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  iv  

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།
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ཡས་ཚང་ཡློངས་འཛིན་དུ་བསློས་ཏེ་ཀློག་སློབ་པ་ནས་དབུ་གཙུགས་ཏེ་འདློན་ཆློས་སྤློད་ཁག་
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དཀློན་མཆློག་སློན་ལམ་དཔལ་བཟང་པློའི་དྲུང་དུ་མདློ་སགས་ཟབ་ཆློས་ཀི་རྒྱུན་གང་ཡློད་ལྷག་

ལུས་མེད་པར་རིམ་གིས་གསན། ཡློངས་འཛིན་ས་བར་ཐུབ་བསྟན་མཐའ་ཡས་ཚང་མདློ་སགས་

རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པས་སྐུ་ཡློན་མཐའ་དག་སྐྱློ་ངལ་མེད་པར་བརློན་པ་ཆེན་པློས་ཕུལ་

པས། ཕིས་སུ་རེ་ཉིད་ཀིས་བཀའ་ལས། ངེད་ཀི་དགེ་རྒན་རིན་པློ་ཆེ་དེ་གཞུང་ལུགས་ཀི་མཁེན་

རྒྱ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་ཆེ་བ་གདུལ་བ་སྐྱློང་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་མདློ་དབུས་གང་

དུ་བཙལ་ཀང་རེད་དཀའ་བ་ལྟ་བུར་ཡློད་ཅེས་ཐལ་མློ་སྦློར་བཞིན་ཡང་ཡང་གསུངས་སད། 

མེ་འབྲུག་ཕི་ལློ་༡༨༥༦ལློར་༧རེ་དཀློན་མཆློག་སློན་ལམ་ཚང་ལས་དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་

བཞེས། ཚ་ཁློའི་མ་དགློན་ཀཱ་ལ་རི་བཀ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་གིང་དུ་བ་སྤྲུལ་སེར་སྐྱ་དད་ལྡན་མང་པློས་

ཕེབས་བསུ་དང་བཅས་གྲུབ་དབང་གློང་མ་རིམ་བློན་གི་ཆློས་ཀི་གདན་ཁིར་ཞབས་ཟུང་བཀློད། 

མཆློག་རེ་རྒྱལ་མློ་སྐྲ་དཀར་མས་གདན་ཞུས་ལྟར་འདློད་ཆློས་བསྩལ། ཀཱ་ལ་རིའི་རི་ཁློད་དུ་འཇམ་

དབངས་ཞི་ཁློ་སྦྲགས་སྒྲུབ་སློགས་ཀི་བསེན་མཚམས་ལ་བཞུགས། ལློ་འདིར་དགུང་ལློ་བརྒྱད་

ལས་མ་སློན་ཀང་ལམ་ཡློངས་རློགས་ཀི་གནད་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་ཚིགས་བཅད་ཤློ་ལློ་ཀ་བཅུ་

བཞི་ཅན་ལྗགས་རློམ་གནང་། 

ས་ལུག་ཕི་ལློ་༡༨༥༩ལློར་ཧློར་ཚང་ཀིརི་དགློན་དུ་ཆློ་འཕྲུལ་སློན་ལམ་གསར་འཛུགས་

གནང་སྟེ་སློན་ལམ་གི་ཚོགས་མགློན་དུ་ཞབས་སློར་བཀློད། ཁློ་ཁློ་སད་པའི་ནང་སློགས་སུ་ཕེབས་

ནས་འདློད་ཆློས་ཀིས་ཚིམས་པར་མཛད། 

ལྕགས་སྤེལ་ཕི་ལློ་༡༨༦༠ལློར་རྔ་བའི་རེའུ་དཔློན་མློ་ཨ་སྐྱློང་བཟའ་བདེ་སྒློན་དང་བློན་པློ་

རེའུ་དཀློན་གཉིས་སློགས་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་དེ་ཚང་གིས་གཙོས་རྔ་སྟློད་སད་ཀི་དད་ལྡན་སེར་

སྐྱ་ཡློངས་ལ་ཆློས་སྦིན་བསྩལ། ལློ་འདི་ནས་ལློ་ངློ་བཅུ་གསུམ་རིང་མཚན་ཞབས་པ་དང་བཀའ་
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

རབ་འབམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་ལྷན་དབུ་ཚད་ཕར་ཕིན་སློགས་གཞུང་ལུགས་

མཐའ་ཡས་པར་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གིས་བརྒལ་བརག་ཞིབ་པར་མཛད་པའི་མཐུས་མདློ་

སགས་རིག་གནས་ཀི་དགློངས་དློན་ལ་མཁེན་རབ་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བས་མཁས་པའི་བ་བ་

གསུམ་སྟེ་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་ལ་འགན་པའི་ཟླ་དང་བལ་བར་གྱུར། 

ས་འབྲུག་ཕི་ལློ་༡༨༦༨ལློར་ཏཱ་རློ་འཇམ་དབངས་ཀིས་མཁར་དགུར་གདན་དྲངས་ཏེ་ཚོ་

བདུན་དགློན་པ་རེ་འདི་ཉིད་ལ་ཕུལ། 

ལྕགས་ར་ཕི་ལློ་༡༨༧༠ལློར་རེའུ་རྒྱལ་པློ་ལྕགས་ཐར་འབུམ་གིས་གཙོས་རྒྱལ་བློན་རྣམས་

ཀིས་ཡང་ཡང་གསློལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་རྔ་ཡུལ་ཀིརིའི་དགློན་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གིང་ཕག་

བཏབ་པར་དེའི་རིང་གནློན་པར་འགལ་སློང་གི་མཐུན་སྒྲུབ་ཀི་ཞབས་འདེགས་རེའུ་རྒྱལ་པློ། མགློ་

ལློག་ཨ་སྐྱློང་དཔློན་པློ། ཚ་ཁློ་མཆློག་རེ་རྒྱལ་པློ། དབལ་ཤུལ་གསེར་ཐཱ་བཅས་རྒྱལ་ཁག་བཞིས་

ཞུ་རྒྱུ་སློགས་སན་དུ་བསངས། 

ཆུ་སྤེལ་ཕི་ལློ་༡༨༧༢ལློར་ཁུ་ཞང་རིན་པློ་ཆེ་རེ་བཙུན་ངག་དབང་ཆློས་འཕེལ་གིས་མཁན་

པློ་དང་། དཀློན་མཆློག་བསྟན་པས་ལས་ཀི་སློབ་དཔློན། ཡློངས་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་མཐའ་ཡས་

ཀིས་གསང་སྟློན་སློབ་དཔློན་གནང་སྟེ་དད་པའི་དགེ་འདུན་གངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་བསེན་

རློགས་ཀི་སློམ་པ་བཞེས་ཏེ་སློམ་པ་གསུམ་གིས་ཐུགས་ཀི་གསང་མཛོད་ཡློངས་སུ་བཀང་སྟེ། 

བསྲུང་བ་རྣམས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མིག་འབས་བཞིན་དུ་སྲུང་བ་ཉམས་བཞེས་ཀི་

མཐིལ་དུ་བཟུང་། 

ཆུ་བ་ཕི་ལློ་༡༨༧༣ལློར་རྔ་བ་ཀིརིའི་དགློན་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གིང་དུ་མཚན་ཉིད་གྲྭ་

ཚང་གསར་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་ཆེན་མཁན་ཁི་དང་པློར་སེ་ར་པའམ་སེར་སད་དགེ་བཤེས་

དཀློན་མཆློག་མཐའ་ཡས་བསློས། 

ལྕགས་ཡློས་ཕི་ལློ་༡༨༩༡ལློར་ཧློར་ཚང་ཀིརིའི་དགློན་དགེ་ལྡན་བསྟན་འཕེལ་གིང་དུ་མཚན་

ཉིད་གསར་འཛུགས་མཛད། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཤིང་ར་ཕི་ལློ་༡༨༩༤ལློར་གདན་ས་སྟག་ཚང་ལྷ་མློ་བློ་གིང་དགེ་ལྡན་བཀ་ཤིས་འཁིལ་དུ་

ཤིང་བཟའ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་བློ་བཟང་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ་ཁིམས་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་

བཟང་པློའི་མདུན་ནས་དཔལ་རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་བཀའ་དབང་དང་། ཤིང་ལུག་

ཕི་ལློ་༡༨༩༥ལློར་མཛོད་དགེའི་དམར་མློ་ཐང་དུ་ཤིང་བཟའ་རློ་རེ་འཆང་ལས་དུས་འཁློར་དབང་

ཆེན་གསན་པ་སློགས་ཕན་ཚུན་བ་སློབ་ཏུ་གྱུར། 

མེ་སྤེལ་ཕི་ལློ་༡༨༩༦ལློར་རྔ་བ་ཀིརིའི་དགློན་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གིང་དུ་གསང་སགས་

རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་དང་སྟག་ཚང་ལྷ་མློར་དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། དེ་འབེལ་

རྔ་སད་ཀི་གདློང་རི་དགློན་དགེ་ལྡན་དམ་ཆློས་གིང་དང་ཚོ་བདུན་དགློན་དགེ་ལྡན་བཀ་ཤིས་ཆློས་

གིང་སློགས་འབེལ་ཡློད་དགློན་སེ་ཆེ་ཆུང་མང་པློར་ཐེངས་འགའ་རེ་རིམ་ཕེབས་ཀིས་དམ་ཆློས་

འདུལ་བ་དང་མཐུན་པའི་འགིག་ལམ་ཀུན་སྤློད་ཞིབ་གཙང་ངློས་འཆད་ཉན་ཡར་རྒྱས་ཡློང་ཐབས་

སློགས་བསྟན་པའི་མིག་རྒྱན་དུ་འློས་པའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་པས་བསྐྱངས། 

མེ་བ་ཕི་ལློ་༡༨༩༧ལློར་གདན་ས་སྟག་ཚང་ལྷ་མློ་བློ་གིང་དགེ་ལྡན་བཀ་ཤིས་འཁིལ་དུ་དད་

ལྡན་སེར་སྐྱ་འདུས་མང་ལ་དཔལ་དང་པློའི་སངས་རྒྱས་དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་དབང་ཆེན་ཐློག་མ་དེ་

གནང་བ་ནས་དུས་འཁློར་དབང་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་དང་། ཁློང་གིས་བཀའ་ཆློས་ཆུང་རིམ་གནང་བ་

བགང་དུ་མི་ལང་ལ་ཆེ་རིགས་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མློའི་བཤད་ལུང་རྒྱས་པ་དང་། དྲང་ངེས་

ལེགས་བཤད་སིང་པློའི་ར་བཤད་ངློ་མཚར་བ་ཐེངས་འགའ་ཤས། བ་མ་མཆློད་པ་སློགས་ཀི་

བཤད་ཁིད་དུ་མ། རློར་ཕེང་གི་དབང་ལན་གསུམ། མི་ཏྲ་བརྒྱ་ར་ཐེངས་བཞི། རིན་འབྱུང་བརྒྱ་ར་

ལན་གཉིས། གསང་འདུས་འཕགས་ལུགས་ཀི་དབང་ཉེར་དྲུག །རློ་རེ་འཇིགས་བེད་ཀི་དབང་ཞེ་ལྔ། 

བདེ་མཆློག་ལཱུ་དྲིལ་ཕི་ནང་བསློམས་དབང་ཉེར་གསུམ། ར་མགིན་ཡང་གསང་དང་གསང་སྒྲུབ་

བསློམས་དབང་སློ་གསུམ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གི་དབང་ཞེ་

བདུན། ཀུན་རིག་གི་དབང་ཉེར་གསུམ། གཞན་ཡང་གདུགས་དཀར་སློགས་ཟུར་བཀའི་དབང་དང་

རེས་གནང་སློགས་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་གནང་། 
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ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས།

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སློབ་མ་ཡང་༧སྐྱབས་མཆློག་ཤིང་བཟའ་རློ་རེ་འཆང་བསྟན་པའི་

དབང་ཕྱུག༼ཁློང་ཕན་ཚུན་བ་སློབ་ཏུ་གྱུར་ཡློད།༽གྲུབ་དབང་༧སྐྱབས་མཆློག་ཆེན་པློ་ཤཪ་སལ་

ལྡན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཕེང་དྲུག་པ་༧རེ་བློ་བཟང་སལ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན། བསེ་ཁི་རྒན་གི་སྤྲུལ་

སྐུ་བློ་བཟང་བཀ་ཤིས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། གཙོས་ཁི་ཆེན་སྤྲུལ་བའི་སྐུ་བློ་བཟང་འཇམ་

དབངས་བསྟན་འཛིན་སེངེ་། གྲུབ་དབང་ཞབས་དཀར་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བློ་བཟང་བམས་པ་ཆློས་

འཕེལ་སློགས་བ་སྤྲུལ་གངས་ལས་འདས་པ་དང་། མཆློག་རེ་རྒྱལ་བློན། རེའུ་རྒྱལ་བློན། མགློ་

ལློག་ཕློགས་ཀི་དཔློན་ཁག་དུ་མ་དང་། དབལ་ཤུལ་ཚང་སློགས་མདློ་སད་ཕློགས་ཀི་དྲག་ཞན་དུ་

མས་ཁློང་གི་ཞབས་པད་མ་བསྟེན་པ་མེད་ཚོད་དུ་སང་ངློ་། །

བརམས་ཆློས་ཀང་གཞུང་ཆེན་མློ་རྣམས་ཀི་སློམ་ཚིག་དང་། དཀའ་འགེལ། མཐའ་དཔློད། 

དློགས་སློང་། དྲིས་ལན། སན་རློམ། བསྟློད་ཚོགས། བསབ་བ། བསང་ཆློག །སྒྲུབ་ཆློག་བཅས་

བཀའ་རློམ་པློད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་བཞུགས་པ་སློགས་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་དང་མཁས་བཙུན་

བཟང་གསུམ་གི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་མཐའ་ཡས་པ་བདག་གིར་བཞེས་པས་ཀིརི་མཁས་ཆེན་ཚང་

ཞེས་སན་གགས་ཀི་དབར་རྔ་ཕློགས་བཅུར་གགས་པས། སྐུ་ཚེའི་ས་ཕིར་གློད་ས་ཁ་མཆུ་ཆེན་པློ་

མཐའ་ཡས་པ་འདུམ་བསྒིགས་ཀིས་སེམས་ཅན་མང་པློར་མི་འཇིགས་པའི་སྐྱབས་སྦིན་གནང་བ་

བགངས་ཀིས་མི་ལློངས། མཐར་རབ་བྱུང་བཅློ་ལྔ་པའི་ཤིང་སྦྲུལ་ཆློ་འཕྲུལ་ཟླ་བ་༡ཚེས་༡༡ཕི་ལློ་

༡༩༠༥ལློར་ཕི་ལུགས་དགུང་ལློ་ང་བདུན་བཞེས་པའི་ཐློག་མཛད་པའི་ཐ་མ་གཟུགས་སྐུའི་བཀློད་

པ་ཆློས་དབིངས་སུ་ཐིམ་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

རང་རེ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལྗློངས་སུ། སློན་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་དཔད་ཞིབ་མཛད་ཅིང་། དཔད་འབས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ཉམས་མློང་དང་གྲུབ་དློན་གི་

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

ཉིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་གི་བསྟན་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་སྟློན་བེད་ཐུབ་པའི་འློད་སང་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་བསྟན་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། 

གཞུང་ཚིག་འཚོལ་ས་བ། འཁེར་བདེ་བ་སློགས་སྟབས་བདེའི་དབང་གིས་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་འཕྲུལ་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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་འཕིན་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་སློན་གི་སྲློལ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་པར་ཤིང་རློ་སབས་རློམ་པ་

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

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

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

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

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

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

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

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

མཐློང་ན་འཕལ་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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༄༅། །རོ་རྗེ་ཐྗེག་པའྱི་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོན་གསང་ཆྗེན་བདུད་

རྱིའྱི་སྱིང་པོ་ཞྗེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

༄༅༅། །ན་མློ་གུ་རུ་མཉྫུ་གློ་ཥཱ་ཡ། བདེ་ཆེན་འློད་གསལ་དག་པའི་མཁའ་དབིངས་

སུ། །དབང་པློའི་གཞུ་ལྟར་དྭངས་པའི་མཚན་དཔེའི་སྐུ། །རབ་འབམས་དཀིལ་འཁློར་

སྤློ་ཞིང་སྡུད་པའི་བདག །རློ་རེ་ཅན་ཞབས་བ་མ་མཆློག་ལ་འདུད། །སལ་བཟང་དབང་

པློ་མཆློག་གྱུར་གདུལ་བ་རྣམས། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་རློ་རེ་ཐེག་པ་ཡིས། །སྐུ་

བཞིའི་གློ་འཕང་རིང་མིན་མངློན་བེད་པའི། །ལམ་གི་རྣམ་བཞག་སིང་བློ་མདློ་ཙམ་

སེལ། །ཐར་འདློད་སྐྱེས་བུ་ཡློངས་ཀི་འཇུག་ངློགས་མཆློག །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་

འཇུག་པའི་ཐེག་པའི་སློ། །དམན་ལ་མློས་པར་ཆགས་བལ་སྤློད་པ་དང་། །རྒྱ་ཆེན་ལ་

མློས་ས་དང་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཟབ་མློར་མློས་ལ་ཆགས་བཅས་སྤློད་པ་བསྟན། །དེ་ཡང་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སེ་སློད་དུ། །འདུ་ཞིང་དམན་ལ་ཉན་རང་ཐེག་པར་དབེ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་

རྒྱུ་འབས་ཐེག་པ་གཉིས། །ཕི་མ་གསང་ཞིང་སྦས་པས་འགྲུབ་པ་དང་། །སློད་མིན་

སྤློད་ཡུལ་མིན་ཕིར་གསང་བའི་ཐེག །སད་དློད་སྟེང་ནས་ཡིད་ནི་ཐ་མལ་གི། །སང་

ཞེན་ལས་སྐྱློབ་སགས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། །རྒྱལ་བའི་གནས་ལུས་ལློངས་སྤློད་མཛད་པ་

དང་། །རྣམ་པ་མཐུན་པར་གཞལ་ཡས་ལྷའི་འཁློར་ལློ། །རང་སང་མཆློད་རས་ལྷུན་

གྲུབ་མཛད་པ་ཅན། །བསློམ་ཕིར་འབས་བུའི་ཐེག་དང་རྒྱ་ཆེན་ཐབས། །ལྷ་ཡི་སྐུ་དང་

ཟབ་མློ་ཤེས་རབ་གཉིས། །དབེར་མེད་རྣལ་འབློར་བསློམ་ཕིར་རློ་རེའི་ཐེག །ཐབས་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

མཁས་དུ་མས་ཁད་འཕགས་ཐབས་ཀི་ཐེག །རིག་སགས་འཆང་བ་རྣམས་ཀི་བསབ་

གཞི་སློགས། །སྟློན་ཕིར་རིག་པ་འཛིན་པའི་སེ་སློད་དེ། །རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་དློན་དང་

དེ་ལ་ཡང་། །ལམ་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་གཞིའི་རྒྱུད་དང་། །སྦློང་བེད་ལམ་དང་

སྦངས་པ་འབས་བུའི་རྒྱུད། །གསུམ་ནི་བརློད་བ་དློན་གི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། །དེ་དག་བརློད་

བར་བེད་རྣམས་གཞུང་གི་རྒྱུད། །སེམས་བསྐྱེད་ཕིན་དྲུག་ལ་སློགས་ཐེག་གཉིས་

ཀི། །ཐུན་མློང་ཡིན་ཅིང་ས་མ་དེ་ཙམ་ལས། །འབས་དང་རྣམ་མཐུན་བསློམ་པ་མེད་

པའི་ཕིར། །རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་བཤད། །དེ་ཡང་བགློད་པའི་དློན་

གིས་ཐེག་པ་སྟེ། །འདིར་བགློད་འབས་བུའི་ཐེག་ལ་ཁད་མེད་ཀང་། །འདིས་བགློད་རྒྱུ་

ཡི་ཐེག་པའི་ཁད་པར་ཡིན། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཤེས་རབ་ཀིས་མིན་པར། །སྤློད་པས་

འབེད་བཞིན་ཐེག་ཆེན་གཉིས་པློ་ཡང་། །ལྟ་བས་མི་འབེད་ཐབས་ཀིས་འབེད་པས་

ན། །ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་འབས་བུ་ཆློས་སྐུ་དང་། །རྣམ་པ་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ལམ་

ཡློད་ཀང་། །གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་མཐུན་ལམ་མེད་པས། །གཞན་དློན་གཟུགས་

སྐུ་སྒྲུབ་བེད་ཐབས་ཀི་ལམ། །མི་འདྲའི་ཁད་པར་ཆེ་བས་རྣམ་པར་དབེ། །

༼ཐེག་པ་དེ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་བཞི།༽

ཐེག་པ་དེ་ལ་འཇུག་པའི་སློ་བཞི་སྟེ། །དམན་འབིང་མཆློག་གིས་གདུལ་བ་

བཞིར་གསུངས་པའི། །རྒྱུད་སེ་བཞི་འློ་དེ་ལྟར་དབེ་བ་ཡང་། །གདུལ་བའི་དབང་གིས་

འདློད་ཆགས་ལམ་བེད་ཚུལ། །བསློམ་པའི་ལྷ་མློར་རྒློད་བལྟ་ལག་བཅངས་

ཀི། །དགའ་བ་ལམ་བེད་ཙམ་ནུས་གདུལ་བ་ལ། །འློག་མ་གསུམ་གསུངས་དངློས་དང་

བསློམ་པ་ཡི། །རིག་མར་མཉམ་སྦློར་ཆགས་པ་ལམ་བས་ཏེ། །བདེ་ཆེན་སྟློང་དང་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

སྦློར་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀི། །ལམ་མཆློག་སལ་བར་ལྡན་ལ་བ་མེད་གསུངས། །དེ་ཕིར་

རྒློད་སློགས་རྒྱུད་ཀི་བར་ཡང་སྦར། །དེས་ན་བསློམ་པའི་ལྷ་མློར་བལྟས་པ་ཡི། །བདེ་

བ་ཙམ་ཞིག་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པའི། །གདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གཙོར་གསུང་རྒྱུད་དངློས་

སམ། །སེར་གཏློགས་གང་རུང་བ་རྒྱུད་མཚན་ཉིད་དེ། །རྒྱུད་གཞན་གསུམ་གི་ངློ་

བློའང་དེ་བཞིན་སྦར། །དེ་ལྟའི་འདློད་ཡློན་ལམ་དུ་བེད་པའི་ཐབས། །སྟློང་དང་ལྷ་ཡི་

རྣལ་འབློར་བསློམ་པའི་ཚེ། །ཁྲུས་སློགས་ཕི་ཡི་བ་བ་མང་ལྟློས་དང་། །བ་བ་དང་ནི་

ཏིང་འཛིན་ཆ་མཉམ་སྤློད། །རྣལ་འབློར་གཙོ་བློར་གྱུར་དང་བ་བ་ལ། །ལྟློས་མེད་རྣལ་

འབློར་གློང་ན་མེད་པ་ཡིས། །འདུལ་བའི་གདུལ་བར་གསུངས་ཕིར་བ་སློགས་

རྒྱུད། །རང་རང་གདུལ་བའི་གཙོ་བློའི་དབང་དུ་བས། །མིང་འདློགས་ས་མ་བ་མེད་

ནས་གསུངས་ཤིང་། །ཕི་མ་རྒྱུད་སེ་སྤིར་གགས་མཚན་གི་དློན། །

༈ ཕློ་བང་ཆེན་པློའི་ཕི་ནང་སློར་འཇུག་བཞིན། །བསྟན་དང་ཐེག་ཆེན་འཇུག་

སློ་སྐྱབས་སེམས་དང་། །གསང་སགས་འཇུག་སློ་མཚན་ལྡན་སློབ་དཔློན་ལས། །སིན་

བེད་དབང་བསྐུར་མནློས་ཚེ་སགས་ལ་ཞུགས། །ཐེག་པ་རང་རང་བང་ཆུབ་ཐློབ་

འདློད་བློ། །བཅློས་མིན་སྐྱེས་ཚེ་སློ་སློའི་ལམ་ཞུགས་ལྟར། །ཐེག་འདི་གཞན་ལས་

ཁད་པར་འཕགས་པའི་ཆློས། །འབས་བུ་ལམ་བེད་ཚུལ་གིས་སེམས་བསྐྱེད་

པ། །གཟུགས་སྐུར་རྣམ་མཐུན་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་ལ། །མློང་བ་ཐློག་མར་སྐྱེས་ཚེ་

སགས་ལམ་ཞུགས། །རྒྱུད་སེ་འློག་མར་ལྷ་ཡི་བསློམ་བཟླས་ཀིས། །ཐུན་མློང་དངློས་

གྲུབ་མང་བློ་མྱུར་འགྲུབ་ཅིང་། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་རེས་བཟུང་བིན་རླློབས་

པའི། །ཐབས་ཀིས་རྒྱལ་སྲས་སྤློད་པ་མྱུར་རློགས་ཀང་། །གངས་མེད་གསུམ་ལ་མི་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

ལྟློས་ཚེ་གཅིག་ལ། །སངས་རྒྱས་འཐློབ་པ་བ་མེད་ཁློ་ནར་ལྟློས། །བ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཆུ་

དང་ཅློད་པན་གི། །དབང་གི་སློད་རུང་བེད་ཅིང་ལམ་འབས་ཀི། །ནུས་པ་འཇློག་ལ་

སྤློད་པའི་རྒྱུད་ལ་ནི། །རིག་དབང་ལྔ་བསྐུར་བསྲུང་བའི་སློམ་པ་ནི། །བང་སེམས་

བསབ་པའི་གཞི་དང་རང་རང་གི །རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་

བསྲུང་། །བ་རྒྱུད་ལམ་ལ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས། །དང་པློར་བཟླས་བརློད་

ལྟློས་དང་མི་ལྟློས་གཉིས། །སྒ་དང་སེམས་དང་བདག་གཞན་གཞི་ལ་གཞློལ། །བཟླས་

བརློད་ཡན་ལག་བཞི་སྟེ་ཐློག་མ་རུ། །སློན་འགློའི་བ་བའི་རིམ་པ་ལེགས་བཏང་

ནས། །དངློས་གཞི་སྟློང་པ་སྒ་དང་ཡི་གེ་གཟུགས། །ཕག་རྒྱ་མཚན་མའི་ལྷ་དྲུག་རྣལ་

འབློར་གིས། །བདག་ཉིད་ལྷར་བསྐྱེད་ང་རྒྱལ་གསལ་སང་བསྒྲུབ། །དེ་ནི་བདག་གི་

གཞི་ཡིན་མདུན་གནས་སུ། །གཞལ་ཡས་བསྐྱེད་དེ་ལྷ་ཚོགས་སྤན་དྲངས་

པར། །མཆློད་སློགས་བེད་པ་གཞན་གི་གཞི་ཡིན་ལ། །ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཀར་བཀློད་པའི་

