན་

ལ། །ལ་མློ་རབ་ཏུ་དབུལ་བར་བ། །ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡི། །ལ་དང་ལ་མིན་

ཆུང་མ་མེད། །སད་ཅིག་ཙམ་གིས་འདློད་སྤློད་ན། །མི་ཡི་བུད་མེད་སློས་ཅི་

དགློས། །དཀིལ་འཁློར་དང་ནི་དབང་བསྐུར་དང༌། །ལས་མཆློག་གི་ནི་ཚོགས་རྣམས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དག །ཉམས་སུ་ལེན་ཅིང་བིན་རླློབ་པ། །གྲུབ་པའི་བགློད་པ་གཞན་ཡིན་ནློ། །བྷ་གའི་

དཀིལ་འཁློར་ཞེས་གགས་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དང༌། །ལུས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་ཞེས་བཤད་པ། །གསུམ་པློ་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་པར་གསུངས། །ཕུང་པློ་

སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་ནི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྒྱས་བཏབ་པའློ། །དེ་ནི་རག་

པར་རྒྱ་དགློད་པ། །དཀིལ་འཁློར་ཞེས་ནི་བསན་པ་ཡིན། །འདློད་རྒྱལ་དབིག་སྔློན་

སློབས་མི་གཡློ། །ལྕགས་ཀྱུ་དབིག་པ་རེ་གསུམ་དང༌། །རལ་གི་མཚམས་སུ་རྣམ་པར་

དགློད། །སེང་དུ་འཁློར་ལློ་འློག་གནློད་མཛེས། །རིག་རྒྱལ་རློ་རེ་ཅན་རྣམས་

ཀི། །འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བ་དྲུག་གི་རྒྱ། །ས་ལ་སློགས་བའི་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཕག་

རྒྱ་ངང་གི་དཀིལ་འཁློར་བ། །མེ་ལློར་པི་ཝང་དུང་དང་ནི། །དེ་བཞིན་སྣློད་དང་སྣ་

ཚོགས་ཅས། །ཆློས་འབྱུང་བ་ཡི་ཕག་རྒྱ་དྲུག །རློ་རེའི་བདག་པློ་རློ་རེ་ཅན། །སངས་

རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང༌། །ཁློ་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་གདབ་བློ། །

དེ་ནས་གཞན་ཡང་དཔའ་བློ་གཅིག །རིགས་ནི་ཁ་དློག་དག་གིས་བརག །ལ་

མློ་དགུ་དང་ནམ་མཁའི་ཁམས། །མེ་ཏློག་ཅེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀི་དབེ་བ་ཡིས། །རིགས་ཀི་རིམ་གིས་དགློད་པར་བ། །མཆློད་རེན་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི། །བཞུགས་གནས་ཕློ་བང་ཡིན་པར་བཤད། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་

གང་རེག་པ། །ཡེ་ཤེས་འཁློར་ལློ་ཞེས་བཤད་དློ། །མི་འགྱུར་རློ་རེ་གསུམ་ཡི་གེ །ས་

བློན་ཡི་གེ་གནས་ཞེས་བཤད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དེ་ཉིད་ནི། །སད་པར་བས་པས་

བསྐུལ་བར་བཤད། །ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་སུ། །འློད་ཟེར་འགེད་པ་

གཏློང་བའློ། །རློ་རེ་ཅན་ཀུན་སྤན་འདྲེན་པས། །རློ་རེ་ཅན་ཀུན་སྤན་དྲང་བའློ། །རློ་རེ་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཅན་གི་གནས་དེ་ཡི། །འློད་ཟེར་གིས་ནི་རློ་རེ་ཀུན། །བསྡུས་ནས་གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་

སུ། །བཅིངས་པ་བཅིང་བ་ཡིན་པར་བཤད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཡིས། །སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་དུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྒྱས་བཏབ་སེ། །རི་མློའི་

དཀིལ་འཁློར་བརག་པར་བ། །དབང་བསྐུར་དབེ་བ་རྣམ་གསུམ་དུ། །རྒྱུད་འདི་ལ་ནི་

རབ་ཏུ་བརག །བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་དང་པློ་སེ། །གཉིས་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་

བ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པ་སེ། །བཞི་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ནློ། །

མིག་ཡངས་སྔགས་ཀི་སྣློད་དུ་རུང༌། །མེ་ཏློག་བཅས་ཤིང་ས་བློན་

བྱུང༌། །བངས་ནས་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བ། །སྔགས་པས་སློབ་མ་དག་ལ་

སྦྱིན། །ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །དྲི་ཆུ་རང་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རློ་

རེ་པདའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རློ་རེ་ཅན་ཀུན་ཡང་དག་བསྡུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