ཟླ་བ་ལ། །དམིགས་པ་སེམས་ལ་གཞློལ་བའི་ཡན་ལག་དང་། །དེར་བཀློད་སགས་

ཕེང་སྒ་ལ་གཞློལ་བ་སྟེ། །བདག་མདུན་སྐུ་དང་ཐུགས་ཀའི་ཟླ་གདན་དང་། །ཡི་གེ་

གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཡིད་བཟླས་དང་། །སགས་སྒའི་གདངས་ཙམ་ལ་དམིགས་ཟླློ་

བ་གཉིས། །རིམ་བཞིན་གཟུགས་དང་སྒར་དམིགས་བཟླས་བརློད་དེ། །དེ་དག་སབས་

སུ་རླུང་གི་འབྱུང་འཇུག་དག །བསམས་ནས་རླུང་སེམས་ནང་དུ་འཛིན་པ་ལ། །

སབས་འདིར་སྲློག་རློལ་སློམ་པར་བཤད་པ་ནི། །བ་མེད་སྲློག་རློལ་སློམ་དང་

ཁད་ཆེ་སྟེ། །འདིར་ནི་ཞི་གནས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ཆེད་དང་། །རླུང་སྦློར་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་

སྦྲགས་པ་ཙམ། །མཚན་བཅས་སབས་ནས་བསློམ་ཞིང་བ་མེད་ལ། །རློ་རྐྱང་རླུང་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

རྣམས་དབུ་མར་སློམ་བེད་ཅིང་། །ཞུགས་གནས་ཐིམ་པས་འློད་གསལ་འདྲེན་པའི་

ཆེད། །ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་བསློམ་དགློས་ཕིར། །

གཉིས་པ་བཟླས་བརློད་མི་ལྟློས་བསམ་གཏན་ལ། །མེ་དང་སྒ་གནས་སྒ་མཐའི་

བསམ་གཏན་གསུམ། །དང་པློར་སིང་གར་ཟླ་སྟེང་མེ་ཡི་ནང་། །རང་སེམས་ཆློས་ཀི་

དབིངས་དང་རློ་གཅིག་ལ། །རྣམ་པ་སགས་ཀི་སྒ་སྒློག་ལ་དམིགས་ནས། །སྲློག་རློལ་

སློམ་ཞིང་གློམས་ལས་ཕིའི་མཚན་མ། །བཀེས་སློམ་མེད་ཅིང་ནང་དུ་བདེ་དྲློད་

འབྱུང་། །སྒ་གནས་སིང་དབུས་ཕ་བའི་ལྷ་སྐུའི་ནང་། །སགས་ཀི་གདངས་ལ་དམིགས་

ནས་རེ་གཅིག་བསློམ། །

བཟླས་བརློད་སབས་ཀི་སྒ་ལ་དམིགས་པ་ནི། །ཡིད་བཟླས་བས་པའི་ངང་

ནས་གདངས་ལ་དམིགས། །འདིར་ནི་འདློན་པའི་ཚུལ་མིན་གདངས་ཙམ་

ལ། །དམིགས་ཏེ་བཟླས་བརློད་མི་ལྟློས་བསམ་གཏན་ཕིར། །ལམ་འདི་ལྷ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློ་དང་། །གསུང་ཐུགས་རིམ་བཞིན་སགས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད། །བསློམ་པ་

གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་ལྷ་དྲུག་སློགས། །བསློམ་པ་དང་པློ་ཡིན་ལ་སྒ་གཟུགས་

ལ། །དམིགས་པའི་བཟླས་བརློད་དང་ནི་སབས་འདི་ཡི། །སགས་སྒར་དམིགས་པའི་

ལམ་རྣམས་གཉིས་པ་དང་། །སྒ་མཐའི་བསམ་གཏན་ལ་སློགས་གསུམ་པའློ། །

ལྷ་ཡི་གཟུགས་སློགས་རྣམ་པ་དུ་མ་ཅན། །བསམ་གཏན་གིས་ནི་ལྷ་ཡི་

གསལ་སང་བསྒྲུབ། །དམིགས་པ་གཅིག་ལ་འཇློག་པའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །གནས་ཆ་

བསྒྲུབ་ཅིང་ཤིན་སྦངས་སྐྱེ་ལུགས་སློགས། །ཐེག་པ་ཐུན་མློང་ལམ་གི་སབས་དང་

འདྲ། །ལྷ་སྐུའི་ཏིང་འཛིན་བརན་ནས་སགས་དམིགས་ལ། །སློབ་ཅིང་དེ་ཡང་ཡི་གེ་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

གཟུགས་སྒ་ལ། །དམིགས་ནས་ངག་བཟླས་བེད་པ་རགས་པ་དང་། །དེར་དམིགས་

ཡིད་ཀི་ཟླློ་བ་ཕ་བ་དང་། །བཟླས་བརློད་མི་ལྟློས་བསམ་གཏན་དང་པློ་གཉིས། །རབ་

ཏུ་ཕ་བའི་སགས་ཀི་བསམ་གཏན་ཏེ། །དེ་དག་ས་མ་བརན་ནས་མ་དློར་བར། །ཕི་མ་

ཕི་མར་སློབ་ཅིང་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབ། །དེ ་ལྟར་ལྷ་སྐུ་ནས་བཟུང་སྒ་གནས་

པར། །དམིགས་པ་ཕ་རགས་དུ་མར་སེམས་འཛིན་ཅིང་། །རླུང་སྦློར་མེ་དམིགས་དང་

བཅས་བསློམ་པའི་མཐུས། །ལུས་སེམས་ལས་རུང་ཤིན་སྦངས་བདེ་དྲློད་ཀིས། །ཟིན་

པའི་བདེ་གསལ་མི་རློག་ཏིང་ངེ་འཛིན། །སྐྱེ་ཞིང་ལྷ་སགས་རྣལ་འབློར་དེ་དག་

རྣམས། །ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཚུལ་དུ་བསློམ་དགློས་ཕིར། །བདག་མེད་ལྟ་བས་

ཟིན་པའི་ལམ་ཡིན་ཀང་། །གཉིས་སང་སྤློས་བཅས་རྣལ་འབློར་གཙོ་ཆེ་ཕིར། །མཚན་

མར་བཅས་པའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་བ་ལ། །

སྒ་མཐར་ཐར་པ་སྟེར་བའི་བསམ་གཏན་ནི། །གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

བདག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས། །དཔད་འཇློག་ཆ་མཉམ་སློ་ནས་རེ་གཅིག་ཏུ། །བསློམ་

པས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་མངློན་བས་ཏེ། །སང་ཕློགས་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་དང་འབེལ་

ཡང་། །སྟློང་ཕློགས་གཙོ་བློར་བསློམ་ཕིར་མཚན་མེད་ལམ། །ལམ་འདིའི་གདུལ་བ་

དབང་རྣློན་ཚེའི་རིག་འཛིན། །བསྒྲུབ་སྟེ་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་རྣལ་འབློར་

གིས། །སང་བ་སློང་ཞིང་ས་ལམ་བགློད་ཚུལ་སློགས། །སྤིར་བཏང་རང་རྒྱུད་ལུགས་

མཐུན་སློམ་རིམ་བཞིན། །གསུངས་ཀང་དབུ་སེམས་མཁས་པ་སློ་སློ་ཡིས། །རང་

རང་ལུགས་སུ་བཀལ་བཞིན་ཁས་ལེན་དགློས། །



  7  

གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

༼སྤློད་རྒྱུད་ལམ་ལ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས།༽

༈ སྤློད་རྒྱུད་ལམ་ལ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས། །བདག་དང་ལྷ་ཡི་དེ་

ཉིད་དབེར་མེད་པའི། །ངང་ལས་བདག་དང་མདུན་དུ་ལྷར་བསྐྱེད་པ། །བདག་གཞན་

གཞི་དང་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་དང་། །སགས་ཕེང་དགློད་པ་སེམས་དང་སྒ་ལ་གཞློལ། །ཕི་

ཡི་ཡན་ལག་བཞིའློ་སྟློང་པ་ལས། །ཨ་སློགས་ལས་བྱུང་ལྷ་དང་དེའི་ཐུགས་ཀར། །ཟླ་

དཀིལ་ནང་དུ་རང་འདྲ་བསློམ་པ་དང་། །སིང་གར་ཟླ་བ་ཡི་གེ་སར་ལྟར་དུ། །བསློམ་

པ་ནང་གི་ཡན་ལག་བཞིའི་བཟླས་བརློད། །འདི་དག་སབས་སུའང་ངག་དང་ཡིད་

བཟླས་དང་། །རླུང་སྦློར་དང་བཅས་དམིགས་པར་སེམས་བཟུང་སྟེ། །ཞི་གནས་

བསྒྲུབ་པ་བ་རྒྱུད་སབས་དང་མཚུངས། །དེ་ནས་བདག་མེད་གཉིས་ལ་དཔད་འཇློག་

སློམ། །ཆ་མཉམ་བས་ཏེ་ལྷག་མཐློང་བསྒྲུབ་པ་ཡིས། །སང་བ་སློང་ཞིང་དངློས་གྲུབ་

སྒྲུབ་ཚུལ་འདྲ། །བ་སྤློད་ལམ་རྣམས་ལྷ་དང་སྟློང་པ་དང་། །རླུང་དང་བཟླས་པའི་རྣལ་

འབློར་བཞིར་འདུ་ཞིང་། །དང་པློ་གཉིས་ནི་སྐུ་གཉིས་སྒྲུབ་བེད་ཀི། །གཙོ་བློ་ཀུན་རློབ་

དློན་དམ་ལྷའི་རྣལ་འབློར། །བཟླས་པ་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བའི་ཡན་ལག་དང་། །རླུང་

སྦློར་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་བརན་བེད་ཀི། །ཡན་ལག་ཡིན་ཕིར་གཙོ་བློ་ཡན་ལག་

བཅས། །བསྡུ་ན་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་གཉིས་སུ་འདུ། །

༼རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ལ་རིག་པའི་དབང་ལྔ།༽

༈ རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ལ་རིག་པའི་དབང་ལྔ་དང་། །སློབ་དཔློན་དབང་བསྐུར་

རིགས་ལྔའི་སློམ་པ་བཟུང་། །སྤི་དང་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་བ་མེད་དང་། །ཕལ་ཆེར་འདྲ་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

ཞིང་ཁད་པར་གཞན་དུ་ཤེས། །ར་རྒྱུད་དེ ་ཉིད་བསྡུས་པར་རློར་དབིངས་

དང་། །ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་འགློ་འདུལ་དློན་གྲུབ་ཀི། །དུམ་བུ་བཞི་སྟེ་རྣམ་སང་

མི་བསྐྱློད་པ། །རིན་འབྱུང་པདྨའི་རིགས་བཞི་སེམས་ཅན་གི། །བསམ་པ་རློགས་བེད་

ཆ་ནས་རིན་ཆེན་རིགས། །ལས་སུ་བ་བའི་ཆ་ནས་ལས་ཀི་རིགས། །དེ་ཕིར་རིགས་

ལྔའང་དེར་འདུ་སྐུ་བཞི་དང་། །ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་བང་སེམས་སྦིན་པ་དང་། །ཤེས་

རབ་བརློན་འགྲུས་ཕར་ཕིན་བཞི་དང་ནི། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་མཛད་པ་ཕག་རྒྱ་

བཞི། །བཅས་པ་བསྟན་ཞིང་དུམ་བུ་རང་རང་གི །གདུལ་བའི་དློན་དང་གང་ཟག་

གཅིག་གི་ཡང་། །ཉམས་ལེན་རིམ་པར་དྲིལ་བའི་ཐློབ་བེད་ལམ། །ཐློབ་བའི་འབས་བུ་

དང་བཅས་བསྟན་པར་གསུངས། །

ར་བཤད་ཕློགས་མཐུན་འཕློས་རྒྱུད་བཅས་པ་ལས། །བསྟན་པའི་དཀིལ་

འཁློར་སློ་སློའི་སྒྲུབ་པའི་ཐབས། །དང་སྦློར་དཀིལ་འཁློར་ལས་ཀི་རྒྱལ་མཆློག་

སྟེ། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་དང་ཕག་རྒྱ་རྣམ་པ་བཞི། །ལུགས་འདིར་དམ་ཡེ་དབེར་མེད་

བསྟིམ་པ་ལ། །ཕག་རྒྱ་བཞི་ཡིས་རྒྱས་གདབ་གལ་ཆེ་བས། །དམ་རྒྱ་ཆློས་རྒྱ་ཕག་

ཆེན་ལས་རྒྱ་རྣམས། །ཐ་མལ་སློ་གསུམ་བ་བ་སྦང་གཞི་དང་། །སྦློང་བེད་ལུས་ཀིས་

སློ་སློའི་ཕག་རྒྱ་འཆིང་། །ངག་ནས་སགས་བརློད་ཡིད་ཀིས་ལྷག་པའི་ལྷའི། །ཐུགས་

གསུང་སྐུ་དང་མཛད་པར་དབེར་མེད་པའི། །ང་རྒྱལ་དང་བཅས་དང་པློའི་རློ་རེ་

སློགས། །སློ་སློའི་སབས་ཀི་དམིགས་པར་རེ་གཅིག་ཏུ། །དམིགས་ཏེ་བསློམ་པས་

སྦང་གཞི་དེ་སྦློང་ཞིང་། །སྦང་འབས་ཐུགས་སློགས་འགྲུབ་པའི་ནུས་ལྡན་དུ། །བས་

པ་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཡིས་རྒྱས་བཏབ་དློན། །གྲུབ་པའི་ཚད་ནི་རིམ་བཞིན་ཤིན་སྦངས་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ཀིས། །ཟིན་པའི་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་འཕེལ། །རླུང་གི་གདངས་ཀིས་

སགས་ཀི་རང་སྒ་སྒློགས། །ལྷ་ཡི་སྐུ་ལ་རེག་མཐློང་མཚན་མ་རེད། །སྤློ་བསྡུ་ཙམ་

གིས་ལས་བཞི་འགྲུབ་པའློ། །

ལམ་འདིར་སྦང་གཞིར་རྣམ་མཐུན་མི་བསློམ་ཀང་། །འབས་བུ་རྣམ་བང་ཕློགས་

དང་ཆློས་མཐུན་པར། །མངློན་བང་ལྔ་སློགས་ཚུལ་གིས་བསློམ་པ་སྟེ། །མཚན་བཅས་

མཚན་མེད་ལམ་གི་རིམ་པ་གཉིས། །དང་པློར་རགས་དང་ཕ་ལ་དམིགས་པ་

གཉིས། །རགས་པ་ལྷ་ལ་དམིགས་པའི་རྣལ་འབློར་ལ། །བདག་སྲུང་ཁྲུས་དང་སྲུང་

འཁློར་ཚོགས་ཞིང་སློགས། །སློན་དུ་འགློ་བས་བསེན་པ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས། །

༼ཏིང་འཛིན་གསུམ་སློགས་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར།༽

ཏིང་འཛིན་གསུམ་སློགས་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་ནི། །ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་གཞན་

དུ་མ་ཡེངས་པར། །ལྷ་ཡི་རྣམ་པ་མངློན་སུམ་ལྟ་བུ་ཡི། །གསལ་སང་ང་རྒྱལ་བརན་

བརན་བར་དུ་བསློམ། །རེ་གཅིག་གནས་ཆ་ཕ་མློའི་སབས་སུ་བསྒྲུབ། །

ཕ་བ་ཕག་མཚན་ལ་དམིགས་ཏིང་འཛིན་ནི། །ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་སློན་བཏང་

ལྷའི་ཕག་མཚན། །རློ་རེ་ཕ་མློ་ས་རེ་ལ་སློགས་སུ། །བསློམ་ལ་དྲན་ཤེས་བརན་པློས་

རེ་གཅིག་ཏུ། །བིང་རྒློད་བལ་བར་རེ་གཅིག་གློམས་བས་པས། །ལུས་སེམས་ཤིན་

སྦངས་བདེ་བས་ཟིན་པ་ཡི། །ཞི་གནས་འགྲུབ་ཅིང་སར་ཡང་དམིགས་རེན་ལས། །སྤློ་

བསྡུའི་སློ་ནས་ཏིང་འཛིན་རལ་སྦློང་བ། །མཚན་མེད་བསློམ་ཚུལ་ར་བཤད་གཉིས་ཀི་

དློན། །དེ་བཞིན་རློ་རེ་རིན་ཆེན་པདྨ་ཡི། །རིགས་བཞིར་མི་འདྲའི་བསློམ་ཚུལ་

གསུངས་པ་ལྟར། །སློ་སློར་རློག་པས་དཔད་ནས་སྐྱློང་བ་དང་། །མི་དཔློད་རེ་གཅིག་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

འཇློག་པའི ་བསློམ་ཚུལ་གཉིས། །ཆ་མཉམ་བས་ཏེ ་སྲློག་རློལ་རླུང་སྦློར་

བཅས། །བདག་མེད་གནས་ལུགས་དློན་ལ་དམིགས་པ་ཡི། །ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་ཏིང་

འཛིན་མངློན་བས་ཏེ། །སང་ཕློགས་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་གློགས་ལྡན་པའི། །ཡེ་ཤེས་དེ་

ཡིས་སང་བ་མངློན་གྱུར་དང་། །མཐློང་སློམ་སང་བ་རིམ་གིས་འཇློམས་པའི་

ཚུལ། །སར་བཞིན་ཤེས་པར་བ་ཞིང་གློང་འློག་གི ། ཞི་ལྷག་སྒྲུབ་ཚུལ་ཞིབ་པར་

བམས་ཆློས་དང་། །ས་སེའི་དགློངས་དློན་ཐུན་མློང་ལམ་རིམ་བཞིན། །དེ་ལྟའི་ལམ་

རྣམས་ལྷ་དང་རང་གི་རྒྱུད། །ཉེ་བར་བེད་པས་བསེན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། །དེ་ནས་བསམ་

གཏན་བཟླས་བརློད་སྦིན་སྲེག་གིས། །འཇིག་རེན་འཇིག་རེན་འདས་པའི་དངློས་གྲུབ་

རྣམས། །སྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱུད་དང་དགློངས་འགེལ་ལས་ཤེས་བ། །རྒྱུད་དང་འགེལ་བར་

གློང་འློག་དཀྲུགས་པ་དང་། །ཐློར་བུར་གསུངས་རྣམས་གདུལ་བའི་ཉམས་ལེན་

དུ། །དྲིལ་ཏེ་ལམ་གི་སློད་རུང་བ་བ་དང་། །སློད་དུ་གྱུར་ནས་དམ་སློམ་བསྲུང་བ་

དང་། །དེ་ལ་གནས་ནས་བསེན་པ་བ་ཚུལ་དང་། །དེ་ནས་དངློས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་

པའི་ཚུལ། །བཞི་རུ་བསྡུས་ཏེ་རྒྱུད་དློན་མ་ལུས་པ། །གདམས་པར་འཆར་བའི་ཐབས་

ལ་འབད་དགློས་པར། །གསང་སགས་ལམ་གི་རིམ་པར་གསུངས་པ་ཉིད། །རྒྱུད་སེ་

གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་ཤེས་པར་བ། །

༼རྣལ་འབློར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་དློན་སྡུད་པའི་ཚུལ།༽

༈ རྣལ་འབློར་བ་མེད་རྒྱུད་དློན་སྡུད་པའི་ཚུལ། །མང་ཡང་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་

བཏུས་ལས། །ཆགས་ཅན་ཐེག་པས་འཚང་རྒྱའི་ཚུལ་བཞི་ཡིས། །བསྡུས་པར་

གསུངས་བཞིན་རྒྱུད་དང་གེང་གཞི་དང་། །ངེས་པའི་ཚིག་དང་རྒྱུ་སྟེ་རིམ་པ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

བཞིན། །ཆགས་བལ་ཐེག་པས་འདློད་པར་འཚང་རྒྱ་ཚེ། །དང་པློར་མི་ཡི་རྒྱུད་དུ་

འཁྲུངས་པ་དང་། །ཁབ་ནས་ཕྱུང་ཚེ་ཆ་ལུགས་གཅིག་པ་ཡི། །གེང་གཞི་དང་ནི་འདུལ་

བའི་ཀུན་སྤློད་ལ། །ངེས་པར་གནས་དང་འབས་བུའི་ཉེ་རྒྱུ་རུ། །ཆློས་ལ་སྤློད་པ་བཞི་

རྣམས་དཔེར་མཛད་ནས། །ཆགས་ཅན་ཐེག་པས་འཚང་རྒྱའི་ཚུལ་འདི་ཡང་། །ལུས་

ལ་ཐ་མལ་སང་ཞེན་ཟིལ་མནན་ནས། །ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་བརན་པ་དང་པློ་དང་། །ས་ཚོགས་

ལྷ་རྣམས་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ཏུ། །ཟད་ཅིང་ཆློས་ཀུན་སྟློང་ཉིད་འློད་གསལ་

དུ། །རློ་གཅིག་པ་གཉིས་ལྷ་སློགས་ཆློས་ཀུན་གི། །གཞི་ར་ཡིན་པས་གེང་གཞིའློ་

དབང་དང་ནི། །དམ་ཚིག་བསྟེན་པའི་གནས་ཕིར་ངེས་པའི་ཚིག །འབས་བུའི་ཉེ་རྒྱུ་

སྤློད་པ་བཞི་པ་སྟེ། །རྒྱུད་ཀིས་བསྐྱེད་རིམ་གེང་གཞིས་རློགས་རིམ་དང་། །

ཚིག་གི་སད་དློད་པཱ་ཏ་གནས་ལའང་། །འཇུག་ཕིར་དབང་དང་དམ་ཚིག་

བསྟེན་པ་ནི། །ངེས་པའི་གནས་དང་བློགས་འབིན་སྤློད་པ་རྣམས། །འབས་བུར་ཉེ་བར་

སྦློར་བས་རྒྱུ་ཡིན་ལ། །འབས་བུའི་སྐུ་གཉིས་འློད་ཟུང་རློགས་རིམ་དུ། །འདུ་བར་

གསུངས་བཞིན་འདིར་ཡང་སློད་རུང་དབང་། །དམ་ཚིག་དང་ནི་ལམ་ལ་སློབ་ཚུལ་

དང་། །བློགས་འབིན་སྤློད་པ་འབས་བུ་འཐློབ་ཚུལ་ཏེ། །དློན་ཚན་ལྔ་ལས་དང་པློ་

དབང་བསྐུར་ནི། །གསང་ཆེན་བཤད་དང་སློམ་པའི་སློད་རུང་དུ། །བེད་ཅིང་དངློས་

གྲུབ་ཀུན་གི་ར་བ་སྟེ། །དེ་མེད་རྒྱུད་དློན་ཤེས་ནས་ལམ་བསློམ་ཀང་། །དངློས་གྲུབ་

མཆློག་ཐློབ་མི་སྲིད་ཕ་མློ་ཙམ། །ཐློབ་ཀང་དཔློན་སློབ་གཉིས་ཀ་དམལ་བར་འགློ། །དེ་

ཕིར་དབང་ནློད་བ་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་། །ཐློག་མར་དཔློན་སློབ་ཕན་ཚུན་བརག་དགློས་

ཤིང་། །བརག་བའི་སློབ་དཔློན་སགས་དང་བསམ་གཏན་ལ། །གཞློལ་བ་རིམ་བཞིན་



  12  

ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

བསྐྱེད་རིམ་རློགས་རིམ་པའི། །སློབ་དཔློན་ཡིན་ལ་ས་མ་ལྷའི་རྣལ་འབློར། །ཐུན་

བཞིར་བསློམ་པས་བརན་ཅིང་ངག་བཟླས་རློགས། །ཕི་མ་དེར་མི་ལྟློས་ཤིང་ཟུང་

འཇུག་དང་། །སྒྱུ་ལུས་བསམ་གཏན་ཙམ་གིས་ལྷའི་རྣལ་འབློར། །འགྲུབ་ཅིང་ས་མའི་

ཡློན་ཏན་ལྷག་བཅས་ལྡན། །དེ་འདྲ་དཀློན་ཕིར་སློབ་དཔློན་བསྐྱེད་རིམ་པ། །དེ་ཉིད་

བཅུ་སློགས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའམ། །ཡློན་ཏན་ལྷག་ཅིང་དབང་ཐློབ་དམ་སློམ་

གནས། །བརྒྱུད་པའི་ཕག་བཞེས་དབང་བསྐུར་ཆློ་གར་མཁས། །བསེན་སློང་ལྷ་ཡིས་

གནང་ངམ་མ་བཀག་དགློས། །བརག་བའི་སློབ་མ་ལ་ཡང་དཀིལ་འཁློར་དུ། །གཞུག་

པ་ཙམ་ལ་སློད་བརག་མི་འཚལ་ཞིང་། །བང་སློམ་ཙམ་སྲུང་སློབ་མའི་དབང་ཙམ་

དང་། །སགས་སློམ་འཛིན་ནུས་སློབ་དཔློན་དབང་ཡང་བསྐུར། །དམ་སྲུང་ནུས་མིན་

བརག་པ་གཙོ་ཆེ་ཕིར། །སབས་ཀི་སློམ་པ་སྲུང་འདློད་དློན་གཉེར་དང་། །ཐེག་པའི་

མཆློག་འདིར་དད་པ་བརན་པློ་དགློས། །མ་བརག་དབང་བསྐུར་འདི་ཕིར་ཕུང་བ་

ཡི། །ཉེས་དམིགས་ཆེ་ཕིར་བཅུ་གཉིས་པར་བརག་གསུངས། །

ཐློག་མར་སློབ་མས་དབང་གི་གསློལ་གདབ་ཅིང་། །སློབ་དཔློན་གིས་ཀང་

སློབ་མར་བསྲུང་བ་བ། །དེ་ནས་བསེན་པའི་ལས་ལ་འཇུག་གསུངས་ཤིང་། །ཐུན་མློང་

མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །བསེན་པ་རློ་རེ་བཞི་དང་ཡན་ལག་དྲུག །གསུངས་

ཕིར་རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་སློབ་པ་ཉིད། །བསེན་པ་ཡིན་ཕིར་དབང་དང་རབ་གནས་

སློགས། །བེད་པློ་ཙམ་གི་བསྒྲུབ་བར་འཛིན་པ་འཁྲུལ། །བསེན་སློགས་མ་སློང་དཀིལ་

འཁློར་ལས་བེད་པ། །དངློས་གྲུབ་ཉམས་ཤིང་བདག་ཉིད་སུན་འབིན་པར། །གསུངས་

ཕིར་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབློར་ལ་འབད་དེ། །ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་གསལ་སང་བསྒྲུབ་པ་
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ནི། །བསེན་པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་ཞིང་བཟླས་པའི་གངས། །ལས་རུང་ཙམ་ལ་གཙོ་འབུམ་

འཁློར་ཁི་སློགས། །གངས་བསེན་རློགས་པ་ཁ་སློང་སྦིན་སྲེག་བཅས། །བསློམ་བཟླས་

བས་པས་ལྷ་ཡིས་གནང་བ་འམ། །ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་བརན་པས་སེམས་དག་

པའི། །མཚན་མ་གང་རུང་བྱུང་བས་ལས་བེད་གསུངས། །

ཆློ་ག་དངློས་ལ་ས་དང་སྟ་གློན་དང་། །དངློས་གཞིའི་ཆློ་གའློ་དང་པློར་ས་

བརག་བསང་། །སྦང་བཟུང་སྲུང་ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་ལྔ། །བརག་ལ་ཕློགས་

དང་མཚན་ཉིད་ས་དང་ཆུ། །ཁ་དློག་སློ་ནས་བརག་སློགས་སབས་དང་སྦར། །བསང་

ལ་མངློན་པའི་བདག་པློ་ལས་སློང་དང་། །མི་མངློན་བདེ་གཤེགས་ཞིང་སྐྱློང་ས་ལྷ་

ལ། །མཆློད་ཅིང་གནང་བ་ཞུ་བའློ་སྦང་བ་ལ། །བརློས་ནས་སྦང་དང་རས་སགས་ཏིང་

འཛིན་གིས། །སྦང་དང་བ་མེད་དག་པས་སྦངས་པའློ། །

དང་པློར་ཚེར་མ་ལ་སློགས་སའི་ཟུག་རྔུ། །དབྱུང་ཕིར་བརློ་ཞིང་བུམ་གཏེར་

གཞུག་པ་དང་། །ལྟློ་འཕེའི་གནས་ཚུལ་བརགས་ནས་བརློ་བ་གཉིས། །གཉིས་པར་ཆློ་

གའི་གཞུང་བཞིན་རས་སགས་དང་། །ཏིང་ངེ ་འཛིན་དང་ས་ལྷ་བསྟིམ་སྟེ་

སྦློང་། །གསུམ་པ་ཆློས་ཀུན་རློ་གཅིག་སྟློང་པར་མློས། །ས་བཟུང་དཀིལ་འཁློར་ས་

གཞིར་ལྷའི་རྣལ་འབློར། །བསློམ་ཞིང་སློབ་མས་གསློལ་གདབ་དཀིལ་འཁློར་

འདེགས། །ལངས་ཏེ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསློ་སྟངས་སྟབས་སློགས། །ལྔ་བར་སྲུང་

འཁློར་བསློམས་ནས་བགེགས་སྐྲློད་དང་། །ཕུར་བུ་བསྐྱེད་ཅིང་གདབ་པས་བགེགས་

བལ་བ། །རས་བིས་སློགས་ལ་བརག་བསང་སྦང་མི་དགློས། །ས་བཟུང་སྲུང་ཞིང་བིན་

གིས་བརླབས་པ་རྣམས། །སྟ་གློན་བཞིར་བཅས་རློགས་པར་བེད་པའམ། །ཡང་ན་
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བུམ་པ་སློབ་མ་སྟ་གློན་ཙམ། །བེད་སློགས་ཕག་ལེན་མི་འདྲ་སབས་དང་སྦར། །སྟ་

གློན་ལ་ནི་ས་ལྷ་དཀིལ་འཁློར་ལྷ། །བུམ་པ་སྟ་གློན་ལྷ་ལ་གསློལ་བ་གདབ། །སློབ་མ་

སྟ་གློན་རྣམས་ཏེ་གཉིས་པ་ལ། །ལྷ་གནས་ངེས་པའི་ཕིར་དུ་ཐིག་གདབ་ཅིང་། །ངེས་

ནས་ལྷ་བསྐྱེད་མཆློད་སློགས་བ་བ་དང་། །གསུམ་པར་བུམ་པའི་ཚད་གངས་རས་

སློགས་དང་། །འགློད་ཚུལ་བསློམ་བཟླས་རློགས་པར་བ་བའློ། །

བཞི་པ་སྟ་གློན་ལྷ་མཆློད་གསློལ་བ་གདབ། །ཐློག་མར་དཀིལ་འཁློར་དུ་

ཞུགས་དབང་ནློད་ཅིང་། །བར་དུ་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པའི་ལམ་བསློམ་པས། །མཐར་

ཡང་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི། །རྣམ་པར་འཚང་རྒྱ་དེ་ཕིར་བི་ཐིག་

དང་། །བསང་སློགས་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་བཞག་ཤེས་པ་གཅེས། །ལྔ་བར་ཀུན་སློང་

བཅློས་ཤིང་ནང་དབང་བསྐུར། །གསློལ་གདབ་འཛིན་དུ་གཞུག་དང་སློམ་པ་

བཟུང་། །བིན་རླབས་སློ་ཤིང་འདློར་ཞིང་འཁློར་ཆུ་སློགས། །གསུམ་སྦིན་སྤློ་བ་

བསྐྱེད་ཅིང་སྲུང་བས་ཏེ། །རི་ལམ་བརག་པར་གདམས་པའློ་སྟ་གློན་སབས། །སགས་

སློམ་འཛིན་དང་མི་འཛིན་ལུགས་སྲློལ་གཉིས། །སློབ་དཔློན་བདག་འཇུག་སློན་བཏང་

སློམ་ལྡན་དུ། །གནས་ནས་སགས་སློམ་འབློག་པ་འཐད་པར་གསུངས། །དངློས་གཞིར་

ཡེ་ཐིག་གདབ་ཅིང་ཚོན་བཀེ་བ། །བུམ་པ་དགློད་ཅིང་དཀིལ་འཁློར་བརྒྱན་པ་

དང་། །བསྒྲུབ་ཅིང་མཆློད་ནས་སློབ་མར་དབང་བསྐུར་བའློ། །

དཀིལ་འཁློར་སྒྲུབ་ཚུལ་རང་ཉིད་དཀིལ་འཁློར་གི། །དབུས་སུ་འདུག་མློས་

བདག་མདུན་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ། །བསྒྲུབ་ཅིང་ང་རྒྱལ་འཇློག་པ་བདག་མདུན་

དང་། །འཇུག་པ་ཐ་མི་དད་དེ་འཇིགས་བེད་བཞིན། །བདག་མདུན་སློ་སློར་བསྒྲུབས་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ནས་མདུན་བསྐྱེད་ལ། །ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་འཇུག་པ་ཐ་དད་དང་། །བདག་མདུན་ཐ་མི་

དད་དེ་འཕགས་ལུགས་ཀི། །འདུས་པ་བཞིན་ནློ་བདག་མདུན་རིམ་བསྒྲུབས་

ནས། །མདུན་བསྐྱེད་གཙོ་བློར་ང་རྒྱལ་མི་འཛིན་པ། །བདག་མདུན་འཇུག་པ་གཉིས་

ཀ་ཐ་དད་དེ། །བདེ་མཆློག་སློགས་ལ་དཱ་རི་ཀ་བས་བཞེད། །ལྭ་བ་བ་སློགས་མདུན་

བསྐྱེད་གཙོ་བློ་ལ། །ང་རྒྱལ་འཛིན་པས་ཐ་མི་དད་དུའང་གསུངས། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་

ནས་སློ་སློའི་ཡེ་ཤེས་པ། །སྟ་གློན་ལྷར་བཅས་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་ཏེ། །རྒྱས་

གདབ་ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཉིད་དང་། །ཕི་ནང་གཏློར་མས་ལྷ་རྣམས་མཉེས་པར་

བ། །དབང་བསྐུར་བ་ལ་ཐློག་མར་སློབ་དཔློན་ཉིད། །འཇུག་ཅིང་དབང་རྣམས་རློགས་

པར་བངས་བས་ཏེ། །དངློས་གྲུབ་ཞུ་ཞིང་བདེན་པས་བིན་རླབས་བ། །དེ་ནས་སློབ་

མ་གཞུག་པའི་རིམ་པ་རྣམས། །སློན་དུ་བཏང་སྟེ་དབང་བཞི་རློགས་པར་

བསྐུར། །དབང་ལ་སིན་བེད་རྒྱུ་དང་གློལ་བེད་ལམ། །གློལ་བ་འབས་བུའི་དབང་

གསུམ་དང་པློ་ནི། །སགས་ལམ་ཉན་སློམ་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་སློགས་ལ། །དབང་བར་

བེད་ཅིང་སགས་ཀི་འཇུག་སློ་རུ། །གྱུར་པའི་ཡློན་ཏན་སིན་བེད་དབང་དུ་འཇློག །གཙོ་

བློར་ལུས་ཀི་དྲི་མ་རགས་པ་རྣམས། །སྦློང་ཞིང་བསྐྱེད་རིམ་བསློམ་ལ་དབང་བ་

དང་། །སྐུ་ཡི་རློ་རེའི་ལག་རེས་འཇློག་པ་ཡི། །ཡློན་ཏན་རྒྱུ་ཡི་བུམ་དབང་ངློ་བློ་

སྟེ། །དབེ་ན་ཐུན་མློང་རིགས་པའི་དབང་ལྔ་དང་། །ཐུན་མིན་སློབ་དཔློན་དབང་བསྐུར་

མཐའ་རེན་བཅས། །བུམ་དབང་དགུ་དང་བཅུ་གཅིག་སློགས་སུ་བཤད། །

དེ་བཞིན་ངག་དང་ཡིད་སྒིབ་རགས་པ་དང་། །སློ་གསུམ་དྲི་མ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་

རྣམས། །སྦློང་ཞིང་མ་དག་སྒྱུ་ལུས་མན་ཆད་ཀི། །རློགས་རིམ་དང་ནི་དློན་དམ་འློད་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

གསལ་དང་། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་བསློམ་ལ་དབང་བེད་ཅིང་། །འབས་བུ་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་དང་། །སྐུ་ཐུགས་ཟུང་འཇུག་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་སྐུ། །འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་

འཇློག་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས། །རིམ་བཞིན་ཕི་མ་གསུམ་གི་ངློ་བློར་འཇློག །དེ་གསུམ་

ལ་ཡང་སློབ་མས་ཐློབ་ཚུལ་སློགས། །ཅི་རིགས་དབང་གིས་དབེ་བ་དུ་མར་

ཡློད། །དེས་ན་སིན་གློལ་འབས་བུའི་དབང་བཞི་ཡི། །རློགས་པར་སགས་ཀི་ལམ་

རྣམས་རློགས་པར་འདུ། །ལྷ་ལ་དབང་བསྐུར་རབ་གནས་ཆློ་ག་དང་། །ལྷ་ཚིམ་དངློས་

གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་སྦིན་སྲེག་དང་། །ཉམས་ཆག་སློང་ཞིང་ལྷ་མཉེས་ཚོགས་འཁློར་

དང་། །ཆ་ལུགས་མི་ཉམས་ཡན་ལག་རློ་དྲིལ་སློགས། །རྣལ་འབློར་ཡློ་བད་ཚད་དང་

འཆང་བའི་ཚུལ། །གཞན་ལས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་ཉམས་སུ་བངས། །དེ་ལྟར་དབང་

གིས་སློད་རུང་བསྒྲུབས་བས་ནས། །དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དངློས་གྲུབ་ཀུན་གི་

གཞི། །གཞན་དུ་བསལ་པར་འབད་ཀང་མི་འགྲུབ་པས། །ར་ལྟུང་རྣམ་བཤད་སློགས་

ལས་ཤེས་བས་ཏེ། །རིགས་ལྔ་སྤི་ཡི་ར་ལྟུང་སྦློམ་པློ་སློང་། །སློ་སློའི་བཅུ་དགུ་སྲུང་

བསྟེན་བཟའ་བ་ཡི། །དམ་ཚིག་བསྲུང་ཞིང་དག་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །

༼བ་མེད་རྒྱུད།༽

༈ བ་མེད་རྒྱུད་ཀུན་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི། །ཡེ་ཤེས་རལ་དུ་འདློན་ཕིར་

གཉིས་མེད་རྒྱུད། །དབེ་ན་རྣལ་འབློར་ཕ་མའི་རྒྱུད་གཉིས་ཏེ། །སྒྱུ་ལུས་གཙོ་བློར་

སྟློན་པའི་རྒྱུད་དངློས་སམ། །དེ་ཡི་སེར་གཏློགས་དང་ནི་སྐུ་དེ་ཉིད། །རལ་དུ་མི་འདློན་

འློད་གསལ་གཙོར་སྟློན་པའི། །རྒྱུད་དང་དེ་ཡི་སེར་གཏློགས་གང་རུང་ནི། །རིམ་

བཞིན་ཕ་མའི་རྒྱུད་ཀི་ངློ་བློར་འཇློག །རྒྱུད་དློན་བཤད་ཐབས་མན་ངག་རྒྱན་བདུན་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ཏེ། །གང་ཞིག་བཤད་པར་བ་གཞི་
༡
གེང་བསང་རྒྱན། །བཤད་དློན་ལམ་དུ་དྲིལ་བ་

༢
འཚང་རྒྱ་ཚུལ། །གཞུང་དློན་འགེལ་ཚུལ་

༣
མཐའ་དྲུག་ཚུལ་

༤
བཞིའི་རྒྱན། །གང་ལ་

དློན་གང་འཆད་པ་
༥
འཆད་ཚུལ་རྒྱན། །རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་གང་ཟག་

༦
ཉན་པློའི་

རྒྱན། །བཤད་དློན་བདེན་གཉིས་
༧
ངེས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཏེ། །དང་པློར་རྒྱུད་ཀི་མཚན་

དང་གདུལ་བ་དང་། །མཛད་པློ་ཚིག་དློན་དགློས་པའི་ཁད་པར་ལྔ། །གཉིས་པ་སར་

བཤད་རྒྱུད་དང་གེང་གཞི་སློགས། །ཆགས་བཅས་འཚང་རྒྱའི་ལམ་གི་རིམ་པ་

སྟེ། །དབང་དང་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་རློགས་འབས་བཅས་སྡུད། །

གསུམ་པར་གཞུང་གི་ཚིག་དློན་སློ་སློ་རུ། །འཆད་པ་མཐའ་དྲུག་རྒྱན་ལ་དྲང་

ངེས་དང་། །དགློངས་དང་དགློངས་མིན་སྒ་ནི་ཇི་བཞིན་པ། །ཡིན་མིན་གཉིས་ཏེ་དྲུག་

ནི་རིམ་པ་བཞིན། །རློ་རེའི་ཚིག་གཅིག་ཉིད་ལ་མི་འདྲའི་དློན། །གཉིས་ལས་ཚིག་དེའི་

ངློས་ཟིན་དློན་བཤད་པ། །ཚིག་དེའི་དྲང་བའི་དློན་དང་དློན་གཉིས་ལས། །ངློས་ཟིན་

དློན་དང་མི་མཐུན་དློན་གཉིས་པ། །སྟློན་པའི་བཤད་པ་ཚིག་དེའི་ངེས་པའི་དློན། །རྒྱུད་

སེ་འློག་མར་ཐུན་མློང་མ་གྱུར་པའི། །དློན་གཞན་ལ་དགློངས་འགལ་བའི་སྒ་གཞན་

གིས། །སྟློན་པའི་བཤད་པ་ཚིག་དེའི་དགློངས་བཤད་དང་། །དློན་དེ་སྟློན་ཚུལ་དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་པར། །དྲང་ཐད་སྟློན་པ་དགློངས་མིན་བཤད་པ་སྟེ། །གདུལ་བ་དབང་པློ་

མཆློག་དམན་ཆེད་རིམ་གསུངས། །དཀིལ་འཁློར་ཆློ་ག་ལས་ཚོགས་ལ་སློགས་

པ། །གསལ་བར་སྟློན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་། །སྒ་བར་མ་གགས་སྟློན་པ་འབའ་ཞིག་

གིས། །བར་ཡིས་བསྟན་པའི་བཤད་པ་ཚིག་དེ་ཡི། །སྒ་ནི་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་བཤད་པ་

སྟེ། །དྲང་ངེས་ཚིག་གཅིག་འཇུག་ཀང་གཞན་སློ་སློ། །བཞི་པ་གཞུང་ཚིག་གཅིག་དློན་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

རློགས་པ་རུ། །འཆད་པ་ཚུལ་བཞིའི་རྒྱན་ལ་ཡིག་དློན་ནི། །ཚིག་དེའི་ཡི་གེའི་དློན་གི་

ཐློབ་ཚོད་ཙམ། །སྟློན་པའི་བཤད་པའློ་སྤི་དློན་བསྐྱེད་རིམ་པ། །མན་ཆད་གང་ཡང་

རུང་དང་ཐུན་མློང་བའི། །དློན་གི་བཤད་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་ཡང་། །བསྐྱེད་རློགས་པ་

དང་རྒྱུད་སེ་གློང་འློག་དང་། །མདློ་སགས་ཐུན་མློང་སྤི་དློན་གསུམ་དུ་ཡློད། །ཚིག་

དེའི་དློན་བཞིའི་ནང་ནས་སྦས་དློན་གསུམ། །གང་རུང་སྟློན་པ་ཚིག་དེའི་སྦས་བཤད་

དེ། །འདློད་ཆགས་ཆློས་སྦས་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་དང་། །སང་བ་སེམས་སྦས་སློ་སློར་གཞི་

ལམ་གཉིས། །དློན་བཞིའི་ནང་ནས་འབས་བུའི་སྒྱུ་འློད་གཉིས། །གང་རུང་སྟློན་པའི་

བཤད་པ་མཐར་ཐུག་གི །བཤད་པ་ཡིན་ལ་མཚན་གཞི་གཞན་ལས་ཤེས། །

ལྔ་པ་འཆད་ཚུལ་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞི་ལས། །དྲང་དློན་དགློངས་མིན་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་དང་། །ཡིག་སྤི་ཚོགས་བཤད་གཞན་རྣམས་སློབ་བཤད་ཀི། །གང་ཟག་ལ་

འཆད་དྲུག་པ་ཉན་པ་བློར། །ཨཏྤལ་པད་དཀར་པདྨ་ཙན་དན་དང་། །རིན་ཆེན་ལྟ་བུའློ་

དང་པློ་བཞི་དང་ནི། །ལྔ་པ་རིམ་བཞིན་ཚོགས་སློབ་གདུལ་བར་འཇློག །བདུན་པ་

བཤད་དློན་མཐར་ཐུག་བདེན་པ་གཉིས། །ཟུང་འཇུག་འཐློབ་ལ་ཡ་གཉིས་སློ་སློ་

དང་། །དབེན་གསུམ་བསྐྱེད་རིམ་དབང་སློགས་སློན་འགློ་བའི། །ས་ཕིའི་རྒྱུ་འབས་

འབེལ་མཚུངས་བདེན་གཉིས་ཀི། །ལམ་གི་གནད་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བ་

མའི་མན་ངག་ལྡེ་མིག་གིས། །རྒྱུད་དང་དགློངས་འགེལ་མཛོད་ཀི་སློ་ཕེ་ནས། །རིམ་

གཉིས་ནློར་ལ་འདློད་དགུར་སྤློད་དགློས་པས། །མན་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་ན་གཞུང་དློན་

ལ། །ངེས་པ་བདེ་བག་སྟེར་བར་ནུས་དགློས་ཀི། །མན་ངག་བསྟེན་ཀང་དེ་ལྟར་མི་

ནུས་ན། །བློ་སྐྱློན་དློན་སྐྱློན་གང་རུང་བྱུང་བའི་རགས། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་དློན་ཐློས་དང་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

བསམ་པ་ཡིས། །གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཉམས་ལེན་གདམས་ངག་ཏུ། །ཁེར་ཏེ་རིམ་

གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་དགློས་ལ། །ཐབས་དང་ཐབས་བྱུང་གཉིས་ཀ་མ་བཅློས་

པའི། །རྣལ་འབློར་རློགས་རིམ་བསློམ་པའི་སློན་དུ་ནི། །ཆུ་བློའི་ཕ་རློལ་བགློད་པའི་

གཟིངས་བཞིན་དུ། །བཅློས་མའི་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབློར་བསློམ་དགློས་པས། །སིན་བེད་

རིམ་པ་དང་པློར་སློབ་ཚུལ་ལ། །རང་འབས་རློགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་

གང་། །བསློམ་པས་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ། །བས་ལས་བྱུང་མིན་

སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ། །གང་རུང་རྣམ་མཐུན་བློ་ཡིས་གསར་བརགས་ནས། །བསློམ་

པའི་རྣལ་འབློར་བསྐྱེད་རིམ་ངློ་བློ་སྟེ། །རྒྱུད་ཀི་དགློངས་དློན་པཎ་གྲུབ་བཞེད་པའི་

སྲློལ། །བསྐྱེད་རིམ་དམིགས་རྣམ་འདྲ་མིན་མང་མཆིས་ཀང་། །གཞི་ཡི་འཆི་བ་བར་

དློ་སྐྱེ་བ་དང་། །

ལམ་དང་འབས་བུའི་ཆློས་ལློངས་སྤྲུལ་བའི་སྐུ། །སྦང་གཞི་སྦློང་བེད་འབས་

བུར་ངློ་འཕློད་དེ། །བསློམ་པས་སྦང་གཞི་དེ་དག་མྱུར་སྦློང་ཞིང་། །ལམ་འབས་སྐུ་

གསུམ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །དགེ་ར་སིན་བེད་ཐབས་སུ་ངེས་འགློ་ཞིང་། །ཡིད་

ངློར་ཐ་མལ་སློད་བཅུད་སང་ཞེན་གཉིས། །འགློག་ནུས་དག་པའི་སང་ཞེན་བརན་པློ་

ཞིག །བསྒྲུབ་པར་བེད་པ་བསྐྱེད་རིམ་ཐམས་ཅད་འདྲ། །དེ་ཕིར་སྦློར་བ་ཚོགས་

བསག་སྲུང་འཁློར་སློགས། །སྦློར་བའི་རིམ་པ་རང་རང་ལུགས་བཞིན་བསློམ། །ཡིད་

ངློར་ཐ་མལ་སློད་བཅུད་ཕུང་སློགས་ཀི། །སང་བ་ཀུན་བསྡུས་སྟློང་པའི་ངེས་ཤེས་

བཅས། །འློད་གསལ་ཆློས་སྐུའི་ང་རྒྱལ་འཛིན་པ་དང་། །སློན་ལམ་དབང་གིས་ལྷ་སྐུ་

ནཱ་ད་སློགས། །ཡིད་ངློར་ལློངས་སྐུར་ལྡང་ཞིང་རགས་པའི་སྐུས། །གཞན་དློན་བསྒྲུབ་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

ཕིར་མངལ་གི་གནས་སབས་སློགས། །ཆློས་མཐུན་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་སྦར་

བའི། །སྤྲུལ་སྐུའི་རྣལ་འབློར་དང་བཅས་བསློམ་པའི་མཐུས། །རང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་སྐྱེ་

ཤི་སློགས་སྦློང་ཞིང་། །ལམ་གི་སྐུ་གསུམ་མྱུར་འགྲུབ་དགེ་ར་སིན། །འབས་བུའི་སྐུ་

གསུམ་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་འཇློག །དེ་ཕིར་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁེར་རྣལ་འབློར་ཏེ། །སྐུ་

གསུམ་འདློད་ཆགས་ཆློས་ཀིས་ཐློབ་བསྟན་ཕིར། །རིག་མར་སྦློར་བ་དང་བཅས་

ཐབས་ཤེས་རབ། །གཉིས་མེད་དང་པློར་སྦློར་བའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །འབས་དུས་

མཛད་པ་སློགས་དང་རྣམ་མཐུན་པར། །དཀིལ་འཁློར་ལས་ཀི་རྒྱལ་མཆློག་བསློམ་

ཚུལ་ཏེ། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་དང་བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི། །རློ་རེ་བཞི་དང་དེ་ཉིད་

ཞེ་དགུ་དང་། །ཡན་ལག་དྲུག་དང་རྣལ་འབློར་བཞི་ལ་སློགས། །མི་འདྲའི་ཆིངས་

རྣམས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ། །

སང་བའི་གཙོ་བློ་ཐ་མལ་སང་ཞེན་གཉིས། །གཉེན་པློ་མཆློག་གི་ང་རྒྱལ་གཙོ་

བློ་དང་། །གསལ་སང་བསློམ་པ་དེ་ཡི་ཡན་ལག་སྟེ། །གློམས་པས་གློ་བུར་འགལ་རྐྱེན་

གཞན་མེད་ཚེ། །རེན་དང་བརེན་པའི་ང་རྒྱལ་གང་བཟུང་བར། །ང་རྒྱལ་འཕློ་བར་ནུས་

དང་གསལ་བཏབ་ཚེ། །ཇི་ལྟར་བཏབ་བཞིན་གསལ་བར་སང་བ་ཡིས། །ཡིད་ངློའི་ཐ་

མལ་སང་བ་བཟླློག་དགློས་ཤིང་། །དེ་ཡང་བསྐྱེད་རིམ་གསལ་དུ་བསློམ་པ་

ནས། །རགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་བར་ཡུད་ཙམ་རེས། །འཆར་མི་ནུས་པའི་

བར་ནི་ལས་དང་པློ། །རགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གསལ་བར་མངློན་སུམ་དུ། །ཅིག་

ཆར་འཆར་བ་ནས་བཟུང་སྐྱེ་མཆེད་ལྷ། །ལ་སློགས་ཕ་བའི་ལྷ་ལ་དེ་ལྟར་དུ། །མི་ནུས་

ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་དང་། །ཕ་བའང་དེ་ལྟར་མངློན་དུ་བེད་ནུས་པ། །ཡེ་ཤེས་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ཅུང་ཟད་དབང་བ་ཞེས་བ་ལ། །དེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་སབས་ཡློད་ཅིང་། །བསམ་