ཡིས། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སིང་གར་བསྡུ། །རློ་རེའི་ལམ་ནས་བྱུང་ནས་སུ། །སློབ་མའི་

ཁར་ནི་དབབ་པར་བ། །འདི་ནི་གསང་སྔགས་དེ་ཀུན་གི། །དབང་བསྐུར་བ་ཡི་གློ་

འཕང་མཆློག །ལས་མཆློག་གི་ནི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པར་འགྱུར། །མཆློག་ཏུ་དད་ཅིང་ཤེས་རབ་ཆེ། །གཟུགས་བཟང་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་

དགའ། །སྦྱློར་བ་གཅིག་གིས་བ་བ་གློམས། །དམ་ཚིག་དག་གི་དམ་ཚིག་ཅན། །བ་མ་

ལ་ནི་སློབ་མ་ཡིས། །ཡློན་རྣམས་རབ་ཏུ་ཕུལ་ནས་ནི། །བ་མས་དེ་ནི་བིན་རླབས་

ཏེ། །སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་སྦྱིན་པར་བ། །རློངས་པས་གཏི་མུག་བདག་ཉིད་སྦྱློར། །གཏི་མུག་

དགའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །གཏི་མུག་རྒྱུན་གིས་དབང་བསྐུར་ན། །གཏི་མུག་རློ་རེར་

བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཞེ་སང་སང་བའི་བདག་ཉིད་སྦྱློར། །ཞེ་སང་དགའ་དང་ཡང་དག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ལྡན། །ཞེ་སང་རྒྱུན་གིས་དབང་བསྐུར་ན། །ཞེ་སང་རློ་རེར་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཆགས་

ལ་འདློད་ཆགས་བདག་ཉིད་སྦྱློར། །འདློད་ཆགས་དགའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །འདློད་

ཆགས་རྒྱུན་གིས་དབང་བསྐུར་ན། །འདློད་ཆགས་རློ་རེར་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཤེས་

རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་སྦྱློར། །རློ་རེ་དགའ་དང་ཡང་དག་ལྡན། ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་གིས་

དབང་བསྐུར་ན། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་འགྱུར། །

རིག་པའི་ལ་མློ་དེ་ཉིད་ནི། །རློ་རེ་ཅན་གི་སློབ་མས་བང༌། །ལག་པར་ལག་པ་

བཞག་ནས་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་དབང་བས་ལ། །སློབ་མའི་མགློ་བློར་ལག་

བཞག་སེ། །བ་མ་རློ་རེ་ཅན་གིས་བསློ། །ཐབས་གཞན་གིས་ནི་འཚང་མི་རྒྱ། །དེ་བས་

རིག་པ་འདི་མཆློག་ཡིན། །ཆློས་ཀུན་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ། །དངློས་པློ་གཉིས་སུ་

བརགས་པ་ཡིན། །དེ་བས་འཁློར་བ་རྣམ་བལ་བ། །རག་ཏུ་ཁེད་ཀིས་མི་བའློ། །འདི་ནི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི། །རིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བ་མེད་པའློ། །རློངས་པ་གང་

ཞིག་འདས་གྱུར་ན། །དེ་ཡི་དངློས་གྲུབ་མཆློག་མི་འགྲུབ། །ཐ་མལ་ལུས་ཀི་ཆློས་ལ་

ནི། །དྲི་མ་ལྔ་རྣམས་སྣང་བ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་བིན་བརླབས་པས། །བདུད་རི་ལྔ་

ཞེས་བ་བར་བཤད། །སར་དང་དེ་བཞིན་བསེག་པ་དང༌། །སྣང་བར་བ་དང་གཟུགས་

སྣང་བ། །སྔགས་ཀི་ལུས་སུ་རབ་སྦྱློར་བས། །བདུད་རི་ལྔ་ནི་བཟའ་བར་བ། །རློ་རེ་ཧཱུཾ་

ལས་བྱུང་བ་ནི། །བར་སྣང་ལ་གནས་བསམ་པར་བ། །ཨཿལས་བྱུང་བའི་པད་ནི། །དེ་

ཡི་འློག་ཏུ་བསློམ་པར་བ། །ༀ་གིས་མཚན་པའི་བདུད་རི་ནི། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་གཞག་

པར་བ། །འབར་བས་རྣལ་འབློར་ཚིམ་བར་བ། །ཤེས་དང་མཚུངས་པར་སྣང་གྱུར་

ཅིང༌། །ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་གཉིས་པར་འགྱུར། །ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཀི། །མཚོན་ཆ་མཆློག་གིས་དྲངས་ནས་ནི། །བདུད་རི་དེ་རུ་ཕབ་ནས་ཀང༌། །བཟའ་