གཏན་ཙམ་གིས་འགློ་དློན་བེད་ནུས་པ། །ཡེ་ཤེས་དབང་ཐློབ་རློགས་རིམ་ཁློ་ནའི་

སབས། །དེ་ལྟར་གནས་སབས་བཞི་ལས་ཕ་ཐིག་ནི། །གནས་སབས་དང་པློ་གཉིས་

ལ་བིང་རྒློད་ཀི། །གཉེན་པློར་བསློམ་ཞིང་གཙོ་བློར་མི་བསློམ་ལ། །

གསུམ་པའི་སབས་སུ་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །གཙོ་བློར་བསློམ་ཞིང་དང་

པློ་གཉིས་ཀི་ཚེ། །ཐིག་ལེ་ཙམ་དང་གནས་སབས་གསུམ་པ་ནས། །དེ་ནང་དཀིལ་

འཁློར་བསློམ་པའི་ཕ་མློ་དང་། །དེ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་ནས་སྤློ་བསྡུར་བསབ། །དེ་ལྟར་

བསློམ་པས་གནས་དང་དམིགས་རེན་གི། །གནད་ཀིས་རླུང་སེམས་ནང་དུ་གནས་

བེད་ཅིང་། །ལུས་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པས་ཟིན་པ་ཡི། །ཞི་གནས་མྱུར་བར་འགྲུབ་

ལ་སྤློ་བསྡུ་སློགས། །སློ་སློར་རློག་པས་དཔད་སློམ་བས་པ་ལས། །ལྷག་མཐློང་མྱུར་

དུ་འགྲུབ་ཅིང་དེར་མ་ཟད། །གློང་སློས་གནད་ཀིས་རླུང་སེམས་དུལ་བའི་མཐུས། །ཞི་

ལྷག་ཅིག་ཆར་འགྲུབ་པའང་ཡློད་པར་གསུངས། །རགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཇི་ལྟར་

གསལ་བཏབ་པའི། །ཚད་ལས་ཆད་ལྷག་མེད་པའི་གསལ་སང་དང་། །མཆློག་གི་ང་

རྒྱལ་བཅློས་མིན་དང་བཅས་པར། །མློང་བ་ཐློག་མར་སྐྱེས་ཚེ་བསྐྱེད་རིམ་ཐློབ། །དེ་

ལྟར་རགས་དང་ཕ་བའི་རྣལ་འབློར་རྣམས། །བསློམ་པས་མཆློག་གི་ང་རྒྱལ་གསལ་

སང་གིས། །ཐུན་གི་མགློ་མཇུག་འཁློངས་ཤིང་ཕ་རགས་ཀི། །དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པ་

གསལ་བར་ཤར་བ་ལ། །བིང་རྒློད་བལ་བར་ཉིན་ཞག་དྲུག་ཆའི་བར། །གནས་ཚེ་དེ་

དང་དེ་ལ་བརན་པ་ཐློབ། །ལློ་ཟླ་ལ་སློགས་ཅི་ཙམ་འདློད་ཀི་བར། །འཇློག་པར་ནུས་

ཚེ་ཕ་རགས་མཐའ་རུ་ཕིན། །
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

༼བསློམ་པའི་སྟློབས་ཀིས་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

བས་པ།༽

༈ བསློམ་པའི་སྟློབས་ཀིས་རླུང་རྣམས་དབུ་མ་རུ། །ཞུགས་གནས་ཐིམ་

གསུམ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི། །སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབློར་རློགས་རིམ་གི། །ངློ་

བློར་འཇློག་ལ་དེ་ཡང་འཕགས་ལུགས་ཀི། །འདུས་པར་མཚོན་ན་གཞི་ཡི་གནས་

ཚུལ་དང་། །ལམ་གི་བགློད་ཚུལ་གཉིས་ལས་དང་པློ་ལ། །ལུས་སེམས་སློ་སློ་ཐུན་

མློང་གནས་ཚུལ་དང་། །ལུས་ཀི་གནས་ཚུལ་བེ་བག་བཤད་པ་གསུམ། །ལུས་

སེམས་སློ་སློར་རགས་ཕ་ཤིན་ཏུ་ཕ། །རགས་པ་འབྱུང་ལུས་སློ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་

སློགས། །ཕ་བ་ར་ཐིག་རླུང་དང་རང་བཞིན་གི། །རློག་པར་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

སེམས་ལ་སློགས། །ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སྟློང་གཞིའི་རླུང་དང་སེམས། །ཐུན་མློང་རགས་པ་

ལུས་སེམས་ཚོགས་ཙམ་དང་། །ཕ་བ་འཁློར་འདས་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པའི། །ཤིན་

ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་ཉིད་ལ་འཇློག །བེ་བག་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་ལ། །སིང་

གའི་རློ་རྐྱང་དབུ་མ་ཕློགས་བཞི་རུ། །སུམ་སློར་འདློད་མ་ཁིམ་མ་གཏུམ་མློ་

དང་། །རྡུལ་བལ་མ་སྟེ་ཐློག་མའི་ར་བརྒྱད་ཆགས། །ཕློགས་བཞིའི་ར་ལས་མཚམས་

བཞིའི་ར་གེས་པ། །སིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་དེ་དེ་ལས་ཀང་། །

གསུམ་དུ་གེས་པ་ཉེར་བཞིའི་གནས་ཀི་ར། །དེ་ལས་གསུམ་དང་སྟློང་དུ་གེས་

པ་ལས། །བདུན་ཁི་ཉིས་སྟློང་ར་སྟེ་དེ་དག་ཀང་། །བང་སེམས་དཀར་དམར་རླུང་

རྣམས་འབབས་པ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ར་རུ་འདུ་བར་བཤད། །རློ་རྐྱང་གཉིས་

ཀིས་དབུ་མ་ལ་འཁྱུད་པའི། །མདུད་པའི་གནས་སུ་ར་ཡི་འཁློར་ལློ་རེ། །སིང་གར་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

མདུད་པ་གསུམ་དང་གཞན་རེ་རེ། །སྤི་མགིན་སིང་ག་ལྟེ་བ་གསང་གནས་སུ། །བདེ་

ཆེན་ལློངས་སྤློད་ཆློས་དང་སྤྲུལ་པ་དང་། །བདེ་སྐྱློང་འཁློར་ལློ་ར་འདབ་རིམ་པ་

བཞིན། །སློ་གཉིས་བཅུ་དྲུག་བརྒྱད་དང་རེ་བཞི་དང་། །སློ་གཉིས་རྣམས་ཏེ་ར་འཁློར་

ཆེ་བ་ལྔ། །སིན་དབུས་རླུང་འཁློར་འདབ་དྲུག་མགིན་སིང་བར། །མེ་འཁློར་ར་འདབ་

གསུམ་དང་ནློར་བུའི་དབུས། །ར་འདབ་བརྒྱད་པ་རྣམས་ཏེ་ཆུང་བ་གསུམ། །གཞི་ལ་

འཆི་དུས་ཁློ་ནར་ལས་དབང་གིས། །སིང་གའི་མདུད་གློལ་དབུ་མར་རླུང་རྒྱུ་ལ། །རྡུལ་

བལ་མར་ཡང་དེ་མཚུངས་རྒྱུ་བར་གསུངས། །རླུང་ལ་མངལ་དུ་ཟླ་བ་དང་པློ་

ལྔར། །སྲློག་འཛིན་ཕ་ལས་སྲློག་འཛིན་རགས་པ་དང་། །དེ་ལས་ཐུར་སེལ་མཉམ་

གནས་གེན་རྒྱུ་དང་། །ཁབ་བེད་སྐྱེ་ཞིང་རིམ་བཞིན་སིང་ག་དང་། །གསང་གནས་ལྟེ་

མགིན་ལུས་ཀུན་ཁབ་པར་གནས། །དེ་ནས་ཟླ་ལྔར་རྒྱུ་བ་རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཡང་དག་

རབ་ཏུ་ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ཡི། །ཡན་ལག་རླུང་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བར་བཤད། །ཐིག་

ལེ་དཀར་དམར་ཐློག་མར་སིང་གར་ཆགས། །དེ་ལས་ཆ་རེ་ཆད་པ་སྤི་བློ་དང་། །ལྟེ་

བར་གནས་ཤིང་གཞན་ཡང་སིང་ག་དང་། །ནློར་བུའི་དབུས་ན་གཉིད་འཐུག་མགིན་

གསང་ན། །རི་ལམ་སྤི་བློ་ལྟེ་བར་སད་པ་དང་། །སྤི་བློ་གསང་བར་བཞི་བའམ་སློམས་

འཇུག་གི ། གནས་སབས་བསྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་རྣམས་ཀང་གནས། །

༼གཉིས་པ་རློགས་རིམ་ལམ་གི་བགློད་ཚུལ་ལ།༽

གཉིས་པ་རློགས་རིམ་ལམ་གི་བགློད་ཚུལ་ལ། །གེང་གཞིའི་ཡི་གེ་བཞི་བཅུར་

རྒྱུད་དློན་ཀུན། །འདུ་ཞིང་དེ་ཀུན་ཨེ་ཝཾ་དློན་དུ་འདུ། །དེ་ཕིར་རློགས་རིམ་གཙོ་བློ་ཨེ་

ཝཾ་ལ། །ཐློབ་བ་ཐློབ་བེད་འདྲེན་བེད་ཨེ་ཝཾ་གསུམ། །དང་པློ་རྒྱུད་ཀི་སྟློན་པ་བཞུགས་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

པ་ཡི། །རེན་དང་བརེན་པ་ཨེ་དང་ཝཾ་གི་དློན། །དེ་ཡི་ངེས་དློན་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྒྱུད་

ཀི། །འཆད་འགྱུར་བདེ་སྟློང་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ལམ། །ཐློབ་བེད་ལམ་ལ་ཨེ་

དང་ཝ་ཡི་དློན། །སྟློང་པ་ཉིད་དང་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཉིས། །ཐིག་ལེའི་དློན་བཞིན་

དབེར་མེད་སྦློར་བ་སྟེ། །སྒྱུ་འློད་ཟུང་འཇུག་ལམ་ཡང་དེ་ལྟར་མཚོན། །

འདྲེན་བེད་རགས་ལ་ཕི་དང་ནང་གཉིས་ལས། །དང་པློ་རིམ་བཞིན་ཡུམ་དང་

ཡབ་ཀི་རགས། །མཉམ་སྦློར་ལྷ་སློགས་སྤློ་བ་ཐིག་ལེའི་དློན། །ནང་ལ་སྤི་བློ་ལྟེ་བའི་

ར་འཁློར་ནི། །གྲུ་གསུམ་ཨེ་དང་སིང་མགིན་ར་འཁློར་གཉིས། །ཟླུམ་པློ་ཝ་ཡིས་

མཚོན་ཞིང་དེ་དག་ལ། །གནད་བསྣུན་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་ཐིག་ལེའི་དློན། །དེ་ལྟར་ཕི་

ནང་རགས་ཀི་ཨེ་ཝཾ་ལས། །ལམ་འབས་ཨེ་ཝཾ་འདྲེན་པར་རྒྱུད་དློན་ཀུན། །འདུ་ཞིང་

གདུལ་བ་རིན་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡིས། །བདེ་སྟློང་སྦློར་བའི་སྟློང་པ་ཐལ་འགྱུར་ལུགས། །སྟློང་

ཉིད་ཕ་མློར་ངེས་ཤིང་པད་དཀར་སློགས། །གདུལ་བ་གཞན་གིས་སེམས་ཙམ་རང་

རྒྱུད་པས། །འདློད་པའི་སྟློང་དང་སྦློར་བའང་ཡློད་པར་གསུངས། །བདེ་བའང་ཕི་ནང་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། །མདློ་སགས་རྒྱུད་སེ་གློང་འློག་ཐུན་མློང་བའི། །བདེ་བ་ཙམ་དང་

རླུང་རྣམས་དབུ་མ་རུ། །ཐིམ་མིན་ཕག་རྒྱར་བསྟེན་པའི་བདེ་བ་ཡང་། །མ་ཡིན་ལུས་

ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས། །རློ་རྐྱང་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏཱིར་བཙུད་སྟློབས་ཀིས། །གཏུམ་

མློས་བང་སེམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ཉིད། །སྦློར་ཚུལ་ཡུལ་ཅན་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་ཆེན་

དེས། །སྟློང་ཉིད་ཡུལ་བས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་སྦློར། །སྟློང་རློགས་བློ་དང་བདེ་བ་ངློ་

བློ་གཅིག །གྲུབ་བདེ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་གིས་སྦློར། །ལམ་དང་འབས་བུའི་

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི། །ཝ་ཡིས་མཚོན་དློན་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཉིད། །བ་མེད་ལམ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

འདིར་ངེས་པར་སྒྲུབ་དགློས་ཏེ། །དློན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བློ་གཟུགས་ཀི་སྐུ། །ཚེ་

གཅིག་བསྒྲུབ་ལ་དེ་ཡི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ། །རླུང་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་འདི་ལས་གཞན་
༡
མེད་

ཕིར། །འཆི་ལས་བར་དློ་གྲུབ་བཞིན་འློད་གསལ་མཐར། །སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་སྦང་གཞིའི་

གནད་
༢
ཀིས་ཀང་། །རྒྱུད་སེ་གློང་འློག་ཀུན་ཏུ་སྟློང་ལས་ལྷར། །ལྡང་བར་བཤད་པ་

རློགས་པའི་རིམ་པའི་སབས། །དངློས་སུ་བཞེངས་པའང་འདི་ལས་གཞན་
༣
མེད་

ཕིར། །རློགས་རིམ་མཐློན་པློར་མཉམ་གཞག་ཆིག་དྲིལ་དུ། །སྐྱློང་ལས་ཚོགས་གཞན་

གསློག་ལ་མི་ལྟློས་པའང་། །ཆློས་གཟུགས་ཉེར་ལེན་ཐབས་ཤེས་
༤
དབེར་མེད་

པའི། །གནད་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་སྟེ་རིགས་པ་བཞི། །

དེ་ཉིད་རལ་བཏློན་གསལ་བར་སྟློན་པ་ནི། །འདུས་པ་ལས་ལྷག་མེད་ཕིར་

རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ། །མཚན་གི་དློན་ལའང་ཚུལ་བཞིའི་བཤད་པ་འཇུག །བེ་བག་ལུགས་

འདིའི་རློགས་པའི་རིམ་པ་ལ། །རློར་བཟླས་སེམས་དམིགས་སྒྱུ་འློད་ཟུང་འཇུག་གི 

།རིམ་ལྔར་བས་ཚེ་ལུས་དབེན་དང་པློར་བསྡུ། །ལུས་དབེན་བགང་བས་དྲུག་དང་

བསྐྱེད་རིམ་ཡང་། །བགང་ཚེ་ལུས་ངག་དབེན་པ་སེམས་དམིགས་སུ། །བསྡུས་པའི་

རིམ་ལྔར་རྒྱུད་དློན་མ་ལུས་འདུ། །སློར་བསམ་ལུས་དབེན་སྲློག་རློལ་ངག་དབེན་

སློར། །འཛིན་པ་འློད་གསལ་རེས་དྲན་ལུགས་ལྡློག་གི །སང་བ་རྣམས་དང་ཏིང་འཛིན་

ཟུང་འཇུག་སྟེ། །རིམ་ལྔས་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་ཀང་བསྡུས། །རིམ་པ་གཉིས་ཀ་སྐྱེ་

ཤི་བར་དློ་དང་། །རྣམ་མཐུན་དགློས་ཤིང་རློགས་རིམ་མཐུན་ཚབ་ཆེ། །ལམ་གི་རིམ་

ལྔ་སྐུ་གསུམ་ཤེས་ཆེད་དུ། །གཞི་ཡི་རིམ་ལྔའང་བཤད་ཅིང་གཉིད་དུས་ཀི། །བསྲེ་བ་

ཤེས་ཆེད་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཡང་། །རིམ་ལྔ་སྐུ་གསུམ་འཇློག་ཚུལ་ཤེས་པར་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

བ། །ལམ་དངློས་དབེན་གསུམ་བདེན་གཉིས་རློགས་རིམ་ལས། །ཆ་ཤས་མང་

ཚོགས་ལུས་ཀི་སྒ་བཤད་དུ། །ཡློད་པའི་ཕུང་ལྔ་ཁམས་བཞི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག །ཡུལ་ལྔ་

ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྣམས་དབེན་གཞི་ཡི། །ལུས་ཏེ་རགས་པ་ཉེར་ལྔ་ཞེས་བ་ལ། །གང་ལས་

དབེན་ན་ཐ་མལ་སང་ཞེན་ལས། །དེ་དག་བདེ་སྟློང་རྒྱས་བཏབ་ལྷར་བསློམ་པ། །དབེན་

པའི་དློན་ཡིན་དང་པློ་ཉི་ཤུ་ལ། །ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་དང་། །ས་ཆུ་མེ་

རླུང་རྣམ་ཤེས་ཁམས་ལྔ་རུ། །བསྡུས་ནས་ལྷར་བསློམ་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔ་དང་། །རློ་རེ་

གསུམ་བསློམ་གསང་བར་རིགས་གསུམ་དང་། །གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་ལུས་

དབེན་རྣམས་སུ་ཡློད། །བསློམ་ཚུལ་བསྐྱེད་རིམ་མཐར་ཕིན་རྣལ་འབློར་བས། །ལུས་

དུས་ཡུལ་རླུང་གནད་བཞི་དང་ལྡན་པས། །ནློར་བུ་དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་སུ་དམིགས་རེན་

ལ། །རེ་གཅིག་དམིགས་པས་རླུང་རྣམས་དེར་འདུ་ཞིང་། །

དབུ་མར་ཞུགས་རགས་མཉམ་རྒྱུ་ཤེད་མཚུངས་དང་། །གནས་རགས་ས་བུག་

རྒྱུ་བ་ཆད་པ་དང་། །ཐིམ་རགས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་རིམ་ཐིམ་པས། །སིག་རྒྱུ་དུ་བ་མཁའ་

སང་མར་མེ་ལྟའི། །རགས་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་སྟློང་པར་མཉམ་བཞག་སྟེ། །རེས་ཐློབ་

ཆློས་ཅན་གང་སང་སྟློང་པ་དང་། །བདེ་བའི་རྣམ་རློལ་རློ་གཅིག་དུ་མ་དང་། །དུ་མ་རློ་

གཅིག་ཚུལ་གིས་ཡེ་ཤེས་དེའི། །གཟུང་རྣམ་རིགས་བརྒྱ་སློགས་སུ་འཆར་བར་

བསབ། །དེ་ཚེ་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་སྟློབས་ཀིས། །བང་སེམས་ཞུ་བས་ཡས་

བབས་མས་བརན་གི། །དགའ་བ་འདྲེན་ཞིང་ཡས་བབས་དགའ་བཞི་དང་། །སྟློང་བཞི་

བང་སྤློད་ཚུལ་དུ་འབྱུང་བའང་གསུངས། །དེ་ལས་མས་བརན་དགའ་བ་མཆློག་གྱུར་

ཅིང་། །མས་བརན་དགའ་བཞི་ལྷན་སྐྱེས་ཁློ་ནར་གསུངས། །སིང་གའི་ར་མདུད་ལྷློད་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

པློར་མ་སློང་བར། །མས་བརན་ཆ་མཐུན་ཙམ་ལས་རློགས་མི་ནུས། །དེ་ལྟར་བསློམ་

པས་དབུ་མར་བང་ཆུབ་སེམས། །བབས་པས་ཁད་པར་ཅན་གི་རེག་བ་སྐྱེ། །དེ་ཡིས་

དམིགས་རྐྱེན་བས་ནས་ལུས་ཚོར་དང་། །དེ་ཡིས་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་བས་པ་

ཡིས། །ཡིད་ཚོར་བདེ་བ་སྐྱེ་ཞིང་ཡིད་ཤེས་དེ། །སྟློང་ཉིད་ཕ་མློར་རེ་གཅིག་མཉམ་

པར་འཇློག །སློ་སློར་སད་དློད་སྟེང་ནས་ཡང་ཡང་ལ། །འཇུག་ཕིར་བདེ་སྟློང་རྒྱས་

བཏབ་ཡུལ་ལྔ་བློ། །དབང་ཤེས་ལྔས་ཀང་ཡང་ཡང་ལློངས་སྤློད་ཀི། །ཡུལ་དུ་སྡུད་

ཅིང་གང་ཤར་བདེ་སྟློང་གི །ངློ་བློར་བལྟ་བ་སློ་སློར་སྡུད་པའི་དློན། །དེ་མཐུས་ཡུལ་

སློགས་ལྷ་རུ་བལྟ་བ་ཡི། །རྣལ་འབློར་བསམ་གཏན་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་། །ལྷ་ཡི་ངློ་བློར་

རློགས་དང་ཞལ་ཕག་སློགས། །ཞིབ་ཏུ་དཔློད་དང་བདེ་བས་སྟློང་པ་ཉིད། །རློགས་པའི་

ཡིད་བདེ་དགའ་བའི་ཡན་ལག་དང་། །

མཚུངས་ལྡན་ལུས་སེམས་ལས་རུང་དུ་བེད་པའི། །བེད་ཆློས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་

པའི་བདེ་བ་སྟེ། །དགའ་བདེ་དེ་གཉིས་དང་འབེལ་སྟློང་བཞི་དང་། །ཁད་པར་འློད་གསལ་

རེ་གཅིག་ཡན་ལག་གི ། འདི་གསུམ་མཉམ་གཞག་དློན་དམ་ལྷ་སློམ་ཚུལ། །དང་པློ་

གཉིས་དང་སློར་སྡུད་རེས་ཐློབ་ཏུ། །ཀུན་རློབ་ལྷ་ཉིད་གཙོ་བློར་བསློམ་པ་སྟེ། །ཡན་ལག་

ལྔ་ཡང་མཉམ་རེས་སློ་སློར་འཇློག །ལུས་དབེན་བསྐྱེད་རློགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡློད་

དེ། །སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷའི་རྣམ་པར། །ཤར་དང་མ་ཤར་གཉིས་དང་ཤར་

བ་ལའང་། །ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པ་ཡིན་མིན་གཉིས། །བདེ་བ་ལ་ཡང་རླུང་རྣམས་

དབུ་མ་རུ། །ཐིམ་ནས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཡིན་མིན་གཉིས། །གཉིས་ཚན་གསུམ་གི་ཕི་མ་

གསུམ་པློ་ཡི། །སློ་ནས་ཕུང་སློགས་ལྷར་བསློམ་ལུས་དབེན་ནི། །བསྐྱེད་རིམ་ལ་ཡང་
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ཡློད་ཅིང་ཕི་མ་ཡི། །དང་པློའི་སློ་ནས་ཕུང་སློགས་ལྷར་བསློམ་པའི། །ལུས་དབེན་

རློགས་རིམ་ཉིད་ལ་འཇློག་པར་གསུངས། །

འློན་ཀང་དེ་འདྲའི་ཉིས་ཚན་གསུམ་ཆར་ཡང་། །བསྐྱེད་རིམ་སབས་སུ་འབྱུང་

བ་ཡློད་ཕིར་ན། །རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏཱིར་ཐིམ་པའི་ཞུ་བདེ་ཡིས། །སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་

གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བའི། །རློགས་པ་བསྐྱེད་རིམ་སབས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས། །རློགས་

རིམ་ལམ་དུ་འཇློག་པར་གསལ་སྒློན་གསུངས། །བསྐྱེད་རློགས་ལམ་གི་འཕློས་ཚད་

སློགས་ལ་དཔད། །བསྐྱེད་རིམ་བཟླས་པ་བེད་ལ་ལྷའི་རྣལ་འབློར། །སློན་དུ་འགློ་

བཞིན་རློགས་རིམ་ལྷའི་རྣལ་འབློར། །ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་རློ་རེའི་བཟླས་པར་

འཇུག །གཞན་ཡང་སློན་དུ་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་ས་སློགས། །ར་འཁློར་གཞན་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པ་ཡིས། །སིང་གའི་ར་མདུད་འགློལ་བར་ས་བའི་ཕིར། །ལུས་ངག་དབེན་པའི་

རྣལ་འབློར་གློ་རིམ་ངེས། །རླུང་སགས་དབེར་མེད་རློར་བཟླས་བསློམ་པ་ལ། །རླུང་

དང་སགས་ཀི་དེ་ཉིད་ཤེས་དགློས་པས། །གཟུང་འཛིན་རྣམ་རློག་བསྐྱེད་པའི་ལྡློག་ཆ་

ནས། །ཉིན་ཕེད་མཚན་ཕེད་བར་དུ་ང་བཞི་རུ། །ཕེ་བས་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་སློགས་

གསུངས་ན་ཡང་། །རླུང་བཅུར་འདུ་བས་སྲློལ་ཐུར་གེན་རྒྱུ་དང་། །མཉམ་གནས་ཁབ་

བེད་ར་བའི་རླུང་ལྔ་བློ། །རིམ་བཞིན་མི་བསྐྱློད་རིན་འབྱུང་འློད་དཔག་མེད། །དློན་གྲུབ་

རྣམ་སང་མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་རླུང་། །སྲློག་འཛིན་ཆུ་ཁམས་ས་བུག་གཉིས་ཀ་

ནས། །དལ་བར་རྒྱུ་ཞིང་གེན་རྒྱུ་མེ་ཁམས་པ། །གཡས་ནས་དྲག་རྒྱུ་མཉམ་གནས་

རླུང་གི་ཁམས། །གཡློན་ནས་དལ་གིས་རྒྱུ་ཞིང་ཐུར་སེལ་ནི། །ས་ཁམས་ས་བུག་

གཉིས་ནས་དྲག་ཏུ་རྒྱུ། །ཁབ་བེད་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཏེ་གཞི་ལ་ནི། །འཆི་དུས་མ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

གཏློགས་མི་རྒྱུ་ཁ་དློག་ནི། །རིམ་བཞིན་དཀར་སེར་དམར་ལྗང་སློན་པློར་བཤད། །རྒྱུ་

ཚུལ་ར་བའི་རླུང་རེས་གཙོར་བས་ནས། །གཞན་གསུམ་འཁློར་དུ་ཆུད་པའི་ཚུལ་

གིས་རྒྱུ། །དཔེར་ན་གེན་རྒྱུ་གཙོ་ཆེ་གཞན་གསུམ་ཡང་། །ཁ་དློག་དམར་མདངས་

ཆགས་པ་འཇའ་ཚོན་བཞིན། །ཞག་རེར་རླུང་གི་འབྱུང་འཇུག་གཅིག་བརིས་པ། །ཉི་

ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱར་ཐུན་ཕེད་པ། །ཉེར་བཞིར་བགློས་པའི་ཐུན་ཕེད་རེ་རེ་

ལ། །མགློན་པློ་རེ་རེའི་རླུང་གིས་གཙོ་བས་ནས། །གཞན་གསུམ་བཞི་ཆ་རེ་བཅས་

དགུ་བརྒྱ་རེ། །རྒྱུ་ཞིང་རང་རང་ཡུམ་གི་རླུང་དེ་ཉིད། །ཐློག་མར་བས་ནས་ལྷ་མློ་

རྣམས་ཀི་རླུང་། །ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་བ་རེ་རིམ་བཞིན་རྒྱུ། །

དཔེར་ན་གེན་རྒྱུ་གཙོ་ཚེ་གློས་དཀར་མློ། །སྒློལ་མ་སྤན་མ་མ་མཱ་ཀི་ཡི་

རླུང་། །རིམ་བཞིན་ས་ཡི་བུ་གའི་སྟེང་དང་ལློགས། །དབུས་དང་མཆུ་ལ་བདར་ནས་

རིམ་བཞིན་རྒྱུ། །དེ་ལྟར་མགློན་པློའི་རླུང་ངམ་འབྱུང་ཆེན་གི། །དཀིལ་འཁློར་དང་ནི་

ར་འདབ་འཕློ་བ་ནི། །ཉེར་བཞིར་བེད་ཀང་སྲློག་ཐུར་མཉམ་རྒྱུའི་ཕིར། །ས་བུག་

གཡས་གཡློན་འཕློ་བ་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །འཕློ་ཆེན་ཉེར་བཞི་དང་ནི་འབྱུང་ཆུང་གི །འཕློ་

ཆུང་གློ་དྲུག་ཡློད་པར་ལུགས་འདིར་བཤད། །ཡན་ལག་རླུང་རྣམས་སུམ་སློར་མ་ལ་

སློགས། །ཕློགས་བཞིའི་ར་དང་རྡུལ་བལ་མ་ལ་གནས། །དེ་ལྔ་དང་ནི་སྲློག་འཛིན་

རགས་པ་སྟེ། །དྲུག་ལ་གཟུང་འཛིན་རྣམ་རློག་བསྐྱེད་པ་ཡི། །ལྡློག་ཆས་ཕེ་བས་རླུང་

ནི་བཅུ་གཉིས་ཡློད། །རྣམ་ཤེས་ཡུལ་རྣམས་རང་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པའི། །ནུས་པ་

ཡློད་ཀང་ཡུལ་ལ་རང་སྟློབས་ཀིས། །བགློད་པའི་ནུས་མེད་རླུང་རྣམས་དེ་ལས་

ལྡློག །དེ་ཕིར་རླུང་སེམས་ངློ་བློ་གཅིག་ཚོགས་ནས། །ཡུལ་ལ་བགློད་ཅིང་འཛིན་པར་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

བེད་པས་ན། །རླུང་གིས་སེམས་ཀི་བཞློན་པ་བེད་པར་གསུངས། །བདེན་འཛིན་དང་

ནི་བཞློན་པའི་རླུང་རིམ་བཞིན། །མདློ་སགས་ཐུན་མློང་ཡིན་མིན་འཁློར་ར་སྟེ། །སྐྱེ་

ཤི་བར་དློའི་འཁློར་ལློ་བསློར་བ་ཡང་། །རླུང་གི་སྐྱེ་འཇིག་ཉིད་ཀིས་བེད་པར་

གསུངས། །མངལ་དུ་རླུང་བཅུ་ཆགས་ཀང་མ་བཙས་པར། །འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་

བཙས་ནས་འབྱུང་འཇུག་དང་། །དབངས་གསལ་གདངས་ཀིས་ངག་གི་སྨྲ་བརློད་

བེད། །རློར་བཟླས་གྲུབ་ཚེ་སགས་ཀི་གདངས་སུ་འགྱུར། །ཐིམ་པས་གཞི་དང་ལམ་

གི་འློད་གསལ་འཆར། །བེ་བག་སྲློག་འཛིན་གིས་ནི་རླུང་གཞན་རྣམས། །དབང་པློའི་

སློར་འདྲེན་ཚེ་བསྲིང་འཚོ་བར་བེད། །གེན་རྒྱུས་རླུང་རྣམས་སྟློད་དུ་འདྲེན་པ་

དང་། །བཟའ་བཏུང་བ་བ་བེད་ལ་མཉམ་གནས་ཀིས། །ཟས་ལ་དྭངས་སིགས་འབེད་

ཅིང་དྭངས་མ་རྣམས། །ལུས་ལ་འགེམ་བེད་ཐུར་སེལ་བཤང་གཅི་སློགས། །འཕེན་

འཛིན་བེད་ཅིང་ཁབ་བེད་གཡློ་འགུལ་སློགས། །ཡན་ལག་རླུང་གིས་དབང་ཤེས་

ཡུལ་འཛིན་བེད། །ལམ་དུས་ར་བའི་རླུང་གི་རློར་བཟླས་ཀིས། །འཕིན་ལས་བཞི་དང་

ཁད་པར་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ། །

ཡན་ལག་རླུང་ལ་རློར་བཟླས་བས་པ་ཡིས། །མངློན་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་ཡུལ་དུ་

སང་བ་ཀུན། །བདེ་ཆེན་འབར་བའི་གློགས་སུ་འཆར་བར་བེད། །སགས་ལ་བཏུ་གཞི་

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་སློགས། །དྲང་དློན་སགས་དང་ར་ནང་སློ་སློ་རུ། །དབངས་གསལ་

གདངས་མི་གསལ་བར་སྒློག་པའི་རླུང་། །ངེས་དློན་སགས་བཏུའི་གཞི་ཡིན་བཏུ་བའི་

ཚུལ། །འབྲུ་གསུམ་ལ་སློགས་རང་རང་རྒྱུད་སེ་ནས། །བཤད་བཞིན་བཏུ་བ་དྲང་དློན་

སགས་བཏུ་དང་། །འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་སགས་ཀི་རང་གདངས་སུ། །སྒློག་པའི་



  31  

གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

རློར་བཟླས་ངེས་དློན་བཏུ་ཚུལ་ལློ། །བཏུ་གཞི་དང་ནི་བཏུས་པའི་སགས་རྣམས་

ལས། །ༀ་དང་ལྷ་ཕློའི་སགས་དང་གསལ་བེད་རྣམས། །སྐྱེས་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་ལ་

དབངས་རྣམས་དང་། །ལྷ་མློའི་སགས་དང་ཨཱཿརྣམས་བུད་མེད་དང་། །ར�་ལ�་བཞི་དང་

ཕློ་མློ་ཐུན་མློང་སགས། །ཧཱུཾ་རྣམས་མ་ནིང་ཡི་གེར་འཇློག་པ་ཡིན། །གཞན་ཡང་སྦྲུལ་

ལ་སློགས་པ་རིགས་བཞི་དང་། །ཕེང་སགས་སིང་པློ་ལ་སློགས་མང་ཡློད་ཀང་། །ལྷ་

རྣམས་རློ་རེ་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་ཕིར། །ས་བློན་འབྲུ་གསུམ་སགས་ཀི་གཙོ་བློ་

དང་། །བེད་ལས་བསྐྱེད་རིམ་སློ་གསུམ་བིན་རླབས་སློགས། །རློགས་རིམ་རློར་

བཟླས་མཆློག་ཐུན་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ། །

དྲང་ངེས་སགས་རྣམས་ཀུན་གི་ར་བ་ནི། །ཨ་ཐུང་ཡིན་ཏེ་དེ་ཉིད་དབངས་

གསལ་གི། །སྲློག་ཏུ་ཞུགས་ལས་མིང་ཚིག་སློགས་སུ་འགྲུབ། །སིང་གའི་སྲློག་འཛིན་

ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལ། །ངེས་དློན་ཨ་ཐུང་ཞེས་བ་དེ་ཉིད་ནི། །སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་

པའི་རླུང་རྣམས་ཀི། །ར་བ་ཡིན་ཕིར་ངག་ཀུན་ར་བ་སྟེ། །རང་ཉིད་ཡི་གེའི་ངློ་བློར་མ་

གྲུབ་ཀང་། །དེ་ལས་རླུང་བྱུང་དབངས་གསལ་གདངས་གྱུར་ནས། །མགིན་པར་སེབ་

ཚེ་བརློད་བ་གསལ་བར་སྟློན། །མི་ཤིགས་རླུང་སེམས་ངློ་བློ་གཅིག་ལྡློག་དབེ། །ངག་

དབེན་བསློམ་ཚུལ་སྲློག་རློལ་རྣམ་པ་གསུམ། །སིང་གའི་ར་འཁློར་དབུས་ཀི་དྷཱུ་ཏཱིའི་

ནང་། །ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་དབུས་སུ་མི་ཤིགས་པའི། །རླུང་སེམས་མཚོན་བེད་ཧཱུཾ་

ངམ་ཨ་ཐུང་གི །སགས་ཐིག་ཙམ་དང་སགས་འཁློར་དང་བཅས་པའི། །སགས་ཀི་

ཐིག་ལེའི་སྲློག་རློལ་བསློམ་པ་དང་། །གདློང་གི་ས་རེར་འློད་ཐིག་སྲློག་རློལ་

ཞེས། །སིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་ཚུལ་གི། །འབྱུང་འཇུག་གནས་པའི་རླུང་གི་



  32  

ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

གདངས་རྣམས་ནི། །ཡི་གེ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་ཤར་བ་ལ། །ཡིད་ཀིས་ཉན་པའི་

ཚུལ་གིས་བསློམ་པ་ཡིས། །རློ་རེའི་བཟླས་པ་མན་ངག་བཞིན་བསློམ་པས། །རླུང་

སགས་ཐ་དད་ཞེན་པ་འགློག་བེད་ཅིང་། །རློ་རེའི་སད་དློད་བཞིན་དུ་རླུང་དང་

སགས། །དབེར་མེད་སྦློར་ཕིར་རློ་རེའི་བཟླས་པར་གགས། །

༼གསང་བའི་ས་རེར་རས་ཐིག་སྲློག་རློལ།༽

གསང་བའི་ས་རེར་རས་ཐིག་སྲློག་རློལ་ནི། །ཡབ་ཡུམ་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་ས་འཕད་

མཚམས་སུ། །བང་སེམས་འཛིན་དང་ཐིག་ལེ་བསློམ་པ་སྟེ། །སྲློག་རློལ་ས་མ་གཉིས་

ཀིས་སིང་ག་ཡི། །ར་མདུད་ལྷློད་པློར་བེད་ཅིང་གསུམ་པ་འདི། །དེ་ཡི་བློགས་འདློད་

མཆློག་ཏུ་སློང་བ་ཡིས། །སིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་བས་འློད་གསལ་འཆར། །རློར་

བཟླས་བས་པས་སྨྱུག་སྦུབས་བསལ་བ་བཞིན། །སིང་གའི་མ་རིག་སློ་ངའི་སྦུབས་

འབེད་ཅིང་། །སྲློག་ཐུར་བསྲེས་པས་ར་མདུད་མ་ལུས་གློལ། །

དེས་ན་སིང་གར་སྲློག་ཐུར་བསྲེ་ཚུལ་ནི། །ངེས་དློན་སགས་བཏུའི་སྟེང་ནས་

ཤེས་དགློས་པས། །ཨློཾ་ལ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་འདུས་པ་ལྟར། །སིང་གའི་སྲློག་འཛིན་

མགིན་པའི་གེན་རྒྱུ་དང་། །སྤི་བློར་བང་སེམས་རིམ་བཞིན་དེའི་ངེས་དློན། །ཨཱཿཡིག་

ཨ་གཉིས་ཧ་རྣམས་འདུས་པ་ལྟར། །སྲློག་འཛིན་གེན་རྒྱུ་གསང་བའི་ཐུར་སེལ་

གསུམ། །ཧཱུཾ་ཡིག་ཧ་ཨུ་མ་གསུམ་འདུས་པ་ལྟར། །ངེས་དློན་ཐུར་སེལ་གེན་རྒྱུ་སྲློག་

འཛིན་གསུམ། །དེ་རྣམས་སྤི་མགིན་སིང་གའི་ར་འཁློར་གི། །དབུ་མར་སྡུད་པ་འབྲུ་

གསུམ་གནས་གསུམ་དུ། །བཀློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ལ་དེ་དག་གིས། །ར་མདུད་གློལ་

བས་ཀུན་རློག་རླུང་རྣམས་འགིབ། །རེས་ཐློབ་ཏུ་ཡང་དབུ་མ་འབའ་ཞིག་ཏུ། །རླུང་རྒྱུ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

གཟུང་འཛིན་རྣམ་རློག་འཕློག་པར་བེད། །སགས་ཐིག་བསློམ་པས་མཚན་མ་ལྔ་འམ་

བརྒྱད། །རློར་བཟླས་ཟླ་དྲུག་མློང་བ་རིམ་སྐྱེས་ཏེ། །ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་རྣམས་

ཆ་མཉམ་རྒྱུ། །ར་འཁློར་རླུང་བཅས་གསལ་བློར་མཐློང་བ་དང་། །རླུང་རྣམས་ཐིམ་

ནས་སེམས་དབེན་རློགས་པ་འཐློབ། །རླུང་གདངས་རློ་རེ་གསུམ་དུ་ངང་གིས་

འཆར། །སྟློང་གསུམ་རླུང་རྣམས་རང་ལུས་ནང་དུ་འཇུག །རང་གི་རླུང་གིས་སྟློང་

གསུམ་འགེངས་ནུས་ཤིང་། །འབྱུང་བཞིའི་རླུང་ལ་དབང་བསྒྱུར་རགས་རྣམས་

དང་། །ཡན་ལག་རླུང་གི་རློར་བཟླས་མཐར་ཕིན་པས། །དབང་པློ་སློ་སློར་དབང་ཤེས་

འཕློ་བ་སློགས། །ཉམས་མློང་སྐྱེ་ཚུལ་རྣམས་ཀང་ཤེས་བ་ཞིང་། །ལྡང་འཇུག་གནས་

གསུམ་ཚད་མཉམ་གློམས་པས་མཐར། །རིམ་གིས་གནས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་

ཞིང་། །ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་གཏུམ་མློ་སྦར་བ་ཡིས། །བདེ་བསྐྱེད་ཀུན་རློག་བསྲེག་

སློགས་ཡློན་ཏན་མང་། །

རྣལ་འབློར་དེ་གསུམ་བསློམ་པས་སྲློག་གམ་ཚེ། །རློལ་བའམ་བསྲིངས་པར་

བེད་པས་སྲློག་རློལ་དང་། །ཡང་ན་སྲློག་གམ་རླུང་རྣམས་རློ་རྐྱང་ནས། །རྒྱུ་བ་དབུ་

མར་རློལ་བའམ་འཇུག་པས་སློ། །ཚེ་གཅིག་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་ལ་སེམས་ཀི་

ནི། །ཀུན་རློབ་དློན་དམ་གནས་ལུགས་མངློན་སུམ་དུ། །རློགས་པ་དགློས་ཤིང་ཕ་བ་

གཉུག་མའི་སེམས། །བདེ་ཆེན་ངློ་བློ་བསྐྱེད་དེ་སྟློང་པ་ཉིད། །མངློན་སུམ་རློགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ནི། །ཕི་ནང་ཐབས་ཀིས་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་ལ། །ལྟློས་ཕིར་བ་མེད་ལམ་

ལས་གཞན་ལ་མེད། །གཉུག་མ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་འགྱུར་བ་ལ། །སང་གསུམ་ཡེ་

ཤེས་སྐྱེ་ཚུལ་ཤེས་དགློས་པས། །ཐེག་པ་ཐུན་མློང་བ་མེད་ཐུན་མིན་གི། །མིང་གི་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

རྣམ་གངས་དུ་མ་ཡློད་ན་ཡང་། །རིམ་བཞིན་ཟླ་འློད་ལྟ་བུའི་སང་བ་དང་། །ཉི་འློད་ལྟར་

དུ་གསལ་བར་མཆེད་པ་དང་། །འློད་གསལ་ལ་ཉེ་ཡུལ་མི་གསལ་བར་ཐློབ། །དེ་ཕིར་

སང་མཆེད་ཉེར་ཐློབ་ཅེས་བ་ཞིང་། །ཀུན་རློག་སང་མཆེད་རླུང་བཅས་ཀིས་སྟློང་

པས། །སྟློང་པ་གསུམ་དང་དེ་བཞིན་བདེ་བའི་ཤས། །ཆུང་དང་ཆེ་དང་བར་མར་འཇུག་

པས་ན། །ཆགས་བལ་ཆགས་པ་ཆགས་པ་བར་མར་བཤད། །ལུགས་འབྱུང་སྟློང་པ་

གསུམ་པློ་གང་རུང་ལ། །རང་རྒྱུ་ཀུན་རློག་བཞློན་བཅས་ཐིམ་པ་ལས། །བྱུང་ཞིང་སྟློན་

གནམ་གཡའ་དག་ཟླ་འློད་ཀིས། །ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སངས་སང་བ་ལས། །གཞན་

པའི་གཉིས་སང་རགས་པ་འགག་པ་ཡི། །ཡིད་ཤེས་ལུགས་འབྱུང་སང་བ་དང་པློ་

སྟེ། །དེ་བཞིན་རང་རྒྱུད་སང་མཆེད་རླུང་དང་བཅས། །ཐིམ་ལས་བྱུང་ཞིང་ཉི་འློད་སྲློད་

ཀི་སག །འཐུག་པློས་ཁབ་འདྲའི་སྟློང་སངས་ཞེས་སྦར་ཏེ། །ལུགས་འབྱུང་མཆེད་

ཐློབ་མཚན་ཉིད་ཤེས་པར་བ། །རང་རྒྱུ་མཆེད་ཐློབ་འློད་གསལ་རླུང་བཅས་

ལས། །བྱུང་བའི་ཁད་པར་སྦར་ཞིང་གཞན་སར་ལྟར། །རིམ་བཞིན་ལུགས་ལྡློག་སང་

གསུམ་མཚན་ཉིད་འཇློག །གཞི་ལ་འཆི་དུས་དངློས་དང་གཉིད་དུས་སུ། །ཆ་འདྲ་

འཆར་ཞིང་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་དུས། །མཚན་ཉིད་པ་དང་དེ་སློན་རེས་མཐུན་

འཆར། །རང་བཞིན་རློག་པ་སློ་གསུམ་བཞི་བཅུ་བདུན། །དང་པློ་ཆགས་བལ་རང་

ཡུལ་མི་འདློད་པ། །
༡
ཆེ་

༢
འབིང་

༣
ཆུང་གསུམ་དང་ནི་ཡིད་

༤
འགློ་འློང་། །ཡིད་འློང་དང་བལ་མ་ངན་

སེམས་བྱུང་ཡང་། །
༥
ཆེ་

༦
འབིང་

༧
ཆུང་གསུམ་

༨
ཞི་དང་

༩
རྒློད་པ་དང་། །

༡༠
སྐྲག་དང་

༡༡
ཞེན་པ་

༡༢
ཆེ་

༡༣
འབང་

༡༤
ཆུང་

༡༥
གསུམ་དང་། །

༡༦
འདློད་ཡློན་ལེན་འདློད་ཡིད་གཉིས་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

༡༧
ཟ་བ་དང། །

༡༨
ཟས་

༡༩
སློམ་འདློད་དང་ཚེར་བ་བདེ་སྡུག་དང་། །བཏང་སློམས་

༢༠
ཆེ་

༢༡
འབིང་

༢༢
ཆུང་དང་རིག་པློ་

༢༣
དང་། །རིག་བ་

༢༤
རིག་བེད་

༢༥
གསུམ་ལ་རློག་པ་

གསུམ། །རིག་དང་མི་རིག་སློ་སློ་
༢༦

རློག་པ་དང་། །ངློ་ཚ་
༢༧

ཤེས་དང་སིང་རེ་
༢༨
དམིགས་

༢༩
བར་བརེ། །སྡུག་

༣༠
དང་འཕད་འདློད་དློགས་དང་

༣༡
བསགས་འདློད་

༣༢
དང་། །ཕག་དློག་

༣༣
རྣམས་ནི་སང་བའི་རང་བཞིན་དང་། །

མ་ཐློབ་ཡུལ་ལ་ཆགས་དང་
༡
ཐློབ་ལ་

༢
ཞེན། །དགའ་བ་

༣
ཆེ་

༤
འབིང་

༥
ཆུང་དང་

༦
རངས་དང་

༧
མགུ། །

༨
ངློ་མཚར་

༩
རྒློད་དང་

༡༠
ཚིམ་ཞིང་ངློམས་པ་དང་། །

༡༡
འཁྱུད་དང་

༡༢
འློ་དང་

༡༣
འཇིབ་པ་རྣམས་འདློད་དང་། །

༡༤
བརན་

༡༥
བརློན་

༡༦
ང་རྒྱལ་བ་བ་

༡༧
རློགས་

བེད་འདློད། །
༡༨
དབློག་འདློད་གཞན་འཇློམས་

༡༩
སྟློབས་དང་

༢༠
སྤློ་བ་དང་། །ལྷན་ཅིག་

དྲེགས་པས་མི་དགེར་སྤློད་འདློད་པ། །
༢༡
ཆེ་

༢༢
འབིང་

༢༣
ཆུང་དང་དྲེགས་པའམ་

༢༤
རློད་

འདློད་དང་། །རེ་འདློད་
༢༥

སེག་དང་
༢༦

ཞེ་འགས་
༢༧

དགེ་ལ་རློལ། །ཚིག་གསལ་
༢༨
གློ་

འདློད་
༢༩

བདེན་དང་
༣༠

མི་བདེན་སྨྲ། །
༣༡

ཡིད་མ་ངེས་པར་བརན་དང་
༣༢

ཡུལ་མི་

ལེན། །
༣༣

སྦིན་དང་
༣༤

ལེ་ལློ་ཅན་བསྐུལ་
༣༥

དཔའ་བར་འདློད། །
༣༦

ངློ་ཚ་མེད་དང་
༣༧

སྒྱུ་

དང་
༣༨

ལྟ་ངན་གདུག །
༣༩

མི་བསྲུན་མཐློ་འཚམས་པ་དང་
༤༠

ག་གྱུ་སྟེ། །མཆེད་པའི་རང་

བཞིན་བཞི་བཅུ་དེ་བཞིན་དུ། །
༡
ཡུལ་ལ་འདློད་དང་མི་འདློད་བར་མ་དང་། །

༢
བརེད་ངེས་

༣
འཁྲུལ་དང་

༤
སྨྲར་

མི་འདློད་པ་དང་། །
༥
སྐྱློ་དང་

༦
ལེ་ལློ་

༧
ཐེ་ཚོམ་ཉེར་ཐློབ་ཀི། །རང་བཞིན་རློག་པ་བདུན་

ཏེ་དེ་དག་ཀང་། །དགེ་དང་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་ཅི་རིགས། །སྐྱེ་ཚེ་སང་བའི་རེས་

དང་ཐིམ་ཚེ་སློན། །ཕ་རིམ་ནས་སྐྱེ་རགས་ནས་ཕ་རུ་ཐིམ། །ས་མཚམས་སློབ་མཐའི་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

འློད་གསལ་ས་ལློགས་པར། །རློག་པ་ཚན་པ་གསུམ་པློས་སང་བ་གསུམ། །ངློ་བློ་ཐ་

དད་སློ་ནས་མཚོན་བེད་པས། །མཚན་ཉིད་ཡིན་ཕིར་རང་བཞིན་ཞེས་བ་ཞིང་། །སང་

གསུམ་ངློ་བློ་མངློན་སུམ་ངེས་ནུས་པའི། །ལམ་དུ་མ་སེབ་གང་ཟག་ལ་མཚོན་

དགློས། །མཚོན་ཚུལ་རང་བཞིན་རློག་པ་ཚན་གསུམ་ལ། །རླུང་གི་གཡློ་བ་ཆེ་ཆུང་

བར་མ་གསུམ། །ཡློད་པས་དེ་བསྐྱེད་སང་གསུམ་རླུང་ལ་ཡང་། །ཆེ་ཆུང་བར་མ་

གསུམ་དུ་ཡློད་པར་དཔློག །དེ་ཕིར་ལུགས་ལྡློག་རང་བཞིན་ཚན་གསུམ་པློ། །སང་བ་

གསུམ་གི་འབས་བུར་མཚུངས་པ་ལ། །རང་རང་ལག་རེས་མི་འདྲ་གློང་བཞིན་

འཇློག །སང་གསུམ་ཐབས་མཁས་ལམ་གིས་མ་ཟིན་པས། །རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་

བསྐྱེད་ཅིང་དེ་ལས་ཀང་། །འཇིག་ལྟ་ལ་སློགས་ཉློན་མློངས་གཞན་རྣམས་སྐྱེ། །དེ་

ཡིས་ལས་བསགས་འཁློར་བར་སྡུག་བསལ་མློང་། །

སང་གསུམ་ལམ་གི་ངློ་བློར་བསྐྱེད་པ་ཡིས། །འློད་གསལ་བཞློན་པར་བཅས་

ལས་སྐུ་གཉིས་འགྲུབ། །སིང་གའི་ར་མདུད་རློར་བཟླས་ཀིས་གློལ་ནས། །ར་བའི་རླུང་

བཞི་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ལ། །སྡུད་ནུས་མཚམས་ནས་སེམས་དབེན་རློགས་པ་

འདྲེན། །ནང་རྐྱེན་ཁབ་བེད་ལ་དམིགས་རློར་བཟླས་དང་། །རིལ་འཛིན་རེས་གཞིག་

སྡུད་རིམ་རྣལ་འབློར་བསློམ། །ཕི་རྐྱེན་ལས་རྒྱར་མཉམ་པར་སྦར་བ་དགློས། །དབང་

དང་བསྐྱེད་རིམ་ལུས་དབེན་སློགས་ཀི་ཚེ། །ལས་རྒྱ་བསྟེན་པ་སློང་ཡང་འབྱུང་ལྡློག་

གི །དགའ་བཞི་ཙམ་དང་འདིར་ནི་སྟློང་པ་གསུམ། །དགའ་བཞིའི་ངློ་བློར་འདྲེན་པའི་

ཆེད་ཡིན་པས། །དགློས་པ་མི་འདྲ་འདིར་ཡང་ལན་གཅིག་ཙམ། །ལྷན་སྐྱེས་མཚོན་

རེས་ཡེ་རྒྱ་བསྟེན་པས་འགྲུབ། །སབས་འདིར་རླུང་དང་བང་སེམས་སྟློད་སད་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ནས། །བསྡུས་པའི་ལུགས་འབྱུང་དགའ་བ་བཞི་པློ་ལས། །འློད་གསལ་ངློ་བློའི་ལུགས་