བའི་སྦྱློར་བས་བཟའ་བར་བ། །བསྒྲུབ་བའི་དངློས་གྲུབ་ཆློ་ག་ཡིས། །དེ་བཞིན་དཔའ་

བློ་ལྔ་རྣམས་བཟའ། །ཡིག་གསུམ་ས་བློན་ལས་བསྐྱེད་བ། །གཞན་དུ་དེ་ནི་འགྲུབ་མི་

འགྲུབ། །མི་སྣང་ལ་སློགས་དངློས་གྲུབ་ནི། །ཐ་མལ་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། །སངས་

རྒྱས་ཉིད་སྒྲུབ་སངས་རྒྱས་ཀིས། །དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན། །ཐབས་

ནི་རྣམ་པ་བཞི་པློ་དག །བང་ཆུབ་རློ་རེ་ཅན་གིས་གསུངས། །

རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་བརག་པར་

སྔགས། །བསེན་པའི་ཆློ་ག་དང་པློ་སེ། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་པ་ཡིན། །སྒྲུབ་པ་ཡང་

ནི་གསུམ་པ་ཡིན། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་བཞི་པའློ། །ཐུན་མློང་མཆློག་གི་བེ་བག་

གིས། །བསེན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར། །རློ་རེ་བཞི་པློ་ཐུན་མློང་སེ། །ཡེ་ཤེས་

བདུད་རི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །དང་པློ་སློང་ཉིད་བང་ཆུབ་སེ། །གཉིས་བ་ས་བློན་བསྡུས་པ་

ཡིན། །གསུམ་པ་གཟུགས་ནི་རློགས་པ་སེ། །བཞི་པ་ཡི་གེ་དགློད་པའློ། །རློ་རེ་རྣམ་

བཞི་འདི་དག་གིས། །ཐ་མལ་བསྒྲུབ་ལ་བསེན་པར་བ། །མཆློག་ནི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རི་

ཉིད། །སྦྱློར་བ་དྲུག་གིས་བ་བ་ཡིན། །བསེན་པ་ཡན་ལག་དྲུག་གིས་ནི། །བས་པས་

སྒྲུབ་པ་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། །གཞན་དུ་བསྒྲུབས་པར་གྱུར་ན་ནི། །དངློས་གྲུབ་མཆློག་ནི་

འབྱུང་མི་འགྱུར། །སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང༌། །སློག་རློལ་དེ་བཞིན་འཛིན་

པ་དང༌། །རེས་སུ་དྲན་དང་ཏིང་འཛིན་ཏེ། །སྦྱློར་བའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་བཤད། །དབང་

པློ་བཅུ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡང༌། །རང་གི་འཇུག་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། །འདློད་པ་སློ་སློར་

སྡུད་པས་ན། །སློ་སློར་སྡུད་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །འདློད་པ་ལྔ་ནི་མདློར་བསྡུས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ནས། །སངས་རྒྱས་ལྔ་རུ་སྦྱློར་བ་ཡིས། །བརག་པ་བསམ་གཏན་ཞེས་བཤད་

དེ། །བསམ་གཏན་དེ་ནི་རྣམ་ལྔར་འགྱུར། །རློག་དང་དཔྱློད་དང་དགའ་བ་དང༌། །དེ་

བཞིན་བདེ་བ་ཉིད་དང་ཡང༌། །སེམས་ཀི་རེ་གཅིག་ཉིད་དག་སེ། །ལྔ་པློ་དེར་ནི་བསམ་

གཏན་བསྡུ། །གསང་བའི་རྒྱུད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཡློངས་བཤད་

པ། །གསང་བ་གསུམ་བྱུང་རློག་པ་སེ། །དེ་ཡི་ལློངས་སྤློད་དཔྱློད་པའློ། །དགའ་དང་

འདྲ་བ་གསུམ་པ་སེ། །བདེ་བསྡུས་པ་ནི་བཞི་པའློ། །ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་ཟད་

པའི། །རང་སེམས་ལྔ་པར་ཤེས་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངློས་ཞི་བ་ནི། །འདློད་

པ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་

ཉིད། །གློང་བུའི་གཟུགས་ཀི་ཕྱུང་ནས་ནི། །སྣ་ཡི་རེ་མློར་རབ་ཏུ་བརག །རིན་ཆེན་ཁ་

དློག་སྣ་ལྔ་པ། །སློག་དང་སྩློལ་བ་ཞེས་བར་བཤད། །

རང་སྔགས་སིང་གར་བསམས་ནས་ནི། །སློག་ནི་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་

བཞག །རང་དབང་རིན་ཆེན་དགག་པ་ཡི། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །སེམས་ནི་འགློག་པའི་རློ་རེར་གྱུར། །མཚན་མ་ཉེར་འཛིན་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །མཚན་མའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་ལྔར། །བང་ཆུབ་རློ་རེས་གསུངས་པ་