ལྡློག་དགའ་བ་བཞི། །གཙོ་བློར་མི་འཇློག་རླུང་ཐིམ་གེགས་བེད་ཕིར། །

༼ཕག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་སློགས་བཞི།༽

ཕག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་སློགས་བཞི་དང་ནི། །ལྷན་སྐྱེས་ཞིང་སྐྱེས་སགས་སྐྱེས་ཕློ་

ཉ་གསུམ། །རིམ་བཞིན་ཟུང་འཇུག་རློགས་པ་ལ་གནས་དང་། །དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་

ཅི་རིགས་ལ་གནས་དང་། །བསྐྱེད་རིམ་རློགས་པར་གནས་པའི་ཕག་རྒྱའློ། །སྟློང་

གསུམ་ཡེ་ཤེས་བདེ་ཆེན་ངློར་བསྐྱེད་དེ། །སང་ངློར་དཀར་དམར་ནག་པའི་སང་འབྱུང་

ཡང་། །ངེས་ངློར་སྟློང་ཉིད་འཛིན་སྟངས་རེ་གཅིག་བསློམ། །དེ་ལྟའི་སྟློང་གསུམ་ཁད་

པར་ཉེར་ཐློབ་སབས། །དྲན་པ་ཉམས་ཕུལ་ཅི་ཙམ་ཆེ་བ་བཞིན། །འློད་གསལ་དྭངས་

ཤིང་འཐུག་ལ་ཡུན་རིང་འདྲེན། །སེམས་དབེན་མན་ཆད་འློད་གསལ་ཉེར་ཐློབ་

ཏུ། །བསྡུས་ནས་སྟློང་པ་གསུམ་དུ་གཏན་ལ་འབེབས། །བདེན་གཉིས་སློ་སློ་བ་དང་

དབེར་མེད་ཀི། །རློགས་རིམ་གཉིས་ལས་དང་པློ་སྒྱུ་ལུས་ལ། །བསྐྱེད་རིམ་མཐར་

ཕིན་དབེན་གསུམ་ཉམས་འློག་ཚུད། །རྒྱུད་སེ་བཞིར་སྦངས་བདེན་གཉིས་རློགས་

རིམ་ལ། །ལྷག་པར་མློས་པའི་སློབ་མས་བ་མ་ལ། །ཕི་ནང་གསང་མཆློད་བསྟློད་ཅིང་

གསློལ་བཏབ་ནས། །སྒྱུ་ལུས་གདམས་པ་འཆད་སློགས་ཕག་ལེན་བཞིན། །བསྐྱེད་

རིམ་ལུས་དབེན་སབས་སུ་མློས་ཙམ་ལས། །ལྷ་སྐུ་དངློས་མེད་མློས་གཞིའང་འབྱུང་

ལུས་ཙམ། །དབེན་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན། །རླུང་རྣམས་ལས་རུང་ཙམ་

དང་རང་བཞིན་གི། །རློག་པས་སྟློང་པའི་སང་བ་ཙམ་ལས་མེད། །གནད་འདི་མ་རེད་

མཆློག་འགྲུབ་མི་སྲིད་ཅིང་། །ལམ་འདི་གྲུབ་ན་ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་འཐློབ། །ཐེག་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

འདིའི་མྱུར་ཁད་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དང་། །སྒྱུ་ལུས་གཉིས་ལས་ཕི་མ་རློགས་དཀའ་

ཞིང་། །ལམ་གཞན་ལ་ཡང་མན་ངག་འཁེར་ཤེས་དགློས། །གཞི་ལ་འཆི་བ་འློད་

གསལ་རླུང་སེམས་ལས། །བར་དློ་བངས་ཏེ་འཁློར་བར་ཉིང་མཚམས་སྦློར། །ཐབས་

མཁས་ཀིས་ཟིན་ཕ་བའི་རླུང་སེམས་དེའི། །རྣམ་འཕྲུལ་ལམ་དང་འབས་བུའི་སྐུ་

གསུམ་འགྱུར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རགས་པ་གནས་སབས་དང་། །ཕ་བ་གཉུག་

མའི་ལུས་གཉིས་ས་མ་ནི། །འདློར་ལེན་བེད་ཅིང་ཕི་མ་དེ་ལས་ལྡློག །གཞི་ཡི་རགས་

དང་ཕ་བའི་ལུས་སེམས་གཉིས། །གཅིག་གིས་བ་བ་བེད་ཚེ་གཅིག་ཤློས་

གཉིས། །བག་ལ་ཞ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡི། །རླུང་སེམས་ཚོགས་ཙམ་གདགས་གཞི་ཕ་

མློ་རུ། །བས་ནས་གཉུག་མའི་གང་ཟག་འཇློག་པར་གསུངས། །ཕ་བའི་རླུང་སེམས་

བཞིན་ལག་རྣམ་ཅན་དུ། །ལངས་པ་གཞི་ལའང་ཡློད་དེ་རི་ལམ་ལུས། །ཁད་པར་ཅན་

དང་བར་དློའི་ལུས་ལྟ་བུ། །

༼དེས་ན་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི།༽

དེས་ན་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་ནི། །མི་ཤིགས་སྲློག་འཛིན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་

ཉིད། །སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་ལ་བསློམ་པས་ལུས་ཕ་རགས། །འབེད་ནུས་དགློས་ཏེ་བར་དློ་

འགྲུབ་ལ་ཡང་། །ལས་ཉློན་དབང་གིས་ཕ་རགས་འབེད་དགློས་ཕིར། །གློང་འཇུག་

སློགས་ཀིས་ཕ་རགས་འབེད་ནུས་ཀང་། །ཡིད་ངློའི་ལྷ་སྐུ་ཙམ་སྟེ་རློར་བཟླས་

ཀིས། །རླུང་སེམས་ཙམ་ཉིད་ལྷ་སྐུར་འགྲུབ་པས་མཆློག །ཕི་ནང་སྲློག་རློལ་ལ་བརེན་

ཀུན་རློག་རླུང་། །འཆི་རིམ་ཇི་བཞིན་སིང་གར་ཐིམ་པ་ཡི། །སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་

དཔེ་ཡི་འློད་གསལ་གི། །བཞློན་པའི་རླུང་གིས་ཉེར་ལེན་སེམས་ཀིས་རྐྱེན། །བས་པ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ལ་བརེན་ཕུང་པློ་རིང་བ་ལས། །གློ་ས་ལློགས་སུ་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དེ། །ཁད་པར་བཅློ་

ལྔར་ལྡན་ཏེ་སར་བཤད་པའི། །རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་
༡
རྒྱུའི་ཁད་པར། །དེ་ཡི་

ལུགས་ལྡློག་ཉེར་ཐློབ་དང་མཉམ་དུ། །
༢
གྲུབ་པ་དུས་དང་རྣལ་འབློར་བཞེད་དབང་

གིས། །དྷཱུ་ཏཱིའི་དབུས་ཀི་ཐིག་ལེའི་ཕི་དང་ནང་། །ཅི་རིགས་པར་
༣
ལྡང་གནས་ཀི་ཁད་

པར་ཏེ། །འདི་ལ་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་དུ་མ་ཡློད། །རླུང་སེམས་ཙམ་ལུས་དྭངས་

ཤིང་ཐློགས་མེད་པ། །
༤
ངློ་བློ་དང་ནི་སྒྲུབ་གཞིའི་རང་མདློག་ལྟར། །དཀར་བ་

༥
ཁ་དློག་

སློ་སློའི་ཞལ་ཕག་སློགས། །
༦
དབིབས་དང་སྒྱུ་ལུས་མ་ཐློབ་སློ་སྐྱེ་ཡིས། །མངློན་སུམ་

མི་མཐློང་
༧
མཐློང་ཚུལ་ཁད་པར་དང་། །འཇིག་རེན་

༨
གངས་མེད་སང་བའི་འློད་ཟེར་

དང་། །དབང་ཤེས་ཡན་ལག་རླུང་ལྔའི་
༩
ལློངས་སྤློད་ལྡན། །འློད་གསལ་ངང་ནས་

༡༠
འཕེན་པའི་སྟློབས་ཀིས་འགྲུབ། །མཚན་དཔེ་ནམ་མཁའ་མཛོད་བརེས་སངས་རྒྱས་

ལས། །དབང་ཐློབ་ཚེ་འདིར་
༡༡
འཚང་རྒྱ་ཡློན་ཏན་ཁད། །སྒྱུ་སློགས་བཅུ་གཉིས་ཀིས་

མཚོན་
༡༢
དཔེའི་ཁད་པར། །བདག་བིན་རླབས་དང་ཀུན་རློབ་བདེན་པ་དང་། །རློ་རེའི་

སྐུ་སློགས་ཀིས་བརློད་
༡༣

རྣམ་གངས་ཁད། །བདག་གི་གདགས་གཞི་ཕ་བའི་རླུང་

སེམས་ཉིད། །ལྷ་སྐུར་བིན་གིས་བརླབས་པས་དེ་ལྟར་དུ། །བརློད་སློགས་
༡༤

ངེས་པའི་

ཚིག་དང་ལུས་དེ་ཉིད། །གྲུབ་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་བར་གནས་ཤིང་། །དེ་ནས་

མཁའ་ལ་འཇའ་བཞིན་དག་འགྱུར་བ། །
༡༥
ཡུན་ཚད་ཁད་པར་རྣམས་ཏེ་དེ་དག་ལས། །

༼དཔེ་ཡིས་མཚོན་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་ལུས་ཚུལ།༽

དཔེ་ཡིས་མཚོན་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་ལུས་དེ་ནི། །ཡན་ལག་ཉིང་ལག་དབང་པློ་ཀུན་

ཚང་ཡང་། །རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་མེད་པ་
༡
སྒྱུ་མ་བཞིན། །གདུལ་བ་གར་ཡློད་ཁབ་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

པས་
༢
ཆུ་ཟླ་འདྲ། །ཤ་རུས་སློགས་བལ་གིབ་མའམ་

༣
མིག་ཡློར་བཞིན། །སད་ཅིག་

གཡློ་བར་སང་བ་
༤
སིག་རྒྱུ་བཞིན། །རགས་པའི་ལུས་ལས་ཟུར་དུ་ཕེ་བ་ཡི། །རླུང་

སེམས་ཙམ་ལུས་
༥
རི་ལམ་ལུས་ལྟ་བུ། །རྣམ་སིན་ལུས་དང་རྒྱུད་གཅིག་གཏློགས་ན་

ཡང་། །གཞན་དུ་སང་བ་
༦
བག་ཆ་ལྟ་བུ་དང་། །རེན་དང་བརེན་པ་མཉམ་རློགས་

༧
དྲི་

ཟའི་གློང་། །གཅིག་དང་དུ་མར་སང་བ་
༨
མིག་འཕྲུལ་འདྲ། །ཐློགས་མེད་ཁ་དློག་མ་

འདྲེས་
༩
འཇའ་ཚོན་བཞིན། །རྣམ་སིན་ཕུང་བློའི་ནང་གནས་

༡༠
སྤིན་གསེབ་གློག། །སྟློང་

ལས་ཐློལ་གིས་བྱུང་བ་
༡༡
ཆུ་བུར་འདྲ། །ཡན་ལག་སློགས་རློགས་

༡༢
མེ་ལློང་གཟུགས་

བརན་བཞིན། །

དེ་དག་སློབ་པའི་སྒྱུ་ལུས་མཚོན་ཚུལ་ཏེ། །མི་སློབ་ལ་སྦློར་དྲུག་པ་བཅུ་བའི་

དཔེ། །དེ་ཡི་སབས་བསྟུན་སྦློར་བར་གསལ་སྒློན་གསུངས། །ལུས་རིང་འབེལ་བ་ཆད་

ཀང་འཇུག་སྲིད་ཕིར། །དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལ་ཡང་སྦློར་ཚུལ་དཔད། །དེ་དང་འབེལ་

བར་བསྲེ་བའི་གདམས་པ་ལ། །རི་ལམ་གདམས་པའི་ཁུངས་སུ་སྤློད་བསྡུས་

ལས། །དྲིས་ལན་ཚུལ་གིས་གསུངས་པའི་དློན་དྲིལ་ན། །གཉིད་དུས་རགས་པ་ཉེར་

ལྔ་སང་མཆེད་བཅས། །རིམ་བཞིན་སྟློང་ཆེན་ཉེར་ཐློབ་ཏུ་འདུས་ཤིང་། །དེ་ཡང་སིང་

གར་འདུས་པས་གཉིད་འཐུག་རིང་། །གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་བཞློན་པའི་རླུང་གཡློས་

ཏེ། །རི་ལམ་ལུས་ཀིས་ཡུལ་གཞན་ཕིན་ནས་ཀང་། །ས་མའི་ལུས་དང་འབེལ་བ་མ་

ཆད་པས། །སར་ཡང་འཇུག་ཅིང་སད་རི་རྒྱུད་གཅིག་པས། །རི་ལམ་བཟང་ངན་

འབས་བུ་སད་དུས་མློང་། །སད་རི་བདེན་རྫུན་ཁད་མེད་སྒྱུ་འདྲར་མཚུངས། །བསྲེ་བ་

དངློས་ལ་གཞི་དང་བསྐྱེད་རིམ་པའི། །ལློངས་སྐུར་ཆློས་སྐུ་སློན་དུ་འགློ་དགློས་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

བཞིན། །རི་ལམ་ལུས་ལའང་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ནི། །སློན་དུ་འགློ་བ་དགློས་ཕིར་

རི་ལམ་གི། །བསྲེ་བའི་སློན་དུ་གཉིད་ཀི་བསྲེ་བ་བསློམ། །གཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

རླུང་དབུ་མར། །ཐིམ་དང་མ་ཐིམ་གཉིས་ལས་ས་མ་ནི། །ས་བུག་རྒྱུ་བ་ཆད་ཅིང་སྟློང་

པ་བཞི། །མློང་སྟློབས་ངེས་ནུས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དངློས། །དེ་བསྐྱེད་ཐབས་ནི་

གཉིད་དང་སར་བཤད་པའི། །སྲློག་རློལ་གསུམ་ལས་དང་པློ་གཉིས་བསློམ་

པ། །སྦྲགས་ཏེ་སྟློང་བཞི་དྲངས་ནས་བདེ་སྟློང་སྦློར། །གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འདུན་

སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པར། །གཉིད་དུས་སྟློང་བཞི་འདྲེན་པའི་འདུན་པ་སྦངས། །སིང་

གར་དམིགས་རེན་གསལ་བར་སེམས་བཟུང་ནས། །གཉིད་དུ་འགློ་བ་གློམས་པས་

ངེས་ནུས་འགྱུར། །

ཆེས་འཐུག་གཏན་མི་འབྱུང་དང་མང་སད་པའི། །འཐུག་འབམས་སྟློང་

འབམས་སད་འབམས་གེགས་སེལ་དགློས། །ཐབས་མཁས་ལམ་གིས་ཟིན་པས་

ཆེས་མྱུར་ཞིང་། །སད་པའི་དུས་ཀི་སྟློང་བཞིའི་རློགས་པ་འཕེལ། །འཆི་དུས་སྟློང་བཞི་

ངེས་ནས་དགེ་སྦློར་ནུས། །དེ་དག་ཆེད་དུ་གཉིད་ཀི་བསྲེ་བ་བསློམ། །རི་ལམ་རླུང་

སྟློབས་འཛིན་ལ་རླུང་དབུ་མར། །ཐིམ་པའི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་བཞློན་པའི་

རླུང་། །གཡློ་བར་རློམ་དང་གཡློས་པའང་ངེས་པའི་སྟེང་། །རི་ལམ་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བའི་

འཕེན་པ་བཅས། །ལྷ་སྐུར་ལྡང་ནུས་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པར། །སང་བ་རི་ལམ་

ལྟ་བུར་བལྟ་བ་དང་། །རི་ལམ་འཛིན་པའི་འཕེན་པ་རྒྱུན་ཆགས་དང་། །གཉིད་དུ་འགློ་

ཁར་མགིན་པའི་ར་འཁློར་དབུས། །དམིགས་རེན་ཕ་བར་སེམས་བཟུང་སྟློབས་ཀིས་

འཛིན། །འཆི་དང་བར་དློའི་བསྲེ་བར་གཉིས་ཡློད་པའི། །དང་པློ་ཚེ་འདིར་སེམས་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

དབེན་རློགས་ཐློབ་ཅིང་། །སྤློད་པ་མ་བྱུང་བར་དློར་འཚང་རྒྱ་དེས། །འཆི་ཚེ་རློར་

བཟླས་རིལ་འཛིན་རེས་གཞིག་གི །སྡུད་རིམ་གང་རུང་བས་པས་འཆི་བ་དང་། །ལམ་

གི་འློད་གསལ་བསྲེས་ནས་འློད་གསལ་དེས། །སྤློད་པའི་དློད་ཐུབ་དེ་ཡི་རླུང་སེམས་

ལས། །སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་རགས་པའི་ལུས་བཟུང་ནས། །རེན་དེར་འཚང་རྒྱ་བར་དློར་

འཚང་རྒྱའི་ཚུལ། །དབང་ཐློབ་དམ་བསྲུང་ལམ་མ་བསློམ་པ་འམ། །བསློམ་ཀང་བསྐྱེད་

རིམ་ལུས་དབེན་ངག་དབེན་གསུམ། །གང་རུང་ཐློབ་ལ་སེམས་དབེན་མ་ཐློབ་

པས། །བསྲེ་བའི་སློ་ནས་སྐྱེ་གནས་མཆློག་བཟུང་སྟེ། །སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འཚང་རྒྱ་དེ་

ལྟ་བུའི། །བསྲེ་བ་བསྡུ་ན་སྐུ་གསུམ་བསྲེ་བ་གསུམ། །ཕེ་ན་སད་གཉིད་འཆི་དུས་བསྲེ་

བ་དགུ །རློགས་པའི་མཐློ་དམན་དང་བསྟུན་ཉམས་སུ་ལེན། །

གློང་འློག་སློ་སློའི་དམིགས་རིམ་ཞིབ་པར་ནི། །ཁིད་ཡིག་རྣམས་དང་བ་མའི་

ཞལ་ལས་ཤེས། །མདློ་ལམ་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་ཀི་དློད། །རིམ་པ་གསུམ་

གི་སྒྱུ་ལུས་སློན་སློང་ནས། །དློན་གི་འློད་གསལ་ཉློན་སྒིབ་ཀུན་ལྷན་གཉིས། །ཅིག་

ཆར་སློང་བའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་གྱུར། །སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་བཅུག་པའི་ཕ་བའི་

རླུང་། །ཟག་མེད་རླུང་གྱུར་གཟུགས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་བེད། །དེ་འདྲའི་སེམས་དེ་ཟག་

མེད་སེམས་གྱུར་ནས། །ཆློས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་བེད་ཅིང་དེ་འདྲའི་ལམ། །ཆིག་དྲིལ་

བསྐྱངས་པས་ཤེས་སྒིབ་ཕ་མློ་ཡང་། །སློང་ལ་མྱུར་ཞིང་མཉམ་བཞག་རྒྱུན་རིང་

ཡང་། །རེས་ཐློབ་བསློད་ནམས་ཚོགས་ལ་བསྐུལ་མི་དགློས། །འློད་གསལ་གདམས་

པ་ཉན་ཚེ་སློབ་དཔློན་ལ། །ཕི་ནང་གསང་མཆློད་མཚན་ཕེད་ཤེར་དབང་དངློས། །ཐློ་

རངས་གསློལ་བཏབ་འློད་གསལ་གདམས་པ་འབློགས། །ཟླ་ཉི་སྲློད་ཀི་སག་འདས་ཐློ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

རངས་དུས། །མངློན་དུ་བས་པའི་ལྡློག་ཆས་ཕིའི་མངློན་བང་། །སང་མཆེད་ཐློབ་

གསུམ་འདས་དུས་མངློན་བས་པའི། །ལྡློག་པས་ནང་གི་མངློན་བང་ཆུབ་ཏུ་འཇློག །སྒྱུ་

ལུས་པ་དེས་འློད་གསལ་བསྐྱེད་ཕིར་དུ། །ལུས་ཙམ་རིལ་བློར་སྡུད་པའི་རིལ་འཛིན་

དང་། །སློད་བཅུད་བསྡུས་རེས་རང་ལུས་འློད་གསལ་དུ། །གཞིག་པའི་བསམ་གཏན་

གཉིས་དང་རང་ཉིད་ཀི། །སློ་གསུམ་འགློ་བ་ཀུན་གི་སློ་གསུམ་དང་། །དབེར་མེད་

སེམས་དཔའ་དགུ་བརེགས་རྣལ་འབློར་སློགས། །ཕི་ནང་ཐབས་ཀིས་འློད་གསལ་

མངློན་དུ་བེད། །དེ་ཚེ་མ་དག་སྒྱུ་ལུས་འགག་པ་དང་། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་

མངློན་སུམ་རློགས། །བ་མེད་མཐློང་ལམ་དང་ནི་ས་དང་པློ། །ཐློབ་དང་བདེན་འཛིན་

ཀུན་ལྷན་དངློས་གཉེན་གིས། །བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེས་རྣམས་དུས་མཉམ་འབྱུང་། །

དེ་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་རྣམས། །ཐློག་མར་ཐློབ་པའི་དུས་ལ་ཐློ་

རངས་དགློས། །འློད་གསལ་མངློན་བེད་ཙམ་ལ་དུས་མ་ངེས། །ཕར་ཕིན་རང་ལམ་

ཙམ་གིས་སང་གསུམ་གི། །གཉིས་སང་ཕ་མློ་སློང་བར་མི་ནུས་ལ། །མ་རིག་བག་

ཆགས་སས་བསྐྱེད་ཡིད་ལུས་ཀིས། །གཟུགས་སྐུའི་ཉེར་ལེན་རྒྱུ་ཡང་མི་ནུས་

པས། །ཤེས་སྒིབ་ཕ་མློ་སློང་དང་ཟག་མེད་ཀི། །རླུང་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པ་

ནི། །དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ལྟློས་དེའི་ཕིར་ན། །མདློ་ལམ་ས་བཅུའི་སྲིད་པ་ཐ་མ་

བ། །རིམ་པ་འདི་ནས་འཇུག་དགློས་དེའི་ཚུལ་ནི། །རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་མི་གཡློའི་ཏིང་

འཛིན་ལས། །ཕློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བས་སེ་གློལ་སྒས་བསངས་ཏེ། །མཚན་ཕེད་ཤེར་

དབང་དངློས་བསྐུར་འློད་གསལ་བསྐྱེད། །དེ་ལས་དག་པའི་སྒྱུ་མར་བཞེངས་པ་

ན། །ཟུང་འཇུག་གདམས་པ་བསྟན་ནས་ཚིག་དབང་བསྐུར། །ཐློ་རངས་མི་སློབ་ཟུང་
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འཇུག་ཐློབ་པའི་ཚུལ། །བསྟན་བཞིན་གཞན་ལའང་གློ་བར་བ་བར་གསུངས། །དེ་འདྲ་

རང་ལམ་དློར་ནས་སགས་ལམ་ལ། །ཞུགས་པ་མ་ཡིན་སློན་པ་བཏབ་པ་ཙམ། །བུམ་

གསང་མ་སློང་ཤེར་དབང་བསྐུར་བ་དང་། །བསྐྱེད་རིམ་མ་སློང་རློགས་རིམ་ཐློབ་པ་

དང་། །འློད་ཟུང་ཐློབ་ལ་རིམ་པ་དང་པློ་གསུམ། །སློན་དུ་འགློ་མི་དགློས་རྣམས་འདིའི་

དམིགས་བསལ། །

༼བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་རློགས་རིམ་འགྲུབ་ཚུལ།༽

བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་རློགས་རིམ་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། །འློད་གསལ་དེ་ཡི་རླུང་

གི་ཉེར་ལེན་ལས། །སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་ཚེ་ཟུང་འཇུག་ཐློག་མར་ཐློབ། །དེ་ཚེ་ཉློན་སྒྲུབ་

སངས་པའི་རྣམ་གློལ་ལམ། །ཐློབ་དང་རྒྱུད་ལྡན་གང་ཟག་དག་བཅློམ་འགྱུར། །འཁློར་

བ་ཇི་སྲིད་རིགས་འདྲ་མི་འཆད་པའི། །རློ་རེའི་སྐུ་དངློས་ཐློབ་རྣམས་དུས་མཉམ་

འབྱུང་། །ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་ཉློན་སྒྲུབ་སངས་པ་དང་། །དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཟུང་དུ་

འཇུག་པས་ན། །སངས་པ་ཟུང་འཇུག་ཅེས་བ་དེ་ཉིད་ཀིས། །སར་ཡང་དློན་གི་འློད་

གསལ་མངློན་བས་ཚེ། །སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུས་གཅིག་ཚོགས་པ་ཡི། །རློགས་པ་

ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ཅིང་དེ་ལྟ་བུའི། །རིམ་གཉིས་ལམ་གི་བློགས་འབིན་སྤློད་པ་ནི། །ལམ་

འདིའི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལ། །ཞུ་བདེ་འདྲེན་ཕིར་བང་སེམས་རྒྱས་དགློས་

ཤིང་། །དེ་ལ་ཕི་ནང་འདློད་ཡློན་ལློངས་སྤློད་དགློས། །དེ་ཕིར་ཟབ་མློར་མློས་ལ་

ཆགས་བཅས་བསྟན། །ཆགས་སང་ལམ་བེད་ཡློད་ལ་གཏི་མུག་ཀང་། །ཉློན་མློངས་

གཞན་དང་མཚུངས་ལྡན་འཇུག་པའི་ཕིར། །དེ་དག་ལམ་བེད་སློ་ནས་བཏགས་སུ་

རུང་། །ཆགས་སང་གནང་ཡང་གཏི་མུག་དེ་དག་དང་། །མཚུངས་ལྡན་འབྱུང་བས་ཉློན་
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མློངས་གཞན་གནང་བའི། །ཞར་བྱུང་མ་གཏློགས་སློས་སུ་གནང་བ་མེད། །འདློད་

ཆགས་ལས་སྐྱེས་བདེ་སྟློང་ཡེ་ཤེས་ཀིས། །ཆགས་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བས་

སློང་མིན་ཡང་། །དེ་རྒྱུ་བདེན་འཛིན་ཟད་པར་བས་པ་ཡིས། །འབས་བུ་འདློད་ཆགས་

ཟད་པར་བེད་པ་སྟེ། །ཤིང་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲིན་བུས་ཤིང་ཟད་བཞིན། །ལམ་དུ་བེད་

རྒྱུ་འདློད་ཆགས་དངློས་ཡིན་ཀང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པས་ཟིན་དང་མ་ཟིན་