ཡིན། །སིག་རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་པློ་སེ། །དུ་བ་ལྟ་བུ་གཉིས་པ་ཡིན། །མཁའ་སྣང་འདྲ་བ་

གསུམ་པ་སེ། །མར་མེ་ལྟར་འབར་བཞི་པ་འློ། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ནི། །རག་

ཏུ་སྣང་བ་ལྔ་པ་འློ། །བརན་འགྱུར་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ནི། །ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་སྤློ་བར་

བ། །རེས་དྲན་གང་ཞིག་རྣམ་བསློམ་པ། །དེ་དང་འདྲ་བར་སྤློ་བར་བ། །རེས་སུ་དྲན་པ་

ཞེས་བཤད་དེ། །སློ་སློར་སྣང་བ་དེ་ལ་སྐྱེ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་སློམས་འཇུག་
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པས། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་མདློར་བསྡུས་པ། །གློང་བུའི་ཚུལ་གིས་བསྡུས་ནས་

ནི། །དབུས་སུ་གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །ཡིད་ཀིས་ཡེ་ཤེས་རློགས་བེད་

པ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་བ་བར་གནས། །སློ་སློར་སྡུད་ལ་སློམས་འཇུག་ན། །སྔགས་

རྣམས་ཐམས་ཅད་བིན་གིས་རླློབས། །བསམ་གཏན་ཡེ་ཤེས་སློམས་འཇུག་

ན། །མངློན་ཤེས་ལྔ་པློ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །སློག་དང་རློལ་བས་ངེས་པར་ནི། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས། །རག་ཏུ་འཛིན་པའི་སློབས་ཀིས་ནི། །རློ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཡང་དག་འཇུག །རེས་དྲན་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཡིས། །འློད་ཀི་དཀིལ་

འཁློར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །

ཏིང་འཛིན་དབང་གྱུར་ཙམ་གིས་ནི། །སྒིབ་པ་རྣམས་དང་བལ་བར་

འགྱུར། །སིང་པློ་དེ་ནི་ཐུགས་ཀ་རུ། །ཟླ་བ་རློ་རེའི་སྦྱློར་བས་བལྟ། །མཚོན་ཆ་མཆློག་

གིས་དྲངས་ནས་ནི། །སེམས་ནི་སྔགས་ཀི་དངློས་བ་སེ། །སྔགས་ཀི་གཟུགས་ཀི་

ཚུལ་གིས་ནི། །བང་ཆུབ་ཚིགས་བཅད་བརློད་པར་བ། །ཆློ་ག་ཡང་དག་སྦྱློར་བསློམ་

པས། །རང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་ཏེ། །སེམས་དེ་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ཀིས་

ནི། །སློམ་པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་འློ། །ཇི་སིད་མཐློང་བ་དེ་སིད་དུ། །རྣམ་གཉིས་ཟླ་བ་དྲུག་

ཏུ་བསློམ། །འདློད་པ་ཀུན་ལ་ལློངས་སྤློད་པས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རག་ཏུ་བ། །གལ་ཏེ་

ཟླ་བ་དྲུག་གིས་ནི། །ཇི་སད་གསུངས་པ་མ་མཐློང་ན། །ཇི་སད་བཤད་པའི་ཆློ་ག་

དང༌། །སློམ་པས་ལན་གསུམ་བརམ་པར་བ། །དེ་ལྟར་བས་ཀང་སྒྲུབ་པ་པློས། །མཐློང་

བ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིང༌། །གང་ཚེ་བང་ཆུབ་མ་གྲུབ་ན། །དྲག་ཤུལ་སྦྱློར་བས་

བསྒྲུབ་པར་བ། །དེའི་ཚེ་དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ནི། །འགྲུབ་པ་ངེས་པར་ཉེ་བར་འབྱུང༌། །རིགས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

ཀི་དབེ་བའི་སྦྱློར་བས་ནི། །རློ་རེ་ཕུར་བུས་ཕུར་བུ་གདབ། །དེ་ནས་དབང་དུ་བ་བ་

དང༌། །བསྲུང་བའི་སྦྱློར་བ་དག་ཀང་བ། །འདློད་ཆགས་ཆེན་པློའི་ཚུལ་གིས་ནི། །ཡེ་

ཤེས་འཁློར་ལློ་ཅན་རྣམས་བསྡུ། །ལ་མློ་དགུ་ནི་སྤློས་ནས་སུ། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ལུས་ལ་དགློད། །ཡློངས་སུ་གྱུར་ལས་ཕག་རྒྱ་བཞི། །དཀིལ་འཁློར་དེར་ནི་བརག་