ལས། །ཐར་དང་འཁློར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཀེ་ཏ་ཀའི། །མེ་ཏློག་སློས་གང་དང་ནི་གང་

ཕལ་གིས། །ཟློས་པའི་བྲུན་རྣམས་རིམ་བཞིན་ག་རི་དང་། །ལྕི་བར་འགྱུར་བའི་དཔེ་

དང་སྦར་ནས་གསུངས། །རེན་གི་སློ་ནས་རིམ་གཉིས་སྤློད་པ་གཉིས། །རེ་རེ་ལ་ཡང་

སྤློས་བཅས་ལ་སློགས་གསུམ། །

དུས་ཀི་སློ་ནས་དབང་དང་ལམ་དུས་གཉིས། །ཕི་མར་སར་མེད་གསར་དུ་

ཐློབ་ཕིར་དང་། །ཐློབ་ཟིན་བློགས་འབིན་གཉིས་དང་ཕི་མ་ལ། །བསྐྱེད་རིམ་པ་ཡིས་

ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་ཕིར། །སེམས་དབེན་པ་ཡིས་སྒྱུ་ལུས་སྒྱུ་ལུས་པས། །རིམ་པ་

བཞི་པ་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ཕིར་བེད་རྣམས་

ཡློད། །ལས་རྒྱ་འདྲ་འབག་ཆས་གློས་སློགས་ཡློད་ཅིང་། །བར་དང་བར་ཡི་ལན་

སློགས་དང་བཅས་པ། །སྤློས་བཅས་སྤློད་དང་ལས་རྒྱ་སློགས་ཡློད་ལ། །བར་སློགས་

དང་བལ་སྤློས་མེད་སྤློད་པ་སྟེ། །འདི་ལ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་གསུམ་དུ་ཡློད། །དེ་

དག་ཚེ་ན་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ། །སྤད་དེ་བདེ་སྟློང་ཏིང་འཛིན་རེ་གཅིག་

བསློམ། །ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་སྤློད་པ་བེད་པ་བློ། །རྒྱལ་སྲིད་སློགས་དང་ཐུན་མློང་

དངློས་གྲུབ་ཀང་། །དློན་དུ་མི་གཉེར་ཡློ་བད་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ། །རང་དློན་མི་འཆང་
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རློགས་རིམ་རྣལ་འབློར་བས། །བྷུ་སུ་ཀུ་ཡི་སྒས་བསྟན་ཟ་ཉལ་དང་། །བཤང་གཅིར་

འགློ་ལས་བ་བ་གཞན་ཀུན་སངས། །སིང་ག་ནས་བྱུང་ཡེ་རྒྱར་སློམས་འཇུག་

ཅིང་། །གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ཉིན་མཚན་ཁློར་ཡུག་སྐྱློང་། །

དེ་ལྟར་རིམ་གཉིས་བློགས་འབིན་སྤློད་པར་བཅས། །བསབས་པའི་འབས་བུ་

མཆློག་ཐུན་དངློས་གྲུབ་གཉིས། །ཁད་པར་སར་བཤད་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

པས། །སྤློད་པ་རྣམ་གསུམ་ཅི་རིགས་སྤློད་བེད་ཅིང་། །མཉམ་རེས་དགེ་སྦློར་

བསྐྱངས་པས་འབས་བུ་ཡི། །མཚན་མ་དབང་ཕྱུག་ཡློན་ཏན་སློགས་ཐློབ་ནས། །ཐློ་

རངས་ཕི་ནང་ཐབས་ཀིས་དྲངས་པ་ཡི། །རྒྱུན་མཐའི་འློད་གསལ་སད་ཅིག་དང་པློ་

དེས། །ཤེས་སྒིབ་ཕ་ཞིང་ཕ་བའི་དངློས་གཉེན་བེད། །སད་ཅིག་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་

ཆློས་ཀི་སྐུ། །ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དང་ཟུང་འཇུག་པའི། །ཁ་སྦློར་ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་སྐུ་ཐློབ་སྟེ། །སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཐེར་འབུམ་འགེད་པ་སློགས། །སྐུ་བཞིའི་གློ་

འཕང་ཅིག་ཆར་མངློན་གྱུར་ཏེ། །དག་པ་གཉིས་ལྡན་དབིངས་ལས་གཡློ་མེད་

པར། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་འགློ་བའི་དློན་ལ་གཞློལ། །རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་ས་ལམ་

འབེད་ཚུལ་ནི། །ས་ཡི་འཇློག་ཚུལ་རྒྱུད་ལས་མང་གསུངས་ཀང་། །རང་ལུགས་ཨ་

བྷྱའི་ཞབས་ཀི་བཞེད་པ་ལྟར། །འཕགས་པ་སློབ་པའི་ས་དགུ་བཅུ་པ་ལ། །བཅུ་པ་ཙམ་

དང་དེ་ཡི་ཁད་པར་ལམ། །དེ་ཡི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་བཅས། །ཕི་མ་གཉིས་

ལ་དཔེ་མེད་ས་དང་ནི། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་ས་ཞེས་བ་བར་གསུངས། །དེ་སྟེང་ཀུན་ཏུ་

འློད་དེ་བཅུ་གསུམ་དང་། །མློས་སྤློད་ས་བསན་བཅུ་བཞིར་གསུངས་པའང་ཡློད། །

རིམ་པ་བཞི་པའི་འློད་གསལ་ལས་དང་པློས། །ཉློན་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

སངས་བས་ཏེ། །སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སློམ་ལམ་ས་དགུ་བློ། །བདེ་སྟློང་ཡེ་ཤེས་ཆུང་

འབིང་ཆེ་བ་དགུས། །ཤེས་སྒིབ་སློར་དགུ་ཕེ་ནས་སློང་བ་འམ། །ཅིག་ཆར་སློང་བའི་

བཞེད་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡློད། །

གཞན་ཡང་དབང་ལ་ས་རུ་འཇློག་ཚུལ་དང་། །དབེ་བསྡུའི་དབང་གིས་རྣམ་

གངས་མང་གསུངས་ཤིང་། །དློད་ཐུབ་སྦར་ན་ཐློག་མར་སིན་བེད་དུ། །བསློམ་པའི་

བསྐྱེད་རིམ་ས་བདུན་མན་དང་སྦློར། །བསྐྱེད་རིམ་ཕ་རགས་མཐར་ཕིན་ས་བརྒྱད་

པ། །སློད་བཅུད་དག་པའི་རྣམ་རློལ་ཏུ་བལྟ་བས། །ཞིང་དག་སྦློར་བར་ཆློས་མཐུན་སློ་

ནས་སྦར། །ངག་དབེན་ངག་གི་ར་བ་རླུང་དུལ་བས། །དགུ་བར་སློ་རིག་ཐློབ་དང་ཆློས་

མཐུན་སྦར། །སེམས་དབེན་སྒྱུ་ལུས་བཅུ་བའི་དློད་ཐུབ་སྟེ། །ལུས་ཀི་བག་ཆགས་

བཟང་པློར་བསྒྱུར་ནུས་ཤིང་། །འློད་ཟེར་ཆེན་པློའི་དབང་བསྐུར་ཐློབ་པ་བཞིན། །རླུང་

སེམས་ལྷ་སྐུར་བསྒྱུར་དང་སངས་རྒྱས་ལས། །དབང་བསྐུར་ཐློབ་པའི་ཆློས་མཐུན་སློ་

ནས་སྦར། །འློད་ཟུང་བཅུ་བའི་དཀིལ་སད་དང་སྦར་ཏེ། །ཚོགས་རློགས་སྒིབ་པ་སློང་

བའི་མཐུ་ཆེ་ཞིང་། །ལམ་གཞན་གསར་དུ་སློབ་མི་དགློས་པར་མཚུངས། །ཐུན་མློང་

ལམ་སྦངས་དབང་ཐློབ་བསྐྱེད་རིམ་ལ། །བསབ་པས་མློང་བ་ས་ཟིན་སྐྱེས་པ་

ནས། །བསློམ་པས་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ཡི། །བདེ་སྟློང་དངློས་སུ་འདྲེན་མི་

ནུས་པའི་བར། །བ་མེད་རང་གི་ལམ་གི་ཚོགས་ལམ་སྟེ། །དེ་འདྲའི་རློགས་པ་སྐྱེས་

ནས་རློགས་རིམ་དུ། །འཕློས་པར་འཇློག་ཀང་དབང་རྣློན་བསྐྱེད་རིམ་པར། །རླུང་ཐིམ་

ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པ་སློགས། །རློགས་རིམ་རློགས་པ་ཡིན་ཀང་གང་ཟག་

དེས། །བསྐྱེད་རིམ་བསློམ་པའི་སབས་ཡིན་དེའི་ཕིར་ན། །བསྐྱེད་རིམ་པ་རུ་འཇློག་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

གམ་དཔད་པར་བ། །དེ་ནས་བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ། །མ་རློགས་སྒྱུ་ལུས་

ཚུན་ཆད་སྦློར་ལམ་སྟེ། །དབེན་གསུམ་སྒྱུ་ལུས་དྲློད་རེ་བཟློད་མཆློག་སྦློར། །དློན་གི་

འློད་གསལ་ཐློབ་ནས་ཟུང་འཇུག་གི །གཙོ་བློ་རློགས་པ་ཟུང་འཇུག་མ་ཐློབ་

པར། །མཐློང་བའི་ལམ་དང་དེ་ནས་མི་སློབ་པའི། །ཟུང་འཇུག་མ་ཐློབ་བར་དུ་སློམ་

ལམ་དང་། །མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཛིན་པའི་ས། །མི་སློབ་ལམ་སྟེ་ཕར་ཕིན་ཐེག་

པ་ཡི། །བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འློད་དང་དློན་གཅིག་གསུངས། །

དེ་དག་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པློ་འདུས་པའི་ལམ། །འཕགས་ལུགས་རིམ་ལྔའི་བགློད་

ཚུལ་རགས་ཙམ་སྟེ། །བ་མེད་རྒྱུད་སེ་གཞན་གི་རློགས་རིམ་རྣམས། །ངློ་བློ་བེད་ལས་

དློད་ཐུབ་ཅི་རིགས་པས། །རིམ་པ་ལྔ་ཡི་ལམ་དུ་འདུས་པར་གསུངས། །བེ་བག་ཡེ་

ཤེས་ཞབས་ལུགས་འདུས་པ་ཡི། །རློགས་པའི་རིམ་པ་ཐིག་ལེ་བཞི་རིམ་ཞེས། །མི་

ཤིགས་གསང་བ་སགས་དང་དེ་ཁློ་ནའི། །ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབློར་བཞི་ལས་དང་པློ་

གཉིས། །ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ལ་གསུམ་པ་ནི། །རླུང་གི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ཞིང་

དེ་དག་གིས། །རླུང་དང་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་བས་པ་ལས། །ཐིག་ལེ་བཞི་པས་སིང་གའི་

མི་ཤིགས་པར། །རླུང་དང་བང་སེམས་ཐིམ་ལས་འློད་གསལ་དང་། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་

སློགས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་སྟེ། །དགའ་བ་བཞི་ཡི་རིམ་པ་ཞེས་ཀང་གགས། །དཔལ་

འཛིན་གིས་མཛད་གཤེད་དམར་རློགས་རིམ་ལམ། །རྣལ་འབློར་བཞི་ཡི་རིམ་པ་ཞེས་

གགས་པ། །དམར་ནག་འཇིགས་བེད་གསུམ་གར་སྦར་གསུངས་བཞིན། །སགས་

དང་དམ་ཚིག་དབིབས་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབློར་རྣམ་བཞི་

ལས། །དང་པློ་ལ་གཉིས་སགས་ཀི་གཞིའི་རྣལ་འབློར། །ལྟེ་བར་གནད་བསྣུན་རེས་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

གཞིག་སྡུད་རིམ་དང་། །འབར་འཛག་དགའ་བཞི་བསྐྱེད་ཅིང་རེས་ཐློབ་ཏུ། །གང་སང་

བདེ་སྟློང་རློལ་པར་བལྟ་བ་ཡི། །ལུས་དབེན་དློད་ཐུབ་ཡིན་ཞིང་རློར་བཟླས་

དང་། །བུམ་ཅན་ལ་སློགས་རླུང་གི་རྣལ་འབློར་གིས། །ར་མདུད་འགློལ་བེད་སགས་

ཀི་རྣལ་འབློར་དངློས། །ངག་དབེན་དློད་ཐུབ་ཡིན་ལ་ཕི་ནང་གི །ཐབས་ལ་བརེན་ནས་

སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གི །དམ་ཚིག་རྣལ་འབློར་འགྲུབ་ཅིང་དེ ་ལས་

ཀང་། །དབིབས་ཀི་རྣལ་འབློར་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་རྣལ་

འབློར་འློད་གསལ་དང་། །ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་ཚུལ་འདུས་པའི་ལམ་དང་འདྲ། །

མ་རྒྱུད་བདེ་མཆློག་ལཱུ་ཨི་པ་ཡི་ལུགས། །རློགས་རིམ་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་ཞེས་

གགས་པ། །ཐློག་མར་ལྟེ་བའི་སྤིན་སྒར་སེམས་གཏད་པས། །འབར་འཛག་བདེ་ཆེན་

འདྲེན་ཞིང་དེ་ཉིད་ལས། །རློ་རེའི་བཟླས་པས་ར་རླུང་ལས་རུང་བེད། །རེས་གཞིག་རིམ་

པས་འློད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །བསམ་གིས་མི་ཁབ་བདེན་གཉིས་རློགས་རིམ་

འགྲུབ། །དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀི་རློགས་རིམ་རིམ་པ་ལྔ། །རང་བིན་རླབས་དང་ས་ཚོགས་རློ་

རེ་ཡི། །རིམ་པ་རླུང་དང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབློར་དང་། །ཕག་རྒྱ་བཞིར་བརེན་དགའ་བཞི་

བསྐྱེད་པ་ནི། །ནློར་བུ་འགེངས་པའི་རིམ་པ་ཞེས་བ་ཞིང་། །ནང་གི་འབར་འཛག་ཛ་ལནྡྷ་

རའི་རིམ། །དེ་དག་སློ་ནས་འློད་གསལ་བསམ་མི་ཁབ། །མངློན་དུ་བེད་ཅིང་བདེན་

གཉིས་རློགས་རིམ་འདྲ། །དེ་དག་གིས་མཚོན་རང་རང་རྒྱུད་དང་ནི། །ཚད་ལྡན་གྲུབ་

ཆེན་རྣམས་ཀིས་བཀལ་བའི་སྲློལ། །ཕ་མའི་རྒྱུད་ཀི་ལམ་སྲློལ་མང་མཆིས་ཀང་། །རིམ་

པ་དང་པློའི་རྣལ་འབློར་སྒྲུབ་ཐབས་ཆིངས། །མི་འདྲ་ཀུན་ཀང་སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁེར་

གི། །སློ་ནས་རློགས་རིམ་སྐྱེ་བའི་སིན་བེད་དུ། །འགློར་མཚུངས་དགློས་པའི་སློ་ནས་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

གནད་གཅིག་འབབ། །དེ་བཞིན་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་སློ། །འདྲ་མིན་མན་ངག་

རིམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །རླུང་རྣམས་མ་ལུས་དབུ་མར་སྡུད་པའི་ཐབས། །མི་འདྲའི་

དམིགས་པའི་འཕྲུལ་འདེགས་ཁད་པར་ཙམ། །ཀུན་ཀང་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་འློད་

གསལ་ལས། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་སློགས་རིམ་པ་ཕི་མ་རྣམས། །འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་དུས་

འཁློར་ལམ་མ་གཏློགས། །བ་མེད་ལམ་གི་སྲློལ་ཀུན་འདྲ་བར་གསུངས། །

༈ དུས་ཀི་འཁློར་ལློའི་ལམ་ལ་ཕི་རློལ་གི། །གཟའ་སར་དུས་སྦློར་འཇིག་རེན་

རྣམ་བཞག་དང་། །སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀི་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་ཡི། །གནས་ཚུལ་གཉིས་ལ་ཕི་

ནང་དུས་འཁློར་ཞེས། །ལམ་འདིའི་སྦང་གཞི་ཡིན་པས་གཏན་ལ་འབེབས། །དེ་དག་

སྦློང་བེད་གཞན་གི་དུས་འཁློར་ལློ། །དབང་དང་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབློར་

ཏེ། །རྒྱུད་དང་འགེལ་པའི་ལེའུ་ལྔས་རིམ་བཞིན་བསྟན། །སློད་རུང་བིས་པ་ལྟར་

འཇུག་དབང་བདུན་གིས། །བསྐྱེད་རིམ་བསློམ་དང་ཐུན་མློང་དངློས་གྲུབ་

དབང་། །མཆློག་དབང་བཞི་ཡིས་རློགས་རིམ་བསེན་སྒྲུབ་བཞིར། །དབང་ཞིང་རློ་རེ་

བཞི་ཡི་ས་བློན་འཇློག །སྤི་དང་སློ་སློའི་དམ་ཚིག་བརྟུལ་ཞུགས་སློགས། །ལེགས་

བསྲུང་རིམ་གཉིས་མན་ངག་ཐློབ་བས་ཏེ། །རིམ་པ་དང་པློའི་བསེན་པ་ཉེར་སྒྲུབ་

དང་། །སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཆེན་ཡན་ལག་རིམ་བཞིན་དུ། །དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ལས་

ཀི་རྒྱལ་མཆློག་དང་། །ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབློར་ཕ་མློའི་རྣལ་འབློར་རྣམས། །སློན་དུ་རྣམ་

ཐར་སློ་བཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པ། །འཆི་སྲིད་

སྦློང་བར་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་དང་། །རྒྱལ་མཆློག་གཉིས་དང་རྣལ་འབློར་ཕི་མ་

གཉིས། །རྣམ་པ་ལྔ་དང་ཉི་ཤུས་བང་ཆུབ་དང་། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བས་མངློན་བང་ཆུབ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ཚུལ་དུ། །བསློམ་པས་སློད་བཅུད་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སློགས། །སྦློང་ཞིང་རློགས་

རིམ་སྐྱེ་བའི་དགེ་ར་སིན། །སློད་བཅུད་ཐ་མལ་སང་ཞེན་ཟིལ་མནན་ཏེ། །ཟབ་གསལ་

གཉིས་མེད་གསལ་སང་ང་རྒྱལ་བསྒྲུབ། །ཐ་མལ་བར་དློའི་སྲིད་པ་སྦློང་བ་ཡང་། །སྐྱེ་

འཆིའི་སྲིད་པ་སྦློང་བའི་རྣལ་འབློར་གིས། །འགྲུབ་ཕིར་བར་དློ་ལློངས་སྐུའི་ལམ་

འཁེར་ནི། །ལློགས་སུ་མ་གསུངས་གཞི་ཡི་བར་དློ་ཡང་། །སྲིད་པར་སྐྱེ་དང་འཆི་བའི་

རིམ་པར་འདུ། །གློལ་བེད་རློགས་རིམ་རློ་རེའི་རྣལ་འབློར་ལ། །གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་

ལམ་བགློད་རིམ་པ་དང་། །འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་ཚུལ་རྣམ་པ་གསུམ། །ར་ལ་དབུ་

མ་ལྗང་ཁུ་ནམ་མཁའི་ཁམས། །གཙོ་བློར་རླུང་འབབ་སྒ་གཅན་ར་ཞེས་བ། །གཡས་

གཡློན་རློ་མ་ཁག་འབབ་མེ་ཁམས་དམར། །རྐྱང་མ་ཆུ་ཁམས་དཀར་པློ་ཁུ་བ་འབབ། །

ལྟེ་བ་མན་ཆད་དབུ་མ་ཡེ་ཤེས་ཁམས། །སློན་པློ་དུས་མེའི་ར་འམ་དུང་ཅན་

མ། །གཙོ་བློར་ཁུ་བ་འབབ་ཅིང་རགས་རེར་ཟུག །རྐྱང་མ་དབུས་འཁློག་རླུང་ཁམས་

ལུག་གི་ར། །ནག་པློ་རགས་ཀི་རེར་ཟུག་དྲི་ཆུ་འབབ། །རློ་མ་གཡློན་འཁློགས་ས་ཁམས་

དམར་སེར་ཅན། །བཤང་སློར་ཟུག་ཅིང་གཙོ་བློར་བཤང་བ་འབབ། །དེ་དག་ར་ཆེན་

དྲུག་ཡིན་ར་འཁློར་ལ། །གཙུག་ཏློར་དཔྲལ་མགིན་སིང་ག་ལྟེ་གསང་དུ། །ར་འདབ་རིམ་

བཞིན་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་དང་། །སློ་གཉིས་བརྒྱད་དང་རེ་བཞི་སློ་གཉིས་རྣམས། །རློ་

རྐྱང་ཕུག་ནས་དབུ་མར་ཟུག་སྟེ་གནས། །སློར་བསམ་གཉིས་ཀི་སབས་སུ་སྤི་བློ་

དང་། །སྲློག་རློལ་རེས་དྲན་སབས་སུ་ལྟེ་བ་དང་། །འཛིན་པར་ར་འཁློར་དྲུག་ག་ཏིང་

འཛིན་སབས། །དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་མར་ས་ཀུན་གནད་དུ་བསྣུན། །རླུང་བཅུའི་གངས་ཙམ་

གཞན་དང་མཐུན་ན་ཡང་། །ར་བ་ཡན་ལག་རླུང་གི་ཐ་སད་མེད། །སྲློག་ཐུར་སིང་གའི་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

ར་འཁློར་སྟེང་འློག་གནས། །སྐྱེ་ཞིང་གནས་ལ་རྒྱུ་ཚེ་རིམ་པ་བཞིན། །ར་འཁློར་ཡན་

མན་ར་གསུམ་ནང་དུ་རྒྱུ། །ཤར་དང་ཤར་ལྷློར་མཉམ་གནས་རུས་སྦལ་དང་། །ལྷློ་དང་

ལྷློ་ནུབ་གེན་རྒྱུ་རངས་པ་དང་། །བང་དང་བང་ཤར་ཁབ་བེད་ལྷ་སྦིན་དང་། །ནུབ་དང་

ནུབ་བང་ཀླུ་དང་ནློར་ལས་རྒྱལ། །སིང་གའི་ར་འདབ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་གནས། །རྒྱུ་ཚེ་

ལུས་ཀི་ར་གནས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡུར་བར་ཆུ་དྲངས་བཞིན་དུ་ཁབ་པར་རྒྱུ། །ཞག་

རེར་ར་འདབ་དང་ནི་ས་བུག་གི །འཕློ་བ་བཅུ་གཉིས་བེད་དེ་ལྟེ་བ་ཡི། །བར་སློར་ར་

འདབ་བཅུ་དྲུག་གེས་པ་ལས། །མཚམས་ཀི་ར་བཞི་སྟློང་པར་བས་པའི་ལྷག །

ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་ཀི། །རླུང་དྲུག་གཡས་གཡློན་འབྱུང་ལྡློག་

བཅུ་གཉིས་སུ། །འཕློ་ཐེབས་རེ་རེར་སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ། །བསློམས་པས་ཉི་ཁི་

ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱུ། །འཕློ་མཚམས་རེ་རེར་ང་དྲུག་བཞི་ཆ་རེ། །དབུ་མར་རྒྱུ་བ་

བསགས་པས་ཞག་གཅིག་ལ། །དྲུག་བརྒྱ་དློན་ལྔ་དབུ་མ་ནས་རྒྱུ་ཡང་། །འཕློ་བ་ཟུར་

དུ་མི་འཇློག་དེ་ལྟ་བུའི། །དབུ་མའི་རླུང་ལ་ཡེ་ཤེས་རླུང་ཞེས་བ། །དཔྲལ་མགིན་སིང་

ག་ལྟེ་བ་རྣམས་དང་ནི། །ལྟེ་བ་གསང་གནས་ནློར་བུའི་དབུས་དང་རེར། །སད་རི་

གཉིད་འཐུག་བཞི་པའི་གནས་སབས་རྣམས། །བསྐྱེད་པའི་ཐིག་ལེ་གནས་ཤིང་དེ་

དག་ལ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའང་ཟེར། །དེ་ལྟར་འཇློག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བེད་ལས་ནི། །སད་དུས་ལུས་ཀི་སྟློད་རླུང་དཔྲལ་བ་དང་། །སད་ཀི་རླུང་

རྣམས་ལྟེ་བའི་ཐིག་ལེར་འདུ། །དེ་ཚེ་འཁྲུལ་སང་ས་ཚོགས་འཆར་བར་བེད། །གཉིད་

དུས་སྟློད་སད་རླུང་རྣམས་མགིན་གསང་དུ། །འདུ་ཞིང་རི་ལམ་དང་ནི་སྨྲ་བརློད་

ཀི། །རྒྱུ་བེད་གཉིད་འཐུག་དུས་སུ་སྟློད་སད་རླུང་། །སིང་ག་དང་ནི་ནློར་བུའི་ཐིག་ལེར་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

འདུ། །གཉིད་འཐུག་རྒྱུན་རིང་དྲན་པ་མི་གསལ་བེད། །སློམས་འཇུག་དུས་སུ་ལྟེ་བ་

ནློར་བུའི་རེར། །བང་སེམས་སློན་པས་དགའ་བ་ལྷག་པར་བསྐྱེད། །ལྟེ་བའི་ཐིག་ལེ་

གཅིག་སྟེང་སད་པ་དང་། །བཞི་པའི་གནས་སབས་གཉིས་བསྐྱེད་ནུས་པ་ཡློད། །ཐིག་

ལེ་བེམ་པློའི་ངློ་བློར་སིམ་ཚུལ་གིས། །གནས་པའི་རླུང་སེམས་ཕ་བ་དེ་དག་

རྣམས། །སྒིབ་པའི་བག་ཆགས་བསློ་བའི་གཞི་ཡིན་ཞིང་། །དེ་ལས་ཉློན་མློངས་ཤེས་

བའི་སྒིབ་སློགས་སྐྱེ། །སད་པའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་གི་འཁྲུལ་སང་རྣམས། །སྦངས་ནས་

སང་ཙམ་སྟློང་གཟུགས་སྐུ་རུ་འགྱུར། །རི་ལམ་འཁྲུལ་སང་མ་དག་བརློད་པ་

སྦངས། །བརློད་པ་ཙམ་ཞིག་གཞློམ་མེད་སྒ་རུ་འགྱུར། །

གཉིད་འཐུག་ཐིག་ལེའི་མི་གསལ་སྒིབ་སྦངས་ནས། །མི་རློག་པ་ཙམ་ཟག་

མེད་ཡེ་ཤེས་འགྱུར། །བཞི་པའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་གི་འཛག་བདེ་སངས། །བདེ་ཙམ་

མཆློག་མི་འགྱུར་གི་བདེ་བར་འགྱུར། །སྦློང་བེད་སློར་བསམ་རེས་དྲན་ཆ་གཅིག་

གིས། །སད་པའི་སྒིབ་སྦློང་སྲློག་འཛིན་རི་ལམ་དང་། །རེས་དྲན་ཕློགས་གཅིག་དང་

ནི་ཏིང་འཛིན་གིས། །གཉིད་འཐུག་བཞི་པའི་ཐིག་ལེའི་སྟེང་གི་སྒིབ། །སྦངས་ཏེ་སྤྲུལ་

ལློངས་ཆློས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་འགྲུབ། །ལམ་གི་

དངློས་གཞི་སྦློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག །སློར་བསམ་གཉིས་ཀིས་སྟློང་གཟུགས་མ་གྲུབ་

པ། །གསར་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་གྲུབ་ཟིན་བརན་བེད་པས། །གཟུགས་སྒྲུབ་ཡན་ལག་ཅེས་བ་

སྲློག་འཛིན་གཉིས། །རློ་རྐྱང་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་བཙུད་བས་ཏེ། །གཡློ་མེད་འཛིན་

པས་སྲློག་སྒྲུབ་ཡན་ལག་དང་། །རེས་དྲན་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་ཉེ་རྒྱུ་དང་། །ཏིང་འཛིན་

མི་འགྱུར་བདེ་བ་དངློས་ཡིན་པས། །བདེ་བ་སྒྲུབ་དང་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཟེར། །ཉིས་
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ཚན་གསུམ་རིམ་ཐློག་མ་བར་དང་ནི། །ཐ་མར་དགེ་བའི་རྣལ་འབློར་ཞེས་ཀང་

བ། །ཡན་ལག་དྲུག་གི་ལམ་རྣམས་སློམ་པའི་ཚུལ། །ཡབ་རེས་རློ་རེའི་མགུར་དུ་

བཞེས་པ་ནི། །སློ་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་གིས། །ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏཱིའི་ཡར་

སར་སྲློག་སྡུད་ཤེས། །སྒ་གཅན་ལམ་ནས་རླུང་སགས་མི་ཕེད་པའི། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པའི་ཟབ་མློའི་རློར་བཟླས་ཤེས། །བུམ་པ་ཅན་གིས་སྲློག་དང་ཐུར་སེལ་གཉིས། །དབུ་

མའི་ནང་དུ་ཁ་སྦློར་བེད་ཚུལ་ཤེས། །འཛིན་པས་ཐིག་ལེ་ལ་ནི་སྲློག་ཞུགས་

པས། །དག་པའི་སྐུ་ལ་སྤློ་དང་བསྡུ་བ་ཤེས། །རེས་དྲན་སྟློང་གཟུགས་ཕག་རྒྱའི་ཆུ་

སྐྱེས་ཀིས། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པློ་འདྲེན་ཚུལ་ཤེས། །དེ་ཕིར་ལུགས་འདི་དུས་

འཁློར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །

ལུགས་གཞན་དག་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པ་སྟེ། །དེ་ལྟར་མི་ཤེས་དུས་

འཁློར་ཚུལ་སྨྲ་བ། །དེ་དག་ཆུ་ནང་ཤར་བའི་ཟླ་གཟུགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་དློན་

བཞིན་ཐློག་མར་སློར་སྡུད་ནི། །འདུས་པ་སློགས་ནས་བཤད་དང་མི་འདྲ་བར། །དབང་

ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་བཞློན་པའི་རླུང་། །དབུ་མར་སྡུད་ཅིང་འགློག་པས་སློར་སྡུད་

ཟེར། །གཡས་གཡློན་རླུང་རྣམས་དབུ་མར་འཛུད་བེད་དངློས། །སྲློག་རློལ་ཡིན་ཞིང་

དེ་སློན་སློར་བསམ་གིས། །དབུ་མ་སྦངས་ཏེ་རླུང་རྣམས་རང་ཤུགས་ཀིས། །དབུ་

མར་འཇུག་པར་རློམ་པར་འགློ་དགློས་གསུངས། །གནས་ནི་མཚན་དང་ཉིན་མློའི་དབེ་

བ་ཡིས། །མུན་ཁང་དང་ནི་རི་རེ་སློགས་སུ་བསློམ། །ལུས་གནད་ལྡན་པས་ར་གསུམ་

འཁློར་ལློ་དྲུག །གསལ་བཏབ་དབུ་མའི་ཡར་སའི་སིན་མཚམས་སུ། །ལྟ་སྟངས་དབང་

བློའི་བེད་བཅིངས་དང་བཅས་པས། །ཡིད་མིག་རླུང་གསུམ་རེ་གཅིག་མཉམ་བཞག་
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པས། །ངེས་དང་མ་ངེས་ས་ཚོགས་རགས་འཆར་ཞིང་། །དབང་པློའི་རླུང་རྣམས་དབུ་

མར་ཞུགས་པའི་རགས། །ས་བུག་རླུང་གཉིས་མཉམ་རྒྱུ་ཤེད་མཚུངས་དང་། །གནས་

རགས་ས་བུག་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་འཆད། །ཐིམ་རགས་རུས་སྦལ་རངས་པ་ལྷ་སྦིན་

དང་། །ནློར་ལས་རྒྱལ་དང་མཉམ་གནས་གེན་རྒྱུ་དང་། །ཁབ་བེད་ཀླུ་སྲློག་ཐུར་སེལ་

ཐིམ་པ་ཡིས། །དུ་བ་སིག་རྒྱུ་མཁའ་སང་མར་མེ་འབར། །ཆེར་འབར་ཟླ་བ་ཉི་མ་སྒ་

གཅན་གློག །ཐིག་ལེ་སློན་པློ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་འཆར་ཞིང་། །དེ་ནང་རེ་ཁ་ནག་པློ་སྐྲ་

ཚད་ཙམ། །དབུས་སུ་སྟློང་གཟུགས་རློར་སེམས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ། །ཐློག་མར་འཆར་ཞིང་

མཚན་མློའི་རྣལ་འབློར་ལ། །བློགས་འདློན་ཆེད་དུ་ཉིན་མློའི་རྣལ་འབློར་བསློམ། །

དེ་གཉིས་གནས་སློགས་མ་གཏློགས་དམིགས་རྣམ་འདྲ། །དེ་ལྟར་བསློམ་པས་

དུ་བ་སིག་རྒྱུ་དང་། །མཁའ་སང་མར་མེ་འབར་འདྲའི་མཚན་རགས་བཞི། །འབར་དང་

ཟླ་ཉི་སྒ་གཅན་མཆློག་གི་ཆ། །ཐིག་ལེ་སློན་པློ་དང་བཅས་ཉིན་རགས་དྲུག །རློགས་

པར་ཤར་རེས་སར་སློས་སྟློང་གཟུགས་སྐུ། །ནམ་འདློད་ཚེ་ན་འཆར་བ་བྱུང་བའི་

ཚེ། །སློར་སྡུད་རྣལ་འབློར་འབློངས་ཤིང་བསམ་གཏན་ནི། །དེ་ལ་རེ་གཅིག་མཉམ་

པར་འཇློག་པས་བཏགས། །གནས་དང་འདུག་སྟངས་དམིགས་རྣམ་སར་བཞིན་

དུ། །གློམས་པས་སྟློང་གཟུགས་ཐིག་ལེའི་ཕི་ནང་དུ། །སྟློང་གཟུགས་ངེས་མེད་ས་

ཚོགས་འཆར་བ་རྣམས། །དུས་འཁློར་ཡབ་ཡུམ་སྐུར་བསྒྱུར་གཅིག་ལ་གཅིག །ཐིམ་

མཐར་ར་བའི་སྟློང་གཟུགས་སྐུར་བསྡུས་པར། །ང་རྒྱལ་གསལ་སང་བསློམ་པ་བསམ་

གཏན་དངློས། །སྟློང་གཟུགས་དེ་ལ་ང་རྒྱལ་འཕློས་པ་དང་། །རེག་མཐློང་མཚན་མ་

རེད་ཚེ་བསམ་གཏན་འབློངས། །རློག་དཔློད་ལ་སློགས་བསམ་གཏན་ཡན་ལག་
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ལྔ། །སྟློང་གཟུགས་སྐུ་ལ་རགས་དང་ཞིབ་ཏུ་དཔློད། །སེམས་དང་ལུས་ཀི་ཤིན་

སྦངས་ལས་བྱུང་བའི། །ཡིད་ཤེས་དབང་ཤེས་འཁློར་གི་བདེ་བ་གཉིས། །དགའ་བདེ་

གཉིས་དང་སེམས་རེ་གཅིག་པའློ། །སྲློག་རྣམས་དབུ་མར་སྡུད་པའི་སྲློག་རློལ་

ལ། །གཞན་རྣམས་སར་དང་འདྲ་ཞིང་སྟློང་གཟུགས་ཀུན། །འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དེ་

དང་རང་ཉིད་ཀི། །རླུང་སེམས་དབེར་མེད་ང་རྒྱལ་བཞག་བས་ནས། །ལྷ་ཡི་སྐུ་དང་

ཡི་གེ་ཕེང་རློག་དང་། །རླུང་རྣམས་ཕེང་ཐག་ཚུལ་གིས་དཔྲལ་བ་ནས། །ནང་དུ་འཇུག་

པ་ༀ་དང་གནས་པ་ཧཱུཾ། །སར་ཡང་དཔྲལ་བར་ལྡང་བ་ཨཱཿའི་གདངས་སུ། །ཤར་ལ་

ཉན་པའི་ཚུལ་གིས་རློར་བཟླས་སློབ། །

གློམས་པས་འཇུག་ལྡང་ཇེ་ཐུང་གནས་ཡུན་རིང་། །འབློངས་ཚེ་གནས་པ་

འབའ་ཞིག་དུ་འགློ་ཞིང་། །རླུང་གདངས་རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡི་གེར་འཆར། །སྐུ་དེ་ལྟེ་

བར་དྲངས་ཏེ་སྟེང་འློག་གི །རླུང་རྣམས་བསྟིམ་པའི་སྲློག་ཐུར་ཁ་སྦར་གི། །བུམ་ཅན་

བསློམ་པས་རགས་སློགས་སར་བཞིན་འཆར། །འབྱུང་ལྡློག་དགའ་བཞི་དྲངས་ཏེ་བདེ་

སྟློང་སྦར། །ལྡང་ཚེ་སྟློང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་རུ་བཞེངས། །རླུང་བཅུའི་ཁ་དློག་མ་

འདྲེས་སློ་སློ་རུ། །མངློན་སུམ་མཐློང་ཚེ་བུམ་ཅན་བརན་པ་ཐློབ། །དབུ་མའི་ནང་དུ་

རླུང་རྣམས་གཡློ་མེད་དུ། །འཛིན་པར་བེད་པ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ལ། །སར་བཞིན་

སྟློང་གཟུགས་ལྟེ་བར་གནས་པ་དེ། །གསང་ལྟེ་སིང་མགིན་དཔྲལ་བ་གཙུག་ཏློར་

གི། །ར་འཁློར་ལྟེ་བར་དྲངས་ཏེ་སྲློག་ཐུར་བསྲེ། །འབར་འཛག་བདེ་སྟློང་སྦློར་སློགས་

གློམས་བས་པས། །ལྟེ་བའི་ར་འཁློར་དབུས་ཀི་ཐིག་ལེའི་ནང་། །སྟློང་གཟུགས་ཡབ་

ཡུམ་དངློས་སུ་ལྡང་ནུས་པར། །གྱུར་ཚེ་འཛིན་པའི་རྣལ་འབློར་བརན་པ་ཐློབ། །དེ་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

འདྲའི་སྐུ་དེ་རེས་སུ་དྲན་བེད་པའི། །རེས་དྲན་རྣལ་འབློར་ལ་ནི་སར་བཞིན་དུ། །ར་

འཁློར་དྲུག་དང་སར་ཡང་ལྟེ་བའི་དབུས། །རླུང་སེམས་བང་སེམས་སྟློང་གཟུགས་

དབེར་མེད་དུ། །བསློམ་ཞིང་ལྡང་ཚེ་སྟློང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་ནི། །ནུས་མ་བརྒྱད་དང་

བཅས་པའི་སྐུར་ལྡང་བའི། །འཕེན་པ་དང་བཅས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས། །རགས་

བཅུ་དྲངས་མཐར་རེ་ཁ་ནག་པློའི་དབུས། །དུས་འཁློར་ཡབ་ཡུམ་ནུས་མ་བརྒྱད་

བཅས་པའི། །སྐུ་རུ་དངློས་སུ་བཞེངས་ཤིང་དེའི་རགས་སུ། །གཏུམ་མློའི་མེ་འློད་ལུས་

ཀི་ཕི་ནང་ཁབ། །བ་སྤུའི་སློ་ནས་འློད་ལྔ་དཔག་མེད་འཕློ། །རི་རབ་རྡུལ་མཉམ་སྟློང་

གཟུགས་ཕག་རྒྱར་སྦློར། །

དུ་སློགས་རགས་རྣམས་གློང་འཕེལ་སློང་བ་ནི། །ནུས་མ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་དང་

མཉམ་པར་སྦློར། །ཡན་ལག་དང་པློ་བཞི་ཡིས་གཟུགས་དང་སྲློག །འདློད་དགུར་

དབང་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་གྱུར་པས། །རེས་དྲན་སབས་འདིར་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་

རེན། །སྟློང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་རུ་དངློས་བཞེངས་ཏེ། །མི་འགྱུར་བདེ་སྟློང་སྦློར་

བའི་རྣལ་འབློར་སྐྱློང་། །རེས་དྲན་པ་ལ་དབང་བློའི་རིམ་པ་གསུམ། །ལྟེ་བའི་དབུས་ཀི་

སྟློང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །མཉམ་སྦློར་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པར་འདྲ་བ་ལ། །དབང་

རྣློན་སྟློང་གཟུགས་ཙམ་དང་དབང་འབིང་གིས། །ཡེ་རྒྱ་བསྟེན་ཅིང་རྟུལ་བློས་ལས་

རྒྱའང་བསྟེན། །དེ་ལྟར་བསློམ་པས་མཆློག་མི་འགྱུར་གི་བདེ། །སད་ཅིག་དང་པློ་ཐློབ་

ཚེ་རེས་དྲན་བརན། །ལུགས་འདིར་སློར་སྡུད་རགས་བཅུ་རློགས་པའི་མཐར། །སྟློང་

གཟུགས་སང་བ་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པ་དེ། །རིམ་གིས་སྦངས་པས་འབས་བུ་སྟློང་

གཟུགས་སྐུར། །བཞེངས་པས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡི་དློད་ཐུབ་པས། །གཞི་ལ་ཡློད་པའི་ཕ་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

བའི་རླུང་སློགས་ལས། །བསྒྲུབ་པའི་སྦས་རྒྱུད་ལམ་དང་ཚུལ་མི་འདྲ། །རེས་དྲན་གིས་

བསྒྲུབ་སྟློང་གཟུགས་མཉམ་སྦློར་བའི། །མི་འགྱུར་བདེ་ལ་རེ་གཅིག་ཞུགས་པ་

ཡི། །ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྣལ་འབློར་བསློམ་ཚུལ་ལ། །དབང་པློའི་རིམ་པས་ཕི་ཡི་ཕག་

རྒྱ་ལ། །ལྟློས་དང་མི་ལྟློས་སར་དང་འདྲ་བར་གསུངས། །རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་ར་དང་

འཁློར་ལློ་སློགས། །སར་བཞིན་གསལ་བའི་ལྟེ་བའི་ར་འཁློར་དབུས། །དངློས་གནས་

ལ་བཞེངས་སྟློང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །སློམས་འཇུག་རྐྱེན་གིས་དྷཱུ་ཏཱིའི་མར་

ས་ནས། །བང་སེམས་དམར་པློ་སྟེང་དང་ཡར་ས་ནས། །དཀར་པློ་འློག་ཏུ་སློང་བ་ཡར་

མར་སར། །གློ་ས་བཟུང་ནས་འཕློ་མེད་གནས་པ་ཡི། །མི་འགྱུར་བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་

རློགས་པ་དང་། །མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་སྟློང་གཟུགས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས། །སྐུ་ཐུགས་

ངློ་བློ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབློར་སློབ། །མློས་སྤློད་སབས་སུ་ལྟེ་བའི་སྟློང་གཟུགས་

ལྷ། །སློམས་འཇུག་རྐྱེན་གིས་བང་སེམས་དཀར་དམར་རྡུལ། །སྟེང་འློག་བརེགས་

པ་སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཡི། །དབེ་བས་མི་འགྱུར་བདེ་བས་སྟློང་པ་ཉིད། །དློན་སྤིའི་

ཚུལ་གིས་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །སྟློང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ལྟ་

བུ། །སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་དེ་བཞིན་ངློས་སལ་གི། །སང་བ་བཀག་པའི་བརགས་མིན་

འགློག་པ་དང་། །རང་གི་ངློས་སལ་འཛག་བདེ་མགློ་མནན་པ། །དེར་བརེན་ཡློན་ཏན་

ཁད་པར་ཐློབ་པ་རྣམས། །སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་འབྱུང་ཞིང་དེ་ཡི་ཚེ། །བང་སེམས་

དཀར་པློ་གསང་གནས་ར་འཁློར་ཕེད། །སེབ་པས་མློས་སྤློད་ས་སྟེ་དང་པློའ ློ། །

དེ་བཞིན་སྟེང་འློག་དཀར་དམར་རྡུལ་བརེགས་ནས། །འཕློ་མེད་གནས་ལས་

མི་འགྱུར་བདེ་བ་དང་། །བདེ་དེས་སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་རློགས་པ་དང་། །སྟློང་
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གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

གཟུགས་སྐུ་ཐུགས་ངློ་བློ་གཅིག་པ་དང་། །ལས་རླུང་འགག་དང་བེམ་ཆློས་ཟད་པ་

དང་། །སྟློང་ཉིད་རློགས་དང་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཡི། །ལྡློག་ཆས་རིམ་བཞིན་བདེན་འཛིན་

ས་བློན་དང་། །འཛག་བདེའི་ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་བལ་བ་དང་། །དེར་བརེན་ཡློན་ཏན་

སྟློང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེ། །ཐློབ་ཅིང་གསང་བའི་ར་འཁློར་གང་བ་ན། །རབ་དགའི་ས་

ཐློབ་དེ་བཞིན་ལྟེ་བ་དང་། །

སིང་ག་མགིན་པ་དཔྲལ་བའི་ར་འཁློར་ནི། །ཕེད་དང་ཡློངས་རློགས་རིམ་

བཞིན་གང་བ་ཡིས། །དྲི་མ་མེད་ནས་ལེགས་པའི་བློ་གློས་བར། །གཙུག་ཏློར་ར་

འཁློར་ཕེད་གང་ཆློས་ཀི་སྤིན། །མློས་སྤློད་ནས་བགང་བཅུ་གཅིག་ས་ཐློབ་པས། །ངློས་

སལ་ཤེས་སྒིབ་སངས་པའི་བལ་བ་སློགས། །རང་རང་སངས་རློགས་ཡློན་ཏན་སར་

བཞིན་ཐློབ། །དེ་ནས་བང་སེམས་དམར་པློས་གསང་བ་དང་། །དཀར་པློས་གཙུག་

ཏློར་ར་འཁློར་རློགས་གང་ཚེ། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དང་། །དྲུག་བརྒྱ་

རློགས་ཐློབ་བདེ་དེས་སྟློང་པ་ཉིད། །མངློན་སུམ་རློགས་དང་སྐུ་ཐུགས་ངློ་བློ་

གཅིག །རང་རང་སང་བ་བག་ཆགས་བཅས་སངས་པའི། །བལ་བའང་དེ་སེད་ཐློབ་

ཅིང་སྟློང་གཟུགས་དང་། །ཕུང་པློ་རིང་བ་རེན་དང་བརེན་པ་ཡི། །འབེལ་བ་ཆད་ནས་

བཅུ་བའི་ཁད་པར་ལམ། །བཅུ་གཉིས་ས་ཐློབ་བེམ་ཆློས་ཀུན་ཟད་དེ། །ཕུང་པློ་རིང་བ་

མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་ཡལ། །སྐྱེ་འཕགས་ས་ཡི་འཇློག་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་ཀང་། །འདིར་

ནི་མཁས་གྲུབ་སྐུ་མཆེད་བཞེད་བཞིན་བཀློད། །གསུམ་པ་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་

ཚུལ་ནི། །དེ་ལྟའི་མཆློག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེ། །ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱའི་སད་

ཅིག་མ། །ཕི་མའི་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཡེ་ཤེས་དེ། །རྒྱུན་མཐའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཅིང་དེ་
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ཀིརི་བློ་བཟང་འཕིན་ལས།

ཉིད་ཀི། །སད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེ། །རྣམ་མེད་སྟློང་ཉིད་ཕག་རྒྱར་

འཁྱུད་པའི་ངང་། །ཇི་སེད་ཆློས་ཀུན་མ་འདྲེས་མཁེན་པ་དང་། །ཁ་སྦློར་བདུན་ལྡན་

མཚན་དཔེས་སྤས་པའི་སྐུ། །རྣམ་བཅས་སྟློང་གཟུགས་ཕག་རྒྱར་འཁྱུད་པ་

གཉིས། །སྐུ་ཐུགས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ། །སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཐེར་འབུམ་ཅིག་

ཆར་འགེད། །ལྷུན་འགྲུབ་མཛད་པ་འཁློར་བ་སྲིད་དུ་འཇུག །འདིར་ནི་རང་རེའི་བཀའ་

སྲློལ་སྦློར་དྲུག་གི །ལམ་གིས་བགློད་ཚུལ་ཐློ་ཙམ་བཀློད་པ་སྟེ། །ཐུན་མློང་མིན་པའི་

གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི། །རྣམ་བཞག་མཐའ་ཡས་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བ། །

དེ་ལྟར་འཕགས་ལུགས་རིམ་ལྔ་གཙོར་གྱུར་པའི། །རློ་རེ་ཐེག་པའི་ས་ལམ་

བགློད་པའི་ཚུལ། །ཉུང་བསྡུས་ཚད་ལྡན་མཁས་པའི་གསུང་བཞིན་དུ། །སལ་མཉམ་

དློན་གཉེར་ཅན་ལ་ཕན་ཕིར་བཀློད། །གློགས་དག་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་དཀློན་པའི་

ལམ། །རིག་སགས་འཆང་གི་ཚུལ་ལུགས་ཤེས་འདློད་ན། །ཚིག་ཕེང་ཉུང་ངུའི་སློར་

རེ་ཙམ་མིན་པར། །ཡབ་རེའི་ལེགས་བཤད་ཟླ་ཤེལ་བལྟ་བར་རིགས། །གསང་ཆེན་

ཆློས་ཚུལ་མཚོ་ལྟར་དཔག་དཀའ་ཞིང་། །བདག་བློ་སྐྱེས་སྦངས་སྟློབས་ཆུང་བརློན་

པ་ཞན། །དེ་ཕིར་འདི་ལ་ནློངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་རྣམས། །བ་མ་ལྷ་དང་མཁས་པའི་

ཚོགས་ལ་བཤགས། །འདི་བིས་དགེ་བས་བསྟན་པའི་སིང་པློ་འདིའི། །བཤད་སྒྲུབ་

དུས་ཀི་མཐར་ཡང་དར་རྒྱས་ཤིང་། །རིང་ནས་དྲིན་གིས་བསྐྱངས་པའི་འགློ་བ་

རྣམས། །ཟབ་མློའི་ལམ་འདིས་བདེ་བག་སྒློལ་ནུས་ཤློག །བདག་ཀང་ཚེ་རབས་ཕེང་

བར་ལམ་བཟང་འདི། །མ་ནློར་སྟློན་པའི་བཤེས་དང་མི་འབལ་ཞིང་། །འཁྲུལ་བལ་མདློ་

སགས་ལམ་གི་སིང་པློ་རྣམས། །འཛིན་ཅིང་སེལ་བའི་མཐུ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ཁིམས་



  61  

གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོནབདུད་རྱིའྱི་སྱིང་པོ།

ལྡན་རིག་པ་འཛིན་པས་ས་སྟེང་ཁབ། །གསང་ཆེན་རྒྱུད་སེའི་དབངས་སན་སྲིད་རེར་

སྒློགས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགློས་ལམ་གི་གློགས་མཛད་དེ། །ཟུང་འཇུག་བདེ་

ཆེན་དགའ་སྟློན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རློ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་བསྡུས་དློན་གསང་ཆེན་

བདུད་རིའི་སིང་པློ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། རང་གི་གདན་ས་སྟག་ཚང་ལྷ་མློའི་མཚན་ཉིད་

གྲྭ་ཚང་བློ་གསལ་གིང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པློས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་ཞིང་། རྔ་

ཡུལ་དགློན་གསར་དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གིང་གི་རིགས་སྨྲ་དློན་གཉེར་ཅན་འགའ་

ཞིག་ནས་ཀང་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་བཞིན། ༧ བཙུན་གཟུགས་བློ་བཟང་འཕིན་ལས་

ཀིས་རང་བློ་གསང་ཆེན་ཟབ་མློའི་ཆློས་ལ་བག་ཆགས་འཇློག་ཕིར་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་

པློའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་། རིམ་ལྔ་གསལ་སྒློན། པཎ་ཆེན་གློང་མའི་རིམ་ལྔའི་སིང་པློ་

སློགས་ལ་གཞི་བས་ཏེ་བཀློད་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་དགེ་སློང་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོས་

བགིས་པ་འདིས་ཀང་བསྟན་པའི་སིང་པློ་ཕློགས་བཅུར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བེད་ནུས་

པར་གྱུར་ཅིག །

ༀ་སྭ་སྟཾ། སྟག་ཚང་དཔལ་གི་ལྷ་མློའི་གནས་མདུན་གི། །བཀ་ཤིས་དཔལ་

ལྡན་བློ་གིང་ཆློས་གྲྭ་རུ། །པར་འདི་བསྐྲུན་པས་རྒྱལ་པའི་བསྟན་དར་ཞིང་། །འབེལ་

ཐློགས་ཀུན་ཀང་ཀུན་མཁེན་མྱུར་ཐློབ་ཤློག །སརྦ་མངལ།
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པར་བང་སློན་ཚིག

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

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །
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