པར་བ། །བདག་ཉིད་དབུས་སུ་གནས་བ་ལ། །འཁློར་ལློ་ཅན་ཀུན་བསྡུ་བར་

བ། །ཐམས་ཅད་རློ་རེའི་དངློས་བས་ལ། །དེ་འློག་བང་ཆུབ་བསློམ་པར་བ། །བསྐུལ་

བའི་གླུ་དབངས་བཞི་ཡིས་ནི། །ལ་མློས་སིང་པློ་བསྐུལ་བ་ཡིས། །དུས་གསུམ་རློ་རེའི་

རང་བཞིན་སེམས། །ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུར་ལུས་བསློམ་མློ། །བཞི་ཡིས་ཁ་དློག་རྣམ་པར་

དབེ། །དེ་བཞིན་ཉམས་ཀི་སིང་པློ་སེ། །དབང་བསྐུར་པས་ནི་རང་གི་རྒྱུ། །བཞི་ཡིས་

འབས་བུ་ཕེ་བ་ཡིན། །སྔགས་ཀིས་ཆློས་ནི་བེད་འགྱུར་ལ། །རིག་པའང་ཆློས་ཀི་ཕག་

རྒྱས་སློ། །

འཁློར་ལློས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་དྲུག །གཙུག་ཏློར་ཞེས་ནི་རྣམ་པར་

གགས། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པློའི་ལློངས་སྤློད་བཞི། །རིག་པའི་རྒྱལ་མློ་ཞེས་བར་

གགས། །དེ་བཞིན་རློ་རེའི་བདག་པློ་རྣམས། །འདློད་པ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བར་

བཤད། །བསམ་གཏན་རློ་རེས་ཐམས་ཅད་ལ། །དབང་བསྐུར་བ་ནི་རབ་ཏུ་

བསྔགས། །ཆློ་གའི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལུས་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཡིས། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བེད་སྒྲུབ་པ། །སྔར་བཤད་པ་ཡི་རིམ་

གིས་ནི། །རེག་པའི་སྐྱེས་བུ་རློ་རེ་ཅན། །བདག་དང་འདྲ་བར་དཀིལ་འཁློར་

བསྐྱེད། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་བཤད་དློ། །བསེན་པའི་དུས་སུ་གཙུག་ཏློར་ཆེ། །སྦྱློར་
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བ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སུ་དམིགས། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ནི། །བདུད་རི་འཁིལ་བའི་

གཟུགས་ཀི་བར། །སྔགས་པ་ཆློ་ག་ཤེས་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་རང་ལའི་སྦྱློར་བས་

བ། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློའི་དུས་སུ་ནི། །གཙོ་བློ་སངས་རྒྱས་བདག་པློའི་སྐུ། །འདི་ནི་རློ་རེ་

ཅན་ཀུན་དང༌། །རྣལ་འབློར་མཆློག་གི་གསང་བ་ཆེ། །དེ་ལྟའི་རྣམ་ཕེས་ཤེས་བས་

ནས། །དངློས་གྲུབ་མཆློག་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ། །གཞན་དུ་བསལ་པ་བེ་བས་ནི། །སངས་

རྒྱས་སྐྱློབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། །དངློས་གྲུབ་མཆློག་ནི་ཞི་བ་དག །ངེས་པར་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་རློ། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་ཡང་དག་སྦྱློར། །གང་ཡིན་དེ་ནི་བསེན་པར་

བཤད། །རློ་རེ་པད་མཉམ་སྦྱློར་བ། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །

ཡི་གེ་ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ལྡན་པ། །བསྐྱློད་པ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བཤད་ལ། །ངློ་བློ་ཉིད་ནི་ཞི་

བདེ་བ། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་བཤད་དློ། །བཅློམ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་བདག །རློ་

རེ་འཆང་བ་ཆེན་པློའི་གནས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཐབས་ལས་བྱུང༌། །དེ་ཉིད་ཆློས་

རྣམས་ཆློས་ཉིད་དློ། །ལས་དང་རེས་མཐུན་གང་གང་གིས། །རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་སྦྱློར་

བ་དམིགས། །དཀིལ་འཁློར་དེ་དང་དེ་བསྐྱེད་ནས། །དམ་ཚིག་མི་ཟད་བསློམ་པར་

བ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་ཡིས། །དམ་ཚིག་དང་པློ་བསྲུང་བར་བ། །དེ་ནས་

གཙུག་ཏློར་དམ་ཚིག་ནི། །ཆློ་ག་ཇི་སད་གསུངས་ལས་བྱུང༌། །ལས་དང་གང་གང་

རེས་མཐུན་པས། །རང་གི་འཁློར་ལ་བཀའ་ཡང་བསློ །བསྒྲུབ་བའི་ལུས་གང་ཡིན་པ་

ལའང༌། །དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་བསློམས་ནས་སུ། །དེ་ཡི་ལུས་གནས་འཁློར་ལློ་

ལ། །དེ་ཡི་ཉེས་པ་བསྒག་པར་བ། །དེ་ནས་དེ་རྣམས་དེ་བཅློམ་ནས། །བྱུང་བར་གྱུར་

པར་རྣམ་པར་བསློམ། །དངློས་པློ་ཀུན་གིས་རྣམ་བསློམས་ནས། །དངློས་པློ་ཀུན་གིས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

དྲངས་ནས་ནི། །དེ་ནི་རང་གི་འཁློར་ལློར་གཞུག །ཇི་སད་གསུངས་པའི་རས་རྣམས་

ཀིས། །དེ་ཡི་གཟུགས་བརན་བས་ནས་ནི། །ཁློ་བས་ཁབ་པའི་སེམས་ཀིས་ནི། །རང་

པས་མཚན་མ་མནན་པར་བ། །

དེ ་ནས་བཀའ་མནློས་ཁློ་བློ ་ནི། །སྣ་ཚོགས་ཚོགས་ཀིས་བསློར་བ་

རྣམས། །སྒྲུབ་པ་རློ་རེ་ཅན་གིས་ནི། །བསྒྲུབ་བ་བསད་ཕིར་བཏང་བར་བ། །ཁློ་བློའི་

རྒྱལ་པློ་དེས་བསློར་ནས། །དེ་ནི་བཅིངས་ཤིང་བརེག་པ་དང༌། །དེ་ནས་བརྡུངས་ཤིང་

སྐྲག་གྱུར་པ། །སྒྲུབ་པ་པློས་ནི་དགུག་པར་བ། །རློ་རེ་གསུམ་གི་སྔགས་ཀིས་ནི། །དེ་

ཡི་གཟུགས་བརན་ལ་ཕབ་ནས། །སྔགས་པས་རློ་རེ་དག་གིས་ནི། །སྤི་བློ་མགིན་པ་

སིང་ཁ་རུ། །ཕུར་བུའི་སྔགས་ཀིས་ཕུར་བུ་གདབ། །ཡམས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་

ཀུན། །སྣ་ཚོགས་ཡུལ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས། །གཟུགས་དེ་ལ་ནི་ཕབ་ནས་སུ། །དེ་

རྣམས་ཀི་ནི་ཕུར་བུས་གདབ། །དེ་ནས་སྦྱློར་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཆློ་ག་ཇི་སད་

གསུངས་པ་བཞིན། །འཁྲུལ་འཁློར་སྔགས་ཀི་སྦྱློར་ལ་སློགས། །ལས་ཀི་དབེ་བས་

སྦྱར་བར་བ། །མཚན་མ་མནན་ནས་བཟླས་པའམ། །ཁློ་བློའི་དཀིལ་འཁློར་སྦྱིན་སེག་

གམ། །བསློམས་པས་གདུགས་པའི་སེམས་ཅན་ནི། །ཟློས་པར་གྱུར་པར་རབ་ཏུ་

བརག །ཞི་ལ་ཞི་བའི་སེམས་ཀིས་བ། །རྒྱས་ལ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་ཏེ། །དབང་ལ་

ཆགས་པའི་ཡིད་དུ་བ། །ཁློ་བློ་གཏུམ་པས་རབ་ཏུ་སྒྲུབ། །ཞེས་པའློ། །དེ་ནས་བཅློམ་

ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྣམས་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ཐམས་ཅད་བཅད་པར་མཛད་ནས། ཐེ་

ཚོམ་ཐམས་ཅད་གཅློད་པར་མཛད་པ་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལ་ཞུགས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ལ་དམིགས་ནས་ཅང་མི་གསུང་བར་

བཞུགས་པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་

ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བསློད་པའི་རྒྱལ་པློ་

འདིས་བསློད་དློ། །ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁློད་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཐམས་ཅད་གསུང་ལ་ཕག་

འཚལ་འདུད། །ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཁློད་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཐམས་ཅད་མཛད་ལ་ཕག་

འཚལ་འདུད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་རློ་རེ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནི་ཐློབ་འགྱུར་

པས། །སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་མི་མཉམ་མཉམ། །བསྒྲུབ་བ་སུ་ཡིན་སྒྲུབ་པློ་

གང༌། །སྒྲུབ་པའི་དབང་པློ་བདག་ཉིད་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་གསློད་པ་

ཡིས། །ཇི་ལྟར་སིག་པས་གློས་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་གློས་འགྱུར་འབས་བུ་གང༌། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྣམས་ལ་ལེགས་སློ་ལེགས་སློ་ཞེས་བ་བ་བིན་ཏེ། 

སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་ལེགས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་

ལེགས། །གསུང་དབངས་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་ལེགས། །མཆློད་པ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་

ལེགས། །སློབ་དཔློན་བང་ཆུབ་རློ་རེ་ཅན། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་

བདག །དངློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་བཞིན། །བསྐྱེད་དང་སྡུང་པར་མཛད་པ་

པློ། །དེས་ན་དེ་ཡི་སིག་མི་འབྱུང༌། །བསློད་ནམས་དག་ཀང་དེ་བཞིན་ཏེ། །གང་ལ་

སིག་དང་བསློད་ནམས་མེད། །དེ་ནི་བང་ཆུབ་ཡིན་པར་གསུངས། །མགློན་པློ་དེ་ཡི་

སླུ་བ་ཡིས། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིགས་མཛད་ཀང་། །ངན་འགློར་སྐྱེ་བར་མི་

འགྱུར་ཞིང༌། །བང་ཆུབ་ཀང་ནི་རེད་མི་དཀའ། །སྔློན་ནི་མི་བཟད་ལས་བས་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

པས། །གལ་ཏེ་དམལ་བ་རྣམས་སུ་ནི། །སྐྱེ་བློ་སྐྱེ་འགྱུར་དེ་རྣམས་ཀི། །དམལ་བ་

རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཆེ། །བང་ཆུབ་རློ་རེས་བསྒྲུབ་བ་འདི། །ཡེ་ཤེས་ཀིས་ནི་རྒྱས་

བཏབ་པས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་སྦྱློར་བ་དེས། །མཆློག་ཏུ་ཕན་བཏགས་ཤེས་

པར་བ། །ཚར་གཅློད་པ་དང་རེས་བཟུང་ལས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་དེ་ཡིས་བ། །སྒྲུབ་

པ་ཆེན་པློའི་མཐར་ཐུག་པར། །བས་ནས་ལས་རྣམས་བརམ་པར་བ། །དེ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྣམས་རློ་རེ་ཅན་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་

ཚུལ་གིས་ཆློས་ཐློས་པས་དགའ་ཞིང་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་ལེགས་ཞེས་

གསློལ་ཏློ། །མགློན་པློ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་ལེགས། །ཐུབ་པ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་

ལེགས། །ཆློས་རྣམས་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་ལེགས། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་ལེགས་སློ་

ལེགས། །ཨེ་མའློ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཡི། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དྲི་མ་མེད། །གདུག་པ་མི་

བཟད་ལས་ཀིས་ཀང༌། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་སྩློལ། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་རྣམས་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏློ། །རིགས་ཀི་བུ། 

དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་བསྐུར་བའི་གསང་བ་

འདུས་པར་དབང་བསྐུར་བའི་སྔགས་པས་འཇིགས་པར་མི་བ་ཞིང་སྐྲག་པར་མི་བ་

དངང་པར་ཡང་མི་བའློ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་རློ་རེ་ལས་བྱུང་བ། །ཞེ་སང་རློ་

རེ་ཆེ་ལ་སློགས། །སྔགས་ཀི་རྒྱུད་ནི་བསྡུས་པ་དག །ཡློངས་སུ་སང་བར་མི་བའློ། །དེ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་མགིན་གཅིག་ཏུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

མངློན་པར་བསློད་དློ། །དུས་གསུམ་རློ་རེའི་ཐུགས་ཡིན་སིད་དང་ཐར་གྱུར་གང༌། །ཞི་

ཞིང་སྒིབ་མེད་ནམ་མཁའ་དག་པའི་ངློ་བློ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་རྣམ་རྒྱས་བང་ཆུབ་

དབང་ཕྱུག་རློ་རེ་ཅན། །དེ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་ཀི་རག་ཏུ་ཕག་འཚལ་ལློ། །གང་ཞིག་

གཟུགས་དང་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བེད་དང༌། །རྣམ་པར་ཤེས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་

དང་དབང་པློ་དྲུག །ས་ཆུ་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ནི། །བང་ཆུབ་

སེམས་འདྲ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །གཏི་མུག་ཉེས་པ་འདློད་ཆགས་རློ་རེ་ཆློས་

བཅས་གང༌། །རིག་པའི་སྦྱློར་བ་ལས་བྱུང་རག་ཏུ་རབ་འབེལ་པར། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་

དགའ་བས་མློས་པའི་དངློས་གྱུར་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་འདྲ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །སྤློ་དང་དགའ་དང་རྣམ་པ་དེ་བཞིན་མི་འགྱུར་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་

རང་བཞིན་སེམས་སུ་རེས་ཐློགས་ཆློས། །རློངས་དང་ཞེ་སང་འདློད་ཆགས་སྒིབ་པ་རློ་

རེ་སེ། །བང་ཆུབ་སེམས་འདྲ་རྒྱ་ཆེན་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །

གང་ཞིག་ཐློགས་མེད་དངློས་པློ་རྣམ་དག་འདི་སློམ་པ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་

ལས་བྱུང་སྤློས་དང་རྣམ་པར་བལ། །གསང་བའི་དབང་བསྐུར་བརྟུལ་ཞུགས་དམ་

ཚིག་སྦྱློར་བ་རག །བང་ཆུབ་རློ་རེ་འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རག་ཕག་འཚལ། །གང་ཞིག་

དངློས་གྲུབ་མཆློག་གི་ཐབས་ནི་འདི་སློམ་ཞིང༌། །བསེན་པའི་ཆློ་ག་ཉེ་བར་སྒྲུབ་དང་

སྒྲུབ་པ་དང༌། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློས་བློ་མི་འགྱུར་བའི་སྒྲུབ་དབང་པློ། །བང་ཆུབ་རློ་རེ་

འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རག་ཕག་འཚལ། །གང་ཞིག་ཐུན་བཞིའི་རློ་རེ་དག་ནི་སྒྲུབ་བེད་

པ། །མི་སྣང་ལ་སློགས་སྣ་ཚོགས་མཆློག་དང་དམན་འགྲུབ་ཅིང༌། །བ་མའི་དྲིན་གིས་

འདི་ན་མ་ནློར་ལམ་རློགས་པ། །བང་ཆུབ་རློ་རེ་འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རག་ཕག་
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དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྩ་རྒྱུད། 

འཚལ། །གང་ཞིག་རབ་གསང་འདུས་པའི་རྒྱུད་འདི་ཉན་པ་དང༌། །འདློན་པར་བེད་

དང་ཀློག་པ་དང་ནི་སེམས་པ་དང༌། །མཆློད་པར་བེད་པ་དང་ནི་འདྲིའམ་འདྲིར་འཇུག་

པ། །བང་ཆུབ་རློ་རེ་འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རག་ཕག་འཚལ། །གང་དུ་ཞི་སློགས་ལས་

ཚོགས་ཤིན་ཏུ་བརགས་པ་ཡིས། །འཁྲུལ་འཁློར་སྔགས་ཀི་ཆློ་ག་དེ་བཞིན་རྒྱས་

འདེབས་པའི། །བསྒྲུབ་བ་འདི་དང་ལྡན་པའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་པློ་ནི། །བང་ཆུབ་རློ་རེ་

འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རག་ཕག་འཚལ། །གང་གིས་གཙོ་བློ་སྒྲུབ་པ་པློ་མཐློང་རེག་པ་

དང༌། །ལེགས་པར་དྲན་དང་མིང་ཙམ་ངེས་པར་ཐློས་པ་དང༌། །དད་པར་བེད་ཅིང་

ཕློགས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་དག །བང་ཆུབ་རློ་རེ་འདྲར་བལྟ་དེ་ལ་རག་ཕག་

འཚལ། །བསློད་པའི་ཚིག་ནི་ཞི་བ་འདིས། །འདྲེན་པ་ཀུན་ལ་བསློད་པ་དང༌། །བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆློད་ཆེན་ལ། །མགློན་པློ་དེ་དག་རེས་ཡི་རང༌། །འདུས་པ་གསང་

བ་ལས་བྱུང་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གསང༌། །རྒྱུད་ཀུན་བདག་པློའི་དབང་

པློ་ཡི། །རྒྱུད་འདི་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡིན། །

དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་སད་ཅེས་གསུངས་ནས་ཉིད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་

དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལ་བཞུགས་ཏེ། སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེའི་སྐུ་དང༌། 

གསུང་དང༌། ཐུགས་རློ་རེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང༌། གསུང་དང༌། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ཆེན་པློ་གསང་

བ་འདུས་པ་ལས། གསང་བ་ཐམས་ཅད་སྔློན་པ་རློ་རེའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བིན་གིས་རླློབ་

པ་ཞེས་བ་བ་ལེའུ་སེ་བཅློ་བརྒྱད་པ་རློགས་སློ། །   ། །
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རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཨཱ་ཙརྱ་ཤདྡྷ་ཀ་ར་བར་དང༌། ཞུ་ཆེན་གི་ལློཙྪ་བ་དགེ་

སློང་རིན་ཆེན་བཟང་པློས་བསྒྱུར་ཅིང་བཅློས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའློ། །    ། །
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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་སེངྒེའི་རིང་

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

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

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

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། 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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